
اصفهان هم پا به سن گذاشت 

 فاز جدید ادبیات در انتخابات 
از کدام سیاست رونمایی می کند؟

گلچین 
در بازار موسیقی

+Music
بحران در راه است 

می آید یا  نمی آید؟!

هدف جان کری از سفر 
به روسیه 2

مشموالن متأهل از 
خدمت معاف می شوند؟ 23

3

 حمل 5 کیلو تریاک 
5در پوشش بارداری!

دو لبه قیچی رویکردهای 
لیبرالی و انقالبی نماها

رییس پلیس استان اصفهان: 

برای برگزاری انتخابات آماده ایم

ش��ما می بینید امروز در ش��هر تهران از جهت سیاسی تنوع 
سالیق  و عالیق سیاسی وجود دارد. کدام تهرانی نمی داند که 
من یک  بچه رزمنده ام و بر مبانی و ارزش ها ایستاده ام، اما 
چرا عموم مردم مجموعه مدیریت شهری را پسندیده اند؟ شما 

با هر سلیقه ای که می بینید، پسندیده اند.

فراخوان جشنواره 
منطقه ای بام ایران 

منتشر شد

جش��نواره فیلم، عک��س و فیلمنامه کوت��اه انجمن 
سینمای جوان ایران با عنوان »بام ایران« در شهرکرد 
برگزار می شود.حسین گنجی افزود: این جشنواره به 
منظور تشویق و ترغیب هنرمندان، با هدف تولید فیلم 
و عکس و نگارش فیلمنامه های غنی فرهنگی و بومی 
 و رشد اعتالی جایگاه عکس، فیلم و فیلمنامه نویسی

برگزار می شود.

س[
س: فار

]عک

2

3

96/5 درصد از داروهای مصرفی 
تولید داخل است4

اصفهان و هند 
خیلی به هم نزدیک اند5

نزدیک ش��دن به ایام انتخابات ریاس��ت جمه��وری و به ویژه 
 روزهای ثبت ن��ام از نامزدها فضای خاصی را در عرصه کش��ور 
به وجود آورده اس��ت. برخی نامزدها که ماه هاست با رویکرد 
ابهام در آمدن پیش رفته اند، رفته رفته ماهیت حرکتی خویش 
را آشکار می کنند؛ آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از زمره همین 
افراد اس��ت و زمزمه های آمدن و نیامدن او همچنان در اذهان 

و الفاظ جاری است.
او که امروز در آستانه80 س��الگی قرار گرفته، هیچ گاه صریحاً 
آمدن ی��ا نیامدن را نف��ی نک��رده و البته  با ادبی��ات جدیدی 

این ابه��ام را وارد مرحله ت��ازه ای کرد و با این ک��ه ثبت  نام از  
 کاندیداها ش��روع ش��ده، اما هنوز هم معلوم نیست می آید یا 
 نمی آید و صراحت��اً به هیچ چیز اش��اره نمی کن��د و ترجیح 

می دهد بازار حدس و گمان درباره او رایج باشد.
او در جم��ع دانش��جویان دانش��گاه های ته��ران با اش��اره به 
ارزیابی اش درباره ورود به عرص��ه انتخابات گفت: »من پیش 
از این نیز در حال ارزیابی شرایط بودم و باید ببینم اصاًل نیازی 

هست که وارد عرصه شوم یا خیر. «
2

 سیاست ها  نباید
 به بازار شوک وارد کند

دو زمین لرزه، جندق در 
استان اصفهان را لرزاند

خط مرزی همچنان 
پررنگ است 

 هنرمندان نام چه کسی را 
روی برگ رأی می نویسند 

 پیروزی برای دومی 
و البته ذوب آهن!
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جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان

 روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان 

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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توفان سرخ 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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فراخوان 
فراخوان همکاری و مش�ارکت صنایع در طرح )تطبیق برنامه تعطیالت و 

تعمیرات ساالنه با دوره اوج بار تابستان 92(
براس�اس آيين نامه اجرايی مصوب هيات محترم وزيران به شماره 1912/ت 
23877 مورخ 1380/01/26 در ارتباط با بند )ج( ماده 121 قانون برنامه سوم 
كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ گرديده است. در راستای مديريت مصرف برق 
و جلوگيری از خاموشی های ناخواس�ته در تابستان 1392، تمام مشتركين 
صنعتی می توانند با برنامه ريزی قبلی، تعطيالت ساالنه )غير رسمی( و نيز 
تعميرات دوره ای مورد نياز واحده�ای خود را از ابتدای خردادماه لغايت 15 
شهريور ماه )دوره اوج مصرف( تنظيم و به اجرا گذارند و از تخفیف در بهای 

انرژ ی و دیماند مصرفی برخوردار گردند.
همچنين با توجه به افزايش 20 درصدی بهای برق در طول تابس�تان صنايع 
همكار با اجرای اين طرح و كاهش مصرف خود در اين دوره ضمن برخورداری 
از تخفيف، در هزينه های برق مصرفی ني�ز كاهش قابل مالحظه ای خواهند 
داشت. ضروری است تفاهمنامه تكميلی حداكثر تا اول خرداد ماه سال 1392 
به دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق شهرستان اصفهان ارسال گردد.

جهت كسب اطالعات بيش�تر و يا ارس�ال تفاهمنامه های تكميل شده می 
توانيد با دفتر مديريت مصرف شركت تماس بگيريد.

آدرس: اصفهان – چهار راه شكر شكن – ابتدای خيابان نشاط – خانه فرهنگ 
مديريت مصرف برق اصفهان 

تلفن: 2221336 فكس: 2214452 

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

92/2/2692/3/8دو رديف پمپ سيركوله سولفات آمونيوم و نمک برR2-917252تجديد مناقصه1-

92/2/2692/3/5خريد 18 هزار تن فلورين 60-10 ميليمتر8712-90تجديد مناقصه2-

92/2/2592/3/8خريد دريچه كائوپرهای كوره بلند917384تجديد مناقصه3-

914478-91مناقصه4-
ارائه خدمات امور عمومی )تهيه بليط هواپيمای 
داخلی و خارجی، آژانس، اسكان و پذيرايی در 

هتل، ويزا و رواديد و ...( مورد نياز كارخانه
92/2/2492/3/1

سایر موا رد:
زمان دریافت اسناد:    از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(

جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد.

نوبت اول

ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل مندرج می گردد. 



چهره روزیادداشت

 چرا خانواده هاشمی 
با نامزدی اش مخالفند؟

هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری در انتخابات با مخالفت خانواده خود 
نیز رو به روست و کهولت سن، مخالفت های سیاسیون با این اقدام و نیز 
ترس از تکرار عدم اقبال مردم به وی و تکرار تجربیات گذشته، مهم ترین 

سر فصل های این مخالفت ها را تشکیل می دهد.

وزارت کشور: انفجارهای تهران برای 
از بین بردن مهمات ضایعاتی بود

 معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: انفجارهای شب گذشته که 
در غرب تهران رخ داد، برای از بین بردن مهمات ضایعاتی و از رده خارج 
بوده است. علی عبداللهی درباره اخبار برخی سایت ها مبنی بر رخ دادن 
سه انفجار پی در پی در غرب تهران گفت: معموالً در واحدهای نظامی این 
طور است که هر از چند گاهی به صورت روتین برای از بین بردن مهمات 
ضایعاتی و از رده خارج شده، انفجارهایی انجام می شود. وی تأکید کرد:  در 
غرب تهران و در شهریار نیز یکی از پادگان ها به از بین بردن این مهمات 
ضایعاتی و از رده خارج، اقدام کرده است. معاون وزیر کشور تأکید کرد:  این 

انفجارها در مکان خاصی انجام می شود تا خطری نداشته باشد.

 توضیحات رضایی در مورد 
نامه سال 88 به وزارت کشور

محسن رضایی در پاسخ به س��ؤالی در رابطه با نامه ارسالی وی به وزارت 
کشور در مورد تخلفات صورت گرفته در انتخابات سال 88، اظهار داشت: 

بعد از انتخابات دو نوع اعتراض خیابانی و قانونی صورت گرفت.
وی افزود: بر همین اساس شکایاتی از هواداران من نیز اعالم شد که حق 
آنها دیدم که شکایات آنها را پیگیری کنم تا در خیابان ها همهمه نکنند.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تأکید بر ض��رورت قانونمداری 
تصریح کرد: راهکارهای قانونی برای اعتراضات وجود داش��ت، اما برخی 
از قانون استفاده نکردند و آن اتفاق تلخ در سال 88 رخ داد. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود به اختالفات موجود میان مسئوالن اشاره کرد و 
با تأکید بر این که اختالفات قوای سه گانه موجب فشار بر اقشار ضعیف 
جامعه می شود، ادامه داد: با وجود اختالف نظرات زیادی که با دوستان 

دارم، اما این تفاوت ها را به مناظره تبدیل نمی کنم.

ثبت نام حسن سبحانی در انتخابات
حس��ن س��بحانی برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری وارد وزارت کشور ش��د.  س��بحانی متولد 1333 از دامغان با 
تحصیالت دکترای تخصصی )PH.D( علوم اقتصادی با گرایش توسعه 
اقتصادی از دانشگاه تهران اس��ت.  وی که به عنوان کاندیدای مستقل از 
جریان اصولگرایی وارد انتخابات شده، نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
در دوره های  پنجم، ششم و هفتم را در کارنامه خود دارد.  این کاندیدای 
ریاست جمهوری می گوید: »دولت قانون« را تشکیل خواهد داد و شعار 
دولت او »اقتصاد بدون رب��ا، همراه با قانون گرایی، ح��ق جویی و اخالق 

محوری« است.

 حمایت قطعی رهروان والیت 
از کاندیداتوری الریجانی

رمضان ش��جاعی، س��خنگویی فراکس��یون رهروان والی��ت مجلس به 
برنامه های اخیر این فراکسیون در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و 
گفت: فراکسیون هنوز در مورد انتخابات ریاست جمهوری به جمع بندی 
نرس��یده، اما تا پایان هفته در جلس��اتی که برخی از اعضای ائتالف های 
پیشرفت و پنج گانه خواهیم داشت، در این زمینه اعالم نظر خواهیم کرد. 
البته منتظریم تا ببینیم تصمیم نهایی ائتالف ها ب��رای معرفی کاندیدا 
چگونه خواهد بود. وی در مورد احتمال کاندیداتوری علی الریجانی در 
انتخابات ریاست جمهوری و حمایت فراکس��یون رهروان والیت از وی 
خاطرنشان کرد: از آقای الریجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری درخواست های زیادی شده، اما اگر ایشان در انتخابات  کاندیدا 
شود، فراکسیون بر روی وی نظر مثبت داشته و از او حمایت خواهد کرد.

مهلت ۵ روزه ثبت نام کاندیداها 
تمدید نمی شود

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به آغاز ثبت نام کاندیداهای یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: فرصت پنج روزه ثبت نام کاندیداها 
تمدید نمی شود. سیدصولت مرتضوی، دبیرستاد انتخابات کشور با اشاره 
به ثبت نام برخ��ی از نامزدها در اولین روز ثبت نام اظهار داش��ت: فرآیند 
ثبت نام با توجه به تمهیدات صورت گرفت��ه در کمترین فرصت و بدون 
دغدغه در فضای کاماًل دوس��تانه انجام می ش��ود. وی با اشاره به فرصت 
ثبت نام کاندیداها و عدم تمدید آن تصریح کرد: ثبت نام براساس جدول 
زمان بندی و با استناد به قانون انتخابات طی پنج روز خواهد بود و کسانی 

که قصد ثبت نام دارند حتما باید طی این پنج روز ثبت نام کنند.

نزدیک ش��دن به ایام انتخابات ریاس��ت جمه��وری و به ویژه 
روزهای ثبت نام از نامزدها فضای خاصی را در عرصه کش��ور به 

وجود آورده است. 
برخی نامزدها که ماه هاس��ت ب��ا رویکرد ابه��ام در آمدن پیش 
رفته اند، رفته رفته ماهیت حرکتی خویش را آش��کار می کنند؛ 
آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی از زم��ره همین افراد اس��ت و 
زمزمه های آمدن و نیامدن او همچنان در اذهان و الفاظ جاری 

است.
او که امروز در آس��تانه80 س��الگی قرار گرفته، هیچ گاه صریحاً 
آم��دن یا نیام��دن را نفی نک��رده و البت��ه  با ادبی��ات جدیدی 
این ابه��ام را وارد مرحله تازه ای ک��رد و با این که ثب��ت  نام از  
 کاندیداها ش��روع ش��ده، اما هنوز هم معلوم نیس��ت می آید یا 
نمی آید و صراحتا به هیچ چیز اشاره نمی کند و ترجیح می دهد 

بازار حدس و گمان درباره او رایج باشد.
او در جمع دانشجویان دانشگاه های تهران با اشاره به ارزیابی اش 
درباره ورود به عرصه انتخابات گفت: »م��ن پیش از این نیز در 
حال ارزیابی شرایط بودم و باید ببینم اصاًل نیازی هست که وارد 
عرصه شوم یا خیر. من بدون موافقت رهبری وارد عرصه نخواهم 
شد؛ چون اگر ایشان موافق نباش��ند نتیجه ای که به بار می آید 
معکوس خواهد بود. اگر بخواهد شرایطی به وجود بیایید که بین 
من و رهب��ری حالت نزاع و اختالف به وج��ود آید، همه ما ضرر 

خواهیم کرد.« 
هاشمی رفس��نجانی همچنین با اشاره به س��خن پیشین خود 
درباره این که اگر من بخواهم وارد عرصه شوم به این معناست 
که ما در این30 س��ال نیرویی را برای انقالب تربیت نکرده ایم 
گفت: »این طور نیس��ت که ما نیرویی را تربیت نکرده باش��یم، 
بلکه آنها را خانه نش��ین و بیکار کرده اند.« هاشمی رفسنجانی 
در پایان سخنان خود خطاب به حاضران که برای دعوت از وی 
برای اعالم کاندیداتوری در این برنامه حاضر شده بودند شعر زیر 
را قرائت کرد: »گفت پیغمبر که گر کوبی دری / عاقبت زان در 

برون آید سری« 
ش��اید بتوان گفت در ش��رایط کنونی، آیت اهلل هاشمی  به یک 
استفاده ابزاری از جایگاه رهبری  متوسل شده است؛ امری که 
ایشان بارها در ذم آن سخن گفته اند. هاشمی در شرایطی این 
کار را سامان می دهد که رهبری بارها و بارها تأکید کرده اند که 
رأی و نظرشان پنهان است و به هیچ عنوان از فرد خاصی حمایت 
نمی کنند. اما آیا این تذکر رهبری بر آیت اهلل اثر داشته که حال 
چنین توصیفی  از آمدن خود ب��روز می دهد؟ با مطمح نظر قرار 
دادن استدالل هاشمی، اگر وی نامزد شود، یعنی رهبر انقالب 
تمایل به این امر داشته و   اگر در انتهای کار نیاید، یعنی رهبری 
متمایل به این کاندیداتوری نبوده است! منشی که فرسنگ ها از 

نظرات رهبر انقالب فاصله دارد.

 با این وصف بای��د گفت رفتار و ابهام آیت اهلل هاش��می وارد فاز 
تازه ای شده است.

نامزدی پیرمرد 80 ساله
هاشمی رفسنجانی چندی پیش با اشاره به عدم ضرورت حضور 
 خود اش��اره کرده ب��ود: »نیاز هم نیس��ت من بیای��م. البته من 
نمی گویم ک��ه نمی آیم، ولی می گویم ضرورت نیس��ت پیرمرد 

80 ساله بیاید«.
 در شرایطی که آیت اهلل هاشمی، خود به این امر اذعان می کند، 
آیا در زمانی که رهبری مالک های اصلی و کلیدی رییس جمهور 
 آتی را بی��ان می کنند، رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

80 ساله در قامت این معیارها 
ق��رار می گی��رد؟ معی��اری 
همچون ت��وان اجرای��ی و به 
دوش کش��یدن بار س��نگین 
اجرایی در ح��د و اندازه های 
فردی ب��ا چنی��ن مختصات 
س��نی اس��ت؟ در حالی که 
رهبری مؤکداً ب��ر کارآمدی  
و ت��وان اجرای��ی و پ��رکاری  
تأکی��د و تکی��ه می کنند، آیا 
به قول خودش��ان پیرمردی 
80 ساله در چنین مختصاتی 

می گنجد؟ 
این ک��ه م��ردم و جمهوری 
 16 از  پ��س  اس��المی 
س��ال در وض��ع نامطل��وب 
فعل��ی بمان��د ی��ا  ب��ه عقب 

بازگردد و س��راغ یار حاش��یه س��از رییس دولت یا  هاشمی را 
 ب��رای ریاس��ت جمه��وری بگیرن��د، نش��انه ناکارآم��دی در 

تصمیم سازی نیست؟ ج
مهوری اسالمی که باید به تأکید رهبر انقالب بر کارآمدی خود 
بیفزاید، با بازگشت به عقب چیزی را حاصل خواهد کرد؟ به جز 
آنکه گفتمان انقالب و شعارهای زنده شده اش در سال های اخیر 
را به س��ال های دهه 70 باز می گرداند؛ سال هایی که برخی که 
ادعای کارآمدی داشتند، در برابر یک مطالبه بحق در خصوص 
توجه به اقتصاد بدون نف��ت، لبخند انکار می زدن��د؟ بنابراین 
تکلیف تاحدی مشخص است؛»نه ماندن در وضعیت فعلی و نه 

ارتجاع به گذشته...«

می آید یا نمی آید؟!

سوریه توانفازجدیدادبیاتدرانتخاباتازکدامسیاسترونماییمیکند؟
 مقابله با اسرائیل را دارد

بشار اسد، رییس جمهور س��وریه در اولین اظهارنظر پس از 
تجاوز اسرائیل به خاک کشورش گفت: دمشق توانایی مقابله 
با اقدامات مخاطره آمیز اسرائیل را دارد. اسد این اظهارات را 
پس از مالقات با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران که به 
سوریه رفته، بیان کرده است.  رییس جمهور سوریه همچنین 
گفته اسرائیل از تروریست ها در کشورش حمایت می کند. 
یک رشته انفجارها صبح یکشنبه در دمشق پایتخت سوریه 

روی داد که ناشی از حمله موشکی اسرائیل بود. 

 هدف جان کری 
از سفر به روسیه

یک استراتژیست روسی هدف از سفر جان کری، وزیر خارجه 
آمریکا به مسکو را اعمال فشار بر روسیه جهت موافقت با طرح 
برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه دانست و تأکید 
کرد»روسیه، س��وریه را در برابر حمله نظامی آمریکا با همه 
امکانات دفاعی مسلح مجهز خواهد کرد.« ویچسالو موتوزوف 
اظهار داشت: غیرممکن است که روسیه با برکنار کردن بشار 
اسد رییس جمهور سوریه موافقت کند؛ زیرا دیدگاه مسکو بر 
اساس مخالفت مطلق با هرگونه بحث درباره سرنوشت بشار 
اسد یا سرنوشت نظام سوری اس��توار است، از همین منظر، 
روس��یه طرفدار گفتگو درباره قوانین بین المللی به منظور 
تضمین حقوق کشورها در دفاع از خود و مخالفت با دخالت 

در امور داخلی کشورهاست.

 ارتش سوریه منطقه 
»خربه غزاله« را پس گرفت

رسانه های غربی از موفقیت ارتش سوریه در برابر شورشیان 
و تصرف منطقه استراتژیک »خربه غزاله« )روستای غزاله( 
خبر می دهند. ارتش سوریه صبح دیروز منطقه استراتژیک 
خربه غزال��ه در جنوب این کش��ور را که در مس��یر منتهی 
به اردن قرار دارد از دس��ت نیروهای شورش��ی آزاد کرد. به 
نوشته رویترز، ارتش سوریه درحالی این منطقه حساس را 
 در دس��ت گرفت که شورش��یانی که از جانب اردن حمایت 
می ش��دند در دریافت س��الح و س��ایر تجهیزات نظامی از 
کشورهای خارجی عاجز ماندند. به نوشته این رسانه غربی، 
شکست شورشیان در حفظ کنترل خربه غزاله موجب خشم 

آنها از اردن شده است. 

 اخبار  کوتاه

اخبار بین الملل

دو لبه قیچی رویکردهای لیبرالی 
و انقالبی نماها

نامزد انتخابات/ محمدباقر قالیباف  
ش��ما می بینید امروز در ش��هر تهران از جهت سیاس��ی تنوع س��الیق  و 
 عالی��ق سیاس��ی وج��ود دارد. ک��دام تهران��ی نم��ی داند ک��ه من یک 
بچه رزمنده ام و بر مبانی و ارزش ها ایستاده ام، اما چرا عموم مردم مجموعه 
مدیریت شهری را پسندیده اند؟ شما با هر سلیقه ای که می بینید، پسندیده 
اند. مردم از خدمت  مخلصانه راضی هستند؛ چون اثرات خود را می گذارد. 
من اخیراً طی یک سخنرانی گفتم انقالب ما زیر دو لبه قیچی است. یکی 
روش لیبرالیستی که ریشه در 
فرهنگ سرمایه داری دارد و ما 
یک دور در دهه 70 آسیب آن را 
دیدیم. یک آسیب هم انقالبی 
نماهایی هس��تند که به ظاهر 
انقالبی هستند و حرف انقالبی 
می زنند، اما در عمل آن کاری 
را می کنند که دشمنان انقالب 

می خواهند.
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رییس بسیج مستضعفین گفت: دشمن در این شرایط کارهایی را انجام می دهد که بیشتر خودش را ضایع 
می کند که نمونه آن حوادث اتفاق افتاده در سوریه است. سردار نقدی افزود: صهیونیسم با حمله به سوریه 

بیش از هشت سال پیروزی نهضت جهانی اسالم و آزادی قدس را به جلو انداخت.

 با مطمح نظر قرار 
دادن استدالل 

هاشمی، اگر وی 
نامزد شود، یعنی 

رهبر انقالب تمایل به 
این امر داشته و   اگر 
در انتهای کار نیاید، 

یعنی رهبری متمایل 
به این کاندیداتوری 

نبوده است

مخالفت  با تحقیق از 
عملکرد وزارت کشور

 انتقاد  دستگاه قضا 
از معطلی لوایح قضایی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشور 
مخالفت کردند. نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جلسه علنی بررسی 
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مبنی بر رد تحقیق و تفحص از 
عملکرد وزارت کشور را در دستور کار داشتند. زارع زاده، سخنگوی کمیسیون 
ش��وراها، گزارش این کمیس��یون را قرائت کرد و گفت: جلسه بررسی ضرورت 
تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کش��ور در روز سه شنبه22 اسفندماه سال 
91با حضور نمایندگان عضو در این کمیسیون جلسات تشکیل شد و نمایندگان 
متقاضای تحقیق و تفحص در جلسه حضور داشتند. همچنین نجار، وزیر کشور و 
معاونان وی در جلسه حضور یافت و توضیحاتی را در قبال سؤاالت ارایه و قول داد 
مواردی که مورد تقاضای نمایندگان است از سوی معاونان پیگیری شود. پس از 

این قول مساعد اعضای کمیسیون با رد این تقاضا موافقت نکردند.

آیت اهلل آملی الریجانی در دیدار نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی، تعامل دستگاه قضایی و مجلس را مناسب توصیف کرد و گفت: امیدواریم 
 با همکاری نماین��دگان مجلس مش��کالت مربوط به نیروی انس��انی امکانات 
قوه قضاییه حل و فصل ش��ود. رییس قوه قضاییه افزود: یکی از  مشکل ترین و 
مهم ترین بحث های قوه قضاییه، بحث بودجه است و هر اصالحی که در درون 
قوه قضاییه صورت بگیرد، طبیعتا در چارچوب بودجه های مصوب ممکن است. 
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه بیشتر 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به لوایح قضایی شد و افزود: متأسفانه برخی 
از لوایح قوه قضاییه در دولت معطل مانده و برخی از لوایحی که به مجلس ارسال 
شده نیز دچار تغییرات عمده شده که این رویه غیرقانونی است. وی تأکید کرد: 

الیحه پلیس قضایی به مدت دو سال است که در دولت معطل مانده است.

جانش��ین اداره منابع انس��انی س��تادکل نیروهای مسلح 
تسهیالت در نظر گرفته ش��ده برای مش��موالن متأهل را 

تشریح کرد. 
 س��ردار موس��ی کمال��ی در واکنش ب��ه اظهارنظ��ر یکی 
از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون معافیت 
مشموالن متأهل از انجام خدمت سربازی، گفت: این موضوع 
جزء سیاس��ت های مصوب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
است و این شورا سیاست هایی را در رابطه با تأهل و تسهیل 
ازدواج جوانان پیش بینی و ابالغ کرده اس��ت. وی با اشاره به 
تسهیالت در نظر گرفته شده برای مشموالن متأهل در ستاد 
کل نیروهای مسلح، اظهارکرد: در حال حاضر حتی االمکان 
مشموالن متأهل در محل سکونت یا همسرشان به خدمت 
گرفته می ش��وند.  جانش��ین اداره منابع انس��انی ستادکل 
 نیروهای مس��لح ادام��ه داد: در بحث حقوق س��ربازان نیز 
28 هزار تومان به عنوان حق همسر به آنان پرداخت می شود. 
 کمالی همچنین با اشاره به تس��هیالت در نظر گرفته شده 
پیرامون مرخصی سربازان متأهل نیز گفت: این افراد 10 روز 
بیشتر از سایر سربازان در سال حق مرخصی دارند.   وی درباره 
امکان معافیت مشموالن متأهل از انجام خدمت سربازی نیز 
به ایسنا گفت: نسبت به این موضوع بی میل نیستیم، اما یک 

سری »اما و اگرهایی« برای آن وجود دارد.

یک عضو ائتالف پیش��رفت با تأکید بر این که لزومی ندارد 
به بهانه های کوچک خود را از مزای��ای بزرگ رابطه با دیگر 
کشورها محروم کنیم، ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ سیاست 
 درس��ت در عرصه بین المل��ل، در دولت آین��ده مذاکرات 
هسته ای نتیجه مطلوبی اخذ کند. علی اکبر والیتی وضعیت 
فعلی روابط خارجی را نامناسب توصیف کرد و افزود: روابط 
خارجی ما مشکالت بسیاری دارد، اما این مشکالت با اتخاذ 
سیاست عزتمندانه قابل حل است. وی با تأکید بر استفاده از 
افراد کاردان در حوزه سیاست خارجه گفت: با حل مشکالت 
به وجود آمده در روابط خارجی می توان بسیاری از مشکالت 
اقتصادی و داخلی را نیز برطرف کرد. وی با اشاره به سوابق 
کاری خ��ود در عرصه سیاس��ت گفت: کمتر کس��ی مانند 
بنده با کش��ورهای مختلف جهان مذاکرات پیچیده داشته 
و با سیاستمداران باس��ابقه دنیا گفتگوها و مذاکرات مهم و 
حیاتی برگزار کرده که از جمله آن می توان به قطعنامه 598، 
مذاکرات بین گروه های افغان، گروه های لبنانی مانند امل و 
حزب اهلل، مذاکرات با گروه های فلسطینی، آشتی بین برخی 
کشورهای آفریقایی مانند سودان و اوگاندا و مسأله بوسنی 
اش��اره کرد. والیتی ادامه داد:در ح��وزه اقتصاد تحریم های 
بیگانه از یک سو و تدبیرهای داخلی از سوی دیگر وجود دارد 

و باید توجه داشت که همه مشکالت از تحریم ها نیست.

 رییس مجل��س از مس��ئوالن اقتصادی دولت خواس��ت به 
گونه ای هوشمندانه سیاست ها و تدابیری را اتخاذ کنند تا 
به بازار شوک وارد نشود. علی الریجانی گفت: آزادی هویزه 
قهرمان را به ملت ایران و مردم شریف هویزه و دشت آزادگان 
تبریک می گویم. رییس مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
جلس��ه غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسئوالن اقتصادی 
دولت توضیح داد: روز گذش��ته جلس��ه نس��بتاً مفصلی در 
موضوع مهم اقتصادی کشور و به خصوص گرانی های اخیر 
با وزرای مربوطه داشتیم و وزیران صنعت، معدن و تجارت و 
جهادکشاورزی و رییس بانک مرکزی دراین جلسه حضور 
داش��تند و نقطه نظرات خود را در مورد ش��رایط اقتصادی 
کشور بیان کردند. وی افزود: در این جلسه چهار نفر از رؤسای 
کمیسیون های اقتصادی مجلس و هشت نفر از نمایندگان 
نیز صحبت کردند و دغدغه مجلس در مورد گرانی های اخیر 
در حوزه کاالهای اساس��ی و مایحتاج م��ردم نظیر افزایش 
قیمت بی رویه روغن و برخی م��واد اولیه مورد نیاز دامداری 
ها را طرح کردند. الریجانی بیان کرد: توضیحات مسئوالن 
اقتصادی دولت مطرح شد و روشن است که باید در این موارد 
اهتمام جدی داشته باش��ند که هم از نظر قیمت ارز مرجع 
به مسائل توجه ش��ود و هم از نظر ترخیص کاالها با سرعت 

بیشتری عمل شود.

رییس مجلس شورای اسالمی در پاس��خ به تذکری درباره 
ابالغ مصوبه مهرآفرین از طرف دولت علی رغم مغایرت های 
قانونی این مصوبه، از دیوان محاسبات خواست تا با پیگیری 

خود مانع اجرای این مصوبه شود.
غالمعلی جعفرزاده، نماینده رشت با اشاره به ابالغیه مصوبه 
 مهرآفری��ن از ط��رف دولت به اس��تانداران با وج��ود اعالم 
مغایرت های قانونی این مصوبه از س��وی رییس مجلس، به 
دولت در تذکری اظهار داشت: این مصوبه اختیارات فراوانی به 
استانداران و همچنین امتیازات فراوان به مقامات بازنشسته 
می ده��د. وی افزود: نمایندگان هم نس��بت ب��ه این قضیه 
اعتراض کردند و شما دو بار به دولت ابالغ کردید که این کار 
خالف قانون است و قاطبه نمایندگان بر اساس قانونمداری 
نسبت به این کار دولت اعتراض کردند. جعفرزاده گفت: اما 
االن اتفاق افتاده، این است که مجلس شورای اسالمی طبق 
قانون به دولت اعالم کرده که این کار خالف قانون است، اما 
متأس��فانه رییس جمهور این مصوبه را به استانداران خود 
 ابالغ کرد. مستحضر هستید که هر اقدامی باید متناسب با 
بودجه ای باشد. همکاران ما در مجلس تا ساعت1:30 بامداد 
دیشب در کمیسیون تلفیق موارد بودجه را بررسی می کردند. 
نمی شود شب خوابید و صبح بیدار شد و کاری را ایجاد کرد و 

گفت این کار کار خوبی است.

انتخابات مجلسنظام وظیفه مجلس

مشموالن متأهل از 
خدمت معاف می شوند؟

مسأله مذاکرات هسته ای 
در دولت بعد حل می شود

 سیاست ها  نباید
 به بازار شوک وارد کند

دیوان محاسبات جلوی 
تخلف دولت را بگیرد
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 96/5درصد از داروهای مصرفی 
تولید داخلی است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزش��کی گفت: طبق آماری که از 
وزارتخانه منتشر ش��ده، حدود 96/5 درصد از داروهای مصرفی ما 
تولید داخلی اس��ت و این داروها از کیفیتی ب��اال برخوردارند و قابل 

رقابت با کشورهای مهم تولید کننده دارو هستند.
غالمحس��ین صادقیان در گفت وگو با فارس گفت: مواد اولیه  درصد 
کمی از این داروها از خارج وارد می شود که تولید آن متوقف شده و 

بنابراین با کمبود بعضی از داروها مواجه هستیم.

دو زمین لرزه، جندق در استان 
اصفهان را لرزاند

دو زمین لرزه بامداد روز گذشته جندق در استان اصفهان را لرزاند. به 
نقل از مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران وابسته به مرکز لرزه نگاری 
کشوری، زمین لرزه اول به بزرگی 4/1 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 
52 دقیقه و 59 ثانیه بامداد چهارشنبه رخ داد. همچنین زمین لرزه 
دیگری به بزرگی 3/3 درجه در مقیاس ریشترساعت یك و 18 ثانیه 
بامداد چهارشنبه برای دومین بار شهرستان جندق در استان اصفهان 
را به لرزه درآورد. مختصات این زمین لرزه 54/50 طول جغرافیایی 
، 34/31 عرض جغرافیایی و عمق هشت کیلومتری زمین بوده است

پش�تیبانی از اينترنت بايد به صورت 
رايگان انجام شود

در حال حاضر هر گیگابایت اینترنت مخابرات، با قیمت 3۷50 تومان 
به مشترکان ارائه می شود. البته استفاده رایگان از اینترنت از ساعت 
12 شب تا 6 صبح امکان جدیدی است که بعد از افزایش تعرفه برای 
مشترکان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. مدیر عامل مخابرات استان 
اصفهان در گفتگو با ایمنا تصریح کرد: به طور کلی مخابرات دو نوع 
اینترنت ارائه می دهد؛ سرویس اینترنتی 2020 که اینترنت کشوری 
است و ش��رکت مخابرات ایران ارائه می دهد و س��رویس اینترنتی 
2030 که مربوط به مخابرات اصفهان است و به شهروندان اصفهانی 
تعلق دارد. حسین کشایی با بیان این مطلب افزود: شرایط واگذاری و 

میزان تعرفه ها در این دو سرویس با یکدیگر متفاوت هستند.

 رونمايی از طرح پستچی
 دوچرخه سوار در اصفهان

مدیرکل پست اس��تان اصفهان گفت: برای نخس��تین بار در کشور 
طرح پس��تچی دوچرخه س��وار در اصفه��ان در میدان ام��ام )ره( 
اصفهان رونمایی می ش��ود. س��ید س��عید رجالی با اش��اره به این 
طرح، اظهار داش��ت: این کار، طرح مش��ترکی میان ش��رکت پست 
اس��تان اصفهان و هیأت دوچرخه س��واری استان اس��ت و با حفظ 
 بقای تاریخی و کاهش آلودگی هوا انجام می ش��ود. وی ادامه داد: با 
محدودیت هایی که برای رفت و آمد وسایل نقلیه در خیابان هایی از 
جمله میدان امام، خیابان امام علی و چهارباغ ایجاد می شود، می توان 

از دوچرخه به عنوان یك وسیله کمکی استفاده کرد.

 حمل 5 کیلو ترياک 
در پوشش بارداری!

زن مجرم که در پوشش بارداری غیر واقعی 5 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 
تریاک داشت، توسط مأموران انتظامی شهرستان شهرضا شناسایی و 
دستگیر شد. سرهنگ حمید امیرخانی، فرمانده انتظامی شهرضا اظهار 
کرد: مأموران انتظامی مستقر در گلوگاه شهید امامی، حین کنترل یك 
دستگاه اتوبوس به زنی مشکوک شدند و وی را مورد بررسی قرار دادند.

گشتی در اخبار

هنوز وام ازدواج سال 9۰ 
پرداخت نشده است

 عبدالرضا عزیزی
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس

هنوز وام ازدواج برخی جوانان در س��ال 90 پرداخت نش��ده است.با 
توجه به بیانات مقام معظم رهبری، جمعیت کش��ور در آینده ای نه 
چندان دور دچار رشد منفی خواهد ش��د. به منظور تسهیل ازدواج 
جوانان و افزایش زاد و ولد الزم اس��ت که تمهیدات جدیدی در این 

خصوص اندیشیده شود.
منابع موجود قرض الحس��نه 
در بانك ها کفاف وام ازدواج 
جوانان را نم��ی دهد و اکنون 
که در فصل بودجه نویس��ی 
هستیم الزم است وجوه اداره 
ش��ده در اختیار بانك ها قرار 
گیرد تا مش��کالت وام ازدواج 

جوانان حل شود. 
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چهره روز
فعالیت امواج ناپایدار در اصفهان ادامه دارد

کارشناس مس��ئول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه به ادامه فعالیت امواج ناپایدار 
در سطح اس��تان اصفهان، ش��رایط افزایش ابر، وزش باد، رگبار پراکنده و رعد و برق در این 

استان همچنان پابرجاست.
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 احداث باغ بزرگ 
گیاه شناسی در ناژوان 

دو حادثه مرگبار رانندگی 
3 کشته برجای گذاشت

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان از احداث باغ 
بزرگ گیاه شناسی در این کالنش��هر خبر داد و اظهار داشت: امید است 
طراحی فاز اول طرح باغ بزرگ گیاه شناس��ی در نیمه اول سال جاری به 

اجرا در آید.
داریوش فتحی با بیان این مطلب گفت: احداث باغ بزرگ گیاه شناس��ی 
در مح��دوده ناژوان، در دس��تور کار س��ازمان پ��ارک ها ق��رار دارد که 
 انواع کلکس��یون های گیاهی را در 200 هکتار مس��احت جای خواهد

 داد.
وی با بیان اینکه مطالعات اولیه این طرح آغاز شده است، افزود: امیدواریم 
طرح فاز یك در نیمه اول سال جاری به اجرا در آید و عملیات اجرایی چند 

کلکسیون هم آغاز شود.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اظهار داشت: وقوع 
دو حادثه مرگب��ار رانندگی در محورهای مواصالتی اس��تان اصفهان، 3 

کشته برجای گذاشت. 
وی افزود:یك دس��تگاه خودرو پژو 405 با یك نفر سرنش��ین درآزاد راه 
امیرکبیر استان اصفهان در حرکت بود که با یك دستگاه کامیون برخورد 
و از جاده منحرف می شود. سرهنگ علی نیکبخت تصریح کرد:متأسفانه 
در این حادثه راننده و سرنشین پژو، به دلیل شدت صدمات وارده قبل از 

انتقال به بیمارستان فوت می کنند.
این مقام مسئول گفت: کارشناس��ان پلیس راه در صحنه حادثه حاضر و 
علت اصلی برخورد را بی احتیاطی از ط��رف راننده کامیون به علت عدم 

توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم کردند.

ای��ران دارای باالتری��ن 
 گروه 
شهر

 
س��رعت ورود به سنین 
س��المندی اس��ت. این 
نتیج��ه پژوه��ش جمعی��ت شناس��ان ایران��ی 
است؛کسانی که صراحتا اعالم می کنند که کشور 
ما دارد پیر می شود. زنگ هشدار سالمندی حاال 
به صدا درآمده است. مسأله ای که گفته می شود 
اگر تمهیدات ورود به آن اندیشیده نشود، با بحران 

روبرو خواهد شد. 
بهترین کس��ی که می تواند در این رابطه اظهار 
نظر کند، دکتر کمال حیدری معاون بهداش��تی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان اس��ت. وی با 
 ورود به این حیطه می گوید: ای��ن معضل، لزوم

 برنام��ه ری��زی مش��خص و مدیری��ت زندگ��ی 
شهرنش��ینی را دو چن��دان کرده اس��ت. چرا که 
شاخص های آماری کشور، بیانگر افزایش جمعیت 

سالمندان در چند سال اخیر است.
با یك حس��اب سرانگش��تی هم می توان به این 

مقوله پی ب��رد که افزای��ش طول عم��ر جامعه، 
موجب ازدیاد جمعیت س��المندان می شود.حاال 
س��المندان، پنج برابر سرانه س��المت را به خود 
اختصاص می دهند. در حالی ک��ه با تغییر نگرش 
نظام س��المت به این حیطه، از سالمندانی پویا و 
سالم برخودار خواهیم بود؛ سالمندانی که دیگر به 
گفته رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دیگر 

تهدیدی برای اقتدار ملی نخواهند بود.
اما با تمام اینها، آیا به این مس��أله فکر کرده ایم و 
یا افزایش هرم سنی کشور به سوی سالمندی به 
یك سونامی پیری تبدیل شده که قرار است از یك 

چاله جمعیتی سردربیاورد؟
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
تأکید می کند، برای داش��تن دوران سالمندی 
س��الم، به تغییر عادات غذایی و ش��یوه زندگی از 
همان اوایل کودکی نی��از داریم که این امر تنها با 
حرکت و عزم ملی محقق می شود، اما وقتی عادات 
غذایی کودکان ما هم به سمت فست فودها رفته 

اس��ت، دیگر نمی توانیم به ای��ن تدابیر موقتی و 
کوتاه مدت امیدوار باشیم.

این در حالی اس��ت که ه��م اکنون ب��ا توجه به 
ش��اخص های آماری، میانگین سنی افراد به مرز 
سالمندی نزدیك می شود به گونه ای که میانگین 
عددی 10 تا 12 درصد، حاکی از رشد سالمندان 

در استان است.
دکتر حیدری ب��ا بیان اینکه در 10 س��ال آینده 
تعداد سالمندان به میزان زیادی افزایش می یابد، 
تصریح کرد: تغییر در شیوه زندگی، اجرایی شدن 
طرح پزش��ك خانواده و در نهایت همکاری تمام 
مردم جامع��ه و فعالیت بین بخش��ی، در کاهش 

سالمندان بیمار مؤثر است.
وی با اش��اره به اینکه افراد باید برای برخورداری 
از سالمندی سالم و پویا با نظام سالمت همکاری 
کنند، ادامه داد: مردم باید بدانند که مس��ئوالن 
اصلی س��المت خود و خانواده هستند. به همین 
منظور خود را در بخش س��المت منزوی نکنند و 

برای تأمین رفاه و امنیت اجتماعی س��المندان با 
دیگر ارگان های کشور همفکری کنند.

معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
انس��ان س��الم را محور توس��عه پایدار می داند. 
بنابراین برای تحقق این هدف چاره ای جز جلب 
حمایت مش��ارکت مردم، همکاری بین بخشی و 

یاری خیران سالمت نداریم.
خیلی های دیگر معقتدند ک��ه افزایش جمعیت 
س��المندی با توجه به موقعی��ت اصفهان که یك 
اس��تان صنعتی اس��ت، نیروی کار را با مش��کل 
روبرو خواهد کرد و با موجی از سالمندانی مواجه 
خواهیم ش��د که باید سیاس��ت های مناس��بی 

برایشان اتخاذ کنیم.
به اعتقاد دکتر محمود مشفق، عضو هیأت علمی 
مؤسس��ه مطالعات جمعیتی آس��یا و اقیانوسیه 
چنین سیاس��ت هایی ک��ه بر روی کش��ورهای 
انگلی��س، آلم��ان، ژاپ��ن و فرانس��ه و همچنین 

کشورهای ایران، مصر و کره انجام شده است.
به گفته ی وی کش��ور در س��ال ه��ای 55 تا 65 
سیاس��ت جمعیت��ی افزای��ش موالید را داش��ت 
که نتای��ج آن در آین��ده پیش بینی نش��ده بود و 
کش��ور در س��ال های 80 با خیل عظیم جوانان 
و نیازهای آنها روبرو ش��د که این به هم ریختگی 
هرم سنی جمعیت، در س��ال های آینده به گروه 
س��نی س��المندان خواهد رس��ید. مجری طرح 
مطالعه  تطبیقی سیاست های مرتبط با سالمندی 
جمعیت، با اشاره به این که برای ورود به مراحل 
مختلف س��المندی باید برنامه ریزی های درست 
و به موقع داش��ت، خاطرنش��ان کرد: کشور هم 
اکنون وارد مرحله  نخست سالمندی شده؛ یعنی 
بین ۷ تا 14 درصد جمعیت س��المند شده است 
و پیش بینی می ش��ود که تا 30 س��ال آینده وارد 
مرحله فوق سالمندی شویم؛ یعنی جمعیت بیش 

از 21 درصد سالمند شود. 
دکتر مشفق ادامه داد: کش��ورهای توسعه یافته 
جهان این مرحله را پیش از م��ا تجربه کرده اند و 
اکنون ما باید با بررسی سیاست ها و دستاوردهای 
آنان در این زمینه، راهکارهای درست برای اتخاذ 
سیاس��ت های جمعیت س��المندی را به دس��ت 

بیاوریم.

عضو هیأت علمی مؤسس��ه مطالع��ات جمعیتی 
آسیا و اقیانوسیه درباره نس��بت کنونی جمعیت 
سالمند در کش��ورهای توس��عه یافته و در حال 
توس��عه توضیح داد: ش��اخص س��المندی یعنی 
نس��بت افراد باالی 60 س��ال به جمعیت زیر 15 
سال در کش��ورهای اروپایی، 186 به 100 است 
در حالی که درکش��ورهای در حال توسعه،41 به 
100 است. این آمارنشان می دهد کشورهای در 
حال توسعه در سال های آینده با پدیده سالمندی 
مواجه خواهند ش��د. وی همچنین خاطرنش��ان 
 ک��رد: پیش بین��ی ما ای��ن اس��ت که ای��ران در 
سال های آینده با پدیده زنانه شدن سالمندی نیز 
روبرو شود. این پدیده در واقع افزایش سهم زنان 
سالمند نسبت به مردان سالمند در جمعیت کشور 
 است که طبق مطالعات در سال 1430 برای زنان

 34/5 درصد و ب��رای م��ردان 31 درصد خواهد 
بود. این بدان معنی اس��ت که در سال 1430 به 
ازای هر 100 زن سالمند کشور 88 مرد سالمند 

خواهیم داشت.
ب��ه گفت��ه  وی اصلی تری��ن دلی��ل زنانه ش��دن 
سالمندی، توس��عه ی یافتگی اس��ت. چرا که در 
کشورهای توسعه یافته، امید زنان به زندگی بیش 
از مردان است و با این که نسبت مردان از بدو تولد 
به زنان بیشتر است، این نسبت با گذشت سن به 

سمت زنان تغییر می یابد.
مجری ط��رح مطالع��ه  تطبیقی سیاس��ت های 
مرتبط ب��ا س��المندی جمعیت ادام��ه داد:  ارقام 
نش��ان می ده��د ک��ه م��ا وارد مرحله نخس��ت 
سالمندی ش��ده ایم و ناگزیر مراحل مختلف آن 
را طی خواهیم کرد. آنچه مهم اس��ت این اس��ت 
که زمان عبور م��ا از این مراحل بس��یار کمتر از 
زمان کشورهای دیگر اس��ت و این ما را در اتخاذ 

سیاست ها در تنگنا قرار می دهد.
به گفته مشفق کش��وری مانند فرانسه برای طی 
مرحله  اول س��المندی به مرحل��ه ی دوم آن، 60 
س��ال فرصت داش��ت که در این زمان به خوبی 
می توانس��ت برنامه ری��زی کند؛ اما ای��ران برای 
طی این مرحله، تنها 20 س��ال زم��ان دارد. این 
زمان کم، کش��ور را با مدیریت بحران سالمندی 

مواجه می کند.

بحران در راه است

اصفهان هم پا به سن گذاشت

زیر پوست شهر/درختان قدیمی در خیابان عباس آباد اصفهان

سنا [
س: اي

]عک

عبدالرضا آقاخانی، فرمان��ده انتظامی 
گروه
اس��تان اصفهان این ب��ار در مصاحبه  شهر

مطبوعاتی خود با خبرنگاران در رابطه 
با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آمادگی کامل 

استان برای این واقعه سخن گفت. 

زی��ر  در  را  انتظام��ی  مق��ام  ای��ن   مش��روح س��خنان 
می خوانید:

   این نهاد بر اساس تعداد شعب اخذ رأی، پیش بینی الزم در 
حوزه تأمین امنیت و نیروی انسانی را کرده است. 

  حضور مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
و چهارهمین دوره شورای اسالمی، حداکثری و پرشور خواهد 

بود.
 برنامه های متعدد برای برگزاری یك انتخابات سالم از سوی 

این نهاد پیش بینی شده است. 
  تاکن��ون هی��چ گزارش��ی از تخلف��ات انتخاباتی توس��ط 
هواداران کاندیداها به این نهاد ارائه نش��ده اس��ت. ستادهای 
انتخاباتی بای��د در چهارچوب قوانی��ن انتخاباتی ب��ه فعالیت 
 خود بپردازن��د؛ در غیر ای��ن صورت ب��ا آنها برخ��ورد قانونی 

می شود. 

   ارتب��اط خبرن��گاران با پلی��س، مثبت اس��ت. خبرنگاران 
اس��تان نقش��ی مهم در موفقیت های ناجا دارند و بس��یاری 
 از مش��کالت مردم با اطالع رس��انی مناس��ب خبرنگاران حل

 می شود. 
   برخورد با سوداگران مرگ، نصابان ماهواره و ساماندهی امور 
ترافیکی با همکاری دستگاه های اجرایی از برنامه های پلیس 

در سال جاری است. 
   برخورد با اراذل و  اوباش، مقابله با آلودگی صوتی، توس��عه 
گش��ت های اخالقی، مقابله ب��ا پدیده س��گ گردانی و حمل 
حیوانات تزئینی، برخورد با س��ارقین خرد و معتادان ولگرد، از 

دیگر برنامه های این نهاد است. 
   در فروردین امس��ال، کش��ف س��الح س��رد و گرم، کشف 
 سوخت قاچاق، دستگیری قاچاقچیان و تجهیزات ماهواره ای،

 13 درصد افزایش یافت. 
   تصادفات فوت��ی در جاده های اس��تان اصفهان در س��ال 
گذشته، شش درصد کاهش داشت. امسال باید آمار تصادفات 

فوتی و جرحی استان 15 درصد کاهش یابد. 
   رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم و رانندگان 

را خواستاریم. بر اساس آمار، حدود 90 درصد رانندگان قوانین 
راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کنند. 

   برخ��ورد پلیس با بان��وان راننده بدحج��اب و اعمال قانون 
پلیس این اس��تان در این مورد، در فروردین ماه س��ال جاری 
 نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه آن، 143 درص��د افزای��ش یافته

 است. 
   بدحجاب��ی، منجر به عدم تطابق عک��س روی گواهینامه با 
چهره فرد هنگام رانندگی می ش��ود و از این منظر نیز تخلف 

است. 
   اعمال قانون پلیس در باره استفاده راکبان موتورسیکلت از 
کاله ایمنی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، ۷9 درصد افزایش یافته اس��ت. امسال این طرح به 

صورت ویژه در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است. 
   مأم��وران انتظام��ی از 21 ه��زار و 431 م��کان صنف��ی 
در فروردی��ن س��ال ج��اری بازدی��د کردن��د. م��ا خواس��تار 
نظ��ارت وزارت بهداش��ت ب��ر چایخانه ه��ا هس��تیم. زی��را 
 چایخانه ه��ا محل��ی برای جوان��ان و افراد مس��أله دار ش��ده

 است. 

ريیس پلیس استان اصفهان: 

برای برگزاری انتخابات آماده ايم 

SMS



چهره روزیادداشت

96/5 درصد از داروهای مصرفی 
تولید داخل است

معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی گفت: طب��ق آماری که از 
وزارتخانه منتشر شده، حدود 96/5درصد از داروهای مصرفی ما تولید 
داخلی اس��ت و این داروها از کیفیتی باال برخوردارن��د و قابل رقابت با 

کشورهای مهم تولیدکننده دارو هستند. غ
غالمحس��ین صادقیان با اش��اره به آمار تولید داروهای موجود داخلی، 
افزود: طبق آماری که از وزارتخانه منتش��ر ش��ده، حدود 96/5 درصد 
از داروهای مصرفی ما تولید داخلی اس��ت و این داروها از کیفیتی باال 
برخوردارند و قابل رقابت با کش��ورهای مهم تولید کننده دارو هستند. 
وی ادام��ه داد: اما مواد اولیه  درص��د کمی از این داروه��ا از خارج وارد 
می شود که تولید آن متوقف ش��ده و بنابراین با کمبود بعضی از داروها 
مواجه هستیم. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
این که داروهای بیماران خاص به صورت ماهیانه وارد استان می شود، 
اظهار کرد: داروهای بیماران خاص براس��اس سرانه تعداد بیماران وارد 
استان می شود و مش��کل کمبود دارو برای بیماران خاص وجود ندارد. 
وی در ادامه تصریح کرد: در ارتباط با نبود س��ایر داروها س��تاد توزیع 
 دارو ه��ر هفته با حضور ش��رکت های پخ��ش دارویی با ه��دف تأمین 
به موقع دارو و عدالت در توزیع تشکیل می شود و توزیع دارو در استان 
 را رصد می کند. صادقیان در ادامه افزود: در اس��تان س��تاد توزیع دارو 
به صورت شبانه روزی با شماره تماس1490، هدایت کننده مردم برای 

بحث دارو و کمبود داروهای خاص هستند.

خبر ویژه

4
آخرین وضعیت هشت طرح فوالدی تشریح شد

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان این که در جلسه کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس موادی از طرح جامع حمایت از صنایع پیشرو در فناوری به تصویب اعضا رسید، 

از ارایه گزارش رییس سازمان ایمیدرو در خصوص آخرین وضعیت هشت طرح فوالدی خبر داد.  نه سیاست ارزی را تغییر 
می دهیم و نه نرخ سود بانکی را

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
 شمس الدین حسینی

تغییر سیاست ارزی را در دس��تور کار نداریم و همان روال گذشته را در 
بازار ارز دنبال می کنیم و در صورتی که قانون جدیدی در مجلس تصویب 
شود، آن را اجرا می کنیم. سال های قبل بسته سیاستی در نظر گرفته شده 
و یک ساله اجرایی می شد، اما ما امسال بسته سیاستی نظارتی برای سال 
92 نداریم و همان بسته قبلی 
مالک عمل ما خواهد بود و تا 
زمانی که الزم نباشد، تغییری 
در ن��رخ س��ود بانک��ی ایجاد 
نخواهی��م ک��رد.  جمع بندی 
جلس��ه ای که اعضای شورای 
پول و اعتبار داشتند این بود که 
نیازی به تغییر بسته سیاستی 

و نرخ سود بانکی نیست.
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عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
تذکر نمایندگان اصفهان به رییس  جمهور درباره تغییر خط مرزی 
اصفهان و چهارمحال، به فارس گف��ت: نمایندگان اصفهان اجازه 
نمی دهند روس��تاهای اصفهان به چهارمحال واگذار و خط مرزی 
اصفهان که در بهره از آب زاینده رود تأثی��ر دارد، تغییر کند. علی 
ایرانپور درباره واگذاری چهار روستای اصفهان به بخش چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: قضیه چهار روستای اصفهان که به چهارمحال 
واگذار شده، چند هفته ای است که مطرح شده و نمایندگان اصفهان 
نیز در جریان ق��رار گرفته اند. وی افزود: دو هفت��ه پیش خودم به 
ش��خصه به آقای رییس جمهور درباره هرگون��ه تغییر خط مرزی 
 استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تذکر داده ام. وی تأکید کرد: 
بر اساس تقسیمات کشوری در گذش��ته، مرزبندی های سیاسی 
و جغرافیایی میان استان های کش��ور رخ داد که استان اصفهان و 
چهارمحال نیز به همین ش��کل تغییراتی کرد. ایرانپور ادامه داد: 
در طول این سال ها اقدام های متعددی درباره موضوع آب با توجه 

به تقسیمات کشوری انجام شده که برخی به صالح نبوده است.
وی تأکید کرد: علت عم��ده ای که در کنار برداش��ت بی رویه آب 
منجر به اعتراض هایی در مسأله آب شد، تغییر مدیریت یکپارچه 
حوضه آبی زاینده رود بود. وی اضافه کرد: الحاق این چهار روستا به 
چهارمحال موضوعی اس��ت که هر زمان نمایندگان اصفهان آن را 
مطرح کردند انکار شد، اما مطابق خبرهای غیرموثق، این موضوع 
توسط دولت تأیید شده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد: عدالت ایجاب می کند از هرگونه 
تصمیم گیری سیاسی و شتابزده در موضوع های مهمی مانند آب 

و تقسیمات کشوری و اعمال نفوذ در این باره خودداری شود. وی 
اضافه کرد: این ها مسایلی اس��ت که نیاز به اقدامات کارشناسی و 
زمان کافی دارد و به صالح نیست افراد غیرکارشناس با اعمال نفوذ 
در این زمینه دست به اقداماتی بزنند. ایرانپور تأکید کرد: به یقین 
مسأله تغییر خط مرزی دو استان همجوار بر مشکالت منابع آبی 
استان هایی که از سرچشمه زاینده رود استفاده می کنند، تأثیرگذار 

و مانعی در راستای رفع مشکالت آبی دو استان است.

مصوبه ای در باب الح�اق چهار روس�تای اصفهان به   
مجلس نرسیده است

وی درباره ش��ایعه ای مبنی بر این که این مصوبه در سال گذشته 
به مجلس آمده و تصویب ش��ده، تأکید کرد: این موضوع را تأیید 
نمی کنم؛ چ��را که اگر چنی��ن مصوبه ای در مجلس مطرح ش��ود 
واکنش تمام نمایندگان استان اصفهان را به همراه دارد و با توجه 
به این که این نمایندگان بیش از یک پانزدهم مجلس را تش��کیل 
می دهند، در تصویب نش��دن چنین مصوباتی به یقین تأثیرگذار 
هس��تند. نماینده مردم مبارکه در مجلس در پاس��خ به این سؤال 
که مس��ئوالن چهارمحال در حال تبلیغ برای این موضوع هستند 
که اصفهانی ها از تنش زایی در آس��تانه انتخابات و صحبت درباره 
جدا شدن چهار روس��تای اصفهان جلوگیری کنند، تصریح کرد: 
 تا حدود یک ماه دیگر کش��ور رویداد مهمی در زمینه انتخابات را 
پیش رو دارد که نیازمند فضایی آرام اس��ت که مس��ئوالن تمامی 
شهرها بر این مسأله اذعان دارند و وظیفه خود را تشویق مردم برای 

حضور پرشور در انتخابات می دانند.

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و 
گروه 
معادن مجلس با بیان این که با تغییرات اقتصاد

قیمتی اندک خ��ودرو هیچ حقی برای 
مصرف کننده قائل نش��ده ایم ،گف��ت: خودروس��ازان برخی از 
آپش��ن هایی که از قبل در خودروها وجود داشته رادر خودروها 
حذف کردند و به تناس��ب آن قیمت محصوالت خود را کاهش 

دادند و اعالم می کنند قیمت خودرو را کاهش دادند. 
سید محمد بیاتیان با بیان این که با تغییرات قیمتی جدید عماًل 
هیچ کاهش قیمتی در بخش خودرو اتفاق نیفتاده، تصریح کرد: 
همزمان با کاهش قیم��ت خودروها، قیمت آپش��ن هایی مثل 
ترم��زی ای.بی.اس یا ایربگ ک��ه باید در خودرو لحاظ ش��ود به 
صورت جداگانه محاسبه می شود. نماینده مردم بیجار در مجلس 
افزود: خودروسازان بسیاری از آپشن هایی که از قبل در خودروها 
وجود داشته را در خودروها حذف کردند و به تناسب آن، قیمت 
محصوالت خود را کاهش دادند و اعالم می کنند قیمت خودرو 

را کاهش داده اند. 

برخی قصد تعطیلی صنعت خودرو را دارند
دبیر دوم کمیسیون صنایع و  معادن مجلس با اشاره به این که با 
کاهش قیمت های جدید در واقع هیچ حقی برای مصرف کننده 
قائل نشده ایم، گفت: بنده احساس می کنم پشت این تصمیمات، 
سیاس��ی بازی ها، بازی با اف��کار عمومی و درنهای��ت افزایش یا 
کاهش قیمت ها به صورت کاذب، عده ای قصد تعطیلی صنعت 
خودروسازی را دارند. بیاتیان ادامه داد: به ورشکستگی کشاندن، 

 بدنام کردن صنع��ت خ��ودرو و در نهای��ت واردات خودروهای 
بی کیفیت چینی که در بازاهای جهانی جایی ندارند، هدف برخی 
از این افراد اس��ت.  وی با بیان این که ب��ا وضعیت فعلی صنعت 
خودرو چش��م اندازخوبی ندارد، افزود: کما این ک��ه بنا بر اعالم 
راهنمایی و رانندگی در دوماه و 45 روز ش��ماره گذاری خودرو 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ۸5 درصد کاهش داشته 
است؛ این بدان معنی است که تولیدی نداشته ایم. این نماینده 
مردم در مجلس با طرح این س��ؤال که در سال گذشته که تحت 
عنوان حمایت از تولید ملی نام گذاری شده بود کدام تولید ملی 
حمایت ش��د و یارانه به کدام یک از واحده��ای تولیدی ما تعلق 
گرفت، تصریح کرد: بانک ملت باید ۳۷ درص��د از منابع خود را 
برای کمک به تولید و صنعت اختصاص می داد که تنها کمتر از 
10 درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داد که این ظلم به 
تولید و صنعت است. بیاتیان گفت: علی رغم سفارشات و تأکیدات 
 رهبر معظم انقالب در راس��تای حمایت از تولید ملی، مشاهده 

می کنیم 
در عرصه بانکی این حمایت ها رخ نداده اس��ت. وی اضافه کرد: 
درس��ایر بخش ها و تصمیم گی��ری نیز از تولی��د ملی حمایت 
نشده؛ به طوری که قرار بود دو هزار میلیارد تومان برای صنعت 
خودروسازی اختصاص یابد که پرداخت نشد. این نماینده مجلس 
ادامه داد: نتیجه این بی تدبیری ها و  س��وء مدیریت هایی که به 
فضای تولید و صنعت کشانده شده در حال حاضر نمایان می شود، 
به طوری که شاهد افزایش قیمت،کاهش تولید و در کنار آن رونق 

بازار دالل بازی و واسطه گری هستیم.

پشت این تصمیمات، 
سیاسی بازی ها، 
 بازی با افکار عمومی 
 و درنهایت افزایش 
 یا کاهش قیمت ها 
 به صورت کاذب، 
 عده ای قصد 
تعطیلی صنعت 
 خودروسازی 
را دارند

 الحاق این چهار 
روستا به چهارمحال 
موضوعی است که 
هر زمان نمایندگان 
اصفهان آن را مطرح 
کردند انکار شد، 
اما مطابق خبرهای 
غیرموثق، این 
موضوع توسط دولت 
تأیید شده است

نتیجه نهایی ماراتن بازار خودرو؛تذکر نمایندگان اصفهان به رییس  جمهور درباره تغییر خط مرزی استان 

یک بر صفر به نفع خودروسازانخط مرزی همچنان پررنگ است 
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وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
637 کالس��ه پرونده: 9109980350301286. وقت رس��یدگی: 92/3/27 س��اعت 
10/5 صب��ح. خواه��ان: جواد جوادیه ب��ا وکالت عباس کریمی. خوانده: احس��ان 
اسحاقی کاهکش فرزند مهدی. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور به هم رساند. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت 
776 آق��ای رامین مختاری کرچگانی دارای شناس��نامه ش��ماره 7504 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 126/92 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان احمد مختاری کرچگانی بشناس��نامه 
36 در تاری��خ 1391/10/5 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- بی بی ماه عس��گری کرچگانی فرزند 
س��ید مهدی ش ش 8 )همسر(. 2- افش��ین مختاری کرچگانی فرزند احمد ش ش 
9203 )فرزن��د(. 3- رامین مختاری کرچگانی فرزن��د احمد ش ش 7504 )فرزند(. 
4- نوش��ین مختاری کرچگانی فرزند احم��د ش ش 11278 )فرزند( والغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی می نماید 
ت��ا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ اجرائیه
777 شماره پرونده: 9100400212300007/1. شماره ابالغیه: 139205102123000008. 
ش��ماره بایگانی پرونده: 9100007. بدینوس��یله به آقای س��ید کمال قائم مقامی 
فرزند س��ید محمدحسین به شماره شناس��نامه 9895 صادره از سمیرم بدهکار 
پرونده کالس��ه 9100400212300007/1 که برابر گزارش اداره پست شهرستان 
س��میرم امکان ابالغ واقعی ب��ه نامبرده مقدور نگردیده اب��الغ می گردد که برابر 
قرارداد داخلی ش��ماره 6268 مورخه 1385/12/10 بین شما و بانک سپه سمیرم 
مبل��غ 24/100/000 ریال بابت اص��ل و 5/132/070 ریال بابت خس��ارت تاخیر 

تادیه ت��ا تاریخ 1391/7/30 که روزانه 13206 ری��ال به بدهی مطروحه اضافه 
می گردد بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت 
صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق 
در ای��ن اجراء مطرح می باش��د لذا طبق م��اده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود چ��اپ اصفهان مورخه 
1392/2/18 درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 
 مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 38 سید اسداله موسوی – رئیس ثبت 

اسناد و امالک سمیرم

ابالغ
780 شماره ابالغیه:9210100353400609. شماره پرونده: 9109980363001577. 
شماره بایگانی ش��عبه: 920107. ش��اکی آرش کیهانی بطرفیت سعید احمدی به 
خواسته ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه108 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبق��ه دوم اتاق 258 ارج��اع و به کالس��ه 9109980363001577 ثبت 

گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/27 و س��اعت 10:30 تعیین ش��ده است. 
به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 

73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اط��الع 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. م الف: 1642 ش��عبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

حصر وراثت 
782 خانم ش��هناز حیم پور دارای شناسنامه شماره 969 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 704/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان یدیدیا کلیمی بشناس��نامه 2062 در تاریخ 68/10/4 
اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- داود حائی کلیمی ش ش 769 )فرزند(. 2- نحما حیم پور ش ش 362 

 )فرزند(. 3- موسی کلیمی حیم پور ش ش 48082 )فرزند(. 4- رحمت اله حیم پور
ش ش 1025/206 )فرزند(. 5- حشمت کلیمه حیم پور ش ش 775 )فرزند(. 6- منزال 
 کلیمه حیم پور ش ش 395 )فرزند(. 7- همایون کلیمه حیم پور ش ش 504 )فرزند(.
 8- سلطنت حیم پور ش ش 36119/184 )فرزند(. 9- روشن حئم پور ش ش 209 )فرزند(.
10- شهناز حیم پور ش ش 969 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
783 خانم ش��هناز حیم پور دارای شناس��نامه ش��ماره 969 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 703/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان گوهر حیم پور بشناسنامه 36418/183 در تاریخ 
65/12/10 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 پسر و 6 دختر و یک عیال به نام ذیل: 1- داود حائی کلیمی حیم پور 
 ش ش 769 )پسر متوفی(. 2- موسی کلیمی حیم پور ش ش 48082 )پسر متوفی(.
3- نحم��ا حیم پور ش ش 362 )پس��ر متوف��ی(. 4- رحمت ال��ه حیم پور ش ش 
1025/206 )پسر متوفی(. 5- سلطنت حیم پور ش ش 36119/184 )دختر متوفی(. 
6- من��زال کلیم��ی حیم پور ش ش 395 )دختر متوف��ی(. 7- همایون کلیمی حیم 
پور ش ش 504 )دختر متوفی(. 8- روش��ن حئم پور ش ش 209 )دختر متوفی(. 

9- ش��هناز حیم پور ش ش 969 )دختر متوفی(. 10- حشمت کلیمی حیم پور ش 
ش 775 )دختر متوفی(. 11- یدیدیا کلیمی حئم پور ش ش 2062 )همسر( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
784 خانم مینا نجاتی جونقانی دارای شناسنامه شماره 113 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 660/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان احمد بیگی بشناسنامه 630 در تاریخ 91/11/30 
اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1- امی��ر بیگ��ی ش ش 1274535603 )فرزند(. 2- امی��د بیگی ش ش 
1276742231 )فرزند(. 3- مینا نجاتی جونقانی ش ش 113 )همسر( والغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
785 آق��ای عبدالرض��ا جعف��ری دارای شناس��نامه ش��ماره 1594 ب��ه ش��رح 
گواه��ی  درخواس��ت  ای��ن ش��ورا  از  ب��ه کالس��ه 659/92ح10  دادخواس��ت 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان مصطف��ی جعفری 
اش��کاوندی بشناس��نامه 340 در تاری��خ 91/9/23 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
زندگ��ی گفت��ه ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پس��ر و 
یک همس��ر دائم��ی به نام ه��ای ذی��ل: 1- حمیدرض��ا جعفری اش��کاوندی ش 
 ش 171 )پس��ر متوف��ی(. 2- عبدالرض��ا جعف��ری ش ش 1594 )پس��ر متوفی(.

3- امیر هاشم جعفری ش ش 313 )پسر متوفی(. 4- صدیقه سجادیان ش ش 155 
)همس��ر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
786 خانم بتول براری تاجانی دارای شناسنامه شماره 1452 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 653/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان علیرضا توکلی قینانی بشناسنامه 29 در تاریخ 
91/11/6 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به یک همس��ر دائمی – یک مادر و پدر به نام های ذیل: 1- بتول 
براری تاجانی ش ش 1452 )همس��ر متوف��ی(. 2- پری توکلی قینانی ش ش 252 
)مادر متوف��ی(. 3- مجتبی توکلی قینانی ش ش 420 )پدر متوفی( والغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
787 در خصوص پرونده کالس��ه 91-1949 خواهان سعید تیموری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک و مطلق خس��ارات تاخیر تادیه، هزینه دادرسی 
و غیره به طرفیت س��عید جعفری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
92/4/4 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوان��ده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
 رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 8 مجتمع

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
788 نظر به اینک��ه پرونده کالس��ه 1708/91ش33 در خصوص دعوی علیرضا 
ابراهیمی با وکالت امیر ایثاری فرد به طرفیت 1- مجید محمدی 2- سعید جعفری 
3- توران پورش��نبه با موضوع اثبات مالکیت در این ش��عبه مطرح می باشد و با 
توجه ارجاع امر به کارشناسی لذا جهت رویت نظریه کارشناسی ظرف مهلت یک 
هفته پس از نش��ر این آگهی با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان، خواندگان 
به ش��عبه 33 ش��ورای حل اختالف واقع در خیابان آتش��گاه ساختمان شماره 2 
دادسرای اصفهان طبقه سوم مراجعه و نسبت به اعالم نظر خود نسبت به نظریه 

کارشناسی اقدام نمایند. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
789 کالسه پرونده: 1507/91. ش��ماره دادنامه:92/1/31-125. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 12 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: محمدرضا یزدخواستی نشانی: 

اصفهان – خ سروس��تان – ک ش��هید کالهدوزان – پ42- واحد1. وکیل: ابراهیم 
جاللی به نشانی اصفهان – خ آپادانا دوم – بعد از مسجد کاظمیه – پ47 – دفتر 
وکالت آقای ادیب. خواندگان: 1- آسیه امین الرعایا 2- منصور مکارم پور نشانی 
هر دو مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه. 1- گردش��کار: ب��ا عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی 
ش��ورا. در خصوص دادخواست محمدرضا یزدخواستی با وکالت ابراهیم جاللی 
به طرفیت 1- آس��یه امی��ن الرعایا 2- منصور مکارم پور بخواس��ته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ری��ال وجه یک فقره چک به ش��ماره 91/7/30-35241557-1306 
عهده بانک ملت به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی 
به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی و مواد 313، 310، 
309، 607، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ س��ی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه 
قانونی و س��ی هزار به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ 91/7/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی 
در ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد. رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قانونی واخواهی در این ش��عبه خواهد بود و پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم دادگاه های عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
790 کالسه پرونده: 1506/91. ش��ماره دادنامه:92/1/31-137. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 12 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: محمدرضا یزدخواستی نشانی: 
اصفهان – خ سروس��تان – ک ش��هید کالهدوزان – پ42- واحد1. وکیل: ابراهیم 
جاللی به نشانی اصفهان – خ آپادانا دوم – بعد از مسجد کاظمیه – پ47 – دفتر 
وکالت آقای ادیب. خواندگان: 1- آسیه امین الرعایا 2- منصور مکارم پور نشانی 
هر دو مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه. 1- گردش��کار: ب��ا عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای 
قاضی شورا. در خصوص دادخواست محمدرضا یزدخواستی با وکالت ابراهیم 
جاللی به طرفیت 1- آس��یه امین الرعایا 2- منصور مکارم پور بخواس��ته مطالبه 
مبل��غ 35/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 352413-91/7/10 عهده 
بانک ملت به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ای��راد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه 
خوان��ده ردیف اول ب��ه خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن 
دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 313، 
310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ س��ی و 
پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی هزار به عنوان هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله طب��ق تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه از 
تاریخ 91/7/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و نس��بت به خوانده ردیف دوم به لحاظ 
عدم توجه و دعوا مس��تندا به بند ماده 84 و 89 قانون مدنی و وارد دعوی صادر 
می ش��ود و در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��ورا است و پس از آن و همچنین در مورد رای صادره ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 



خانه کاریکاتور اصفهان
دو گام به جلو

احمدی نژاد؛
مهمان سرزده

پیام پور فالح درخصوص برنامه های آینده خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان 
اظهار داشت : در اواخر اردیبهشت امسال، از دوکتاب رونمایی خواهد شد. 

وی افزود:  ای��ن دوکتاب، » وقتی ماهی ها حرف می زنند«کاری از مس��عود 
ضیایی و مجموعه» شوکران« کاریکاتورهایی از وقایع منطقه است. 

مدی��ر خان��ه کاریکاتورحوزه هن��ری  تصریح ک��رد: مقدمات کت��اب  وقتی 
ماهی ها ح��رف می زنن��د، کمی طوالنی ش��د، ام��ا در حال حاض��ر آماده 
چ��اپ اس��ت. وی همچنی��ن از برگ��زاری نمایش��گاهی از آث��ار کاریکاتور 
هنرمندان اصفه��ان در ی��زد خب��ر داد و افزود: نمایش��گاهی با مش��ارکت 
 حوزه هن��ری ی��زد و روزنامه بدر یزد برگزار ش��د ک��ه موض��وع آن آزاد بود. 
پورفالح ادامه داد: این نمایش��گاه، با کارگاه دو روزه همراه بود که از استقبال 

بسیار خوب هنرمندان و مردم یزد برخوردار شد. 

رییس جمهور به صورت سر زده در منزل پدری ابوالفضل پورعرب در جنوب 
تهران حضور یافت و ضمن عیادت از این بازیگر مش��هور سینمای کشور، در 

جریان وضعیت سالمتی و روند درمان وی قرار گرفت.
دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار که فضای بسیار صمیمی و دوستانه ای 
داشت، ضمن آرزوی سالمتی و توفیق برای پورعرب، نسبت به پیگیری های 

الزم برای تسریع در روند درمان و بهبود سالمتی وی تأکید کرد.
در این دیدار ابوالفضل پورعرب با اش��اره به نوع بیم��اری و روند درمانی خود، 

خاطراتی از دوران بازیگری اش را برای رییس جمهور بیان کرد.
همچنین مادر پورعرب که از حضور رییس جمهور در منزلش بسیار خوشحال 
بود، عیادت دکتر احمدی نژاد از پس��رش را موجب دلگرمی و تقویت روحیه 

فرزند مریض خود دانست و یک جلد قرآن کریم به رییس جمهور اهدا کرد.

یادداشت

روبان سفید 

اتاق موسیقی 

هفت

سلحشور،علیه  حوزه علمیه
سلحشور از همراهی حوزه علمیه با سینما و تلویزیون فعلی ایران انتقاد کرد و گفت : حتی حوزه 
علمیه ما این سینمای ابتذال را می خواهد. )حتما بنویسید( دلیلش هم این است که اقدامی 

علیه این سینما نمی کنند. اگر غیر از این را می خواستند، اقدامی می کردند.

5

نیمه غایب 
کارگاه داستان نویسی حسین سناپور از 
24 تا 27 اردیبهش��ت م��اه در انجمن 
داس��تان نویس��ان اصفه��ان برگ��زار 
می ش��ود.انجمن داس��تان نویس��ان 
اصفهان با همکاری مؤسسه رویش مهر 
کارگاه داستان نویسی حسین سناپور را 
برگزار می کند.حس��ین سناپور متولد 
۱۳۳۹اس��ت. وی داستان نویس��ی را از 
کالس های هوشنگ گلش��یری آغاز کرد. رمان نیمه غایب نوشته وی از 
جمله پرفروش ترین رمان های معاصر فارس��ی بود که به چاپ دوازدهم 
رسید. او تحصیل کرده رشته منابع طبیعی است، اما از همان ابتدا به نوشتن 
و روزنامه نگاری روی آورد. در آغاز فعالیت داستان نویسی اش، برای کودکان 
و نوجوانان می نوش��ت. پس��ران دهکده )۱۳۶۹( و افسانه و شب طوالنی 
)۱۳7۳( حاصل این دوران است. سپس به روزنامه نگاری روی آورد و در 
روزنامه همشهری و زن و حیات نو و چند نشریه دیگر، شروع به همکاری 
کرد. مدتی هم بر کار گ��ردآوری و چاپ داس��تان هاب مجالت گردون و 
کارنامه نظارت داشت. اولین رمانش» نیمه غایب« را در ۱۳7۸ منتشر کرد. 
این رمان برای او جوایز مختلفی را به ارمغان آورد و در مدت یک سال، شش 
بار تجدید چاپ ش��د. در س��ال ۱۳۸۰ کتابی در ش��ناخت زندگی و آثار 
هوشنگ گلشیری به نام همخوانی کاتبان تألیف و منتشر کرد. او هم اکنون 
مش��غول تدریس داستان نویسی اس��ت. برای کس��ب اطالعات بیشتر 
درباره این کارگاه داستان نویسی می توانید به مؤسسه رویش مهر اصفهان 

واقع در خیابان نظر غربی شماره ۱۳5 مراجعه نمایید.

دستخط یک اصفهانی
علی خیری، خوشنویس اصفهانی عضو 
خانه خط حوزه هنری اصفهان برگزیده 
جایزه خوشنویس��ی ایرس  کای ترکیه 
شد. این هنرمند خوشنویس در این باره 
گفت: این جش��نواره از ط��رف انجمن 
خوشنویسان جهان اسالم، هر چند سال 
ی��ک ب��ار برگ��زار می  ش��ود و در میان 
داورانش جلیل رسولی از پیشکسوتان 
خوشنویسی ایرانی نیز حضور داشت؛ ضمن آن  که برگزیدگان دیگری نیز 
از ایران وجود داش��تند. وی در ادامه افزود: من حدود 25 سال هست که 
خوشنویسی می  کنم و بیش  تر خط نستعلیق را کار کرده ام. رسولی با اشاره 
به جشنواره  های خوشنویس��ی که در ترکیه و کش��ور  های عربی برگزار 
می  ش��ود در این باره خاطر نشان س��اخت: جای برگزاری یک جشنواره 
بین  المللی خوشنویسی در ایران خالی است، کشورهای دیگر با برگزاری 
یک جشنواره، قطعات خط عالی هنرمندان سراسر جهان و از جمله ایران 
را از آن خود می  کنندو بیش��تر خطوط��ی که به نوعی عربی هس��تند را 
می  پسندند. این خوش��نویس بیان داشت: کش��ورهای عربی و ترکیه با 
برنامه  ریزی ه��ای فرهنگی، بر روی هنرخوشنویس��ی س��رمایه  گذاری 
می  کنند، اما ایران، حرکت بین المللی مؤثری در این راه تاکنون نداشته 

است.

عوامل ملکه به اصفهان می آیند
 نشست نقد و بررس��ی فیلم سینمایی 
»ملکه« ب��ا حضور کارگ��ردان و عوامل 
فیلم سه شنبه 24 اردیبهشت در سینما 
س��احل اصفهان برگزار می ش��ود.فیلم 
س��ینمایی »ملک��ه« ب��ه کارگردان��ی 
محمدج��واد باش��ه آهنگر و ب��ا حضور 
بازیگرانی همچ��ون میالد ک��ی مرام، 
مصطفی زمان��ی، حمیدرض��ا آذرنگ، 

سعید سلطانی ساخته شده است. 

گلچین در بازار موسیقی
گلچینی از آثار زنده یاد محمد نوری در قالب 5 سی دی منتشر شد.

در این آلبوم اجراه��ای متفاوت از برخی قطعات مش��هور و ماندگار 
محم��د ن��وری فراهم آم��ده اس��ت؛ قطعاتی ک��ه نوری در بیش��تر 
 آن ها از آهنگس��ازی دوس��ت دیرینه اش محمد س��ریر، بهره برده

 است.  شالیزار، یاد اون روزا بخیر، در شب سرد زمستانی، ای وطن، 
پش��ت دریاها، عاش��قانه، دالویزتری��ن و قطعات بس��یار دیگری در 

این اثر شنیده می شود. علیرضا 
میرعلی نق��ی هم در بخش��ی از 
مقدم��ه ای��ن مجموعه نوش��ته 
است: این آلبوم کارنامه یک عمر 
خوانندگی محمد نوری نیست؛ 
گلچینی است از باغ رنگینی که 
صدا، ش��خصیت و حوصله او در 

زمانی بیشتر از 5۰ سال آفرید.
این مجموعه از س��وی انتشارات 
»نی داوود« به بازار عرضه شده و 
در سالن »هنر« نمایشگاه کتاب 

با تخفیف ویژه قابل تهیه است.

 هنرمندان نام چه کسی را روی 
برگ رأی می نویسند 

گروه فرهنگ - به عنوان یک هنرمن��د، از رییس جمهور 
آینده چه انتظ��ار دارید؟ که اولویت های کش��ور را بر مبنای 
واقعیت ها و نه بر مبنای ظواهر دسته بندی کند؟به طور مثال 
رییس جمهوری که در تنگناهای اقتصادی و سیاس��ی قرار 
می گیرد، نبای��د بالفاصله بودجه فرهنگی کش��ور را کاهش 
دهد. اگر در این زمینه نگاهی به خط مشی کشورهای بزرگ 
دنیا بیندازیم، می بینیم که در این کش��ورها هیچ گاه بودجه 
فرهنگی و هنری حذف یا کاسته نمی شود. چرا که می دانند 
هنر، پش��توانه تفکر انسان هاست و روح انس��ان ها را صیقل 
می دهد. به طور مثال وقتی فردی در زندگی با مشکل روبرو 
می ش��ود، برای کس��ب آرامش، وقت خود را به فعالیت های 
فرهنگی و تفریح اختصاص می دهد؛ مثال اس��تخر می رود یا 
به س��ینما، گالری ها یا حتی پارک تا به آرامش برسد. کشور 
ما هم مثالی از یک انس��ان اس��ت. وقتی مدیران کش��ور به 
فرهنگ کشور اهمیت بیشتری دهند و انسان هایی با فرهنگ 
واال تربیت کنند طبیعی اس��ت که افراد جامعه از مشکالت 
 اقتصادی موج��ود راحت تر عب��ور می کنند. انتظ��ار داریم

 رییس جمهور کشورمان نسبت به مسائل هنری و فرهنگی 
نگاه و ش��ناخت روش��نی داش��ته باش��د. حتی اگر در هنر 
سررشته ای ندارد، مشاوران کارکشته ای در اختیار بگیرد تا 
بتواند فرهنگ و هنر جامعه را اعتال دهد. اگر فردی اسلحه ای 
برای جنگ تولی��د می کند، زیاد مورد توج��ه قرار نمی گیرد 
تا زمانی که هنرمندی فیلمش اس��کار می گیرد یا اثرش در 
بی نال )دوساالنه(مطرحی به فروش می رسد. آن وقت است 
که همه به فرهنگ واالی یک کش��ور پ��ی می برند. رییس 
جمهور آینده! لطفا مرحمت کنید و ب��ه ویژه در امر فرهنگ 
و هنر به  هنرمندان نیز اعتماد داش��ته داش��ید و نیز بر این 
نکته آگاه باشید که هنرمندانی که ریشه در این خاک دارند، 
با قوانین و خطوط قرمز آن به طور کامل آشنا هستند. رییس 
جمهور آینده نیز باید عینیت بخش��ی ب��ه گفتمان وعدالت 
محوری را مهم ترین رویکرد خود قرار دهد. هنرمند متعهد 
به قوانین جمهوری اس��المی ایران نیازی به پا ندارد! اعتماد 
به هنرمندان، کلید پیشرفت هنر اس��ت و  اهتمام به قانون، 
فرهنگ، شرع و عرف در خون تمامی هنرمندان جاری است.

هنرمندان هرگز قصد ندارند با تظاهر به شعائر دینی، نردبانی 
برای پیشرفت خود بسازند، اما این نکته نیز نباید دلیلی برای 
تغییر نگاه به هنرمندان باش��د. آقای ریی��س جمهور آینده 
یادتان باشد همه هنرمندان کشور، مسلمان هستند و خود را 

ملزم به رعایت اصول مذهبی می دانند. 

یک روز پس از اینکه وزیر ارش��اد اعالم کرد برای بازگشایی خانه 
سینما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم، اسفندیار رحیم مشایی گفت 

که خانه سینما، حتما در دولت دهم بازگشایی می شود.
 اینکه اطالعات مشاور رییس جمهوری و رییس دبیرخانه جنبش 
عدم تعهد درباره بازگشایی خانه سینما از وزیر ارشاد بیشتر است، 
در نوع خود جالب توجه به نظر می رسد. رحیم مشایی در پاسخ به 
پرس��ش خبرنگار ایس��نا درباره اینکه گفته می شود ممکن است 
بازگشایی خانه سینما به دولت بعدی موکول ش��ود، تأکید کرد: 
خانه سینما حتما در دولت دهم بازگشایی خواهد شد. نزدیک به 
دو س��اعت قبل از مخابره این خبر، خبر رسید که جواد شمقدری 
رییس سازمان سینمایی کشور، مهدی عظیمی میرآبادی معاون 
فعالیت های س��ینمایی این س��ازمان را مسئول تش��کیل هیأت 
پیگیری بازگشایی خانه س��ینما کرده است. شمقدری در حکمی 
که به معاونش داده، تصریح کرده با تش��کیل هیأت پیگیری خانه 
سینما، نسبت به تسریع مراحل انجام کار هماهنگی و نظارت الزم 
را انجام دهید. اما نکته کلیدی حکم رییس سازمان سینمایی، در 
بند آخر این حکم آمده که خود می تواند آغازی مجدد به دعواهای 
فرسایشی بازگشایی خانه سینما باش��د. در حکم شمقدری آمده 
است: تاریخ ابالغ این نامه به معنای آغاز دوره یک ماهه ای است که 
در تبصره ماده یک اساسنامه برای قانونی شدن صنوف سینمایی 

متقاضی برای عضویت در مجمع عمومی مهلت داده است.

ثبت جداگانه صنوف س��ینمایی در وزارت ارشاد، پس از تعطیلی 
خانه س��ینما در دستور کار مدیران س��ینمایی قرار گرفت. جالب 
اینکه اکثریت اصنافی که زیر چتر خانه سینما قرار داشتند، حاضر 
به ثبت در وزارت ارش��اد نش��دند. حاال باتوجه به حکم شمقدری 
اصناف یک ماه فرصت دارند تا در وزارت ارشاد ثبت قانونی شوند. 
محمدمهدی عسگرپور، مدیر عامل سابق خانه سینما درباره نامه 
اخیر رییس سازمان سینمایی به ایسنا می گوید: به نظر می آید که 
دو عزم درباره خانه سینما وجود دارد. یکی عزم بازشدن خانه سینما 
تحت هر شرایطی در دولت دهم و دیگری عزم بازنشدن خانه سینما 

آن هم تحت هر شرایطی.

   از خبر بازگشایی خانه سینما تا دیدار با هنرمندان
به نظر می رسد ماجرای خانه سینما، چه در روزی که تعطیل شد و 
چه حاال که صحبت از بازگشایی اش است، کمتر ماهیت سینمایی 
دارد. اسفندیار رحیم مش��ایی پیش از اعالم خبر بازگشایی خانه 
س��ینما در دولت دهم، نشس��تی با تعدادی از هنرمندان در دفتر 
جنبش عدم تعهد برگزار کرد. بر اساس گزارش مهر، در این جلسه 
تعدادی از اعضای اتحادیه تهیه کنندگان همچون ضیاء هاشمی، 
حس��ین فرحبخش، محس��ن علی اکبری و احمد نجفی به همراه 
هنرمندانی چون افس��انه بایگان، فریبا کوثری، مس��عود اطیابی 
و حسین محب اهری نیز حضور داش��تند. با نزدیک شدن به ایام 

انتخابات ریاست جمهوری، موضوع بازگشایی خانه سینما می تواند 
مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار گیرد.

دی ماه ۱۳۹۰ که خانه س��ینما با تصمیم وزارت ارش��اد و شورای 
فرهنگ عمومی تعطیل ش��د، برخی از چهره های سیاس��ی آن را 
اقدامی کاماًل سیاسی خواندند. احمد توکلی نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اس��المی، در آن زمان با انتقاد از تصمیم وزارت 
ارش��اد اعالم کرد: دولت با بستن خانه س��ینما اهدافی سیاسی را 
دنبال می کند. حاال با گذشت نزدیک به یک سال ونیم از آن روزها 
و در آستانه برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری، ورود اسفندیار 
رحیم مش��ایی به موضوع بازگش��ایی خانه س��ینما، این گمانه را 
تقویت می بخشد که از این موضوع قرار است استفاده ای تبلیغاتی 

صورت گیرد. 

   شمقدری و نامه ای دیگر
همه این اتفاقات با نامه اخیر شمقدری که ید طوالیی در نامه نگاری 
دارد، رنگ وبوی تازه ای گرفت. جواد ش��مقدری رییس سازمان 
س��ینمایی طی نامه ای به معاون فعالیت های سینمایی سازمان 
مأموریت تشکیل هیأت پیگیری بازگشایی خانه سینما نسبت به 

تسریع در مراحل انجام کار هماهنگی و نظارت الزم را صادر کرد.
متن نامه رییس سازمان سینمایی به شرح ذیل می باشد:

 با توجه به تدوین نهایی اساسنامه خانه سینما و آغاز مراحل تصویب 
و ثبت آن در مراجع قانونی، به جنابعالی مأموریت داده می شود با 
تشکیل هیأت پیگیری بازگشائی خانه سینما نسبت به تسریع در 

مراحل انجام کار هماهنگی و نظارت الزم را صورت دهید.
 تاریخ ابالغ این نامه به معنای آغاز دوره یک ماهه ای است که در 
تبصره ماده یک اساس��نامه برای قانونی ش��دن صنوف سینمایی 

متقاضی برای عضویت در مجمع عمومی مهلت داده است. 

   شمقدری عالقه ای به پایان این وضعیت و بازگشایی 
خانه سینما ندارد

محمدمهدی عسگرپور، در پاسخ به این پرسش که اکنون وضعیت 
بازگشایی خانه س��ینما را چگونه می بیند ، گفت: تا قبل از انتشار 
این نامه، وضعیت تقریباً به سمت حل شدن موضوع می رفت، اما 
نامه ی اخیر آقای شمقدری، بر خالف ظاهر مصلحانه اش، دو نکته 
بسیار بحث برانگیز دارد که حتما وضعیت بازگشایی جامعه اصناف 
سینمای ایران را وارد فاز جدیدی می کند. فکر می کنم اکنون دیگر 
بازگشایی خانه سینما، به عزم مدیران باالتر از ایشان بر می گردد. 
چون با این نامه نشان دادند که رییس سازمان سینمایی و تیمش 

عالقه ای به پایان این وضعیت ندارند.

خانه سینما درآشفته بازار این روزهای دولت 

سرنوشت خانه سینما همچنان در ابهام
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مردی که از کلیپ به سینما آمد 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - میش��ل گندری، متولد ۸ می ۱۹۶۳ در ورس��ای فرانس��ه اس��ت و 
مخاطبان س��ینمایی او را در مقام کارگردان، بازیگر، مدیر بازرگانی، فیلمنامه نویس و 
کارگردان موزیک ویدیو می شناسند. گندری نوه مخترع بزرگ،»کنستنت مارتین« 
است. او کارش را اولین بار به عنوان سازنده موزیک ویدیو آغاز کرد، موزیک ویدیویی 
برای یک گروه فرانس��وی راک به نام» بله بله«. این آغاز کار او در دنیای تصویری ربود 
که با ویدیوهای دفت پانک، راه راه س��فید، برادران مواد ش��یمیایی، انگوروبازنشسته 
ادامه یافت. او وارد دنیای تولید کلیپ ش��د و تا س��ال 2۰۰۰ تجربه خود را برای ورود 
به دنیای پرده عریض و س��ینمای داس��تانی کنترل کرد تا اینکه ب��ه فیلمنامه » ذات 
 انسان« رسید و یک سال بعد اولین فیلمش را با همین عنوان ساخت و این راه، با تولید 
 » درخش��ش ابدی یک ذهن پ��اک«، »علم خ��واب «،»بازگردانن��ده مهربانی باش«، 

» زنبور سبز«، »ما و من« ادامه یافت. 
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یکی ازراه های مهم معرفی فرهنگ، هنر، 
گروه 
ش��خصیت و وی ژگی مردم ایران به سایر فرهنگ

کشورها و ملت ها، گفتمان فرهنگی است. 
ضمن آنکه برگزاری برنامه های فرهنگی هنری مشترک بین ایران 

و س��ایر کش��ورها، فرصت خوبی ب��رای ترویج تم��ام ارزش های 
جمهوری اسالمی ایران است. این دو کشور به لحاظ زبان، ادبیات و 
سایر حوزه های هنری مشترکات بسیاری با یکدیگر دارند. ایران و 
هند، از کشورهای دارای تمدن و قدمت فرهنگی هستند و هنرمندان 

دو کشور نیز از سال ها پیش، ارتباطات عمیقی با یکدیگر داشته اند 
واصفهان به خاطر پیش��ینه تاریخی، در صدرروابط قرار دارد. زبان 
هنرمدان اصفهانی و هندی زبان مش��ترکی دارند و می توان آن را 
تأثیر گرفته از این هنر دانست. اشتراکات زبانی، فرهنگ دو کشور را 
در زمینه های دیگری چون معم��اری، به یکدیگر نزدیک تر کرده 
است. معاون شورای روابط عمومی هند در دیدار با مدیر کل ارشاد 
استان اصفهان در ادامه س��خنان خود با تأکید بر این مطلب افزود: 
رابطه نزدیکی بین هن��ر ایران و هند وج��ود دارد.گائول بیان کرد: 
تمدن ایران و هند، نقاط مشترک بسیار زیادی دارد و در بازدید از 
بنا های تاریخی اصفهان مانند کاخ موزه چهلستون، این نکته کاماًل 

مشهود بود. 
وی افزود: هنرهایی مانند مینا کاری و قلم زنی در هند وجود دارد که 
از دوران صفوی از ایران گرفته شده است و نقاشی های مینیاتورنیز 

از ایران به هندوستان آمده است.
 معاون شورای روابط عمومی هند با اشاره به اینکه مجموعه های 
بزرگ زبان فارسی در هند وجود دارد، اظهار داشت : 2 کتابخانه در 
هند است یکی کتابخانه رامپورراجا که نسخه قدیمی دیوان حافظ 
در آن است و کتابخانه خدابخش که بزرگ ترین گنجینه نسخ خطی 

در آن وجود دارد.
وی در پاسخ به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 

خصوص آثار تاریخی شهر اصفهان و مردم اصفهان گفت: همه آثار 
تاریخی و خصوصاً میدان نقش جهان، بسیار زیبا بود و مردم اصفهان 
مردم بسیار باهوش و مؤدبی هستند و به مردم کشور های دیگر و 

فرهنگ های دیگر احترام می گذارند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان نیز ضمن خیر 
مقدم به معاون شورای روابط عمومی هند گفت : شهر اصفهان شهر 
زیبا و با تمدنی است و ما افتخار می کنیم که از کشورهای مختلف 
دنیا و خصوصاً کشور هند، برای دیدن این ش��هر می آیند و بسیار 

خرسندیم که با این کشور تعامالت فرهنگی داریم.
حجت االسالم والمس��لمین قطبی تصریح کرد: در معماری و هنر 
ایرانی و اسالمی هر نقشی که روی کاش��ی و خاتم است، برگرفته 
از یک اعتقاد و مکتب فرهنگی اس��ت و در مکتب و دین ما اخالق 
اهمیت زیادی دارد. بنابر این سعی می کنیم کاشی کاری و هنرهایی 
از این دست، تلطیف ش��ده و اخالق را ترویج کند. وی خاطر نشان 
کرد: یکی از مهم ترین ویژگی تمدن ما این اس��ت که بین مکتب، 

اعتقادات فکری و عرصه های اجتماعی پیوند برقرار می کند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه گفت: به 
همین دلیل وقتی وارد فضا های سنتی می شویم، آرامش می یابیم 
و این نقطه مقابل تمدن امروزی است که پر هیاهو و پر سر و صداست 

و در فرهنگ و بر رفتار مردم نیز تأثیر گذاشته است.

هندی ها میهمان نصف جهان 

اصفهان و هند خیلی به هم نزدیک اند 

مردم اصفهان 
مردم بسیار 

باهوش و مؤدبی 
هستند و به مردم 

کشور های دیگر و 
فرهنگ های دیگر 
احترام می گذارند.

میشل گندری» زنبور سبز«» درخشش ابدی یک ذهن پاک«



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

لیگ فصل آینده ۱۶ تیمی برگزار 
می شود

با وجود تالش هایی که برای ۱۸ تیم��ی ماندن لیگ برتر برای فصل 
آینده انجام شده، برگزاری لیگ برتر با ۱۶ تیم در فصل آینده بار دیگر 

از سوی سرپرست سازمان لیگ اعالم شد.
  در حالی که بسیاری از باشگاه های لیگ برتری برای ۱۸ تیمی ماندن 
لیگ برتر در فصل آینده تالش کرده بودند، سرپرست سازمان لیگ 
روز گذشته اعالم کرد که برگزاری رقابت های لیگ برتر با ۱۸ تیم در 
فصل آینده امکان پذیر نیس��ت. تاج در گفتگو با یک برنامه رادیویی 
اظهار داشت: برنامه فصل آینده لیگ برتر را روی ۱۶ تیم بستیم. زیرا 
به دلیل برنامه فشرده مس��ابقات، امکان ۱۸ تیمی ماندن لیگ برتر 
نیست. برگزاری لیگ با ۱۸ تیم برای سازمان لیگ بسیار دشوار است.

سرپرست سازمان لیگ همچنین گفت: آخرین مصوبه ای هم که در 
اختیار سازمان لیگ است، برگزاری مسابقات لیگ برتر با ۱۶ تیم بوده 

و آن مصوبه اجرایی می شود.

پشت پرده کنار گذاشتن نظری 
چیست؟

مربی گلرها و دروازه بان تیم ملی فوتسال در حالی از اردوی تیم ملی 
رفته اند که مسائلی در این بین وجود دارد.چهارشنبه هفته گذشته در 
تمرین تیم ملی فوتسال بین مصطفی نظری و امیر فراشی، دروازه بان 
و مربی گلرهای تیم ملی درگیری به وجود آمد که پس از این موضوع 
خس��وس س��رمربی تیم ملی، نظری را تا پایان این اردو از حضور در 
تمرینات منع کرد و همچنین امیر فراشی هم ار مربیگری در تیم ملی 
استعفا کرد. اما در این بین مس��ائلی وجود دارد که شاید علت کنار 
گذاشتن نظری و استعفای فراش��ی را بتوان در آن جست وجو کرد. 
مسئله ای که وجود دارد این است که اسامی مربیان و برخی بازیکنان 
برای حضور در بازی های داخل سالن آسیایی کره جنوبی اعالم نشده 
بود و به همین دلیل حضور آنها در این رقابت ها به علت عدم ثبت نام، 
غیرممکن بوده و شاید استعفای فراشی و کنار گذاشتن نظری به این 
برگردد که برای حضور آنها در تیم ملی امیدی نبوده است.مصطفی 
عمادی، سرپرست تیم ملی در این باره به فارس گفت: پیش از حضور 
افتخاری در کمیته فوتس��ال قرار ب��ود تیم ملی امی��د به بازی های 
 آسیایی کره جنوبی اعزام ش��ود و به همین دلیل اس��امی 50 نفر از 
بازیکنان امید برای حضور در این مس��ابقات معرفی شد، اما پس از 
حضور افتخاری، تصمیم بر این شد که ترکیبی از تیم امید و بزرگسال 
به رقابت ها اعزام شوند. به همین دلیل اسامی بازیکنان و مربیان پس 
از زمان تعیین شده به کمیته المپیک اعالم شد. وی درباره اینکه با 
این شرایط امکان دارد هیچ کدام از بازیکنان اجازه حضور در بازی ها 
را پیدا نکنند، یادآور شد: ما نامه خود را به کمیته ملی المپیک ایران 
ارسال کرده ایم و آنها نیز آن را تأیید کرده اند، اما جلوی نام بازیکنان 
و مربیان نوش��ته بودند که »پس از تاریخ تعیین شده« یعنی اینکه 
برای اضافه کردن نام آنها به لیست قبلی، دیر اقدام شده است. در هر 
صورت این نامه به شورای المپیک آسیا فرستاده  شده است. هیچ کس 
نمی تواند درباره اینکه آیا آنها تأیید شده اند یا خیر، صحبت کند. باید 

منتظر بمانیم تا ID کارت ها صادر شود.

قلعه نویی در استقالل ماندنی است
عضو هیأت مدیره باش��گاه اس��تقالل گف��ت: از قلعه نویی حمایت 
می کنیم و او برای فصل بعد هم سرمربی تیم ماست. امیدوار رضایی 
در مورد حضور امیر قلعه نویی در اس��تقالل برای فصل آینده گفت: 
هیأت مدیره باشگاه اس��تقالل معتقد اس��ت نیمی بیشتر از کسب 
قهرمانی در لیگ برتر به دلیل تالش های امیر قلعه نویی اس��ت و به 
همین دلیل هم از او بابت این موفقیت تشکر ویژه ای داریم. وی افزود: 
بحث هایی که در مورد جدایی او از استقالل می شود، صحت ندارد و 
او با ما قرارداد دوساله دارد؛ ضمن اینکه اگر هم قرارداد نداشت، قطعا 
او را حفظ می کردیم. رضایی تأکید کرد: قلعه نویی از بهترین مربیان 
ایران است و اس��تقالل می خواهد با توجه به اهدافی که دارد، عالوه 

بر حفظ این مربی، برای قهرمانی در آسیا برنامه ها را تنظیم کنیم. 

خلعتبری جریمه نقدی شد
کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال محمدرضا خلعتبری و علیرضا 
ظریف کار را به دلیل اتفاقات مس��ابقه س��پاهان و داماش گیالن به 
پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. محمدرضا خلعتبری بازیکن تیم 
سپاهان اصفهان در دیدار مقابل داماش گیالن، به رفتار غیرورزشی 
ضربه زدن به بطری آب اقدام کرد و پس از حضور در کمیته انضباطی 
عنوان کرد که این رفتارش به دلیل ناراحتی از ش��رایط تیم سپاهان 
بوده اس��ت. با توجه به اینکه این اقدام غیرورزش��ی را عالقه مندان 
بسیاری از تلویزیون مش��اهده کردند، خلعتبری مطابق با بند الف از 
ماده یکم ۲۲ آیین نامه انضباطی، به پرداخت ۳0 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شد. علیرضا ظریف کار به دلیل اهانت به داوران مسابقه 
به ۳ جلسه محرومیت و ۱0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده 
بودکه با رایزنی های مسئوالن داماش، به پرداخت ۳0میلیون ریال 

تقلیل پیدا کرد.

پتروشیمی اصلی ترین رقیب 
ماست

سامان ویسی/ گارد رأس تیم بسکتبال 
فوالد ماهان

اصلی ترین رقیب ما در مسابقان غرب آسیا، پتروشیمی بندر امام است 
و تیم های لبنانی نیز معموالً با قدرت در این مسابقات شرکت می کنند. 
تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاش��ته ایم و با آمدن این 
بازیکنان و حضور سعید ارمغانی، منسجم تر تمرین کردیم. 
هدف اصلی ما راهیابی به بازی های آسیایی 
است و اگر قهرمان شویم که چه بهتر. 
بازیکنانی که به خدم��ت گرفتیم، 
نقاط ضعف ما در لیگ برتر را پوشش 
می دهند و می توانند خیلی به ما کمک 
کنند. امیدوارم تیم های ایرانی فینالیست 
شوند. چون هر ساله این طور بوده و تیم های 
ایرانی همیشه از مدعیان این مسابقات بوده اند.

۶
طومار 800 هزار امضایی ژاپنی ها برای حفظ کشتی در المپیک

بعد از تهدید کمیته بین المللی المپیک به حذف کشتی از بازی های المپیک ۲0۲0،کشورهای مختلف برای حفظ 
این رشته دست به اقدامات گوناگون زدند. ژاپنی ها هم در این راه برنامه ای را برای جمع آوری ۱00 هزار امضا، 
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به ساخت نقش جهان 
خوشبین نیستم

فصل آینده تیم 
قدرتمندی می بندیم

نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از تأخیر در 
اجرایی شدن بحث سه شیفته شدن ساخت ورزشگاه نقش جهان گفت: 
متأسفانه  اقدام جدی در آن انجام نشده است. علی ایرانپور اظهار داشت: 
با توجه به روند کنونی، من اصاًل به روند س��اخت ورزش��گاه نقش جهان 
خوشبین نیستم و معتقدم باید از همان زمان که هیأت دولت در اصفهان 
حضور داشت و این مصوبه را به تصویب رساند، کار انجام می شد نه حاال که 
دو هفته از آن زمان گذشته است. وی افزود: به نظر من دلیل عمده، بحث 
قانونی بودن و نبودن مصوبه خرید نقش جهان از سوی فوالدمبارکه است 
و با توجه به اینکه رقم آن نیز قابل توجه است، باید با دقت ویژه ای در این 

زمینه تصمیم گیری کرد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: مطمئن باشید اگر تیم ما در لیگ برتر 
بماند، فصل آینده تیم قدرتمندی برای کسب سهمیه آسیایی می بندیم.

خس��رو ابراهیمی در مورد اینکه ذوب آهن در پلی آف چقدر شانس دارد، 
بیان داش��ت: فعاًل امیدواریم که بحث پلی آف و اینها مطرح نباشد. چون 
کل باشگاه های کشور تالش کرده اند که لیگ ۱۸ تیمی بماند تا استرس 

از تیم های پایین تر از بین برود. 
آلومینیوم هم مثل ما دولتی بود و نتوانس��ت تیم خوبی ببند و تیم هایی 
که اسپانسر صعنتی داشته و دولتی بوده اند باید در لیگ بمانند و بتوانند 

هزینه کنند. 
حیف است که تیم هایی مثل ذوب آهن و آلومینیوم سقوط کنند. 

فریدریش: امسال آخرین سال فوتبالم است
آرنه فریدریش مدافع س��ابق تیم ملی فوتبال آلمان قصد دارد در 
پایان سال جاری میالدی با عالم ورزش وداع کند:» در سال آینده 
قصد ندارم به عنوان بازیکن فعالیت کنم و امسال آخرین بخش از 

دوران ورزشی ام خواهد بود که امیدوارم به خوبی به پایان رسد.«

فرگوسن کناره گیری می کند؟
فرگوس��ن قرار اس��ت چند ماه دیگر تحت عمل 
جراحی قرار بگی��رد و گمانه زنی های��ی در مورد 
کناره گیری او از فوتبال هست. وی با تیم شیاطین 
سرخ به۱۳ قهرمانی در لیگ برتر انگلیس رسیده  

دل بوسکه نگران وضعیت کاسیاس
دل بوسکه از شرایط کاس��یاس در رئال مادرید ابراز 
نگرانی و اعتراف کرد که جایگاه او در تیم ملی به خطر 
افتاده. اختالف کاسیاس با مورینیو باعث شده تا پس 

از ۱0 سال، در رئال مادرید نیمکت نشین شود.  13
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سپاهان بعد از رسیدن به یک قهرمانی 
گروه 
ش��یرین در جام حذفی، برای حسن ورزش

ختامی خ��وش در لی��گ دوازدهم در 
حالی فردا میزبان آلومینیوم هرمزگان است که بر خالف اکثر 
بازی های لیگ در هفته پایانی، این مسابقه تأثیری مستقیم در 
سرنوش��ت آنها دارد و همانطور که س��ه امتیاز این مس��ابقه 
می تواند جایگاه تیم کرانچار را در رتبه دوم جدول حفظ کند 
از ظرف دیگر این ش��انس را به ش��اگردان پرویز مظلومی هم 
می دهد تا شاید روی کاغذ شانس خودشان را برای حضور در 
مرحله پلی اف آزمایش کنند. سپاهان بعد از اینکه در نبردی 
شانه به شانه و تنها به خاطر اشتباه چند بازیکنش جام قهرمانی 
لیگ دوازدهم را تحویل استقالل داد، در بازی فردا و در مقابل 
چش��م هوادارانش باید به پیروزی برسد تا فاصله یک امتیازی 
خ��ودش را ب��ا تراکتوری حف��ظ کند ک��ه در تبری��ز میزبان 
پرسپولیس بی انگیزه و بی سرمربی است و اگر سه امتیاز آن 
مسابقه را به حساب شاگردان حسن آذرنیا واریز کنیم، سپاهان 
باید تحت هر ش��رایطی آلومینیوم را شس��کت ده��د تا نایب 
قهرمانی لیگ دوازدهم هم در کارنامه افتخارات سپاهان ثبت 
شود. به هرحال از لحاظ اعتبار جایگاه دوم بسیار ارزشمندتر از 
رتبه سوم است و همین مسأله کرانچار را مجبور می کند تا با 
تمام توان تیمش به دنبال تمام کردن مأموریتش در لیگ باشد. 
البته پیروزی س��پاهان به غیر از تثبیت جای��گاه دومی زردها 
کمک بزرگی هم به تیم همشهری یعنی ذوب آهن خواهد کرد 

که در انتهای جدول رقیب مستقیم آلومینیوم برای حضور در 
مرحله پلی اف است و برد سپاهان به این معناست که ذوب آهن 
در انزلی هر نتیجه ای که بدس��ت آورد، تأثیری در چهاردهم 

شدنش نخواهد داشت.
مهم ترین مسأله در بازی فردا اینجاست که زردها هرگز نباید 
آلومینیوم را دست کم بگیرند وگرنه همان ماجرای بازی آخر 
فصل گذشته بین سپاهان و مس سرچشمه تکرار می شود و به 
همین خاطر می توان پیش بینی کرد که آلومینیوم با حضور 
بازیکنانی مثل رضا ناصحی و میالد میداودی برای پیروزی در 
این مسابقه به آب و آتش بزند و در س��وی مقابل هم سپاهان 
با استفاده از همین ریس��ک بندری ها می تواند به دنبال باز 
کردن دروازه حریفش باشد. حضور پرتعداد تماشاگران سپاهان 
در بازی ف��ردا و برنامه ای که باش��گاه برای برگزاری جش��ن 
قهرمانی در جام حذفی تدارک دیده، نباید باعث حواس پرتی 
سپاهانی ها ش��ود وگرنه ممکن اس��ت اتفاقات فوتبال و توپ 

گردش هفته پایانی را به کام فوتبال اصفهان تلخ کند.
بازی رفت دو تیم، در حالی با نتیجه تس��اوی ی��ک بر یک به 
پایان رسید که سپاهان تیم برتر مس��ابقه بود و سه امتیاز آن 
بازی در هفته هفدهم دور رفت ش��اید امروز به کار س��پاهان 
می آمد، ولی در هر صورت فردا فرصت خوبی است که کرانچار 
با رسیدن به یک پیروزی بی حرف و حدیث هم خودش را به 
 فوتبال ایران اثبات کند و هم به فرهاد کاظمی در راه رسیدن به

 پلی اف کمک کند.

ذوبی ها بعد از طی کردن یک فصل 
گروه 
کابوس وار و عجیب و غریب سرانجام ورزش

در مقابل نفت آبادان عاقبت به خیر 
شدند تا در فاصله یک هفته به پایان لیگ همچنان شانس اول 
رسیدن به مرحله پلی اف باشند. گلزنی رجب زاده، فرهادی 
و حدادی فر به عنوان بازیکنان باتجربه ذوبی ها، به نوعی این 
تیم را در فاصله یک هفته به پایان لیگ احیا کرد تا با توجه به 
شکست خانگی آلومینیوم، ذوب آهن دوباره جایگاه خودش 
در رتبه چهاردهم را از بندری ها پس بگیرد. ذوب آهن ۳5 
امتیازی و آلومینیوم ۳4 امتیازی در حالی برای دریافت مجوز 
نصف و نیمه بقا با یکدیگر رقابت می کنند که شش گل زده 
شاگردان کاظمی در مقابل نفت آبادان، شرایط تفاضل گل را 
به س��ود ذوب آهن تغیر داد و حتی اگر بازی فردا با شکست 
ذوب آه��ن در مقابل مل��وان دنبال ش��ود و از ط��رف دیگر 
آلومینیوم هم بتواند از سپاهان در اصفهان یک امتیاز بگیرد 
باز هم در شرایط امتیازات مس��اوی، اوضاع به سود ذوبی ها 
رقم خواهد خورد، ولی فوتبال همیشه غیر قابل پیش بینی 
بوده و شاگردان فرهاد کاظمی باید برای فرار از هرگونه اتفاق 
غیر منتظره فقط و فقط به دنبال شکس��ت ملوان باش��ند تا 
 ب��دون توجه به نتیجه بازی س��پاهان، حضور خودش��ان در

 پلی اف را قطعی کنند. البته به غیر از این مس��أله، کاظمی 
برای سه امتیاز این مسابقه نقشه های دیگری هم دارد و اگر 
بتواند انزلی را با سه امتیاز ترک کند و از طرف دیگر صبا هم 

در بازی خودش در مقابل مس شکست بخورد، در آن صورت 
ذوب آهن از لح��اظ امتیاز گیری در نیم فص��ل دوم یک پله 
صعود خواهد کرد و به رتبه هشتم جدول امتیازی در این نیم 
فصل خواهد رسید که این هشتمی شاید تا حدودی به قول و 

قرار کاظمی برای ششم کردن تیمش نزدیک تر باشد.
اما در س��وی مقابل، ملوان ب��ه عنوان یک��ی از ضعیف ترین 
تیم های نیم فصل دوم این روزها اوضاع مس��اعدی ندارد و 
مشکالت مالی این تیم در کنار اخراج محمد احمدزاده بعد از 
صحبت های جنجالی اش در بازی با پرسپولیس، قوی سپید 
انزلی را به کما فرو برده و به نظر می رس��د که سفیدپوشان 
بیشتر به دنبال به پایان رساندن لیگ باشند تا از این شرایط 
عجیب و غریب نجات پیدا کنند و همین مسأله فرصت را در 
اختیار ذوب آهن قرار می دهد تا در مقابل این تیم بی انگیزه 
به دنبال رس��یدن به سه امتیاز باش��د. بازی رفت دو تیم در 
هفته هفده��م در حالی با برتری س��ه بر دو مل��وان به پایان 
رس��ید که ش��رایط دو تیم در آن روزها دقیقاً برعکس امروز 
بود و هرچه که ملوان روزهای خوبش را سپری می کرد، در 
مقابل ذوب آهن شرایط خوبی نداشت و فردا روزی است که 
شاگردان کاظمی با گرفتن انتقام بازی رفت خودشان را برای 
رقابت با مس سرچشمه و یا استقالل اهواز در مرحله پلی اف 
لیگ برتر آماده کنند و با پیروزی در آن دو مسابقه هم شرایط 
را به جایی برسانند که مجبور نشوند فصل آینده را به همراه 

گیتی پسند در لیگ دسته اول سپری کنند.

فردا روزی است که 
شاگردان کاظمی با 
گرفتن انتقام بازی 
رفت خودشان را 
برای رقابت با مس 
سرچشمه و یا 
استقالل اهواز در 
مرحله پلی اف لیگ 
برتر آماده کنند

زردها هرگز نباید 
آلومینیوم را دست 
کم بگیرند وگرنه 
همان ماجرای بازی 
آخر فصل گذشته 
بین سپاهان و مس 
سرچشمه تکرار 
می شود

چشم امید به پلی افحسن ختام سپاهان

ملوان- ذوب آهن؛ بقا در بندرپیروزی برای دومی و البته ذوب آهن!

تغیی��رات در اداره ورزش و جوان��ان  گروه 
شهرس��تان اصفه��ان، با آم��دن مهره ورزش

کارآمدی چون افشین مالیی همراه شد 
اما رفتن ناگهانی احمد جمشیدی از رأس این اداره، آن هم بدون 
هیچ مراسم تودیع و معارفه ای دور از انصاف بود. هر چه باشد، او 
به دالیل غیر ورزشی از کار برکنار شد. در واقع تجربه ثابت کرده 
اگر دالیل ورزشی در این برکناری نقش داشت، تاکنون از سوی 

مدیران مربوطه رسانه ای شده بود.
احمد جمش��یدی، در طول مدیریت چهارس��اله اش ب��ا فراز و 
نش��یب های زیادی روبرو بود. وی از آموزش و پرورش آمده بود 
و در ابتدا این رزومه چندان به م��زاج منتقدانش خوش نمی آمد 
از طرفی حمایت های برخی نمایندگان مجلس و مسئوالن رده 
باالی استانی، او را به یک مهره ارزشمند و مدیری توانمند تبدیل 
کرده بود؛ هرچند با همه این فرصت ها هیچ گاه به عنوان حربه ای 
برای مقابله با مخالفین خود استفاده نکرد و مدیران قبل از خود 

را فراموش نکرد.
 جمشیدی که از آموزش و پرورش به ورزش آمده بود، خیلی زود 
خودش را با فضای ورزش اصفهان وفق داد و کار ش��بانه روزی را 
ش��روع کرد. با وجود برخی نیروهای نه چن��دان کارآمد وبودجه 
ناچیز، بی وقفه کار می کرد و همه بخش ها و ش��هرهای تابع از 

سرکشی ها و نظارت دقیق او همواره در آمادگی کامل بودند. 
       برگزاری اولین دوره المپیاد ورزش��ی شهرستان اصفهان تا 
احداث چندین سالن ورزشی چند منظوره در بخش ها و شهر ها 
آن هم خارج از اعتبارات اس��تانی، در طول این 4۸ ماه از وی یک 
مدیر ورزش��ی ساخت؛ ش��اید ورزش��ی تر از افرادی که سال ها 

ازجیب ورزش تغذیه می کنند. 
      برگزاری همای��ش »ورزش از پنجره حقیقت« وبس��یاری 
برنامه ه��ا و همایش ها در بخش ها و ش��هر های تابعه، از دیگر 
اقدامات اداره ورزش و جوانان در دوره ریاس��ت احمد جمشیدی 

بود.
       البته دراین مسیر با موانع و کارشکنی هایی هم روبرو بود؛ 
از عدم همکاری دستگاه های ذی ربط گرفته تا فقر تجهیزات و 
اماکن ورزشی اختصاصی.  اما هرگز دس��ت از تالش برنداشت و 

همواره در جهت پیشرفت ورزش شهرستان اصفهان تالش کرد.
       با وج��ودی که حمایت های برخی نماین��دگان مجلس را 
متوجه خود می دید، واقعاً برای مس��ئولیتی که برعهده داشت 
زحمت کشید و وقت گذاشت و  به خوبی جواب اعتماد مسئولین 
را داد و با تشکیل ده ها هیأت ورزشی در شهرستان و بخش ها و 

شهرهای تابعه عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشت.  

سفر یک روزه رییس فدراسیون والیبال 
اصغر 
جمهوری اسالمی ایران به اصفهان، چه قلندری 

سودی به حال نزار و نفرین شده والیبال 
اصفهان داش��ت؟! محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال 
ایران که گویا برای تعیین سرپرس��ت هیأت چوگان اس��تان به 
اصفهان س��فر کرده بود، با محمدرض��ا محمدجواهری مدیرکل 
ورزش و جوانان دیدار کرد. بدون ش��ک س��فر رییس فدراسیون 
والیبال به اصفهان، فرصت گرانبهایی برای حل مشکالت موجود 
در هیأت والیبال اصفهان بود، اما این بار هم هاشم امینی مدیرعامل 
آب و فاضالب استان و سرپرس��ت موقت هیأت والیبال به خاطر 
مشغله فراوان شغلی موفق به دیدار رییس فدراسیون مربوطه نشد!! 
سرپرست هیأت والیبال »تنها کاندید احراز پست رییس هیأت« 
به علت گرفتاری های کاری و امور جاری شرکت آب و فاضالب 
استان نتوانسته بود در جلسه مجمع عمومی انتخاب رییس هیأت 
که در روزهای پایانی س��ال ۱۳9۱ در س��الن اجتماعات سرای 

ورزشکاران با حضور نایب رییس فدراس��یون والیبال ایران آقای 
شرعی و محمدجواهری مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای 
مجمع که از شهرستان های دوردست مانند کاشان و آران و بیدگل 
تشکیل یافته بود، حضور پیدا کند. این جلس��ه پس از ۲ ساعت 
انتظار کشیدن برای حضور سرپرست هیأت و تنها کاندیدای این 
مجمع بی نتیجه در میان بهت و حیرت حاضران در جلسه به پایان 
رسید و تالش مدیرکل ورزش و جوانان استان برای شرکت هاشم 
امینی در این مجمع بی حاصل ماند. تا کی باید شاهد این وضع 
نابسامان در والیبال طلسم شده اصفهان باشیم؟ چرا کسی حاضر 
 نمی ش��ود برای به دست گرفتن س��کان رهبری این هیأت قدم 
پیش گذارد؟دلس��وخته های واقعی که سال های فراوانی خاک 
میدان های والیب��ال را خورده اند و کوله ب��اری از تجربه دارند 
کجایند؟! چه دلیلی باعث گردیده تا برای احراز پست رییس هیأت 
والیبال فقط یک کاندید داشته باشیم؟ چه کسانی اداره امور مربوط 
به هیأت والیبال استان پهناور اصفهان را به دست گرفته اند؟چرا 
سرپرست هیأت ماهی یکبار هم در هیأت حضور پیدا نمی کند و 
تمام کارها را به دبیر خود واگذار نموده است؟! طبیعی است وقتی 
افراد غیر ورزشی که فاقد تخصص الزم در ورزش هستند در رأس 
هیأت ها قرار می گیرند، انتظار چنین اتفاقاتی را هم باید داشته 
 باش��یم و از همه مهم تر باید قبول کنیم ک��ه در ورزش اصفهان

 قحط الرجال است و انتخابات رؤسای هیأت ها کارشناسی نیست! 
به طور مثال جواد پرورش، والیبالیست ملی پوش سال های 50 و 
۶0 که سال ها تجربه اداره هیأت والیبال استان اصفهان را یدک 
می کشد به عنوان رییس هیأت پرورش اندام باید انتخاب شود؟!

برکناری بدون مراسم تودیع و معارفه

حضور چراغ خاموش جمشیدی در ورزش اصفهان
بنویسید رییس هیأت والیبال، بخوانید آبفا

سفر بی سرانجام رییس فدراسیون والیبال به اصفهان

است.
فرگوسن کناره گیری می کند؟



یادداشت

بانک اطالعات اراضی جنگلی و مرتعی 
چهارمحال وبختیاری تهیه شد

مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری چهارمحال وبختی��اری، از تهیه و 
تدوین بانک جامع اطالعات اراضی جنگلی و مرتعی استان خبر داد. 

خسرو عبداللهی اظهار داشت: این بانک با بهره گیری از تجربیات مفید 
طرح های مکان یابی و اس��تعدادیابی درختان سردسیری، طرح های 
مرتعداری، طرح ه��ای تفصیلی اجرایی در حوزه های آبخیز اس��تان و 
طرح های جامع مدیریت منابع طبیعی و اراضی جنگلی تهیه شده است.

وی شناسایی اراضی مستعد استان و تقس��یم بندی آنها بر اساس شیب 
و پهنه بندی به منظور انجام طرح های کش��اورزی، فراهم شدن زمینه 
س��رمایه گذاری فعاالن منابع طبیعی، مرتعداران و کشاورزان در اراضی 
مستعد و کاهش مشکالت واگذاری اراضی و نگاه سلیقه ای به واگذاری 

اراضی را از اهداف اجرای این طرح بیان کرد.
عبداللهی تأکید کرد: بانک اطالعات اراضی جنگلی و مرتعی چهارمحال 
وبختیاری با لحاظ ش��دن خطوط قرمز و ممنوعیت های درج ش��ده در 
الیحه واگذاری اراضی و در نظر گرفتن ضوابط زیست محیطی واگذاری 

زمین ها تهیه شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال وبختی��اری در پایان 
گفت:تاکنون اطالعات 160 ه��زار هکتار از اراضی اس��تان در این بانک 
گنجانده شده است و پیش بینی می ش��ود اطالعات آن تا سه ماه آینده 

تکمیل شده و برای مجامع تصمیم گیری استان ارسال شود.

»فریاد هلن« به روسیه رسید 
ش�هرکرد- مستند» فریاد هلن« از تولیدات شبکه استانی 
س��یمای جهان بین چهارمح��ال وبختیاری، به جش��نواره 

»شوالیه طالیی«روسیه راه یافت.
از میان آثار ارسالی واحد جشنواره های اداره کل ارتباطات 
و همکاری های بین المللی رسانه ملی به جشنواره شوالیه 
 طالیی روس��یه، مس��تند فریاد هلن، از تولیدات س��یمای 
 جهان بی��ن، در بخ��ش خ��ارج از مس��ابقه نمای��ش داده

 می شود.
در این مس��تند با موضوع اهمیت حفاظت از محیط زیست، 
به تهیه کنندگی و کارگردانی یزدان کیانی با تصویربرداری 
وحید حسین زاده و صدابرداری سعید بهرامی، مراحل نابودی 
و قطع درختان جنگل هلن در استان چهارمحال و بختیاری، 
مراحل تهیه زغال توسط بهره برداران غیرمجاز و همچنین 
تعقیب و گریز محیط بانان محیط زیست با قاچاقچیان زغال 

انعکاس داده شده است.
 جشنواره شوالیه طالیی، خرداد ماه امسال در مسکو برگزار 

می شود. 

گروه » کامکارها « در شهرکرد 
هنر نمایی می کند

 ش�هرکرد- صدای س��از و آواز» کامکارها « در شهرکرد با 
هنر نمایی اعض��ای این گروه در هفته جاری، در ش��هرکرد 

طنین انداز می شود. 
مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی هنری نوای مهر گفت:کنسرت 
موس��یقی کامکارها به تهیه کنندگی این مؤسسه، روزهای 
پنجشنبه نوزدهم و جمعه بیستم اردیبهشت ماه، در شهرکرد 

برگزار می شود. 
کیوان عس��گری پور، افزود:این کنس��رت در ت��االر حجاب 
ش��هرکرد برگ��زار می ش��ود و تاکن��ون 70درص��د از 
بلیت های این کنسرت، پیش فروش ش��ده است و فروش 
بلیت برای عالقه مندان به موس��یقی فاخ��ر ایرانی تا زمان 
 تکمیل ش��دن ظرفیت مکان در نظ��ر گرفته ش��ده، ادامه 

خواهد داشت.
وی گفت:گروه کامکارها، یکی از گروه های معتبر در موسیقی 

سنتی ایران است که تاکنون آثار فاخری را اجرا کرده است.
به گفته وی،کنس��رت گروه موس��یقی کامکارها در دو روز 
برگزار می شود و در هر روز یک هزار و 500 نفر مخاطب این 

کنسرت خواهند بود.
وی گفت:در این کنس��رت، گروه کامکارها، قطعاتی را در دو 

بخش فارسی و کردی برای عالقه مندان اجرا خواهد کرد. 

خبر ویژه

نماینده مردم شهرکرد در مجلس 
سعید زمانیان

کاندیداها تالش کنند خود را با ویژگی هایی که مقام معظم رهبری مدنظر 
قرار داده اند، تطبی��ق دهند. انتخاب فرد اصلح برای ریاس��ت جمهوری 
 از اهمیت بس��یار باالی��ی برخوردار اس��ت. چراکه نقش و رس��التی که 
رییس جمهور در کشور دارد، بسیار مهم اس��ت. افرادی که می خواهند 
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری ثب��ت نام کنند، باید ت��الش کنند تا 
ویژگی هایی که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشته اند را در خود ایجاد 
کنن��د. در قانون اساس��ی نیز 
شاخص هایی برای کاندیداها 
برشمرده ش��ده که افراد باید 
به آن نیز توجه داشته باشند. 
در ش��رایط فعلی به کس��ی 
نیاز داریم که بتواند شرایط 
نابسامان اقتصادی کشور را 

سامان دهد.

اعتقاد به والیت فقیه، شاخصه 
نامزدهای ریاست جمهوری باشد

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
تقدیر شورای اسالمی شهرستان بروجن از مدیر عامل آبفای استان
رییس شورای اسالمی شهرستان بروجن، با ارس��ال لوح تقدیر به اصغر یزدانی مدیر عامل 
شرکت آب وفاضالب اس��تان چهارمحال وبختیاری، مراتب تقدیر و تشکر این شورا را برای 
تالش صادقانه در تأمین آب  مردم منطقه و توسعه شبکه های بهداشتی فاضالب اعالم کرد. 
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جشنواره فیلم،عکس و فیلمنامه کوتاه 
مهرزاد 
انجمن س��ینمای جوان ایران با عنوان دانش

»ب��ام ای��ران« در ش��هرکرد برگ��زار 
می شود. حسین گنجی افزود: این جشنواره به منظور تشویق 
و ترغیب هنرمندان، با ه��دف تولید فیل��م و عکس و نگارش 
فیلمنامه ه��ای غنی فرهنگی و بومی و رش��د اعتالی جایگاه 

عکس، فیلم و فیلمنامه نویسی برگزار می شود.
وی گفت:عالق��ه من��دان می توانند ب��رای ثبت ن��ام در این 
جشنوراه، تا 23 اردیبهشت ماه از طریق سایت انجمن به نشانی 

www.iycs.ir اقدام کنند.
به گفت��ه وی، جش��نواره منطق��ه ای ب��ام ایران با ش��رکت 
هنرمن��دان 15اس��تان آذربایجان ش��رقی و غرب��ی، اردبیل، 
زنج��ان، گیالن، کرمان، سیس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، 
 خوزستان، لرس��تان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، برگزار 

می شود.
گنجی گفت: هنرمندان 15 استان کشور می توانند با پرداختن 
به مضامی��ن فرهنگی، اقلیم��ی، اجتماع��ی و طبیعت در این 

جشنواره با موضوع آزاد و عنوان سال شرکت کنند
وی گفت: شورای سیاستگذاری جش��نواره منطقه ای فیلم، 
فیلمنامه و عکس بام ایران با هدف ارتقای سطح کیفی،ایجاد 

انگیزه و اش��تیاق جهت ن��گارش و س��اخت آثار ارزش��مند، 
شناس��ایی اس��تعداد های نو، مس��ابقه فیلمنامه نویس��ی را 
 به عنوان یک��ی از زیربخش های اصلی س��اختار جش��نواره 
پیش بینی کرده است. وی افزود: این جشنواره از سوی انجمن 
س��ینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
چهارمح��ال و بختی��اری از 10 ت��ا 13 تیرماه در س��ه بخش 

فیلمنامه، فیلم و عکس در شهر کرد برگزار می شود. 

اندیشه های واالی امام راحل باید در ابعاد مختلف 
برای عموم تشریح و تبیین شود

مسئول کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد ارتحال امام )ره(گفت: 
اندیشه های واالی امام راحل باید در ابعاد مختلف برای عموم 
تشریح و تبیین شود. چرا که تشریح این اندیشه ها برای ایجاد 
بصیرت در میان آحاد جامعه و شناساندن اهداف عالیه انقالب 
اسالمی و قیام خونین 15خرداد و نهضت معمار بزرگ انقالب 

اسالمی، ضروری است.
 حس��ین گنجی، بر پاسداشت و گرامیداش��ت سالگرد ارتحال

 امام )ره(تأکید کرد و گفت: با رهب��ری و هدایت بی بدیل آن 
امام عظیم الشأن بود که انقالب اسالمی به پیروزی رسید و 8 

سال جنگ تحمیلی به نفع ملت ایران خاتمه یافت.
وی با اشاره به هجوم دشمن در جنگ نرم علیه کشور جمهوری 

اسالمی، بر لزوم تعالی معنوی و بصیرت در خصوص جایگاه و 
نقش والیت فقیه و رهبری تأکید ورزید.

وی با اشاره به اهمیت بزرگداشت ارزش های ملی وانقالبی در 
تقویت بنیان نظام جمهوری اسالمی، افزود :در جامعه کنونی 
که تمامی تالش های دشمنان در ایجاد ش��کاف بین مردم و 
والیت فقیه است، باید به منظور پاسداشت آرمان های انقالب 
وتجدید میثاق با رهبری در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری 
اس��المی ایران، با برگزاری ویژه برنامه های مختلف، بصیرت 

دینی را در مردم علی الخصوص جوانان، افزایش دهیم.
گنجی برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت ارتحال امام )ره(  
را با محوریت ش��عار »حماسه سیاس��ی و حماسه اقتصادی« 
ضروری دانس��ت و تصریح کرد: تمام مسئوالن و مردم باید در 

راستای تحقق شعار امسال تالش کنند.
مس��ئول کمیته فرهنگی و تبلیغاتی ستاد بزرگداشت ارتحال 
 امام، ضم��ن تأکید بر برگ��زاری هر چه با ش��کوه تر برگزاری

 بیست و چهارمین سالگرد مراس��م ارتحال امام و شناساندن 
شخصیت سیره عملی و اندیشه ایش��ان به نسل جوان انقالب 
گفت: یکپارچگی، همدلی و تعامل دستگاه ها در برنامه ریزی، 

اثر بخشی برنامه های فرهنگی را بیشتر می کند.
 وی اف��زود: ادارات و نهادهای فرهنگی، هیأت امناء مس��اجد 
و ش��ورای هیأت های مذهبی به صورت منسجم در برگزاری 
برنامه های ارتحال امام خمینی )ره( همکاری وتعامل داشته 
ومراس��ماتی از قبیل س��خنرانی،محافل قرآنی و س��وگواری 

برگزارخواهند کرد.
وی برگزاری گفتمان های دینی و جلس��ات توجیهی را برای 
مبلغین، مسئولین هیأت های مذهبی و مداحین با محوریت 
تبیین اندیش��ه های واالی حض��رت امام )ره( تهی��ه و توزیع 
وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام )ره(، اجرای مسابقه از 
وصیت نامه امام )ره(، اعزام زائرین مرقدمطهر حضرت امام )ره( 
و برگزاری گفتمان های انقالب با موضوع اندیشه های واالی 
امام )ره( در مدارس و برخی از هیأت های شهرستان را از جمله 

برنامه های ایام ارتحال امام )ره( برشمرد.
 گنجی همایش بزرگ والیت فقیه جه��ت تبیین آرمان های

 امام )ره ( و انقالب اسالمی را از دیگر برنامه های این ایام عنوان 
کرد وگفت: شب شعر وداع یار و مرثیه خوانی، سوگواره فرهنگی 
با موضوعات عدالت خواهی درسیره امام خمینی )ره(، اخالق 
در خانواده از دیدگاه امام،تهیه پیام های فرهنگی و تربیتی امام 
راحل )ره( به فرهنگیان و دانش��گاهیان، از دیگر برنامه های 

پیشنهادی امسال خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری: 

فراخوان جشنواره منطقه ای بام ایران منتشر شد
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روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی

اخطار اجرائی 
791 شماره: 1394/91 به موجب رای شماره 1971 تاریخ 91/11/28 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آسیه امین الرعایا 
– منصور مکارم پور نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: خواندگان 
متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های 
نش��ر آگهی و 42000 ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 91/6/30 -1306/352412/48 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمدرضا یزدخواس��تی با وکالت آقای ابراهیم 
جاللی به نش��انی آپادانا دوم – بعد از مسجد فاطمیه – پ47 – دفتر آقای ادیب. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر 
صورتی که خود را قادر ب��ه اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرائی 
792 ش��ماره: 1393/91 ب��ه موجب رای ش��ماره 1970 تاری��خ 91/11/28 حوزه 8 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آسیه 
امین الرعایا – منصور مکارم پور نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: 
خواندگان متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه های نش��ر آگهی و 40000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک شماره 1306/352414/20-

91/7/20 ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محمدرضا یزدخواس��تی با وکالت 
آق��ای جاللی به نش��انی آپادانا دوم – بعد از مس��جد فاطمی��ه – پ47 – دفتر آقای 
ادی��ب. م��اده 34 قانون اج��رای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند 
ی��ا ظرف مهلت مزب��ور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و 
 اگ��ر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. ش��عبه 8 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

اخطاریه 
کاظم��ی  مرضی��ه   – کاظم��ی  ابوالحس��ن  1412/91ش5.  پرون��ده:  ش��ماره   793

ش��عبه  حض��ور:  مح��ل  الم��کان  مجه��ول  نش��انی  ب��ه  محس��نی  اکب��ر   – 5
ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفه��ان واقع در خ آتش��گاه. وق��ت حض��ور: 7 روز پس 
از روی��ت س��اعت اداری. عل��ت حضور: جه��ت روی��ت نظریه کارشناس��ی ظرف 
 مهل��ت به ش��عبه مراجع��ه نمایید. ش��عبه 5 حقوقی ش��ورای حل اخت��الف اصفهان 

اخطار اجرائی 
 794 ش��ماره: 1589/91ش11 به موجب رای ش��ماره 1906 تاری��خ 91/11/4 حوزه
11 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- 
ش��رکت آرمان پویان نش��انی مجهول المکان. 2- مجتبی آقاخانی نشانی اصفهان – 
زینبیه – ش��هرک امام خمینی – کوچه بهشت – س��وپری چهل سی محکوم است به: 
محکومی��ت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 42/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/8/11( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان مصطفی دویستی به نشانی اصفهان – خیابان 
زینبی��ه – خیابان آیت ال��ه غفاری – کوچه نوبهار – پالک 1. م��اده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد ودر صورتی که 
خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. ش��عبه 11 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
795 در خصوص پرونده کالس��ه 92-167 خواهان مجید حیدری دادخواس��تی مبنی 
بر الزام خوانده به انتقال س��ند تلفن همراه به طرفیت مصطفی رضوانی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/4/2 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
796 آقای محمدرضا ش��عبانی س��یچانی دارای شناسنامه ش��ماره 1105 به شرح 

دادخواست به کالسه 682/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهدی شعبانی سیچانی بشناسنامه 96 در تاریخ 
91/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و سه دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- محمد صادق شعبانی 
س��یچانی ش ش 17036 )پسر متوفی(. 2- محمدرضا شعبانی سیچانی ش ش 1105 
)پسر متوفی(. 3- زهرا شعبانی سیچانی ش ش 718 )دختر متوفی(. 4- زهره شعبانی 
س��یچانی ش ش 701 )دختر متوفی(. 5- فاطمه ش��عبانی سیچانی ش ش 405 )دختر 
متوفی(. 6- منور نداف س��یچانی ش ش 99 )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
797 در خصوص پرونده کالس��ه 92-178 خواهان مجید توکلی دادخواستی مبنی بر 
انتقال س��ند موتورسیکلت به ش انتظامی 4686شهرکرد6 و هزینه دادرسی به طرفیت 
س��عید طالبی بنی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/4/5 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ساعت 9 صبح 
 و در تایید می باشد. ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
798 ش��ماره: 1606/91 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 2067 تاری��خ 91/112/16 حوزه 
8 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 1- 
معصوم��ه کیانی به نش��انی خانه اصفهان – بلوار س��پاه – خ ش��اهد – ک صبا- پ 
آخر- س��مت چپ. 2- اکبر تاجی زادگان 3- خلیل عبداللهی هر دو به نشانی مجهول 

المکان 4- محمدحس��ین ترکی به نشانی اصفهان – رزمندگان – تعمیرگاه کاربراتور 
اصفهان محکوم اس��ت به: حکم بر محکومیت خواندگان به الزام به انتقال قطعی سند 
یکدس��تگاه پ��ژو پارس به ش انتظام��ی 643 ق 35 ایران 13 در ح��ق محکوم له اکبر 
خیرخ��واه به نش��انی خ امام خمینی – خ ش کاظم��ی – خ فرهنگیان – پ18. ماده 34 
قان��ون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر 
صورتی که خود را قادر ب��ه اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
799 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 92-155 خواه��ان آقای جواد نص��ر اصفهانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره سفته به طرفیت آقای مهدی سرلک تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/3/22 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
800 شماره دادنامه: 9009970351400717. شماره پرونده: 8909980351400957. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890958. خواهان: بانک ملت با وکالت آقای حبیب محمدی 
به نشانی ابتدای خیابان بزرگمهر س��اختمان بهشت طبقه سوم واحد 34. خواندگان: 
1- آقای مجید خیری به نش��انی پارک الله ایس��تگاه دو طفالن جنب پوش��اک سجاد 
دندان سازی خیری. 2- خانم فرزانه دهقانی مطلق به نشانی مجهول المکان. 3- آقای 
محس��ن دهقانی مطلق به نش��انی خانه اصفهان خیابان نوبهار پ182. خواس��ته ها: 
1- تامین خواس��ته. 2- مطالبه وجه س��فته. گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اص��دار رأی می نماید. رأی 
دادگاه. در خصوص دعوی بانک ملت با مدیریت آقای دیواندری و وکالت آقای حبیب 
محمدی بطرفی��ت 1- خانم فرزانه دهقانی مطلق فرزند رض��ا 2- مجید خیری فرزند 
رس��ول 3- محسن دهقانی مطلق فرزند رضا به خواس��ته مطالبه مبلغ 70/000/000 
ریال بانضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه مطابق قرارداد بانکی و بابت 7 فقره 
سفته به شماره های 877346 الی 877350 و 7-877336 و با این توضیح که خوانده 
ردی��ف اول صادر کننده و س��ایر خواندگان ضامن می باش��ند نظر ب��ه ابقاء اصول 
مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خواندگان دارد و 
اینک��ه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده 
و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان 
محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص مستنداً 
ب��ه م��واد 307، 308 و 309 قانون تج��ارت و م��واد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به نحو تضامن به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 2/850/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و واخواست س��فته ها و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه براساس قرارداد بانکی از تاریخ واخواست تا زمان وصول در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره در مورد خواندگان ردیف اول و س��وم و 
ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد. محمدی جرقویه ای – رئیس 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
801 شماره دادنامه: 9109970351501388. شماره پرونده: 9109980351500253. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910258. خواهان: موسس��ه مالی و اعتباری مهر – مرادعلی 
نیکوپن��اه با وکالت آق��ای علیرضا رضایی به نش��انی فالورجان خیاب��ان کمربندی 
مجتم��ع اداری کی��ان واحد 2 دفتر وکالت و مش��اوره حقوقی. خوان��دگان: 1- آقای 
حمیدرضا حیدری س��هلوانی به نش��انی مجهول المکان. 2- آقای محمد آویژگان به 
نش��انی مجهول الم��کان. 3- آقای امید حیدری بنی به نش��انی اصفهان خیابان باهنر 
کوی 12 کوی یاس��من پالک 20. 4- آقای عباس��علی حیدری بنی به نشانی اصفهان 
خیابان باهنر کوی 12 کوی یاس��من پالک 20 منزل امید حیدری بنی. خواسته: مطالبه 
طلب. گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به 
ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه. در خصوص دعوی آقای 
علیرضا رضایی فرزند محمدعلی به وکالت از موسس��ه مالی و اعتباری مهر اس��تان 
اصفه��ان به مدیریت آق��ای مرادعلی نیکوپناه به طرفیت آقای��ان 1- امید حیدری بنی 

فرزند عباسعلی 2- عباسعلی حیدری بنی فرزند مسلم 3- حمیدرضا حیدری سهلوانی 
فرزند محمد 4- محمد آویژگان فرزند اکبر بخواسته مطالبه مبلغ 110/630/000 ریال 
بخش��ی از وجه یک فقره چک به ش��ماره 724740 م��ورخ 1389/11/25 عهده بانک 
س��په با عنایت به دالیل ابرازی خواهان از جمله وج��ود اصل چک و گواهینامه عدم 
پرداخ��ت صادره از بانک محال علیه اش��تغال ذمه خواندگان محرز اس��ت و آنان با 
وص��ف اب��الغ حضور نیافته و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خ��ود ارائه نکرده اند لذا 
دادگاه مس��تنداً به م��واد 310 ، 313 و 249 قانون تجارت و تبص��ره الحاقی به ماده 
2 قان��ون چک و استفس��اریه آن از مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و مواد 515 و 
519 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی خواندگان را 
به متضامنا به پرداخت اصل خواس��ته و مبل��غ 110/630/000 ریال و 2/212/000 
ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه همچنین خس��ارت تاخیر تادیه 
از سررس��ید چ��ک ت��ا تاریخ وص��ول آن در حق خواه��ان محکوم م��ی نماید رای 
 ص��ادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه 

می باشد. عبدالحسین اعلمی – دادرسی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرائیه
802 شماره اجرائیه: 9210420350800016. شماره پرونده: 9109980350800064. 
شماره بایگانی شعبه: 910072. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9210090350800092 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970350800727 محکوم 
علیهم 1- صدیقه س��ادات رضویان فرزند حسین 2- شرکت نسیم راه جنت 3- منیر 
رضایت فرزند حس��ین 4- شرکت تولیدی صنعتی نوید مهر سپاهان 5- شرکت نگین 
الوان غدیر 6- ش��رکت راه سعید غدیر 7- سعید مجید فرزند محمدحسین همگی به 
نش��انی مجهول المکان محکوم هس��تند متضامنًا به پرداخت مبلغ 3/225/360/521 
ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد بانکی پیوست 
پرونده با احتساب خسارت دادرسی )هزینه دادرسی 64/758/210 ریال و حق الوکاله 
65/256/489 ریال( در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت علی دیواندری به نش��انی 
اصفهان – خ ش��یخ صدوق ش��مالی – مدیریت امور ش��عب بانک ملت. رای صادره 
نسبت به خواندگان غیابی بوده و حق االجرا 161268026 ریال می باشد که بر عهده 
محکوم علیهم اس��ت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 
و در صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. ش��عبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
803 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 92-154 خواه��ان آقای جواد نص��ر اصفهانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره سفته به طرفیت آقای مهدی سرلک تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/3/22 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
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امام علی )ع( :
 خوشی و آس��ایش، در رضایت و یقین است و غم و اندوه در 

شک و نارضایتی.

چرا کودکان دارای دو والد 
باهوش ترند؟

تحقیق��ات ص��ورت گرفت��ه 
توسط پژوهشگران کانادایی 
نش��ان می ده��د، کودکانی 
که از ب��دو تول��د در کنار هر 
دو والد )پدر و م��ادر( بزرگ 
شوند، با توس��عه سلول های 
مغزی بیش��تر مواجه شده و 
در مقایسه با کودکان تک والد 

افراد باهوش تری هستند.
پژوهشگران مؤسسه مغز هاچیکس )HBI(  دانشگاه کالگری نقش حضور 
والدین در افزایش هوش فرزندان را بر روی موش ها و با ایجاد گروه های 
خانوادگی تک و دو والد مورد بررسی قرار داده و میزان توسعه سلول های 
مغزی از بدو تولد تا جوانی را محاسبه کردند.دکتر »ساموئل وایس« مدیر 
HBI تأکید می کند: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد، 
موش ها با بیشترین تعداد سلول های مغزی در گروه های خانوادگی دو 
والد رشد کرده اند؛ این گروه از دوران نوزادی از توجه و پرستاری ویژه هر 
دو والد برخوردار بوده اند که این مسأله به توسعه هرچه بیشتر سلول های 
مغز منجر شده است.پژوهشگران معتقدند، وجود هر دو والد در سال های 
نخست حیات کودک، به توسعه بیشتر سلول های مغزی کمک کرده و 
باعث افزایش بهره هوشی کودک می شود؛ این کودکان از توجه و ثبات 
احساس��ی بیش��تری برخوردار بوده و کمتر تحت تأثیر تنش و استرس 
احساسی سال های نخست زندگی قرار می گیرند.حضور هر دو والد در 
کنار کودک و ثبات احساسی، دارای اثرات متفاوتی بر روی دو جنسیت 
دختر و پسر است؛ این مسأله در پسران به تولید سلول های بیشتر مغزی 
در بخش خاکستری منجر می ش��ود که باعث افزایش حافظه و توانایی 
یادگیری آنها می شود. در دختران نیز این امر به تولید سلول های بیشتر 
مغزی در ماده س��فید مغز کمک می کند که باعث افزایش هماهنگی و 
توانایی های اجتماعی می شود. تحقیقات صورت گرفته در مدل موش، 
نقش حضور در تولید سلول های مغزی را نشان می دهد که احتماالً دارای 
اثرات مشابه در سایر پستانداران از جمله انسان ها نیز هستند.تجربیات 
سال های نخست زندگی و دریافت حمایت از س��وی هر دو والد، دارای 
اثرات مثبت و دراز مدت بر عملکرد مغز در سال های بعدی زندگی است.
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نتایج یک مطالعه جدید، استفاده مکرر از ضمیر اول شخص 
مفرد را به داشتن مشکالت در روابط و میزان باالی افسردگی 

افراد مرتبط می کند.
محققان آلمانی دریافته اند افرادی که به طور مکرر از واژگان 
اول شخص مفرد مانند »من« و »خودم« استفاده می کنند، 
در مقایسه با اش��خاصی که از کلمه »ما« استفاده می کنند، 
بیشتر محتمل است که مبتال به افسردگی و دارای مشکالت 
میان شخصی بیشتری باشند. در یک مطالعه که بر روی 103 
زن و 15 مرد انجام شد، این افراد مصاحبه های روان درمانی 
60 تا 90 دقیقه ای را در خصوص روابط، گذش��ته و درک از 

خودشان تکمیل کردند.
99 درصد این س��وژه ها، بیماران یک کلینیک روان درمانی 
بودند که از مشکالتی مانند اختالالت غذاخوردن و اضطراب 
رن��ج می بردند.آن ها همچنین پرسش��نامه هایی را در مورد 

افسردگی و رفتار میان شخصی شان پر کردند.

در این تحقیق که به رهب��ری یوهانز زیمرمان از دانش��گاه 
کاسل آلمان انجام شد، دانشمندان تعداد ضمیر اول شخص 
مفرد )من( و ضمیر اول شخص جمع )ما( مورد استفاده در 
مصاحبه ها را شمارش کردند.آن ها دریافتند سوژه هایی که 
بیش��تر از لغات اول شخص مفرد اس��تفاده کردند، از میزان 
باالتری از افس��ردگی رن��ج می بردند. این اف��راد همچنین 

رفتارهای میان ش��خصی مشکل زای بیش��تری مانند جلب 
توجه، خودافشایی نامناس��ب و عدم توانایی گذراندن اوقات 
به تنهایی را بروز دادند. در مقایس��ه، ش��رکت کنندگانی که 
از ضمایری مانند »ما« اس��تفاده کردند، بیش��تر آنچه را که 
محققان سبک میان شخصی »سرد« می نامند، نشان دادند.

اما این س��ردی، به عنوان راهی مثبت ب��رای حفظ مرزهای 
روابط حی��ن کمک به دیگ��ران در صورت نی��از، عمل کرد.

اس��تفاده از ضمیر اول ش��خص مفرد، خود را به عنوان یک 
هویت مجزا برجسته می کند، در حالی که ضمیر اول شخص 
جمع، بر جادادن خود در روابط اجتماعی تأکید دارد. به گفته 
دانشمندان، هنوز شواهدی مبنی بر این که استفاده بیشتر 
از ضمیر»م��ن« واقعاً منجر به افس��ردگی می ش��ود، وجود 
ندارد؛ بلکه اس��تفاده مکرر، احتماالً این موضوع را که افراد 
چگونه خود را می بینند و با دیگران ارتباط برقرار می کنند، 

منعکس می کند.

افرادی که زیاد »منم منم« می کنند، افسرده اند

عکس نوشت

 فستیوال بالن 
 در شهر
 کاپادوکیا ترکیه

تا چندی پیش مش��ترکانی که از خط دائمی همراه اول 
اس��تفاده می کردند، می توانس��تند در صورت داشتن 
بدهی باالی 50 هزار تومان نسبت به پرداخت اقساطی 
قبوض اقدام کنند، اما مدتی اس��ت این رقم تا 10 هزار 
تومان کاه��ش پیدا کرده اس��ت. در ح��ال حاضر کلیه 
مش��ترکین تلفن همراه که از خط ه��ای دائمی همراه 
اول استفاده می کنند، چه آنهایی که در وضعیت عادی 
قرار دارند و چ��ه آنهایی که خطش��ان قطع ش��ده، در 
صورت داش��تن بدهی باالی 100.000 ریال می توانند 
از طریق پرت��ال همراه اول و مراکز تلف��ن ثابت اقدام به 
تقس��یط بدهی خود کنند.  البته باید ای��ن افراد به این 
نکته هم توجه داش��ته باش��ند که تنها یک بار در سال 
امکان پرداخت اقس��اطی برای هر مشترک وجود دارد.  
نکته دیگر آنکه پس از انتخاب این ش��یوه، مش��ترک تا 
مدتی با محدودیت هایی مواجه می شود که از جمله این 
 GPRS، محدودیت ها می توان به قطع سرویس های
MMS و رومینگ بین الملل اش��اره کرد.  همچنین در 
این مدت مشترک از نظر سقف مکالمه نیز با محدودیت 
مواجه خواهد بود و می تواند ت��ا مبلغ ۴۷0.000 ریال 
برای تلفن های غیر از کد 910 و مبلغ 1۷0.000 ریال 
برای کد 910 مکالمه کند.  عالوه بر این، برای جلوگیری 
از نقل و انتقال تا پایان اقس��اط راهکاری با عنوان قطع 
صوری تقسیط در نظر گرفته شده است که البته ناگفته 
پیداس��ت که پس از پرداخت آخرین قس��ط، تمام این 
محدودیت ها برطرف شده و مشترک به شرایط عادی 
باز می گ��ردد. در این میان پس از قس��ط بندی بدهی 
کاربر، در صورتی که تلفن مش��ترک قطع شده باشد، با 
پرداخت اولین قسط به صورت خودکار وصل خواهد شد. 
 البته پس از قسط بندی درصورت عدم پرداخت قسط 
برای اولین بار، خط 3 روز پس از سررس��ید قسط قطع 
خواهد شد. در این وضعیت اگر قسط مربوطه پرداخت 
ش��ود، خط بدون مراجعه حضوری پس از ۲۴ س��اعت 
مجدداً وصل خواهد ش��د. اما چنانچه مش��ترکی تا سر 
رسید قس��ط بعدی نیز به پرداخت اقساط و وصل خط 
خود اقدام نکند، س��ه روز پس از سررس��ید قسط مورد 
نظر، خط مشترک قطع، تسویه حساب اقساط می شود و 
در این شرایط مانده بدهی اقساط مجدداً به صورتحساب 

مشترک برمی گردد. 

چگونه قبض موبایل را 
قسطی پرداخت کنیم؟
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