
رسانه ها ترویج کننده شور انتخاباتی باشند 

 باید این فوتبال را آتش زد

 » مگر  چراغی
  بسوزد«  
منتشر شد

در نخستین جلسه رسانه ای ستاد انتخابات استان اصفهان عنوان شد: 

خداداد عزیزی:

جانمایی بیش از 373 هزار 
هکتار اراضی دولتی 7

قیمت شیر تا دو ماه 
دیگر  افزایش نمی یابد 4

افزایش فشار خون و مرگ
8 درروزهای سرد و بارانی

2
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شعار م اخالق مداری و ثبات 
مدیریت است 

خرمشهر را خدا آزاد کرد

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست  جمهوری با اشاره 
به اینکه برنامه های آینده ما در دو موضوع بازسازی اقتصادی 
و بازس��ازی روابط خارجی خالصه می ش��ود، گفت:  شعار ما 
اخالق مداری و ثبات مدیریت اس��ت. علی اکبر والیتی اظهار 

داشت: در کوتاه مدت، می توان رشد قیمت ها را کنترل کرد.

 فدراسیون، ذوب آهن
 را نابود می کند

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن سیاس��ت فدراسیون 
فوتبال را “سیاست یک بام و دو هوا” دانست و اظهار 
کرد: این طور می خواهند فوتبال را توسعه دهند و تیم 
ملی را تقویت کنند؟ باش��گاهی که 50 سال صادقانه 
به ورزش کشور و نه فقط فوتبال خدمت کرده، اکنون 
در بحران مالی به س��ر می برد و تصمیم های نادرست 

فدراسیون هم بر مشکالت افزوده است.

س:حمیدرضا نیکومرام / زاینده رود[
]عک

2
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زخمی شدن یک محیط بان دیگر
 در منطقه کاله  قاضی 3

مردم به آرمان های جمهوری اسالمی 
پایبندند7

از این به بعد به جای ستاره باید منتظر فانوس باشیم،خداداد عزیزی 
با تشریح سه مس��ابقه تیم ملی فوتبال در مسابقات مقدماتی جام 
جهانی حضور تیم ملی در این رقابت ها را بس��یار سخت دانست. 
خداداد عزیزی در گفت و گو با ف��ارس در مورد وضعیت خودش و 

تیم ملی صحبت های زیر را مطرح کرده است:
تیم ملی سه بازی حساس از رقابت های مقدماتی جام جهانی پیش 

رو دارد. به نظرتان این بار می توانیم به جام جهانی صعود کنیم؟
کارمان بسیار سخت است باید با قطر در دوحه بازی کنیم و با کره 
جنوبی در سئول و تنها بازی آسان ما اینجا مقابل لبنان است.در کل 
دو بازی سخت و یک بازی نسبتا آسان را پیش رو داریم، باید ببینیم 

چه نتیجه ای رقم می خورد.
شما این شرایط حس�اس را در بازی های مقدماتی 
جام جهانی 98 فرانسه تجربه کردید و پیروز از آن 

بیرون آمدید، این احتمال را می دهید تیم ملی در 
این دوره هم موفق عمل کند؟

بله اگر کار دس��ت خودمان بود آن وقت حرف ش��ما درست است 
اما این موض��وع را در نظر بگیرید که االن اختیار دس��ت خودمان 
نیس��ت چون دقیقا ازبکس��تان باالی ما اس��ت و کره هم در صدر 

جدول قرار دارد. 
در این بین ما با ازبکستان بازی رودررو نداریم و اگر ازبکستان بتواند 
بازی های باقی مانده اش را ببرد و ما هم س��ه بازی آینده را پیروز 
شویم باز هم ازبکستان به جام جهانی صعود می کند. یک زمان است 
ما دو بازی رودررو مقابل ازبکستان پیش رو داریم و اگر در مجموع 
این دو مسابقه پیروز ش��ویم به جام جهانی صعود می کنیم ولی ما 

االن با ازبکستان بازی نداریم.

کاندیداها برای حل 
مشکالت برنامه ارائه کنند

شوراها ارکان اصلی 
قانون گذاری درکشور          

احمدی نژاد به فکر 
حاللیت از مردم باشد

پرسپولیس اتهام زده و 
باید پاسخ بدهد

 افزایش 20 درصدی
 سطح زیر کشت لوبیا 
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چهره روزیادداشت

واکنش پزشکیان به ردصالحیتش
یک داوطلب انتخابات ریاس��ت جمهوری تاکید کرد که بنده از نظر 
ش��ورای نگهبان تمکین می کنم و مش��کلی با نظر این شورا ندارم.  
مسعود پزش��کیان داوطلب انتخابات ریاس��ت جمهوری در گفت و 
گو با تس��نیم با اشاره به اعالم نتایج بررس��ی صالحیت کاندیداهای 
ریاست جمهوری، گفت: بنده از نظر شورای نگهبان تمکین می کنم 

و مشکلی با نظر این شورا ندارم.
  وی در پاس��خ به این س��وال که آیا هاشمی رفس��نجانی نیز به نظر 
ش��ورای نگهبان تمکین میکند، اظهار داش��ت: طبیعی اس��ت که 
هاشمی رفسنجانی از نظر ش��ورای نگهبان تمکین می کند، چرا که 

با آنها دعوا ندارد.

تبلیغات کاندیداها رسما آغاز شد
سید صولت مرتضوی دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و رئیس 
ستاد انتخابات وزارت کشور  گفت: بر اساس قانون انتخابات ریاست 
جمهوری فعالیت تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
رسماً از تاریخ اعالم اسامی  آنها توسط وزارت کشور آغاز می شود لذا با 
توجه به انتشار اسامی کاندیداهای احراز صالحیت شده در یازدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، کاندیداها از هم اکنون می توانند 

تبلیغات رسمی خود را آغاز کنند
.وی افزود: با اس��تناد به ماده 66 قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری 
کاندیداها فرصت دارند تبلیغات خود را تا 8 صبح روز پنج شنبه 23 
خرداد ادامه دهند. مرتضوی با تأکید بر اینکه: "امیدواریم کاندیداها 
با التزام به قانون و اخالق مداری س��هم خود را در برگزاری جش��ن 
ملی در 24 خرداد ایفا کنند"، اظهار داش��ت: مردم هوش��یار ایران 
اسالمی با حضور گسترده پای صندوق های رأی جهانیان را مبهوت 

خواهند کرد.

رد صالحیت خود را ظلم می دانم!
مش��ایی گفت: من رد صالحیت خود را ظلم می دانم و حل آن را از 

طریق مقام معظم رهبری پیگیر خواهم بود.
  اس��فندیار رحیم مش��ایی ریی��س دبیرخانه جنبش ع��دم تعهد و 
کاندی��دای رد صالحیت ش��ده یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهور  در پاسخ به این سئوال که واکنش شما در قبال رد صالحیت 
در یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری چیست، گفت: من 
پیش از این درباره این مس��ئله صحبت ک��رده ام. من رد صالحیت 
خود را ظل��م می دان��م و ح��ل آن را از طریق مقام معظ��م رهبری 
 پیگیر خواه��م بود.  وی اف��زود: انش��اهلل از این طریق این مش��کل 

حل خواهد شد.

نظر شورای نگهبان را قبول دارم 
محمد سعیدی کیا گفت: عمیقا بر این باورم که منافع نظام و کشور 
را با زیر پا گذاش��تن قانون و اخالق به قیمت رئیس جمهور شدن از 

بین نخواهم برد.
 محمد سعیدی کیا، کاندیدای انتخابات ریاست اظهار داشت: ورودم 
به انتخابات بخاطر انجام تکلیف بود.وی با بیان اینکه آمده بودم تا به 

مردم خدمت کنم، گفت: نظر شورای نگهبان را قبول دارم. 
س��عیدی کیا افزود: عمیقا بر این باورم که منافع نظام و کش��ور را با 
زیر پا گذاش��تن قانون و اخالق به قیمت رئیس جمهور شدن از بین 
نخواهم برد. در تمام طول عمرم جهادی کار کرده ام و در راس��تای 

قانون و اخالق و صداقت زندگی کرده ام.

ازراه های قانونی پیگیری می کنم 
یکی از کاندیداهای احراز صالحیت نشده یازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: با احترام به ش��ورای نگهبان، نسبت به عدم 

تایید صالحیت خود از راه های قانونی اعتراض خواهم کرد.  
صادق واعظ زاده با اشاره به اعالم نظر ش��ورای نگهبان در ارتباط با 
کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با اشاره به 
نبودن نامش در این لیست، گفت: با احترام به شورای نگهبان نسبت 

به تایید صالحیت نشدنم از راه های قانونی اعتراض خواهم کرد.

رونمایی 5 دستاورد جدید
 وزارت دفاع

' تپانچه صائد'، ' سالح انفرادی س��رباز'، 'سالح تک تیرانداز مرصاد'، 
' مهمات نافذ' و ' لباس اس��تتار با دوربین اش��عه م��ادون قرمز' پنج 
دستاوردی هس��تند که امروز چهارش��نبه با حضور سردار سرتیپ 
پاس��دار ' احمد وحیدی' وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 

رونمایی شدند. 
 ' محمد عباسی' وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مقامات لشکری و 
کشوری نیز در این مراسم که در س��الن همایش های برج میالد در 
حال برگزاری اس��ت، حضور دارند.  این تجهیزات بومی جدیدترین 
دستاوردهای وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح است که به 
مناسبت سوم خرداد ماه سالرزو آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت و 

پیروزی رونمایی شدند.

اخبار کوتاه 

کاندیداها برای حل مشکالت 
برنامه ارائه کنند

آیت اهلل حسین نوری همدانی    
نظام اسالمی ایران دارای ظرفیت های بسیار ارزشمندی از جمله اسالمیت 
و والیت فقیه است.اگر نگاهی به اوضاع کشور سوریه و عراق داشته باشیم 
مشاهده می کنیم که چقدر والیت فقیه در کش��ور ما تأثیرگزاری زیادی 
دارد.امام خمینی روحیه خودباختگی در برابر غرب را به روحیه استقالل 
تبدیل کرد و بعد از انقالب اسالمی ایران همواره سیاست استکبارستیزی 
و صهیونیست س��تیزی را دنب��ال کرده اس��ت.امام خمینی)ره( اس��الم 
را از کتاب ها ب��ه صحنه جامعه 
آورد و این مسئله موجب شده 
است که دش��منان علیه اسالم 
موضع گیری داش��ته باش��ند.

باید کاندیداها نسبت به اوضاع 
سیاسی دنیا و نحوه موضع گیری 
کشورها نسبت به ایران دقت نظر 
و به سیاست خارجی توجه جدی 

داشته باشند.
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عالقه مندان به من و آقای مشایی صبور باشند

محمود احمدی نژاد در پایان جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه عدم احراز صالحیت 
اسفندیار رحیم مشایی توسط شورای نگهبان گفت: از تمامی عالقمندان به من و آقای مشایی می خواهم 

که صبور باشند و حوصله کنند، چرا که با وجود مقام معظم رهبری هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

توصیه مشاور هاشمی 
به حامیان آیت اهلل

احمدی نژاد به فکر 
حاللیت از مردم باشد

محمدرضا صادق مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که آیت اهلل 
هاشمی همواره در خدمت نظام و همراه رهبری بوده و خواهد بود و در چارچوب 

مصلحت نظام حرکت می کند. 
 محمدرضا صادق در خصوص واکنش آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی به عدم 
احراز صالحیتش برای ریاست جمهوری، اظهار داشت: آقای هاشمی همواره 
در خدمت نظام و انقالب و همراه امام و رهب��ری بوده و خواهد بود.  وی افزود: 
ایشان همواره به عنوان امین امام و رهبری در مسئولیت های مهم خدمت کرده 
و اکنون نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد و لذا در چارچوب 
مصلحت نظام عمل می کند.  مشاور رئیس مجمع تشخیص نظام گفت: آیت اله 
هاشمی رفس��نجانی یک مجتهد مبارز و انقالبی و از پیشتازان عرصه خدمت 

هستند و همواره در تمام صحنه ها به تکلیف عمل کرده است. 

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با بیان اینکه نتایج 
احراز صالحیت ها توسط شورای نگهبان حاکی از بررسی موشکافانه، مؤمنانه 
و مقتدرانه این شورا اس��ت، گفت: احراز صالحیت کاندیداها آزمایشی برای 
مدعی��ان قانون گرایی اس��ت.  جواد کریمی قدوس��ی در مش��هد ضمن ابراز 
خرسندی از قاطعیت شورای نگهبان در احراز صالحیت کاندیداهای یازدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری اظهار کرد: یکی از عبرت های فتنه 88 این 
بود که آن زمان فتنه و فتنه گران از حکم قانون عبور کردند. وی افزود: در فتنه 
88 فتنه گران به خود اجازه دادند که کلمه نورانی 40 میلیون رای را زیر سئوال 
ببرند و در کف خیابان با مواضع شورای نگهبان مقابله و ستیز کنند. کریمی با 
تاکید بر اینکه فتنه 88 تبعات منفی برای امنیت ملی داشت، خاطرنشان کرد: 

در انتخابات 92 باید از فتنه گذشته عبرت بگیریم.             

علی الریجانی  خاطر نش��ان کرد: نتیجه ای��ن مجاهدت ها و 
همت های بلند شهدای دفاع مقدس حرکت بیداری اسالمی 
در دنیای اسالم شده است که پدیده ای نو و نویدبخش در عصر 
حاضر اس��ت و این حرکت زنده و پیش رونده می باشد لذا باید 
حکام بحرین دست از ایستادگی در مقابل ملت خود بردارند.  
الریجانی افزود: رفتار شنیع نظامیان آل خلیفه در تعرض به 
منزل آیت اهلل شیخ عیسی قاسم رهبر مسلمانان بحرین قابل 
تحمل برای مسلمانان نیست و اینگونه اس��ائه ادب به حریم 
بزرگان دینی نه تنها هیمنه دروغین سلطنت را نشان نمی دهد 
که هراس سیاس��تمداران از بقاء حکوم��ت را علنی می کند.  
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اخیرا مسوولین عاجز 
و درمانده رژیم صهیونیستی به دست و پا افتادند که کشورهای 
غربی قبل از انتخابات، تحریک و تشدید به تحریم ها نمایند؛ 
ش��اید با این توهم که بحث های انتخاباتی در ایران نوعا ذهن 
رهبران ای��ران را از رفتارهای ماجراجویانه آنان منصرف کرده 
است؛ غافل از اینکه انتخابات در ایران با هر اختالف سلیقه ای 
استحکام بیشتری در مبارزه با رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد 
کرد و توان جدی��دی را برای پیگیری راه امام)ره( و ش��هدا به 
پیکر اجرایی کشور وارد خواهد کرد و به فضل الهی ملت ایران 
با انرژی انتخابات دسائس آمریکا و رژیم صهیونیستی را نقش 

برآ ب خواهند نمود.

کاندی��دای اح��راز صالحیت ش��ده انتخابات ریاس��ت 
جمهوری گفت: ستاد انتخاباتی و سخنگو ندارم و بنا دارم 
از طریق رادیو و تلویزیون با مردم صحبت کرده و برنامه 

های انتخاباتی ام را اعالم نمایم.
محمد غرضی یکی از کاندیداهای احراز صالحیت شده 
از س��وی ش��ورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر، در 
پاسخ به این س��وال که ارزیابی ش��ما از عملکرد شورای 
نگهبان و اینکه از بین چهره های مختلف سیاسی، یکی 
از کسانی هس��تید که صالحیتتان احراز شده چیست، 
پاسخ داد: شورای نگهبان مسئولیت بررسی صالحیت ها 
را برعهده داشته و براس��اس همین مسئولیت به وظیفه 
خود عمل کرده اس��ت.این کاندی��دای یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری همچنین درباره اینکه ستاد 
های انتخاباتی شما از چه زمانی فعال خواهند شد، گفت: 
ستاد انتخاباتی و سخنگو ندارم و بنا دارم از طریق رادیو 
و تلویزیون با مردم صحبت کرده و برنامه های انتخاباتی 

ام را اعالم نمایم.
غرضی در پاس��خ به اینکه آیا از جایگاه های ویژه که در 
سطح شهر برای تبلیغات انتخاباتی تعبیه شده استفاده 
می کنید یا نه، عنوان کرد: عالقه ای به این کار ندارم این 

بیلبوردها متعلق به شهرداری است.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست  جمهوری با 
اشاره به اینکه برنامه های آینده ما در دو موضوع بازسازی 
اقتصادی و بازس��ازی روابط خارجی خالصه می ش��ود، 

گفت:  شعار ما اخالق مداری و ثبات مدیریت است.
 علی اکبر والیتی اظهار داش��ت: در کوتاه مدت، می توان 

رشد قیمت ها را کنترل کرد.
وی ادامه داد: اینطور نباش��د ک��ه قیمت ها ظرف مدت 
کوتاهی، رشد فزاینده داشته باشد، چراکه درآمد مردم 
اینچنین افزایش نیافته است و عدم توازن در دخل و خرج 

خانواده ها، بیشتر شده و مشکل مردم افزایش می یابد.
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری 
با بیان اینکه در ابتدای دولت ب��ه عنوان کار کوتاه مدت 
باید بین دولت و مردم اعتماد ایجاد کنیم، تصریح کرد:  
در زمینه اعتمادس��ازی، هرکاری انجام دهیم به صالح 
سیاست داخلی و خارجی کشور است.والیتی با اشاره به 
اینکه مردم زود متوجه می شوند چه کسی اهل وفای به 
عهد بوده و چه کسی به عهد، پایبند نیست، ادامه داد: اگر 
بتوانیم اعتمادسازی را در مدت کوتاه به وجود بیاوریم، 
بخش کوتاهی از برنامه میان م��دت را طی کرده ایم.وی 
خاطرنشان کرد: اگر مردم بتوانند به دولت اعتماد کنند، 

ظرف کوتاه مدت امور به مجاری خود برمی گردد.

سخنگوی شورای نگهبان ش��رایط سنی را زیر مجموعه 
شرط مدیریت ذکر کرد و گفت: ش��رط مدیریت شامل 
همه موارد می شود، کسی ممکن است جوان و بی تجربه 
باش��د و دیگری س��الها تجربه داشته باش��د ولی از نظر 

جسمی پیش بینی شود که توانایی الزم را ندارد.
عباس��علی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان قانون 
اساسی دربرنامه علت اس��تفاده از مهلت 10 روزه برای 
تعیین صالحی��ت داوطلبان نامزدی انتخابات ریاس��ت 
جمهوری را تعدد افراد ثبت نام کننده که نزدیک به 700 
نفر بودند ذکر کرد و افزود: بررسی های دقیق تر و بحث 

های بیشتری الزم بود.
وی با اش��اره به ثبت نام حدود 40 فرد ش��اخص در این 
دوره از انتخابات ریاست جمهوری گفت: روش کاری که 
ما معموال داریم توجه به شاخص های اصل 115 قانون 
اساس��ی اس��ت و بر این مبنا بحث های مختلفی درباره 
توانایی های افراد، سوابق، رفتار و گفتار آنها صورت می 

گیرد و در نهایت رای گیری انجام می شود.
کدخدایی مالک احراز صالحیت کاندیداهای ریاس��ت 
جمهوری را قانون اساس��ی و قانون انتخابات دانس��ت و 
گفت: این معیارها به صورت دقیق ب��ا مصادیق تطبیق 

داده می شوند به این صورت اگر انطباق صورت گیرد .

انتخابات انتخاباتمجلس انتخابات

انتظار مجلس  از 
کاندیداهای ریاست جمهوری

 ستاد و 
سخنگو ندارم

شعار م اخالق مداری و 
ثبات مدیریت است 

توجه به شاخص اصل 
115 درصالحیت نامزدها 
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      ش��ناخت  فتن��ه 88 و عبرت ه��ای آن بررس��ي راهکارهاي 
افزایش نش��اط و امید در جامعه ،استکبار س��تیزي و عدم مذاکره 
با آمریکا ،اقتصاد مقاومتی ،در این راس��تا   بررس��ي  اهمیت و آثار 
حضور گس��ترده مردم در انتخابات،ش��ناخت عوامل تأثیر گذار بر 
افزایش حضور گس��ترده مردم درانتخابات  اخالق و بایس��ته هاي 
انتخاباتي و لزوم رعایت قانون جهت مجریان،ناظران ،رس��انه های 
جمعی،نخبگان،نامزدها و هواداران آنها قبل و بعد از انتخابات،آرامش 
و ثبات سیاسي و اهمیت آن در برگزاري باشکوه انتخابات و حضور 
گسترده،دشمن شناسي و شناخت توطئه هاي مختلف دشمن در 
رابطه با انتخابات خرداد  تأکیدات و توصیه هاي مکرر رهبر معظم 
انقالب و گوشزد نمودن نکته هایي در این باب در مقاطعي حساس 
از روند جریانات سیاسي نشان دهنده ضرورت تقویت این مولفه در 
بین فعالیت هاي سیاسي است؛  ضرورتي که اگر چه شعار و ادعاي 
عمل به آن در بین سیاسیون شنیده مي شود  ولي در بطن و جوهره 

کردار ها، گفتار ها و موضع گیري ها کمتر چیزي از اخالق صادقانه 
و خالصانه دیده مي شود.

به عبارتي تقوای سیاسی؛ یعنی هر کس که در کار سیاست است، 
سعی کند با مسائل سیاسی صادقانه و دردمندانه و از روی دل سوزی 
برخورد کند.این دو انتخابات یعنی ریاس��ت جمهوری و شوراهای 

اسالمی شهر می تواند سرنوشت کشور را تحت تاثیر قرار دهد .

برگزیده حرفهای مطرح شده در جلسه ستاد اصفهان 
      مقام معظم رهبری همواره بر ایجاد روحیه امید و ایجاد نشاط و 
شور تاکید فراوان داشته اند و با توجه به تحوالتی که در منطقه وجود 
دارد این امر می تواند به حضور حداکثری مردم کمک کند با توجه 

به اینکه دشمنان سعی در اخالل دارند.
- متاسفانه شاخص هایی که در این رابطه در سخنان رهبری بیان 
شده است کمتر در رسانه ها نمود یافته و به همین خاطر رسانه ها 

باید در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.
       امسال سال حماسه سیاسی نامگذاری شده است و خلق این 
حماسه با حضور مردم در پای صندوق های رای امکانپذیر است این 

حضور می تواند خلق این حماسه را ماندگار کند.
       مقام معظم رهبری همواره اعالم داش��ته ان��د که انتخابات 
ریاست جمهوری موجب غفلت از انتخابات ش��وراها نشود این دو 
انتخابات هر کدام مجزا بوده و برای برگزاری آن در سطح فرمانداریها 

هر کدام هیاتهای مجزایی وجود دارد.
      این اولین انتخابات بعد از فتنه 88 است دو هیات نظارت بر این 

کار نظارت می کنند .
      119 هیات اجرایی منطبق با انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
شوراها برنامه ریزی ش��ده اند که در نحوه و فرایند برگزاری طبق 

قانون عمل می کنند.
       نکات حایز اهمیتی که در این راستا وجود دارد سخنان مقام 
معظم رهبری است که به جنبه های اهمیت حضور گسترده مردم 
پرداخته و اعالم داشته اند که این حضور می تواند در جهت مقابله 
با دشمن و جلوگیری از سوء استفاده تبلیغاتی آنان ،حفظ طراوت 
،نشاط و قدرت و صالبت انقالبی ،تبلور احقاق حق مردم در حاکمیت 
بر سرنوشت خویش در نظام مردم ساالر دینی احساس مسئولیت 
رد برابر آزمون الهی و ادای دین شرعی اخالقی سیاسی و ملی بیانگر 
مردمی بودن نظام و اتکای نظام اس��المی به رای مردم ،پش��توانه 
خدمتگزاری مطلوب تر مس��ئوالن در اداره آینده کش��ور ،عزت و 
سربلندی اس��الم و اقتدار افزون تر نظام جمهوری اسالمی تحقق 
بخش اهداف و آرزوهای ملت و نظام ،مایه آبرو افتخار ،ناکام کننده 

نقشه های دشمنان باشد.
      بیش از ده هزار نفر در انتخابات ش��هر و روستا شرکت کرده 
اند و رس��الت بزرگی که بر دوش رسانه ها اس��ت آگاه کردن مردم 
نسبت به ش��رکت در انتخابات و خلق حماس��ه سیاسی وابسته به 

حضور مردم است .
      در دوره های مختلف دشمن خواسته است که انتخابات برگزار 
نش��ود اما مقام معظم رهبری همواره تاکید کرده اند که برگزاری 
انتخابات در موعد خود باعث خنثی ش��دن توطئه های دشمنان 

خواهد شد .
       دش��منان حتی اگر نتوانند اخالل می کنند و دلسرد کردن 
مردم در نرفتن به پای صندوقهای رای کاری است که فتنه گران و 

دشمنان نظام به دنبال آن هستند.
       در سطح استان اصفهان 3092 ش��عبه اخذ رای پیش بینی 
شده است که 2043 شعبه آن در مناطق شهری و 997 شعبه نیز 

در مناطق روستایی است .

در نخستین جلسه رسانه ای ستاد انتخابات استان اصفهان عنوان شد: 

آمادگی مخالفان و نظام سوریه رسانه ها ترویج کننده شور انتخاباتی باشند 
برای ژنو 2

در حالی که اخضر االبراهیمی از آمادگی مخالفان و نظام 
سوریه برای مشارکت در نشست ژنو 2 سخن گفته است، 
منابع نظامی از کشته شدن معاون شورای نظامی وابسته 

به گروههای مسلح در القصیر خبر دادند.
به گزارش ش��بکه العربیه، اخضر االبراهیمی از آمادگی 
مخالفان و نظام سوریه برای مش��ارکت در نشست ژنو2 
خبر داد.از س��وی دیگر روزنامه القدس العربی به نقل از 
منابع آگاه  اعالم کرد: اردن ظرف هفته گذش��ته اجازه 

ورود هزاران آواره را به خاک خود نداده است.

ادامه پیشروری ارتش سوریه 
در القصیر

شمار زیادی از افراد مسلح تروریست در شهر القصیر در 
درگیری با نیروهای ارتش سوریه کشته شدند و مقادیر 
زیادی س��الح و مهمات از جمله چندی��ن قبضه تیربار 

سنگین تروریست ها منهدم شد.  
یکی از نیروهای ارتش س��وریه به معین درغام خبرنگار 
شبکه س��وریه گفت :نیروهای ارتش سوریه به مقرهای 
گروههای تروریس��تی مس��لح در القصیر یورش بردند و 
شمار زیادی از تروریستها و سرکرده های آنها را کشتند. 
از چند محور گروههای تروریستی مسلح به محاصره در 
آمده اند و تعداد زیادی از آنان کشته شدند و بخش زیادی 

از القصیر به کنترل نیروهای ارتش در آمده است.   

آمادگی سنا برای تصویب 
قطعنامه ضدایرانی

رهبر اکثریت دموکرات ها در س��نای آمریکا از آمادگی 
این مجلس برای تصویب قطعنامه ای با هدف تش��دید 
تحریم ها علیه ایران و تاکید ب��ر حمایت آمریکا از رژیم 

صهیونیستی علیه ایران خبر داد.
به گ��زارش نش��ریه آمریکای��ی »هیل« چ��اپ کنگره، 
»هری رید« رهبر اکثریت دموکرات های س��نای آمریکا 
از موافق��ت قریب به اتف��اق قانونگذاران س��نای کنگره 
برای ارائه قطعنام��ه ای خبر داد که ب��ر حمایت از رژیم 
صهیونیس��تی تاکید می کند و در عی��ن حال تحریم ها 
 علیه ایران به بهانه فعالیت های هسته ای تهران را تشدید

 می کند.

اخبار بین الملل

کمیته سیاسی ستاد انتخابات استان اصفهان در راستای رسالت خود در زمینه برنامه های این  گروه 
کمیته ویژه یازدهمین دوره انتخابات ریاس�ت جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسالمی سیاست

شهر و روستا که 24 خرداد سال"حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" برگزار می شود نشست 
خبری ترتیب داد.  در این نشست،  ستاد اجرایی  به بررس�ی مهمترین موضوعات سیاسی که درکالم رهبر معظم 
انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل امام خامنه ای)مد ظله العالی( به عنوان مباحث گفتمانی  فرمودند، پرداخت . در 
ادامه بازخوانی سخنان و معیارهاي انتخاب کاندیداي اصلح  از دیدگاه حضرت امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب 

اسالمي، حضرت آیت اهلل امام خامنه ای)مد ظله العالی( خالی از لطف نیست: 



یادداشت

خدمات پیش بیمارستانی در شهرک 
سالمت اصفهان

مدیر عامل شهرک سالمت استان اصفهان گفت: اگر چه اصفهان از نظر 
مباحث درمانی و پزش��کی در ایران جایگاه خوبی دارد اما در عرصه ارائه 
خدمات قبل درمانی راه بس��یاری باقی مانده که با پیاده کردن شهرک 
سالمت در این ش��هر به دنبال احیای مس��یر خدمات پین بیمارستانی 
هستیم.مسعود صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: 
با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی و مطب پزشکان در محورهای اصلی 
شهر اصفهان و از جمله خیابان آمادگاه قرار گرفته و مشکالت عدیده ای که 
به این دلیل هر روز بر بیماران و شهروندان اصفهانی وارد می شود بنابراین 
باید به دنبال ایجاد شهرک سالمت در مکان مناسبت و قابل دسترس برای 

مردم این شهر و بوم باشیم.

بیش از 300 مددجو زندان مرکزی 
حافظ قرآن شدند 

مدیر زندان مرک��زی اصفهان گفت: ه��م اکنون بی��ش از ۳۵۰ نفر از 
مددجویان این زندان، یک تا ۱۵ جزء قرآن کریم را حفظ نموده اند.

به گزارش ایمنا، سیروس امینی بیان داشت: با مساعدت مدیر کل زندان 
ها، تربیتی استان اصفهان و با مشارکت های سازمان تبلیغات اسالمی 
اصفهان و تعدادی از مجموعه های فرهنگ��ی و دارالقرآن، کالس های 
حفظ قرآن در دارالقرآن الکریم زندان مرکزی اصفهان برگزار می شود.

برگزاری گارگاه کشوری هم اندیشی 
غربالگری بینایی در اصفهان 

کارگاه منطقه ای هم اندیشی کشوری غربالگری بینایی ویژه کارشناس 
مسئولین دفتر پیش��گیری از معلولیت های اس��تانهای کشور، برگزار 
شد.این کارگاه آموزشی به منظور بررس��ی مشکالت ، موانع و نواقص ، 
نقاط قوت و ضعف  در اجرای برنامه آمبیلیوپی و ارائه راهکارهای مناسب 

جهت اجرای بهتر این برنامه برگزار شد.

حکم اعدام برای یکی دیگر از متهمان 
حادثه خمینی شهر

دادستان اصفهان گفت: یکی دیگر از متهمان پرونده حادثه خمینی شهر 
در انتظار اجرای حکم اعدام اس��ت.محمدرضا حبیبی ب��ا بیان این که 
پرونده متهمان حادثه خمینی شهر که در زندان به سر می برند، همچنان 
مفتوح است، گفت: این پرونده در حال حاضر روال قانونی را طی می کند.

وی گفت: همانطور که پیش از این اعالم شد 4 نفر از متهمان این پرونده 
اعدام شدند. برای یکی دیگر از متهمان نیز حکم اعدام صادر شده و حکم 
به تایید دیوان عالی رسید که حکم این فرد در فرصت مناسب اجرا خواهد 
شد.دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان پیش از این به ایسنا گفته بود که 

پرونده 2 متهم فراری در این خصوص در حال پیگیری است.

زخمی شدن یک محیط بان دیگر در 
منطقه کاله  قاضی 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از زخمی شدن یک محیط بان دیگر در 
منطقه حفاظت شده کاله  قاضی اصفهان خبر داد.

س��رهنگ حمیدرضا خیلدار در این ب��اره افزود: پی��س از درگیری میان 
نیروهای یگان حفاظت محیط زیس��ت و یک ش��کارچی متخلف، یکی از 
محیط بان از ناحیه دس��ت و شکم زخمی ش��دند.  به گفته فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست، این متخلف پس از درگیری دستگیر شده و پس از 
توقیف سالح وی، تحویل محاکم قضایی داده شده است.به گزارش ایسنا، 
این دومین درگیری در میان محیط بانان و شکارچیان متخلف در نواحی 
حفاظت شده طی سال 92 است که منجر به زخمی شدن یکی از محیط 

بانان شده است.

گشتی در اخبار 

بخشی از تاسیسات مترو با 
مشکالت گمرکی روبرو است
مدیر عامل سازمان قطار شهری 

اصفهان 
 عبدالجواد زعفرانی

 2۵ میلیارد تومان دیگر عالوه بر اعتبارات پرداخت ش��ده برای تکمیل پروژه 
مهر ماندگار قطار شهری اصفهان الزم است.

 بخشی از تاسیسات کابلی پروژه قطار شهری که از کشور آلمان خریداری شده 
با مشکالت گمرکی روبرو شده است.به دلیل اینکه ورود برخی کاالها به کشور 

ممنوع شده از ورود این کاال نیز جلوگیری شده است.
در خواست داریم که تمهیداتی اندیشیده شود که با توجه به زمان بندی پروژه 

تا اوایل تابس��تان این تاسیسات 
مهم قطارش��هری از گمرک وارد 

شود.
در صورت لزوم باید از اختیارات 
استانی و با کمک سازمان صنعت 
و معدن و نیز اداره استاندارد این 

تاسیسات وارد شود.
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چهره روز
مكتب اصفهان پشتوانه فرهنگ و تمدن اسالمي است

سیدمرتضي سقاییان نژاد،ش��هردار اصفهان گفت: پشتوانه فرهنگ و تمدن اسالمي مکتب 
اصفهان است لذا امید است براي تمدن جدید ایران اسالمي از مکتب اصفهان الگوگیري و 

حرکت آفریني شود.               
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    ساکنان این منطقه دارای ادیان مختلفی هستند 
از جمله کلیمیان و مسلمانان؛ همچنین این منطقه 
دارای ۱۷ کنیس��ه، 22۰ مس��جد و ۱۱۰ هیئ��ت 

مذهبی می باشد.
    ۵ خیابان جدید به متراژ 2ه��زار و ۸۸۰ متر در 
این منطقه احداث ش��ده به طوری ک��ه هر کجا که 
خیابان احداث شود تا شعاع 2۰۰متری آن عملیات 
نوس��ازی انجام می گردد؛ لذا خیابان هاي خواجه 
نظام الملک به طول 4۵۰ و عرض 2۶ متر با هزینه 
اجرای��ي 2۷۰میلی��ارد ریال،خیابان باغ گلدس��ته 

به طول ۶۶۰ و ع��رض ۳۶ متر با اعتب��اري بالغ بر 
۸۳2میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال انجام گرفته است.

    خیابان سنبلستان حد فاصل خیابان عبدالرزاق 
تا خیابان ابن س��ینا به طول ۵2۰ و عرض ۱4 متر 
و هزینه اجرایي بالغ بر ۷۷میلی��ارد و ۸۰۰میلیون 
ریال، خیابان صاحب الزمان حدفاصل خیابان کمال 
تا خیابان س��روش به طول ۶۵۰ و عرض۱4 متر با 
هزینه۱4۰ میلیارد ریال و نیز خیابان شهدای خواجو 
حدفاصل خیابان ابوالحس��ن اصفهان��ي تا خیابان 
چهارباغ خواجو با اعتباري بالغ بر۱۱۰میلیارد ریال 

از دیگر پروژه هاي خیابان سازي است که بزودی به 
طور رسمی به بهره برداری می رسد. 

   پارکینگ خیابان خواجه نظام الملک بازیربناي 
۸هزار و ۱۰۰مت��ر و ظرفیت 4۰۰ خ��ودرو احداث 
ش��ده اس��ت.  پارکینگ خیابان باغ گلدسته براي 
رفع مش��کل کمبود فضاي پارک خودرو در خیابان 
آمادگاه ب��ا زیربناي 2۳ه��زار و 42۰مت��ر مربع و 
ظرفیت ۷۰۰ خ��ودرو آماده بهره برداری اس��ت و 
در روز شنبه هفته آینده در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد.

     پارکینگ کرماني واقع در خیابان حافظ کوچه 
کرماني ب��ا اعتباري بال��غ بر 22۵ میلی��ارد ریال با 
مس��احت 2۳هزار مترمربع و ظرفیت ۵۰۰ خودرو 
و پارکینگ روباز مدرس��ه صدربازار واقع در خیابان 
حکیم در مس��احتي بالغ بر هزار و 4۵۰مترمربع و 
ظرفیت ۸۰ خودرو با هرینه اجرایي 29میلیارد ریال 

بزودی به بهره برداری می رسد.
    س��اماندهی خیابان آراس��ته ح��د فاصل گلزار 
تا بزرگمهر ب��ا هزینه اجرای��ی ۶۰۰میلیون ریال و 
ساماندهی خیابان مسجد االمام حدفاصل خیابان 
مهرگان تا بزرگمهر با هزین��ه اجرایی 2۵۰میلیون 

ریال از جمله اقدامات عمرانی انجام گرفته است.
    پیاده روسازي های خیابان کمال اسماعیل حد 
فاصل انقالب تا پل جویی با هزینه اجرایي ۵میلیارد 
ری��ال، خیابان عالمه مجلس��ی با اعتب��اری بالغ بر 
۸۰۰میلیون ریال، خیابان سنبلس��تان حد فاصل 
دروازه نو تا درب امام با هزین��ه ۵۵۰ میلیون ریال، 
خیابان اس��تاد همایی با ۱۸۰میلیون ریال اعتبار و 
نیز پیاده رو سازي خیابان آمادگاه با هزینه ای بالغ 
بر ۱میلیارد و ۵2۰میلیون ریال توس��ط شهرداری 

منطقه ۳ انجام گرفته است.
     مسیر اتوبوس BRT حد فاصل میدان قدس تا 
فلکه بزرگمهر در مسیری به طول 4هزار و ۸۰۰متر 
و اعتباری بالغ ب��ر یک میلیارد ریال احداث ش��ده 
و در روز ش��نبه هفته آینده در اختیار ش��هروندان 

قرار می گیرد.
    بازسازی چهارس��وق مقصود با اعتبار ۱میلیارد 
و ۶۰۰میلیون ریال، بدنه س��ازی چهارباغ و مرمت 
بدنه شمالی و ش��رقی میدان امام علی)ع( با هزینه 
ای اجرایی بالغ بر ۷۱میلی��ارد و ۳۰۰میلیون ریال 
و همچنین کف سازی گذرهای ابواسحاقیه، جنوب 
مس��جد جامع، محور دردش��ت، هارونی��ه جنوب 
میدان امام، اطراف مسجد حکیم با اعتباری بالغ بر 
۱۱میلیارد ریال انجام گرفته و بزودی به طور رسمی 

به بهره برداری می رسد.
    مرمت و بازس��ازی و کف س��ازی بازارهای بازار 
بزرگ، بازار شرق میدان امام، بازارچه دروازه نو، بازار 
غاز، بازارچه کالنتر، بازارچه حاج محمد جعفر، بازار 
تل عاشقان، شیره پزها، ش��یخ بهایی، بازار قنادها، 

صراف ها، لباف ها، مس��گرها، آهنگرها، کفاش ها و 
بازار نظامیه به منظور توس��عه و رونق هرچه بیشتر 

داد و ستد در منطقه ۳ انجام شده است.
   مرمت حمام دردش��ت ب��ا اعتب��ار 2میلیارد و 
۵۰۰میلیون ریال و مرمت حمام شاهزاده ها با اعتبار 
یک میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال از دیگر پروژه های 

نوسازی شده در منطقه ۳ می باشد.
     با توجه به تاثیر مراک��ز فرهنگی در هر منطقه 
بازسازی مدرسه ش��فیعیه، حوزه علمیه خواهران، 
خانه اژه ای و تعمیر موزه هنرهای معاصر نیز انجام 

گرفته است.
   مرمت چهارسوق امام زاده اسماعیل، مرمت امام 
زاده درب امام، محوطه س��ازی دومنار دارالضیافه، 
مرمت مقبره خواجه نظام الملک و مرمت سقاخانه 
های س��طح منطقه ب��ا هزینه اجرای��ی 4میلیارد و 
2۵۰میلیون ریال به همین منظ��ور صورت گرفته 

است.
    مجموعه ورزش��ی سرپوش��یده کمال واقع در 
خیابان کمال ب��ا زیر بنای ه��زار و 4۰۰ مترمربع و 
اعتباری بالغ ب��ر 2۸میلیارد ری��ال در این منطقه 
احداث ش��ده ک��ه ش��امل زمی��ن ه��اي ورزش، 
والیبال، هندبال، بس��کتبال و فوتسال است؛ عالوه 
بر آن مجموعه ورزش��ی ابن س��ینا با زیربنای هزار 
و ۱۰۰ مترمربع و هزینه اجرای��ی2۶ میلیارد ریال 
در خیابان ابن سینا، کوچه باغ سهیل احداث شده 
و در روز ش��نبه هفته آینده در اختیار ش��هروندان 

قرار می گیرد.
      استخر سرپوشیده س��رتاوه با زیر بنای 2هزار 
و ۷۰۰مترمرب��ع و اعتب��اری بالغ ب��ر 2۷میلیارد و 
۳4۰میلیون ریال با امکانات استخر، استخر کودکان، 
سونا بخار، سونا خش��ک، س��الن ایروبیک و سالن 
بدنسازي در خیابان سرتاوه ، کوچه مسجد مصري 

احداث گردیده است. 
     اح��داث خیاب��ان حاج آق��ا نوراله��ت نجفی، 
س��اماندهی خیابان بهش��تی نژاد، پیاده روس��ازی 
خیابان های مشتاق اول، هشت بهشت غربی، حافظ 
و چهارباغ پایی��ن و نیز اح��داث پارکینگ طبقاتی 
خیابان بزرگمهر در دس��تور کار شهرداری منطقه 

۳ قرار گرفته است..

شهردار منطقه سه اصفهان در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

خیابان باغ گلدسته در اختیار اصفهانی ها قرار می گیرد

شوراها ارکان اصلی 
قانون گذاری درکشور          

خیابان خواجه نظام 
الملک آماده بهره برداري 

رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان براهمیت مجلس ش��ورای اسالمی و 
شوراهای اسالمی به عنوان ارکان اصلی قانون گذاری و تصمیم گیری در کشور 
تایید کرد و اظهار داشت: نقش شوراها در اداره، پیشرفت و تعالی شهرها، بخش 

ها و روستاهای کشور بسیار تاثیرگذار است.
عباس حاج رس��ولیها با تاکید بر آن که هرگونه فعالی��ت، اقدام و خدمتی که 
در شهرها و روستاها توسط نهاد شوراهای اس��المی انجام شود، ارزش افزوده 
۱۰برابری به دنبال دارد خاطر نشان کرد: این امر زمانی تحقق خواهد یافت که 
2۳ وظیفه خدماتی به شوراهای اسالمی واگذار شود و آن ها بتوانند با استفاده 
از کمک های مردمی و اعتبارات بخش خصوصی و ملی ارزش افزوده ویژه در 

امور تولید اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای مردم ایجاد کند.

احداث خیابان خواجه نظ��ام الملک در روان س��ازی ترافیک منطقه ۳ نقش 
موثری دارد.پروژه احداث خیابان خواجه نظ��ام الملک که حدفاصل خیابان 
احمدآباد و خیابان ولیعصر)ع��ج( قرار گرفته، ظرف چن��د روز آینده به بهره 
برداری می رسد.پروژه احداث خیابان خواجه نظام الملک تاثیر چشمگیری در 
روانسازی ترافیک منطقه ۳ اصفهان خواهد داشت.علیرضا قاری قرآن عنوان 
مي کند: تراکم باالی خیابان های ول��ی عصر)عج( و احمد آباد و مجاورت این 
خیابان با میدان امام علی)ع( س��بب ش��د زیر خیابان نظام الملک پارکینگ 
پیش بینی شود.وی در ادامه بیان مي کند: احداث خیابان خواجه نظام الملک 
نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۳ را به همراه دارد و به توزیع بار ترافیک در 

محدوده میدان امام علی )ع( کمک می کند.

زیر پوست شهر/خرمشهر را خدا آزاد کرد
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معاون اجرایی س��ازمان 
 گروه 
تاکس��یرانی ش��هرداری شهر

اصفهان، برگ��زاری دوره 
های آموزش��ی مخصوص رانندگان تاکسی را هر 

ساله جزء برنامه های سازمان تاکسیرانی دانسته 
که دراین دوره ها عالوه بر آموزش مجموعه قوانین 
راهنمایی و رانندگی، آتش نشانی و معاینات فنی 
خودرو، در خصوص مباحث اخالقی، بهبود روابط 

اجتماعی و طریقه برخورد با مسافران نیز مطالبی 
مطرح می ش��ود. رمضان عس��گری نژاد،  رشد و 
توسعه اصفهان را با افزایش استفاده شهروندان از 
وس��ایل نقلیه برشمرده اس��ت .متن زیر مشروح 

سخنان این مقام مسئول است :
    ازدحام وسایل نقلیه به ویژه در مناطق مرکزی 
ش��هر، آلودگی های زیس��ت محیطی و فضاهای 

شهری را به همراه دارد.
   ترافیک ه��ر روزه میلیون ها س��اعت از وقت 
ساکنان شهر را تلف می کند و با افزایش خستگی 
و فشارهای عصبی آستانه تحمل افراد را کاهش 
می دهد و به طور غیر مس��تقیم بر شهر اثر منفی 

می گذارد.
    نقش کلیدی تاکس��ی بر فضاهای ش��هری و 
حمل و نق��ل همگانی ضرورت توجه به تاکس��ی 
را آش��کار می کند. تاکس��ی هایی ک��ه زیر نظر 
تاکسیرانی در حال خدمت به شهروندان هستند 
از اعتماد عمومی و اطمینان اجتماعی بس��یاری 

نزد شهروندان برخوردارند.
   رانندگان تاکسی هر روزه با مسافران بسیاری 

ارتباط چهره به چهره دارند و دیدگاه هر شهروند 
و یا گردشگر داخلی و خارجی می تواند بر اساس 

برخورد رانندگان تاکسی درباره شهر تغییر یابد.
    در همین راس��تا آم��وزش ه��ای مربوط به 
نیروی انسانی و پرسنل نیز در دستور کار سازمان 
تاکسیرانی قرار گرفته اس��ت تا عالوه بر افزایش 
س��طح علمی و معلوم��ات رانندگان تاکس��ی و 
اتوبوس، سطح کیفی خدمات نیز ارتقاء پیدا کند و 
در نهایت با توانمند سازی شبکه های حمل و نقل 
شهری رضایت مندی شهروندان نیز حاصل شود.

    برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی مخصوص 
رانندگان تاکسی هر ساله جزء برنامه های سازمان 
تاکسیرانی قرار می گیرد که در این دوره ها عالوه 
بر آموزش مجموعه قوانین راهنمایی و رانندگی، 
آتش نشانی و معاینات فنی خودرو، در خصوص 
مباحث اخالقی، بهبود روابط اجتماعی و طریقه 

برخورد با مسافران نیز مطالبی مطرح می شود.
    این دوره های آموزش��ی به منظور باال بردن 
فرهنگ خدمات دهي عالي به شهروندان توسط 
رانندگان تاکسی و در موارد روانشناسي برخورد با 

مسافر، مقررات راهنمایي و رانندگي و همچنین 
چگونگی اطفاء حریق است. 

   تمامی رانندگانی که قص��د فعالیت در حمل 
و نقل عمومی را داشته باش��ند ازجمله رانندگان 
تاکس��ی های پالک قرم��ز، رانن��دگان آژانس و 
رانندگان سرویس مدارس باید این دوره آموزشی 

را سپری کنند.
    در ای��ن میان آم��وزش رانندگان س��رویس 
مدارس از اهمیت ویژه اي برخوردار است، زیرا این 
مهم مي تواند در ارتقا ایمني تردد دانش آموزان و 

خدمات رساني مناسب به آنها نقش داشته باشد.
یکی از الزامات در صدور پروانه تاکسی گذراندن 

موفیت آمیز این دوره ها می باشد. 
    ه��ر هفت��ه 2۰۰ تاکس��یران در دوره ه��ای 
آموزشی سازمان تاکس��یرانی آموزش می بینند؛ 
چرا که ص��دور پروان��ه کار با تاکس��ی منوط به 

گذراندن این دوره آموزشی است.
    م��وارد اصلی ک��ه آم��وزش داده می ش��ود 
موضوعاتی اس��ت که رانندگان تاکسی روزانه با 

آن ها درگیر هستند.                                                        

برگزاری دوره های آموزشی مخصوص 
رانندگان تاکسی

شهردار منطقه 3 اصفهان  دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و درخصوص طرح های اجرایی این شهرداری خبر داد. منصور   گروه
نجفی  از بهره برداری بیش از ۸۱ طرح عمرانی، فرهنگی، ترافیکی و ورزشی با هزینه ای بالغ بر ۲هزار و ۴00میلیارد ریال در  شهر

این منطقه در روز شنبه هفته آینده حرف زد و گفت: منطقه 3 با وسعتی در حدود هزار و ۲00هکتار از شمال به خیابان سروش، 
از جنوب خیابان زاینده رود، از شرق به خیابان بزرگمهر و سروش و از غرب به خیابان چهارباغ پایین و چهارباغ عباسی منتهی می شود؛ 
 به همی�ن دلیل ۲۵درص�د از بافت فرس�وده ش�هری در ای�ن منطقه ق�رار گرفت�ه اس�ت. در ادام�ه بخش�هایی از این جلس�ه را مرور

 خواهیم کرد. 



چهره روزیادداشت

قیمت شیر تا دو ماه دیگر
 افزایش نمی یابد

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دامداران گفت: در جلسه امروز ستاد 
تنظیم بازار قرار شد هفته آینده قیمت شیرخام و فرآورده های لبنی 
تعیین ش��ود اما اجرای آن با تمدید ۴ ماهه قرارداد سال قبل پایان 

تیرماه خواهد بود.
سعید س��لطانی در خصوص تصمیم گیری س��تاد تنظیم بازار برای 
تعیین قیمت شیرخام گفت: با همکاری دامداران برای عدم نوسان 
قیمت در بازار قرار ش��د قیمت ش��یرخام و فرآورده های لبنی هفته 
آینده تعیین شود، اما اجرای آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
موکول خواهد شد.مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران افزود: در 
راستای عدم نوسان قیمت در آس��تانه انتخابات قرار شد تفاهمنامه 
سال گذش��ته دامداران با شرکت پش��تیبانی امور دام تا مدت ۴ ماه 
)از ابتدای سال( تمدید شود و براس��اس آن این شرکت علوفه ارزان 

تحویل دهد و دامدار نیز شیر ارزان قیمت بفروشد.
وی گفت:  براس��اس این تفاهمنامه ک��ه تمدید آن ف��ردا به امضا ء 
می رس��د، قیمت علوفه جو و ذرت و س��بوس بدون افزایش نسبت 
به س��ال گذش��ته اما س��ویا با قیمت جدید 1050 تومان در اختیار 
دامداران قرار می گیرد و قیمت ش��یرخام نیز کم��اکان 930 تومان 
درب دامداری به فروش می رود.به گ��زارش فارس، قیمت قبلی جو 
کیلویی 590 تومان، ذرت 630 تومان و سویا 900 تومان بود که به 

تازگی به قیمتهای 650 ، 700 و 1050 تومان افزایش یافته است.

خبر ویژه

4
بانک مرکزی نرخ ارزهای مبادالتی را اعالم کرد

بانک مرکزی دیروز چهارشنبه، نرخ تمامی ارزها را در مرکز مبادالت ارزی اعالم کرد که بر این اساس نرخ 
مبادالتی دالر و یورو رشد و قیمت پوند نسبت به روز گذش��ته کاهش داشته است. نرخ هر دالر آمریکا در 
این مرکز امروز ۲۴ هزار و 775 ریال، هر پوند 37 هزار و553 ریال و هر یورو 3۲ هزار و 1۸ ریال تعیین شد.

قطع دست دالالن
 اولویت دولت آینده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
 ناصر موسوی الرگانی 

 درمقاطعی ش��اهد بودیم که مردم در تامین نیازهای ضروری خود 
با مش��کل مواجه ش��دند به طوری که یک روز مرغ یک روز ش��کر، 
یک روز روغن کمیاب و گران می ش��ود. اولین اولویت کاری دولت 
آینده رفع مشکالت معیشتی مردم است و دولت باید بر بازار نظارت 
جدی و دقیق داشته باش��د وبا محتکرین و گرانفروشان باید به طور 
جدی برخورد کند. یک کیلو 
گوشت از کشتارگاه تا قصابی 
10 هزار تومان تفاوت قیمت 
دارد که ای��ن اگر از س��وی 
قصاب باش��د گرانفروشی و 
ظلم به آحاد مردم است و اگر 
از سوی دالل باشد باید باآن 
برخ��ورد و دستش��ان کوتاه 

شود.                 
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یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت 
یارانه برای کمک به اقشار آس��یب پذیر و افرادی 
که درآمد پایینی دارند خوب اس��ت ولی ش��کل 
پرداخت نقدی آن مناسب نیست به فارس گفت: 
دولت آین��ده باید با توج��ه به بخ��ش اقتصاد از 

سیاسی کاری پرهیز نماید.
س��یدبهاءالدین حسینی هاش��می در خص��وص 
اولویت های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: 
اولویت ها از دل مشکالت جامعه بیرون می آید که 
مهم ترین آنها مسأله تورم و دیگری کنترل نظام 

ارزی است که باید سروسامان پیدا کند.
وی افزود: مس��أله بعدی بحث تحریم ها است که 
بخش��ی از آن را می توان با سیاست های اصولی 
برطرف کرد و عوارض جانب��ی آن را کاهش داد، 
مس��أله دیگر مدیریت اجرایی کش��ور اس��ت که 
انتخاب افراد عالوه بر شایس��تگی باید مبتنی بر 
صالحیت حرفه ای و علمی آنها باشد و به سالیق 

گروهی و حزبی کمتر توجه شود.
  اقتصاد کاربردی، پرهیز از سیاسی کاری، 

تقویت گفتمان بین المللی
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی افزای��ش راندمان 
و به��ره وری نی��روی کار را از دیگ��ر اولویت های 
اقتص��ادی عنوان ک��رد و گفت: به عب��ارت دیگر 
توجه به نیازهای مادی کارگ��ران و کارکنان در 
حد مقدورات و مهم تر از همه نظم و کنترل مالی 
با محوریت برنامه در افزایش بهره وری کار و ایجاد 

انگیزه در کارکنان مؤثر است.
وی ادامه داد: کوچک س��ازی دول��ت و واگذاری 
دارایی ه��ای م��ازاد نی��از آن و توج��ه وی��ژه به 
سیاستگذاری و آماده س��ازی زیرساخت ها برای 
توس��عه کش��ور نه تصدی گری از دیگر مواردی 
است که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد.

حسینی هاش��می با بی��ان اینکه در ح��وزه بین 
الملل نیز ایران با ق��درت اقتصادی خود می تواند 

با مذاک��رات دیپلماتی��ک با کش��ورهای اطراف 
و اروپای��ی حقانیت خ��ود را به گ��وش جهانیان 
برساند، گفت: با این مذاکرات می توان لبه های تیز 
تحریم ها را کاهش داده و عالوه بر ایجاد رقابت با 
شرکای تجاری، ارتباط بیشتری بر مبنای حفط 

منافع داشت.
وی تأکید کرد: دول��ت آینده عالوه ب��ر توجه به 
بخش اقتص��اد کاربردی از درگیر ش��دن در امور 
سیاس��ی پرهیز ک��رده و به اقتص��اد توجه کند و 
موارد ذکر شده را می تواند در یک برنامه ۴ ساله 
اجرا کرده تا عالوه بر کاه��ش تورم مزمن، ارزش 
پول ملی نیز حفظ و افزایش پی��دا کند بنابراین 
محور نگاه دولت باید با برنامه بوده و در این راستا 

برنامه ریزی داشته باشد.
   پرداخت تسهیالت به مردم با جمع آوری 
یارانه های نقدی و تش�کیل سرمایه توسط 

دولت

این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه اجرا و 
مکانیزم پرداخت یارانه نقدی در بحث هدفمندی 
یارانه ها، اظهار داش��ت: هدفمن��دی یارانه ها دو 
بخ��ش دارد اولین بخ��ش در خص��وص اصالح 
قیمت ها بوده که بس��یار مناس��ب و باید سال ها 
قبل صورت می گرفت ک��ه از جمله اصالح قیمت 
حامل های انرژی اس��ت که از اراف و بهره برداری 

بیش از حد و رانت خواری جلوگیری شود.
وی افزود: مقرر ش��د با اصالح قیمت ها عالوه بر 
جلوگیری از هدر رفتن کااله��ای بیهوده و بیش 
از حد نی��از در داخ��ل بتوان آن هزین��ه را صرف 
صادرات کرد و از این طری��ق با پرداخت خارجی 
عوارض ارز، منابع ارزی بیش��تری را وارد و صرف 

سرمایه گذاری کرد.
این کارش��ناس اقتصادی بیان داش��ت: از طرف 
دیگر با پرداخت یارانه نق��دی قدرت خرید مردم 
عادی و کس��انی که درآمد پایینی دارند افزایش 
پیدا کند اما پرداخت یارانه نقدی منش��أ مسائلی 
شده که بیرون رفتن از آن دش��وار است به دلیل 
اینکه بسیاری از مردم این یارانه را برای پس انداز 

و برای مخارج زندگی خود خرج می کنند.
وی اضافه کرد: مردم با دریافت یارانه در حقیقت 
دو درآمد مس��تمر دریاف��ت می کنند ام��ا تاوان 
بیشتری نیز بابت افزایش قیمت ها پرداخت کرده 
است اما باید ش��کل توانمندی مردم را از طریق 
دیگر با سرمایه ای که ناشی از افزایش حساب ملی 

است تأمین کرد.
حسینی هاش��می با بیان اینکه راه های مختلفی 
برای توانمند کردن مردم به جای پرداخت یارانه 
نقدی وج��ود دارد، گف��ت: دخیل ک��ردن مردم 
در سرمایه گذاری جدید با س��رمایه گذاری های 
قبلی به طوری که پرداخ��ت برخی از هزینه  ها از 
این محل صورت گیرد و از این درآمد می توان به 
عنوان تسهیالت اس��تفاده کرد و این منابع را در 
اختیار آنها قرار داده تا اقس��اط خود را از این راه 

پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه این یارانه نقدی باید در راستای 
ایجاد یک زنجیره با ارزش باش��د، عنوان کرد: با 
توجه به اینکه ای��ن منابع ملی متعل��ق به مردم 
اس��ت بنابراین اگر قیمت ها را افزایش داده و کاال 

در اختیار مردم قرار می دهند به قیمت واقعی به 
مردم فروخته شود و در صورت افزایش قیمت این 
منابع به مردم برگردانده شود که یکی از شکل های 

برگشت آن پرداخت نقدی است.
این کارش��ناس اقتص��ادی به ع��وارض و عواقب 
پرداخ��ت یاران��ه نق��دی اش��اره ک��رد و گفت: 
با توجه ب��ه اینک��ه برخ��ی از م��ردم در زندگی 
خ��ود برنامه ریزی اقتص��ادی ندارن��د و به دلیل 
کمبود مناب��ع نمی توانند این یاران��ه نقدی را در 
سرمایه گذاری های بزرگ اس��تفاده کنند، دولت 
می توان��د به نیابت از م��ردم این مناب��ع اندک را 
جمع آوری کند. ب��ه عنوان مثال اگ��ر جمع این 
ارقام به ۴0 هزار میلیارد تومان در س��ال برس��د 
رقم قابل توجهی اس��ت که به راحت��ی می تواند 
مردم را توانمند کند.به گفته وی، پرداخت یارانه 
برای کمک به اقشار آسیب پذیر و به ویژه افرادی 
که درآمد پایینی دارند خوب اس��ت ولی ش��کل 

پرداخت نقدی آن مناسب نیست.
    توسعه صادرات، تولید کاالی قابل رقابت 
و جایگزینی واردات عوامل افزایش تولید و 

اشتغال
حسینی هاش��می در خصوص تقویت پول ملی و 
کنترل نظام ارز، اظهار داش��ت: تقویت پول ملی 
یعنی افزایش ق��درت برابری خری��د پول ملی از 
طریق افزایش تولید و کیفی��ت به طوری که اگر 
تولید با س��رمایه گذاری به کار گرفته ش��ود و از 
طرف دیگر افزایش بهره وری با مهارت ها و دانش 
و آگاهی ملت ایران همراه باشد می توان بر اساس 

برنامه و استراتژیک این طرح را عملی کرد.
وی ادام��ه داد: این اس��تراتژی می تواند توس��عه 
صادرات، کاالی قابل رقابت با کش��ورهای دیگر 
و کاالی جایگزین واردات باش��د و با ایجاد امکان 
تولید در داخل و از طریق بخش صادرات و واردات 
و یا ترکیبی از این دو می توان اشتغال ایجاد کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون تولید 
کشور بانک محور بوده و منابع و قابلیت بانک ها نیز 
محدود است، اظهار داشت: از طرف دیگر به دلیل 
عدم انضباط سیاست های پولی و بانکی به قدرت 
وام دهی بانک ها لطمه جدی وارد شده و مطالبات 

آنها افزایش پیدا کرده است.

توسعه صادرات و پرهیز از سیاسی کاری

 تسهیالت دهی با مکانیزم یارانه ها

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

آگهی مزایده) نوبت اول (
1005 دایره اجرایی احکام مدنی ش��عبه چهارم دادگس��تری خمینی شهر در پرونده 
کالس��ه 910216 اجرا له آقای محمد سیاهمرد به طرفیت آقای عباسعلی پناهی درچه 
در نظر دارد یک باب منزل مس��کونی فاقد پالک ثبتی به مالکیت آقای عباسعلی پناهی 
به آدرس خمینی ش��هر – درچه- خیابان ش بهش��تی کوچه ش حس��ن جزینی )13( 
بعد از مس��جد صاح��ب الزمان کوچه گلبان��گ به ارزش کارشناس��ی 550000000 
ری��ال از طریق مزایده به فروش برس��اند ملک مورد نظ��ر دارای عرصه معادل 150 
مت��ر و اعیانی در یک طبقه 110 متر مربع دارای انش��عاب آب و برق و گاز میباش��د 
لذا جلس��ه مزایده در تاریخ 92/3/23 س��اعت 9 صبح در محل اجرای احکام ش��عبه 
چه��ارم حقوقی واقع در بلوار پاس��داران ، روبروی بس��یج خواهران مجتمع قضایی 
ش��ماره یک برگزار می گ��ردد و خریداران می توانند5 روز قب��ل از مزایده مورد را 
به نش��انی فوق الذکر می باش��د بازدید نمایند خریدار کس��ی است که باالترین قیمت 
را پیش��نهاد نماید و خریدار باید 10% قیمت پیش��نهادی را ف��ی المجلس و ما بقی را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز نماید. در غیر 
 اینصورت 10% اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

شایان - مدیر اجرای حقوقی شعبه چهارم دادگستری خمینی شهر  
 

آگهی احضار
50 چون آقای مصطفی آیتی ش��کایتی علیه آقای محمد آیتی مبنی بر س��رقت مطرح 
نم��وده ک��ه پرونده آن به کالس��ه 911156 ای��ن دادگاه ثبت ، وقت رس��یدگی برای 
روز 92/4/17 س��اعت 11/30 صبح تعیین ش��ده نظر 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 کثیر االنتش��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: 15847 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی احضار
60 چون آقای اصغر رضایی فرزند نصر اله ش��کایتی علیه آقای سید کمال حسینیان 
مبنی بر تخریب مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911351 این دادگاه ثبت ، وقت 
رس��یدگی برای روز 92/4/25 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باش��د ، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار محلی طبع و نشر می شود 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: 19253 شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی احضار
61 چ��ون آقای مه��دی گرجی و آقای حمید رضا زرگر باش��ی ش��کایتی علیه آقای 
1- مجی��د موس��وی 2- خانم میترا ش��اهوردی مبنی بر کالهب��رداری مطرح نموده 
ک��ه پرونده آن به کالس��ه 911269 ک 121 ای��ن دادگاه ثبت ، وقت رس��یدگی برای 
روز 92/4/17 س��اعت 8 صب��ح تعیی��ن ش��ده نظر به اینک��ه متهم مجه��ول المکان 
می باش��د ، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتش��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: 18881 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی احضار
62 چون فرماندهی انتظامی اصفهان شکایتی علیه خانم صغری مرادی مبنی بر ایجاد 
مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911381 ک 112این دادگاه ثبت 
، وقت رسیدگی برای روز 92/4/17 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد ، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم 

مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 200 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

اجرائیه
64 ش��ماره اجرائیه: 9210420351400085. شماره پرونده: 8809980351401165. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 881165. به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنام��ه 9009970351400929 محکوم علیهم 1- یوس��ف هارون��ی فرزند صفر به 
نش��انی خیابان شهید اشرفی اصفهانی – خ بهارستان – خ پروین – فرعی 23- پ32. 
2- عبدالرضا آل داوود به نش��انی فوالدشهر – محله A6 – ساختمان ارغوان – طبقه 
دوم – واحد میانی. 3- حسین قربانی فرزند رجبعلی 4- امین هارونی هر دو به نشانی 
مجه��ول المکان محکومند به نح��و تضامنی به پرداخت مبل��غ 95/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 3/801/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و واخواست 
س��فته ها و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )بدوی( و همچنین خس��ارت تاخیر 
تادیه وفق قرارداد بانکی و از تاریخ واخواس��ت س��فته ه��ا در حق محکوم له بانک 

ملت به نشانی خ شیخ صدوق شمالی – مدیریت امور شعب و مبلغ 4/750/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت پرداخت نمایند. رعایت تبصره 2 
ماده 306 ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظ��رف 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 میسر 
باش��د و در صورتی که خود 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 س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
ب��ه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرف��ی نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 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 احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قان��ون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. حسین مرتضایی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
67 کالسه: 9209980350300133. وقت رسیدگی: 92/4/17 ساعت 8 صبح. خواهان: 
مصطفی علیرضا صالحوند فرزند علی. خوانده: حس��ین محمدی فرزند حش��مت اله 
خواس��ته: فسخ بیع نامه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که 

جهت رس��یدگی به شعبه سوم حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیر 
االنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی آخرین ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهم رس��اند. 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
68 کالس��ه پرونده: 1284/91ح1. وقت رس��یدگی: ش��نبه 92/4/22 ساعت 10 صبح. 
خواه��ان: مصطفی ش��فیعی فرزند صفرعلی. خوان��ده: خانم زهرا محقق خواس��ته: 
مطالبه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی 
به ش��عبه اول  دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 
ب��ه علت مجهول الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیر 
االنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی آخرین ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهم رس��اند. 

رنجبری - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
71 کالس��ه 1316/91ح1. وقت رس��یدگی:92/4/19 س��اعت 8/30 خواهان: دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان خوانده :خانم صدیقه بازوکارخواس��ته :ابطال رای ش��ماره 
330/3 بتاریخ 90/1/14 ش��عبه 3 هیات حل اختالف اداره کار خواهان دادخواس��تی 
تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه اول حقوقی اصفهان 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آگهی آخرین ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند. رنجبری - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان 
 

اخطار اجرائی 
82 ش��ماره: 1406/91ش ح32. به موجب رای شماره 2356 تاریخ 91/12/15 شعبه 
32 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
مرضیه کفش��ه نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رس��می مقدار یک دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 4931/3 بخش چهار 
به )میزان متراژ 216 مترمربع( و پرداخت مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال بابت 
هزینه کارشناس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون��ی و پرداخت مبلغ 34/000 
ریال جهت هزینه دادرس��ی در حق خواهان مجید صدری ش��یرانی به وکالت س��عید 
تیموری به نشانی اصفهان – شیخ صدوق شمالی – مجتمع سرو – طبقه 5- واحد19 
محکوم می نماید. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
83 ش��ماره: 67/91. به موجب رای ش��ماره 2317 تاریخ 91/12/8 حوزه 32 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مرضیه کفش��ه 
نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رس��می و انتقال رس��می مقدار یک دانگ مش��اع از 6 دانگ پالک ثبتی 4931/3 بخش 
چه��ار ثبت اصفهان به میزان متراژ 216 مترمربع و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
هزینه کارشناسی به مبلغ چهار میلیون ریال و پرداخت مبلغ 32000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق خواهان بیژن نیک خواه با وکالت سعید تیموری به نشانی اصفهان 
– ش��یخ صدوق شمالی – مجتمع س��رو – طبقه 5- واحد19 محکوم و اعالم می دارد. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 

نماید. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
84 ش��ماره: 871/91ش ح12. به موجب رای ش��ماره 1438 تاریخ 91/08/30 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن 
ش��جاعی راد فرزند جمشید شغل کاسب نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم 
اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
پنجاه و چهار هزار ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چکه��ا 90/12/15-932605 و 91/1/15- 932606 و 932607-91/2/15 
لغای��ت تاریخ اج��رای حکم در حق محکوم ل��ه محمدرضا واش��فانی فراهانی فرزند 
غالمحسین شغل کارمند به نشانی تهران – خ طالقانی – خ خواجه نصیرالدین طوسی 
پ254- س��اختمان عطاء. ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
85 آقای حبیب اله اکبری جزی دارای شناس��نامه ش��ماره 1 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 1014/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان شکراله اکبری جزی بشناس��نامه 770 در تاریخ 92/2/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به 5 پسر و 2 دختر و یک عیال به نام ذیل: 1- نعمت اله اکبری جزی ش ش 23 )فرزند 
متوف��ی(. 2- حبیب اله اکبری جزی ش ش 1 )فرزند متوفی(. 3- عبدالرس��ول اکبری 
ج��زی ش ش 498 )فرزن��د متوفی(. 4- جعفر اکبری ج��زی ش ش 4 )فرزند متوفی(. 
5- علیرض��ا اکبری جزی ش ش 1107 )فرزن��د متوفی(. 6- عصمت اکبری جزی ش 
ش 3 )فرزند متوفی(. 7- نصرت اکبری جزی ش ش 594 )فرزند متوفی(. 8- س��کینه 
ابدالی عاش��ق آبادی ش ش 1 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
86 آق��ای اردالن دلیری دارای شناس��نامه ش��ماره 3418 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 1026/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ش��هریار دلیری بشناسنامه 222 در تاریخ 1391/11/12 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به یک پس��ر و یک دختر و همس��ر: 1- اردالن دلی��ری ش ش 3418 )فرزند متوفی(. 
2- ت��الن دلی��ری ش ش 268 )فرزند متوفی(. 3- فریده عمرانی ش ش 986 )همس��ر 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
87 خانم فاطمه حیدری تودش��کی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 1006/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن حیدری تودشکی بشناسنامه 444 در تاریخ 92/1/22 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به چهار پس��ر و دو دختر و یک همسر به نام های ذیل: 1- علیرضا حیدری تودشکی 
ش ش 32. 2- مس��عود حیدری تودش��کی ش ش 35. 3- منصور حیدری تودش��کی 
ش ش 12. 4- محم��د حیدری تودش��کی ش ش 27. 5- فاطمه حیدری تودش��کی ش 
ش 5. 6- اعظم حیدری تودش��کی ش ش 6. 7- شهربانو باقری تودشکی ش ش 628 
)همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
88 در خصوص پرونده کالس��ه 235/92 خواهان احمد نس��اجی پور دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت حس��ین مهدی زاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای مورخ 92/4/8 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

%



کافه کتابیادداشت

هفت

آمارجشنواره بام ایران اعالم شد 
با اتمام مهلت ثبت نام در چهل و نهمین جش��نواره منطقه ای س��ینمای جوان – بام ایران 
2185 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و رکورد شرکت در جشنواره های منطقه ای سینمای 

جوان شکسته شد

5

نام نویسي کالس هاي تابستانه
۶۰کانون پرورش فک��ري کودکان و 
نوجوانان اس��تان اصفه��ان از خرداد 
آم��اده ن��ام نویس��ي از ک��ودکان و 

نوجوانان هستند.
مدی��رکل کان��ون پ��رورش فک��ري 
ک��ودکان و نوجوانان اس��تان در این 
رابطه گفت: در ایام تابس��تان کالس 
هاي متنوعي دراین کانون ها برگزار 
مي شود که خانواده ها مي توانند براي ثبت نام فرزندان خود تا بیست 
و س��وم خرداد به این کانون ها مراجعه کنند.  سیدحامد اسدي فر با 
اشاره به اینکه پارسال بیش از 1۰۰ هزار نفر در کالس هاي این کانون 
ها شرکت کردند افزود: امسال برنامه ها و کارگاه هاي فرهنگي، هنري 
و ادبي شامل پرورش خالقیت، آش��نایي با قرآن کریم، مهارت هاي 
خواندن، نقاشي خالق، عکاس��ي، نمایش عروسکي و نجوم در کانون 
ها برگزار مي شود.  وي همچنین از برگزاري چهارمین جشنواره بین 
المللي قصه گویي رضوي در شهریور امسال خبرداد و گفت: نوجوانان 
، مربیان و همه عالقه مندان مي توانند قصه هاي خود را تا پایان تیر 
به اداره کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان بفرستند.  
هدف از برگزاري این جشنواره ترویج معارف رضوي و آشنایي با سیره 

زندگاني حضرت امام رضا )ع( است.

نوستالژیااصفان در اتاق آبی
نمایش��گاه آثار پری زنگن��ه با عنوان 
»نوستالژیااصفان« جمعه ۳ خرداد در 
گالری ات��اق آبی اصفهان گش��ایش 
یافته و تا 8 خرداد ماه ادامه می یابد.

این نق��اش و تصویرگ��ر در این باره 
گفت: نوستالژیا اصفان”، درباره هرآن 
چیزی است که رابطه ام با اصفهان را 
شکل می دهد، لهجه، لباس، آیین ها، 
آدمها، مکانها، به همین دلیل اصفهان را اصفان و با لهجه در پوس��تر 
نوشته ام. وی در ادامه افزود: تکنیک آثار چاپ و نقاشی است و شاید 
بتوان گفت تکنیک مولتی مدیا است . من در این نمایشگاه هر اثر را 
دوبار ارائه ک��رده ام، یک بار بصورت نقاش��ی و یک ب��ار هم بصورت 
تصویری که زیر الیه های شفاف رنگ های آبرنگی و روحی محو شده 

و حسی از خاطره را در خود دارد. 
این هنرمند در رابطه با انتخاب عنوان »وستالژیا اصفان« می افزاید: 
حسرت گذشته، ترجمانی است از واژه نوستالژی؛ وقتی توان تجربه 
مجدد یا حضور در فضاهای گذشته و بودن با آدمهای گذشته از دست 

می رود یا کم رنگ می شود.
 گفتنی است این نمایش��گاه  پنجمین نمایشگاه انفرادی پری زنگنه 
ب��وده و  مختص نمایش در اصفهان کار ش��ده اس��ت. عالقمندان به 
بازدید از این نمایشگاه می توانند در تاریخ یاد شده از ساعت 1۶ تا 2۰ 
به نگارخانه اتاق آبی به نشانی میدان بزرگمهر، خیابان مشتاق اول، 

انتهای کوچه روشن، مادی نیاصرم شماره ۳ مراجعه کنند.

دو مرد ویک نیمکت
نمای��ش  دو م��رد و ی��ک نیمکت به 
کارگردانی مهس��ا جعفري به عنوان 
نخس��تین نمای��ش س��ال 92 تاالر 
فرش��چیان از 25 اردیبهشت به روی 
صحنه رفته و اجرای آن تا سه خرداد 

ادامه دارد.
در دو م��رد و ی��ک نیمکت س��هند  

سیاوشی و سیاوش البخشی به عنوان 
بازیگر به ایفای نقش می پردازند.                                                                                                             

»مگر چراغی بسوزد« منتشر شد
تازه ترین کتاب احمد بیگدلی با عنوان مگر چراغی بس��وزد از سوی 

انتشارات روزنه روانه بازار نشر شد.
این کتاب از سه بخش مجزا تش��کیل شده که بخش اول شامل چند 
داس��تان از کتاب » ش��بی بیرون از خانه« و بخش دوم شامل چند 
داستان از کتاب »من ویران شده ام« است، همچنین بخش سوم نیز 

چند داستان جدید و منتشر نشده را دربر می گیرد.
 مجموع��ه »مگ��ر چراغی بس��وزد« ب��ا 1۳ داس��تان کوتاه ش��امل 
داستان های: چش��م هایم در آیینه، من ویران شده ام، چهار تابستان 

خوش��بختی، هزار س��ال تنهای، گاگیو، 
با دامنی پر از گل، مگر چراغی بس��وزد، 
خواب بلند اغوان، ش��بی بیرون از خانه، 
جنگ...، خانه به خانه، نخس��تین ش��ب 
راوی، در آن اتاق رو به حیاط و تس��خیر 

است. 
از دیگر آث��ار ای��ن نویس��نده اصفهانی 
می توان به رمان اندکی سایه و مجموعه 
آوای نهنگ اشاره کرد که برگزیده جایزه 
کتاب س��ال جمهوری اس��المی و کتاب 

فصل شده است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1043 | پنج شنبه 2  خرداد 1392 | 12 رجب  1434

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1043   |  May  23 ,2013  |  8 Pages 

دبیر بیست و هفتمین 
جشنواره فیلم کودك

مصطفی زمانی، 
ممنوع التصویر نیست

سید احمد میرعالیی برای چهارمین بار دبیری جشنواره فیلم کودك و نوجوان 
را عهده دار شده است.طی حکمی از سوی جواد شمقدری؛ سیداحمد میرعالیی 
به عنوان دبیر بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودك و نوجوان 
منصوب شد.  دراین حکم آمده است: کاروان سینمای کودك و نوجوان ایران 
در مسیر پرفراز و نش��یب خود چند صباحی را در ایستگاه بیست و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم کودك و نوجوان متوقف خواهد کرد تا ضیافت نور 

و شادی را بر پا دارد. 
بهمین منظور و ب��ا قدردانی از ابتکارات و تدابیر شایس��ته ش��ما و همکاران 
ارجمندتان در برگزاری سه دورة پیشین جشنواره، به موجب این حکم جناب 
عالی را به عنوان؛ دبیر بیست و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم کودك و 

نوجوان منصوب می نمایم.  

طی روزهای گذشته دستورالعملی به برنامه سازان صدا و سیما ارسال شده 
که در آن پخش نام و تصاویر کاندیداهای شورای شهر ممنوع اعالم شده 
است.  در میان این اس��امی نام مصطفی زمانی نیز به چشم می خورد که 
حتی واحد بازرگانی صدا و سیما طی روزهای گذشته به همین دلیل نام و 
تصویر این بازیگر را از تیزرهای ملکه حذف کرده است. اتفاقاتی که تعجب 
مصطفی زمانی را به همراه داشته است.  وی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما 
گفت: نمی دانم صدا و سیما با استعالم از کدام مرجع این اخبار نادرست را 
دریافت کرده و متعاقباً نام و تصاویر من را حتی در تیزرهای فیلم »ملکه« 
حذف کرده اس��ت.  زمانی در ادامه گفت: من برای حض��ور در انتخابات 
شورای شهر تهران ثبت نام نکرده ام و پیش از این بارها اعالم کرده بودم که 

اصاًل مخالف حضور بازیگران در عرصه سیاست هستم.  

کشیش زاده سینما دوست هالیوود 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – الرنس اولیویربا نام کامل النرس کار اولیویر در 2۳ می 197۰در 
انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیش بود و همو مش��وقش شد تا بازیگر بشود. برای 
نخستین بار در نه سالگی در نقش »بروتوس« جولیوس س��زار ویلیلم شکسپیر در 
لندن روی صحنه رفت. در چهارده س��الگی در حالی که محصل مدرس��ه ی سینت 
ادواردز آکسفورد بود، نقش »کاترینا« )!( را در اجرایی از رام کردن زن سرکش، در 
جشنواره ی تآتر شکسپیر به عهده گرفت.  سپس به گروه تآتری برمینگام )192۶-

1928( پیوست. برای نخستین بار در سال 1929 در برودوی روی صحنه رفت. در 
19۳۰، در انگلستان و یک سال بعد در هالیوود جلوی دوربین ظاهر شد. اما پس از این 
که گرتا گاربو حاضر نشد در ملکه ی کریستینا )روبن مامولیان، 19۳۳( نقش مقابل او 
را بازی کند، راه پیش رفتش به مشکل برخورد. تا این که در سال های میانی دهه ی 

19۳۰ به خاطر ایفای نقش هایی شکسپیری در تآتر و نقش هایی رمانتیک در فیلم 
های هالیوودی )از جمله »هیت کلیف« در بلندی های بادخیز، »دوینتر« در ربکا، 
»دکتر دارسی« در غرور و تعصب و »لرد نلسن« در لیدی هامیلتن( به شهرت رسید.

درجنگ جهانی دوم )به عنوان خلبان و فیلم س��از تبلیغاتی( ش��رکت فعال داشت. 
اصاًل هنری پنجم، نخستین فیلمش را در مقام کارگردان/ تهیه کننده/ هم کار فیلم 
نامه نویس/ بازیگر به نیت ساختن اثری میهن پرستانه و روحیه بخش آغاز کرد. این 
فیلم برنده ی یک جایزه ی اسکار ویژه شد. دومین ساخته اش، هملت نیز با استقبال 
روبه رو شد و جایزه های اسکار بهترین فیلم، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی 
لباس و بهتری��ن بازیگر مرد نقش اول را برد. پس از این ش��ش ب��ار دیگر کاندیدای 
دریافت اسکار بود: برای نقش اول ریچارد س��وم، نمایش گر، اتللو، کارآگاه، پسران 

برزیل و نقش دوم دونده ی ماراتون، در مراس��م اس��کاری که در 1979 برگزار شد، 
اس��کاری ویژه به خاطر مجموعه ی فعالیت هایش دریافت کرد. برای آخرین بار در 
1974 روی صحنه رفت. اما تا آخر عمر به بازی در تلویزیون و س��ینما ادامه داد. در 
1947 لقب »س��ر« گرفت و در 197۰ عضو مجلس اعیان انگلستان شد )نخستین 
بازیگری بود که به این مجلس راه یافت(. کتاب خود شرگذشت نامه ای اعترافات یک 
بازیگر )1982( و کتاب های پنج فصل گروه تآتری اولد ویک )با هم کاری، 195۰( و 
درباره بازیگری )198۶( را نوشته است. چند سالی سرپرست گروه تآتری اولد ویک 
)1944-1949(، مدیر تآتر چیچستر فس��تیوال )19۶2-19۶5( و مدیر تآتر ملی 
انگلستان )19۶5-194۰(، ویویان لی )194۰-19۶۰( و جون پلورایت از 19۶1 تا 

زمان مرگ اولیویر( بازیگر بودند. 

دبیر خانه مطبوعات اصفهان درخص��وص مجتمع مطبوعاتی 
اصفهان به سواالتی پاسخ داد. 

منصور گلناری با اشاره به احداث مجتمع مطبوعاتی در اصفهان، 
اظهار داشت: این طرح توس��ط خانه مطبوعات در سال 1۳74 

مطرح شد و تا به امروز که دکتر سقائیان نژاد به آن پرداختند به 
این طرح وقعی گذاشته نشد.  

وی افزود: هدف از ارائه این طرح رفع مشکالتی بود که گریبان 
رسانه های اصفهان را می گرفت از جمله مکان های استیجاری 

که در پایان قرداد باید تحویل داده می شد.  گلناری با بیان اینکه 
با احداث این مجموعه تمرکز توزیع مطبوعات به خوبی انجام 
خواهد گرفت، گفت: این مجتمع می تواند برای اهالی رسانه و 
مطبوعات امکانات��ی مانند کتابخانه، فضای کار مناس��ب، یک 
کلینیک مختصر، مهمانسرا، سالن اجتماعات، موزه مطبوعات، 
مرکز آم��وزش و ... را فراهم آورد.  وی اح��داث این مجموعه را 
باعث کاهش هزینه ها و ایجاد امنیت روانی و ش��غلی دانست و 
تصریح کرد: این طرح به همه استانداران و شهرداران دوره های 
مختلف داده شد و تنها دو سال پیش ش��هردار فعلی برای این 
کار پیش قدم شد.  گلناری در خصوص انتقاداتی که نسبت به 
تغییر محل توزیع مطبوعات از مرکز ش��هر به خیابان الله می 
شود، اظهار داش��ت: فضای موجود علیرغم تعمیراتی که برای 
آن صورت گرفته چه از لحاظ بهداش��تی و چ��ه امنیت جانی 
فضای مناس��بی ندارد و مکان جدی��د تمام این کمب��ود ها را 

جبران می کند.  
وی با اشاره به مرکزیت انبارفعلی توزیع مطبوعات دراصفهان، 
گفت: این طبیعی اس��ت که این مکان موجود از نظر مکانی در 
مرکز شهر قرار گرفته اما مکان جدید در کنار رینگ سوم واقع 

شده و مشکل رفت و آمد را حل خواهد کرد.  
دبیر خانه مطبوع��ات اصفهان نحوه توزی��ع روزنامه را مربوط 

به چهل س��ال پیش دانس��ت و افزود: با جابجایی م��کان انبار 
مطبوعات بای��د نحوه توزیع هم به مرور زم��ان تغییر کرده و از 
شکل فعلی خارج شود.  سردبیر روزنامه اصفهان امروزنیز تاکید 
کرد: احداث این مجموعه برای رس��انه ها می تواند یک نقطه 
عطف باش��د تا بتوانند به جایگاه بهتری در عرصه مطبوعات و 

رسانه ها در کشور دست پیدا کنند.
امیراکبری در خصوص احداث مجتمع فرهنگی و مطبوعاتی، 
اظهار داش��ت: مدت هاست که برس��ر این موضوع بحث هایی 
مطرح می شود که البته کلیت احداث این مجموعه برای اهالی 
رسانه مفید است.  سردبیر روزنامه اصفهان امروز با بیان اینکه 
دفاتر این مجتمع برای برخی از روزنامه ها دفتر اصلی نیست، 
گفت: حضور نمایندگی روزنامه ها و رس��انه ها در این مجتمع 
برای مطبوعات و رس��انه امکانات خوبی را فراهم می کند.  وی 
با اشاره به مزایای تمرکز رسانه ها در مجتمع مطبوعاتی، بیان 
داشت: این کار به دسترسی مناسسب و فعالیت های مشترك 
که همه نش��ریات دارند با حضور متمرکز از صرف هزینه های 
اضافی جلوگیری می کند.  اکبری تصریح کرد: امکان تبادل کار 
و فعالیت در عرصه مطبوعات با تمرکز رس��انه ها در این مکان 
بیشتر شده و برای مسوالن زمینه خوبی است تا ارتباط بیشتری 

با رسانه ها داشته باشند.  

حرف وحدیث درباره مجتمع مطبوعات

فضای موجود 
علیرغم تعمیراتی 
که برای آن صورت 
گرفته چه از لحاظ 

بهداشتی و چه امنیت 
جانی فضای مناسبی 
ندارد و مکان جدید 
تمام این کمبود ها را 

جبران می کند

SMS

رابطه چندشغله بودن والدین 
با جذابیت کتاب

می توانیم با فرهنگ  سازی و کتاب خوان کردن والدین، 
به تدریج ک��ودکان را هم ب��ه مطالع��ه عالقه مند کنیم. 
هرچند، چند ش��غله ب��ودن والدین، به ن��درت فرصت 
مطالعه را برای آنها ایج��اد می کند.خانواده، بنیان اصلی 
برای شکل گیری شخصیت افراد اس��ت و ما می توانیم 
با فرهنگ س��ازی و کتاب خوان کردن والدین، به تدریج 
کودکان را هم به مطالعه عالقه من��د کنیم. زیرا به لحاظ 
علمی ثابت شده است که اگر پدر و مادر، ساعتی از فراغت 
خود را به کتاب خواندن اختص��اص دهند، کودکان هم 
نس��بت به مطالعه احس��اس نیاز می کنند.در شرایطی 
می توانیم به اش��اعه فرهنگ کتاب خوان��ی در خانواده 
بپردازیم ک��ه خانواده ها ب��ه اندازه کافی اوق��ات فراغت 
داشته باشند. در حال حاضر چند ش��غله بودن والدین، 
به ندرت این فرص��ت را برای آنها ایجاد م��ی کند که در 
طول روز، زمانی هم مخصوص مطالعه داشته باشند. این 
شرایط موجب ش��ده تا فرزندان کمتر پدر و مادر خود را 
در حال مطالعه ببینند و برای سرگرم کردن خود به بازی 
های کامپیوتری و وسایل الکترونیکی عالقه نشان دهند.

مدارس هم در پایین بودن س��طح مطالعه موثر هستند 
زیرا کودکان و نوجوانان بخشی از وقت خود را در مدرسه 
می گذارانند. ولی متاسفانه بیشتر مدارس فاقد کتابخانه 
اس��ت و تعداد کمی از آنها که به کتابخانه مجهز هستند 
با کتاب های اهدایی دانش آموزان قفسه های خود را پر 
کردند و هیچ کدام از آنها مسائل روز و مفید را به کودکان 
منتقل نمی کند.با در نظر گرفتن مشغله والدین و محدود 
بودن اوقات فراغت بهتر است به مطالعه خانوادگی روی 
بیاوریم. پدر و مادر در هفته یک یا دو بار مناسب سلیقه 
و عالقه مندی های هر یک از فرزندانشان کتابی را تهیه و 
در جمع خانوادگی مطالعه کنند و درباره پایان داس��تان 
با فرزندان خود به بحث و گفت و گو بپردازند. این راهکار 
فرزندان را عالقه مند به پیگیری آخر داستان می کند و 

جذابیت کتاب را برای آنها دو چندان خواهد کرد. 

روبان سفید

اینک��ه تئاتر یک هنر فاخر برای قش��ر 
 جمال
متمول جامعه اس��ت یا به همه اقشار  نوروز باقری

جامعه مرتبط است هنوز محل اختالف 
بسیاری از کارشناسان این عرصه هنری است.

در اینکه تئاتر آیا یک هنر فاخر برای قشر متمول جامعه است و 
یا به همه اقشار جامعه مرتبط است هنوز محل اختالف بسیاری 
از کارشناسان این عرصه هنری است. بی تردید تئاتر حتی اگر 
روزگاری چنین کارکردی داش��ت امروز یک��ی از مصالح مهم 
 در جهت تقوی��ت بنیه های فکری و اندیش��ه ای ملل گوناگون 
می ش��د، تئاتری که مردمی است و بنا به ش��عاری که اکنون 
چندین سال است در برگزاری جش��نواره تئاتر فجر از آن یاد 

می شود “تئاتر برای همه” است.
به طور حتم برای تحقق چنین ش��عاری نی��از به فراهم آمدن 
شرایطی اس��ت که تئاتر بیش از پیش در انظار اقشار مختلف 
مردم قرار بگیرد و از حالتی تشریفاتی خارج شده و این امکان 
را بدهد تا آنها را بیش از پیش به دیدن، تحلیل و بررسی ماوقع 
جاری در آن البته بس��ته ب��ه میزان درایت و فهم ذهنیش��ان 

مشتاق کند.
به هر ترتیب تئاتر برای خود ابزار و مختصاتی را داراست که در 
صورت فراهم نشدن حداقل ها برای اجرای آن دیگر نمی توان 
به آن لفظ تئاتر خطاب کرد در نتیجه صرفنظر از مکان نمایشی 

که بعدها به دالیلی از جمله کمبودها، آرام آرام کارکرد دیگر 
پیدا کرد و به فضای باز خیابان ها و پیاده روها کشیده شد، ابزار 
دیگری همچون بازیگ��ر از جمله ملزومات آن اس��ت که باید 
فراهم ش��ود و صدالبته فراهم آمدن چنین امکاناتی مستلزم 
اختصاص بودجه برای هزینه کردن است.                                             

بازیگر ی مهم ترین الزام تئاتری است و چه بسا برای مخاطب 
عام مهمترین دلیل برای خرید بلیط یک نمایش و نشستن بر 
پای آن؛ در این بین بی تردید اشخاص خاصی با اشتغال در آن 
از این راه ارتزاق می کنند و باید درآمد حاصل از این رهگذر به 
شکلی باشد که ضمن تأمین نیازهای بحق زندگی آنها فارغ از 
هر دغدغه ای تنها بر کیفیت تولیدات خود بیاندیشند و با وجود 
اینکه همواره تئاتر در طول تاریخ بی نیاز از عنایات و توجهات 
فرهنگی نبوده اس��ت اما در ای��ن چرخه مردم بع��د اصلی در 

حمایت مالی و معنوی از تولیدات تئاتری هستند.
بهبود اقتصاد تئاتر و فروش به حق و قابل قبول آثار نمایش��ی 
رابطه مس��تقیم با میزان آش��نایی مردم با این هنر و احساس 
نیازی دارد ک��ه آنها در خود تماش��ای تئاتر را ب��ه عنوان یک 
نیاز ضروری در زندگی تش��خیص داده و بودجه ای را در سبد 

فرهنگی خانواده اختصاص می دهند.
تئات��ر امری پویاس��ت و بیش��ترین ضربه را از بع��د اقتصادی 
می خورد لذا باید تمهیداتی اندیش��یده شود که این معضل به 

گونه ای با مش��ارکت مردم و استقبال بیش��تر آنها از اجراهای 
صحنه ای مرتفع شود؛ افزایش ظرفیت های سالن های نمایش، 
فراهم آمدن تس��هیالت برای اقش��ار کم درآم��د جامعه که با 
پرداخت درص��دی از مبلغ تعیین ش��ده بتوانند به تماش��ای 
اجراهای صحنه بنشینند از جمله شرایطی است که می  تواند 

ضمن افزایش کمی تماشاچیان به اقتصاد تئاتر کمک کند.
در کشورهای توسعه یافته پیاده شدن سیاست بلیط باز به این 
معنا که قشر متمول جامعه با همت عالی خود مبلغی بیشتر از 
مبلغ تعیین شده بلیط را برای پشتیبانی از اجرای تئاتر بپردازند 
یکی دیگر از راه های مؤثر در زمینه اقتصاد تئاتر است و می تواند 

خأل ناشی از فروش بلیط به افراد کم بضاعت را جبران کند.
افزای��ش روزهای ب��ه روی 
صحنه رفتن تئاتر و برگزاری 
رپرتواره��ای نمایش های��ی 
که با اس��تقبال تماشاچیان 
مواجه شده اند از جمله موارد 
دیگری اس��ت ک��ه می تواند 
در افزایش فروش گیش��ه ای 

تئاتر کمک بسزایی بکند.
ودر پایان بای��د گفت که اگر 
عاقالنه به ای��ن موضوع  نگاه 
کنیم ، افزای��ش قیمت بلیط 
ب��رای در آمد زای��ی گروهها 
به ضرر آنها است واگر از نگاه 
اقتصادی ب��ه آن نیزبنگریم 
این موضوع را تثبیت میکند 
اما با ید توجه داش��ته باشیم 

که بسته به سابقه کار کارگردان نیز دارد ولی این تفاوت نباید 
منجر به بازار کاسبی بشود وباید اعتدال را نگه داشت و گیشه 
محل مطمئنی برای تکیه کردن کردن نیست و تنها یک کمک 

هزینه است.
باید گفت اولی��ن گام موثر زمانی اس��ت که ،ی��ک کارگردان 
متن مناس��ب را اتخاب میکند وز مانی ک��ه یک متن نه حرف 
عامه مردم و نه حتی  حرف روشنفکران جامعه  است ،طبیعتا 

مخاطب آن را پس میزند.
تئاتر هنری اس��ت که نمیتواند مخارج خ��ود را تامین کند و 
نمیتوان بازده را از گیش��ه انتظار داشت والزم است که توسط 
یک نفرحمایت مالی صورت بگیرد مشروط بر اینکه این حمایت 
به گرفتن امتیازنیانجامد وبستر برای رشد وبالندگی هنرباشد. 

عوامل مؤثر بر میزان فروش تولیدات نمایشی کدامند؟

گیشه تئاتر، باجه ای برای فراموشی 

 بی تردید تئاتر حتی 
اگر روزگاری چنین 

کارکردی داشت 
 امروز  یکی

 از مصالح مهم 
در جهت تقویت 
بنیه های فکری 

و اندیشه ای ملل 
گوناگون می شد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

مالیی چه زود رفت؟!
هنوز دو هفته از انتصاب افشین مالیی به عنوان رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان اصفهان نمی گذرد که وی با دریافت پست معاونت 
اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری خیلی زود با 

سمت جدید خود در اصفهان، خداحافظی کرد.
مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان 
روز گذشته برگزار شد و افشین مالیی جای خود را به حسین زیبایی 
داد. زیبایی پیش از این مسئولیت های مختلفی همچون معاون دفتر 
استعداد یابی س��ازمان تربیت بدنی س��ابق، معاون اداره کل تربیت 
بدنی اس��تان همدان، معاون توس��عه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان و همچنین مش��اورمحمدجواهری را برعهده داشته است. 
مالیی در مراس��م تودیع خود در س��خنانی کوتاه گفت: آنچه که در 
انجام فعالیت مهم به ش��مار می رود تعامل و اقتدا به موالی متقیان 
امام علی )ع( است، از جواهری متشکرم که به من اعتماد کرد و پست 
ریاست اداره شهرستان را به بنده واگذار کرد اما اقتضای زمان این بود 
که در شهری دیگر مشغول به کار شوم.مالیی که در زمان مدیریت 
خدابخش در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی این اداره کل را برعهده داش��ت بع��د از مدتی خانه 
نشینی چندی پیش به عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
اصفهان جانشین احمد جمشیدی ش��د اما خیلی زود با این سمت 
نیز خداحافظی کرد و راهی اس��تان چهارمحال و بختیاری شد تا در 

قامت معاونت در اداره کل ورزش و جوانان این استان مشغول شود.

ریاست بارانی بر هیات پزشکی 12 
ساله شد

غالمرضا بارانی با کسب حداکثر آرا مجمع انتخاباتی هیات پزشکی- 
ورزش��ی اس��تان اصفهان به عنوان رئیس این هیات در سمت خود 

ابقا شد.
 مجمع انتخاباتی هیات پزشکی- ورزشی استان اصفهان روز گذشته 
در تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان برگزار 
ش��د. در این مجمع که تنها کاندی��دای آن دکتر غالمرض��ا بارانی 
رئیس این هیات ب��ود دکتر لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراس��یون 
پزش��کی- ورزش��ی، محمدرضا محمدجواهری مدی��رکل ورزش و 
جوانان استان اصفهان و غالمعلی ابراهیمی معاون توسعه ورزش این 
اداره کل حضور داشتند. در پایان رأی گیری دکتر بارانی با کسب ۱۵ 
رأی از ۱۵ رأی مأخوذه برای س��ومین دوره متوالی به عنوان رئیس 

این هیات انتخاب شد.

AFC استقالل را نقره داغ کرد
روزنامه “أنحاء” عربستان مدعی ش��د که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
باشگاه اس��تقالل تهران را به خاطر تخلف هوادارانش در دیدار برابر 

الهالل ۱۵ هزار دالر جریمه کرد.

سپاهان: جالل حسینی هم گران 
است و هم غیر حرفه ای

باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان اعالم کرده برنام��ه ای برای جذب 
سیدجالل حسینی ندارد.

سایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان نوش��ت: با توجه به مبلغ باالی 
پیش��نهادی این بازیکن به باش��گاه برای پیوس��تن به س��پاهان و 
همینطور نظر به اینکه جدایی ایشان در فصل گذشته که با رفتارهای 
غیر حرفه ای همراه بود، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برنامه ای برای 
جذب سید جالل حسینی ندارد و برای وی آرزوی موفقیت می کند.

پیش تر محمد رویانیان مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس بدون نام 
بردن از باش��گاهی گفت که یکی از تیم ها به دو بازیکن پرسپولیس 

پیشنهادی “وسوسه کننده” داده است.

جمالی جام وزپرم را باالی سر برد
تیم وزپرم مجارس��تان به عنوان قهرمانی لی��گ برتر هندبال مردان 
این کشور رسید تا ایمان جمالی لژیونر اصفهانی جام قهرمانی لیگ 
مجارستان را با این تیم باالی سر ببرد. دیدار برگشت لیگ قهرمانی 
هندبال مردان مجارستان روز سه ش��نبه برگزار شد و همانطور که 
پیش بینی می شد تیم MKB وزپرم موفق شد به مانند دیدار رفت 
و این بار با حس��اب ۲۶ بر ۲۴ پیروزی را مقابل تیم پیک زگد به نام 

خود ثبت کند.

ایران در اولین مصاف شش تایی شد!
 تیم ملی فوتبال ای��ران در اولین دیدار خود در مس��ابقات قهرمانی 
بانوان آسیا با نتیجه سنگین ۶ بر صفر مغلوب فیلیپین شد.مسابقات 
قهرمانی فوتبال بانوان آسیا از روز گذش��ته در بنگالدش آغاز شد و 
ملی پوشان ایران از ساعت ۱۶ به وقت محلی در اولین دیدار خود به 

مصاف فیلیپین رفتند. 
ملی پوش��ان فوتبال ایران که با تصمیم هلنا کاستا به منظور تطبیق 
یافتن با شرایط آب و هوایی بنگالدش یک هفته زودتر عازم این کشور 
شدند در روزهای گذشته با مس��مومیت غذایی نیز مواجه شدند تا 

جایی که یک جلسه تمرینی ملی پوشان نیز لغو شد. 

علی دایی من را می خواهد
پیام صادقیان

 هافبک هجومی تیم فوتبال ذوب آهن

در لیس��ت درخواس��تی علی دایی برای جذب بازیکن��ان فصل آینده 
پرس��پولیس، نام من هم وجود دارد و از این بابت خوش��حال هس��تم.

خوشحال هستم که علی دایی به فوتبال من اعتماد دارد. دایی در لیست 
اولیه خود برای جذب بازیکنان فصل آینده که به باش��گاه پرسپولیس 
ارائه داده نام من را هم در لیست قرار داده است که از این بابت خوشحال 
هستم. علی دایی اصوال به فوتبال 
جوانان اعتقاد خاص��ی دارد و با 
این شرایط برای فصل آینده فکر 
من بیشتر روی تیم پرسپولیس 
متمرکز می شود.اولویت من تیم 
محبوبم ذوب آهن است البته در 
صورتی که باشگاه به درخواست 

من پاسخ مثبت دهد.

6
رونی برای دومین بار پدر شد

روز سه شنبه بود که فرزند وین و کالین رونی متولد شد. این بچه که تقریبا سه کیلو و نیم وزن دارد، ساعت 
۲.۱۱ دقیقه روز بیست و یکم ماه می به دنیا آمد و طبق گزارش منتشره، مادر و فرزند حالشان خوب است. 
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پرسپولیس اتهام زده 
و باید پاسخ بدهد

 فدراسیون، ذوب آهن
 را نابود می کند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن سیاست فدراسیون فوتبال را “سیاست یک بام و 
دو هوا” دانست و اظهار کرد: این طور می خواهند فوتبال را توسعه دهند و تیم 
ملی را تقویت کنند؟ باشگاهی که ۵0 سال صادقانه به ورزش کشور و نه فقط 
فوتبال خدمت کرده، اکنون در بحران مالی به سر می برد و تصمیم های نادرست 

فدراسیون هم بر مشکالت افزوده است
.وی در ادامه به کنایه گفت: این ها کمکی است که فدراسیون فوتبال به ذوب 
آهن کرده و نمی دانیم چطور این لط��ف را جبران کنیم!در ادامه ابراهیمی بار 
دیگر به زمان دیدار پلی آف لیگ برتر اشاره و خاطر نشان کرد: اگر فرض کنیم 
که رای کمیته  استیناف همین امروز )چهارشنبه( اعالم شود،  برگزاری دو دیدار 
پلی آف که هر دو رفت و برگشت هم هستند، حداقل ۲0 روز طول می کشد. 

پس از این مدت، چطور می خواهیم تیم خوبی ببندیم؟

قائم مقام باشگاه سپاهان گفت: پرسپولیسی ها به ما اتهام زدند پس باید پاسخگو 
باشند. سپاهان به هیچ وجه از حق مسلم خود کوتاه نمی آید.

 مس��عود تابش در خصوص شکایت باش��گاه س��پاهان علیه محمد رویانیان 
اظهار کرد: پرسپولیسی ها به ما اتهام زدند وباید پاسخگو باشند و مطمئن باشید 

شکایت مان را پیگیری می کنیم و از حق خود به هیچ وجه کوتاه نمی آییم.
وی در واکنش به صحبت های مس��ول کمیته انضباطی پرسپولیس که گفته 
است از س��پاهانی ها به دلیل بیانیه آن ها ش��کایت می کنیم چرا که رویانیان 
اسم هیچ تیمی را نیاورده اس��ت، گفت: وقتی که رویانیان می گوید در فینال 
حذفی باختیم و این تیم مبلغ زیادی را به دو بازیکن ما پیش��نهاد داده است، 
اگر منظورش سپاهان نبوده پس چه تیمی را گفته است؟ چه تیمی در فینال 

حذفی مقابل پرسپولیس بازی کرد؟ نباید به راحتی اینگونه اتهام زد.

رکورد منچستر در حق پخش تلویزیونی
منچستریونایتد در بیست و یکمین دوره لیگ برتر انگلیس موفق 
شد برای سیزدهمین بار به قهرمانی برس��د. با این حال شیاطین 
سرخ در یک عرصه دیگر نیز توانستند رکوردشکنی کنند. آنهااین 
بار هم  توانستند رکورد جدیدی را در لیگ برتر انگلیس ثبت کنند.

دو سال و نیم زندان برای مربی
ماسیمو کاریرا به دلیل کتک زدن یک زن به دو سال 
و نیم زندان محکوم شد. ماس��یمو کاریرا ۴9 ساله 
که در زمان محرومیت آنتونی��و کونته هدایت تیم 

یوونتوس را بر عهده داشت.

مورینیو با لباس چلسی در خیابانهای  لندن
در حالی ک��ه خبر توافق ژوزه مورینیو با مس��ئوالن 
باشگاه چلس��ی هنوز به صورت رسمی اعالم نشده، 
هواداران آبی های لندن بی صبرانه منتظر بازگشت 

او به استمفوردبریج هستند.  03
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رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان 
گروه 
معتقد است برای افزایش فعالیت هیات ورزش

های فوتبال بخش ها و شهرهای اصفهان 
باید وابستگی هیات ها به ادارات ورزش و جوانان  را از بین برد.رضا 
دهقان اظهار داش��ت: در سال های گذش��ته به اشتباه مسئوالن 
هیات های فوتبال به شدت به ادارات تربیت بدنی  وابسته شدند در 
حالیکه اگر حمل به خود تعریفی نباش��د س��از و کار هیات های 

فوتبال اساس��ا با هیات های دیگر فرق دارد و اگرچه باید فعالیت 
های انها زیر نظر ادارات تربیت بدنی باشد اما در اصل مستقل عمل 

می کنند.
وی تصریح کرد: در واق��ع اگر هیات های فوتب��ال در بخش ها و 
ش��هرهای تابع اصفهان مس��تقل کار نکنند با انبوه فعالیت هایی 
که ادارات تربیت بدنی دارند تازه مشکلی به مشکالت این ادارات 
اضافه می شود.رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان که تقریبا 
هش��ت ماهی از حض��ورش در این هیات می گ��ذرد در خصوص 
شرایط فوتبال در بخش ها و ش��هرهای اصفهان گفت: در تعریف 
هیات های فوتبال شهرس��تان آمده که فعالیت اجرایی مربوط به 
شهرس��تان برعهده همین هیات ها است و کار س��تادی و برنامه 
ریزی در سطح کالن برعهده هیات های اس��تان باشد اما در این 
میان شهرستان اصفهان بنا به مشکالتی که تاکنون وجود داشته 
هنوز به این مهم دست پیدا نکرده اس��ت.وی افزود: علت این امر 
هم به نوع مدیریت روسای قبلی هیات فوتبال شهرستان اصفهان 
بازمی گردد که بیش از همه روی گرفتن اختیارات شهراصفهان از 
هیات استان زوم کردند و از بخش ها وو شهرهای تابع غافل شدند.

 دهقان افزود: هیات اس��تان هم از اینکه بخواهد اقدامات مربوط 
به هیات فوتبال  شهرستان را انجام دهد راغب نیست اما درست 
یا غلط در طول ده سال گذشته همه حجم کار فوتبال اصفهان را 
به دوش کشیده است این درحالی اس��ت که واقعا در شان هیات 
استان نیست که از کار س��تادی غافل و به فعالیت در سطح پائین 
تر معطوف ش��ود.وی با اعالم اینک��ه چطور می ت��وان اختیارات 
فوتبال شهراصفهان را به هیات شهرس��تان داد در حالی که این 

هیات تاکنون توجه چندانی به بخش ها و ش��هرهای تابع نداشته 
اس��ت گفت: برای قانع کردن هیات استان در واگذاری اختیارات 
باید در بخش ها فعالیت کرد و بع��د از آن، انتظار و توقعات را باال 
برد.وی که بیش از ده سال ریاست کمیته داوران هیات استان را 
نیز برعهده داشت اظهار داش��ت: همه این مسائل را بنده در طول 
این ده سال درک و لمس کرده ام و این تجربه به من می گوید که 
اول باید در بخش ها و ش��هرهای تابع کار کرد که این حق مسلم 
جمعیت 700هزار نفری حاضر با امکانات خوب ورزش��ی موجود 
در در بخش ها است و  بعد توقع داشت که هیات استان اختیارات 
را به ما واگذار کند.رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان افزود: 
در سالهای گذش��ته بخش ها و ش��هرهای تابع از نگاه مسئوالن 
هیات شهرستان افتاده بود چرا که منابع مالی موجود در اصفهان 

در بخش ها نیست.
وی تصریح کرد: اما امروز در برنامه ریزی های هیات همه ش��ش 
بخش و پنج ش��هر تابع در نظر گرفته شده اس��ت چون معتقدیم 
س��رمایه ها و پتانس��یل فوتبالی زیادی در بخش ها وجود دارد و 
نباید به راحتی از کنار آن گذش��ت.دهقان با تاکید بر اینکه باید 
نگاه مسئوالن ادارات ورزش و و جوانان نس��بت به فوتبال تغییر 
کندگفت: برخی مسئوالن بخش ها و شهرها به واسطه اشتباهاتی 
که در گذش��ته وجود داش��ت خیلی از فوتبال دل خوشی ندارند 
چون گمان می کنند این رشته تنها مصرف کننده  و هزینه بردار 
است در حالی که باید راههای درآمدزایی را به روسای هیات های 
فوتبال آموخت.وی اظهارداش��ت: هیات های فوتبال بایستی به 
سمت ایجاد باشگاهها و جذب خیرین اقدام کنند تا در این رشته 

عالوه بر تامین هزینه ها باعث ش��کوفایی فوتب��ال در بخش ها و 
شهرهای تابع شویم.

رئیس هی��ات فوتبال شهرس��تان اصفهان همچنی��ن خطاب به 
مسئولین عالی رتبه استان و نمایندگان مردم این شهر در مجلس 
گفت: امید اس��ت با همکاری،همفکری و همراهی این عزیزان در 
آینده نزدیک ش��اهد فعالیت مس��تقل هیات فوتبال شهرستان 
اصفهان و بالطبع هیات های بخش ها و ش��هرها باش��یم و هیات 

استان به کار برنامه ریزی و ستادی خود معطوف شود.

برگزاری هشت تورنمت و 283 بازی در هشت ماه
وی در ادامه به عملکرد هیات فوتبال شهرس��تان در هش��ت ماه 
گذش��ته اش��اره کرد و اظهار داش��ت: برگزاری داوری درجه سه 
در ش��هر هرند بعد از ده س��ال، برگزاری مربیگری در جه D در 
رهنان، برگزاری مسابقات لیگ فوتسال در بخش جلگه با حضور 
۱0 تیم، 90بازی و حضور ۱۵0بازیکن، برگزاری مس��ابقات لیگ 
فوتبال در بخ��ش جرقویه علیا با  حضور 7تی��م ۴۲بازی و حضور 
۱۴0بازیکن، برگزاری مسابقات فوتبال در چارچوب جام حذفی، 
برگزاری مس��ابقات لیگ فوتبال بخش کوهپای��ه با حضور ۶تیم، 
۱۵بازی و حض��ور ۱۲0بازیکن، برگزاری مس��ابقات فوتس��ال با 
عنوان جام نوروز در بخش جرقویه س��فلی ب��ا حضور ۱0 تیم ۲۴ 
بازی و حضور ۱۲0بازیکن، برگزاری مسابقات جام نوروز فوتبال 
در بخش کوهپایه و رهنان و برگزاری مسابقات فوتسال جام بسیج 
بهارستان از مهم ترین برنامه هایی بود که در طول این هشت ماه 

انجام شده است.

رئیس هیات فوتبال شهرستان اصفهان: 

باید وابستگی هیات های فوتبال به ادارت ورزش و جوانان را از بین برد

ادامه از صفحه 1:
یعنی ش�انس صعود ما به جام 

جهانی ضعیف است؟
باید با واقعیت ها پیش برویم حضور ما در جام جهانی 
سخت اس��ت مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریب رخ 
دهد، ما کره را در سئول ببریم و اتفاقاتی مشابه این رخ 

بدهد تا به جام جهانی برویم.
در خص�وص بازیکنان�ی مانن�د مه�دی 
رحمتی و هادی عقیلی که کی روش گفته 
دیگر جایی در تیم ملی ندارند چه نظری 

دارید؟
این مسئله یک موضوع ش��خصی است ولی من فکر 

می کنم تیم ملی از نبود این دو بازیکن ضرر می کند.
واقعا تی�م ملی از نب�ود رحمتی و عقیلی 

ضرر می کند؟
صد درصد ضرر می کند، در نبود مهدی رحمتی فوتبال 
ما ضرر خواهد کرد. این سه تا بازی، سه مسابقه حیاتی 
اس��ت. حاال ایرادی هم ندارد در برخورد با رحمتی و 

عقیلی یک مقدار کوتاه بیایید. در عین حال که مهدی 
رحمتی هم خودش پذیرفت اش��تباه کرده اس��ت و 
در رس��انه ملی اعالم می کند که موضوع آن طور که 
در رسانه ها مطرح شده ،نبوده اس��ت و عذر خواهی 

می کند، می شد او را بخشید.
شما هم در مقطعی که بالژوویچ سرمربی 
تیم ملی بود با او به مشکل برخوردی و از 
اردوی تیم ملی خارج شدید، حاال مشابه 
این حرکت در مورد رحمتی و عقیلی اتفاق 

افتاده است،چه نظری دارید؟
من حاضر نشدم قبول کنم اشتباه کردم چون در مورد 
ما اتفاقی نیفتاده بود اما مهدی رحمتی پذیرفت که 

اشتباه کرده و دوست دارد به تیم ملی کمک کند.
 در مقطعی هم برانکو ایوانکوویچ با وجود 
اصرار رسانه ها شما را به تیم ملی دعوت 

نمی کرد؟
آخر هم مجبور ش��د دعوت کند،آنقدر مردم فش��ار 
آوردند و رس��انه ها نوش��تند آخر به اردوی تیم ملی 

دعوتم کرد.
 کارلوس کی روش از زم�ان ورود به ایران 
مورد حمایت ش�ما بود اما ای�ن اواخر در 
م�ورد برخ�ی از رفتاره�ای او انتقاداتی 

داشتید؟
۱00در ۱00 کی روش مورد تایید ما بود، مورد تایید 
همه ب��ود ولی فکر می کن��م در مورد اینک��ه ما همه 
اختیارات فوتبالمان را به او بدهیم مخالف هستم. او از 
لحاظ فنی یک مربی کارنامه داری است و کارنامه اش از 
نظر همه مورد قبول است ولی اینکه ما تمام اختیارات 
فوتبالمان را به دست ایشان دادیم به نظرم خیلی غیر 
منطقی است، اینکه لیگ و جام حذفیمان را و حتی 
مسئله پیرامون آبدارچی تیم ملی را به دست او بدهیم 

غیر منطقی است.
آقای عزیزی شما مسابقات لیگ برتر در 

فصل گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
لیگ چون جذابی��ت فنی ندارد، دیگر لیگ نیس��ت 
،فوتبال ما وقتی فوتبال نیس��ت لیگم��ان هم لیگ 

نیست.
 بس�یاری از مربی�ان لیگ برتر ب�ه دلیل 
تعطی�الت پ�ی در پ�ی ک�ه در جری�ان 
مسابقات پیش می آمد اعتراض می  کردند 
و این مس�ئله را ب�ه ضرر فوتبال کش�ور 

می دانستند، نظر شما چیست؟
برنامه ریزی لیگ مان غلط اس��ت، در فوتبالمان همه 
چیزش غلط است، پایه هایمان غلط است، همین است 
که فوتبال ما به این روز افتاده است، من فکر می کنم 
که اگر فوتبالمان درس��ت باش��د، نتیجه هم درست 

می شود، اما در فوتبال ما همه چیز با هم غلط است.
 یا در اصطالح همه چیزم�ان به همه چیز 

می خورد؟
بله، دقیقا همین طور است.

 البته در هفته گذشته حرکت خوب کمیته انضباطی 
در برخورد با افرادی که درمسابقات دسته اول دچار 

تخلفاتی از جمله تبانی شده بودند، قابل تقدیر است.
به نظر من برخوردش��ان قاطع نبود  و در حکمی که 
اعالم کردند جای امیدواری در آن ندیدم. یا ثابت شده 
این آقایان تبانی کردند و یا ثابت نشده است. اگر تبانی 
آنها ثابت شده است همه این آقایان را باالی ۱0 سال 
محروم می کردند اما این محرومیت  های ۶ ماهه و دو 
میلیون تومان، پنج میلیون یا شش میلیون برای چه 
است؟ آن طرف مثال تبانی کرده و ۱00 میلیون پول 
گرفته است، آن وقت دو میلیون آن را جریمه می کنند 
و یا شش ماه محروم می ش��ود! اگر اثبات شده طرف 
تبانی کرده باید باالی ۱0-۱۵س��ال  محروم شود، تا 
دیگر از این کارها نکنند. من نمی دانم شش ماه مثال 
محرومیت برای آقایی که تخلف کرده چه جریمه ای 
می تواند محسوب شود؟ االن بازی ها شش ماه تعطیل 
خواهد بود و آن کسی که شش ماه محروم شده می رود 
در منزلش می خوابد و بعد از شش ماه دوباره می آید 

تبانی می کند، اتفاقی نمی افتد.
 یعن�ی بای�د برخ�ورد قاطع ت�ری انجام 

می  شد؟
اگر تبانی محرز شده، بله باید برخورد قاطع تری شود، 
اما این برخوردهای س��طحی فایده ای ن��دارد، مانند 
برخورد با دالل ها که یک مدت اینها را گرفتند، حتی 
اسمشان را بردند، ش��لوغ کردند، یکی دو ماهی هم 
این دالل ها غائب بودند، اما بعد از آن دوباره با قدرت 
بیشتر آمدند و اکنون هم کارشان را انجام می دهند، 
االن آن ها ب��ا یک عظمت و قدرتی ب��ه کار داللی در 

فوتبال می پردازند.
 به هر حال باید به یک نوعی با ناهنجاری ها 
برخورد کنیم تا فوتبالمان راه سالمی پیدا 

کند، به نظر ش�ما باید چه کار کنیم تا این 
فوتبال راه سالمی پیدا کند؟

باید این فوتبال را آتش زد.
 اگر فوتبال را آتش بزنیم همه چیز درست 

می شود؟
بله اگر فوتبال را آتش بزنیم همه چیز درست می شود، 
فوتبال آالن چی دارد ما به آن افتخار کنیم؟ تیم ملی 
ما نتیجه می گیرد؟ بازیکنان های سوپر استار داریم؟ 
مدیران سوپر استار داریم؟ یک سوپر استار در فوتبال 
به من نش��ان بدهید برای آن به فوتبال افتخار کنیم. 
فوتبالمان هیچ ندارد، فقط هر روز درون آن زش��تی، 
دعوا،زیرآب زنی، تبانی، حق خوری و فحاشی اتفاق 

می افتد.
 به خاطر همین است ش�ما از فوتبال دور 

هستید؟
در فوتبالی که در آن کثیفی وجود دارد، دور باشم بهتر 
است، من آدمی نیستم که این طور چیزها را ببینم و 
به راحتی از آن بگذرم و بی خیال باش��م، چش��مم را 
هنگامی که دارند حق همدیگر را می خورند، ببندم. 
چرا آدم بداخالقی هس��تم ولی در مورد یک س��ری 
مس��ائلی که حق کسی ضایع ش��ود نمی توانم کوتاه 
بیایم.به خاطر همین است خداداد به عنوان یک فرد 

جنجالی در جامعه فوتبال به حساب می آید.
حاال اینکه یک نفر در مقابل حق خوری ها، بایستد بد 
اخالقی محسوب می شود اما تبانی ها و حق خوری ها 
بد اخالقی محسوب نمی شود. به خاطر همین است که 
من نمی توانم با این مدیران و دالل ها و وزرا کار کنم. 

اما از شرایط فعلی ام راضی هستم.
 در مورد خداحافظی مهدی مهدوی کیا و 

علی کریمی چه نظری دارید؟
ای��ن دو ت��ا از فوتبالیس��ت های ب��زرگ م��ا بودند، 
خداحافظی مهدی مهدوی کیا مث��ل بقیه بود، من 
قبال هم گفت��م مهدی نباید از ن��وع خداحافظی اش 
ناراحت باشد. چون با چه کسی درست رفتار کردند 
که با مهدی ای��ن کار را کنند؟ عل��ی دایی مگر بازی 
خداحافظی داشت؟ کریم باقری مگر خداحافظی با 
شکوهی داشت؟ ماها مگر بازی خداحافظی داشتیم، 
فوتبال ما همین است، حاال علی کریمی به طور رسمی 
خداحافظی نکرده است ولی برای علی کریمی هم فکر 

نمی کنم مراسمی بگیرند.
 علی کریم�ی اع�الم ک�رده از فوتبال 

خداحافظی می کنم.
فوتبال همین اس��ت از این به بعد ستاره های جدید 
می بینیم. دو ستاره مانده بود یکی علی کریمی و یکی 

هم مهدی مهدوی کیا که این دو هم رفتند.

خداداد عزیزی:

 باید این فوتبال را آتش زد



یادداشت

 افزایش 20 درصدی
 سطح زیر کشت لوبیا 

معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال 
و بختیاری از افزایش 20 درصدی س��طح زیر کش��ت لوبیا در مزارع 
اس��تان خبر داد. حمیدرضا دانش اظهار کرد: کشت لوبیا از تاریخ 25 
اردیبهشت ماه جاری در سطح 4 هزار هکتار از اراضی استان آغاز شده 

است و تا نیمه خردادماه جاری ادامه خواهد داشت. 
وی از افزایش 20 درصدی سطح زیر کشت لوبیا در مزارع استان خبر 
داد و گفت: افزایش سطح نزوالت جوی و مقرون به صرفه بودن کشت 
این محصول برای کش��اورزان از دالیل افزایش سطح زیر کشت این 
محصول به شمار می رود. دانش در ادامه با اشاره به کشت چغندرقند 
در سطح 2 هزار و 500 هکتار از مزارع استان، افزود: حاصلخیزی خاک، 
مبارزه با علف های هرز و همچنین پایداری تولید از محاس��ن کشت 
چغندرقند به شمار می رود. .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه به حمایت های 
کارخانه قند استان از چغندرکاران، کشت این محصول مقرون به صرفه 
خواهد بود.وی با اشاره به مهم ترین نقاط قوت بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی اس��تان، گفت: اقلیم های آب و هوایی متنوع، منابع ژنتیکی 
متنوع گیاهی، دامی و آبزیان، منابع پایه تولید مناسب )آب و خاک(، 
ظرفیت های صادراتی و امکانات پژوهشی و خدماتی سبب شده است 
به رغم برخی کمبودها این بخش عالوه بر تامی��ن بخش عمده ای از 

نیازهای غذایی، سهم قابل توجهی را در تامین اشتغال ایفا کند.

جانمایی بیش از 373 هزار 
هکتار اراضی دولتی

مدیرکل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاری گفت: 
در سال گذشته بیش از 373 هزار هکتار اراضی دولتی در 
سامانه کاداستر استان جانمایی شده است. محمد حسن 
بهادر که با فارس سخن می گفت، اظهار کرد: تعامل بین 
کارکنان ادارات ثبت اس��ناد و منابع طبیعی در راستای 
صدور اسناد مالکیت اراضی ملی تاثیر بسزایی در کاهش 
پدیده زمین خواری و تسریع در روند طرح های واگذاری 

در استان داشته است.

طرح تربیت مربی تفسیر در 
شهرکرد آغاز شد

دبیر ش��ورای قرآن و عترت از آغاز به اجرا در آمدن طرح 
تربیت مربی تفسیر قرآن در شهرکردخبر داد

.حسین گنجی” گفت: آزمون دوره تربیت مربی تفسیر و 
تدبر در قرآن کریم 27 اردیبهشت ماه به همت موس�سه 

فرهنگی و عترت بنت الحسین شهرکردبرگزار شد.
 وی افزود: تدب��ر در قرآن ب��ه معنای فه��م هماهنگ و 
منسجم آیات و در نهایت فهم سوره است و مبنای آن نیز 

تفسیر شریف المیزان از عالمه طباطبایی است.
وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را تربیت مربی در 
زمینه تدبر در قرآن کریم به منظور آموزش تدبر در قرآن 
کریم عنوان کرد و افزود: س��رفصل های دوره مقدماتی 
تربیت مربی تدبر روش��مند قرآن کریم شامل آشنایی با 
مبانی و مبادی تدبر، روش ها و ش��یوه های تدبر در قرآن 

کریم است.

برگزاري دوره آموزشي در 
شرکت گاز استان 

دوره آموزش��ي UTILITY در سیس��تم عام��ل هاي 
MAIN FRAME در شرکت گاز استان چهار محال 

و بختیاري برگزار شد.
در این دروره ک��ه با هدف آش��نایي با نح��وه انتخاب و 
 MAIN مناس��ب در محیط UTILITY بکارگیري
FRAM به منظور کاهش برنامه نویسي برگزار شد  19 
نفر از  کارکنان این شرکت طي  806 نفر ساعت آموزش 
موفق به افزای��ش دانش خ��ود در  زمین��ه طبقه بندي 

برنامه هاي تسهیالتي و... شدند. 

خبر ویژه

استاندار چهارمحال وبختیاری
علی اصغرعنابستانی

مردم باحضور پرش��ور خ��ود پای صن��دوق های رای به دش��منان  
نظام مقدس جمهوری اس��المی ثابت می کنند ک��ه به آرمان های 
نظام پایبند هستند چرا که دستیابی به حماس��ه اقتصادی در گرو 
تحقق حماسه سیاسی اس��ت. فراموش نکنیم  منابع موجود، اراده 
و توانمندی مردم می تواند برای دس��ت یافتن به ش��عار حماس��ه 
سیاسی موثر باشد. منابع، امکانات، اراده وتوان برای به فعل رساندن 
منافع کش��ور کم نیس��ت و باید ای��ن امکانات یکپارچه ش��ود زیرا  
با اس��تفاده از این امکانات و 
ظرفیت ها می توان در مقابل 
فشارها و تحریم های بیگانه 
ایس��تادگی ک��رد. از طریق 
همین ایس��تادگی هاس��ت 
که می توان به خلق حماسه 
امیدوار بود و م��ردم ایران را 

در اوج دید. 

مردم به آرمان های جمهوری 
اسالمی پایبندند

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
بخش ناغان میزبان 3 مسابقه ورزشی است

مسابقات فوتسال جام فتح خرمش��هر در بخش ناغان آغاز شد.به مناسبت فرا رسیدن سوم 
خرداد ماه، مسابقات فوتسال چهارجانبه بخش ناغان آغاز شد و تیم های روستای جمهان، 

تاراز ناغان، جنوب ناغان و حیدر آباد در سالن ورزشی ناغان با هم به رقابت پرداختند. 
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نخستین دوره مسابقات دانشجویی دومینوی مکانیکی امروز در 
دانشگاه شهرکرد برگزار شد.دومینو در لغت به معنی »نوعی بازی 
به وسیله مهره«  است اما در اصطالح به انجام حرکات و مراحلی 
با نظم و ترتیب اس��ت که هر مرحله جدید با اتمام مرحله قبل از 
طریق اثر مرحله قبل شروع می شود و زیبایی آن به این است که 
ما از حرکتی ساده و شاید غیر مرتبط با هدف شروع کرده باشیم 
ولی پس از انجام مراحِل نه چندان پیچیده به هدف از پیش تعیین 
شده خود برسیم و البته هنر و خالقیت ما در نحوه چیدمان مراحل 
رابط است که نیاز به دخالت دوباره ما نباشد و زیبایی و جذابیت 

خاصی داشته باشد.
هرچند این س��رگرمی طی س��ال های اخیر به بازی مهیجی در 
کشورهای پیش��رفته تبدیل شده اس��ت، ولی س��ابقه چندانی 
در ایران ندارد، این مس��ابقات که در واقع بر پای��ه آموخته های 
مهندسی دانش��جویان به ویژه دانش��جویان مهندسی مکانیک 
استوار است، تلفیقی از هنر و خالقیت در چیدمان مهره ها است.

مسابقه دومینو به چند طریق مختلف برگزار می شود، ممکن است 
به صورت »دومینو تاپلینگ« باش��د که در این چیدمان، مهره ها 
پشت سرهم بر روی سطوح قرار می گیرند و با ضربه به اولین مهره، 
مهره ها پشت سر هم واژگون می شوند و شکل زیبایی تولید کنند.

روش های مختلفی برای این نوع چیدمان وجود دارد برای ایجاد 
تنوع در ای��ن نوع چیدمان می ت��وان از افکت ه��ا و مکانیزم های 

الکتریک��ی و مکانیکی اس��تفاده ک��رد و یا به ص��ورت »دومینو 
استکینگ« باشد که در این نوع چیدمان باید تالش شود بر روی 
یک مهره ایستاده، بیشترین مهره به صورت پشته چیده شود.و اما 
دومینو مکانیکی، همانطور که از اسم این مسابقه برمی آید انجام 
مراحل مکانیکی اس��ت که با یک نظم و جذابیتی به هدف مورد 
نظر می رسد، در این مسابقه از سرفصل های درس دینامیک که 

اکثر آنها را در اطراف خود مشاهده می کنیم استفاده می شود.
مثاًل می تواند هدف ما روش��ن کردن یک المپ باشد که به طرق 
مختلف با توجه به خالقیت و ذوق ش��رکت کنندگان انجام شود 
مثاًل مس��تقیماً دوش��اخ را وارد پریز کنید و یا از ب��رق وجودتان 
استفاده کنید و یا اینکه با استفاده از یک گوی و سطح شیب دار 
گوی را به یک االکلنگ برساند و با استفاده از یک حرکت پرتابی یا 
فنر یک سیال را جاری کند که آن سیال چرخ و فلک را به حرکت 
در بیاورد و این چرخ و فلک به وس��یله دینام المپ را روشن کند. 
البته الزم به تذکر است که هدف نهایی در این دوره از مسابقات 

ترکاندن یک بادکنک می باشد.

دانشگاه شهرکرد هیئت دومینو ندارد  
دبیر کل انجمن علمی مکانیکی دانش��جویان دانشگاه شهرکرد 
در حاش��یه برگزاری این مس��ابقات، اظهار کرد: نخستین دوره 
مسابقات دومینو مکانیکی 10 س��ال پیش در دانشگاه امیرکبیر 

برگزار شده بود که امروز پس از یک وقفه 10 ساله این مسابقات 
به میزبانی دانشگاه شهرکرد برگزار شد.س��ام میرزاخانی افزود: 
افزایش روحیه همکاری، فراهم شدن فضای شاداب برای رقابت 
علمی س��الم و هیجان انگیز، رشد و ش��کوفایی قوای فکر، هنر و 
خالقیت از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقات است.وی ادامه 
داد: بکارگیری قوای فکری و خالقیت و ایجاد موقعیتی مناسب 

برای به تصویر کشیدن علوم 
مهندس��ی از دیگ��ر اه��داف 
برگ��زاری مس��ابقات دومینو 
در دانش��گاه ش��هرکرد است.

میرزاخانی نبود هیئت دومینو 
را از مش��کالت این ورزش در 
این دانشگاه برشمرد و گفت: 
اقب��ال عمومی از این رش��ته 
ورزش��ی در بین دانشجویان 
بسیار زیاد اس��ت، این میزان 
عالقمندی در بین دانشجویان 
نیازمند تش��کیل یک هیئت 

دومینو در استان است.

سردی نگاه مسئوالن 
دانش�گاه ش�هرکرد ب�ه 

مسابقات دومینو
دبیرکل انجمن علمی دانش��جویی مهندس��ی مکانیک دانشگاه 
ش��هرکرد گفت: مس��ئوالن دانش��گاه در برگزاری این مسابقه 
کمک بسیاری به منظور برگزاری این مسابقات داشتند، اما نبود 
فضای مناس��ب برای برگزاری این مسابقه از مهم ترین مشکالت 

دانشجویان برای اجرای این مسابقه بوده است.
وی ادامه داد: س��ختی های فراروی تدوین آیین نامه این مسابقه 
از دیگر مشکالت فراروی برگزاری این مسابقات به شمار می رود.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: در این مسابقه دانشجویان انگیزه و 
شوق بسیاری برای برگزاری و تماش��ای این مسابقه داشتند، اما 
مسئوالن دانش��گاه نگاه خاص به این مسابقه نداشتند، بطوریکه 
تنها حضور دو یا س��ه نفر از اساتید دانش��گاه را در این مسابقات 
شاهد بودیم.این مسئول تصریح کرد: این بی توجهی مسئوالن در 
آینده ای نزدیک موجب دلزدگی دانشجویان از انجام فعالیت های 
گوناگون در دانشگاه ها خواهد شد.نخستین مسابقات دومینوی 
مکانیک��ی امروز با حضور 10 گروه ش��رکت کننده در دانش��گاه 

شهرکرد برگزار شد. 

گزارش فارس از مسابقات دومینوی شهرکرد 

بادکنک دومینو برفراز آسمان هنر و خالقیت

بکارگیری قوای 
فکری و خالقیت 
و ایجاد موقعیتی 

مناسب برای به 
تصویر کشیدن 
علوم مهندسی 
از دیگر اهداف 

برگزاری مسابقات 
دومینو در دانشگاه 

شهرکرد است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
89 کالسه: 91-1956 ش ح33. شماره دادنامه: 92/2/16-168. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه س��ی و س��وم ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آق��ای علیرضا 
ش��اهزیدی به نشانی اصفهان – خ نشاط – کوچه محمودیان – بن بست فرشاد 
– پالک9. خواندگان: 1- آقای اکبر آبرون 2- خانم زیبا کریمی هر دو به نشانی 
مجه��ول المکان. خواس��ته: تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفتر اس��ناد 
رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی وانت پیکان به شماره انتظامی 
782م89 ای��ران13 به انضمام کلیه هزینه های دادرس��ی مقوم به 20/000/000 
ریال. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورای حل اختالف. در خصوص 
دعوی آقای علیرضا ش��اهزیدی فرزند حس��ین به طرفی��ت خواندگان 1- آقای 
اکب��ر آبرون فرزند براتعلی 2- خانم زیبا کریمی فرزند ش��اهمراد به خواس��ته 
الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه 
وانت پیکان به ش��ماره انتظامی 782م89 ایران 13 به انضمام مطلق خس��ارات 
قانون��ی. با توجه به قولنامه عادی مورخ 88/2/12 ارائه ش��ده توس��ط خواهان 
ک��ه امضاء خوانده ردیف اول نیز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در 
جلس��ه رسیدگی مبنی بر اینکه طی قولنامه ارائه شده خودروی مورد ادعا را از 
خوان��ده ردیف اول خریداری نموده و س��همیه ثمن آن را نیز پرداخت نموده و 
طی س��ند وکالت تعویض پالک به شماره 126488-88/5/12 ثبت شده در دفتر 
اس��ناد رسمی شماره 90 حوزه ثبتی اصفهان از سوی خوانده ردیف دوم اقدام 
به تعویض پالک کرده ام ولیکن تاکنون خواندگان نس��بت به انتقال رسمی سند 
اقدامی ننموده اند و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی 
حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و پاس��خ اس��تعالم انجام شده از 
معاونت راه��ور طی نامه ش��ماره 1417/6/9782-92/2/5 که داللت بر مالکیت 
خوان��ده ردیف دوم دارد و مصون ماندن مدارک ابرازی خوانده از اعتراض لذا 
شورا دوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 10 و 219 
و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف دوم )خانم زیبا کریمی( به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال 
س��ند رسمی خودروی وانت پیکان به شماره انتظامی 782م89 ایران 13 به نام 
خواهان و پرداخت هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرف��ه در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید و در خصوص خوانده ردیف 
اول با اس��تناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر رد دعوی 
خواه��ان صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

 ابالغ
91 شماره پرونده: 9204002003000138/1. شماره ابالغیه: 139205102003000911. 

شماره بایگانی شعبه: 9200243/1. بدینوسیله به آقای حسینعلی هنرمند عاشق 
آب��ادی فرزند رحمن ب��ا کدملی 1283333104 به شناس��نامه ش��ماره 3590 
صادره از اصفهان س��اکن اصفهان – خیابان هش��ت بهش��ت غربی – کدپستی 
8195647681 ابالغ می ش��ود که خانم ملیحه خاتون کهرانی فرزند غالمعلی به 
ش��ماره ملی 1285992581 جهت وصول مبلغ 3/300/000/000 )سه میلیارد و 
س��یصد میلیون( ریال به استناد چک شماره 2349/599054 عهده بانک تجارت 
علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9200243/1 در این 
اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 1392/02/30 مامور پست، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آیی��ن نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتب��ه در روزنامه زاینده رود آگهی می 
ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب 
می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایی��د، عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت. م الف: 2401 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ
95 ش��ماره ابالغیه:9210100351800668. ش��ماره پرونده: 9209980351800203. 
شماره بایگانی ش��عبه: 920211. خواهان مریم صمیمی دادخواستی به طرفیت 
خوانده پژمان روش��ن به خواسته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
هجده��م دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 ات��اق 220 ارجاع و به کالس��ه 9209980351800203 ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1392/04/30 و س��اعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 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 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. کمال نوری – منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
96 اج��رای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده 
ای در خص��وص کالس��ه اجرای��ی 213/91 ج ح 4 محکوم ل��ه اعظم صمدی 

دینانی و محکوم علیه حس��ن الماسی به منظور فروش 0/5235 حبه از 72 حبه 
شش��دانگ پالک ثبتی 14915/7225 بخش 5 ثبت اصفهان به نش��انی اصفهان، 
خ پروین دوم، بانک انصار، س��اختمان س��ه طبقه، جن��ب کوچه انقالب مبنی بر 
مطالب��ه مبل��غ 73/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با وصف کارشناس��ی 
زی��ر در تاری��خ 92/3/26 از س��اعت 9:30 الی 10:30 صب��ح در محل این اجرا 
دادگس��تری کل اصفهان طبقه س��وم اتاق 306 برگزار نماید. طالبین خرید پنج 
روز قبل از جلس��ه مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود و 
باتودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش واریزی به 
این اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و 
پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس 
نظریه کارشناس. محل مورد نظر یک باب مجموعه مسکونی – اداری – تجاری 
می باش��د. طبقه زیرزمین به وسیله پارتیش��ن چوبی اتاق بندی و یکی از اتاقها 
با قفل و درب آهنی، کف ها س��رامیک و بدنه تمام کاش��ی، س��قف گچ و رنگ، 
لوله کش��ی آب س��رد و گرم و گاز و سیس��تم روش��نایی با یک توالت زیرپله 
و نورگی��ری فقط از طری��ق خیابان پروین با پنجره و حفاظ و کال اس��کلت این 
س��اختمان چهار طبقه تیرچه و بلوک و س��تونهای بتونی اس��ت و انش��عابات 
موج��ود کنتور برق چهار ع��دد و یک کنتور آب و گاز مش��ترک طبقه همکف 

ش��عبه بانک انصار مش��غول فعالیت بود که کف س��رامیک و بدنه کاش��ی که 
توسط بانک دیوار کوب و سقف گچ بری و رنگ و سیستم دزدگیر و روشنایی 
و اس��پیلت و غیره نصب گردیده اس��ت. در طبقه اول ه��ال و پذیرایی دو اتاق 
خواب، آش��پزخانه اوپن، سرویس بهداشتی با کابینت زمینی و دیواری و هر دو 
سیس��تم س��رمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی. راه پله مشاعی است و 
با توجه به نوس��انات بازار تاکنون ارزش روز هر طبقه به شرح زیر می باشد. 
طبقه زیرزمین با مس��احت حدود 124 مترمربع به مبلغ 1/240/000/000 ریال 
بدون احتس��اب دس��تگاه پله. طبقه همکف با مس��احت حدود 124 مترمربع به 
مبلغ 4/960/000/000 ریال بدون احتس��اب دستگاه پله. طبقه اول با مساحت 

ح��دود 124 مترمربع به مبلغ 1/980/000/000ریال بدون احتس��اب دس��تگاه 
پله. طبقه دوم با مس��احت حدود 124 مترمربع به مبل��غ 1/860/000/000ریال 
 ب��دون احتس��اب دس��تگاه پل��ه. جمع��ا ب��ه مبل��غ 10/040/000/000 ری��ال. 

مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
107 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 239/92ش11 خواه��ان محم��ود زال��ی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه مبل��غ 6/600/000 ریال باب��ت دو فقره چک به 
طرفیت س��ید رض��ا غفاریان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای روز 
یکش��نبه مورخ 92/4/2 س��اعت 9/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 

الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای 
ح��ل 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. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
109 ش��ماره: 1527/91ش33. به موجب رای ش��ماره 1878 تاریخ 91/11/25 
حوزه 33 ش��ورای حل اخت��الف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محکوم علیه 1- محس��ن قنبریان 2- محمدعلی قنبریان هر دو به نش��انی محل 
اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: محکومیت خوان��دگان به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال )بیس��ت میلیون ریال( بابت اصل خواس��ته و چهل و شش 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررس��ید چ��ک موصوف )91/5/30( تا تاری��خ اجرای حکم بصورت 
تضامن��ی در حق محک��وم له مریم میرمعصومی به نش��انی اصفهان – خیابان 
آتش��گاه – خیابان بهش��ت – محله گلس��تان – اولین منزل سمت چپ. ماده 34 
قان��ون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میس��ر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
111 شماره ابالغیه:9210100350800213. شماره پرونده: 9109980350801239. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911301. خواهان حمیدرضا طحانیان دادخواستی به 
طرفی��ت خوانده اکبر چلپیان به خواس��ته مطالبه طلب و تامین خواس��ته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 
ارجاع و به کالس��ه 9109980350801239 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1392/04/01 و س��اعت 10:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 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 اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری – 

منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 اجرائیه
115 شماره اجرائیه: 9210420350300091. شماره پرونده: 9109980350301157. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911157. به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه 
مربوط��ه  غیاب��ی  دادنام��ه  و ش��ماره  ب��ه ش��ماره 9210090350300476 
9109970350301676 محکوم علیهم 1- روح اله زارعی فرزند اصغر 2- زهرا 
محس��ن پور جعی فرزند ابراهیم هر دو به نش��انی مجهول المکان. 3- مرتضی 
خالق��ی اصفهان��ی به نش��انی اصفهان – بلوار کش��اورز – ب��اغ فردوس – ک 
اسالمی)15(- پ42. 4- خدامراد بابایی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اند بصورت تضامنی ب��ه پرداخت مبلغ 255/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت مبل��غ 5/150/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 
خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص 
اعالم��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانونی در حق محکوم له 

تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نش��انی اصفه��ان – خ جی – روبروی خ تاالر- 
سرپرس��تی تعاونی اعتباری ثامن االئمه)ع(. وکیل محکوم له: زهرا نایب صادقی 
به نش��انی اصفهان – خیابان فیض – جنب بانک صادرات – مجتمع نگین- طبقه 
س��وم- واحد 11 و پرداخت مبلغ 12750000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
ح��ق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ اب��الغ اجرائیه: 1- پس 
از اب��الغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخ��ت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر 
باش��د به مجازات حبس 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 باشد به قانون اجرای 
اح��کام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قان��ون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
116 شماره ابالغیه:9210100351700188. شماره پرونده: 9209980351700035. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920036. خواهان پریا بهرام دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده اردش��یر بهرام به خواس��ته اذن در ازدواج تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه هفدهم دادگاه عمومی 
حقوقی)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 206 ارجاع و 
به کالس��ه 9209980351700035 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/4/4 
و س��اعت 09:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
117 شماره درخواست: 9110460352500023. شماره پرونده: 9109986793200798. 
شماره بایگانی ش��عبه: 911723. در پرونده کالسه بایگانی 911723 این شعبه 
واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 4 اتاق ش��ماره 454 خواهان ف��روغ رکنی به طرفیت 
خوانده غالمعلی بیاتی به خواس��ته مطالبه نفقه تقدیم که دارای وقت رس��یدگی 
مورخه 1392/04/04 س��اعت 10 می باشد نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول 
المکان اعالم ش��ده با درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی مراتب 
ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. فریبا شریعتی – مدیر دفتر شعبه بیست و پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

%
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افزایش فشار خون و مرگ
 درروزهای سرد و بارانی

پیامبر اعظم )ع( :
از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وي به دعا حق خویش را از خدا 

میخواهد و خدا حق رااز حق دار دریغ نمیدارد .

عکس نوشت

 کشیدن یک جت جنگی
 5 تنی در چین

محققان اس��کاتلندی به این نتیجه رسیدند که یک روز 
س��رد و بارانی می تواند تغییرات مهلکی در فش��ار خون 

ایجاد کند.
تحقیقات نش��ان می دهد که فش��ار خون مردم با دمای 
هوا تغییر می کند. طی زمان این نوسانات احتمال مرگ 
را بیش از یک س��وم افزایش م��ی دهند.نتایج تحقیقات 
در دانشگاه گالسکو نش��ان می دهد که فقدان نور آفتاب 
و بارش ش��دید باران تلفات خاص خ��ود را در پی دارد.

درحالی که نتایج این تحقیقات به نظر عجیب می رسد، 
اما باید توضیح داد که رگهای خونی نزدیک به س��طح به 
منظور حفظ گرما در ش��رایط آب و هوایی سرد منقبض 
و باریک ش��ده که این امر موجب افزایش فشار خون می 
شود. تغییرات فشار خون بدن را زیر فشار گذاشته خطر 
حمله قلبی و س��کته را افزایش می دهد.محققان اظهار 
داشتند که پزش��کان باید هنگام اندازه گیری فشار خون 
بیمار به آب و هوا توجه کنند، ای��ن امر به آنها کمک می 
کند که تش��خیص دهند کدام بیمارها حساس هستند و 
درمان خود را بر آن اساس قرار دهند.ساندوش پادمانابان 
کارشناس قلب با مقایس��ه اطالعات 40 ساله فشار خون 
بیماران در غرب اسکاتلند و اطالعات هواشناسی همان 
دوره، ارتباط ای��ن دو موضوع را مطرح کرده اس��ت.این 
اطالعات نش��ان می دهد که نیمی از بیماران نس��بت به 
کاهش دمای هوا حساس هس��تند. کاهش 10 درجه ای 
دمای هوا به فش��ار خون باال بین 3 ت��ا 6 میلیمتر جیوه 
منجر می شود. شاید ممکن است به نظر برسد که این رغم 
چندان قابل توجه نیس��ت اما تنها 2 میلیمتر جیوه برای 
ایجاد یک حمله یا سکته قلبی کشنده در بیماران دارای 
فشار خون کافی است.دکتر پادمانابان اظهار داشت: هر 
میلیمتر افزایش فش��ار خون حائز اهیمت است.ش��اید 
باران نتایج مخربی روی این نوع بیماران داش��ته باشد، 
اما تحقیقات این نتایج مخرب را به بیمارانی نسبت داده 
اند که با دیدن ه��وای بارانی برای رفت��ن به مطب دکتر 
دچار استرس می شوند.حمالت و س��کته های قلبی در 
فصل زمستان شایع تر است اما تحقیقات منتشر شده در 
مجله فشار خون نخستین تحقیقی است که این مسئله را 
با جزئیات بررسی کرده است.دکتر پادمانابان گفت: پزشکان 
باید از ارتباط فشار خون و دمای هوا مطلع باشند.                         

  تحقیقات نشان می دهد که اگر میزان کالریهای دریافتی تا 
40 درصد کاهش یابند روند پیری سلولها آهسته می شود و 
طول عمر طوالنی خواهد ش��د، از این رو محققان تالش می 
کنند راهی پیدا کنند تا تأثیرات محدودیت کالری روی مغز 

را با یک دارو تقلید کنند.
در صورتی ک��ه دانش��مندان بتوانند دارویی ارائ��ه کنند که 
تأثیرات کاه��ش کالری برای مغ��ز را تقلید کن��د، این دارو 
آنزیمهای س��لولهای مغ��زی را فعال ک��رده و حتی اختالل 
ش��ناختی ناش��ی از پیری چ��ون آلزایمر و از دس��ت رفتن 

سلولهای عصبی در نتیجه پیری به تعویق خواهد افتاد.
این تحقی��ق جدید در موش��ها انجام ش��ده اس��ت، اما این 
تحقیقات نشان می دهد که دانشمندان می توانند داروهایی 

بسازند که زوال در عملکرد مغز را از بین ببرد.
اکثر تحقیقات پیش��ین روی محدودیت کالریها روی موشها 
و س��ایر موجودات زن��ده انجام ش��ده اما ت  ش��ان می دهد 

که محدود ک��ردن مصرف کالری م��ی تواند حافظ��ه را در 
س��الخوردگان افزایش دهد.در تحقیقات جدید که توس��ط 
محققان موسس��ه فناوری ماساچوست انجام شده چگونگی 
تأثیر محدودی��ت کالریها روی س��لولهای مغزی مورد توجه 
قرار گرفته است. آنها نشان دادند که محدود کردن کالریهای 

جذبی روی موشهای آزمایش��گاهی تا 30 درصد سطح یک 
آنزیم را در مغز باال می برد و از دست رفت سلولهای عصبی را 

به تعویق انداخته است.
موشهایی که کالریهای کمتری مصرف می کردند همچنین 
در آزمایش��های حافظه بهتر ظاهر شدند.پس از آن محققان 
محدویت کالری را تقلید کردند، آنه��ا به موش غذای عادی 
دادند اما در عین حال به آنها داروی مسدود کننده آنزیم هم 
ارائه کردند. این موش��ها عملکرد بهتری در سلولهای مغزی 
خود داشتند و در تستهای شناختی به خوبی ظاهر شدند که 
این وضعیت درست مش��ابه وضعیت موشها در زمانی بود که 

مصرف کالریهای آنها محدود شده بود.
این تحقیق نخستین تحقیقی است که نشان دهنده مزایای 
محدودیت کالریها روی عملکرد شناختی است، شرایطی که 
آن را به زوال کمتر س��لولهای عصبی در نتیجه عملکرد بهتر 

مغز نسبت داده اند.                                                            

8 سال دیگر ایران هواپیمای
  150 نفره می سازد

مع��اون پژوهش و نوآوری س��ازمان 
صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح از طراحی هواپیمای 
مسافربری 150 نفره و بومی سازی 
دانش ساخت این هواپیما در کشور 
خبر داد و گفت: ایران ت��ا کمتر از 8 
سال آینده به دانش تولید این هواپیما 
دست می یابد.س��ید محمد مهدی 
هادوی با اشاره به فعالیتهای در دس��ت انجام در زمینه ساخت و طراحی 
قطعات هواپیماهای مسافربری و نیز بومی س��ازی و تولید هواپیماهای 
سنگین در سازمان صنایع هوایی اظهار داشت: در حوزه ساخت قطعاتی 
مانند ارابه فرود و دیسک ترمزهای کربن – کربن هواپیما، به خط تولید رسیده 
و هم اکنون در زمینه این قطعات سفارش های بسیاری داریم.وی با تاکید بر 
اینکه ایران در زمینه اکثر سامانه های هوایی به خط تولید رسیده است، 
افزود: با وجود اینکه تولید و ساخت ارابه فرود هواپیمای مسافربری 150 
نفره نیاز به پایه دانشی بسیار باالیی نسبت به دیگر هواپیماها است اما با 
این حال ما به دانش بومی این سامانه دست یافته ایم و در صورت سفارش 
و نیاز امکان ساخت آن در کشور وجود دارد.هادوی با بیان اینکه در زمینه 
تولید هواپیمای ایران 140 به دانش بومی این فناوری دس��ت یافته ایم 
ادامه داد: تولید این هواپیما با همکاری آنتونوف آغاز شد و روز به روز درصد 
بومی سازی این هواپیما در حال افزایش است که پیش بینی می شود به 
زودی ساخت کامل این هواپیما به صورت کامال بومی انجام شود.معاون 
پژوهش و نوآوری سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در مورد آخرین وضعیت س��اخت هواپیمای مسافربری 150 نفره 
به مهر گفت: تدوین و کسب فناوری کلیدی این هواپیما با دانشگاههای 
امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف آغاز شده و در حال 
کار است.وی با تاکید براینکه طراحی این هواپیما جدید بوده و براساس دانش 
کامال بومی انجام می شود، تصریح کرد: هم اکنون در مرحله تعیین شرکا و 
همکار خارجی برای این پروژه هستیم که تاکنون شرکت خاصی نهایی 
نشده است.به گفته وی چشم انداز بلند مدتی برای این پروژه درنظر گرفته 
شده است که امید می رود با انتخاب همکار خارجی در پروسه ای کمتر از 

8 سال به ساخت و تولید این هواپیمای ایرانی دست یابیم.
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