
نقش روابط عمومی ها در تصمیم سازی پررنگ است 

تبارشناسی کاندیداهای انتخابات 
یازدهم ریاست جمهوری

»  اقتصاد سیاسی 
مناقشه اتمی ایران« در 
اینترنت  منتشر شد

دبیر انجمن صنفی روابط عمومی های استان اصفهان:

مروری اجمالی بر نظرگاه های سیاسی کاندیداها

حال عمومی 
جالل طالبانی خوب است 2

موافقت رییس جمهور با 
افزایش حق مسکن 48

3

»کلیدر« دومین رمان 
5طوالنی  جهان شد

بخشی از قانون اساسی نادیده 
گرفته شده 

در روزهای مانده به انتخابات، سینماگران عزیز شده اند 

سینما درچاله سیاست گیر افتاد

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و کاندیدای یازدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری در نشس��ت خبری با 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این باره که شما خلبان، 
شهردار و دکتر بوده اید حاال می خواهید رییس جمهور 

شوید تا به کارنامه شما افزوده شود...
2
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سالیق سیاسی مختلف دلیلی برای 
رد صالحیت نیست2

در پرورش آینده سازان باید گامی 
7

حماسی برداریم

مروری گذرا بر لیست کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست 
جمهوری یازده��م یادآور این موضوع اس��ت که بس��یاری از 
کاندیداها دارای گرایش سیاسی مش��ترک هستند؛ گرچه با 
چهره های متفاوتی حضور پیدا کردند و اگرچه برخی اعتقاد به 
مستقل بودن خود دارند و عنوان می کنند این مشی را تا پایان 

انتخابات حفظ می کنند.
از این رو و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با گرایش های سیاسی 
کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در گزارشی 
به تبارشناس��ی این چهره های سیاس��ی پرداختیم که به این 

شرح است:

از جریان اصالح طلب افرادی چون محمدرضا عارف، حس��ن 
روحانی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری و مصطفی 
کواکبیان برای حضور در عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
اعالم کاندیداتوری کردند که در بررسی تبارشناسی سیاسی 
آنها ب��ه این موض��وع پ��ی می بریم ک��ه اکثر آنه��ا در مکتب 
سیاس��ی نش��ات گرفته از سیاس��ت افرادی چ��ون خاتمی و 
هاشمی رفس��نجانی قرار دارند؛ به عن��وان نمونه از محمدرضا 
عارف به عن��وان فردی یاد می ش��ود ک��ه گرایش زی��ادی به 

سیدمحمد خاتمی دارد که شاید حضور در معاونت اول...
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ادامه در صفحه 2

هر مدیری زمانی باید 
مدیریت را تحویل دهد

روز گذشته در همین صفحه  مصاحبه ای از  افشین 
موالی��ی ریی��س اداره ورزش و جوانان شهرس��تان 
اصفهان به چاپ رس��ید که به علت فض��ای محدود 
مجبور به چ��اپ بخش دوم این مصاحبه در ش��ماره 

امروز شدیم.

 با اعتقادات مردم 
بازی نکنید

 احداث قبور پیش ساخته 
در باغ رضوان

دیواره بزرگراه شهید 
خرازی  سبز می شود

تب اجاره بها با دستور 
فروکش نمی کند

تئاتر یا سینما، مسأله ای 
نیست ! 

کتابخوانی به عنوان نیاز 
مردم مطرح شود
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی فراخوان 

 روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان 

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

918771-92مناقصه1-
اجرای فعاليت های تعميراتی 
روزانه و فصلی ساختمانهای 

صنعتی و اداری
92/2/2892/3/8

شرک سهامی ذوب آهن اصفهان 

ضمنًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوس�ط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به 
آدرس ذيل درج می گردد.

سایر موارد:
زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج 

در جدول(
 www.esfahansteel.com جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس

مراجعه نماييد.

مزایده عمومی

شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان 

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طريق مزايده موارد زير را مطابق جدول ذيل به 
فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 03:31 روز شنبه مورخ 2931/30/40
گشایش پاکات مزایده: از ساعت 03:70 صبح روز يكشنبه مورخ 2931/30/50

 ri.nahafseafba.www محل دریافت اسناد مزایده: پايگاه اينترنتی
ri.gropm.stei.www پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 1130-0300866

نوبت دوم

شماره 
مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهمزایده

فروش اموال اسقاطی و ضايعاتی امور آب و 92-1-95
5% مبلغ پيشنهادیجاریفاضالب منطقه جرقويه

آگهی تجدید مناقصه 
موضوع و برآورد ماهیانه مناقصه: عمليات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و نظافت 
و رفت و روب محدوده ش�هرداری منطقه چهار، بدون تعديل و ماب�ه التفاوت با برآورد 

ماهيانه: 338/395/137 ريال.
مدت اجرای عملیات: يک سال شمسی

دستگاه مناقصه گزار: شهردار نجف آباد 
محل اجرای عملیات: محدوده شهرداری منطقه چهار شهر نجف آباد 

شرایط ش�رکت در مناقصه: دارا بودن رتبه الزم متناس�ب با نوع عمليات و رعايت سقف 
قرارداد، داشتن شخصيت حقوقی و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه 
آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمی كه منقضی نشده باشد )شركت كنندگان در 

مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند(
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شركت های واجد شرايط دعوت 
می شود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 92/03/04 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات 
خود را حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 92/03/09 به دبيرخانه محرمان 
شهرداری نجف آباد تحويل نمايند )دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوری و با ارائه 

معرفی نامه كتبی، با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركت انجام می گيرد(
برندگان اول و دوم و س�وم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اس�ناد مناقصه: 200/000 ريال طی فيش واريزی به حساب سيبا بانک ملی به 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده: معادل 5%  كل اعتبار به مبل�غ )203/100/000( ريال را طی فيش واريزی به 
حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه 

معتبر بانكی ارائه نمايند.
تذکر: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان 
شهردار نجف آباد



چهره روزیادداشت

 هاشمی، راکعی و ابتکار 
رد صالحیت شدند

یک عضو هیأت نظارت بر انتخابات ش��وراهای ش��هر خبر رد صالحیت 
محسن هاشمی، فاطمه راکعی و معصومه ابتکار را تأیید کرد.یک عضو 
هیأت نظارت بر انتخابات ش��وراهای ش��هر و روس��تا در گفتگو با مهر، 
خبر رد صالحیت محس��ن هاش��می، فاطمه راکع��ی و معصومه ابتکار 
 را تأیید کرد و گف��ت: اعالم تأیید ی��ا رد صالحیت ثبت ن��ام کنندگان

در انتخاب��ات ش��وراهای ش��هر و روس��تا 28 اردیبهش��ت ب��ه صورت 
مکتوب به آنان اع��الم خواهد ش��د. وی گفت: ام��کان دارد در صورت 
 اعت��راض ب��ه رد صالحیت ه��ا در بررس��ی های مجدد، ع��ده ای از 

ردصالحیت شدگان، صالحیتشان تأیید شود.

  جهانگیری نیامده، رفت
اطرافیان اسحاق جهانگیری با اش��اره به عدم اجماع اصالح طلبان روی 
کاندیدای واحد می گویند، احتمال ثبت نام جهانگیری به حداقل رسیده 
است. جهانگیری گفته، شرط کاندیدا شدن وی اجماع هاشمی و خاتمی 
روی اوست و این دو با اسم از من حمایت کنند. خاتمی هم گفته به جز 

هاشمی، از هیچ کاندیدایی با اسم حمایت نخواهم کرد.

    سالیق سیاسی مختلف دلیلی برای 
رد صالحیت نیست

چمران، رییس ش��ورای ش��هر تهران در رابطه ب��ا رد صالحیت برخی 
چهره ها در انتخابات شوراهای شهر و روستا بیان داشت: آنچه بنده تأکید 
دارم، این است که مر قانون رعایت ش��ود. وی خاطر نشان کرد: سالیق 
سیاسی مختلف دلیلی برای رد صالحیت کس��ی نیست و اگر کسی رد 
شده یا پذیرفته نشده، باید اسناد و مدارکی از او وجود داشته باشد. چمران 
ادامه داد: روز پنجشنبه بنده پیگیری و دالیل رد صالحیت برخی افراد 
را سؤال کردم که مورد به مورد اعالم شد که اسناد و مدارکی وجود دارد.

   باهنر و متکی می توانند 
ثبت نام کنند

س��خنگوی جبهه پیش��گامان خدمت حامی منوچهر متکی با اشاره به 
جلس��ه ش��ورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: از آنجا 
که در نظرسنجی ها آقای باهنر و متکی در صدر قرار داشتند و بر اساس 
توافق از قبل تعیین شده نظرسنجی مالک انتخاب گزینه نهایی ائتالف 
پنجگانه بود، تصمیم گرفته ش��د که باهنر و متکی در صورت تمایل در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ثبت نام کنند. آزادبخش با اشاره به جلسه 
شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: از آنجایی که آقای 
ابوترابی فرد بر اس��اس مالک ها و معیارهایی که از قبل توافق شده بود 
انتخاب نشده و جامعه روحانیت نیز وی را کاندیدای خود ندانسته و در 
نظرس��نجی ها آقای باهنر و متکی در صدر قرار داشتند جبهه پیروان 
در جلس��ه خود به این دو نفر اجازه داد که در صورت تمایل در انتخابات 

ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

 والیتی »دولت متمم« را 
تشریح کرد

علی اکبر والیتی پس از ثبت نام در ستاد انتخابات کشور با ارایه برنامه ای 
با عنوان »دولت متمم« تأکید کرد که رییس جمهور باید متدین، تجربه 
دار، متخصص، معتدل و مشورت پذیر باشد. متن آنچه علی اکبر والیتی 

تحت عنوان برنامه »دولت متمم« منتشر کرد به این شرح است:
وی پس از ثبت نام طی س��خنانی اظهار داش��ت: اگر انش��اءاهلل شورای 
محترم نگهبان صالحیتم را احراز کند، رس��ماً در رقابت های انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ش��رکت می کنم و آن گاه اگر مردم شریف ایران به 
من اعتماد کردند، تالش می کنم تا شایسته اعتمادشان باشم. برداشت 
من این است که با توجه به شرایط کش��ور و انقالب اسالمی امروز بیش 
از هر زمان دیگری به دولتی با ویژگی های متفاوت و مناس��ب شرایط 
امروز نیازمندیم تا بتواند نابسامانی های داخلی از جمله حوزه اقتصادی 
و اجتماعی و مشکالت سیاست خارجی را با سرپنجه تدبیر حل کند. »نام 
این دولت را دولت متمم گذاشته ام.« به دو دلیل: الف( واقعا در کشور ما 
اصل ملت است و دولت فرع آن باید باشد، محور ملت است و دولت نقش 

متمم و خدمتگزار ملت را دارد.
ب( دولتی که انشاءاهلل تشکیل می دهیم پنج ویژگی خواهد داشت:

1- اعضای دولت آینده باید متدین باش��ند.2- آدم های انقالبی با خدا 
ترسی، استحاله و منحرف نمی شوند واصال بدون خدا ترسی انقالبی بودن 
 ارزشی ندارد.3- اگر خدا ترسی وجود داش��ته باشد، دولت را نوکر ملت 
می داند؛ چرا که خدمت به خلق باالترین عبادت هاست. 4- اگر رییس 
جمهور و ارکان دولت خدا ترس باشند، با بیت المال و حقوق ملت، بازی 
سیاسی نمی کنند. 5- اگر خدا ترس باشیم، دعواهای حاشیه ای درکشور 
ایجاد نمی شود تا دودش به چشم مردم برود.  خدا ترسی موجب می شود 
که مسئولین در پی فریب مردم نباشند و ارزش های اسالمی و انقالبی 

بازیچه سیاست بازان نشود.

دول��ت خاتمی در ای��ن زمینه تأثیر         ادامه از صفحه  یک:
بسیار زیادی داشته اس��ت؛ چنان که عارف بارها اعالم کرده در 
صورت حضور خاتمی در عرصه انتخابات به نفع وی کناره گیری 
خواهد کرد. البته م��ا این اظهارنظر را از س��وی تعداد دیگری از 
کاندیدای اصالح طلب نیز مش��اهده کرد ه ایم، چنان چه افرادی 
چون اس��حاق جهانگیری، حس��ن روحانی گرچ��ه بارها اعالم 
کرده اند احتمال حضور خاتمی و هاش��می رفسنجانی در عرصه 
انتخابات کمرنگ است، ولی در صورت حضور آنها به نفع این دو 

کناره گیری خواهند کرد. 
این دو چهره هایی هس��تند که به خاتمی و هاشمی رفس��نجانی 
بس��یار نزدیک هس��تند، چنان که در هنگام اعالم کاندیداتوری 
حس��ن روحانی برخی از اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی در 
مراس��می که به این منظور برگزار ش��ده بود حضور پیدا کردند 
و برخی در آن زمان معتقدند بودن��د که وی گزینه مورد حمایت 
هاشمی رفسنجانی در انتخابات است. از سوی دیگر حسن روحانی 
که در دولت خاتمی دبیر ش��ورای امنیت ملی بود و مس��ئولیت 
پرونده هس��ته ای ایران را بر عهده داش��ت، به رییس سابق خود 
بسیار نزدیک بوده و پیش بینی می شود در صورت حضور خاتمی 

در انتخابات به نفع وی کناره گیری کند.
اسحاق جهانگیری نیز که گفته می شود از گزینه های مورد اجماع 
اصالح طلبان اس��ت و چندی پیش نیز دیداری ب��ا رهبر معظم 
انقالب جهت حضور در انتخابات داش��ت، در دو دولت خاتمی و 

هاشمی رفسنجانی مس��ئولیت هایی را برعهده داشت، چنان چه 
در دولت هاشمی استاندار اصفهان و در دولت خاتمی وزیر صنایع 
بود و با توجه به عضویت در حزب کارگزاران و نام بردن از وی به 
عنوان یکی از تکنوکرات ها می توان گفت که او به هاشمی بیشتر 

از خاتمی نزدیک است.
محمد شریعتمداری یکی دیگر از گزینه های اصالح طلبان است 
که در دولت خاتمی با عنوان وزیر بازرگانی مشغول به کار بود. از او 
به عنوان فردی یاد می شود که هم به بخشی از جریان اصولگرایان 
نزدیک است، هم اصالح طلبان. چنان چه اعالم کرده در صورت 
حضور خاتمی یا هاشمی، ناطق نوری و یا سید حسن خمینی به 
نفع آنها کنار می رود. در این می��ان، مصطفی کواکبیان دبیر کل 
حزب مردم ساالری که مهم ترین مسئولیت وی در طول سنوات 
گذش��ته نمایندگی مردم س��منان در مجلس ش��ورای اسالمی 
بوده، پیش از اعالم کاندیداتوری گرچ��ه اعالم کرده بود حزبش 
برای حضور خاتمی در انتخابات تالش می کند و اولویت اولشان 
حضور وی است، بعد از اعالم کاندیداتوری اش تأکید کرده که در 
صورت حضور خاتمی در انتخابات به نفع وی کنار می رود؛ امری 
که کواکبیان معتقد اس��ت به وقوع نمی پیوندد ، چراکه به یقین 

خاتمی  کاندیدای انتخابات نمی شود.
در این میان، برخی کاندیداهای دیگر نیز هستند که گرچه حضور 
پررنگی تاکنون در این عرصه نداش��تند، ولی می توان با توجه به 
پیش��ینه ها و موضع گیری های قبلی ش��ان متوجه تبارشناسی 

سیاسی آنها شد؛ چنان که می توان در این عرصه از علی فالحیان 
نام برد ک��ه پیش بینی می ش��ود در صورت حضور هاش��می در 

انتخابات به نفع وی کنار خواهد رفت.
برخی دیگ��ر از کاندیداهای عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
یازدهم منتس��ب به جریان اصولگرا هس��تند و در ظاهر در این 
جریان شاهد تکثر کاندیداها هستیم، ولی در واقع دیدگاه سیاسی 
آنها چندان دور از هم نیست، از کاندیداهای معروف این جریان 
به افرادی چون علی اکبر والیتی ، غالمعلی حداد عادل، محمدرضا 
باهنر، یحیی آل اسحاق، سیدحسن ابوترابی فرد، منوچهر متکی، 
محس��ن رضایی، مصطفی پورمحم��دی، محمدباق��ر قالیباف، 
غالمحسین الهام، س��عید جلیلی، علیرضا زاکانی، کامران باقری 

لنکرانی نام برد.
افرادی چ��ون یحی��ی آل اس��حاق، محمدرضا باهن��ر، منوچهر 
متکی و ابوترابی فرد ب��ه فردی چون الریجان��ی و در واقع طیف 
اصو  لگرایان سنتی نزدیک هس��تند، گرچه برخی از آنها از جمله 
محمدرضا باهنر اعالم کرده در صورت حض��ور الریجانی، از این 
عرصه کناره گیری نخواهد کرد. البته از میان این طیف برخی از 
آنها به هاشمی رفسنجانی نیز نزدیک هستند که از جمله از آنها 
می توان به یحیی آل اسحاق اشاره کرد. افرادی چون غالمحسین 
الهام، سعید جلیلی، کامران باقری لنکرانی نیز برگرفته از گفتمان 
سوم تیر هس��تند و در زمانی هر س��ه از نزدیکان رییس جمهور 
محسوب می ش��دند؛ گرچه لنکرانی در دولت دهم با دولت کمی 
زاویه پیدا کرد و به همراه تعداد دیگری از وزرای اخراجی دولت 
اقدام به تش��کیل جبهه پایداری کرد و اکنون از نظر طیف بندی 
 سیاس��ی فردی نزدیک ب��ه آی��ت اهلل مصباح یزدی محس��وب 
می شود.  غالمحسین الهام نیز گرچه بعد از اتمام دولت نهم مدتی 
در دولت حضور پیدا نکرد و همس��ر وی نیز در مواردی اقدام به 
انتقاد از دولت ک��رد، ولی اکنون با توجه ب��ه حضور مجددش در 
دولت از وی به عنوان یک��ی از کاندیداه��ای احتمالی دولت در 

صورت عدم حضور مشایی نام برده می شود.
سه گزینه  مهم جریان اصولگرا که در قالب ائتالفی به نام ائتالف 
پیشرفت حضور دارند و قرار است در نهایت یکی از آنها در این 
عرصه وارد ش��ود، والیتی، حداد عادل و قالیباف هس��تند که 
می توان حداد عادل، قالیباف و حت��ی زاکانی را نیز که در این 
ائتالف حضور ندارد در طی��ف اصولگرایان تحول خواه قرار داد 
 و فردی چون والیتی را به افرادی چون هاش��می رفسنجانی و

 ناط��ق ن��وری نزدی��ک دانس��ت؛ چراک��ه والیت��ی در دولت 
هاشمی رفسنجانی هشت سال وزیر خارجه بوده و در انتخابات 

سال 84 به نفع هاشمی از این عرصه کناره گیری کرد.

مروری اجمالی بر نظرگاه های سیاسی کاندیداها

حال عمومی جالل طالبانی تبارشناسی کاندیداهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
خوب است

نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران اخبار 
منتشر شده درباره مرگ رییس جمهور عراق را تکذیب 
کرد. ناظم دباغ با تکذیب اخبار منتشر شده درباره مرگ 
جالل طالبانی، رییس جمهوری عراق اظهار کرد: براساس 
اطالع رس��می پزش��ک آقای طالبانی، حال عمومی وی 
خوب است. وی گفت: هر خبری درباره وضعیت جسمی 
رییس جمهور عراق از منابع رسمی آن منتشر خواهد شد 

و به غیر آن کذب است.

   اظهارات گمراه کننده 
داوود اوغلو درباره سوریه

وزیر خارجه ترکیه در اظهاراتی بدون اشاره به خبرهای 
منتشر شده در خصوص انتقال تس��لیحات شیمیایی از 
ترکیه به س��وریه، مدعی شد که نش��انه های موجود بر 
روی بدن مجروحانی که از سوریه به این کشور آمده اند 
 حکایت از کاربرد تسلیحات شیمیایی در درگیری های

این کش��ور عربی دارد. احمد داووداوغلو در ادامه عنوان 
داش��ت که خط قرمز ترس��یم شده از س��وی آمریکا در 
مورد سوریه، نقض شده است. داوود اوغلو در ادامه برای 
منحرف کردن اذهان عمومی از تسلیح شورشیان فعال 
در س��وریه توس��ط ترکیه گفت: ما می دانیم که دولت 
سوریه تسلیحات ش��یمیایی در اختیار داشته و توانایی 

استفاده از آن را دارد.

    ادامه جوسازی آمریکا 
علیه دولت بشار اسد

وزیر خارجه آمریکا ب��ار دیگر در ادامه جوس��ازی های 
خود علیه دولت بشار اس��د مدعی استفاده دولت سوریه 
از گاز سارین علیه مخالفین شد. جان کری ادعا کرد که 
مدارک مستدلی در رابطه با استفاده دولت سوریه از گاز 
سارین و استفاده نیروهای دولتی از تسلیحات شیمیایی 
علیه مخالفان س��وری وجود دارد. وی در ادامه اظهارات 
خصمانه خود علیه دولت بشار اس��د، گفت: به دلیل آن 
که در کنفرانس اولیه ژنو توافق ش��د دولت انتقالی باید 
با توافق طرفین درگیر در بحران س��وریه تشکیل شود، 
مخالفین هرگز موافق باقی ماندن اس��د بر مسند قدرت 

نبوده و اسد در دولت جدید جایی ندارد.

اخبار کوتاه

 اخبار بین الملل

بعضی کاندیداها قانون را زیر پا 
می گذارند 

آیت اهلل جنتی/ دبیر شورای نگهبان 

وقتی افرادی علناً قان��ون را زیر پا می گذارند و زودتر از موعد به س��فرهای 
تبلیغاتی علن��ی و پرهزینه می روند، بای��د در کار خود تدب��ر کنند که آیا 
اقداماتشان با ایمان و تقوا سازگار است؟ باید با برخی از افراد که از مدت ها 
قبل،  سفرهای تبلیغاتی علنی و نیمه علنی داشته اند برخورد شود. افرادی 
برای تأمین نان شب محتاج  هس��تند یا به دلیل فقر نمی توانند هزینه های 
ازدواج فرزندانشان یا تعمیر منزلش��ان را تأمین کنند، اما همزمان عده ای 
با ارق��ام نجوم��ی و هزینه های 
میلیاردی و ادع��ای خدمت، در 
پی کس��ب رأی مردم هستند. 
ما س��ر س��وزنی از قانون تجاوز 
نمی کنیم. ش��ورای نگهبان نه 
تندتر از قانون عمل خواهد کرد 
و ن��ه کندتر. با دق��ت، وضعیت 
افرادی که ثبت ن��ام می کنند، 

بررسی می  شود.
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تکذیب دعوت آیت اهلل وحید خراسانی از هاشمی برای کاندیداتوری 

در اطالعیه دفتر آیت اهلل وحید خراسانی آمده است: پیرو سؤاالت مکرری که از دفتر معظم له در پی انتشار 
بعضی اخبار مبتنی بر تماس آیت اهلل العظمی وحیدخراسانی با بعضی اشخاص برای کاندیدا شدن، به اطالع 
می رساند معظم له هیچ تماس تلفنی و غیره در این خصوص با کسی نداشته و از شخصی درخواستی نکرده اند.

مقاومت از جنس 
حزب اهلل در سوریه

دلیلی برای اختالف در 
ائتالف وجود ندارد

رییس ستاد کل نیروهای مس��لح گفت: با اراده راهبردی بشار اسد، مقاومت 
مردمی از جنس حزب اهلل لبنان در سراس��ر سرزمین س��وریه شکل گرفته و 
در حال انسجام است. سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی طی گفتگویی 
پیرامون مسائل سوریه، گفت: پیروزی مقاومت در این کشور با محوریت شخص 
بشار اسد در برابر شرک، استکبار و وهابیون تندرو و نیز مقاومت و هوشمندی 
شجاعانه او و پشتیبانی ملت هوشیار سوریه به دست آمده است. فیروزآبادی 
افزود: تهدید بشار اس��د همان خواس��ت اولیه مهاجمین کوردل بوده است، 
بنابراین استکبار سیاسی آمریکا و انگلیس همان حرف شکست خوردگان در 
این صحنه سوریه در برابر مقاومت را تکرار می کنند. وی تصریح کرد: تنها بشار 
اسد توانایی تحقق خواس��ت مردم مبنی بر حفظ سرزمین و تمامیت ارضی و 

استقالل سوریه را دارد.

محمد حسن ابوترابی فرد، کاندیدای نهایی ائتالف پنجگانه در بدو ورود به ستاد 
انتخابات وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی که از وی پرسید 
گفته می شود اختالف نظری بین اعضای ائتالف پنجگانه جبهه پیروان خط 
امام و رهبری برای معرفی کاندیدای نهایی وجود داشته، گفت: دبیر ائتالف به 
صورت شفاف نظرش را اعالم کرد. وی در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر این که 
آیا سایر کاندیداها نیز ثبت نام خواهند کرد گفت: دبیر ائتالف نظر خود را اعالم 
کرده، سایر اعضا نیز نظر خود را اعالم کردند و اختالفی وجود ندارد. ابوترابی فرد 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلیل مکث چند دقیقه ای در ماشین بعد از ورود به 
وزارت کشور و هماهنگی های تلفنی که انجام می دادید آیا در خصوص اختالف 
نظر و هماهنگی با سایر اعضا بوده، گفت: خیر، دلیل این مکث طوالنی به خاطر 

هماهنگی برای حضور برخی دوستان در وزارت کشور بود.

س��خنگوی ش��ورای نگهبان با تأکید بر ش��رایط روشن 
داوطلبان ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی، 
گفت: فردی که ب��ر خالف مصالح ملی با دش��منان این 
ملت و نظام و کس��انی که به صراح��ت می گویند نظام 
اس��المی را قبول ندارند، مالقات می کند، باید خودش 
ببیند آیا واجد شرط »رجل مذهبی و سیاسی« هست؟!  
عباس��علی کدخدای��ی در همای��ش مس��ئوالن دفاتر و 
هیأت های نظارت بر انتخابات گفت: از مهم ترین شرایط 
ریاست جمهوری که شورای نگهبان باید آن را احراز کند 

»تقوا« است. 
وقتی فردی تبلیغات زودهنگام و غیر قانونی و شعارهای 
خالف واقع می دهد، علناً نش��ان می دهد که واجد این 
شرط نیس��ت. س��خنگوی ش��ورای نگهبان با اشاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر اعضای شورای 
نگهبان، ناظران و مس��ئوالن برگزاری انتخابات، گفت: 
حضور پر ش��ور مردم در انتخابات، برای نظام اس��المی 
مصونیت ایجاد می کند. کدخدایی ضمن مقایسه اجمالی 
نظ��ام انتخاباتی در ایران و کش��ورهای مدع��ی لیبرال 
دموکراس��ی گفت: مردم با حضور فراگیر در انتخابات و 
ثبت نصاب های قابل توجه در میزان مش��ارکت، اعتماد 

خود را به نظام نشان می دهند. 

حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی، نماینده مردم شاهین ش��هر 
در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به تکذیبیه دفتر آیات 
عظام وحیدخراس��انی و سیس��تانی در پی ادعای نزدیکان 
هاشمی رفس��نجانی مبنی بر دعوت آنان از هاش��می برای 
حضور در انتخابات، اظهار داشت: این گونه کارها در گذشته 
هم سابقه داشته اس��ت. وی افزود: برخی از افراد در گذشته 
وقتی در عرصه هایی کم می آوردند، دس��ت به اس��تفاده از 
ابزارهایی می زدند که درس��ت نبود؛ ما بایس��تی بر اساس 
اعتقاداتمان عمل کنیم. حاجی دلیگان��ی تأکید کرد: برای 
رسیدن به اهدافمان باید از ابزارهای مشروع استفاده و پرهیز 
کنیم، از کارهایی که برخی از گروه ها در اوایل انقالب انجام 
می دادند و می گفتند برای رسیدن به هدف از هر وسیله ای 
استفاده کنیم، توجیه دارد و مش��کلی ندارد. وی همچنین 
گفت: این که ما مراجع عظام تقلید را بدون هماهنگی و بدون 
این که خودشان در جریان باشند، وارد این عرصه کنیم، اقدام 
درستی نیست، البته اگر با مراجع تقلید یا علمایی هماهنگی 
شده باشد، اشکالی ندارد که مطرح شود. حاجی دلیگانی در 
خاتمه تصریح کرد: انجام چنین اقداماتی بدون هماهنگی 
با خود مراجع تقلید و علما در واقع سوءاس��تفاده از ساحت 
مقدس مراجع تقلید است و کار درس��تی نیست و در واقع 

نوعی بازی کردن با اعتقادات مردم است.

راوی کت��اب »ب��رای تاری��خ می گوی��م« در پاس��خ به این 
که آی��ا در این اث��ر م��واردی بوده که حذف ش��ده باش��د 
و قصد انتش��ار آنها را داش��ته باش��ید، گفت: قطعاً این کار 
را خواه��م کرد و ای��ن اثر را چ��اپ می کنم. رفیق دوس��ت 
اظه��ار داش��ت: هم��کاران م��ن در س��پاه و س��ایر 
 نظامی های کش��ور با مطالع��ه خاطراتم عن��وان کردند که 
95 درصد آنها نو و جدید است. وی افزود: برای مردم عادی 
که زوایای جنگ برای آنها مشخص نشده، ممکن است این 
خاطرات جذاب باشد. وی با اشاره به این که در زمان جنگ 
مأموریت من و همکارانم این بود که کسی از بیشتر کارهای 
روزانه جن��گ خبردار نش��ود، افزود: حت��ی رییس مجلس 
کنونی که در آن زمان معاون بنده بود نیز در آن زمان اعالم 
کرد که 90 درصد خاطرات ش��ما برای من تازگی داشت، از 
این رو تصمیم دارم که با همکاری آقای عالمیان کتاب دوم 

که شامل خاطراتم از 10 سال دوم انقالب است را بنویسم.
رفیق دوست با بیان این که هر مطلبی به خصوص در حوزه 
جنگ بعد از م��دت زمانی گفته و به اطالع مردم می رس��د 
افزود: یک روز در زمان وزارتم در جلسه هیأت دولت صحبت 
از وابستگی به خارج شد. من در جواب اعضای هیأت دولت 
گفتم که آبگوشت یک غذای کاماًل ایرانی است اما فقط آب 

آن ایرانی است و سایر مخلفاتش از خارج وارد می شود. 

محمدباقر قالیباف، ش��هردار تهران و کاندیدای یازدهمین 
دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در نشس��ت خبری با 
خبرنگاران در پاسخ به س��ؤالی در این باره که شما خلبان، 
ش��هردار و دکتر بوده اید حاال می خواهی��د رییس جمهور 
شوید تا به کارنامه شما افزوده شود، گفت: ما هر که هستیم 
خدمتگزار مردمی��م و من بی��ش از همه دوس��ت دارم نام 
خدمتگزار برای من باقی بماند. فرق نمی کند در کجا هستم، 

مهم این است که خدمت صادقانه داشته باشم.
ش��هردار تهران ادامه داد: امیدوارم در آینده به فضل الهی و 
تالش و مجاهدت همکارانم، شاهد رشد و پیشرفت در کشور 
باشیم. شهردار تهران همچنین در پاسخ به سؤالی در این باره 
که اگر از سوی ش��ورای نگهبان رد صالحیت شدید چه می 
کنید، بیان کرد: بر این باورم که قانون اساس��ی میثاق همه 
ملت ایران است و مس��ئولین باید بیش از همه با این میثاق 
همراه باشند. وی ادامه داد: تابع نظر شورای نگهبان و قانون 
اساسی هستم و انش��اءاهلل جزء آنهایی نیستم که اگر توفیق 
خدمت پیدا کنم بگویم قانون نقد دارد. قالیباف با بیان این که 
دو چیز را به طور جدی مورد توجه قرار  خواهم داد تصریح 
کرد: اجرای قانونی اساسی مخصوصاً بخش قابل توجهی که 
از حقوق ملت در قانون اساسی نادیده گرفته شده مورد توجه 

قرار می دهم.

 انتخابات دفاع مقدسشورای نگهبان انتخابات

انتقاد کدخدایی  از  
چهره های  سیاسی

 با اعتقادات مردم 
بازی نکنید

ناگفته هایی دارم که قطعًا 
منتشر می کنم

بخشی از قانون اساسی 
نادیده گرفته شده 
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در دویست و هش��تاد و چهارمین جلسه 
گروه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، رییس شهر

 کمیس��یون عم��ران و شهرس��ازی از 

س��ه تهدید بالق��وه در اصفهان س��خن گفت. مصطف��ی بهبهانی 
زلزله،حریق و سیل را زنگ خطری برای شهر برشمرد. متن زیرهم 

مطالبی است که این عضو شورای اسالمی بیان کرده است:

   همیشه پیشگیری مقدم تر از درمان اس��ت. سه تهدید بالقوه 
س��یل، زلزله و حریق اصفهان را مورد چالش قرار داده که اگر مورد 
توجه قرار نگیرد، موجب ایجاد آسیب های جدی در شهر می شود.

    آب ه��ای س��طحی یک��ی از عواملی اس��ت که باع��ث ایجاد 
خس��ارت های جدی برای مردم می ش��ود و در هر بار بارش باران 
تعدادی از خانه ها تخریب می شود، لذا الزم است طرح جمع آوری 

آب های سطحی به صورت ویژه پیگیری شود.
   هرساله خسارت های زیادی ناشی از حریق به مردم و شهر وارد 
 می شود، این در حالی است که نقش��ه حریق شهر توسط سازمان 

آتش نشانی شهرداری اصفهان تهیه شده است.
   در بسیاری از مناطق، منازل مسکونی به انبار تبدیل شده است، 

لذا باید با این موضوع به صورت ویژه برخورد شود.
    تدوین برنامه پنج س��اله اصفهان یکی از اقدامات خوب در این 
دوره شورا  بود که با برنامه ریزی، عملیاتی و علمی انجام شده است. 
تعریف شاخص های کمی این برنامه این امکان را فراهم می کند که 
 در هر برش زمانی بدانیم که در کجا قرار داریم و چه پیشرفت هایی 

داشته ایم، لذا این برنامه به مبانی توسعه پایدار وفادار بوده است.
   در این دوره پروژه های شاخص زیادی به نتیجه رسیده که از آن 
جمله می توان به توسعه زیرساخت های مناطق محروم اشاره کرد .

   در این دوره با توجه به کمبودها به امور مساجد توجه خوبی شده 

است. همچنین به مباحث زیست محیطی توجه خوبی شده است.
    در این دوره شاهد افزایش سرعت عمل، کاهش هزینه و افزایش 
کیفیت در روند اجرایی پروژه های شهری بوده ایم، لذا اصفهان در 
این زمینه از رتبه خوبی در بین شهرهای دیگر کشور برخوردار است.

    توجه به زیباسازی، بهبود س��یما و منظر شهری و احیای بافت 
تاریخی از دیگر مباحثی است که در این دوره از شورای اسالمی شهر 

اصفهان به آن توجه ویژه ای شده است.
    در این دوره توجه به اطالع رسانی و استفاده از فناوری اطالعات 
بسیار خوب بوده، این در حالی است که در این دوره توسعه فرهنگ 

شهروندی نیز روند خوبی داشته است.
   در ای��ن دوره به مطالعه، تحقیق و پژوهش در مباحث ش��هری 
و مباحث حمل و نقل عمومی و نهضت پیاده رو س��ازی به صورت 
شاخص و ویژه پرداخته شده اس��ت. در این دوره به ایجاد نشاط و 
شادابی در مردم پرداخته شد، این در حالی است که توسعه شهر بر 

اساس طرح تفصیلی منضبط تر شده است.
   در این دوره به مشارکت مردم و بخش خصوصی خوب پرداخته 

شده، لذا زحمات پرسنل شهرداری جای تشکر و قدردانی دارد.
    اصفهان ظرفیت باالی��ی دارد و ش��هرداری در این زمینه توان 
 باالیی دارد، لذا انتظار داری��م در این زمان باقی مان��ده اقدامات و 

زمینه سازی های بیشتری انجام شود.

یادداشت
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 اعزام تیم درمان اضطراری 
به مناطق زلزله زده بوشهر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گف��ت: همزمان با 
هفته هالل احمر مراجعه کنندگان به مراکز توانبخشی، تخفیف ویژه 

دریافت می کنند.
محسن مؤمنی در گفتگو با فارس در تشریح جزییات ویژه برنامه های 
آغاز هفته هالل احمر، ب��ا بیان این که در این هفت��ه نیز تیم درمان 
اضطراری BHCU این معاونت به مناطق زلزله زده بوش��هر اعزام 
می ش��ود، افزود: معاونت جوانان در این هفته نیز طرح ملی دادرس 
)دانش آموز آماده در روزهای س��خت(، آموزش مربی��ان و مدیران 

مدارس راهنمای شهر اصفهان را اجرا می کند.

 بیش از 48کیلوگرم تریاک 
در جاده های نایین کشف شد

 فرمانده انتظامی نایین از کش��ف بیش از 48کیلوگرم مواد مخدر از 
دو خودرو عبوری در راه های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رجبعلی مختاری به ایرنا گفت: ش��امگاه گذشته مأموران 
از یک خودرو پژو پ��ارس عبوری در گلوگاه نایی��ن، مقدار 45 کیلو 
و500گرم تریاک کشف کردند. وی افزود: این خودرو از جیرفت عازم 
تهران بود و دو سرنش��ین آن، یک مرد ویک زن، دستگیر و تحویل 
مقامات قضایی ش��دند. وی اضافه کرد: مأموران مس��تقر در گلوگاه 
شهید شرافت نیز مقدار سه کیلو گرم تریاک از جاسازی یک خودرو 

سواری پراید که از رودان عازم قم بود، کشف کردند.

اعضای بدن بانوی 60 ساله اصفهانی 
اهدا شد

اعضای بدن یک بانوی 60 س��اله اصفهانی، باهماهنگی واحد فراهم 
آوری اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

به بیماران نیازمند اهدا شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: زهرا امینی 
هرندی که بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده بود، پس از 
 انجام مراحل قانونی تحت عمل جراحی برداش��ت اعضا قرار گرفت. 

دو کلیه و کبد این بانو برای انجام عمل پیوند استفاده شد.

 دیواره بزرگراه شهید خرازی 
سبز می شود

محمد فیض، ش��هردار منطقه ۲ اصفهان اعالم ک��رد: احداث دیوار 
 سبز در بزرگراه ش��هید خرازی در دستور کار ش��هرداری منطقه ۲ 

قرار دارد. 
وی گفت: امسال در راستای ارتقای سطح عمومی فضای سبز منطقه، 
طرح ایجاد فضای سبز عمودی در حاشیه بزرگراه خرازی و بر روی 
دیوارهای جانبی این بزرگراه  اجرایی می ش��ود. وی افزود: تلطیف 
هوای پیرامون این بزرگراه، کاهش آلودگ��ی های صوتی و بصری و 
آراستگی زیس��ت محیطی، از جمله اهدافی اس��ت که در این طرح 

پیگیری می شود.

 بازار روز کوثر۵ 
خردادماه به بهره برداری می رسد

مدیرعامل سازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان از احداث بازار روز کوثر شماره 5 واقع در خیابان همدانیان، تا 
پایان خرداد ماه سال جاری خبر داد. سید رضا حکیم فعال گفت: بازار 
روز شماره 5  با وسعت فضای پارکینگ، در حدود پنج هزار مترمربع 

است و تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

گشتی در اخبار 

 احداث قبور پیش ساخته 
در باغ رضوان

مجتبی کاظمی
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان

 در سال جاری قبور پیش س��اخته در دستور کار مجموعه باغ رضوان 
 قرار گرفته است؛ چرا که هرچه تعداد این قبور بیشتر شود، هزینه ها

نیز کاهش م��ی یابد. همچنین  ب��ا توجه به این ک��ه از مصالح خاکی 
استفاده نمی ش��ود، در زمان دفن اموات محیط تمیزتر است. سرعت 
اجرای س��اخت این قبور، س��ریع تر و هزینه آن کمت��ر بوده و تالش 

خواه��د ش��د با س��اخت این 
قبور، ب��اغ رض��وان تبدیل به 
محیطی فرهنگی، تفریحی و 
آرامش بخش شود. اجرای این 
 طرح در زمینی به مس��احت

40 هکتار انجام می گیرد که 
با اجرای اقدامات مورد نیاز، تا 
پایان سال ۹۲ به بهره برداری 

می رسد.
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چهره روز
مدیریت بانک ملی در رابطه با متروی اصفهان باید پاسخگو باشد

عباس حاج رسولیها ،رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: پنج واگن متروی اصفهان 
آماده حمل به ایران اس��ت، لذا 5درصد باقی مانده از مبلغ قرارداد ب��ه دلیل عدم همکاری 

مدیریت بانک ملی، بر روی زمین مانده است. 
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تاکسیرانان یارانه 
سوخت دریافت کنند

آزادسازی 83درصد فاز 
اول خیابان پیرعنایت

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان پیشنهاد داد: در صورت افزایش قیمت 
سوخت در سال جاری، مابه التفاوت قیمت سوخت در قالب یارانه به رانندگان 
تاکس��ی اختصاص یابد. عباس حاج رس��ولیها با بیان ای��ن مطلب گفت: در 
 صورتی که قیمت سوخت امسال به ۹00 تومان برسد، از نمایندگان مجلس 
می خواهیم که مابه التفاوت قیمت سوخت را در قالب یارانه به رانندگان تاکسی 
پرداخت کنند. وی با تأکید بر افزایش نرخ تاکسی در سال جاری، افزود: با 
توجه به افزایش قیمت ها سعی ش��ده رضایت مردم که دریافت کنندگان 
اصلی خدمت هستند در نظر گرفته ش��ود، اما این افزایش باید به گونه ای 
اتفاق افتد که درآمد رانندگان تاکسی برابر با حداقل دستمزد اداره کار در 

سال جدید باشد.

شهردار منطقه ۱۳ اصفهان با اشاره به احداث خیابان پیرعنایت اعالم کرد: 
تاکنون 8۳ درصد آزادسازی فاز اول خیابان پیرعنایت انجام شده است.

 حمیدرضا فرهنگ ب��ا بیان این که اح��داث خیاب��ان پیرعنایت به طول 
هزار مت��ر و عرض۲0متر حدفاصل بلوار کش��اورز و خیابان قائمیه انجام 
می شود، تصریح کرد: در س��ال جاری چهارمیلیارد تومان برای تملک و 
450 میلیون تومان برای اجرای خیابان پیرعنایت در نظر گرفته ش��ده 
است. فرهنگ با بیان این که آزادسازی فازهای بعدی این پروژه همکاری 
و مشارکت شهروندان را می طلبد، تأکید کرد: این پروژه به منظور احیای 
بافت فرسوده محله دستگرد و تس��هیل در عبور و مرور شهروندان انجام 

می شود.

سید رسول حسینی، دبیر  گروه
انجم��ن صنف��ی رواب��ط شهر

عمومی های استان اصفهان 
در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت 
که برای بهتر شدن امور در جامعه باید مسئوالن را به 
چالش کشید و اصحاب رسانه را بازوان توانمند برای 

روابط عمومی ها عنوان کرد.
     قب��ول دارم که در ح��ال حاضر برخ��ی روابط 
عمومی های استان تخصص الزم را نداشته و ضعیف 

عمل می کنند.
      اصحاب رس��انه، بازوان اجرایی انجمن صنفی 
روابط عمومی ها هستند و بهترین و مؤثرترین رکن 

در انجمن صنفی روابط عمومی ها به شمار می روند.
      از س��ال ۷4 انجمن روابط عمومی ها تأسیس 
شد و به صورت مستقیم زیر نظر وزارت کشور فعالیت 
می کنند. فعالیت های این انجمن با رویکرد فرهنگی 
و هنری است و تالش می کند که خدمتی صادقانه به 

مردم ارایه دهد.
      برگ��زاری گردهمای��ی ب��زرگ مدی��ران و 
روابط عمومی ها در تاریخ ۲6 اردیبهشت ماه جاری، 
انج��ام می ش��ود.این همایش با هدف هم اندیش��ی 
اصحاب رس��انه و تعامل بی��ن رواب��ط عمومی ها و 
مدیران برگزار می شود؛ همچنین در کنار همایش، 
کارگاهی با محتوای تولید نرم افزارهای پژوهشی در 
حوزه  رواب��ط عمومی برگزار خواهد ش��د و در پایان 
برای ش��رکت کنندگان در کارگاه، گواهی نامه صادر 

می شود.
      فعال به مدت سه س��ال اجازه خواسته ام که در 
این انجمن با رویکرد پژوهش کار کنیم. این انجمن 
به صورت مس��تمر نیروی روابط عمومی و خبرنگار 
دارد و خود را موظف به پاسخگویی به نیازها می داند؛ 
ما به دنبال رقیب هس��تیم و اگر رقیب داشته باشیم 

می توانیم به خوبی کار کنیم.
     متأس��فانه در اصفه��ان نی��روی خب��ره روابط 

 عمومی به س��ختی یافت می ش��ود. دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در حال تربیت نیروی روابط عمومی 
است، اما اصالً از وجود انجمن صنفی روابط عمومی ها 

اطالعی ندارد.
      برای بهتر ش��دن امور در جامعه باید مسئوالن 
را به چالش کش��ید. در حال حاضر ای��ن انجمن در 
زمینه مذکور،50 درص��د از وظای��ف خبرنگاران را 

انجام می دهد.
      یکی از ضعف های بزرگ س��ازمان های ما این 
است که مدیران روابط عمومی ها چند شغله هستند 
و این امر، آنها را از انجام کیفی وظایف خود بازمی دارد؛ 
همچنین در برخی موارد به جای استفاده از نیروی 
جوان نیازمند به کار، از بازنشستگان استفاده می شود 

که این خود، جای تأمل دارد.
       ای��ن انجمن در حال حاض��ر ۷04 عضو دارد و 
این در حالی است که اصحاب رسانه، بازوان اجرایی 
این انجمن و بهتری��ن و مؤثرترین رکن در جامعه ما 

هستند.
       آدرس پایگاه اینترنتی انجمن، espr.ir است 
که راه اندازی  ش��ده. همچنین درصدد هس��تیم در 
مدت دوس��ال آینده خبرگزاری روابط عمومی ها را 

نیز راه اندازی کنیم.
       امیدواری��م ای��ن انجمن به جایی برس��د که 
مدیران روابط عمومی ها تنها از طریق آن به مدیران 

دستگا ه ها معرفی شوند.
       در این انجمن در تالش هستیم که نیروی خوب 

تربیت کرده و به مدیران معرفی کنیم. 
       انجمن صنفی روابط عمومی ها از قدرت نفوذ 
نسبتاً باالیی برخوردار است تا جایی که زمانی، یکی 
از مدیران عامل صنعتی بس��یار بزرگ ما، یک مدیر 
روابط عمومی ماه��ر و خب��ره  را از کار برکنار کرد و 
از آنجایی که بیش از س��ه ماه به س��ؤال ما مبنی بر 
علت کار خود پاس��خ نداد، وی را از طریق وزارتخانه 

برکنار کردیم.
       به طور کلی روابط عموم��ی یک حرفه، علم و 
 هنر جدید نیست و در سراسر تاریخ نمادهای آن در 

قالب های گوناگون وجود داشته است. 
       واقعیت این اس��ت که روابط عمومی ها مانند 
س��ایر علوم ارتباطات دچار یک ضعف کیفی و کمی 
هس��تند. مراکز آموزش��ی به خصوص دانش��گاهی 
 آن طور ک��ه باید و ش��اید خودش��ان را هماهنگ با 
پیش��رفته ترین اصول علمی و عملی نکرده اند. کما 
این که در خیلی از موارد هنوز دست اندرکاران روابط 
عمومی فرقی بین رواب��ط عمومی، تبلیغ و بازاریابی 
نمی گذارند. از طرفی دیگر، بسیاری از مدیران نهادها 
به اهمیت جایگاه این حرفه پی نب��رده اند و آن را به 

طور مستمر تعقیب و حمایت نمی کنند.
       در دنیای ارتباطی امروز که همه جا اطالعات 
با س��رعتی سرس��ام آور در حال افزای��ش و تغییر و 
تحول اس��ت، همه نهادها به خصوص دانشگاه ها و 
استادان باید خودشان را به روز نگه دارند و از آخرین 
دستاوردهای عملی و پیش��رفته )عملی و تئوریک( 
آگاه باش��ند. از طرفی، باید س��عی ش��ود که ارتباط 
تنگاتنگی بین نهادهای آموزش��ی و غیرآموزش��ی 
به وجود آی��د تا دانش��جویان بتوانن��د حداقل یک 
 ترم در رشته تخصصی خودش��ان کارآموزی کنند. 
تئوری به تنهایی کافی نیس��ت؛ بای��د آن را عملی و 

تجربی کرد.
       در دنیای امروز، بدون آش��نایی ب��ه ابزارهای 
 جدید دیجیتالی و ارتباطی و اس��تفاده بهینه از آنها 
 نمی توان آن طور که باید و ش��اید در س��طح ملی و 
بین الملل��ی رقابت کرد. جمله معروف»خواس��تن، 
توانستن است« بیش از همه مفهوم پیدا کرده است. 

- ابزارها را افراد خ��الق و متفکر به وجود می آورند و 
ایجاد ارتباطات دایمی و سودمند نقش آفرینی کنند.
       انگی��زه و عش��ق و عالق��ه ب��ه حرف��ه و هنر

  روابط عمومی، کس��ب مه��ارت ها و فن��ون جدید 
می توان��د در همه  حوزه های فرهنگ��ی، اقتصادی، 

علمی و سیاسی مفید و مؤثر باشد. 
      ب��رای تحری��ک اس��تعدادها همان ط��ور که 
 قباًل اش��اره کردم، احتی��اج به پژوه��ش، تحقیق و 
برنامه ریزی آموزشی و سرمایه گذاری حساب شده 
و مستمر است. همان طور که فراهم کردن یک بستر 
مناس��ب برای پرورش درخت پربار ضروری اس��ت، 
فراهم کردن یک بستر مناسب و امکانات آموزشی و 
اقتصادی برای به وجود آوردن استعدادها در هر رشته 
ای از جمله روابط عمومی و ارتباطات هم الزم است تا 
بتوانند رشد کنند و در سطح ملی و جهانی بدرخشند. 
       امروزه نق��ش روابط عمومی ه��ا در کمک به 
تصمیم گیری ه��ای مدیریتی و اس��تراتژیک یک 
سازمان نقش��ی در خور توجه اس��ت. تبدیل روابط 
 عموم��ی ب��ه اب��زار مدیریتی ب��رای فعالی��ت های 
حرفه ای، علمی و الکترونیکی،  از مشخصه های جدید 
روابط عمومی در قرن حاضر است. بنابراین،  از نقاط 
برجس��ته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر 
محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در واقع،  
منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت 

در روند تصمیم گیری سازمان است.
با چنین دیدگاه��ی جزء مهمی از س��ازماندهی هر 
دس��تگاهی،  مدیریت روابط عموم��ی و مهم ترین 
ویژگی مدیران عالی، توانایی ایجاد ارتباطات درون 
و برون سازمانی اس��ت و چنان چه عالی ترین مقام 
هر دستگاه و سازمانی به این وظیفه خطیر بی تفاوت 
باشد یا در مدیریت کالن س��ازمان چنین مدیریتی 
اندیشیده نش��ود، بخش عمده ای از وظیفه دستگاه 
مورد نظر ابت��ر می ماند و از حداکثر ت��وان بالقوه آن 

سازمان نمی توان بهره برد.

دبیر انجمن صنفی روابط عمومی های استان اصفهان:

نقش روابط عمومی ها در تصمیم سازی پررنگ است 

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان:

سیل، زلزله و حریق تهدیدهای بالقوه برای اصفهان هستند 

 در این دوره 
پروژه های شاخص 

زیادی به نتیجه 
رسیده که از آن 
 جمله می توان 

 به توسعه 
زیرساخت های 
مناطق محروم 

اشاره کرد

زیر پوست شهر/عملیات اجرایی ساخت شهرک سالمت اصفهان

س: ایمنا [
]عک

SMS



چهره روزیادداشت

موافقت رییس جمهور با افزایش 
حق مسکن

وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته درگیر موضوع 
اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس برای تصدی این وزارتخانه به مدت 
 حدود 3 ماه ب��وده  و این موضوع باعث به تأخیر افتادن برگزاری جلس��ه 
فوق العاده شورای عالی کار شده است. غالمرضا عباسی دبیرکل کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعالم اینکه تاکنون از س��وی 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی به عنوان رییس ش��ورای عالی کار 
دعوتنامه جلسه جدید ارسال نشده است، به مهر گفت: براساس وعده داده 
شده در جلسه اسفندماه سال گذشته دولت، افزایش حق مسکن و حق 
بن نقدی امسال کارگران، قطعی است. دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران ایران اظهار داشت: قرار است در زمینه بهتر شدن میزان 
حق مس��کن و حق بن نقدی تصمیمات جدیدی گرفته شود، اما 5 برابر 
شدن رقم حق مسکن کارگران از 10 به 50 هزارتومان نیز نمی تواند تأثیر 
چندانی در بهبود معیشت کارگران داشته باشد. عباسی در این زمینه که 
برخی از گروه های کارفرمایی با هرگونه افزایش جدید در بسته حداقل 
دستمزد امسال مخالف هستند و عنوان می کنند در این زمینه مقاومت 
خواهند کرد، خاطر نشان کرد: گروه کارفرمایی باید هرچه را قانون بگوید، 
قبول کنند. وی گفت: کارفرمایان باید تابع اکثریت باشند؛ همانگونه که 
نمایندگان کارگران در نشست تعیین حداقل دستمزد امسال و سال های 
گذشته با وجود نپذیرفتن میزان افزایش س��الیانه مزد، به رأی اکثریت 

احترام گذاشتند و صورتجلسه را امضا کردند.

خبر ویژه

4
ایمیدرو، مجاز به جلب مشارکت سرمایه گذاران غیردولتی شد

براساس مصوبه هیأت وزیران ایمیدرو، مجاز به جلب مشارکت سرمایه گذاران غیردولتی برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام خود شد. این مصوبه، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 

و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب رسید.
تب اجاره بها با دستور فروکش 

نمی کند
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس

 احمدعلی مقیمی
هر روز ش��اهد افزای��ش ش��تابان قیمت های مس��کن و اج��اره بها در 
کشور هستیم، اما متأس��فانه برخی مس��ئولین وزارت راه و شهرسازی 
اذع��ان دارند نرخ مس��کن در مقایس��ه ب��ا س��ایر کاالهای اساس��ی و 
مورد نیاز مردم کمت��ر با افزایش قیمت مواجه ش��ده، ام��ا این اینگونه 
صحبت ها م��ورد قبول هیچ ک��دام از کارشناس��ان اقتصادی نیس��ت. 
 این طرح در س��ال های گذش��ته نیز به اجرا درآمد، ام��ا موفقیت آمیز

 نبود.چراکه با اجب��ار و قانون 
تعزیرات نمی ت��وان معضالت 
بازار مس��کن را حل کرد. با راه 
کارهای احساس��ی موقتی و 
زودگذر نه تنها بازار مس��کن 
رنگ ثبات و آرامش را به خود 
نخواهد دی��د، بلک��ه اینگونه 
طرح ها دامن زدن به آشفتگی 
بیشتر قیمت های مسکن است.
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رییس اتحادیه مش��اوران امالک با 
گروه 
بیان اینکه اعتقادی به اجرای طرح اقتصاد

برخورد تعزیراتی با اجاره بها ندارد، 
گفت: بهترین راهکار برای ساماندهی اجاره بهای مسکن، طرح 

اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه است.
مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سؤال که جلسات تعیین 
نرخ تعزیرات اجاره بها از چه زمانی آغاز می شود، گفت: زحمات 
وزیر راه و شهرس��ازی و معاون امور مس��کن وی را در خصوص 
ساماندهی امالک و مستغالت نمی توان نادیده گرفت، اما وقتی 
که س��ال اول اجرای این طرح نرخ 7 تا 9 درصد و سال گذشته 
هم نرخ اجاره بها 13 تا 15 درصد تعیین می شود، می بینیم که 

چندان موفق نبوده است.
وی ادامه داد: در سال اول اجرای طرح مزبور دیدیم که با زور و 
فشار، بس��یاری از مالکان به این طرح توجهی نکردند چرا که با 

دستور، نمی توان مالک را به اجرای طرح ملزم کرد.

عرضه می تواند بازار اجاره بها را به ثبات برساند
 رییس اتحادیه مش��اوران امالک در پاس��خ به این سؤال که به 
هر حال بودن این طرح بهتر از نبودن آن اس��ت و دادن قیمت 
می تواند جلوی افزایش بیش از حد نرخ اجاره بها را بگیرد، گفت: 

با این گونه طرح ها نمی توان اجاره بها را ساماندهی کرد.
خسروی ادامه داد: عرضه و تقاضا باعث خواهد شد نرخ اجاره بها 

به ثبات برسد و بازار اجاره ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه وقتی به دستورات گوش داده نشود بدتر است، 

گفت: قیمت ملک 100 درصد رشد پیدا کرده است. حال چطور 
می توان با این گونه دستورات، نرخ اجازه بها را کاهش داد؟

اجاره بها در تهران از شاخص تورم عبور کرده است
رییس اتحادیه مش��اوران امالک ادامه داد: قیمت اجاره بها در 
تهران در سال جاری نسبت به پارسال، از شاخص تورم بیش از 
حد عبور کرده است. خسروی در پاسخ به این سؤال که اگر شما 
با طرح تعزیرات مخالف هس��تید چه راهکاری برای ساماندهی 
اجاره بها دارید، گفت: همین س��اخت و سارهای صورت گرفته 

می تواند با عرضه شدن بازار اجاره بها را به ثبات برساند.

اجرای مالیات بر خانه های خالی از س�کنه یکی از 
ابزارهای مناسب

ریی��س اتحادیه مش��اوران امالک در پاس��خ به این س��ؤال که 
مشکل این است که مسکن احداث می شود اما عرضه نمی شود، 
تأکید کرد: یک��ی از ابزارهای عرضه مس��کن و خال��ی نماندن 
 واحدهای ساخته شده، اجرای مالیات بر خانه های خالی از سکنه

 است. 

 در آمریکا مسکن خالی بماند سریعاًٌ تملک می شود
 خسروی افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل آمریکا 

هیچ مالکی نمی تواند واحد مسکونی خود را خالی نگه دارد.
وی ادامه داد: در آمریکا اگر خانه ای خالی از س��کنه بماند، این 

واحد مسکونی سریعاً تملک می شود.

 معاون اقتصادی بانک مرکزی به فارس گفت: هیچ تغییری در 
سیاست های پولی کشور در دستور کار ش��ورای پول و اعتبار و 
بانک مرکزی ق��رار ندارد و تغییر نرخ س��ود بانکی، صرفاً حدس 

و گمان است.
علی اصغر ابوالحسنی هستیانی اظهار داشت: بسته سیاستی که 
در انتهای سال 90 تدوین و تصویب شد و در سال 91 هم شاهد 
اجرای آن بودیم، همچنان در سال جاری به قوت خود باقی است 
مگر اینکه شورای پول و اعتبار به هر دلیلی تشخیص دهد که این 
سیاست ها یا بخش��ی از آن باید تغییر کند، اما در حال حاضر که 

چنین بحثی در شورا مطرح نیست.
وی با اشاره به گمانه زنی  برخی رسانه ها در مورد نرخ سود بانکی 
گفت: تمام این بحث ها صرفاً حدس و گمان است و اساساً بحث یا 
پیشنهادی در مورد تغییر سیاست های پولی و نرخ سود بانکی از 

سوی هیچ یک از اعضای شورا مطرح نبوده و نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاس��خ به این پرسش که بدنه 
کارشناس��ی یا مدیریت این بانک چه موضع��ی در مورد تغییر 
نرخ س��ود بانکی دارند، توضیح داد: بر اساس بسته مصوب سال 
90 تغییر نرخ سودی برای سپرده ها تعیین نشده، اما نرخ سود 
تس��هیالت طبق این قانون برای عقود مبادله ای و مش��ارکتی 

مشخص شده که در حال اعمال است.
ابوالحسنی در مورد سیاس��ت های بانک مرکزی برای مدیریت 
نقدینگی در سال جاری گفت: نقدینگی از مقوالتی است که باید 
همه جانبه به آن نگاه کرد؛ یعنی برای مدیریت نقدینگی هم باید 
میزان نقدینگی خواهی را در جامعه در نظر بگیریم و هم نسبت 

نقدینگی به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و هم برنامه هایی را که 
برای تحقق حماسه اقتصادی در دستور کار برای حمایت از تولید 
قرار دارد. به این ترتیب می توان به نقطه بهینه رش��د نقدینگی 
دست پیدا کنیم. وی افزود: برخی ابزارهایی که سال گذشته برای 
کنترل نقدینگی به کار رفت، جواب داد و توانستیم با استفاده از 
آنها تا حدودی منابع الزم را برای تولید جمع آوری و هدایت کنیم. 
در سال جدید هم متناسب با شرایطی که رویکردهای حمایت از 

تولید اقتضا می کند، عمل خواهیم کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ظاهراً 
بر مبنای تأکید شما بر حمایت از تولید، می توان این گونه نتیجه 
گرفت که آثار تورم زای نقدینگی در اولوی��ت بانک مرکزی قرار 
ندارد، گفت: باید برای دستیابی به نقطه بهینه نرخ رشد نقدینگی، 
میزان نقدینگی خواهی را نیز در اقتصاد در نظر گرفت. به این نکته 
هم باید توجه داش��ت که نقدینگی، یکی از عوامل تأثیرگذار در 
تورم است و عوامل دیگری مانند عرضه، انتظارات تورمی، فشار 
تقاضا و.... نیز در ایجاد تورم نقش دارند ک��ه نباید آنها را نادیده 

گرفت و تمام عوامل را در نقدینگی خالصه کرد.
ابوالحسنی در مورد تغییر سال پایه هم گفت: این تغییر و تصمیم 
برای این تغییر متعلق به االن نیست؛ بانک مرکزی بر اساس یک 
رویه معمول طی دهه های اخیر هر 6 تا 7 سال، سال پایه را تغییر 
می دهد. مطالعات برای تغییر سال پایه هم از دو سال قبل آغاز 
شده بود و نیمه نخست سال گذشته به پایان رسید. چک های 
نهایی هم نیمه دوم انجام شد و از ابتدای امسال تغییرات الزم را 

اعمال کردیم.

باید برای 
دستیابی به نقطه 
بهینه نرخ رشد 
نقدینگی،  میزان 
نقدینگی خواهی
 را نیز  در
 اقتصاد در نظر 
گرفت

 با زور و فشار، 
بسیاری از مالکان 
به این طرح 
توجهی نکردند 
چرا که با دستور، 
نمی توان مالک 
را به اجرای طرح 
ملزم کرد

تغییر نرخ سود بانکی منتفی استاخذ مالیات بهترین راهکار ساماندهی اجاره بها

مدیریت نقدینگی با حمایت از تولیدبه طرح تعزیراتی اعتقادی ندارم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تحدید حدود اختصاصی
841 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 5831 واقع در کوی کبودان 
اردس��تان یک اصلی دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
بن��ام آقای محمد یزدانیان فرزن��د عباس و غیره در جریان ثبت می باش��د و تحدید 
حدود آن بدلیل اش��تباه در آگهی بایس��تی مجددا تجدید گردد اینک بنا به درخواست 
نامب��رده و دس��تور اخیر م��اده 15 قانون ثب��ت تحدید حدود پالک مرق��وم در روز 
ش��نبه مورخه 92/4/1 راس س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا 
ب��ه موج��ب این آگهی به کلیه مالکی��ن مجاور اخطار می گردد که در روز و س��اعت 
مقرر در محل حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و 
طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت ظرف 
م��دت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به 
 مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 

م الف: 54 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
  

تحدید حدود اختصاصی
842 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک پالک ش��ماره 5657 واقع در کوی 
کبودان اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبت��ی به نام خانم فریبا فریدنی فرزند رحمت اله و غیره در جریان ثبت می باش��د و 
تحدی��د حدود آن به علت عدم حضور مالکین یا نماین��ده قانونی آنها از نوبت تحدید 
ح��دود خ��ارج گردیده اینک بنا به درخواس��ت نامبرده باال و دس��تور اخیر ماده 15 
قانون ثب��ت تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ��ه 1392/3/20 راس 
س��اعت 9 صب��ح در محل ش��روع و بعمل خواهد آم��د. لذا به موجب ای��ن آگهی به 
کلی��ه مالکی��ن مجاور اخطار می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور 
یابن��د. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظی��م صورت مجلس تحدی��دی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
م��اده واحده قان��ون تعیین و تکلی��ف پرونده ه��ای معترضی ثبت ظ��رف مدت یک 
م��اه از تاریخ تنظی��م اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به مراجع 
 ذیص��الح قضای��ی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و ب��ه این اداره تس��لیم نمایند. 

م الف: 50 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

  تحدید حدود اختصاصی
843 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه ملک س��اده پالک شماره 743 واقع در کوی 

محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای حس��ن مومن زاده فرزند مرحوم حس��ن در جریان ثبت می 
باش��د و تحدید حدود آن بدلیل اش��تباه در آگهی بایستی مجددا تجدید گردد اینک بنا 
به درخواست نامبرده و دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارش��نبه مورخه 92/3/29 راس س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن و تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست 
ب��ه مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم 

نمایند. م الف: 51 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
844 در خصوص پرونده کالس��ه 531/91 خواهان مصطفی کش��اورز دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد قیدرلو – محس��ن خسروی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/5/4 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 

ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف: 4915 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
846 ش��ماره ابالغیه:9210100361500352. شماره پرونده: 9109980361500222. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910226. خواهان ناهید توکلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
جهانبخ��ش باقری به خواس��ته مطالبه نفقه تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی 
)خان��واده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 448 ارجاع و به کالسه 
9109980361500222 ثب��ت گردیده اس��ت به علت مجهول الم��کان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

 مالحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی دارد نفیا یا اثباتا کتبا به دادگاه اعالم نماید. 
حسن منصوری – مدیر دفتر شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
847 شماره دادنامه: 9109970351201408. شماره پرونده: 9009980351200381. 
شماره بایگانی شعبه: 900382. خواهان: آقای میثم ولیخانی با وصایت آقای محمود 
آذربایجانی به نش��انی اصفهان – چهارراه نورباران – ابتدای ش��ریف واقفی – جنب 
بانک تجارت – ساختمان بهمن – ط اول. خواندگان: 1- آقای علیرضا صفری خاچکه 
به نش��انی مجهول المکان. 2- شرکت چشمه س��از یاسوج )سهامی خاص( به نشانی 
تهران – خ جمهوری – خ باس��تان – پ1298. خواس��ته: مطالبه وجه چک. گردشکار: 
دادگاه ب��ا عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل 
مب��ادرت به صدور رای م��ی نمای��د. رای دادگاه. دعوی آقای محم��ود آذربایجانی 
بوکال��ت از آقای میث��م ولی خانی فرزند عباس بطرفیت آق��ای علیرضا صفر خاچکه 
و ش��رکت چشمه س��از یاس��وخ )س��هامی خاص( با ش��ماره ثبت 886 به خواسته 
مطالبه مبلغ دویس��ت و ش��صت میلیون ریال وجه چک ش��ماره 90/2/30-908229 
و 908230-90/3/5 عه��ده بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه 
ب��ه بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 

وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی 
داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قان��ون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هش��تاد )260/000/000( ریال بابت اصل خواسته و 
12/846/000 ریال بابت مجموع خس��ارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی 
بان��ک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باش��د در حق خواه��ان صادر و اعالم می 
نمای��د. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
 و پ��س از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعت��راض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود. 

امید حفیظی – رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
848 شماره دادنامه: 9109970350901738. شماره پرونده: 9109980350900873. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910885. خواهان: آقای اکبر حس��ن پور ب��ا وکالت آقای 
اس��ماعیل شجاعی واژنانی به نشانی چهارباغ عباسی – حدفاصل خ سید علی خان و 
آم��ادگاه – طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران – دفتر وکالت اصغر صادقی. خواندگان: 
1- آقای بهروز چراغی 2- آقای محمد س��واری جمالویی 3- ش��رکت پاکان ش��فق 
صفاهان همگی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه 
پ��س از بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به ص��دور رای می نماید. 

رای دادگاه. دعوی خواهان آقای اکبر حس��ن پور با وکالت آقای اس��ماعیل شجاعی 
واژنانی بطرفیت خواندگان 1- ش��رکت پاکان ش��فق صفاهان 2- بهروز چراغی 3- 
محمد س��واری جمالویی بخواس��ته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ری��ال وجه یک فقره 
چک به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه می باش��د با توجه به دادخواست 
تقدیمی و فتوکپی مصدق چک ش��ماره 626292-89/2/20 و گواهینامه عدم پرداخت 
بان��ک محال علیه و ب��ا توجه به عدم حضور خواندگان و ع��دم ایراد و دفاع در قبال 
دع��وی مطرح ش��ده و نظر به وجود اصل چ��ک در ید خواهان که دلیل بر اش��تغال 
ذمه صادرکننده می باش��د و چک مذکور توس��ط خواندگان ردیف دوم و س��وم از 
حس��اب خوانده ردیف اول صادر ش��ده که هر س��ه متضامنًا مسوول هستند دادگاه 
دعوی را وارد دانس��ته به اس��تناد ماده 313 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی خواندگان را متضامنًا به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2/071/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می کند خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا وفق آخرین شاخص اعالمی بانک 
مرکزی محاس��به می ش��ود رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است.

علیرضا اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ رأی
849 شماره دادنامه: 9109970350901744. شماره پرونده: 9109980350900882. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910895. خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای 
رضا رضایی به نشانی خ آمادگاه – جنب کوچه نجفی – ساختمان نساجی پارس – ط 
سوم. خواندگان: 1- شرکت ماه گستر پارسا 2- آقای عبداله اساسی همگی به نشانی 
مجهول المکان. خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت. 2- مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نمای��د. رای دادگاه. دعوی خواهان تعاونی اعتب��ار ثامن االئمه )ع( با وکالت 
آقای رضا رضایی به طرفیت خواندگان 1- عبدا... شمس در شرکت ماه گستر پارس 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال قس��متی از وجه یک فقره چک به انضمام 
خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی 
مصدق چک شماره 989895-86/12/19 به مبلغ 92/000/000 ریال و گواهینامه عدم 
پرداخ��ت بانک مح��ال علیه و با توجه به عدم حضور خوان��دگان و عدم ایراد و دفاع 
در قبال دعوی مطرح ش��ده و نظ��ر به وجود اصل چک در ید خواه��ان که دلیلی بر 
اش��تغال ذمه صادر کننده می باشد دادگاه به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1/547/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می 
کند خس��ارات تاخیر تادیه وفق آخرین ش��اخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا 
از تاریخ سررس��ید محاسبه می ش��ود رای صادره شده غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی است. اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

اجرائیه
850 شماره اجرائیه: 9210420350900038. شماره پرونده: 9109980350900349. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910355. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970350901645 محکوم علیه علیرضا ش��اهپوری 
اران��ی فرزند نورمحمد نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه 1- پرداخت مبلغ 
230/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/613/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت ح��ق الوکاله وکیل وفق تعرف��ه قانونی و پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه 
وفق آخرین ش��اخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید در زمان اجرا در حق 
محکوم له اس��ماعیل دهقانی فرزند یداله به نش��انی اصفهان – خ خیام – کوچه 20-

پالک 20. وکیل: ش��یوا حقانی فرزند ایرج به نش��انی اصفهان – خ ش نیکبخت – جنب 
دادگستری- پالک 40. وکیل اسماعیل دهقانی. بعالوه پرداخت مبلغ 11500000 ریال 

باب��ت حق االجرا. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه: 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 قس��متی 
از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اعالم مفقودی 
852 دفترچ��ه تخصیص حق بهره برداری از قرارداد ش��ماره 504 مورخ 67/12/27 
متعلق به ش��رکت پرنیان مهیار واقع در شهرک صنعتی محمدآباد، مرغ )صفه( مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.
 

ابالغ
854 نظ��ر به اینکه آق��ای احمد ملک محمدی فرادنبه به اتهام جعل حس��ب ش��کایت 
آق��ای س��عید کدخدایی الیادرانی فرزند عل��ی رضا از طرف این دادس��را در پرونده 
کالس��ه 920128ب15 تح��ت تعقی��ب اس��ت و اب��الغ احضاری��ه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقام��ت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده 
اب��الغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 15 بازپرس��ی دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. 

شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
855 در خص��وص پرونده کالس��ه 149/92 خواهان آقای س��ید رس��ول حس��ینی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وجه به طرفیت آقای مس��عود رحمان��ی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 92/3/20 ساعت 10/30 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 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
857 شماره ابالغیه: 9210100350201105. شماره پرونده: 9109980350200679. 
شماره بایگانی ش��عبه: 910690. در خصوص تجدید نظرخواهی غالمرضا خشوعی 
به طرفیت احمد جانقربان نس��بت به دادنامه 9109970350201447 مورخه 91/9/20 
ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 شماره304. 
ب��ه علت مجه��ول المکان ب��ودن تجدید نظرخوانده و درخواس��ت تجدی��د نظرخواه 
و ب��ه تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا تجدید نظر 
خوان��ده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ظرف ده روز ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضم��ن اعالم نش��انی کامل خود چنانچه پاس��خی دارند ب��ه دادگاه تحویل نمایند در 
 غی��ر اینصورت پرون��ده با همین وضعیت ب��ه دادگاه تجدید نظر ارس��ال می گردد.

قربانی – مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب

هفت

امپراطور در راه 
آلبوم امپراطوربا صدای مهدی یراحی، به زودی روانه بازار موسیقی می شود. این اثر موسیقایی 
شامل ۱۲ قطعه و در خوزستان ضبط و اجرا شده است. سیروان خسروی، زانیار خسروی، مهدی 

یراحی، خشایار بندار، تنظیم قطعات این آلبوم را بر عهده دارند.
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فرشچیان دربخش خصوصی 
معاون هنری، سینمایی اداره کل ارشاد 
اسالمی اصفهان از نهایی شدن قرداد 
واگذاری مجموعه فرشچیان به بخش 
خصوصی خبر داد و گفت: اداره ارشاد 
اصفهان برای مدیریت این مجموعه با 
ای��رادات قانون��ی روبرو اس��ت. علی 
تمنایی  اظهار داشت: پیش از این قول 
داده بودیم که مجموعه فرشچیان به 

بخش خصوصی واگذار شود و این اتفاق به زودی خواهد افتاد. 
وی افزود: کاره��ای مقدماتی انتقال مجموعه ب��ه بخش خصوصی، 
صورت گرفته و خبر کامل آن تا دو یا س��ه روز آینده توسط مدیر کل 
ارشاد اصفهان در نشست مطبوعاتی جشنواره مطبوعات اعالم خواهد 
شد. معاون هنری، سینمایی اداره کل ارشاد اسالمی اصفهان با بیان 
اینکه صالحیت متقضیان به طور کامل بررس��ی ش��ده است، گفت: 
مؤسسه ای با دارا بودن ش��رایط برای واگذاری مجموعه فرشچیان 
مد نظر قرار گرفته و قرداد نهایی آن به زودی کامل خواهد ش��د. وی 
تصریح کرد: آن چه مد نظر ارشاد اصفهان است، بر این مبناست که 
فضا از حالت فرهنگی و هنری خارج نشود و به روال سابق به کار خود 
ادامه دهد. تمنایی تأکید کرد: برای اداره این مجموعه توس��ط اداره 
کل ارشاد اصفهان، ایرادات قانونی وجود دارد که به طور اجباری باید 

مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود. 

»اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی 
ایران« در اینترنت منتشر شد

 این کتاب، گزارش��ی نگران کننده از پیش بینی آین��ده نفت )یعنی 
آینده ایران و خلیج فارس( و تفس��یر متفاوتی از مناقشه اتمی ایران 
و نقش غرب در آن اس��ت. بازگویه  طرحی احتمالی  است که غرب و 
به ویژه آمریک، از طریق دمیدن در تنور مناقش��ه اتمی ایران، برای 
رهایی تمدن غرب از گرفتاری ه��ای تاریخی خودش دنبال می کند. 
تدوین اولیه این کتاب، هشت سال پیش )در سال ۱۳۸۴( آغاز شد و 

بسط ها و بازنویسی های آن در زمستان 
۱۳۸۵ و بهار ۱۳۸۶ انجام ش��ده است. 
آنگاه یک ب��ار دیگر در بهار و تابس��تان 
۱۳۸۷ اطالعات آن به روز و س��رانجام 
متن نهای��ی آن در مهر ۱۳۸۷ »فقط« 
برای چند نفر از مقامات ارشد جمهوری 

اسالمی ایران ارسال شد.
ای��ن  الکترونیک��ی  نس��خه  فای��ل 
کت��اب  را می توانید از طریق س��ایت 
 ش��خصی دکت��ر رنان��ی ب��ه آدرس  

www.renani.ir دانلود کنید. 
 

تئاتر یا سینما، مسأله ای 
نیست !

گروه فرهنگ - تئاتر، هنری اس��ت زنده و ش��ریف که 
هیچ دینی به س��ینما نداش��ته، ندارد و نخواهد داشت، 
اما سینما همیش��ه مدیون تئاتر بوده و خواهد بود. تاریخ 
سینمای جهان و ایران، شاهد کمک های شایان و بی دریغ 
تئاتر به سینما بوده و هست. به جرأت می توان گفت، اگر 
هنر نمایش وجود نداشت، سینمای داستانی هرگز قدم 
به عرصه وجود نمی گذاش��ت و یا خیلی دیرت��ر از آنچه 
باید، اتف��اق می افتاد. حضور بازیگران تئاتر در س��ینما و 
تلویزیون، همیش��ه با موفقیت همراه بوده و باعث رونق 
کیفی و کمی فیلم ها ش��ده است. در س��ال های اخیر به 
 بهانه رونق تئاتر و جلب تماش��اگر به سالن های نمایش، 
گاه و بی��گاه پ��ای بازیگ��ران س��ینما و تلویزی��ون را به 
صحنه های تئاتر باز کرده اند، ام��ا این اتفاق نه تنها باعث 
رونق تئاتر نش��د، بلکه موجب از دس��ت رفتن تماشاگر 
واقعی تئاتر نیز ش��د. تئاتر، هنرمندان خود را می طلبد، 
سخت کوش��انی که تحت هر ش��رایط، نمایش خود را به 
اجرا در می آورند. آن��ان بازیگران عرصه ای هس��تند که 
تماشاگران به طور زنده ش��اهد کوچک ترین حرکاتشان 
روی صحنه هس��تند. در س��ینما هرگز چنین واقعه ای 
رخ نمی دهد. در س��ینما ممکن اس��ت یک صحنه بارها 
و بارها برای نتیجه بهتر تکرار ش��ود و بازیگر فرصت دارد 
تا صحنه مورد نظر کارگ��ردان را از کار در بیاورد، اما این 
فرصت هرگز در اختیار بازیگران تئاتر قرار ندارد. آنان باید 
بی نقص و محکم و بدون تک��رار روی صحنه خودنمایی 
کنند. هر گونه  اشتباه از سوی آنان، واکنش تماشاگر را در 
پی خواهد داشت. در دنیای سینما، بازیگران و کارگردانان 
بزرگی بوده اند که از تئاتر به سمت س��ینما رفته و آن را 
اعتال بخش��یده اند، در ایران نیز چنین بوده است. آیا این 
اتفاق از سوی بزرگان سینما در تئاتر اتفاق افتاده است؟ 
هرگز رخ نداده و نخواهد داد، مگر این که آنان نیز ریش��ه 
در تئاتر داشته باشند. در صحنه های تئاتر، هر هنرمندی 
می توان��د توانایی خود را بس��نجد، چه س��ینمایی و چه 
تئاتری، اما موفقی��ت در اجرای نمایش، عی��ار این گروه 
خواهد بود. این یک اصل غیر قابل تغییر اس��ت که اهالی 
سینما نمی توانند هنر تئاتر را اعتال بخشند، اما هنرمندان 
تئاتر بارها س��ینما را اعتال بخش��یده و خواهند بخشید. 
مشکل نه از س��ینما آمده نه از صحنه تئاتر، بلکه باید در 
جای دیگر جست و جو کرد؛ هنر پدیده ایست هم آزادخواه 

و هم آزادزیست.

 پای انتخابات که پیش می آید، وعده ها 
 جمال
و شعارهای نامزدهای مختلف هم برای  نوروز باقری

تشکیل دولت آینده مطرح می شود.
فرهن��گ و هن��ر از جمل��ه موضوع هایی ب��وده ک��ه همواره 
م��ورد توج��ه نامزده��ای مختل��ف اس��ت؛ به خص��وص 
که مش��کالت مربوط به حوزه نش��ر و س��ینما در س��ال های 
اخیر آن قدر دچ��ار ف��راز  و  ف��رود و وعده های متعدد ش��ده 
ک��ه در میان وعده ه��ای انتخابات��ی این روزه��ای نامزدهای 
 انتخاب��ات، تنور داغ��ی را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت.

حاال فرقی نمی کند که این حرف ها از سوی چهره هایی اظهار 
ش��ود که س��ابقه فرهنگی دارند یا صرفاً به  عنوان چهره های 
سیاس��ی ش��ناخته می ش��وند. علی اکبر والیتی که به همراه 
محمدباقر قالیباف و غالمعلی حداد عادل یک ائتالف سه گانه 
برای حضور در انتخابات تشکیل داده اند، در دیدار دو  ساعته ای 
که  با اهالی س��ینما انجام داد، به صحبت درباره مشکالت آنها 

پرداخت.
یکی از مشکالتی که سینماگران به آن اشاره کردند، این بود که 
پس از دریافت پروانه ساخت از وزارت ارشاد، فیلم ها در اکران 
توقیف می شوند. والیتی نیز پاسخ داد که نباید پس از دریافت 
پروانه ساخت، پروانه نمایش لغو شود. او همچنین درباره فردی 
که قرار است وزیر ارشاد ش��ود، گفت: وزیر ارشاد قطعاً باید از 
چهره های فرهنگی باشد و امیدواریم با تشکیل اتاق های فکر 

 در حوزه ه��ای مختلف فرهنگ و هنر، مش��کالت حل ش��ود.
این در حالی است که اس��فندیار رحیم مشایی که زمزمه هایی 
درباره نامزد شدن او در انتخابات شنیده می شود، در دیداری 
که اوایل هفته جاری در دفتر جنبش عدم تعهد برگزار ش��د، 
درباره فعالیت های فرهنگی و هنری این جنبش با هنرمندانی 
که بیشترین آنها را سینماگران تشکیل می دادند، صحبت کرد.

او در مورد برگزاری جشنواره در کشورهای عضو جنبش عدم 
تعهد و تش��کیل اتحادیه تهیه کنندگان به صورت بین المللی 
صحبت کرده است. مشایی البته دو روز پیش در پاسخ به سؤال 
خبرنگاری درباره زمان بازگشایی خانه سینما گفته است: حتما 

خانه سینما در دولت دهم بازگشایی خواهد شد.
مصطفی کواکبی��ان، نماینده مجل��س و یک��ی از نامزدهای 
احتمالی انتخابات هم در گفتگویی ک��ه انجام داده، همچون 
والیتی به موضوع بازگش��ایی خانه س��ینما پرداخته است: در 
حوزه سینما تالش خواهم کرد که خانه سینما حتما احیا شود. 
در مجلس هش��تم که پیرامون این موضوع تذکراتی را به وزیر 
ارشاد می دادم، ایشان از من به دلیل سابقه هم دوره بودنشان در 
دانشگاه امام  صادق)ع( انتظار نداشتند که این چنین اعتراض 
کنم، اما من همواره به آقای حسینی تأکید می کردم که تعطیل 
کردن خانه سینما، کار بسیار اشتباهی بود. او همچنین درباره 
ممیزی کتاب این طور اظهارنظر کرده اس��ت: در حوزه نشر و 
کتاب، ما در چارچوب معیارهای قانونی و ارزش های دینی همه 

نوع آزادی را باید به افراد بدهیم. نکته ای که باید روی آن تأکید 
کنم، بحث سلیقه هاست که به هیچ  عنوان نباید در عرصه های 
نظارتی نقش داشته باشد. از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست  
جمهوری که به تش��ریح برنامه های خود برای دولت احتمالی 
آین��ده پرداخته اس��ت، می توان به حس��ن روحان��ی، رییس 
کمیسیون سیاسی- اجتماعی مجلس خبرگان اشاره کرد. او 
در گفتگویی از بازشدن فضا در عرصه هنر گفته است: ما باید 

دنیای سینما و موسیقی را باز 
بگذاریم و چتر امنیتی را که 
روی این فضا گس��ترده شده 
است، برداریم. دولت اگر نظر 
و حرفی دارد، با جامعه هنری 
در می��ان بگ��ذارد و راه این 
ارتباط نیز تشکل های هنری 
است. من شیوه کنونی را که 
ب��ر هنرمندان حاکم اس��ت، 
نمی پس��ندم چراکه معتقدم 
هنرمندان می توانند باال ترین 
کمک را ب��ه کش��ور، هم در 
بخش توسعه اقتصادی و هم 
در بخ��ش توس��عه فرهنگی 
کنن��د. محمدرض��ا ع��ارف، 
مع��اون  اول دولت اصالحات 

هم که برای این دوره انتخابات ریاس��ت  جمهوری نامزد شده 
است، نسبت به دیدگاه های خود در حوزه فرهنگ و هنر گفته 
است: سینمای ما بعد از انقالب خوب رشد کرده است و نیازمند 
حمایت بیشتری است. تعطیلی خانه سینما کار صحیحی نبود. 
ما باید انجمن های غیر دولتی را تقویت کنیم. اگر سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی را به حوزه ه��ای مختلف تعمیم 

دهیم، به حمایت از انجمن های تخصصی می رسیم.
یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری خردادماه س��ال 
جاری برگزار می شود. هریک از نامزدها تا آن زمان، دیدارهایی 
با چهره های مختلف فرهنگی و هنری برای شنیدن مشکالت 
آنها و تشریح برنامه های فرهنگی و هنری خود خواهند داشت 
و وعده هایی می دهند؛ همچنان که در دوره های قبلی هم این 
وعده ها داده شده بود. حال باید منتظر بود تا دید کدام یک از 
این وعده ها از س��وی پیروز نهایی، عملی می شود و آیا باز این 
هنر خواهد بود ک��ه باید قربانی تازه ای ب��رای رییس جمهور 

آینده بدهد؟

در روزهای مانده به انتخابات، سینماگران عزیز شده اند 

سینما درچاله سیاست گیر افتاد
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وزیر ارشاد قطعًا 
باید از چهره های 

 فرهنگی باشد و
  امیدواریم

 با تشکیل اتاق های 
فکر در حوزه های 
مختلف فرهنگ و 

 هنر، مشکالت
 حل شود
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 اجرائیه
858 شماره اجرائیه: 9210420351400078. شماره پرونده: 9109980351400273. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910273. به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به 
ش��ماره دادنامه 9109970351401080 محکوم علیهم 1- ش��رکت عایق پوشان 
به نش��انی اصفهان- منطقه صنعتی مورچه خورت. 2- غالمحس��ین مهماندوست 
فرزند علی محمد. 3- محم��ود نوروزی فرزند نوروزعلی. 4- مریم رعنایی فرزند 
اکبر همگی به نش��انی مجهول المکان محکومند به پرداخ��ت مبلغ 570/000/000 
ری��ال بابت اصل خواس��ته و 2/400/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براس��اس قرارداد 
بانک��ی از تاریخ سررس��ید وفق قرارداد تا زمان وص��ول در حق محکوم له بانک 
صادرات اصفهان به نش��انی اصفهان – خ س��عادت آب��اد. وکیل: اکرم رضایی به 
نشانی اصفهان – خ مطهری – حد فاصل پل فلزی و پل شیری – ک جنب شیرینی 
پانته آ – داخل ک – س��مت چپ. وکیل بانک صادرات. و مبلغ 28/500/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت پرداخت نماید. رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 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 خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند 
بای��د ظرف مهل��ت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 
کند. اگ��ر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اج��رای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیک��ن برای ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنی��د یا صورت خالف واقع 
از دارای��ی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر 
باش��د ب��ه مجازات حب��س از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر 
موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باش��د به قانون اجرای 
اح��کام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قان��ون نحوه اجرای محکومی��ت های مالی مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. 

حسین مرتضایی – مدیر دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
   

ابالغ رأی
859 شماره دادنامه: 9209970351600118. شماره پرونده: 9109980351601122. 
شماره بایگانی شعبه: 911175. خواهان: خانم صدیقه سواری به نشانی خ مدرس 
– کوچه سرچش��مه – کوچه ش��هید محم��ود بیگی – بن بس��ت افیونی – پ105. 

خوانده: آقای محمد باقر طالبی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: صدور حکم 
طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی صدیقه سواری 
بطرفیت محمدباقر طالبی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بلحاظ تحقق 
شرط ضمن عقد، با توجه به متن دادخواست تقدیمی خواهان ضمائم و پیوستهای 
آن اظهارات وی در جلس��ه دادرسی مؤدای اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه 
وی، نظری��ه داوری، عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده، س��ایر محتویات پرونده، 
خواس��ته مطروحه مقرون به صحت اس��ت لذا باس��تناد ماده 1130 قانون مدنی 
و م��اده 8 قانون حمایت خانواده و ماده واح��ده قانون اصالح مقررات مربوط به 
طالق گواهی عدم امکان س��ازش صادر بدیهی اس��ت ک��ه خواهان پس از قطعیت 
حکم می تواند در دفترخانه طالق حاضر ش��ده و خود را براس��اس شرط ضمن 
عقد مطلقه و به ثبت برس��اند. رای صادره تا س��ه ماه پس از ابالغ دارای اعتبار و 
 غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

احمدیان – رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
860 شماره دادنامه: 9209970351700209. شماره پرونده: 9009980351701254. 
شماره بایگانی ش��عبه: 901307. خواهان: خانم فروزان طهماسبی زاده با وکالت 

آقای مهدی ش��یخ فرش��ی به نشانی اصفهان – خ نش��اط – خ هشت بهشت غربی 
– نرس��یده به چهارراه ملک – س��اختمان کیمیا – طبقه اول. خوانده: آقای شاپور 

طهماسبی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: صدور حکم طالق به درخواست 
زوجه. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی خواهان خانم فروزان طهماس��بی 
زاده با وکالت آقای مهدی ش��یخ فرش��ی بطرفیت خوانده آقای شاپور طهماسبی 
به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان س��ازش جهت احری صیغه طالق به لحاظ 
ترک زندگی مش��ترک و ترک انفاق و تحقق بندهای 1 و 8 از ش��روط ضمن عقد 
نکاح، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با احراز رابطه زوجیت طرفین 
حس��ب سند ازدواج ش��ماره 4839-79/3/17 دفتر رس��می ثبت ازدواج شماره 3 
شاهین ش��هر نظر به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و دفاعیات وکیل وی به شرح 
صورتجلس��ه 90/12/2 و با توجه به محتویات پرونده کالس��ه 1475-89ح17 و 
دادنامه ش��ماره 1629-90/10/17 ص��ادره از آن که حکایت از محکومیت زوج به 
پرداخت نفقه معوقه زوجه دارد و قطعیت یافته و با توجه به تحقیقات انجام شده 
توسط کالنتری 12 شاهین شهر مبنی بر عدم حضور زوج که همگی مؤید ادعای 

خواهان می باشد و اینکه مساعی دادگاه و تالش داوران منتخب و کلینیک مشاوره 
ب��ه لحاظ عدم حض��ور زوج و اصرار زوجه به طالق مثمر ثم��ر واقع نگردیده و 
خوان��ده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی حضور نیافته و ایراد و دفاعی 
ننم��وده لذا دعوی خواه��ان و تحقق بندهای 1 و 8 از ش��روط ضمن عقد نکاح را 
محرز و ثابت دانس��ته مس��تنداً به مواد 1119 و تبصره 1113 قانون مدنی و ماده 
واح��ده قانون اص��الح مقررات مربوط به طالق ضمن ص��دور گواهی عدم امکان 
س��ازش زوجه وکیل و وکیل در توکیل است تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی 
طالق و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید. زوجه مدخوله و غیر حامل است 
و دارای ی��ک فرزند مش��ترک بنام تینا متولد 1382 می باش��د که حضانت وی به 
زوج��ه محول می گردد و زوج می تواند روزهای جمعه با وی مالقات نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. 

فدائی تهرانی – رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
861 شماره دادنامه: 9109970351801936. شماره پرونده: 9109980351801426. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911470. خواهان: خانم زلیخا موسوی به نشانی رهنان – 
مس��جد زاجان – ک ش عاملی باقرصاد – منزل حاج حسین تقیان. خوانده: آقای 

س��ید مصطفی موسوی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: صدور حکم طالق به 
درخواس��ت زوجه. گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اع��الم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه. در خصوص دادخواس��ت خانم زلیخا موسوی فرزند سید 
ظاهر بطرفیت آقای س��ید مصطفی موس��وی فرزند س��ید برات مجهول المکان و 
بخواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش بعلت ترک زندگی بمدت 4 سال، بدین 
توضیح که خواهان اظهار داش��ته حسب قباله نکاحیه عادی مورخ 1380/2/12 با 
خوانده ازدواج کرده ام و ثمره ازدواج ناموفق ما دو فرزند به اس��امی س��اجده 9 
س��اله و ابوالفضل 8 ساله می باش��د و حدود چهار سال است خوانده زندگی را 

ترک کرده و هیچگونه مراجعتی نداش��ته بلحاظ عس��ر و حرج ش��دید درخواست 
ص��دور حکم طالق را دارم و مهریه ام را نیز بذل می کنم علی هذا دادگاه با توجه 
به محتویات پرون��ده، اظهارات خواهان، احراز زوجی��ت طرفین به داللت تصویر 
مصدق قباله نکاحیه عادی فوق الذکر، ش��هادت ش��هود، قرائن و ش��واهد موجود 
و ب��ا عنایت به اینکه خوانده از طریق نش��ر آگهی دعوت ش��ده ولی حضور پیدا 
نک��رده و هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده و مالحظه اینک��ه خواهان مهریه خود را 
ب��ذل نموده و مس��اعی دادگاه و داوران طرفین در جهت اص��الح ذات البین موثر 
واق��ع نگردیده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 1130 
)بن��ده 1 تبصره آن(، 1145، 1146 و 1173 قانون مدن��ی ایران و مواد 194، 195 
بن��د 2 و 239 قانون مدنی افغانس��تان خوانده را به مطلقه نم��ودن خواهان بنوع 

طالق خلع محکوم می نماید و در صورت عدم حضور خوانده یا عدم دسترس��ی 
به او پ��س از قطعیت حکم مذکور صیغه طالق وفق مق��ررات با اجازه این دادگاه 
جاری خواهد گردید و حضانت فرزندان مش��ترک مارالذکر بعهده مادر می باشد 
و زوجه حس��ب االقرار فاقد حمل اس��ت. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز 
پ��س از اب��الغ از طریق نش��ر آگهی قابل واخواه��ی در ای��ن دادگاه و پس از آن 
 ظرف همین مدت قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر می باش��د. 

محمدحسین توکلی – رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اخطار اجرایی
863 ش��ماره: 748/88 به موجب رأی شماره 50 تاریخ 89/2/4 شعبه 38 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای اصغر 
مهدوی ش��یبانی ش��غل: آزاد نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت 
ب��ه: حضور در یکی از دفاتر مخابراتی و انتقال س��ند خط تلفن همراه به ش��ماره 
09131010650 در حق محکوم له آقای محمد میرزایی فرزند مرتضی شغل: آزاد 
به نش��انی بهارس��تان – خیابان الفت – محله 3- احس��ان 5- پالک 412. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و 
اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. 

شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
868 در خص��وص پرونده کالس��ه 177/92ش/11 خواهان س��عید جاودان نژاد 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت علی قاسمی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/3/21 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 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 شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
869 در خص��وص پرونده کالس��ه 1995/91 خواهان عابد داوری دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فیض اله موس��ی زاده دهاقانی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز پنج ش��نبه مورخ 92/4/6 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای 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 نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 9حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
870 در خص��وص پرونده کالس��ه 1994/91 خواهان عاب��د داوری دولت آبادی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��ید محمد آقاداود مارنانی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 92/4/6 ساعت 8/45 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 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 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
 در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

می شود. شعبه 9حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
 .310-91/2/31 دادنام��ه:  ش��ماره  90-1870ش14.  پرون��ده:  کالس��ه   871 
مرجع رس��یدگی: شعبه 14 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: سید منصور 
 خدارحمی به نشانی: شاهین شهر – خ شهید ردانی پور – خ عدل – فرعی 3 غربی – 
پ��الک 137. خوانده: حیدر خیری به نش��انی: اصفه��ان – خ زینبیه – تقاطع کوچه 
بنایی – بعد از ایس��تگاه باغ قوشخانه – منزل حیدر خیری. خواسته: الزام خوانده 
به تحویل یک قطعه زمین واقع در روس��تای آمرزیدآب��اد )حصه( مقوم به پنجاه 
میلیون ریال. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء، قاضی ش��ورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
ش��ورا. در خصوص دعوی خواهان فوق به طرفیت آقای حیدر خیری به خواسته 
الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین در روس��تای آمرزید آباد )حصه( به شرح 
دادخواس��ت تقدیمی که وکیل خواهان با ارائ��ه قولنامه عادی مورخه 1373/5/21 
اعالم می دارد که خوانده یک قطعه زمین به مساحت 15 جریب به خواهان فروخته 
و ثمن معامله را دریافت و از تحویل مورد معامله امتناع می نماید خوانده در جلسه 
رس��یدگی مورخه 1390/2/30 حاضر و امضای خود ذیل قولنامه را قبول نمود و 
اع��الم می دارد که از مف��اد قولنامه اطالع نداش��ته و از روی اطمینان به خواهان 
قولنامه را امضاء نموده اس��ت که دفاع موجهی به نظر نمی رسد لذا شورا دعوی 
خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 10 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون 
مدن��ی و م��واد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوان��ده به تحویل قطعه زمین مورد معامله مورخ��ه 1373/5/21 به مقدار پانزده 
جریب و پرداخت مبلغ سی و دو هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکی��ل طبق تعرف��ه قانونی در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید رای صادره 
حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

و حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
880 کالس��ه پرونده: 91-2033. ش��ماره دادنامه: 92/2/9-123. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 7 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: نادر شاهسوان به نشانی خیابان 
ملک ش��هر – خیابان بهاران – کوچه ش��هید ناصری – پالک17. خوانده: راضیه 
الس��ادات یدالهی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص 
دعوی آقای نادر شاهس��وان فرزند رضا به طرفیت خانم راضیه السادات یدالهی 
فرزن��د منوچهر به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلی��ون ریال 45/000/000 
ریال وجه س��ه فقره چک به شماره های 450120-91/8/30 و 91/6/30-450119 
و 450121-91/10/30 به عهده بانک ملی ش��عبه حکی��م نظامی به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی، با توجه ب��ه محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخ توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که با استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال 45/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و چهل و هشت هزار ریال 48/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چ��ک موص��وف )91/6/30 و 91/8/30 و 91/10/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان

می باشد. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



امسال مراسم جشن های قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی در شرایط 
مطلوبی برگزار شد تا رضایت عمومی را نیز در پی داشته باشد.

جمعه ش��ب با پایان یافت��ن دوازدهمین دوره لی��گ برتر پرونده 
رقابت های فوتبال ایران در فصل 92-1391 بسته شد. رقابت های 
امسال با وجود تمامی چالش ها باالخره به پایان رسید و در پایان 
سپاهان به عنوان قهرمانی جام حذفی و استقالل به عنوان قهرمانی 
لیگ برتر رسید. در مسابقات امس��ال مربیان و مدیران انتقادات 
زیادی به برنامه ریزی لیگ داشتند و با توجه به دیدارهای حساس 
تیم ملی در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل و اردوهای 
بلند مدتی که ک��ی روش در نظر می گرفت، هفته ه��ای پایانی با 
فش��ردگی زیادی دنبال می ش��د. با وجود تمامی این مش��کالت 
در نهای��ت لیگ برتر و ج��ام حذفی بدون هیچ مش��کلی به پایان 
رسید و چهره دو تیم قهرمان مش��خص شد.  در هیاهوی حواشی 
و سروصدای فوتبال مس��أله ای نادیده گرفته شد. همواره یکی از 
مشکالت فوتبال ایران و اتفاقاتی که باعث می شد انتقادات زیادی 

به فدراسیون فوتبال وارد ش��ود، برگزاری مراسم اهدای جام بود. 
هنوز فراموش نکردیم که در سال های قهرمانی عده ای از هواداران 
با ورود به زمین جام قهرمانی را در دست می گرفتند و دور افتخار 
می زدند! شکسته شدن س��کوی قهرمانی، عصبانیت بازیکنان و 
درگیری هایی که هنگام اهدای جام رخ می داد، همیشه مسائلی 
بود که باعث تأسف اهالی رسانه و یا س��وژه طنز برخی برنامه ها و 

رسانه های ورزشی می شد.
اما امس��ال با برنامه ریزی دقیقی که مسئوالن سازمان لیگ انجام 
دادند مراسمی با ش��کوه و در نور ش��أن فوتبال ایران برگزار شد. 
بازیکنان دو تیم سپاهان و اس��تقالل به دور از هرگونه بی نظمی 
مدال های خود را دریافت کردند و مراس��می برگزار شد که کمتر 
کس��ی انتظارش را داش��ت. البته همان طور که مهدی تاج اعالم 
کرد در این مراس��م نیز کاستی هایی وجود داش��ت که امیدواریم 
در مراس��م های آینده برطرف ش��ود. به طور مثال در نظر گرفتن 
جایگاه مناسبی برای خبرنگاران نوشتاری که باعث ناراحتی آنها 
شده بود نیز از بی نظمی های این برنامه بود. اتفاق خوب دیگر برای 
فوتبال ایران با توجه به مشکالتی مالی که به وجود آمده، گرفتن 
اسپانسر اختصاصی برای مراس��م اهدای جام بود. در هر صورت با 
وجود انتقادات زیادی که در فصل گذشته به سازمان لیگ وارد بود، 
برگزاری باشکوه مراسم اهدای جام حرکتی خوب و رو به جلو بود 
که نباید در هیاهوی فوتبال از این اقدام رو به جلو چشم پوشی کرد.

به قول علی کفاشیان، امیدواریم با قطعی شدن صعود ایران به جام 
جهانی در 28 خرداد چنین جشن باشکوهی برای حضور در جام 

جهانی گرفته شود!

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اصفهان؛ برترین هیأت ووشوی کشور 
در سال ۹۱

بر اساس رده بندی فدراسیون ووش��و، هیأت ووشوی استان اصفهان به 
عنوان برترین هیأت کشور در سال 1391 انتخاب و معرفی شد.

در این رده بندی که همه س��اله صورت می گیرد، هیأت ووشوی استان 
اصفهان با کسب 9۵۶ امتیاز در جایگاه نخس��ت ایستاد، هیأت ووشوی 
اس��تان تهران با 909 امتیاز در ردیف دوم قرار گرفت و هیأت ووش��وی 
استان خراس��ان رضوی با 901 امتیاز سوم شد. مدال آوری در مسابقات 
قهرمانی کشور و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی، تقویت زیرساخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری، اطالع رسانی و توجه به مقوله رسانه ای، اجرای 
نظام دقیق بروکراسی و اداری، رشد جمعیت و بیمه شده های ورزشی و... 

از مؤلفه های انتخاب هیأت برتر است. 

شمارش معکوس برای بازگشت 
رحمتی و عقیلی

به نظر می رسد باید برای بازگشت دو بازیکن پیشین تیم ملی که به دالیلی 
برای مدتی از تیم ملی دور شدند، شمارش معکوس را آغاز کرد. این طور 
که از شواهد و قرائن پیداست، مقدمات بازگشت مهدی رحمتی دروازه بان 
پیش��ین تیم ملی که به یکباره اعالم کرد به دالیلی موقتا می خواهد از 
تیم ملی خداحافظی کند و هادی عقیلی ک��ه به دالیلی اردوی تیم ملی 
را ترک کرده بود، فراهم شده است.چند روزی است که شنیده می شود 
فدراسیون فوتبال پاس��پورت این دو بازیکن را برای سفرهای آینده تیم 
ملی گرفته اس��ت. در این خصوص، مهدی محمد نبی دبیر فدراس��یون 
فوتبال اظهار داشت: من با آقایان عقیلی و رحمتی صحبت هایی داشتیم 
و قرار است جلسه ای هم با این دو داشته باشیم که به امید خدا نتیجه این 

جلسه مثبت خواهد بود.

فیرات، سرمربی سایپا شد
سرمربی آلمانی هدایت نارنجی پوش��ان را در فصل آینده برعهده گرفت. 
انگین فیرات که پیش از این نیز به عنوان دس��تیار ورنر لورانت در سایپا 
حضور داشت، با حضور در محل این باش��گاه قرارداد داخلی خود را برای 

سرمربیگری این تیم در فصل آینده امضا کرد.  
فیرات که مربیگری خود را با تیم دسته اولی سامسون اسپور ترکیه  آغاز 
کرد،  س��ابقه مربیگری در تیم های آنتالیا اسپور، اینتراخت فرانکفورت، 
 فنر باغچه، ال آر آهلن، اینچئون یونایتد )کره جنوبی(، سیواس اس��پور، 
سایپا، کایزری اسپور، تیم ملی ایران و سپاهان اصفهان را نیز در کارنامه 

دارد.

منزل آقای گل فوتسال جهان را دزد زد
برای دومین بار در س��ال جاری، دزد یا دزدانی به منزل وحید شمسایی 

رفتند و وسایلی را از خانه او به سرقت بردند. 
این امر جمعه شب اتفاق افتاد و آقای گل فوتس��ال جهان پس از اطالع 
این موضوع به رییس پلیس آگاهی شرق تهران، پیگیر مسأله شده است. 
زمانی که شمسایی در سفر چین به سر می برد نیز دزدان به خانه وی رفته 

بودند، اما چیزی از منزلش به سرقت نرفت.

برگزاری مسابقات غرب آسیا 
به صورت دوره ای

چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا در 
حالی از دیروز به میزبانی عراق آغاز شده که ساجس لبنان از شرکت در این 

رقابت ها کناره گیری کرده است.
لبنان یکی از کشورهایی بود که بر اساس س��همیه تعیین شده از سوی 
فدراسیون بس��کتبال غرب آس��یا )وابا( و برای ش��رکت در این دوره از 
رقابت های باشگا ه های غرب آسیا، مجاز به در اختیار داشتن دو نماینده 
بود. بر این اس��اس، قرار بود لبنانی ها با دو تیم ش��انفیل و س��اجس در 
مسابقات عراق ش��رکت کنند، این در حالی است که ساجس در آخرین 
ساعات باقی مانده به آغاز مسابقات از شرکت در آن اعالم کناره گیری کرد.

مسئوالن س��اجس مصدومیت تعداد زیادی از بازیکنان این تیم را دلیل 
کناره گیری از مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا اعالم کرده اند، 
این در حالی است که قرار بود ساجس به عنوان جایگزین الریاضی در این 

مسابقات شرکت کند.
الریاضی نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب 
آسیاست که یک ماه پیش انصراف خود را اعالم کرده بود. مهرام هم که 
سال گذشته در مجموع پنج دیدار برگزار شده فینال الریاضی را شکست 
داد و برای س��ومین بار قهرمان غرب آسیا ش��د، دیگر تیمی است که از 
شرکت در مس��ابقات انصراف داد. به طور حتم در غیاب سه تیم مهرام، 
شانفیل و س��اجس و به خصوص فینالیس��ت  های دور قبل، این دوره  از 
رقابت های بسکتبال باش��گاه های غرب آسیا از کیفیت بسیار پایین تری 

نسبت به ادوار گذشته برخوردار خواهد بود.
در هر صورت، چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های 
غرب آسیا با شرکت هفت تیم از دیروز در عراق آغاز شده و به مدت یک 
هفته ادامه خواهد داشت. پتروشیمی و ماهان )ایران(، شانفیل )لبنان(، 
دهوک و الکرخ )عراق(، ای اس یو )اردن( و الجیش )س��وریه( تیم هایی 

شرکت کننده در این مسابقات هستند.

در سپاهان نمی مانم
دروازه بان تیم سپاهان

محمدباقر صادقی

در فص��ل جاری مش��کالتی به وج��ود آمد ک��ه اجازه ن��داد خیلی 
 درون دروازه سپاهان قرار بگیرم و نیمکت نش��ین شدم. اگر قرار بر 
نیمکت نش��ینی در این تیم باش��د، من فصل بعد قطعاً در این تیم 
نخواهم ماند. تاکنون چندین پیشنهاد از تیم های مختلف داشته ام 
که با صحه صدر هر یک از آنها را بررسی خواهم کرد. هر چند از االن 
نمی توانم نامی از این باشگاه 
ها بب��رم و ترجی��ح می دهم 
بعد از این که ب��ا یکی از آنها 
به توافق رس��یدم تیم آینده 
ام را رس��انه ای کنم. با این 
حال قطعاً ب��رای فصل آینده 
هر جایی باش��م، در سپاهان 
نخواه��م بود و ب��ه هر تیمی 
می روم که در سپاهان نمانم.

6
تاتنهام خواستار جذب  داوید ویا شد

آندره ویالس بوآس از مسئوالن باشگاه تاتنهام درخواست کرده داوید ویا را به خدمت بگیرند. باشگاه لندنی 
برای در اختیار گرفتن برترین گلزن تاریخ فوتبال اسپانیا هشت و نیم میلیون یورو هزینه می کند و این در 
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ذوب آهن را در لیگ 
نگه می داریم

برخی رسانه های اروپایی از احتمال بازگشت پسر سرمربی سپاهان لیگ برتر 
انگلیس خبر دادند.

نیکو کرانچار که سابقه بازی در تاتنهام را دارد و از سال گذشته در تیم دینامو 
کیف اوکراین توپ زده، با این همه شایعاتی در مورد بازگشت او به لیگ جزیره 
شنیده می شود. پسر زالتکو کرانچار می تواند گزینه خوبی برای حل مشکل 
خط هافبک باشگاه ساندرلند انگلیس باشد. هر چند او در کارهای دفاعی ضعف 
 دارد، اما قدرت او در بازی س��ازی و گلزنی کمک حال پائولو دی کانیو خواهد 
بود. این خبر از آنجایی اهمیت دارد که گفته می شد برای فصل آینده، نیکو به 
همراه پدرش راهی راپیدوین اتریش می شود. زالتکو کرانچار هنوز صحبتی 
 با سپاهان برای تمدید قرارداد نداش��ته و معلوم نیست که او در ایران می ماند 

یا نه.

مهدی رجب زاده در بازی مقاب��ل ملوان بندر انزلی ت��ک گل پیروزی بخش 
 این تیم را ب��ه ثمر رس��اند و زمینه مان��دن ذوب آهن در لیگ برت��ر را فراهم 

کرد. 
رجب زاده ب��ا گلی که در این بازی برای ذوب آهن به ثمر رس��اند، باعث ش��د 
که ذوب آهن 38 امتیازی شود و با سه امتیاز بیش��تر از آلومینیوم، در جایگاه 
چهاردهم جدول رده بندی قرار گیرد. او بعد از پیروزی مقابل ملوان گفت: بازی 
خوب بود و بچه ها زحمت کشیدند و خدا به ما لطف کرد و ما توانستیم که این 
بازی را ببریم و خیال خودمان را از بابت سقوط نکردن تا حدودی راحت کنیم. 
مهاجم ذوب آهن در مورد این که آیا ذوب آه��ن در لیگ برتر می ماند یا خیر، 
اضافه کرد: ما تالش می کنیم که تیم را در لیگ برتر نگه داریم و مطمئن باشید 

از هیچ تالشی در این زمینه فروگذار نمی کنیم.  

مارکوپولوی فوتبال آسیا به مغولستان رفت
بازیکن رکورددار نقل و انتقاالت در فوتبال باشگاهی قاره آسیا، بیست 
و یکمین تیم باشگاهی  اش را در لیگ مغولستان یافت. دن ایتو، بازیکن 
37 ساله ژاپن روز گذشته موفق شد با  بیست و یکمین تیم باشگاهی 

دوران ورزشی اش قرارداد منعقد کند. 

»بیل« در دو راهی ماندن و رفتن 
س��رمربی تاتنهام ابراز امیدواری کرد قرارداد ستاره 
ولزی تیمش تمدید شود.گرت بیل در یکی از بهترین 
فصل های خود جایزه بهترین بازیکن فصل و بهترین 

بازیکن را از دید نویسندگان ورزشی کسب کرد.

موافقت نیمار با پیوستن به بارسا
همواره خبرهایی درب��اره جدایی نیمار از س��انتوس و 
پیوستن او به بارسلونا به گوش می رسد. روزنامه  الموندو 
دپورتیوو از موافقت نیمار با ترک سانتوس و پیوستنش 

به بارسلونا خبر داد.  02
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روز گذش��ته در همین صفح��ه  مصاحبه ای از  
افش��ین موالی��ی ریی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان اصفهان به چاپ رس��ید که به علت 
فضای محدود مجب��ور به چاپ بخ��ش دوم این 

مصاحبه در شماره امروز شدیم.
افش�ین موالیی مع�اون توس�عه ورزش 
اداره کل با آن س�ابقه ای ک�ه از خود در 
اداره برجای گذاشت، در طول هشت ماه 

گذشته کجا بود؟
من بعد از رفتن خدابخش و تغییراتی که در اداره کل 
اتفاق افتاد با گرفتن دو هفته مرخصی یک اش��تباه 
استراتژی مرتکب شدم که مفهوم تلخی داشت؛ چرا 
که برداش��ت ها از این اقدام من متفاوت بود و آن را 
نوعی طغیان اداری تلقی کردند. البته من هزینه این 

اشتباه را داده ام، ولی پشیمان نیستم.
اگر موفق به اجرای برنامه هایتان نشدید 

می روید؟

اگر بدانم حضورم در توسعه ورزش شهرستان اصفهان 
با این کمیت مؤثرنیست، طبیعتا ادامه نخواهم داد.

به واس�طه برگ�زاری انتخابات ریاس�ت 
جمهوری و انجام تغییرات گس�ترده در 
سازمان ها و ارگان هاو وضعیت متزلزلی 
که وجود دارد، آیا انگیزه برنامه ریزی از 

شما گرفته نمی شود؟
سؤال خوبی بود؛ چون بارها این سؤال به ذهن خود 
من هم هجوم  آورده، اما واقعیت این است که وقتی 
مسئولیتی را قبول می کنید، طرف حساب شما اول 
خدا و بعد مردم هستند نه مسئولین. بنابراین از یک 
لحظه تا یک عمر در مسئولیتی که به من محول شده 
کوتاهی نمی کنم. اگرعمر من کف��اف دهدتکلیفم 
را انجام می ده��م در غیراین ص��ورت تکلیف از من 

ساقط می شود.
رابطه تان با هیأت فوتبال اس�تان چطور 
اس�ت؟ در گذش�ته و در زم�ان آق�ای 

خدابخش ابتدا بد بود، اما به یکباره جنبه 
حمایتی پیدا کرد. امروز گویا دوباره مقابل 

هم قرار گرفته اید؟
به نظر من هیچ آدمی چه در حوزه مدیریتی و چه از 
نظر فردی  مطلقا خوب یا بد نیست. ابرقویی نژاد مدیر 
توانمندی اس��ت و پیش ازما 10س��ال مدیر فوتبال 
اس��تان بوده، اما هر مدیری یک زمانی باید مدیریت 
خود را تحوی��ل دهد و آقای ابرقویی ن��ژاد هم از این 

قاعده مستثنی نیست.
اما قبول دارید که اعمال تغییرات بایستی 

از مجرای قانونی خود پیش رود؟
بله، به اعتقاد من اگر در جاب��ه جایی ها فرایندهای 
قانونی رعایت نش��ود به بی ثباتی منجر می ش��ود و 
ممکن اس��ت تغییراتی که به زور اعمال می ش��ود 

دوباره برگردد.
در مورد آقای جمش�یدی هم همین طور 

است؟

در قضیه آقای جمشیدی باید گفت که رییس اداره 
شهرستان زیرمجموعه اداره کل است و قضیه کاماًل 
با هی��أت فوتبال متفاوت اس��ت. زمانی که مدیرکل 
تصمیم به تغییر می گیرد، درست یا غلط باید اعمال 
شود. حال اگر مسئول آن اداره از سوی نیروهای برون 
 س��ازمانی حمایت می ش��ود و برای ماندن مقاومت 
می کند طبیعی است که فش��ار مدیرکل هم بیشتر 
می ش��ود. در مورد آقای جمشیدی هم چون مسأله 
عادی نبود، فرایند عادی در مورد آن هم دنبال نشد. 

نگران نیس�تید این اتفاق برای خود شما 
هم تکرار شود؟

من خودم را مطیع و بخش��ی از سیستم  می بینم و 
اگر قرار به برکناری باشد، س��ریع قبول می کنم. اما 
این نکته را هم نباید فراموش کرد که ورزش اصفهان 
قضیه پیچیده ای است. در اصفهان روابط بر ضوابط 
ارجحیت دارد. در اصفهان نیروها برای تقابل به کار 
گرفته می شوند.  در اصفهان خیلی ها تالش می کنند 
که کار بزرگ در آن انجام نشود. در اینجا عملکردها 
را براساس روابط حاکم با افراد می سنجند تا روابط 
کاری او. من هم اگر بخواه��م بمانم، این قدر ضریب 
هوشی دارم که راهش را پیدا کنم، اما معتقدم قیامتی 
هم هست، بنابراین برای اینچنین ماندن ها دست و 

پا نمی زنم.
قبول دارید در ایران نمی توان بر اس�اس 
برنامه ریزی پیش رفت، در حالی که شما 

اساسا مدیر برنامه محوری هستید.
من خودم را تغییر نمی دهم. ش��اید برنامه را تعدیل 
کنیم، اما از برنامه ریزی و حرکت براساس شاخص ها 
غافل نمی شوم. من نمی توانم خود را دچار روزمرگی 
کنم؛ چرا که آن روز من دچار بحران هویت می شوم.

اما شما این اطمینان را به خود می دهید 
که مثال یک روز صبح که به اداره می آیید 
تا ظهر همان روز مدیر باقی خواهید ماند؟

نه.....
برگردیم به مسأله هیأت های شهرستان.
براس�اس رفتارهای درس�ت ی�ا غلطی 
که در مدیری�ت هیأت های شهرس�تان 
 وجود داشته، برخی هیأت ها دچار رکود 
ش�ده اند و چندان از وضع خ�ود ناراضی 
نبوده و خواهان تغییر نیستند. برای این 

قبیل هیأت ها چه برنامه ای دارید؟
برای اجرای برنامه که با یک تحول در هیأت ها آغاز 
خواهد شد نگاه کارکنان، هیأت ها و مسئولین اداره 
کل تغییر خواهد کرد. ما به هیچ وجه به دنبال کنار 
آمدن با کسی نیستم و تعامل منطقی را می پذیریم، 
بنابراین اگر کسی خود را برای همراهی این برنامه و 
 تغییرات آماده نکند، ما مجبور به تغییرات در هیأت ها

خواهیم ش��د و به نوعی تبدیل به احس��ن خواهیم 
کرد. چه ایرادی دارد که  در هیأت های شهرس��تان 
افرادی با حداکثر دانش و توانمندی حضور داش��ته 
باش��ند و آغازگر حرکت جدی برای کمک به ورزش 

اصفهان باشند. 
افشین موالیی به واس�طه عملکرد قابل 
دفاعی ک�ه از خ�ود در اداره کل به جای 
گذاش�ت انتظ�ارت را باالب�رد، بنابراین 
از هم اکن�ون توقعات زیادی از ش�ما در 
این مسئولیت می رود و ش�ما را با معیار 
خودتان خواهند س�نجید نه ب�ا مدیران 

قبلی.
بنده برای فعالیت خود چشم اندازی را ترسیم کرده ام 
که هم بزرگی شهراصفهان را در برگیرد و هم قدمت 
فرهنگی اصفهان را شامل شود. برای این منظور هم 
ش��عار» نصف جهان برترین در ورزش جوانان ایران 

زمین« را انتخاب کرده ام. 
بر ای��ن اس��اس، همگان��ی ک��ردن ورزش و حضور 
حداکثری مردم در برنامه، افزای��ش افتخارات ملی 
دارای مدال های المپی��ک، در نظرگرفتن باالترین 
استانداردها در زیرس��اخت ها، ایجاد فرهنگ برنامه 
محوری و اس��تفاده از نخبه های علمی ورزش��ی در 
اجرای برنامه،اخالق گرا و والیت محور  بودن در حوزه 
معنویات را به عنوان عمده ترین سرفصل های کاری 

خود در این اداره برگزیده ام.
و اما حرف آخر

امیدوارم که خدا کمک کند که ب��ا حداکثر تالش و 
براساس یک  تفکر علمی و خردورزی به وظایف خود 
دراین مسئولیت جامه عمل بپوشانم و به سوی همه 
کسانی که به دور از سالیق سیاسی دلسوز و عاشق و 
دوستدار مردم و ورزش اصفهان هستند و می خواهند 
که اصفهان را در اوج ببینند، دست یاری دراز می کنم.

ناگفته های ورزش اصفهان در گفتگوی اختصاصی با افشین موالیی)قسمت دوم(

هر مدیری زمانی باید مدیریت را تحویل دهد

منوچهر شهامت نژاد از مربیان قدیمی بس��کتبال ایران است که 
در اصفهان فعالیت می کند. او س��ال ها در ذوب آهن بود و مدتی با 
ماهان همکاری می کرد، اما دو سالی می شود که همانند بسیاری 
از پیشکسوتان بس��کتبال در گوش��ه ای به تنهایی مشغول است. 
ش��هامت نژاد در گفتگویی با ایس��نا می گوید که شاید برخی فکر 
می کنند تجربه و کس��وت تاریخ انقضا دارد، اما بای��د بدانیم این 
تجربه ها در هیچ کتابی نوشته نش��ده است. او معتقد است در این 
سال ها والیبال رشد کرده و از بس��کتبال جلو زده است، به همین 
دلیل این رشته دانشگاهی نیاز به تالش بیشتر دارد تا در آینده به 
مشکل نخورد.  وی می گوید: شاید در تفکر برخی، عده ای تاریخ 
مصرف دارند و دیگر نمی توانند کاری انجام بدهند. مگر می شود از 
تجربه چند ساله بزرگان بسکتبال چشم پوشی کرد؟ با این که علم 
روز دنیا برای بسکتبال الزم است، اما تجربه در هیچ کتابی نوشته 
نش��ده اس��ت. تا زمانی که یک فرد روی نیمکت نباشد، استرس 
باالی بازی را تجربه نکند و پایش تاول نزند نمی تواند درس های 

مربیگری را یاد بگیرد. به هر صورت شرایط و دیدگاه ها در بسکتبال 
باعث شده بسیاری از پیشکسوتان دیگر فعالیتی نداشته باشند.  

 وی در خصوص دالیل کن��اره گیری برخی تیم ها از بس��کتبال 
می گوید: ساختار را قدرتمند نساخته ایم. یک سری بازیکن خوب 
داریم و در بسکتبال ایران می چرخند. یک سال در مهرام هستند 
و یک سال در ماهشهر.  شهرداری گرگانی که امسال به جمع چهار 
تیم رفت، زمانی بود که کسی نمی توانس��ت برابرش کاری انجام 
دهد اما سال هاست که نمی تواند یک تیم قدرتمند داشته باشد. در 
گذشته بسکتبال به دنبال سازندگی بود، اما در سال های اخیر تنها 
به دنبال حفظ داشته هایمان هستیم و چیز جدیدی به بسکتبال 
نمی دهیم. به جای این که همیشه به دنبال حفظ این نسل طالیی 
باشیم باید یک نسل دیگر تربیت کنیم تا در کنار این بزرگان رشد 
کنند.  وی درخصوص مشکالت باشگاه ها برای سرمایه گذاری در 
این رشته معتقد است: یک سری از تیم های دولتی مانند ذوب آهن 
هم که خودشان مشکل داشتند، اما دیگر موارد نیاز به ساخت یک 
بستر دارند؛ بستری که انگیزه ها را حفظ کند و بتواند سرمایه ها 
را نگه دارد. باید حامیان بسکتبال تشویق شوند. نباید هدف همه 
قهرمانی باشد. به نظر من بسکتبال باید تشکیالتی قوی ایجاد کند 

تا باشگاه هایش با برنامه گام بردارند. 
وی می گوید: بس��کتبال به این نیاز دارد که یک نس��ل قدرتمند 
داش��ته باش��یم تا در کنار بزرگان امروز کار کنند. باید افرادی را 
پرورش دهیم که در کنار صمد و مه��دی از تجربه آنها بهره ببرد. 
نس��ل طالیی ما اندک اندک پیر می شود و باید کسانی باشند که 

جایشان را بگیرند.

منوچهر شهامت نژاد:

 والیبال از بسکتبال جلو زده  است 
این بار سکوها ریزش نکرد!

رنسانس جشن های وطنی به بهانه ۲ جام 

بازگشت کرانچار به 
لیگ برتر انگلیس



یادداشت

108بیمار مبتال به اوتیسم در استان 
شناسایی شده است

صاحب امتياز مرکز اوتيسم چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر 
108بيمار مبتال به اوتيسم در استان شناسایی شده است.

فرود نيکوبين با بيان اینکه اوتيسم یکی از اختالالت نافذ رشد است، افزود: 
عالئم اختالل اوتيسم از سن 2/5سالگی به صورت یک نارسایی شدید بين 
ارتباط کالمی و توانمندی های حرکتی در کودکان مبتال ظاهر می شود.

وی ادامه داد: کودکان مبتال به اوتيسم، نمی توانند با اطرافيان ارتباط برقرار 
کنند. والدین با بروز اختالالت کالمی نگران شده و برای تشخيص بيماری 
به پزشک اطفال مراجعه می کنند، اما چون اوتيسم نادر است، ممکن است 
سریع مشخص نشود؛ در حالی که در بعد تخصصی این اختالل، کودکان 
توسط روان شناس بالينی و متخصصان روانپزشکی اطفال تشخيص داده 
می شود. نيکوبين بارزترین عالمت این اختالل را مشکالت کالمی دانست 
و تصریح کرد: در کنار اختالل کالمی ممکن اس��ت بيماران، مش��کالت 
کليشه ای چون عالقه به اشياي چرخان، ناتوانی حرکتی و تعادلی داشته 
باشند. همچنين برخی از این مبتالیان، دچار اعوجاج عضالت می شوند. 
مثال اگر کودك روي شست پاي خود راه مي رود، رباط هاي پا خشک شده 
و پاهایش به همين حالت باقي مي ماند و قدرت بازگشت به حالت اوليه را 
ندارد. وی علت این بيماری را نامشخص دانست و افزود: نه تنها در کشور 
بلکه در دنيا نيز علت واقعی بروز اوتيسم مشخص نشده و هيچ آزمایشی 
وجود ندارد که این اخت��الل را پيش بينی کند؛ چنانچ��ه این بيماری با 

تصویربرداری مغز نيزمشخص نمی شود. 

خبر ویژه

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
علیرضا کریمان

نظام آموزش و پرورش کش��ور در نظ��ر دارد با تربيت نيروی شایس��ته 
آینده دانش آموزان را به تعالی نزدیک تر کند.  چرا که  امروز جنگ نرمی 
در حال انجام اس��ت و معلمان در عرصه تعليم و تربيت، نقش س��ربازان 
خط مقدم را ایفا می کنند و به همي��ن دليل باید با ایجاد یکرنگی در این 
سال، در پرورش آینده سازان گامی حماسی برداریم. نباید فراموش کرد  
شهيد مرتضی مطهری الگوی تمام عيار مردانگی و عزتمندی  است و به 
قول امام خمينی آثار ارزشمند 
این اس��تاد فقيد بدون استثنا 
هس��تند و باید تمامی مردم و 
به خصوص فرهنگيان، مطالعه 
آث��ار وی را در برنام��ه زندگی 
خود قرار دهند و بدین ترتيب 
رسالت شغلی و حرفه ای خود 

را به انجام رسانند. 

در پرورش آینده سازان باید گامی 
حماسی برداریم

چهره روزیادداشت
اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی کتابخانه های عمومی استان
مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختياری از اعالم نتایج اوليه آزمون استخدامی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور خبر داد. بهروز صادقي افزود: نتایج اعالم شده، سه برابر ظرفيت است 

که پس از گزینش و مصاحبه 12 نفر در کتابخانه های عمومی استان مشغول به کار می شوند.
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رئيس شورای سياستگذاری ائمه جمعه چهارمحال و بختياری 
گفت: کتابخوانی باید به عنوان یک نياز در ميان عموم مردم رایج 

و مطرح باشد.
حجت االسالم احمدی در گردهمایی خانوادگی کتابداران استان 
افزود: کتابخوانی باید به عنوان یک نياز در ميان عموم مردم رایج 
و مطرح باشد. وي با اش��اره به ابعاد ش��خصيتی حضرت فاطمه 
زهرا)س( ایش��ان را الگوی زن��ان عالم در تمام اعص��ار و زمان ها 
برش��مرد. حجت االس��الم احمدی با تأکيد ب��ر ترویج فرهنگ 
کتابخوانی در س��طح جامعه افزود: باید فرهن��گ کتابخوانی در 
جامعه نهادینه شود. چرا که هرگاه ضرورت کتابخوانی و اهميت 
آن برای همه اف��راد جامعه معنا پيدا ک��رد، در آن صورت افراد با 
مطالعه بيگانه نخواهن��د بود. وي ميزان گرایش ب��ه مطالعه را از 
شاخص های توسعه جامعه برشمرد و افزود: در این ميان کتابداران 
و کتابخانه های عمومی نقش مهمی را در این حيطه ایفا می کنند. 
چرا که ترغيب به کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه، از وظایف 
کتابداران و کتابخانه های عمومی است. حجت االسالم احمدی 
تصریح کرد: کتابداران با در اختيار داشتن انواع منابع اطالعاتی، 
بهترین فرصت را براي مطالعه و کتاب خواندن دارند. بنابراین به 
عنوان قش��ری که در رأس مقوله کتاب و کتابخوانی قرار دارند، 
نباید مطالعه را فراموش کنند. مدی��رکل کتابخانه های عمومی 
چهارمحال و بختياري گفت: کتابخانه ها و مراکز اطالع رس��انی 
تأثير قابل توجهی در گسترش فرهنگ مطالعه دارند. در این ميان 
کتابداران و کتابخانه های عمومی، به دليل ارتباط بيشتر با افراد 

جامعه، نقش ویژه و مهمی در این حيطه ایفا می کنند؛ زیرا ترغيب 
به کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه از وظایف کتابخانه های 
عمومی است . ميزان گرایش به مطالعه، امروزه یکی از شاخص های 

توسعه به شمار می رود.
 بهروز صادقي با اشاره به اقدامات انجام گرفته نهاد کتابخانه هاي 
عمومي گفت: سال گذشته خدمات کتابخوانی در کتابخانه های 
عمومی و ترویج فرهنگ کتابخوانی روند رو به رش��دی داشته و 
اميدواریم سال جاری نيز با همت کتابداران استان، گام های بلندي 
در جهت پویایی کتابخانه ها و تحقق اه��داف نهاد کتابخانه های 

کشور برداشته شود.
وي، نقش کتاب��داران در ارتقای فرهنگ جامع��ه را مهم ارزیابی 
کرد و افزود: براس��اس ارزیابی های انجام ش��ده، نقش کتابداران 
در اعتالی فرهنگ و دانش جامعه از حيث اهميت، بعد از جایگاه 
معلمان آورده ش��ده. بنابراین کتابداران با آگاهی از شأن و نقش 
خود در توسعه فرهنگ جامعه، از کسب علم و مطالعه غافل نشوند 
تا بتوانند با ارائه مشاوره و راهنمایی های مطلوب، انگيزه مطالعه را 

در مخاطبين دوچندان نمایند.
صادقي تصریح کرد: تالش برای تثبيت جایگاه و ش��أن کتاب در 
سبد کاالی فرهنگی خانوارها، نخستين گام در رونق بخشی به این 
حوزه مقدس است. کتابخانه ها در هر کشور با هر درجه از توسعه 
نقش بسيار مهمی در س��واد آموزی برعهده دارند. کتابخانه های 
عمومی نيز نقش بسزایی در پيشرفت »نهضت کتابخوانی« ایفا 

می کنند.

ریيس سازمان جهاد کشاورزی استان 
گروه 
چهارمحال و بختياری از قابليت توليد شهرستان

ساليانه 50 هزار تن ماهی قزل آال در 
پایان برنامه پنجم دراستان ،خبرداد.صفدر نيازی، با اشاره به 
پتانسيل های استان ازجمله چشمه های آبشاری، دمای پایين 
آب، واقع شدن استان در منطقه کوهستانی و شيب دار بودن 
زمين به منظور چندین بار استفاده از آب برای افزایش توليد در 
واحد سطح، 13 رشته رودخانه آب از سرشاخه های رودخانه 
کارون و در بعض��ی مواقع چ��اه  ها و اس��تخرهای ذخيره آب 
 کش��اورزی را از قابلي��ت ه��ای اس��تان در پ��رورش ماهی

 دانست.
 وی افزود: با تغيير ساختار در برخی زمين های استان، استفاده 
از طول 100کيلومت��ری رودخانه ارمند در بازفت، اس��تفاده از 
 روش های نوی��ن مانند پرورش ماه��ی در قفس و اس��تفاده از 
روش های نوین هوا دهی و تغذیه، می توان ميزان توليد در سطح 

را افزایش داد.
وی با اشاره به آغاز صادرات شيالت استان از اواخر سال ٩0 گفت: 
با نگاه صادراتی و صادرات ش��يالت، می توان جایگزین مناسبی 

برای محصول نفت پيدا کرد. 

سامان قطب تولیدات باغی چهارمحال و بختیاری 
است

ریيس جهاد کشاورزی شهرستان س��امان گفت: سامان، قطب 

توليدات باغی چهارمحال و بختياری است.
کيامرث کریميان در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اینکه شهرستان 
سامان قطب باغبانی و توليدات باغی در اس��تان و کشور است، 
اظهار داش��ت: باید در راس��تای افزای��ش و توس��عه باغات این 
شهرستان، برنامه های تخصصی و جدید برای افزایش توليدات 

برای این شهرستان داشته باشيم.
وی با اش��اره به اینکه ایجاد صنایع تبدیلی در شهرس��تان یکی 
از اقدامات ضروری در این شهرستان اس��ت، بيان داشت: ایجاد 
صنایع تبدیلی، ارزش افزوده باال برای توليد کنندگان کشاورزی 
و سود و در آمد بيشتری برای کشاورزان و شهرستان و استان به 

همراه دارد.
کریميان با بيان اینک��ه  باید از ارقام پر محص��ول باغی  و مقاوم 
به سرمایه گذاری در این شهرس��تان استفاده شود، بيان داشت: 
کارگروه توسعه کشاورزی باید هرچه سریع تر در این شهرستان 
برگزار شود. زیرا بيشتر فعاليت این شهرستان در بخش کشاورزی 

است.
رئيس جهاد کشاورزی شهرس��تان سامان با اش��اره بر اینکه با 
ساخت و سازهای غير مجاز در این شهرس��تان برخورد خواهد 
شد، بيان داشت: باید فرهنگ سازی در توسعه باغات و جلوگيری 

از تخریب باغات در این شهرستان صورت گيرد.
کيامرث کریميان اذعان داشت: در راستای افزایش توليدات باید 
از فناوری های جدید در راستای جلوگيری از سرما زدگی باغات 

استفاده شود. 

با تغییر در 
برخی زمین های 
استان، استفاده 
از 100کیلومتر 
رودخانه ارمند در 
بازفت، پرورش 
 ماهی در قفس و 
 روش های نوین
 هوا دهی و تغذیه، 
می توان میزان 
تولید را افزایش 
داد

باید فرهنگ 
کتابخوانی در 
جامعه نهادینه 
شود. چرا که هرگاه 
ضرورت کتابخوانی 
و اهمیت آن برای 
همه افراد جامعه 
معنا پیدا کرد، در 
آن صورت افراد 
با مطالعه بیگانه 
نخواهند بود

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:  ریس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه چهارمحال و بختیاری:

  قابلیت تولید 50 هزار تن ماهی قزل آال کتابخوانی به عنوان نیاز مردم مطرح شود
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 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

          ابالغ
210 شماره ابالغیه: 9110100350805709. شماره پرونده: 9109980350801196. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911252. خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت 
خوان��دگان حمی��د درش نصیر و محمد جعفر روحانی به خواس��ته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 
9109980350801196 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/29 و س��اعت 
08:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
230 شماره ابالغیه: 9110100350805712. شماره پرونده: 9109980350801197. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911253. خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت 

خوان��ده محم��د مصطفی حلبیان به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 
9109980350801197 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/29 و س��اعت 
10:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
231 شماره ابالغیه: 9110100350805713. شماره پرونده: 9109980350801193. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911249. خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت 
خوانده انوش��یروان هاشمی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفه��ان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 

9109980350801193 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/29 و س��اعت 
11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 

به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
234 شماره ابالغیه: 9110100350505565. شماره پرونده: 9109980350501520. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911545. خواهان ها مهناز کدخدای��ی و مهرداد کدخدایی و 
جمش��ید کدخدایی و فرهاد کدخدایی دادخواستی به طرفیت خواندگان حبیبه هاشمی 
و فاطمه هاشمی و حس��ین قلی سلطانی و ایران کدخدایی و محترم سلطانی و مهدی 
کدخدایی و اسداله سلطانی و محمدتقی سلطانی و محمدعلی سلطانی و مریم سلطانی 
و عزت هاش��می و رضا س��لطانی و ناصر کدخدایی به خواسته افراز ملک )اختالف 

در مالکیت( پالک ثبتی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه یک 
اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9109980350501520 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1392/03/29 و س��اعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
255 ش��ماره ابالغنامه: 9110100353202909. شماره پرونده: 9109980362600856. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911261. مش��خصات اب��الغ ش��ونده حقیق��ی: مه��رداد 
داداش زاده فرزن��د عل��ی نش��انی مجه��ول المکان. تاری��خ حض��ور: 1392/03/29 
چهارش��نبه س��اعت 10:00 مح��ل حض��ور: اصفه��ان خ چهارب��اغ ب��اال خ ش��هید 
نیکبخ��ت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 1 اتاق ش��ماره 123. 
عل��ت حض��ور: در خصوص ش��کایت هاج��ر قربانی علیه ش��ما مبنی ب��ر ضرب و 

 ج��رح و توهی��ن در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید.
م الف: 17812 معتمدی – منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
266 شماره درخواست: 9110460350600002. شماره پرونده: 9109980350601120. 
 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911147. خواهان آقای رضا س��پهرنیا فرزند حس��ینعلی

)با وکالت آقای عبداله اختر( دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- شهرداری اصفهان 
2- عب��اس 3- غالمحس��ین 4- محمدرضا 5- مصطفی 6- ملیح��ه 7- بتول 8- عزت 
ش��هرت همگی حاجیان فرزندان مصطفی به خواس��ته اثبات مالکی��ت و تایید قولنامه 
1373/10/24 تقدی��م دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت 

رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق 310 ارجاع و به کالس��ه 9109980350601120 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/03/29 و س��اعت 09:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان ردیفهای دوم الی هش��تم و درخواست خواهان و وکیل ایشان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 

حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار 
630 چون آقای فرش��اد و منصور ذاکری و غیره ش��کایتی علی��ه آقای حامد ضمیر 
روش��ن مبنی بر 1- مش��ارکت در کالهب��رداری 2- فروش مال غی��ر مطرح نموده 
ک��ه پرونده آن ب��ه کالس��ه 910943ک121 ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 92/3/29 س��اعت 9:00 صبح تعیین ش��ده نظ��ر به اینکه مته��م مجهول المکان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دع��وت به عمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 1273 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

مزایده 
633 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 890109ج2 مربوط به خواهان علی اکبر عطاء فرد با وکالت ماشاءاهلل غفاری 
و خوانده هوش��نگ شاهچراغی اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 8/95789 حبه 
مشاع از 21 حبه از 72 حبه مشاع پالک ثبتی شماره 2421/7 بخش یک ثبت اصفهان با 
احتساب حقوق تجاری )کسب و پیشه و سرقفلی( از سهام خوانده در روز چهارشنبه 
92/3/8 س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 
سوم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع 
در اصفهان، خ کاش��انی )ش��اهپور(، روبروی مس��جد لنبان، جنب هنرستان دخترانه 
بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کس��ی اس��ت ک��ه حداقل 10% مبلغ 
ارزیابی ش��ده را به حساب س��پرده 2171290210008 واریز کرده، باالترین قیمت 
را پیش��نهاد نماید. نظر کارشناس: محل مورد نظر به مساحت مفید اندازه گیری شده 
حدود 17 مترمربع با دیوارهای قدیمی خشت و گل، سقف تیر و تخته بازسازی شده، 
با پوشش بدنه سنگ، فرش کف سنگ و با درب آلومینیوم و شیشه و با حفاظ پروفیل 
فلزی مشبک و نمای خارجی سنگ، دارای برق تک فاز و با شغل الستیک فروشی در 
تصرف و مورد بهره برداری محکوم علیه است. کل ارزش شش دانگ مغازه یاد شده 
ش��امل ارزش ملک و حقوق تجاری )سرقفلی و حق کسب و پیشه( بانضمام اشتراک 
و امتیازات مربوطه جمعا برابر 2/160/000/000 ریال اعالم می شود. ارزش سرقفلی 
و حق کس��ب و پیشه آن 1/428/000/000 ریال و حقوق مالکانه 732/000/000 ریال 
تعیین می ش��ود. ارزش 21 حبه از مالکیت و حقوق تج��اری مغازه به ترتیب: 1- 21 
حب��ه مالکیت برابر 213/500/000 ریال. 2- 21 حبه حقوق مالکیت تجاری )س��رقفلی 
و حق کس��ب پیشه( 416/500/000 ریال. جمعا 630/000/000 ریال محاسبه و اعالم 
 می گردد. ضمنا قیمت پایه جهت ش��رکت در مزایده میزان 268/736/713 ریال اعالم

می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
836 شماره: 105/92حل1. خواهان عباس غفوری فرزند تقی به نشانی خمینی شهر– 
خ 17 ش��هریور – اسفریز – کوچه مس��جد محمود. خوانده: جواد جعفرآقایی فرزند 
حس��ن به نش��انی مجهول المکان. موضوع: الزام به انتقال یک دستگاه موتورسیکلت 
هوندا i 125 به ش��ماره شهربانی 12384-اصفهان 14 احترامًا بدین وسیله یک نسخه 
از دادخواس��ت که پیرو نامه می باش��د در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و 
نتیجه را جهت بهره برداری قضایی به ش��ورا ارس��ال نمایید. وقت رس��یدگی مورخ 

92/3/20 ساعت 5:45 می باشد. شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر 
  

حصر وراثت 
837 آقای سید تقی موسوی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 
68/92 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان سید اسماعیل موسوی بشناس��نامه 30 در تاریخ 1390/12/9 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
 نازبیگم موسوی فرزند سید نصراله ش ش 31 )همسر(. 2- سید تقی موسوی فرزند
س��ید اس��ماعیل ش ش 5 )فرزند(. 3- سید رس��ول موسوی فرزند س��ید اسماعیل 

ش ش 12911 )فرزند(. 4- س��ید ابوالقاس��م موس��وی فرزند س��ید اسماعیل ش ش 
57 )فرزند(. 5- س��ید مصطفی موس��وی فرزند سید اس��ماعیل ش ش 113 )فرزند(. 
6- زهره موس��وی فرزند س��ید اس��ماعیل ش ش 1740 )فرزند(. 7- ربابه موسوی 
فرزند س��ید اس��ماعیل ش ش 467 )فرزند(. 8- اعظم موس��وی فرزند سید اسماعیل 
ش ش 1965 )فرزند(. 9- عفت موس��وی فرزند س��ید اس��ماعیل ش ش 92 )فرزند( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
  

حصر وراثت 
838 آقای س��ید تقی موس��وی دارای شناس��نامه شماره 5 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 67/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان نازبیگم موسوی بشناس��نامه 31 در تاریخ 1391/3/29 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
س��ید ابوالقاسم موسوی فرزند سید اس��ماعیل ش ش 57 )فرزند(. 2- سید مصطفی 
موس��وی فرزند سید اس��ماعیل ش ش 113 )فرزند(. 3- سید رسول موسوی فرزند 
 س��ید اس��ماعیل ش ش 12911 )فرزند(. 4- سید تقی موس��وی فرزند سید اسماعیل

ش ش 5 )فرزند(. 5-  عفت موس��وی فرزند س��ید اس��ماعیل ش ش 92 )فرزند(. 6- 
 ربابه موس��وی فرزند سید اس��ماعیل ش ش 467 )فرزند(. 7- اعظم موسوی فرزند

س��ید اس��ماعیل ش ش 1965 )فرزند(. 8- زهره موسوی فرزند سید اسماعیل ش ش 
1740 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
  

حصر وراثت 
839 آقای محمد نصیری خوزانی دارای شناسنامه شماره 269 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 106/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فاطمه شفیعی خوزانی بشناس��نامه 857 در تاریخ 1391/11/21 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- حس��ین قصری خوزانی فرزند ه��ادی ش ش 175 )فرزند(. 2- محمد نصیری 
خوزان��ی فرزند هادی ش ش 269 )فرزند(. 3- مصطفی قصری خوزانی فرزند هادی 
ش ش 324 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
  

حصر وراثت 
840 آقای محس��ن طالبی ورنوسفادرانی دارای شناس��نامه شماره 16404 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 53/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان رمضانعلی طالبی ورنوس��فادرانی بشناسنامه 755 
در تاری��خ 1391/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عش��رت آرش زمانی ورنوسفادرانی فرزند خداداد ش 
ش 386 )همس��ر(. 2- محسن طالبی ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی ش ش 16404 
)فرزند(. 3- نسترن طالبی ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی ش ش 113-023427-4 
)فرزند(. 4- نس��رین طالبی ورنوس��فادرانی فرزند رمضانعلی ش ش 6183 )فرزند(. 
5- ناهید طالبی ورنوس��فادرانی فرزند رمضانعل��ی ش ش 7-042463-127 )فرزند( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
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پیامبر اکرم )ص( :
دنيا كوچك تر و حقير تر و ناچيز تر از آن است كه در آن ازكينه 

ها پيروى شود.

مسأله ای به نام »چاله جمعیتی«

آمار و ارقام و شاخص های رشد باروری در کشور از مرز هشدار عبور 
کرده است.کارشناسان هشدار می دهند اگر تا سال ۹۵ فکری برای 
اصالح رشد جمعیت نکنیم، در چاله جمعیتی قرار می گیریم. ورود 
نرخ رشد جمعیت و ش��اخص باروری به فاز بحران، هشداری بود که 
چندی پیش وزارت بهداش��ت نیز آن را اعالم کرد. ب��ا تمام تدابیر و 
جلس��ات اضطراری ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای 
اسالمی و مرکز زنان و خانواده، هنوز مصوبات این موضوع به مرحله 
اجرا نرسیده است. این در حالی است که بنا به تأکید رییس شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان، هم اکنون با سونامی پیری جمعیت مواجه 

هستیم.

کاله گشاد تنظیم خانواده
جمعیت، یکی از س��رمایه های اجتماعی و از مهم ترین شاخص های 
توسعه است؛ موضوعی میان رش��ته ای که موضوعاتی مانند تغذیه، 
آمار بهداشت، مس��ائل امنیتی و سیاس��ی را هم باید در ذیل آن در 
نظر گرفت. دکتر علی کائیدی، نایب رییس اول کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو با جوان درباره اهمیت 
موضوع جمعیت و بحرانی که امروز در آستانه آن قرار داریم، می گوید: 
ما در محاس��بات جمعیتی اش��تباه کردیم و چالش امروز در رش��د 
جمعیت، در نتیجه کاله گشادی اس��ت که سازمان بهداشت جهانی 
تحت عنوان برنامه بهداش��تی بر سر ما گذاش��ت. به باور وی، اجرای 
این برنامه های بهداش��تی، از م��رگ و میر مادران و فرزن��دان نیز تا 
حد زیادی پیشگیری کرد، اما از سوی دیگر سبب شد نیروی جوان 
فعال، پویا و نخبه ما کاهش یابد و با سونامی پیری مواجه شویم. این 
نماینده مجلس با اشاره به میانگین سنی دانشمندان ایرانی می افزاید: 
سازمان های جهانی حتی فکرش را هم نمی کردند که میانگین سنی 
دانشمندان هسته ای ایران ۲۷ تا ۳۰ سال باش��د، اما با روند کنونی 
افزایش جمعیت ما نیروی پویا و خالق جامعه را از دس��ت می دهیم 
و این نتیجه فرهنگ سازی گس��ترده ای است که در راستای کاهش 

جمعیت انجام دادیم.

فرزند کمتر در خانواده پولدارتر!
برخی افراد نبود امکانات کافی و مشکالت اقتصادی را مهم ترین عامل 
در نفوذ ش��عار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« در میان مردم می دانند، 
اما کائیدی معتقد است این فرهنگ در پی تغییر سبک زندگی مردم 
کشورمان اتفاق افتاده است. وی با اشاره به غلبه تک فرزندی در میان 
اکثریت مردم جامعه می افزاید: شما اگر از نظر اقتصادی به جمعیت 
خانواده های متوسط رو به باال دقت کنید، متوجه می شوید در باالی 
شهر و خانواده های پولدار غلبه با تک فرزندی است.  بنابر این نمی توان 
عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری را صرفاً با مسائل مادی و امکانات 

مرتبط دانست.

تقصیر بحران جمعیت برگردن تغییر سبک زندگی
کائیدی می افزاید: در س��بک زندگی ایرانی- اسالمی، زن در کانون 
خانواده و محور این نهاد بود، اما در س��بک زندگ��ی جدید بانوان از 
محیط خانه بیرون کشیده شده اند و همین مس��أله بر میزان تمایل 
آنها به فرزندآوری، تأثیر زیادی داش��ته اس��ت. به گونه ای که بانوان 
شاغل ترجیح می دهند فرزند کمتری داشته باشند و این فرزندآوری 
را به تأخیر می اندازند. بنابه تأکید وی ۳۰ س��ال است ما روی چنین 
فرهنگ��ی کار کرده ایم و طبیعتاً اص��الح آن ام��ری زمان بر و کاری 

سخت است.

 

رمان »کلیدر«، اثر معروف »محم��ود دولت آبادی«، 
در فهرس��ت طوالنی تری��ن رمان ه��ای جه��ان 
 پ��س از اث��ر مع��روف »مارس��ل پروس��ت« یعن��ی

 »در جست وجوی زمان از دس��ت رفته« در رتبه  دوم 
قرار دارد. س��ایت ویکی پدیا در گزارش��ی ب��ا درنظر 
گرفتن عوامل متعددی چون تعداد کلمه ها، به معرفی 
طوالنی ترین رمان های ادبیات جهان پرداخته که در 
این میان، رمان کلیدر نوشته محمود دولت آبادی، در 
رتبه ی دوم دیده می ش��ود. ویکی پدی��ا برای انتخاب 
طوالنی ترین رمان های جهان سه راه پیش رو داشته؛ 
اول ش��مارش تعداد حروف یک کتاب،  دوم شمارش 
تعداد کلمه های آن و س��وم بر اساس تعداد صفحه ها 
با مبن��ا ق��رار دادن ۲۵۰ لغت در هر صفح��ه با فونت 
1۲. در نهایت، ش��مارش تعداد کلمه ها با استفاده از 
نرم افزارهای کامپیوت��ری معیار انتخاب طوالنی ترین 
رمان ها قرار گرفته اس��ت. مس��أله دیگر، تعریف های 
متفاوت از واژه  رمان بوده اس��ت. در نهایت، رمان یک 
نوشته  با داستان مجزا که از سوی یک ناشر چاپ شده 
و یا به صورت الکترونیک منتش��ر ش��ده و دارای حق 
تألیف و انتشار برای نویسنده باشد، تعریف شده است. 
بر این اس��اس، کتاب هایی مثل »ارباب حلقه ها« که 
داستان های مجزا داشته و مجموعه های »هری پاتر« 
که یک مجموعه  داستان است، از این رده بندی کنار 
گذاشته شده اند.سایت ویکی پدیا با تنظیم فهرستی، 
رمان مشهور »در جس��ت وجوی زمان از دست رفته« 
نوشته  »مارس��ل پروست« چاپ انتش��ارات »مادرن 
الیب��رری« را که در هف��ت جل��د و 4۲11 صفحه به 
زبان  فرانس��وی انتش��ار یافته، با حدود یک میلیون و 
۲۰۰ هزار کلمه، به عنوان طوالنی ترین رمان  ادبیات 
جهان انتخاب کرده است. رمان کلیدر نوشته  محمود 
دولت آبادی که در س��ال 1۹84 در 1۰ جلد و ۲8۳6 
صفحه توس��ط انتش��ارات »فرهنگ معاصر« به زبان 
فارسی منتشر شده، با داشتن حدود ۹۵۰ هزار کلمه 
در رتبه  دوم قرار گرفته است. کلیدر، رمانی در ستایش 
کار و زندگی و طبیعت و رمانی حماسی از شجاعت و 
مردانگی است که شخصیت اول این رمان شخصی به 
نام »گل محمد« است که دولت آبادی بیش از 1۵ سال 

عمرش را صرف نگارش آن کرده است.
در رتبه های بعدی این فهرس��ت، چندی��ن اثر کم تر 
شناخته ش��ده  به چش��م می خورند تا این که در رتبه  
 س��یزدهم به کتاب مش��هور »جنگ  و صلح« نوشته 

 »لئ��و تولس��توی« برمی خوریم. این کتاب توس��ط 
انتشارات »آکسفورد ورلدز الیبرری« به زبان روسی 
منتشر ش��ده و 144۰ صفحه و حدود ۵61 هزار لغت 
دارد.جنگ  و صلح یکی از آثار ادبی مشهور جهان است 

که به زبان ها مختلفی ترجمه شده است.
در رتب��ه  هفده��م ای��ن رده بن��دی، کتاب مش��هور 
»بینوایان« نوش��ته  »ویکت��ور هوگو«،  نویس��نده ی 
مش��هور فرانس��وی، دیده می ش��ود که در قالب یک 
جلد کتاب با 1488 صفحه و ح��دود ۵۳1 هزار لغت 
انتشار یافت. این کتاب که یکی از شاهکارهای ادبیات 
کالسیک به شمار می رود، به زبان فرانسه نوشته شده 

و طی سال ها به زبان ها مختلفی ترجمه شده است.
در نهایت رمان مش��هور »ش��وخی بی پایان« نوشته  
»دیوید فاستر واالس«، نویس��نده  مشهور آمریکایی 
که در سال ۲۰۰8 در سن 46 سالگی خودکشی کرد، 
در رتبه  نوزدهم قرار گرفته اس��ت. این کتاب توسط 
انتشارات »بک بی بوکس« در 11۰4 صفحه به زبان 
انگلیس��ی و با 484 هزار لغت انتشار یافت و به عنوان 
یکی از پرفروش ترین رمان های جهان در سال ۲۰۰6 
در یک نظرسنجی که از سوی مجله ی تایم انجام شد، 
در جمع 1۰۰ رمان برتر انگلیسی زبان از سال 1۹۲۳ 

تا کنون قرار گرفت.

»کلیدر« دومین رمان طوالنی  
جهان شد
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

کارشناسان کانادایی، پوش��اک هوش��مندی تولید کرده اند که رنگ و شکل آنها بر اساس 
حرکات فرد تغییر می کند.پروژه »کارمای آفتاب پرست« که توسط دانشگاه کنکوردیا در 
مونترال اجرا شده، الیاف الکترونیکی را درون لباس ها قرار داده تا انرژی بدن را جمع آوری 
کنند. محصول جدید این کارشناسان، شامل لباسی است که رنگ و شکل آن تغییر کرده و 
همچنین پیراهنی که می تواند یک تلفن همراه را شارژ کند.این در حالی است که به گفته 
سازندگان، این محصول هنوز راه درازی را تا ورود به بازار در پیش داشته و تا ۲۰ یا ۳۰ سال 

آینده به خط تولید نخواهد رسید.
 ابتکار اصلی این پروژه پژوهش��ی، قرار دادن عملکردهای الکترونیک یا رایانه ای در میان 
بافت ها است. این اجزای الکترونیکی، به جای متصل ش��دن به پوشاک، درون آنها بافته 
می شوند. این الیاف از چندین الیه پلیمر ساخته شده که در زمان کشیده شدن در یک قطر 
کوچک با یکدیگر تعامل پیدا می کنند. استفاده از الیاف هوشمند در حال حاضر کاربردهای 
زیادی داش��ته؛ از جمله لباس هایی که می توانند با مواد رسانای الکترونیکی بدن کاربر را 

گرم تر کنند.

محققان آلمانی دریافتند، خفاش ها قادرند از طریق صدا دوستان خود را در تاریکی هوا تشخیص 
دهند.خفاش ها حیوانات اجتماعی بوده و دارای رابطه دوستی با یکدیگر هستند؛ این حیوانات 
مانند خلبانان جت های جنگنده، نیازمند برقراری ارتباط س��ریع، خ��اص و مختصر با یکدیگر 
هس��تند تا از برخورد با یکدیگر در هنگام شکار پیش��گیری کنند. رفتار اجتماعی خفاش ها که 
آنها را قادر به ش��ناخت یکدیگر از روی صدا می کند، باعث شگفتی دانشمندان شده است.تیم 
 تحقیقاتی دانشگاه دامپزش��کی هانوفر به سرپرستی »هانا کاتس��ین« رفتار اجتماعی خفاش

 خون آشام )Megaderma lyra( را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که این حیوانات دارای 
نوعی تماس بدنی مانند یک پالس صوتی هستند که از آن برای شناخت یکدیگر در تاریکی شب 
اس��تفاده می کنند. دو گروه از خفاش ها بمدت دو ماه در دو اتاق پروازی جداگانه قرار گرفتند؛ 
خفاش هایی که در تماس مکرر با یکدیگر بودند، مشخص شده و سپس به مدت چهار ساعت از 
یکدیگر جدا شدند. با ثبت صدای خفاش ها و پخش مجدد آن برای سه گروه خفاش های دوست 
با تماس بدنی، دوست بدون تماس بدنی و غیر دوست، نحوه واکنش آنها مورد ارزیابی قرار گرفت 

که نشان می دهد، تمام خفاش ها با پخش صدا به سمت بلندگوها پرواز می کنند.

اوکراین در صدر فهرست مقاصد ارزان گردشگری دنیا قرار 
گرفت.  یکی از سایت های معتبر در حوزه صنعت گردشگری 
در گزارشی با بررسی میزان هزینه اقامت و تفریح گردشگران 
در کش��ورهای مختلف ، اوکراین را در صدر فهرست مقاصد 
ارزان گردش��گری جهان ق��رار داد. در این س��ایت اوکراین 
کشوری توصیف شده که در آن تنها با ۵۰ دالر هزینه  روزانه 
می توان در هتل ه��ای خوب اقام��ت کرد ، از آث��ار تاریخی 
ثبت ش��ده در فهرست میراث جهانی یونس��کو دیدن کرد و 
با پرداخت چند دالر، غذای محلی لذیذ خورد. این س��ایت 
همچنین کشورهای کره جنوبی ، سریالنکا ، ترکیه ، کامبوج ، 
کرواس��ی و پاناما را نیز در جمع مقاصد برتر ارزان گردشگر 

جهان قرار داده اس��ت. اوکراین از آث��ار تاریخی منحصر به 
 فردی بهره می برد؛ از جمله دو کلیس��ای »س��ن سوفیا« و

 »پچرسک الورا« در ش��هر کیف، پایتخت این کشور، خانه 
تاریخی »ویو« با قدمتی بیش از 1۰۰۰ س��ال و بقایای قلعه 
»کارپاتیانس« . کیف، مدتی قبل نیز طبق اعالم فهرس��ت 
مقاصد برتر گردشگری جهان ، باالتر از شهرهای مونترال  در 
کانادا، بوستون در آمریکا و ریودو ژانیرو در برزیل قرار گرفت. 
 در آخرین رتبه بندی سازمان جهانی جهانگردی، اوکراین از 
نظر تعداد گردشگر جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده  
است. همچنین عجایب هفت گانه اوکراین که از اصلی ترین 
جاذبه ه��ای گردش��گری این کش��ور ب��وده و از هفت بنای 
تاریخی و فرهنگی تش��کیل ش��ده، س��االنه میزبان هزاران 

گردشگر است.

ارتباط خفاش ها  از طریق صداطراحی پوشاک آفتاب پرست 

 ارزان ترین کشوربرای گردشگران

تزئینات و لباس های 
جالب قبایل بومی در کنیا

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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

5

4

3

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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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.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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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.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

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

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

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!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد امتياز 
جابجائی مسافر در محور شهر جديد مجلسی – مباركه )توسط مينی بوس( را، از طريق 
مناقصه عمومی به شركتهای حمل و نقل واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان می توانند 
از تاريخ نشر آگهی به مدت سه روز جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای اين 
شركت مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند. 
نش�انی: اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم – 
شركت عمران مجلسی تلفن: 5452286-0335 ، دورنگار 5452214-0335 صندوق 

پستی 86316-11178 
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

كليه هزينه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه 

م الف: 1946شرکت عمران شهر جدید مجلسی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

