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انتخابات جمعه بیانگر خواست 
مردم برای توسعه سیاسی بود
توطئه بیگان��گان مبنی بر این ک��ه آزادی در انتخابات وجود 
ندارد و به صورت فرمایشی برگزار می شود، نقش برآب شدو 
همه گروها و همه سالیق در انتخابات شرکت کردند و نشان 

دادند که به دنبال توسعه سیاسی در کشور هستند. 

هاشمی؛ برنده بزرگ 
انتخابات 24 خرداد

هاشمی با عملیات یک ماه اخیر خود، تمام آنچه علیه 
او در این سال ها رشته بودند را پنبه کرد. اینک گزاره 
»هاشمی دیگر خریدار ندار«، مهر باطل خورده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی برای چندمین بار ثابت کرد 
که به معنای واقعی کلمه، یک سیاستمدار کارکشته 
اس��ت. ماجرای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و 
نقش آفرینی شگفت انگیز او در این میان، به معنای 
واقعی کلمه، هاشمی را احیا و برنده مهم این انتخابات 
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از نظر من وضعیت اینترنت
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 خوب است

کوهرنگ حائز رتبه نخست مشارکت
7

 در انتخابات شد

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با کسب۱۸میلیون  و۶۱۳ 
ه��زار و ۳۲۹رأی از مجم��وع ۳۶میلیون و ۷۰۴ ه��زار و ۱۵۶ رأی 

ماخوذه، ریس جمهور منتخب مردم شد.
مصطفی محمدنجار وزیر کشور گفت: حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی با کسب ۱۸میلیون و ۶۱۳ هزار ۳۲۹ رأی، اکثریت 

مطلق آرا را کسب کرد و رییس جمهور شد.
نجار تأکید کرد: در مجموع۳۶ میلی��ون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ نفر در 
انتخابات شرکت کردند که نشان دهنده حضور۷۲/۷ درصدی مردم 
در انتخابات است.»حس��ن فریدون روحان��ی« ۲۱ آبان ۱۳۲۷ در 
سرخه از توابع استان سمنان دیده به جهان گشود. وی تحصیالت 
ابتدایی را در شهرستان محل تولدش گذراند و تحصیالت حوزوی را 

از سال۳۹ در حوزه علمیه صادقیه سمنان آغاز کرد.
او در سال۱۳۴۰ وارد حوزه علمیه قم شد و از محضر اساتیدی چون 
حضرات آیات سید محمد محقق داماد، شیخ مرتضی حائری، سید 

محمدرضا گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، شیخ محمد شاه آبادی 
و سلطانی بهره برد.

روحانی همزمان در س��ال ۱۳۴۸ به دانش��گاه تهران راه یافت و در 
سال۱۳۵۱ دانشنامه لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در رشته 
حقوق قضایی اخذ ک��رد. وی با ادامه تحصی��ل در انگلیس مدرک 
کارشناسی ارشد )M.Phil( در رش��ته حقوق عمومی و دانشنامه 
دکتری )Ph.D( در رشته حقوق اساس��ی را از دانشگاه کلدونیان 
گالسکو دریافت کرد و با کسب پروانه وکالت از کانون وکال در سال 

۸۶  وکیل پایه یک دادگستری شد.
سن روحانی فعالیت سیاس��ی خود علیه رژیم ستمشاهی را از 
دوران جوانی آغاز کرد. عمده فعالیت ه��ای وی در همراهی با 
نهضت امام خمینی )ره(، سفرهای تبلیغاتی و سخنرانی علیه 

رژیم پهلوی از سال۴۴ و...

 اولین گام همکاری دو قوه
 با حضور دکتر ها

 مردم به سیاست های 
دولت فعلی، نه گفتند 

روزانه  30 تن  مواد   پالستیکی 
بازیافت می شود

 یك سوم حیات وحش ایران
 در اصفهان قرار دارد

 گرافیك مطبوعات
 دچار کپی برداری است
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آگهی مناقصه  آگهی مناقصه

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان شرکت عمران شهر جدید مجلسی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 

نوبت  اول  نوبت  اول 

نوبت  اول 

شماره آگهی 1455
مورخ 92/3/23 م الف 3216

م ر 1680

مبلغ تضمين شركت مدت قراردادفهرست پايه عنوان پروژه 
در مناقصه

رتبه و رشته مورد 
نوبت مناقصهبرآورد اوليه به ريالنياز

تكميل ) فاز شرقی ( 
نوبت اول14/542/177/267حداقل رتبه 5 ابنيه851/000/000 ماه 1388فرمانداری خور و بيابانک

تكميل مدرسه حسين امين 
حداقل پايه 1 ابنيه 112/000/000 ماه1388ناحيه 2

نوبت اول 1/611/715/665اشخاص حقيقی

 مساحت زير بناعنوان پروژه 
)متر مربع(

برآورد اوليه 
رشته و پايه پيمانكار)ريال (

تكميل اسكلت فلزی ، سفتكاری و نمای ساختمان 
حداقل پايه 5 در رشته 15861/253/000/000موزه شمالی ميدان كوثر شهر جديد مجلسی 

ابنيه

متقاضيان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز كاری جهت دريافت اسناد مناقصه به اين اداره كل واقع 
در بلوار هشت بهشت – مقابل بازار هنر مراجعه نمايند و جهت تكميل و تحويل پيشنهاد ها تا پايان وقت 
اداری تاريخ 92/4/10 نمايند. ضمنا شر كت هايی می توانند نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند كه مدارک 

پرونده ارزيابی آنان تكميل شده باشد. متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتی 

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد تکمیل اسکلت فلزی ، سفتکاری و نمای ساختمان موزه شمالی میدان کوثر شهر 
جدید مجلسی را بصورت زير بنائی به شركتهای پيمانكاری دارای صالحيت و رتبه بندی با اطالعات مشروحه زير واگذار نمايد. 

دستگاه مزایده گذار :  اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
موضوع مزایده : فروش 5 دستگاه خودرو كاميونت هيوندای كروس

مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از خودروها: از تاريخ 1392/3/29  لغايت 1392/4/11
مهلت تکمیل و ارسال پیشنهادات : تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 1392/4/13

مکان دریافت اسناد مزایده : اصفهان – خيابان كارگر – اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان – طبقه اول اتاق 217 
واحد اموال

مکان بازدید از خودروها: اصفهان – خيابان كارگر- پاركينگ اداره كل آموزشی فنی و حرفه ای استان اصفهان 
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11 روز شنبه مورخ 1392/4/15

سپرده شرکت در مزایده :22000000 ريال بصورت فيش واريزی به حساب س�يبا سپرده جاری به شماره 2171870203001 نزد 
بانک ملی به نام تمركز وجوه سپرده فنی و حرفه ای اصفهان ضمانت بانكی يا ارائه ضمانتنامه بانكی با اعتبار سه ماهه معادل مبلغ 

فوق نيز بال اشكال است.
ساير اطالعات در اسناد مزايده درج گرديده است .

سایت : 
تلفن تماس و نمابر : 0311-6683874

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی ، جهت خريد و دريافت اسناد 
مناقصه به امور قرار دادهای اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندی و معرفی 

نامه از شركت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسنادمربوطه را در پاكتهای 

الک و مهر شده به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند.
نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم شركت عمران مجلسی 

تلفن : 5452286-0335دور نگار 4122545-0335 صندوق پستی 86316-11178 
سایت اینترنتی: 

كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژ ه های مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات دولتی 
پيش بينی اعتبار شده را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد . 

www.nosazimadaresisf.ir
iets.mporg.irقابل روئيت می باشد

  اداره کل
نوسازی مدارس استان اصفهان

آگهی مزایده 
)مرحله دوم(

پیرو آگهی مزایده شماره 6605 مورخ 92/3/6 ش�هرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 329 مورخ 
92/2/29 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 4 قطعه زمین واقع در شهرک بهارستان با قیمت پایه کارشناسی 
با ش�رایط ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط، 
اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت  10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل 

مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
1- قطعه زمین به ش�ماره 36 از بلوک 5 با کاربری مس�کونی به متراژ 160 م.م با قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع 

2/650/000 ریال.
2- قطعه زمین به شماره 116 از بلوک 4 با کاربری مس�کونی به متراژ 160 م.م با قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع 

2/250/000 ریال.
3- دو قطعه زمین به شماره های 39 و 29 از بلوک 4 با کاربری مسکونی به متراژ هر کدام 160 م.م با قیمت پایه کارشناسی به 

ازای هر مترمربع 2/000/000 ریال.

مهدی عموزاده - شهردار آران و بیدگل

نوبت  دوم 

www.etvto.ir

www.majlessi-ntoir.gov.ir



چهره روزیادداشت

 انتخابات ریاست جمهوری
 بدون تخلف تبلیغاتی برگزار شد

نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات گفت: انتخابات 
دوره یازدهم ریاست جمهوری بدون تخلف تبلیغاتی برگزار شد. قاضی 
ناصر سراج اظهار داش��ت: در این دوره انتخابات ریاست جمهوری هیچ 
تخلف تبلیغاتی از س��وی کاندیداها گزارش نش��د و این انتخابات بدون 
مشکل در این حوزه برگزار شد. وی افزود: برای کاندیداهای ریاست جمهوری، 

فضای آزادی را ایجاد کردیم تا کاندیداها حرف های خود را بزنند.

بیانیه انگلیس در پی پیروزی روحانی
خبرگزاری کویت، گ��زارش داد وزارت امور خارجه انگلی��س در بیانیه 
کوتاهی که در پی پیروزی حس��ن روحانی منتشر شد اعالم کرد که این 
کشور » از او )روحانی( می خواهد که از این فرصت، برای قرار دادن ایران در 
یک مسیر متفاوت برای آینده استفاده کند«. وی افزود که رییس جمهور 
جدید باید به آنچه »نگرانی های بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران« 
خوانده شده بپردازد، »رابطه ای س��ازنده را با جامعه بین المللی به پیش 
ببرد و وضعیت سیاسی و حقوق بشر برای ملت ایران را بهبود بخشد«. به 
گزارش ایسنا، ایران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تأکید 
داشته است، به عالوه حضور پرش��ور ملت ایران در انتخابات اخیر بیانگر 

وضعیت مثبت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران است.

 پیام تبریک سیدحسن نصر اهلل
 به روحانی

دبیرکل حزب اهلل لبنان در پیامی به حس��ن روحانی ب��رای انتخابش به 
عنوان ریاس��ت جمهوری ایران تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت 
کرد. سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در این پیام آورده است: 
جناب آقای روحانی، به شما به خاطر این که توانستید در حماسه سیاسی 
و تاریخی اطمینان مردم را جلب کنید و به ریاست جمهوری ایران انتخاب 
شوید، تبریک می گویم. در این پیام آمده است: حماسه سیاسی و تاریخی 
ملت ایران با انتخاب جنابعالی، آمال و آرزوهای مل��ت ایران را زنده نگه 
 داشت. وی اعالم کرد: ملت های اسالمی، عرب و مستضعف، امروز شما را 

برآورده کننده آمال و آرزوهای خود می دانند.

آغاز امحای گسترده اسناد جریان 
انحرافی

به گزارش شفاف، برخی اخبار حاکی از تالش جریان انحرافی برای از میان 
بردن برخی اسناد مربوط به این جریان است.  یک منبع آگاه گفت با پایان 
انتخابات، ساختمان قائم مقام جریان انحرافی که اتاق فکر رسانه ای این 
جریان است، محل رفت و آمد گسترده اعضای این جریان و تالش برای از 
میان بردن همه اسناد مربوط به این جریان بود. یکی از مهم ترین افرادی 
که در ساختمان قائم مقام جریان انحرافی تردد دارد»ب.ش« است که از 

افراد نزدیک به لیدر جریان انحرافی محسوب می شود.  
 این منبع آگاه گفت: با پایان انتخابات صدها س��ند با دستگاه های کاغذ 
خرد کن امحا و توس��ط خدمه به س��طل زباله های خارج از محل برای 
اطمینان از عدم دسترس��ی منتقل ش��د. در روزهای پیش از انتخابات 
گزارش ها از ت��الش جریان انحرافی برای بره��م زدن فضای انتخابات با 
انتشار سی دی حاوی دروغ پردازی علیه کاندیداها حکایت داشت. چند 
روز پیش ویژه نامه رسانه ای جریان انحرافی که شنیده ها حاکی از تخریب 
گسترده کاندیداها در آن است، پیش از توزیع، توقیف و جمع آوری شد.  

 واکنش اشتون 
به منتخب شدن روحانی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران گفت: ب��ه همکاری با دولت جدی��د تهران برای حل 
دیپلماتیک مسأله هسته ای ایران متعهد هستم.   »کاترین اشتون« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده این اتحادیه در گفتگوهای1+5 با 
ایران گفت: مردم ایران در انتخابات روز جمعه رییس جمهور جدیدی را 
انتخاب کرده اند. نتایج نشان می دهد که آنها به آقای حسن روحانی برای 
تصدی ریاست جمهوری به مدت4سال در این کشور اعتماد کرده اند. وی 
افزود: من برای آقای روحانی در تش��کیل دولت جدید و برعهده گرفتن 
مسئولیت ها آرزوی توفیق دارم. من همچنین به همکاری با دولت جدید 

تهران برای حل دیپلماتیک مسأله هسته ای ایران متعهد هستم.

 توهین جدید رضا پهلوی
 به ملت ایران

رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران، در مصاحبه ای با شبکه خبری راشاتودی با 
محور انتخابات ریاست جمهوری، مردم را هدف توهین قرار داد و مشارکت 
گسترده در انتخابات  را ناشی از دریافت رشوه دانست. فرزند شاه مخلوع 
در مصاحبه ای با یک رسانه خارجی به ملت ایران توهین کرد. رضا پهلوی 

مشارکت گسترده در انتخابات  را ناشی از دریافت رشوه دانست.

اخبار کوتاه 

انتخابات جمعه بیانگر خواست 
مردم برای توسعه سیاسی است 

بیژن نوباوه / نماینده مجلس   
  توطئه بیگان��گان مبنی بر ای��ن ک��ه آزادی در انتخابات وج��ود ندارد و

به صورت فرمایشی برگزار می ش��ود، نقش برآب شدو همه گروها و همه 
س��الیق در انتخابات ش��رکت کردند و نش��ان دادند که به دنبال توسعه 
 سیاس��ی در کش��ور هس��تند. عکس العمل برخی رهبران جهان اسالم 
نشان دهنده این است که ایران می تواند الگوی واقعی برای سایر کشورها 
در مقابل استکبار باشد.آگاهی، شعور و استقامت در روز انتخابات، حادثه 
 بی بدیلی رقم زد. این پیروزی

نه تنها مایه مباهات ملت ایران، 
 بلکه مایه مباهات همه ملت های

آزادیخواه جهان است. به فرموده 
رهبر انقالب این حماسه با همه 
ابعاد آن آفریده ش��د و  وظیفه 
دولتمردان در ش��رایط کنونی 
حفظ وحدت و اع��الم وحدت 

میان همه گروه هاست.
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نشستخبریروحانیامروزبرگزارمیشود

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهور منتخب ملت ایران امروز)دوشنبه( طی 
نشست خبری که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود، 

با خبرنگاران گفتگو خواهد کرد. این نشست امروز ساعت 1۶ برگزار خواهد شد.

اولین گام همکاری دو قوه 
با حضور دکتر ها

یکی از موضوعاتی که مورد توجه اس��ت این است که محمود احمدی نژاد، تا 
چند وقت دیگر رییس جمهور خواهد بود؟ این امر، هم برای حامیان او اهمیت 

دارد و البته هم برای منتقدانش.
برنده انتخابات جاری، در ساعت۹صبح روز1۲مرداد1۳۹۲، به حسینیه امام 
خمینی )ره( می رود تا حکم ریاست جمهوری اش توسط رهبر انقالب تنفید 
شود و بالفاصله بعد از تنفیذ، تا 4 سال دیگر، رییس جمهور کشورمان خواهد 

بود.  احمدی نژاد، از آن پس، فقط»رییس جمهور سابق« نامیده خواهد شد.
با این حساب، ریاست جمهوری احمدی نژاد به روزشمار افتاده و بعد از گذشت4۸ 
روز، در روز چهل و نهم، کلید ریاست جمهوری را به رییس جمهور جدید خواهد 
داد. این که او، پس از ریاس��ت جمهوری، چه جایگاه و سمتی خواهد داشت، 

پرسشی است که برای رسیدن به پاسخش، زمان زیادی الزم نیست.

دکتر علی الریجانی و دکتر حس��ن روحانی در اولین دیدار مشترک، بر حل 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کردند.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که در این جلسه  عالوه بر عرض 
تبریک، به دلیل دوستی قدیمی، عالقه مند دیدار حضوری با ایشان بودم گفت: 
در این جلسه درخصوص شرایط کشور به ویژه ضروریات مثل کنترل تورم و 
مشکالت بیکاری بحث و گفتگو شد. در این دیدار همچنین حجت االسالم دکتر 
حسن روحانی  در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان این که ما دیدارهای 
فراوانی در گذشته با آقای دکتر الریجانی داشته ایم، گفت: امروز اولین قدم را 
برای همکاری دو قوه برداش��تیم تا در آینده نزدیک همکاری بین دو قوه آغاز 
شود. رییس جمهور منتخب مردم در پایان خاطرنشان کرد: البته مشکالت یک 
شبه حل نمی شود و باید به تدریج و با مشورت صاحبنظران این اتفاق رخ دهد.

سید صولت مرتضوي با بیان این که نامزدها در این دوره 
از انتخابات اخالق و قانون را به درستي و همان طور که 
انتظار مي رفت رعایت کردند، اظهار داشت: ملت ایران در 
این انتخابات خوش درخشید، به گونه اي که رهبر معظم 

انقالب از حضور مردم در صحنه با افتخار یاد کردند. 
 وي اف��زود: برنام��ه ریزي ب��راي دو انتخابات ریاس��ت 
جمهوري و ش��وراها از خرداد س��ال گذش��ته آغاز و۲4 
فرآین��د تا روز اخ��ذ رأي طي ش��د. با وج��ود آن که دو 
انتخابات همزمان برگزار شد، درمجموع با همه تالش ها 
و برنامه ریزي ها و اقدامات، انتخابات میمون و مبارکي 

را شاهد بودیم. 
 دبیر ستاد انتخابات کش��ور با اشاره به وجود5۰ میلیون 
و4۸۳ هزار و1۹۲ نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات 
تصریح کرد: در مجموع،۷۲/۷ درصد معادل۳۶ میلیون و 

۷۰4 هزار و 15۶ نفر در انتخابات شرکت کردند. 
  مرتضوی درباره این که ریی��س جمهور منتخب از چه 
زمانی این تص��دی را بر عهده می گی��رد، گفت: رییس 
جمهور االن منتخب است و تمام امورات اجرایی کشور 
را رییس جمهور قبلی تا روز1۲مرداد انجام می دهد و از 
آن به بعد دوره تصدی آقای روحانی با تنفیذ رهبر معظم 

انقالب شروع می شود.

دکتر عماد افروغ استاد دانش��گاه و فعال سیاسی و فرهنگی 
درمورد حضور پرش��ور مردم در یازدهمی��ن دوره انتخابات 
 ریاس��ت جمه��وری گفت: هم��ان طور ک��ه از قب��ل قابل

پیش بینی بود، یک حماس��ه عظیم سیاس��ی توسط ملت 
شریف ایران خلق شد.

وی با اش��اره به این که قطع نظ��ر از این وف��اداری و التزام 
کلی که همیش��ه از س��وی مردم ش��اهد بودیم، این دوره 
تفاوت هایی هم با دوره های گذش��ته داشت، اظهار داشت: 
 یکی آرای��ش کاندیداها ب��ود که کامال حالت��ی طیف گونه

را تداعی می کرد و از حالت قطبی خارج ش��ده بود. همیشه 
بایستی این نکته مورد توجه قرار گیرد که حضور حداکثری 
در گرو حضور کاندیداهای متکثر و متناس��ب با س��الیق و 
دیدگاه های مختلف است. در انتخابات گذشته این حضور 
طیفی را آنچنان پررنگ نمی دیدیم، اما در این دوره مشاهده 
کردیم که افراد مناسب با س��الیق خودشان قدرت انتخاب 
 داش��تند. افروغ با بیان این ک��ه در کل، آرای��ش کاندیداها 
طیفی تر از گذش��ته بود، تصریح کرد: این عامل را هم برای 
حضور گس��ترده مردم باید مؤثر دانس��ت. به واقع بخشی از 
عوامل را باید در سیاس��ت های دولت مستقر جستجو کرد 
که اتفاقا بیش از آن که مردم، به کاندیداهای دیگر، نه گفته 

باشند، به سیاست ها و رفتارهای دولت مستقر نه گفتند.

حس��ینعلی حاجی  دلیگانی نماینده مردم شاهین  شهر 
در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به حضور گسترده 
مردم در انتخابات ۲4 خرداد اظهار داشت: در این مرحله 
و پس از مشخص ش��دن رییس جمهور منتخب کشور، 
همه مجموعه ها، نهادها و دس��تگاه های نظام جمهوری 
اسالمی، به ویژه مجلس که نقش بسزایی در این زمینه 
می تواند داشته باشد، باید دولت منتخب را در رسیدن به 

اهداف و آرمان ها کمک کنند.
وی اف��زود: وظیفه انقالبی همه ماس��ت ت��ا دولت را در 
رسیدن به اهدافش یاری کنیم تا کشور به بهترین وجه 
اداره شود و در همین راس��تا بر اساس وظیفه شرعی، ما 

این همکاری را با دولت خواهیم داشت.
عضو هیأت رییسه فراکس��یون اصولگرایان خاطرنشان 
کرد: همکاری  س��ایر نهادها ب��ا دولت، به خ��ود دولت 
بازمی  گردد و پیش��نهاد من این است که رییس جمهور 
منتخب در بررسی های خود، آنچه که به عنوان خواسته 
قانونی مدنظر وی است، در قالب لوایح تدوین کند تا در 
زمان خ��ود و در چارچوب فرآینده��ای آن، الیحه را به 
مجلس تحویل داده و مجلس نیز آمادگی دارد تا هرگونه 
همکاری را در راستای تحقق حماسه اقتصادی با دولت 

داشته باشد.

یک روزنام��ه آمریکایي نوش��ت، رهبر ای��ران، بي امان 
مردم را به شرکت در انتخابات تش��ویق مي کرد و مردم 
ایران نیز اجابت کرده و روز جمع��ه همین کار را کردند.

واشنگتن پست نوشت: تالش رهبر ایران براي استقبال 
هرچ��ه گس��ترده تر م��ردم از انتخاب��ات در عین حفظ 
 آرام��ش عمومي، موفق ب��ود و صف هاي طوی��ل مقابل 
حوزه ه��اي رأي باعث ش��د س��اعت هاي کار اخذ رأي 

تمدید شود.
این روزنامه نوش��ت: آیت اهلل خامنه اي صبح جمعه رأي 
خود را به صندوق انداخ��ت. هر ۶ نام��زد از وفاداران به 
وي بودند که اندک تفاوتي در دیدگاه هایشان در مسائل 
داخلي و خارج��ي به خصوص موضوع هس��ته اي وجود 
ندارد. رهبر عالي ایران هن��گام انداختن رأي به صندوق 
بي اعتنا ب��ه نظر واش��نگتن، راجع به مس��ائل داخلي و 
انتخابات ای��ران گفتند: »به تازگي ش��نیده ام که فردي 
در شوراي امنیت ملي آمریکا گفته است انتخابات ایران 
را قبول نداریم، ب��ه درک که قبول نداری��د.« روي این 
خطاب، »جان کري« وزی��ر خارجه آمریکا ب��ود که ماه 
گذشته در س��خناني گفت، انتظار ندارد، انتخابات ایران 
محاس��به بنیادین او درمورد سیاست هاي هسته اي این 

کشور را تغییر دهد.

انتخابات  انتخابات انتخابات  انتخابات 

 شرکت72 درصد از
 واجدین شرایط در انتخابات

 مردم به سیاست های 
دولت فعلی، نه گفتند 

وظیفه ماست تا دولت را 
یاری کنیم

مردم ایران دعوت رهبري را 
اجابت کردند
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با کسب1۸میلیون  
و۶1۳ هزار و ۳۲۹رأی از مجموع ۳۶میلیون و ۷۰4 هزار و 15۶ 

رأی ماخوذه، ریس جمهور منتخب مردم شد.
مصطف��ی محمدنج��ار وزی��ر کش��ور گفت: حجت االس��الم 
والمسلمین حسن روحانی با کس��ب 1۸میلیون و ۶1۳ هزار 
۳۲۹ رأی، اکثریت مطلق آرا را کسب کرد و رییس جمهور شد.

نجار تأکید ک��رد: در مجموع۳۶ میلی��ون و ۷۰4 هزار و 15۶ 
نفر در انتخابات ش��رکت کردند که نشان دهنده حضور۷۲/۷ 
درصدی مردم در انتخابات است.»حس��ن فریدون روحانی« 
۲1 آبان 1۳۲۷ در سرخه از توابع استان سمنان دیده به جهان 
گش��ود. وی تحصیالت ابتدایی را در شهرستان محل تولدش 
گذران��د و تحصیالت حوزوی را از س��ال۳۹ در ح��وزه علمیه 

صادقیه سمنان آغاز کرد.
او در سال1۳4۰ وارد حوزه علمیه قم شد و از محضر اساتیدی 
چون حضرات آیات س��ید محمد محقق داماد، شیخ مرتضی 
حائری، سید محمدرضا گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، شیخ 

محمد شاه آبادی و سلطانی بهره برد.
روحانی همزمان در سال 1۳4۸ به دانشگاه تهران راه یافت و در 
سال1۳51 دانشنامه لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در 
رشته حقوق قضایی اخذ کرد. وی با ادامه تحصیل در انگلیس 
مدرک کارشناسی ارشد )M.Phil( در رشته حقوق عمومی و 

دانشنامه دکتری )Ph.D( در رشته حقوق اساسی را از دانشگاه 
کلدونیان گالسکو دریافت کرد و با کسب پروانه وکالت از کانون 

وکال در سال ۸۶  وکیل پایه یک دادگستری شد.
حسن روحانی فعالیت سیاس��ی خود علیه رژیم ستمشاهی را 
از دوران جوانی آغاز کرد. عمده فعالیت های وی در همراهی با 
نهضت امام خمینی )ره(، سفرهای تبلیغاتی و سخنرانی علیه 
رژیم پهلوی از س��ال44 و نتیجه آن حبس و ممنوع المنبری 
بود. وی در آبان 1۳5۶ در مراسم بزرگداشت شهادت مصطفی 
خمینی در مس��جد ارک تهران برای نخستین بار لقب »امام« 
 را برای بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران به کار برد و پس از 
آن که تحت تعقیب ساواک قرار گرفت، به توصیه شهید بهشتی 
و استاد مطهری از کشور خارج شد و مدتی نیز آن سوی مرزها 
به سخنرانی و تبلیغ برای دانشجویان خارج از کشور پرداخت و 
پس از تبعید حضرت امام )ره( به فرانسه، به جمع یاران همراه 

ایشان پیوست.
حس��ن روحانی پس از پیروزی انقالب اسالمی در اولین اقدام 
در سال 5۸، به ساماندهی وضعیت ارتش و پادگان های نظامی 
پرداخت و در سال5۹ ردای نمایندگی ملت در مجلس شورای 
اس��المی را بر تن کرد و پن��ج دوره قانونگ��ذاری )به مدت۲۰ 
 س��ال( را در کارنامه خود ثبت کرد. عضویت و ریاست شورای 
سرپرستی سازمان صدا و سیما از سال1۳5۹ تا سال1۳۶۲ از 

دیگر مسئولیت های وی در دوران پس از انقالب بوده است.
روحان��ی در دوران جنگ تحمیلی مس��ئولیت های متعددی 
از جمله عضویت در ش��ورایعالی دفاع، عضویت در شورایعالی 
پش��تیبانی جنگ، معاونت فرماندهی جنگ، ریاس��ت ستاد 
قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء و فرمانده��ی پدافند هوایی کل 
کشور را برعهده داشت و بین سال های 1۳۶۷ تا 1۳۶۸ نیز به 

معاونت جانشین فرماندهی کل قوا منصوب شد.
وی به پاس سال ها حضور در مسئولیت های مختلف در دوران 
دفاع مقدس، از س��وی رهبر معظم انقالب مفتخر به دریافت 

نشان درجه دو فتح و نشان درجه یک نصر شد.
روحانی پس از بازنگری قانون  اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و تشکیل نهاد شورایعالی امنیت ملی، سمت نمایندگی رهبر 
معظم انقالب در این ش��ورا را بر عهده گرفت و1۳ سال نیز به 
عنوان مشاور امنیت ملی رؤس��ای جمهور سابق انجام وظیفه 
کرده اس��ت. وی از س��ال1۳۷۰ به عضویت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درآمد و تاکنون نیز در این سمت فعالیت دارد و 
عالوه بر ریاست کمیسیون سیاسی و امنیتی و دفاعی مجمع، 
ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک این نهاد نیز بر عهده اوست.

حسن روحانی در انتخابات میان دوره ای سومین دوره مجلس 
خبرگان رهبری در۲۹ بهمن 1۳۷۸ از حوزه انتخابیه اس��تان 
سمنان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد و در 
س��ال1۳۸5 نیز از اس��تان تهران به این مجلس راه یافت و در 
حال حاضر ریاست کمیسیون سیاسی و اجتماعی این مجلس 

را بر عهده دارد.
اگر چه روحان��ی به صورت همزم��ان ب��ه فعالیت های علمی 
اشتغال داشته، اما حضور مستمر وی در دانشگاه، موجب دوری 
او از مس��ئولیت های کلیدی نبوده و روحانی با تصدی1۶ساله 
 مس��ئولیت دبیرخان��ه ش��ورایعالی امنی��ت مل��ی در یکی از 
حس��اس ترین مقاطع تاریخی، مس��ئولیت پرونده هسته ای 
کش��ورمان را بر عهده داشت. پس از تش��کیل دولت محمود 
احمدی نژاد، مس��ئولیت پرونده هس��ته ای به علی الریجانی 
واگذار شد و روحانی که همچنان در مقام نماینده رهبر معظم 
انقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی قرار دارد، با نگارش کتاب 
»امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای« به ثبت خاطرات خود از 
دوران مسئولیتش در شورا و پیگیری پرونده هسته ای پرداخت. 
حسن روحانی در۲۲ فروردین۹۲ در یک گردهمایی با حضور 
جمعی از هوادارانش در مجتمع آدینه تهران و با شعار »دولت 
تدبیر و امید« برای انتخابات ریاس��ت جمهوری رس��ما اعالم 

کاندیداتوری کرد.
ریاس��ت س��تاد انتخاباتی وی بر عهده محمدرضا نعمت زاده 
وزیر صنایع و معادن دولت های اول و دوم هاشمی رفسنجانی 
قرار داش��ت و اکبر ترکان وزیر دفاع و راه دولت های اول و دوم 
س��ازندگی، قائم مقام و معاون س��تاد انتخاباتی روحانی بود و 
سخنگویی وی نیز بر عهده محمدباقر نیکبخت دبیر کل حزب 

اعتدال و توسعه قرار داشت.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی را بیشتر بشناسیم

 هاشمی؛ برنده بزرگ رییسجمهورمنتخب،انتخابشد
انتخابات 24 خرداد

ادامه از صفحه یک- 1- او کاندیدای انتخابات شد و با اعالم 
حضورش، موجی بزرگ در حمای��ت از خویش و حضور در 
انتخابات ایجاد کرد. چند هفته بعد، موجی که برای هاشمی 
ایجاد شده بود، به سمت گزینه او، حسن روحانی هدایت شد.

 اگر هاشمی، کاندیدا نمی شد، آن سونامی حمایت مردمی 
ایجاد نمی شد که در روز۲4 خرداد به کار آید.

۲ - رد صالحیت هاش��می باعث محبوبیت بیشترش شد و 
عالوه بر آن، سکوت هوشمندانه اش در قبال ردصالحیتش، 
اعتماد س��ازی کرد. به عالوه رد صالحیت هاش��می باعث 
ش��د ردصالحیت گزینه دولت )مش��ایی( به حاشیه برود و 
در شرایط سکوت هاش��می، دولتی ها فضایی برای مانور و 

جنجال نداشته باشند.
۳ - دیر زمانی نیس��ت که اصالح طلبان تندرو، شدیدترین 
مواضع و فحاش��ی ها را علیه هاش��می مطرح م��ی کردند. 
هاش��می که در گذر زمان، »ش��کیبایی« را خوب آموخته، 
چنان تعاملی با اصالح طلبان برقرار کرد که نهایتا با آخرین 
تحرکاتش، توانس��ت خود را در کنار سیدمحمد خاتمی، به 
رأس هرم اصالحات برساند. شکیبایی هاشمی، از یک سو او 
را محبوب اصالح طلبان کرد و از دیگر سو، کسانی که انتظار 
داش��تند او موضوع صالحیتش را با قهر و تنش برگزار کند، 
خلع سالح شدند و بر میزان باورمندی دوستداران نظام، به 
»تعهد هاشمی به اصل نظام«، افزوده شد. در واقع، هاشمی 
میوه صبرش را چید. البته ناگفته نماند که»هاشمی امروز«، 
بسیار متفاوت با »هاشمی دیروز« است. کنار گرفتن از عرصه 
اجرایی و نشس��ت و برخاست مس��تمر با مردم و گروه های 

مختلف صنفی، دانشگاهی و ... هاشمی را به روز کرده است.
4 - هاشمی با عملیات یک ماه اخیر خود، تمام آنچه علیه او 
در این سال ها رشته بودند را پنبه کرد. اینک گزاره »هاشمی 
دیگر خریدار ندارد«، مهر باطل خورده اس��ت. هاشمی، در 
روزهای پایانی و در شرایطی که هنوز برخی از مردم نسبت 
به رأی دادن مردد بودند، رسما و علنا  وارد میدان حمایت از 
روحانی شد و از مردم خواست به او رأی دهند. اینک هاشمی 
می تواند بگوید در شرایطی که گزینه من، این همه رأی آورد، 
اگر خودم کاندیدا بودم، بسیار بیش از این، رأی می آوردم تا 
منتقدان بدانند که عبور از هاشمی، شعار پوچی بیش نیست.

5 - هاش��می، بی آن که رییس جمهور ش��ود و بار سنگین 
ریاست جمهوری را بر دوش کشد، گزینه خود را به پشتیبانی 
آرای میلیونی ملت، بر تخت ریاس��ت جمهوری نشاند و بار 

مسئولیت را بر عهده او گذاشت.

یادداشت

چند روز از ریاست 
احمدی نژاد  مانده؟



یادداشت

 شهریه مهدهای كودك استان
 ماه آینده تعیین می شود

كارشناس مسئول امور كودكان بهزیستی اصفهان گفت: نرخ جدید 
شهریه مهدهای كودك این استان در تیرماه س��ال جاری تعیین و 

ابالغ می شود.
 عفت نج��ف پور اف��زود: ب��ه زودی نرخ تعیین ش��ده ش��هریه مهد

كودك های این استان به سازمان بهزیستی كشور برای تصویب اعالم 
 می شود. وی با بیان این كه سال گذشته شهریه مهدهای كودك های

 استان اصفهان ۱۷ درصد نسبت به س��ال ۹۰ افزایش داشت، ادامه 
داد: شهریه مهدكودك های این استان بر اساس میزان تورم مشخص 

می شود.

 كرایه اتوبوس ها
 بر اساس قیمت تمام شده 

مدیرعامل ش��ركت اتوبوس��رانی اصفهان و حومه اعالم كرد: كرایه 
اتوبوس های درون شهری اصفهان بر اساس قیمت تمام شده خرید 
یک دس��تگاه اتوبوس، افزایش دس��تمزد رانندگان و ل��وازم یدكی 

اتوبوس تعیین می شود.
عباس روحانی با اع��الم این مطلب گفت: افزایش حقوق پرس��نل و 
كارگران، اضافه شدن قیمت های قطعات، دستمزد و تعمیرات ناوگان 

اتوبوسرانی در تعیین كرایه اتوبوس بسیار مهم است.

 یك سوم حیات وحش ایران
 در اصفهان قرار دارد

كارشناس محیط زیست اصفهان گفت: یک سوم حیات وحش كل ایران 
در این استان قرار دارد.

 علی زند مقدم در گفتگو با خبرنگار ایرن��ا افزود: مردم باید برای حفظ 
محیط زیس��ت با این نهاد همكاری كنند. وی با بیان این كه اس��تان 
اصفهان گونه های جانوری و گیاهی كمیاب��ی دارد، ادامه داد: در زمان 
حاضر۱۰درصد مساحت استان تحت حفاظت این نهاد قرار گرفته است.

 3 بوستان شهری و محلی
 در منطقه ۱۱ احداث می شود

شهردار منطقه۱۱ اصفهان اعالم كرد: احداث۳ بوستان شهری و محلی در 
دستور كار منطقه۱۱ قرار دارد.

محمدرضا بركت با بیان این مطلب گفت: بوستان درخشان به مساحت ۲۵ 
هزار مترمربع، یكی از مهم ترین پروژه های این منطقه است. وی با بیان 
این كه آزادسازی بوستان درخشان با هزینه۵۰ میلیارد ریال انجام شده 
است، افزود: این پروژه اكنون در مرحله انتخاب پیمانكار قرار دارد و برای 

اجرای آن، ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

 مدیریت واحد شهری
 چتر حمایتی شهر است

رییس انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند كشور گفت: برای 
دس��تیابی به محیط زیس��ت كلی باید مدیریت واحد شهری داشته 
باش��یم. این بدان معنا نیس��ت كه تمام كارها را ی��ک ارگان به نام 
شهرداری انجام دهد، بلكه باید مجموعه ای وجود داشته باشد تا به 

صورت كل، تمامی مسائل محیط زیست شهری را ساماندهی كند.
عبدلی تأكید كرد: اگر به فعالیت های ش��هرداری درحوزه مس��ائل 
زیست محیطی نگاهی بیندازیم، خواهیم دید مدیریت واحد شهری 
نه به مفهوم فیزیكی، بلكه به عنوان چتر حمایتی در ش��هر به وجود 

آمده است.

گشتی در اخبار 

روزانه30 تن مواد پالستیکی 
بازیافت می شود

مدیرعامل سازمان بازیافت ومدیریت پسماند   
شهرداری اصفهان / تیمور باجول 

روزانه۱۵۰ تن مواد پالس��تیكی همراه با پس��ماندهای ت��ر وارد چرخه 
زباله های شهر می ش��وند و از این مقدار، تنها۳۰ تن از مواد پالستیكی در 
مبدأ تفكیک و بازیافت می شوند. ظروف پالستیكی حدود۳۰۰ سال وقت 
نیاز دارد كه در طبیعت تجزیه ش��ود و هنگامی كه زباله های پالستیكی 
در طبیعت رها می ش��وند به س��بب ماندگاری طوالنی مدت در محیط 
زیست، سبب آلودگی محیط زیست می ش��ود. برای كاهش مصرف مواد 

پالستیكی، راهكارهایی وجود 
دارد و از آن جمل��ه می توان به 
استفاده شهروندان از ساك های 
پارچه ای و برزنتی اش��اره كرد. 
روزانه۱8۰تن زباله مواد پلیمری 
ش��امل ظروف یک بار مصرف، 
ان��واع پالس��تیک های بادی و 
تزریق��ی و... در س��طح ش��هر 

اصفهان تولید می شود.
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چهره روز
خیابان آقا نوراهلل نجفی در مرحله آزادسازی است

ش��هردار منطقه۳ اصفهان گفت: خیابان آقا نوراهلل نجفی اكنون در مرحله آزادسازی است، 
این در حالی اس��ت كه این خیابان جزء پروژه های سال جاری اس��ت كه در دستور كار این 

شهرداری قرار گرفته است. 

3

كشف 23خودروی 
مسروقه در اصفهان

نقش پر رنگ عامل انسانی 
در تلفات جاده ای اصفهان 

گروه شهر - با تالش مأموران پلیس مركز استان اصفهان با اجرای چندین 
مرحله عملیات ویژه، ۲۳دستگاه خودروی مسروقه را كشف و به مالباختگان 

تحویل دادند.
سرهنگ حسن یاردوستی گفت: در سه روز گذشته طرح امنیت اجتماعی با 
هدف دستگیری مجرمان و ارتقای احساس امنیت با همكاری عوامل انتظامی 

كالنتری ها، یگان امداد و با مشاركت خوب مردم به اجرا گذاشته شد.
وی اولویت اصلی پلیس در این طرح را برخورد با توزیع كنندگان مواد مخدر 
و دستگیری سارقان تحت تعقیب عنوان داشت و افزود: مأموران در۷۲ ساعت 
گذش��ته با شناس��ایی مجرمان و هماهنگی قضایی به مخفیگاه آنان اعزام و 
تعدادی از سارقان حرفه ای و سابقه دار خودرو و داخل خودرو را دستگیر كردند.

اصفهان دومین استان ازنظر تخلف سرعت و سومین استان از نظر سایر تخلفات 
مانند سبقت غیرمجاز، عدم رعایت فاصله و... است كه همین آمار ثابت می كند 

نقش عامل انسانی در تلفات جاده ای اصفهان پررنگ است.
مدیركل راه وشهرسازی اس��تان اصفهان گفت:۲۲ درصد سفرهای كشور از 

طریق جاده های اصفهان انجام می شود.
محمود محمود زاده در پاس��خ به خبرنگار ایلنا در اصفهان، تأكید كرد: طول 
راه های مطلق اس��تان حدود ۲۵ هزار كیلومتر اس��ت كه 8 هزار كیلومتر آن 
یک بانده اس��ت و اگر اولویت را به راه های اصلی بدهیم و جاده های روستایی 
 را از این رقم جدا كنیم، س��ه هزار كیلوكتر از راه های اصلی باید هرچه زودتر 

دوبانده شوند.

زیر پوست شهر/ روند پیشرفت پروژه میدان امام علی)ع(

س: ایمنا[
]عک

SMS

 خب��ر تخریب چن��د خانه 
گروه
تاریخی دیگر در اصفهان،  شهر

نق��ل محافل دوس��تداران 

میراث فرهنگی است.یكی دیگر از آنها كه در سكوت 
متولیان امر، به بهانه واهی تخریب شد، بازمانده ای از 
دوران قاجار بود. ای��ن خانه در ابت��دای خیابان ابن 

سینای اصفهان در چند قدمی میدان شهدا واقع شده 
است. در سال های اخیر بارها شاهد تخریب غیرمجاز 
خانه های تاریخی در این منطقه شهری اصفهان كه 

دارای بافت تاریخی ارزشمندی نیز هست، بوده ایم.
اما امی��دواری انجمن دوس��تداران میراث فرهنگی 
از در این اس��ت كه معضل تخری��ب روز افزون خانه 
ه��ای تاریخی كه معض��ل كوچكی نیس��ت و روند 
رو ب��ه رش��د دارد با همت وم��دد اعضای ش��ورای 
جدی��د ش��هر و ش��هرداری ودیگ��ر ارگان ه��ای 
ذیربط حل ش��ود. دكتر شاهین س��پنتا پژوهشگر 
می��راث فرهنگی كه خودش یك��ی از فعاالن عرصه 
میراث تاریخ��ی و فرهنگی اصفهان اس��ت، اعتقاد 
 دارد مدیری��ت ش��هری و اعض��ای ش��ورای ش��هر

می توانند در این رابطه و در حفظ و پاسداشت میراث 
اصفهان نقش مهم و مؤثری داش��ته باشند.متن زیر 

شرح كامل سخنان او در این باره است:
    ما از اعضای انتخابی و جدید شورای شهر انتظار 

داریم كه با كمک شهرداری و میراث فرهنگی بررسی 
دقیقی بر روی این خانه های تاریخی انجام دهند. 

    باید این چند ارگان، خود را موظف كنند كه خانه 
های تاریخی را شناسایی و دسته بندی كنند. به دسته 
های  در حال تخریب رو به تخریب و خانه هایی كه 

وضعیت بهتری دارند.
    برخ��ی از خان��ه ها مال��ک خصوص��ی دارند و 
حاضر به فروش و واگ��ذاری آن نیس��تند، بنابراین 
باید باب آن را برای اس��تفاده نهادها مثل كتابخانه 
 و باش��گاه فرهنگ��ی، فرهنگس��را و ی��ا در اختی��ار 
تشكل های متفاوت از جمله تشكل محیط زیست، 
آس��یب های اجتماعی و... باز بگذارند ت��ا هم از آن 
استفاده بهینه ش��ود و هم از تخریب آن جلوگیری 

به عمل بیاید.
    س��االنه هزین��ه های زی��ادی صرف س��اخت 
 مراكز متفاوت ب��ه عنوان كتابخانه و ی��ا دیگر مراكز 
می شود كه اگر از همین خانه های تاریخی استفاده 

شود، بسیاری از مشكالت حل خواهد شد. 
   خانه های��ی كه در ح��ال تخریب هس��تند را با 

كمک ارگان ه��ای ذیربط مرمت كنند و آن دس��ته 
از خانه هایی كه مش��كلی ندارن��د و مالک حاضر به 
فروش آن هس��ت را خری��داری ك��رده و تبدیلش 
 كنن��د ب��ه رس��توران ه��ای س��نتی، چایخان��ه و

كاربری های متفاوت.
   باید تیم مرمت ونجات بخشی، آن دسته از خانه 
های تاریخی كه در حال تخریب كامل هستند هم به 

سرعت مشغول به كار شوند.
    س��ازمان می��راث فرهنگ��ی آنق��در بودج��ه 
 ندارد ك��ه به تنهایی در ش��هری ك��ه تمامی كوچه 
 پ��س كوچ��ه های��ش پ��ر از آث��ار تاریخی اس��ت

به نگهداری و مرمت آثار تاریخی بپردازد.
    می طلبد كه ش��ورای شهر، ش��هرداری ، اوقاف 
و سازمان میراث فرهنگی دس��ت در دست یكدیگر 
برای نگه��داری، مرمت و تغییر كارب��ری خانه های 

تاریخی اقدام كنند.
   در حال حاض��ر خانه های تاریخ��ی نهادمتولی 
ندارد و متأسفانه هر روز به دلیل سهل انگاری، شاهد 

تخریب آثار كهنمان هستیم.

میراث فرهنگی اصفهان به انتخابات شورای شهر امید بسته است
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تابستان خودش را نشان 
 گروه 
شهر

م��ی ده��د و گرم��ا با 
گام های داغ و س��نگین 
 خود، ش��هرها را ف��را گرفته اس��ت. در این میان 
زمزمه های بس��ته ش��دن زاینده رود هر بار تن 
شهروندان را می لرزاند تا این داغی شهر را بیشتر 
از پیش فرا بگیرد، اما در این میان هرساله شاهد 
میهمانان ناخوانده دیگری هم در ش��هر هستیم؛ 
ریزگردهایی كه از كشورهای عربی به سرعت در 

حال آمدن هستند تا به اصفهان برسند.
چندی نمی گذرد كه باز هم نفس كشیدن برای 
شهروندان اصفهانی سخت تر شده و این بار طعم 
 خاك را با هر نفس، بیش��تر احس��اس  می كنند

و شاید این س��ؤال در ذهنش��ان خطور كند كه 
ریزگردها در آسمان اصفهان چه می كنند؟ به نظر 
می رسد وزش بادهای ش��دید، نخستین عاملی 
است كه به گفته كارشناس��ان، ذرات معلق گرد 

و غباری را كه در پش��ت دیوارهای شهر اصفهان 
كمین كرده اند به مركز شهر می آورد، غافل از این 
كه خشكسالی های پیاپی چشمه های گردوغبار 
داخلی را حسابی رونق داده اند و ریزگردها پرواز 
كنان در آس��مان اصفهان جوالن م��ی دهند، اما 
وای به روزی كه تالش ها ب��رای پایداری آب در 
زاینده رود نتیجه ندهد و بر اس��اس تقویم اعالم 
ش��ده و با قطع جریان آب كمتر از یک ماه دیگر 
زاینده رود بازهم خش��ک شود كه در این صورت 
وزش یک نسیم مالیم  هم در قلب اصفهان چنان 
گرد وغباری به پا می كند كه چش��م، چش��م را 

نخواهد دید.
مدیركل مركز مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با بیان این كه وزش بادهای فصلی چش��مه های 
گرد وغب��ار داخل��ی وخارجی را معم��وال در این 
موقع از س��ال فعال می كند، گفت: درمورد منشأ 
خارجی ریزگردها كه با وزش باد شدید از مناطق 

جنوبی كشور عبور كرده و به مركز می رسند، از 
اصفهان كاری ساخته نیست و باید منتظر اجرای 
طرح های كالنی باشد كه در استان های جنوبی 
 و كش��ورهای همس��ایه توس��ط مدیران ارشد و 
پروتكل های س��ازمان محیط زیس��ت پیگیری 

می شود.
منصور شیش��ه فروش بی مقدمه به س��راغ فعال 
شدن چش��مه های گرد وغبار داخلی رفت كه با 
وجود همه تالش ها، خشكسالی های پیاپی آنها 
را رونق داده است و تأكید كرد: در حال حاضر۱6 
چشمه فعال گرد وغبار داخلی در اطراف اصفهان 
وجود دارد كه با وزش هر بادی گرد وغبار حاصل 

از آن، آسمان اصفهان را تیره می كند.
وی خسارت كاهش دما در هفته اول اردیبهشت 
ماه را در استان۱4۰میلیارد تومان در غرب استان 
برآورد كرد و ادامه داد: توفان اخیر هم در شمال 
اصفهان با س��رعت ۹۷كیلومتر در ساعت موجب 

تخریب و افت��ادن بس��یاری از درخت��ان دراین 
منطقه شد.

كان��ون ه��ای گ��رد و غب��اری نظیر س��جزی، 
بادرود،تاالب گاوخونی و دیگر كانون ها از جمله 
این چش��مه های فعال هس��تند كه به گفته وی 
شناس��ایی ش��ده اند و برنامه ریزی برای كاهش 
فعالیت آنها ادام��ه دارد. مدیر كل مركز مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با اشاره به خشک شدن 
تاالب بین المللی گاوخونی افزود: در گذشته۵۰ 
گونه پرنده در این تاالب س��كونت داش��تند، اما 
اكنون به یك��ی از ۱6 كانون گرد و غبار اس��تان 

اصفهان تبدیل شده است.
شیش��ه فروش ب��ه وج��ود۳۰ درص��د از اراضی 
 بیابانی در استان اشاره كرد و یادآور شد: با وزش 
طوفا ن ه��ای فصل��ی در مناطق ش��رقی، ذرات 
معلق كوره های گچ پزی و آجرپ��زی هم همراه 
ریزگردها هوای اصفه��ان را آلوده ت��ر می كند. 
وی از اجرای راهكارهای كوتاه مدت و بلند مدت 
برای كاهش فعالیت این چش��مه های گرد وغبار 
وكمتر شدن خسارات آنها خبر داد و گفت: تدوین 
 طرح مطالعات��ی برای پی��ش بین��ی تغییرات و
 جلو گی��ری از گس��ترش فعالیت ای��ن كانون ها

راه حلی است كه در دس��تور كار مدیریت بحران 
استان قرار گرفته است.

 وی ب��ا اش��اره ب��ه كاش��ت۲۰۰هزار هكت��ار از 
 جنگل های دس��ت كاش��ت در این مناطق و در

طاق زارهای اطراف ادامه می دهد: عالوه بر توسعه 
جنگل ها همانند پدیده اینورژن در فصل سرما، 
دستورالعمل های الزم به نهادهایی نظیر صنعت 
معدن وتجارت، محیط زیست، هواشناسی، نیروی 
انتظامی و... اعالم می شود تا با تشدید محدودیت 
 ترافیك��ی، كاه��ش فعالی��ت ك��وره ه��ا و انجام 
پیش بینی های الزم برای هش��دارهای به موقع، 
آمادگی الزم را برای مقابله ب��ا پدیده گرد و غبار 

ایجاد كنند.
جاری بودن آب در زاینده رود و بارش های نسبتا 
خوب اردیبهش��ت از جمل��ه مواردی اس��ت كه 
مسئول مدیریت بحران ها در استان با خوشحالی 
از آن یاد كرد و گفت: خوشبختانه زاینده رود كه 
در زمان خشكی، كانون گرد وغبار بود، این روزها 

پرآب اس��ت واین، جریان چشمه های گرد وغبار 
اطراف را هم خاموش كرده است.

وی در ادامه از لزوم صدور اطالعیه های هش��دار 
 همزم��ان با تی��ره ش��دن آس��مان اصفه��ان با

توده های گرد وغبار داخلی خارجی سخن گفت 
و افزود: با كاه��ش دید افقی، رانن��دگان باید در 
مس��یرها مراقب باش��ند و در رعای��ت قوانین با 
مأموران راهنمایی و رانندگ��ی همكاری كنند و 
بیماران قلبی وتنفسی هم از تردد بی جا خودداری 
می كنند، اما قطعا اطالعیه هش��دارها به شدت 
وقوع پدیده اینورژن نیست وشهروندان باید برای 

سالمتی خود مراقبت های الزم را انجام دهند.
 هم��ان طور ك��ه از س��خنان مدی��ر كل حوادث

غیر مترقبه اس��تان اصفهان برداش��ت می شود 
اصفهان چند سالی است كه میهمان ناخوانده  ای 
دارد كه به دلیل اقامت بیش از حد آن در استان، 
به میزبانی تبدیل ش��ده كه هم��ه در فصل بهار 

منتظر آمدنش هستند.
با آمدن فصل بهار، ریزگردهای عربی دوباره شروع 
به جوانه زدن می كنند و از نو ش��روع به پراكنده 
شدن در هوای استان های غربی كشور می نمایند 
كه به تبع آن در دیگر استان ها همچون اصفهان 

هم نمود پیدا می كند.
دكتر حسین اصفهانی متخصص ریه در این رابطه 
به ایسنا گفت: تاكنون تحقیقی درخصوص وجود 
مواد ش��یمیایی و رادی��و اكتی��و در ریزگردهای 
موجود در هوا انجام نش��ده اس��ت، اما درصورت 
اثبات، باید برای جلوگیری از این موضوع با جدیت 
وارد ش��ویم، چرا كه ممكن اس��ت باع��ث ایجاد 

سرطان در هر ناحیه ای شود.
وی افزود: بهترین كار، این است كه شهروندان از 
ماسک های ویژه كه فیلتر آنها قابل تعویض است 
استفاده كنند و اس��تفاده از ماسک های معمولی 
هیچ فایده ای ندارد. ش��هروندان در روزهایی كه 
میزان غلظت غبار باالس��ت باید تا حد امكان در 
منزل بمانن��د و كمتر با هوای بی��رون در ارتباط 
باشند و در روزهایی كه میزان غلظت غبار باالست 
از پوشش های مناس��ب اس��تفاده كنند و تعداد 
دفعات شستشوی دس��ت و صورت را به چندین 

مرتبه در روز افزایش دهند.

فصل داغ ریزگردها 

میهمانان ناخوانده به اصفهان مهاجرت می کنند 



چهره روزیادداشت

  لبخند نهاوندیان به پذیرش
 سمت در کابینه اقتصادی روحانی

بیست و سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حالی 
شروع شد که این نشست با حضور اکثریت اعضا آغاز شد و به نحوی بود 
که به سختی می  شد در سالن طبقه دهم اتاق ایران یک صندلی خالی پیدا 
کرد و اعضای هیأت نمایندگان از همان ابتدای جلسه، حماسه سیاسی 
را به یکدیگر تبریک می گفتند. براس��اس دستور جلسه این نشست قرار 
بود محمد نهاوندیان ساعت 10:10 صبح س��خنرانی داشته باش، اما به 
دلیل جلس��ه ای که در خارج از اتاق و به گفته برخی اعضا در ستاد آقای 
روحانی تشکیل شده بود ساعت11:30 دقیقه به اتاق بازرگانی ایران آمد. 
بنابراین گزارش، نهاوندیان به همراه محمدرضا صادق نماینده ویژه حسن 
روحانی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران شرکت کرده و 
به ایراد سخنرانی پرداخت. به گزارش فارس، سخنرانی نهاوندیان بیانیه 
هیأت رییسه توسط شافعی رییس اتاق مشهد و عضو هیأت رییسه اتاق 
ایران قرائت شد و با رأی اکثریت مطلق اعضا به تصویب رسید. همچنین در 
این نشست، نهاوندیان از اعضای هیأت نمایندگان خواست تا قیام کنند و 
با این حرکت،حمایت خود را از رییس جمهور منتخب مردم نشان دهند. 
نهاوندیان پس از ایراد سخنرانی به همراه یحیی آ ْل اسحاق و محمد رضا 
صادق نماینده ویژه رییس جمهور منتخب، اتاق بازرگانی ایران را ترک 
کرد. وی در پاسخ به س��ؤالی در خصوص این که آیا سهمی برای خود در 
کابینه دولت آقای روحانی می بینید، گفت: این چه حرفی است که شما 

می زنید؟ سپس لبخند زد و سوار آسانسور شده و اتاق را ترک کرد.

خبر ویژه

4
آغاز توزیع 5000 تن کره در ایران

یداهلل صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران در گفتگو با ایسنا، با بیان این که 
 ترخیص این5000 تن کره از هفته پیش آغاز ش��ده بود اظهار داش��ت: این کره ه��ا پس از فرآوری و 

بسته بندی شدن در کارخانه ها در سطح کشور توزیع شد.
 از نظر من وضعیت اینترنت

 خوب است
محمد حسن نامی/  وزیر ارتباطات

از نظر من وضعیت فعلی اینترنت خوب است، اما انشا ءاهلل در آینده 
امکانات و خدمات بهتری هم ارایه شود. اکنون خدمات خوبی در این 
زمینه ارایه می شود، اما تالش خواهیم کرد در آینده خدمات بهتری 
ارایه کنیم. با توجه به ایجاد خط ایپک و گذر آن از ایران امکانی فراهم 

می شود که سرعت و کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند.
 براساس قرار دادی که قرار است میان وزارت ارتباطات، دانشگاه های 
ام��ام ص��ادق )ع( و عالم��ه 
طباطبای��ی و ح��وزه علمیه 
منعق��د ش��ود، پیوس��تی 
فرهنگ��ی تعری��ف و تدوین 
خواهد ش��د که این پیوست 
نه تنها ب��رای رایت��ل، بلکه 
برای سایر بخش های حوزه 
ارتباطات نیز قابل اس��تفاده 

خواهد بود.
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نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اس��المی به فارس 
گفت: دولت آینده از نظر اقتصادی باید دولتی پویا و فعال باشد 
و کنترل قیمت ها، نظارت بر قیمت ها، برنامه ریزی در صادرات 
 کاالها و رس��یدن به خودکفای��ی را در دس��تور کارخود قرار 
دهد.علی ایرانپور با توج��ه به بیانات رهب��ر معظم انقالب در 
ابتدای سال جاری در ارتباط با عملکرد دولت که باید نقاط قوت 
برجسته داشته باش��د و نقاط ضعفی که در دولت قبل وجود 
داشته را نداش��ته باشد اظهار داش��ت: در ارتباط با نقاط قوت 
 دولت نهم و دهم، به بحث مسکن مهر، اجرای هدفمند سازی

یارانه ها و سفرهای استانی به ویژه سفرهای استانی دولت نهم 
و همچنین ساده زیس��تی بنا به فرموده رهبر معظم انقالب و 
احیای یک سری از ارزش های انقالبی و اصول انقالب می توان 

اشاره کرد.
وی ادام��ه داد: در کنار وجود نقاط قوت زی��اد در دولت نهم و 
دهم، نقاط ضعفی نیز وجود داش��ته که بخشی از آنها در کنار 
همین نقاط قوت ذکر شده قرار دارند؛ به طور مثال در مسأله 
هدفمندی یارانه ها دولت نتوانست آنطور که در شأن مردم بود 
با مجلس در تعامل باشد تا به نتیجه مطلوبی برسد، همچنین 
در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها یک سری مسائلی که پیش 
آمد، سبب شد تا این کار به خوبی انجام نشود، در زمینه مسکن 

مهر نیز دولت می توانست بهترعمل کند.

دولت در زمینه اجرای قوانین سلیقه ای عمل کرده 
است

نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اسالمی در ارتباط با 
میزان تبعیت و والیت پذیری دولت اف��زود: با توجه به این که 
در جاهایی عیار دولتمردان با میزان تبعیت آنها از رهبر معظم 
انقالب سنجیده می ش��ود که این بدان معنی است که زمانی 
 که رهبری نظ��ری دارند، دول��ت باید به طور کام��ل بپذیرد، 
ام��ا در بعضی م��وارد ش��اهد کوتاهی و ی��ا تأخی��ر در انجام  
فرمایش��ات رهبر بودیم که این را به عنوان نقطه ضعف دولت 

می دانم.
وی در ارتباط به پایبندی به قان��ون و تمکین در مقابل قانون 
افزود: دولت به عنوان قوه اجرایی باید قوانینی را که در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب می رسد اجرا کند، اما در این زمینه 
تا به امروز بخشی از این قوانین در دولت های نهم و دهم اجرایی 

نشده است.
ایرانپ��ور ادام��ه داد: در حوزه کش��اورزی، صنع��ت و عمران، 
دولت متأسفانه به طور س��لیقه  ای عمل کرده است و جاهایی 
که قوانی��ن به نفع خودش ب��وده آنها را اجرا کرده اس��ت و در 
جاهایی که به نفعش نبوده متأس��فانه با این که چندین سال 
از زمان صدور این قوانین می گذرد، آنها را اجرا نکرده اس��ت؛ 
به عنوان مثال می توان به قانون افزایش بهره وری کش��اورزی 

 که چندین سال اس��ت تصویب ش��ده، اما اجرایی نشده است
 اشاره کرد.

وی ب��ا بیان این ک��ه دولت در نظ��ارت بر عملک��رد مجموعه 
خود موفق عمل نکرده اس��ت، تصریح کرد: دولت در ارتباط با 
کنترل قیمت ها، نظارت بر عملکرد دستگاه ها و وزارتخانه های 
زیرمجموعه خود خوب عمل نکرده است و در بعضی مکان ها 
از افرادی استفاده شد که والیتمدار و والیت پذیر نبوده اند، اما 
در بدنه دول��ت به عنوان افراد نزدیک ریی��س جمهور فعالیت 
کردند که موجب ضربه زدن به جریان اصولگرایی و ارزش های 
انقالب شد و افرادی که پش��توانه ای نداشتند به نظام نزدیک 
ش��دند و با وجود تذکرهای زی��اد این افراد ب��ه کار خود ادامه 
دادند که ای��ن نیز جزئی از نکته های منف��ی دولت نهم و دهم 

محسوب می شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
در مجموع دولت نهم و دهم در بحث س��ازندگی و اصالحات 
از جمله مس��کن مهر، هدفمندی یارانه ها، احیای ارزش های 
نظام و انقالب، باالتر از دولت های قبل از خود بوده اس��ت و در 
این زمینه ها به طور مطلوب عمل کرد، اما انتظاری که از یک 
دولت ارزش��ی و اصولگرا می رفت در پایبندی به والیتمداری 
و والیت پذیری و در اس��تفاده از افرادی که هیچ گونه شک و 
ش��بهه ای در زمینه اعتقادی و پایبندی به نظام در آنها نیست 
ایرادهایی داشته است و نسبت به دولت های قبل از خود نمره 

کمتری دارد.

دستور کار دولت آینده در یک کالم : والیتمداری 
و والیت پذیری

وی در ارتباط با عملکرد دولت آینده گفت: با استناد به بیانات 
رهبر معظم انقالب که دولت آینده بای��د نقاط ضعف فعلی را 
نداشته باش��د و نقاط قوت آن برجسته تر باش��د، دولت آینده 
نیز باید به این گونه عمل کند، به وی��ژه در زمینه اقتصاد باید 
 دولتی پویا و فعال باشد و کنترل قیمت ها، نظارت بر قیمت ها ، 
برنامه ریزی در صادرات کاالها و رس��یدن به خودکفایی را در 

دستور کار خود قرار دهد.
ایرانپور ادامه داد: در ارتباط با مسائل فرهنگی دولت آینده باید 
احیای ارزش های نظام و انقالب، توجه ویژه به مسائل فرهنگی 
و توجه به عمران و آبادانی شهرها و روس��تاهای محروم را در 
اولویت های کاری خود قرار ده��د و در یک کالم والیتمداری 
و والیت پذیری برجس��ته و مش��خص و ارتباط ق��وی با مردم 

داشته باشد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی  

رونمایی از ۲۲۲ طرح کشاورزی دولت آینده باید اقتصادی پویا و فعال داشته باشد
با ۵۷ میلیارد ریال

با اعتباری بالغ بر 5۷ میلیارد ریال، از ۲۲۲ طرح به مناسبت 
هفته جهاد کشاورزی رونمایی می شود.

 محم��د نص��ر اصفهان��ی در ای��ن رابط��ه اظهار داش��ت: 
طرح های یاد ش��ده س��بب اش��تغال زای��ی1۴00 نفر در 
 استان اصفهان می شود. وی با اش��اره به این که پروژه های

مربوط به بخش کش��اورزی در تمام شهرستان های استان 
اصفهان افتتاح می شود، افزود: شهرستان های شهرضا با3۶ 
پروژه، تیران و کرون با ۲۴ مورد و نطنز با 1۹پروژه بیشترین 

تعداد طرح های افتتاحی را به خود اختصاص داده اند. 

صدور۲۱پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد در استان اصفهان  
در آخرین جلس��ه کمیت��ه عالئم برگ��زار ش��ده در خرداد 
 امس��ال،۲1 پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد صادر شد که

 ۶ مورد از آنها مربوط به محصوالت مشمول استانداردهای 
تش��ویقی و بقیه شامل اس��تانداردهای اجباری هستند. در 
کمیته عالئم برگزار شده با بررس��ی پرونده هاي ارسالي از 
سوی کارشناسان اجراي استاندارد اداره کل استاندارد استان 
اصفهان، پروانه استاندارد1۲ واحد تولیدی به دلیل مغایرت 
با اس��تانداردها ابطال و تعلیق و پروانه استاندارد یک واحد 
تولیدی نیز تمدید شد. مطابق با این گزارش، نخستین پروانه 
کاربرد عالمت اس��تاندارد در زمینه معیار مصرف انرژی در 

سطح استان از سوی این اداره کل صادر شد.  

  پاسخ مثبت بازار سرمایه
 به نتایج انتخابات

 شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران پس از یک هفته 
حرکت محتاطانه و دست به عصا حرکت کردن،اکنون با 
تأثیر گرفتن از نتایج انتخابات ریاست جمهوری به یکباره 

شاهد صعود کم نظیر بود.
هفته گذشته که بازار انتخابات در تنور رقابت می سوخت، 
بازار بورس در گوش��ه ای نظ��اره گر ش��عارها و فعالیت 
نامزدهای انتخاباتی ایستاده بود، اما روز شنبه  از دقایق 
اولیه گشایش بازار و اعالم نتایج اولیه انتخابات و پیروزی 
حسن روحانی به یکباره صف های خرید سهام تشکیل و 
شاخص کل با۹51 واحد افزایش، به عدد۴۶ هزار و ۶۲3 

واحد رسید.

اخبار کوتاه

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

حصر وراثت 
1618خانم لیال ترابی زیارتگاهی دارای شناسنامه شماره 1847 به شرح دادخواست 
به کالسه 1373/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سعید حسن زاده بشناسنامه 36794در تاریخ 1391/1/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- شایان حسن زاده  ش ش 1271905795)فرزند(.2 لیال ترابی زیارتگاهی   ش ش 
1847)همسر(3- محمد علی حسن زاده دستکردی ش ش279 )پدر(4- منیژه پرشک 
زاده ش ش 904 )مادر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  

رئیس شعبه دهم حقوقی شورا 

 حصر وراثت 
1617خانم اعظم عبادی دارای شناسنامه شماره 9643 به شرح دادخواست به کالسه 
1376/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود عبادی بشناسنامه 1333در تاریخ 1391/8/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی عبادی  ش 
ش 9688)فرزند(. 2 محمد رضا عبادی  ش ش 1270058355)فرزند(.  3 زهرا عبادی  
عبادی  ش ش  مریم   5 عبادی  ش ش 9643)فرزند(.   4اعظم  254)فرزند(.   ش ش 
15124)فرزند(.  6- فخر السادات سجادی مولنجانی ش ش 51878 )همسر(  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم حقوقی شورا 

 حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره 16318  دارای  بهبودی  آقای حسن   1616
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1371/92ح10  کالسه 
 1392/2/14 تاریخ  362در  بشناسنامه  بهببودی  اهلل  ولی  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- مجید بهبودی  ش ش 16)فرزند(.2 عباس بهبودی  ش ش 2189)فرزند(3 حسین 
بهبودی  ش ش 16318)فرزند(4 فاطمه بهبودی  ش ش 1533)فرزند(5 مریم بهبودی  
ش ش 6707)فرزند(6- بتول هوشیاری ش ش 25 )همسر (  اینک با انجام تشریفات 

و مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم حقوقی شورا 

حصر وراثت 
1613خانم زینب صفدریان  دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  1383/92ح10 
 1392/2/13 تاریخ  1270405322در  بشناسنامه  ریاضی  علیرضا  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-رمضان ریاضی ش ش 13 )پدر( 2 زینب صفدریان کرویه ش ش 5 )مادر(   اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم حقوقی شورا 

حصر وراثت 
1621خانم اعظم السادات رضا زاده  دارای شناسنامه شماره 708 به شرح دادخواست 
به کالسه 1386/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا شکرانی بشناسنامه 172در تاریخ 1391/3/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است : 1- سهیال 

رضا زاده ش ش 420 ) فرزند (  2 اعظم السادات رضا زاده ش ش 708 ) فرزند (  3 
زینب السادات رضا زاده ش ش 287 ) فرزند (  4 محمود رضا زاده ش ش 17393 

)همسر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه 

دهم حقوقی شورا ی حل اختالف 

حصر وراثت 
1630خانم بیتا گل چین  دارای شناسنامه شماره 2177 به شرح دادخواست به کالسه 
1406/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیمین دخت شهدادیان بشناسنامه 605در تاریخ 1392/3/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و یک 
پسر و همسر و مادر  : 1- بیتا گل چین ش ش 2177  2 فرنوش گل چین ش ش 48 
3- هدی گل چین ش ش 6234 4- منصور گل چین ش ش 208  5 مهین بلوچی ش ش 

1053/234 و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه 

دهم حقوقی شورا ی حل اختالف 

حصر وراثت 
به  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 9709  1629آقای علیرضا رشیدی  
کالسه 1351/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ 1389/4/30  بشناسنامه 53در  علویجه   علی رشیدی  محمد  که شادروان  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شش فرزند و یک عیال  : 1- مجید رشیدی  ش ش 59 فرزند 2 - علیرضا رشیدی ش 
ش 9709 فرزند 3- عبدالکریم رشیدی علویجه ش ش 2375 فرزند 4- معصومه رشیدی 
ش ش 785 فرزند 5- زهرا رشیدی علویجه ش ش 68 فرزند 6- مریم رشیدی علویجه 
ش ش 3228 فرزند متوفی 7- فاطمه امینی ش ش 4915 عیال  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم حقوقی شورا ی حل اختالف

حصر وراثت 
1628خانم نرگس صادقی  دارای شناسنامه شماره 137 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   1385/92 کالسه 
توضیح داده که شادروان نیاز علی صادقی  بشناسنامه 8در تاریخ 1392/2/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
: 1- رسول صادقی  ش ش 372 فرزند2-  به یک پسر و 4 دختر و یک عیال  
رضوان صادقی  ش ش 2473فرزند 3 فریبا صادقی  ش ش 628 فرزند 4 لیال 
زلیخا   -6 3137فرزند  ش  ش  صادقی   نرگس   5 فرزند   3318 ش  ش  صادقی  
صادقی ش ش 7 عیال  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد.  رئیس شعبه دهم حقوقی شورا ی حل اختالف 

حصر وراثت 
شرح  به   2889 شماره  شناسنامه  دارای  برگانی  بهاوری  مجید  1627آقای 
دادخواست به کالسه 1389/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان آمنه بهادری  بشناسنامه 578در تاریخ 
1387/7/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است: 1- ایرج بهاوری   ش ش 117 فرزند2- نعمت اله بهاوری ش ش 
126 فرزند3 بیژن  بهاوری بیرگانی ش ش 2397 فرزند   4  مجید بهاوری ش ش 

2889 فرزند   5 فرزانه  بهاوری ش ش 126 فرزند6 نسرین بهاوری ش ش82 
فرزند       اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس 

شعبه دهم حقوقی شورا ی حل اخ-تالف 

 تحدید حدود اختصاصی

1608 چون تحدید حدود ششدانگ یک  درب باغ پالک شماره 3789 واقع در کوی 
راهمیان اردستان  یک  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام آقای سید محمد علی سندی فرزند عبدالحمید و غیره در جریان 
ثبت می باشد ، و تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی تجدید می گردد و 
اینک بنا به درخواست مالکین و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تهدید حدود پالک 
مرقوم در روز های دوشنبه مورخه 92/4/24 راس ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات 
تنظیم صورت  تاریخ  از  قانون ثبت  مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تاریخ  از  ماه  یک  معترض ظرف مدت  ثبت،  های معترضی  پرونده  تکلیف  تعیین 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف 83/3 خیراله 

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی
واقع   5990 شماره  پالک  ملک  قطعه  یک   ششدانگ  حدود  تحدید  چون   1612
اصفهان  ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  یک   اردستان  کبودان  در کوی 
فرزند سید عبدالحمید و  آقای سید محمد علی سندی  ثبتی بنام  پرونده  که طبق 
قبلی  آگهی  در  اشتباه  علت  به  آن  حدود  تحدید  و  است  ثبت  جریان  در  غیره  
تجدید می گردد و اینک بنا به درخواست مالکین و دستور اخیر ماده 15 قانون 
راس   92/4/26 مورخه  شنبه  چهار  های  روز  در  مرقوم  پالک  حدود  تهدید  ثبت 
آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  عمل  به  و  محل شروع  در  9 صبح  ساعت 
این  در  مقرر  در روز و ساعت  که  اخطار می گردد  مالکین و مجاورین  کلیه  به 
مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند.  حضور  محل  در  آگهی، 
پذیرفته تا 30 روز  تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  قانون ثبت   ماده 20 
 خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
 این اداره تسلیم نماید.  م الف 83/6 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و

 امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی

1611 چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه ملک پالک شماره 5982 فرعی واقع 
اصفهان  ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  یک   اردستان  کبودان  در کوی 
فرزند سید عبدالحمید و  آقای سید محمد علی سندی  بنام  ثبتی  پرونده  که طبق 
غیره  در جریان ثبت است، تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی تجدید 
ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  و  مالکین  درخواست  به  بنا  اینک  و  گردد  می 
تهدید حدود پالک مرقوم در روز های چهار شنبه مورخه 92/4/18 راس ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
این آگهی، در محل  و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
ظرف  معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2
تقدیم دادخواست  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از   مدت یک ماه 
اداره این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع   به 

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  عصاری-  خیراله   83/5 الف  م  نماید.  تسلیم 
اردستان

تحدید حدود اختصاصی

1610 چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 5311 واقع در کوی 
طبق  که  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی  یک   اردستان  کبودان 
پرونده ثبتی بنام آقای سید محمد علی سندی فرزند سید عبدالحمید و غیره  در 
می  تجدید  قبلی  آگهی  در  اشتباه  علت  به  آن  حدود  تحدید  و  است،  ثبت  جریان 
گردد و اینک بنا به درخواست مالکین و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تهدید 
صبح   9 ساعت  راس   92/4/23 مورخه  شنبه  های  روز  در  مرقوم  پالک  حدود 
مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در 
این آگهی، در محل  و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
 تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2
تقدیم با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت   ظرف 
 دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
 نماید.  تاریخ انتشار: یک شنبه 1392/3/26 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی

1609 چون تحدید حدود ششدانگ یک  درب باغ مشجر و ساده پالک شماره 
3183 واقع در کوی راهمیان اردستان  یک  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید محمد سعید اسالمی طبائی فرزند سید 
محمدو غیره   در جریان ثبت است، و تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی 
تجدید می گردد و اینک بنا به درخواست مالکین و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
تهدید حدود پالک مرقوم در روز های سه شنبه مورخه 92/4/23 راس ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
این آگهی، در محل  و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
نماید. م  اداره تسلیم  این  به  تقدیم دادخواست را اخذ و  ذیصالح قضایی گواهی 
الف 83/2 تاریخ انتشار: یک شنبه 1392/3/26 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی

1607 چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه ملک پالک شماره 5648 واقع در 
کوی کبودان اردستان یک  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی  بنام آقای سید محمد علی سندی فرزند سید عبدالحمید و غیره  در 
جریان ثبت است، و تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی تجدید می گردد 
و اینک بنا به درخواست مالکین و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تهدید حدود 
پالک مرقوم در روز های پنج شنبه مورخه 92/4/27 راس ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد.لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت 
ثبت، معترض ظرف مدت یک  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م 
الف 83/1 تاریخ انتشار: یک شنبه 1392/3/26 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان 



کافه کتاب یادداشت

خبر ویژه

رضا ایرانمنش از اغما خارج شد
»رضا ایرانمنش« ، مدتی بیهوش و در حالت اغما  بود. اردشیر نوذری  از اقوام  ایرانمنش در خصوص 
وضعیت جسمانی این بازیگر گفت: رضا ایرانمنش  به شهرستان کرمان سفر کرده و در آنجا به دلیل 

نبود دارویش مدتی در اغما به سر برد، اما خوشبختانه از کما در آمده و تا حدودی بهتر شده است.

5

 گرافیک مطبوعات
 دچار کپی برداری است

فرش��ید پارس��ی کیا از مدیران هنری نش��ریات معتقد است، بخش 
زیادی از گرافیگ مطبوعاتی ایران دچ��ار کپی برداری و ضعف های 

تصویرسازی است.
فرشید پارسی کیا مدیر هنری نشریاتی چون چیستا و آناهید با اشاره 
به نبود مواد درسی دانشگاهی در زمینه گرافیک مطبوعات گفت: از 
آنجا که در رشته  گرافیک در دانش��گاه ها، متأسفانه حتی یک واحد 
درسی در زمینه گرافیک مطبوعات وجود ندارد، امروز شاهد هستیم 
که90درصد گرافیک مطبوعاتی ما کپی برداری اس��ت و شاهدیم در 
زمینه تصویرسازی، نقاش��ی دیجیتال، چیدمان صفحات و... شاهد 

ضعف های بی شماری هستیم.
وی افزود: این در حالی اس��ت که ما در گذشته مدیریت هنری را در 
زمینه هویت سازمانی نشریات شاهد بودیم و در سال های اخیر، این 
موضوع به دس��ت فراموشی سپرده شده و همین مس��أله باعث بروز 
مشکالت فراوانی شده است، این در حالی است که وقتی به نشریاتی 
که هویت س��ازمانی خود در زمینه مدیریت هنری را حفظ کرده اند، 

نگاه می کنیم، کمتر در روند اجرایی خود دچار ضعف شده اند.
فرشید پارسی کیا طراح و گرافیست، مدیریت هنری برخی از نشریات 
از جمله چیستا و آناهید را در کارنامه خود دارد. وی همچنین هنرآموز 

هنرستان هنرهای زیبای پسران نیز هست. 

نامه های »ژول رونار« و یادداشت هایی از»پیر پژو« در کتابی با نام »پدر 
عزیزم« برای اولین بار در ایران منتشر می شود.

مریم ش��رافتی مترجم حوزه ادبیات داس��تانی در این رابطه گفت: »پدر 
عزیزم؛ یادداشتی از بزرگان ادبیات جهان« شنبه هفته آینده درکتابفروشی 
های معتبر مانند ش��هرکتاب مرکزی توزیع می ش��ود. او در این زمینه 
 توضیح داد: این کتاب نامه ه��ای»ژول رونار« نویس��نده»مو حنایی« و 

ک��ه اس��ت  های��ی   یادداش��ت 
ش��خصیت های کتاب های مختلف به 
پدرشان نوش��ته اند؛ مانند»بابا گوریو« 
اثر بالزاک. ش��رافتی اف��زود: این اولین 
بار اس��ت که در ایران کتابی چاپ می 
ش��ود که به بخش خاص��ی مربوط به 
پدران پرداخته اس��ت. ای��ن کتاب به 
 رابطه پدران و فرزن��دان در کتاب ها و 

نامه هایشان می پردازد.
ای��ن کت��اب را انتش��ارات»لحن نو« با 
قیمت۲۸۵0 هزار تومان در 99 صفحه 

به چاپ رسانده است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1061 | دوشنبه 27  خرداد 1392 | 8 شعبان  1434
 »پدر عزیزم«

به کتابفروشی ها می آید

هویت در هنر معاصر ایرانی
گروه فرهن�گ - گروه زی��ادی از هنرمن��دان ایرانی با 
این که در طیف های وس��یعی به بیان اندیش��ه های خود 
می پردازند، چه خودآگاهانه و چه ناخ��ودآگاه، بازتابی از 
واقعیت  ها و موقعیت های محلی و منطقه ای خود را نیز به 

نمایش می گذارند.
هنر معاصر ای��ران صرف نظر از نگرش های فرمالیس��تی 
 و ش��کل گرایانه، ی��ک مفهوم را ت��ا به ام��روز در مجموع 
به خوبی نمایندگی کرده و آن،» نگاه بوم شناختی در پهنه 
جهانی« اس��ت. این مفهوم با الگوهای پست مدرنیستی و 
شعار اصلی آن؛ یعنی»جهانی بیندیش و منطقه ای عمل 
کن« همخوانی کامل دارد؛ به این معنا که گروه زیادی از 
هنرمندان ایرانی با این که در طیف های بسیار گسترده ای 
به بازنمایی و بیان اندیشه های خود پرداخته و می پردازند، 
چه خودآگاهان��ه و چه ناخودآگاه بازتاب��ی از واقعیت  ها و 
موقعیت های محل��ی و منطقه ای خود را نی��ز به نمایش 
می گذارند. این ویژگی که با مفهوم»هویت« و بحران های 
هویتی در ارتباط مس��تقیم قرار گرفته، راهنمای بس��یار 
مطلوبی برای درک وضعیت و چیس��تی هنر معاصر ایران 
است که مجموعه عظیمی از هنرمندان ایرانی از نسل های 
قدیمی تر تا جوانان را در برمی گیرد. تفاوتی ندارد! از هنر 
و مکتب سقاخانه در دهه۵0 تا هنرمندان جوان امروزین 
یک خط منطق��ی و البته تاریخی، روای��ت هویت معاصر 
ایرانی را ش��کل داده است. ویژگی یادش��ده و درک زمان 
و مکان به آنان کمک کرده تا از چنین رویکردی استفاده 
مطلوب را ببرند. »هویت« در هنر معاص��ر ایرانی نه تنها 
بازنمایانگر نوستالژیک تصویر گذشته تاریخی ایران است، 
بلکه تولیدکننده شکل جدید، نامتقارن، اما با پشتوانه ای 
از مفهومی یکه و تکرارناشدنی است. نگاه این هویت به دو 
نقطه و دو ایستگاه معطوف است: اول، خود هنرمند که با 
ابزار، رس��انه و تکنولوژی جدید و مفاهیمی چون پذیرش 
آرای دیگران و تکثر آشنا ش��ده و همچنین نگرانی هایی 
در بطن اندیشه در زمینه »کیس��تی خود« دارد و دومین 
ایستگاه، جامعه و موقعیت آن اجتماعی است که هنرمند 

در آن به زیست پرداخته و تصویرش را تولید می کند.
درحال حاضر نمی توان به درس��تی ابزاری اندیشمندانه 
را برای نق��د این هنر جدی��د که تلفیقی اس��ت از معاصر 
بودن و عناصر فرهنگی کهن ایران، ارایه داد، زیرا نقد هنر 
معاصر ایران به اندازه خود این هنر تازه کار و جوان است. 
در چنین موقعیتی صرفا می توان با کمی دقت به سطوح 
مختلف و متعدد این هنر،ه به صورت کلی و چه جزئی تنها 

اشاراتی کرد.

 روبان سفید

می گویند قول های قبل از انتخابات مثل 
گروه
مهریه عروس اس��ت که به ق��ول معروف فرهنگ

»کی  داده کی گرفته«! اما در این دوره از 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری، کاندیداه��ا قول  دادن��د که هرچه 

می گویند انجام بدهند.
بارها از سیاستمداران و سیاس��تگذاران )و حتی سیاست زدگان( 
شنیده ایم که توجه به فرهنگ و هنر از اوجب واجبات به عنوان یک  
نظام برخاسته از انقالب فرهنگی متکی بر باورهای اعتقاد مردم بوده 
است، اما بدون اغماض باید گفت، این بخش از مظلوم ترین بخش ها 
نیز بوده است، چنانکه رهبر معظم انقالب در سخنان خود درباره این 
عرصه به تأکید گفته اند: »از بخش فرهنگ، رفع مظلومیت کنید. 

بخش فرهنگ انصافا بخش مظلومی است«.
در این دوره نیز، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توجه ویژه 
خود را به مواردی چون مسائل اقتصادی و سیاست خارجی معطوف 
کردند و کمتر درباره مسائل فرهنگی و هنری سخن گفتند، اما گویا 
باید همین مقدار اندک را نیز غنیمت بشماریم، چراکه دل اهالی 
فرهنگ و هن��ر در این یکی دوماهه به همی��ن مواضع خوش بوده 
است؛ هنرمندانی که درس��ت یا غلط، وضعیت فعلی را نامناسب 
می دانند. البته ش��اید این  نظر، خیلی هم بی راه نباشد، آن هم در 
شرایطی که سه ضعف اول لیست۲1 گانه دولت های اخیر، در مقوله 
فرهنگ اعالم شده است. )1- مظلومیت فرهنگ، ۲- اولویت بندی 

نکردن فعالیت های فرهنگی و 3- کارهای تشریفاتی و ویترینی در 
زمینه های فرهنگی(

هشت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، در برنامه های مختلف 
خود درباره مسائل فرهنگی کشور اندک سخنانی را بر زبان راندند. 
اکنون وعده های هفت نفر از آنان، دیگر چندان اهمیتی ندارد، مگر 
آن که رییس جمهور جدید بخواهد از برنامه های خوب آنها استفاده 
کند. حاال مهم، قول های فرهنگی اس��ت که حسن روحانی داده و 
اکنون که با ردی مردم بر مسند ریاست جمهوری بعدی کشورمان 
تکیه خواهد زد، همه چشم به او دوخته اند تا ببینند آیا برنامه های 

مناسبی برای وعده های انتخاباتی خود ارایه می دهد یا خیر؟
به واسطه رسالت این خبرگزاری در »نگاه دانشجویی آرمان خواهانه، 
جستجوگرانه، حقیقت جویانه و جس��ورانه با رویکردهای علمی 
تخصص��ی در انتش��ار و پیگی��ری اخب��ار«، قول ه��ای فرهنگی 
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی را - بدون هیچ گونه 
قضاوت در درس��تی و وارد بودن آنها - بررس��ی می کند و یادآور 

می شود:
1. من به کنترل و نظارت قبل از انتشار اعتقادی ندارم.

۲ . نگذاریم آدم هایی که متخصص نیس��تند، برای کنترل کتاب و 
فیلم حضور داشته باشند.

3. نباید این طور باشد که برای اهالی سینما، تئاتر و تشکل هایشان 
مثل تشکل خانه سینما گرفتاری هایی درست شود.

4. مسائل مربوط به تشکل های اهالی سینما و تئاتر را مانند تشکل 
خانه سینما در ماه های اولیه حل و فصل می کنم.

۵. نگرانی از سانسور های بی مورد در میان هنرمندان که برخی را 
می شود حذف کرد.

6. صیانت از باورهای دینی مردم؛ باید رفتار دینی را ترویج کنیم و 
به سراغ باورها برویم.

7. دولت و دولتمردان باید بر اساس اخالق سخن بگویند.
۸. زمانی که فرهنگ ما دولتی است، مسائل ما حل و فصل نخواهد 

شد. )توجه به تمرکززدایی(
9. به جای آمار دادن، دنبال اثربخشی باشیم.

10. اولین حمایت دولت از فرهنگ، باید در ایجاد قوانین شفاف و 
فضای امن باشد و فرهنگ باید به صاحبان اصلی؛ یعنی اصحاب هنر 

واگذار شود و از آنان حمایت شود.
11. باید از انجمن های حرفه ای و نظام های صنفی استفاده کنیم 
که پیشکسوتان هر بخش می توانند آن بخش را بهتر کنترل کنند.

1۲. باید به رسانه ها و مطبوعات آزادی بدهیم.
13. مسائل فرهنگی باید از طریق فرهنگی حل و فصل شود. پلیس 

آخرین مرحله باید در مسائل فرهنگی وارد عمل شود.
14. باید تس��هیالتی فراهم کنیم که کاالی فرهنگی فاخر و مورد 
توجه مردم در اختیار آنها قرار گیرد و یادمان باشد که هویت ایرانی، 

هویت چند نفر و سالیق چند نفر نیست.
1۵. این همه مفاخر و مشاهیری که داریم، باید به کل فارسی زبانان 
معرفی ش��وند تا دنیا آنها را بشناس��د و ما بتوانیم از این مفاخر به 
عنوان سفیران فرهنگی و یک نوع دیپلماسی عمومی بهره برداری 

و استفاده داشته باشیم.
16.  باید هویت خود را در دنیای رقابت فرهنگی امروز حفظ کنیم.

17. وظیفه داریم  کرسی های آزاداندیشی که مدنظر مرهبر معظم 
انقالب است را به وجود بیاوریم.

1۸. باید در امور فرهنگی زمینه  و فضا را برای فعالیت باز کنیم.
19. نباید دایره خودی ها را به تع��داد و گروهی و عددی خاص که 
عدد باالیی نیست تنگ کرد و هر کس که مثل خودشان فکر نکرد 

را محکوم کنند.
۲0.  در صنعت توریسم باید زیربناها مثل هتل،  فرودگاه و حمل و 

نقل را درست کنیم و همه اینها به راحتی امکان پذیر است.
۲1. )برای گسترش صنعت توریسم( حتی اگر سرمایه گذار داخلی 
نداشته باشیم - که داریم - سرمایه گذار خارجی آماده است برای 
ما هتل بس��ازد و بعد از پول آن، هتل برداشت می شود و به کشور 

واگذار می شود.
۲۲. )در بحث حقوق ش��هروندی که در قانون اساسی به آن اشاره 
شده است( مسأله مهم تر حریم خصوصی است که بسیار مهم است.

۲3- وقتی فردی نسبت به آبرو و شخصیت فردی توهین و اهانتی 
می کند، باید به او حق دفاع بدهیم.

۲4- کیفیت دانشگاه ها را باید باال ببریم ومهارت ها را در دانشگاه ها 
افزایش دهیم.

۲۵- افزایش پهنای باند اینترنت کشور.

25 وعده فرهنگی حسن روحانی

قول هایی که به فرهنگ داده شد
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اخطار اجرایی
1589 شماره: 512/90 تاریخ : 92/3/23 شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حبیب اله سالمیان نام پدر: جواد شغل: 
ارتشی بازنشسته نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: موجب رای 
شماره 143 تاریخ 92/2/3 حوزه 12 شورای حل اختالف اصفهان که که محکوم 
علیه محکوم است به حضور در دفتر شرکت عمران آبشار اسپادانا و انتقال امتیاز 
و  شصت  مبلغ  پرداخت  و  لهان  محکوم  بنام   404004508483 شماره  داد  قرار 
شش هزار ریال خسارت دادرسی در حق محکوم لهان در حق محکوم له کریم 
اقامت:  ... نشانی محل  خلیلی فرزند اسماعیل و شهین نباتی فرزند بهرام  شغل: 
اصفهان- خ عسگریه کوی مشکین کوچه فجر بن بست 110 مقابل فضای سبز 
ابالغ شد محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  که  همین  )هردو(:  نما  بدون  ساختمان 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده 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 و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزیور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

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

اخطار اجرایی
شماره   9210420350800124 اجرائیه  شماره   901179  : بایگانی  شماره   1626
دادگاه  حقوقی  هشتم  شعبه   92/3/19  : تاریخ   900998035081166  : پرونده 
بانک  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
دیوانداری نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مدیریت  به مدیریت علی  ملت 
امور شعب بانک ملت  محکوم است به: موجب درخواست اجرای حکم مربوط به 
شماره 9210090350800806 و شماره دادنامه مربوطه 9109970350800410 
بابت  ریال   12000000 مبلغ  پرداخت  به  متضامنا  هستند  محکوم  علیهم  محکوم 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر و تادیه وفق قرارداد بانکی پیوست پرونده 
الوکاله  حق  و   ) ریال   327000( دادرسی  هزینه   ( دادرسی  خسارت  احتساب  با 
)432000ریال ( در حق محکوم له رای صادره نسبت به جمشیدی و حاتمی غیابی 
بوده و حق االجرا 600000 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه است. در حق 
محکوم له احمد قلی سلیم پور بنشانی شهر کرد ناغان شهرداری ناغان 2- ماه 
المکان 3- پنجعلی حاتمی بنشانی شاهین شهر فردوسی  بانو جمشیدی مجهول 
فرعی 21 پالک 36 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموتال 
اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  خود 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنیمصوب  دادرسی  آیین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 

1377 توجه نمائید.

ابالغ
شماره   9109980351001073: پرونده  911082شماره   : بایگانی  شماره   1604
به  دادخواستی   خالصی  حسین  سید  خواهان   9110100351005091: ابالغیه 
اسپادانا  لبن  پارت  و شرکت  قلعه شاهی  جمشیدیان  خواندگان مصطفی  طرفیت 
به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
واقع  اصفهان  شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  باغ  چهار  خ  اصفهان  در 
اتاق شماره 316 ارجاع و به کالسه 9109980351001073  اصفهان طبقه سوم 
 . شده  تعیین   11:00 ساعت  و   1392/4/29 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده   ثبت 

به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
 قانون آئین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 – اصفهان  شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  منشی  گردد.  حاضر 

اطهری بروجنی 

ابالغ
1606آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای خلیل صرامی  فرزند .... موضوع شکایت  
آقای حسین جندقیان مبنی بر اخالل در نظم و تو هین حین انجام وظیفه که تحت 
نامعلوم  علت  به  که  است  شده  کیفری   شعبه110  ثبت  920135ک110   کالسه 
بودن محل اقامت درخواست ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق 
ماده  قانون آیئن دادرسی کیفری برای مدت یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود 

که در تاریخ 92/4/30 ساعت 11/30 جهت رسیدگی در شعبه 110 دادگاه عمومی 
الیحه  ارسال  عدم  یا  و  حضور  عدم  صورت  در  شوید  حاضر  اصفهان  جزائی 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد.  

م الف 1633مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 

حسب  است  شده  اعالم  المکان  مجهول  که  ابراهیم  فرزند  حمزه  حمید  آقای  1624به 
شکایت خانم نیره شمس و به موجب کیفر خواست صادره از سوی دادستان محترم 
جلسه  که  انفاق  ترک  به  هستید  متهم  شما  شهر  خمینی  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
رسیدگی به اتهام شما روز ... ساعت 9 صبح مورخ 92/7/27 تعیین شده است لذا به 
این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر 
در این داگاه حاضر نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت 
کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم 
معرفی وکیل بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این 
 آگهی وفق ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمویم و انقالب در امور کیفری

 برای یک نوبت در یک از روز نامه های کثیر االنتشار درج می گردد. مدیر دفتر شعبه 
103 دادگاه عمومی جزایی شهر ستان خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
1620 در خصوص پرونده کالسه 346/92 خواهان حسین مجتبایی دادخواستی 
قلی  جعفر  وند-  عیده  محمدی  علیرحم  آقایان  طرفیت  به  وجه  مطالبه  مبنی 
شنبه  چهار  روز  برای   رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  وند  عیده  محمدی 
المکان بودن با توجه به مجهول   مورخه 92/5/9 ساعت 10صبح تعیین گردیده، 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده
 2 مجتمع شماره   14 دفتر شعبه  مدیر  اتخاذ می شود.  مقتضی  و تصمیم  تلقی   

شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  مشکنابی  هادی  رضا  خواهان   338/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   1619
مبنی الزام به انتقال  به طرفیت دادو حبیبی از ناوله فرزند رضا علی تقدیم نموده است. 
گردیده،  تعیین  9/30صبح  ساعت   92/5/20 مورخه  شنبه  روزیک  برای   رسیدگی  وقت 
قانون   73 ماده  خواهانبرابر  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
این به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی   آئین 
 شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
 و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده 

شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی

ربابه خوانساری 2- مجید معصومی  پرونده کالسه 325/92 خواهان سید  1622 در خصوص 
دادخواستی مبنی الزام به فک  به طرفیت سید حسین قریشی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای  روزیک شنبه مورخه 92/4/30 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب در جراید 
آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر، 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 

دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
1623 در خصوص پرونده کالسه 297/92خواهان نرگس صادقی با وکالت آقایان امر اللهی 
و رجبی دادخواستی مبنی مطالبه وجه 4 فقره سفته ، هزینه دادرسی و حق الوکالت   به 
... مورخه 92/4/26  طرفیت فرهاد کرمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای  روز 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده،  ساعت 10صبح 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  خواهان مراتب در جراید منتشر، 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان خالویی  

تغییرات
1593 شماره 103/92/707/24 تاریخ : 18//92آگهی تغییرات در شرکت عایق بندی ماهان 
10260043696برابر  ملی  169شناسنامه  شماره  به  شده  ثبت  خاص(  گسترمیمه)سهامی 
شرکت  در  ذیل   1392/3/12 مورخ  مدیره  هئیت  و  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  صورت 
نامبرده به عمل آمده است : 1- آقایان اسماعیل خوشحالی و مهدی خوشحالی و حسن 
عسلی و حسین عسلی و خانم لیال خوشحالی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای 
ت دو سال انتخاب و آقای مرتضی اسد به شماره ملی 6229841797 به سمت بازرس 
اصلی و آقای حسین اسد به شماره ملی6229979438 به سمت بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.2- هئیت مدیره از بین خود آقای مهدی خوشحالی 
به شماره ملی 0579730581 به سمت رئیس هئیت مدیره وآقای حسن عسلی به شماره 
به  خوشحالی  اسماعیل  آقای  و  مدیره  هئیت  رئیس  نائب  سمت  به   1262348277 ملی 
شماره 1219611034 را به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند 
و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقایان اسماعیل خوشحالی و مهدی 
عامل شرکت  مدیر  اسماعیل خوشحالی  . ضمنا  است  معتبر  مهر شرکت  با  و  خوشحالی 
نامبرده مجری مصوبات هئیت مدیره خواهد بود.3- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 
حمید رضا  های و دعوت نامه ها شرکت تعیین گردید.مسئول ثبت شرکت های میمه – 

نوروز

ابالغ
1489کالسه پرونده: 91- 1995  شماره دادنامه: 466   تاریخ رسیدگی:92/3/18

مرجع رسیدگی: شعبه 4 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: فاطمه ملکوتی جزی نشانی: اصفهان، خیابان جی، خ کاخ، خ ناهید، پالک 99

خوانده: مهدی قندهاری نشانی: مجهول المکان خواسته: مهریه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شور ا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

»رای قاضی شورا«
در خصوص دعوی خانم فاطمه ملکوتی جزی به طرفیت آقای مهدی قندهاری به خواسته 
ی مطالبه ی مهریه شامل عین سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و عین شصت مثقال طالی 
ساخته شده هجده عیار. با توجه به ادوات و محتویات پرونده و احراز رابطه ی زوجیت 
طبق سند نکاحیه ی پیوست، پرونده به شماره ترتیب 11715  مورخ 84/2/17 دفتر بیست، 
اصفهان و با توجه به سند طالق مصدق پیوست پروند و دادخواست تقدیمی خواهان و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و الیحه ی دفاعیه ای نیز به 

شعبه ارائه نموده است. لذا شورا به استناد ماده ی 1082 ق. م و 515 ق. آ.د.م خوانده را محکوم 
و پرداخت عین 300 عدد سکه و طالی تمام بهار آزادی و عین 60 مثقال طالی 18 عیار بابت 
مهریه و خسارات دادرسی طبق تعرفه ی قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظرخواهی در کلیه ی محاکم عمومی – حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه4 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
شماره   –  9009980350701156 پرونده:  1614شماره اجرائیه:9110420350700477شماره 
نشانی:  به  اجاقوردی  فرزند:  عباسی  مسلم  له:  محکوم  مشخصات   901175 شعبه:  بایگانی 
اصفهان، سه راه خمینی شهر، سه راه درچه به طرف نجف آباد، محله قرطمان، اول کوچه، پ 
12.  مشخصات محکوم علیه: محمد بقولی فرزند رحیم  به نشانی: اصفهان، کوی امام، خ فاتح، 
مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم  کاشانی.  شعبه  سپه،  بانک  سجاد،  کوی 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9109970350701210 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به 
بابت  ریال   5/555/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   275/000/000 مبلغ  پرداخت 
از  تورم  نرخ  مبنای  بر  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  به  نیز  و  دفتری  و  دادرسی  هزینه 
له  محکوم  حق  در  آن  وجه  وصول  زمان  تا  چک  تاریخ  از  تورم  مبنای  بر  تادیه  تاریخ 
پرداخت مبلغ 13/750/000 بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن 
را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معروف کند که 
اجرا حکم و استیفا 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 قسمت اجرا 
انقضاء،  از  بعد  گاه ظرف سه سال  هر  نماید  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  کند.  تسلیم 
لیکن  اید  بوده  به  به اجرای حکم و پرداخت محکوم  قادر  مهلت مذکور معلوم شود که 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام 
آبان مالی مصوب 10  های  اجرای محکومیت  نحوه ی  قانون  مفاد  و همچنین   79/1/21 

 1377 توجه نمایید.

تحدید حدود اختصاصی

129 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ موستان مشجر تقریبا دو رجلی معروف دستجرد 
باال بشماره پالک 878 فرعی از 212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز بنام آقای محمد طاهر عابدی طاری  فرزند امیر و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت 
به موجب  اینک  بایستی تجدید آگهی گردد  قبلی  بازدید در آگهی  عدم حضور مالک در روز 
دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 1392/5/14 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل 
حضور بهم رسانند. ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 26 مجتبی 

شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ 

1605 شماره پرونده : 9109980358201014 تاریخ تنظیم : 92/1/28 شاکی خانم مهناز 
دادگاه  تقدیم  دین  پرداخت  از  فرار  قصد  به  خواسته  به  زمانی  مرتضی  بطرفیت  محقق 
عمومی  دادگاه   108 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های 
 – نیکبخت  خ شهید   – باال  باغ  خ چهار   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  )کیفری 
کالسه  به  و  ارجاع   258 شماره  اتاق  دوم  طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 9:00 ساعت  و   1392/4/29 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9109980358201014
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواستو ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر 

شعبه 108 دادگاه عمومی )کیفری شهرستان اصفهان (



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

فتح اهلل زاده رسما ماندني شد
وزارت ورزش بخشي از بودجه پيش��نهادي خود را براي استقالل به 
حساب اين باشگاه واريز کرد. پس از پايان ليگ مشکالت مالي باشگاه 
استقالل به حدي بغرنج شد که در نهايت علي فتح اهلل زاده را مجبور 
به استعفا کرد اما پس از اين اتفاقات وزارت ورزش اعالم کرد که همه 

چيز را به اعضاي هيئت مديره سپرده است.
هيئت مديره اس��تقالل و نجف نژاد که رياست اين هيئت را بر عهده 
دارد پس از جلس��ه با وزير موافقت او را براي پرداخت بودجه وزارت 
ورزش به باشگاه استقالل را گرفت و در نهايت وزارت ورزش بخشي 
از بودجه پيش��نهادي خود را به اين باشگاه پرداخت کرد. اين بخش 
از بودجه باشگاه استقالل در راستاي حضور پرقدرت اين باشگاه در 
فصل نقل و انتقاالت واريز شد. اين مسئله در حالي صورت گرفت که 
محمد عباسي فردا به کشور کره سفر خواهد کرد. با اين شرايط علي 

فتح اهلل زاده رسما به کار خود بازگشت. 

قهرمانی تيم ملي فوتسال در 
تورنمنت چين 

ملي پوشان فوتس��ال ايران با پيروزي برابر تمام رقباي شان به مقام 
قهرماني تورنمنت چين دست يافتند. ملي پوشان فوتسال ايران در 
شهر هانگجوي چين در آخرين بازي تورنمنت اين کشور به مصاف 
ميزبان رفتند و در پايان به پيروزي 5 بر 2 رسيدند.گل هاي ايران را 
در اين بازي محمد طاهري، حس��ين طيبي، علي اصغر حسن زاده، 
وحيد ش��فيعي و طاها مرتضوي به ثمر رساندند. شاگردان خسوس 
کاندالس پيش از اين نيز از سد روس��يه و هلند گذشته بودند. ايران 
بعد از کسب قهرماني اين مسابقه ها 10 هزار دالر از فدراسيون فوتبال 
چين دريافت کرد.تيم ملي فوتسال ايران پس از اتمام اين تورنمنت 
به مدت يک هفته ديگر در چين مي ماند و پس از پشت سر گذاشتن 
اردو، اين کشور را به مقصد اينچئون کره جنوبي ترک مي کند تا در 

مسابقه هاي داخل سالن آسيايي حاضر شود. 

ابراهيم ميرزاپور به سایپا پيوست
دروازه بان س��ابق تيم ملي فوتبال ايران به س��ايپا پيوست. ابراهيم 
ميرزاپور به تيم فوتبال سايپا پيوست. بعد از مهدي ثابتي مسئوالن 
سايپا با ابراهيم ميرزاپور به توافق رسيدند و اين دروازبان را نيز براي 

فصل بعد جذب کردند. قرارداد ميرزاپور يکساله است. 

گوش چپ دایی از کرمان می آید
گفته می شود تيم هايی چون فوالد، تراکتورسازی و استقالل هم برای 
جذب احمد حسن زاده ابراز عالقه کرده اند اما او به پيراهن پرسپوليس 

نزديک تر است تا ساير تيم ها.
اگر عاليشاه و ميالد غريبی را در زمره سهميه ليگ برتری پرسپوليس 
قرار ندهيم اين تيم با جذب 5بازيکن به نام های مهرداد کفشگری، 
ش��جاع خليل زاده، قاسم حدادی فر، س��يدصالحی و پيام صادقيان، 
همچنان يک جای خالی دارد تا اختصاص بدهد به يک ستاره ليگ 
برتری. اين س��تاره ليگ برتری هم قرار اس��ت در پست گوش چپ 

جذب پرسپوليس شود.

اميدیان و کرمانی مقدم جدا شدند
حسن استکی، کاپيتان سال های دور تيم فوتبال ذوب آهن به عنوان 

دستيار محمود ياوری به کادر فنی اين تيم اضافه شد.
حس��ن اس��تکی، کاپيتان س��ابق تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان که 
س��ال ها در ترکيب تيم اصفهانی به ميدان می رفت با حضور محمود 
ياوری در تيم ذوب آهن، به تيم ذوب آهن بازگشته و همراه با ياوری 

در تمرينات تيم اصفهانی شرکت می کند.
همچنين محمود خرم زی، بازيکن سابق تيم برق شيراز که با ياوری 
در تيم فجر نيز مربيگ��ری می کرد، به جمع اعض��ای کادر فنی تيم 
ذوب آهن اضافه ش��ده و همراه با اس��تکی به هداي��ت بازيکنان تيم 
اصفهانی مشغول اس��ت.بازيکنان ذوب آهن که تا پيش از اين فرهاد 
کاظمی را به عنوان س��رمربی و کرمانی مقدم و اميديان را به عنوان 
مربيان خود می ديدند، با جدايی اميديان و کرمانی مقدم، استکی و 
خرم زی را در کن��ار خود می بينند. پيش از اين و با جدايی محس��ن 
کرباسچی نيز اصغر فروتن بار ديگر به عنوان سرپرست تيم ذوب آهن 
مشغول به فعاليت شده اس��ت. ذوب آهن روز جمعه در پلی آف ليگ 

برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف پاس همدان می رود. 

دونده جهانی پيست می خواهد، 
پيست تارتان!

در حالی که يک ماه و نيم تا مس��ابقات دووميدان��ی قهرمانی جهان 
باقی اس��ت رضا قاسمی مرد س��ابق)!( س��رعت ايران با ثبت رکورد 
الزم، ورودی اين مسابقات را کسب کرد، حاال قاسمی مانده و بليت 
مس��کو، اما او کجا بايد خود را برای موفقيت در مس��ابقات قهرمانی 

جهان آماده کند؟
قاس��می که با مربی جوان خ��ود تمريناتش را در پارک های ش��هر 
اصفهان پيگيری می کند تا هفته پيش و قبل از مس��ابقاتی که حکم 
رکوردگيری از ملی پوش��ان را داشت عنوان مرد س��رعت ايران در 

بيشتر دوست دارم به استقالل  
بيایم

 مدافع تيم سپاهان
قراردادم با تيم سپاهان تمام شده است و در حال حاضر از تيم های 
تراکتورسازی و استقالل پيشنهاد دارم. هر چند خودم خيلی دوست 

دارم به استقالل بروم و شرايط اين تيم را ترجيح می دهم. 
رفتن من به تيمي اصاًل بس��تگي به بازي فصل قب��ل نداردهر چند 
که معتقدم م��ن از عهده وظايفم در تيم س��پاهان برآمدم و االن دو 
باشگاه استقالل و تراکتور برای جذب من جدي 
هس��تند. اما از آنجايی که از هر نظر قلعه نوعي 
و من همديگر را خوب مي شناسيم و کار با او را 
بسيار دوست دارم مايلم که به استقالل بپيوندم. 

از طرف��ي تراکتوري 
ها ب��ه دنب��ال من 
هس��تند ولي هنوز 
ج��واب قطعي ندادند و دوس��ت دارم ب��راي فصل بعد 
بهترين انتخاب را انجام دهم و دنبال بازار گرمي نيستم. 

سومين دوره مسابقات بسکتبال پيشکس��وتان اس��تان اصفهان که در حال برگزاری است دهم تير ماه با 6
برگزاری ديدارهای مرحله فينال و رده بندی به پايان می رس��د. اين مسابقات زير نظر جالل امجد رييس 
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 رضایت حدادی فر
 از حضور یاوری

 نکونام یا جباری
قاضی یا حاج صفی؟

تراکتورسازی که امس��ال هم حضوری فعال در فصل نقل و انتقاالت داشته و 
می خواهد به خاطر حضور پرقدرت تر در رقابت های ليگ قهرمانان آسيا با توپ 
پری وارد فصل جديد ش��ود، برای پر کردن ليست خريدهای ليگ برتری اش 
تنها دو جای خالی ديگر دارد.گفته می شود مجيد جاللی سرمربی اين تيم برای 
پر کردن اين دو سهميه، بازيکنان شاخص و ملی پوشی مثل نکونام، حاج صفی، 
قاضی و حتی مجتبی جباری را مد نظر دارد و ليست ليگ برتری اش را با دو نفر 

از اين چهار نفر پر خواهد کرد.
البته برای پيدا کردن بازيکن مورد نظر در خط حمله و رأس خط تهاجمی که 
ظاهرا اولويت باشگاه است، جاللی روی يک بازيکن سرزن نظر دارد، اما گفته 
می شود اگر باشگاه نتوانست محمد قاضی را به تبريز ببرد، احتماال روی جذب 

ميالد ميداوودی سرمايه گذاری خواهد کرد.

عليرضا حدادی فر بازيکن با تجربه تيم ذوب آهن درباره آخرين وضعيت 
تيمش قبل از ب��ازی رفت پلی آف گف��ت: در حال حاض��ر مجموعه تيم 
ذوب آه��ن، چه به لح��اظ روح��ی و روانی و چ��ه به لحاظ مس��ائل فنی 
وتمرينات، در شرايطی ايده آل به س��رمی برد واگر اين طور پيش برويم 
بدون شک با اقتدار از س��د تيم پاس خواهيم گذشت. اين بازيکن درباره 
تغييرات به وجود آمده در تيم ذوب آهن گفت: برای هر بازيکنی افتخار 
است که در مجموعه ای با سرمربيگری استاد ياوری و مديريت آقای فروتن 
که هردو از پيشکسوتان اين رشته هستند حضور داشته باشد و من هم به 

نوبه خودم به اين موضوع افتخار می کنم.
حدادی فر در پايان گفت: من بسيار خوشبختم که اين شانس را داشته ام 

که در اين مقطع، در باشگاه ذوب آهن به سر ببرم.

پرندلي: به بالوتلي احتياج داریم
سرمربي تيم ملي فوتبال ايتاليا تأکيد کرد آنها در آتزوري به سوپر 
ماريو احتياج دارند که اين موضوع بايد توس��ط وي درک ش��ود. 
ماريو بالوتلي که با آسيب ديدگي روبه رو شده، به گفته سرمربي 

اين تيم بايد در ترکيب آتزوري قرار بگيرد. 

توصيه یک سایت کره اي به چوي هي
يک پايگاه خبري در مقاله اي تحت عن��وان »آقاي چوي هي، 
به فکر برهم زدن يکپارچگ��ي تيم ايران باش!« به س��رمربي 
کره جنوبي توصيه کرد برنامه اي ب��راي برهم زدن يکپارچگي 

تيم ملي طرح ريزي کند.

هاینکس رسما از فوتبال خداحافظی کرد

يوپ هاينکس به ط��ور رس��می خداحافظی اش را 
از دنيای فوتب��ال اعالم کرد. ي��وپ هاينکس موفق 
شد همراه بايرن  مونيخ در فصل2012 – 2013 به 

سه گانه ای تاريخی دست پيدا کند.
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ایرانيان چشم انتظار سه شنبه سرنوشت ساز

فوتبالایرانحماسهدیگریایجادمیکند؟

در روزهايی که شور انتخابات رياست جمهوری، 
فضای کش��ور را آکنده ک��رده ب��ود و طرفداران 
نامزدها پرچم ه��ای رنگی آنها را در ش��هر و ديار 
خ��ود می چرخاندن��د، فوتبال اي��ران در آزمونی 
سخت و سرنوشت ساز، به سوی جام جهانی گام 
برمی داشت. ديری نگذشت که پرچم های بنفش، 
پيروز انتخابات ش��دند و رنگ خيابان ها را تغيير 
دادند، اما ايرانيان چشم انتظار روزی هستند که با 
در دست داشتن پرچم های سه رنگ ايران، کوچه و 
خيابان ها را از غريو شاديشان پر کنند. اين رويداد 
خجس��ته می تواند همين سه ش��نبه و با پيروزی 

فوتبال ايران برابر کره جنوبی رقم بخورد. 
ورزش به عنوان يک وسيله  سازندگی جسم و روح 
در دنيای کنونی، تبديل به ساز و کاری اجتماعی، 

فرهنگی و در مواردی سياس��ی شده است که در 
يک جامعه باعث تحول های فراوانی می شود که 
گاه مثبت و گاه منفی هستند. رويدادهای مهم و 
حساس ورزشی گاهی هم با رويدادهای سياسی 
و اجتماعی منطبق می ش��وند که تقارنشان با هم 

مسائل جالب توجهی را ايجاد می کند.
24 خرداد ماه، حماس��ه ای در ايران خلق ش��د و 
مردم ايران ب��ا حضور در پ��ای صندوق های رأی 
بار ديگر نش��ان دادند که چقدر برای سرنوش��ت 
ميهن خود ارزش قائلند. آنچه پس از اين رويداد 
به زيبايی به چش��م آمد، جش��نی بود که مردم 
به پاس حماسه  آفرينی ش��ان برگزار کردند و به 
کوچه و خيابان های کش��ور با حضور خود شور و 
هيجانی وصف ناشدنی بخشيدند. مشابه اين اتفاق 

خوشايند، زمانی رخ داد که تيم ملی فوتبال ايران 
موفق شد با انجام يک بازی جانانه و حماسی، تيم 
ملی فوتبال اس��تراليا را در ملبورن متوقف کند و 
جواز حضور در جام جهانی1۹۹8 فرانسه را بگيرد. 
آن روز هم مردم ايران يکپارچه به خيابان ريختند 

و تا پاسی از شب به جشن و پايکوبی پرداختند.
سه شنبه  28 خرداد ماه، بار ديگر تيم ملی فوتبال 
ايران در مس��ير صعود به جام جهان��ی – که اين 
بار در برزيل برگزار می شود – بايد با کره جنوبی 
ديدار کند. تساوی يا برد ايران در اين بازی بليت 
برزيل را برای تيم ملی صادر می کند و اين اتفاق، 
همانی است که مدت هاست مردم ايران انتظارش 
را می کش��ند. صعود به جام جهانی بار ديگر شور 
و ش��وق زيادی را به جامعه ايران تزريق می کند؛ 

شور و شوقی که بدون ش��ک در روند کار و تالش 
مردم، رواب��ط ميان ف��ردی و ارتباطات اجتماعی 

تأثير مثبتی خواهد گذاشت.
دکتر علی نجفی توانا - جامعه شناس – در گفتگو 
با ايس��نا، در رابطه با اين مس��أله اظهار داش��ت: 
خوشبختانه جامعه ايران به دليل پتانسيل بسيار 
قوی در تم��ام ابعاد از جمله ورزش، هميش��ه در 
ميادين بين المللی ش��انه به ش��انه ب��زرگان دنيا 
عمل کرده است، هر چند در مواردی سعی شده 
از ورزش استفاده سياس��ی شود، اما هوش خوب 
ايرانيان اجازه نداده اين روند تداوم داشته باشد و 
ورزش هميشه به عنوان يک فوق برنامه و اسباب 
سازندگی جسم، روح و روان ايرانيان باقی مانده 

است.
وی در ادامه با اش��اره به همزمانی ديدار حساس 
تيم ملی فوتبال برابر کره جنوبی و ش��ور و شوق 
انتخابات رياست جمهوری گفت: تقارن مسابقه 
فوتبال ب��رای حضور در ج��ام جهان��ی برزيل و 
پيروزی های اخير، موج��ب دگرگونی در روحيه 
جوانان و ايجاد نوعی شادی ناش��ی از اميدواری 
شده است. حضور بس��ياری از مردم در انتخابات 
رياس��ت جمهوری و پيروزی ملت اي��ران در اين 
آزمون مهم و شور و شعف ناشی از آن در جامعه، 
نوعی عامل مضاعف در پايداری روحيه فرحناک 
و شادی زای مردم شده و ابراز احساسات آنها پس 
از انتخابات به نوعی دارای همان ويژگی هايی بود 
که معموال پس از پيروزی در يک مسابقه ورزشی 
مش��اهده می ش��ود. در حقيقت اين مسأله باعث 
پايداری حس اعتماد به نف��س و اثرگذاری افراد 
و تعميق حس اميدواری در جوانان ش��ده است. 
بنابراي��ن ورزش به عنوان وس��يله در اين مقطع 
زمانی به ويژه اگر با پيروزی و صعود ايران به جام 
جهانی همراه ش��ود، قطعا می توان��د در بالندگی 
روحيه نش��اط و ش��ادی جامعه کمک کند و به 
عنوان يک حادثه در اي��ن تحول جو مثبت روانی 

اثر تعيين کننده داشته باشد.
دکتر توان��ا همچنين ورزش را، وس��يله ای برای 
تزاي��د هيجانات و نوع��ی س��از و کار برای جهت 

دادن انرژی ورزشکاران و به ويژه جوانان در جهت 
خودسازی جس��می و روحی دانست و گفت: اگر 
ورزش نبود، امکان داشت که اين انرژی به سوی 
اقدامات تخريبی پيش برود. ورزش از نظر روانی 
- به ويژه اگر همراه با توفيق باشد - روحيه نشاط 
و ش��ادی ايجاد می کند، ل��ذا اميدواريم پيروزی 
جوانان برومند و باهوش فوتبال در کره جنوبی، به 
شادی ناشی از انتخابات پايداری ببخشد. به اين 
ترتيب، جامعه ايران که نياز به شادی و شادمانی 
دارد، با روحيه مضاعف، شاهد پيروزی های ديگر 

در ميادين داخلی و خارجی خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داش��ت: انس��ان نياز به تغذيه 
جس��م، روح و روان دارد. به ويژه داش��تن روحيه 
مثبت و روانی شاد و اميدوار، باعث تعميق روابط 
انسانی و گس��ترش عواطف و ميل به نوعدوستی 
و مهربانی می ش��ود. به همين دلي��ل در حوادث 
سياس��ی، ورزش��ی و اجتماعی، وقتی با پيروزی 
گروه يا تيمی روبه رو می ش��ويد، خواهيد ديد که 
افراد آن گروه يا تيم، پس از پي��روزی، رفتاری با 
گذشت، محبت و مهربانی بيشتر خواهند داشت. 
اصوال ش��ادی و تفريح، غذای روح است و جامعه  
موفق، جامعه ای است که مردم آن شاداب باشند. 
ورزش يکی از راهکارهايی است که از دو جنبه در 
ايجاد روحيه  ش��اد در جامعه مؤثر است. نخست 
اين ک��ه ورزش با ارض��ای نيازه��ای ثانويه مانند 
خودآزمايی، خودباوری و خودش��کوفايی موجب 
تخليه انرژی فرد خواهد ش��د و ب��ه اين صورت، 
جسم سالمت بهتری خواهد يافت. اين سالمت در 
روحيه اش��خاص اثر مثبت می گذارد. دوم اين که 
ورزشکار پس از انجام ورزش، احساس تولد دوباره 
می کند و به همين دليل در تعامل با محيط بيرون 

رفتار بهتری خواهد داشت.
حميدرضا ص��در هم که س��ال ها روی مس��ائل 
اجتماع��ی و فوتبال مطالعه کرده اس��ت، در اين 
رابطه گفت: معموال رخدادهای ورزشی گاهی با 
رخدادهای سياسی و اجتماعی همساز می شوند و 
وفاق ملی و همدلی گروهی ايجاد می کنند و آنچه 

در اين روزها می گذرد، چنين قالبی دارد.

پیشکسوتانبسکتبالبهخطشدند

سرمربی س��ابق تيم ملی جوانان ايران معتقد است تيم ملی 
چين بايد از هم گروهی با ايران نگران باشد. محسن صادق زاده 
درباره وضعيت تيم ملی بسکتبال در آس��تانه قهرمانی آسيا 
اظهار ک��رد: اهميت موضوع در اين اس��ت ک��ه بايد حرکت 
اردوها و زمان بندی آماده سازی تيم ملی در جهت رسيدن به 
اهداف باش��د. هم اکنون تمام اردوها و مسابقه های تدارکاتی 
برای آماده تر شدن تيم است که در مسير هدف قهرمانی قرار 
می گيرد. هم اکنون ملی پوش��ان در ترکيه زير نظر کادر فنی 
خود تمرين دارند و بازی های تدارکاتی را انجام می دهند اما 
نتيجه در اين مسابقه ها اهميتی ندارد چرا که اصل رقابت در 

قهرمانی آسيا به ميزبانی فيليپين است.
س��رمربی تيم فوالد ماهان ادامه داد: تيم ملی نياز به حمايت 

دارد اما صرف تعريف و تمجيد، حمايت از ملی پوشان نيست. 
حمايت حتی می تواند نقد موثر و سازنده باشد. به نظر من اگر 
رسانه ها، کارشناسان و هر کس��ی که می خواهد به تيم ملی 
کمک کند يکی از نقاط ضعف را به گوش تيم ملی برس��اند از 
آن ها حمايت کرده است. ما رقابت های بسيار بااهميتی پيش 
رو داريم که با توجه به قدرت ايران ب��ه عنوان يک مدعی در 

آن حاضر می شويم.
او در ادامه به گروه بندی قهرمانی آس��يا اشاره کرد گفت: تيم 
ملی ايران در گروه سوم بايد با چين و کره جنوبی رقابت کند. 
شايد سختی اين گروه اين اس��ت که مدعيان در ابتدای کار 
برابر هم قرار می گيرند اما ش��رايط در ادامه مسابقه ها آسان 
خواهد شد تا اينکه اين تيم ها به مرحله نيمه نهايی برسند. به 
اعتقاد من نمی شود گفت که در گروه سخت يا گروه مرگ قرار 
داريم بلکه معتقدم اين موقعيت را بايد به يک فرصت تبديل 

کنيم تا با قدرت بيشتر برابر حريفان به ميدان برويم.
صادق زاده در پاسخ به اين سوال که آيا رقابت ايران و چين در 
مرحله گروهی و شناختی که دو تيم از هم به دست می آورند 
کار ما را در مراحل بعدی دشوار نمی کند، بيان کرد: اين اتفاق 
پيش از اينکه تهديد باش��د فرصت است. ما چه بخواهيم چه 
نخواهيم در رقابت های کادرهای فنی ديگر تيم ها به دقت تيم  
ما را بررس��ی می کنند. در طول يک تورنمن��ت آناليز دقيقی 
صورت می گيرد و به نظر من تفاوتی ن��دارد ايران و چين در 
ابتدا با هم مس��ابقه دهند يا در انتها اما اگ��ر اتفاقی بيفتد دو 

طرفه است.

 

تيم های مدعی قهرمانی در ليگ بر تر منتظرند تيم ملی از کره 
جنوبی برگردد تا آخرين سهميه بازيکنان ليگ برتری خود را 
جذب کنند. تراکتورسازی، اس��تقالل و سپاهان در زمره اين 

تيم ها قرار دارند.
گفته می ش��ود پس��ت هافبک دفاعی برای اين س��ه تيم در 
اولويت قرار دارد و هر سه می کوشند تا بهترين گزينه را برای 
اين پست حساس جذب کنند. از اصفهان خبر می رسد حضور 
امي��د ابراهيمی در س��پاهان هنوز قطعی نش��ده. ابراهيمی، 
س��پاهانی ها را پيچانده و نزديکان باش��گاه می گويند که کار 
او با اس��تقالل و امير قلعه نوي��ی برای فصل بعد تمام ش��ده. 
يعنی اين که ابراهيمی به اس��تقالل می رود تا جايگزين جواد 

نکونام شود. 

هافبک دفاعی و کاپيتان تيم ملی ک��ه در طول فصل بار ها با 
امير قلعه نويی به مش��کل خورد و در   نهايت و پس از آخرين 
بازی استقالل در مصاحبه ای اعالم کرد که ديگر در استقالل 
نمی ماند.گفته می شود همين مصاحبه کار دست نکونام داده 
تا امير قلعه نويی نام او را برای فصل بعد در ليس��ت خود قرار 
ندهد. به همين خاطر هم هست که از يکی دو هفته پيش بحث 
حضور نکونام در تراکتورسازی مطرح شده. تراکتوری ها بعد 
از جذب علی کريمی حاال دست گذاشته اند روی جواد نکونام 
تا کاپيتان تيم ملی را هم استخدام کنند.گفته می شود نکونام 
به کريمی گفته که تو برو تراکت��ور، من هم می آيم. به همين 
خاطر بايد انتقال نکونام به تراکتورسازی را تمام شده بدانيم. 

مگر اين که اتفاق خاصی رخ دهد.
آندراني��ک تيموريان را ه��م اس��تقاللی ها می خواهند و هم 
سپاهانی ها. مسئوالن سپاهان از يکی دو روز قبل تالش خود 
را برای جذب آندو به کار بس��ته اند. تيموريان که از استقالل 
طلبی 240ميليون��ی دارد هيچ بعيد نيس��ت در صورت نقد 
نشدن اين پول به اصفهان برود و يک فصل برای سپاهان بازی 
کند. اين احتماالت در حالی رخ می دهد که برای جايگزينی 
هر يک از اين 3هافبک، يک هافبک لي��گ يکی و ملی پوش 
سابق تيم اميد مد نظر هر 3باشگاه قرار دارد. علی مرزبان، نام 
اين هافبک است که می تواند جايگزينی مناسب برای هر يک 
از اين 3ملی پوش باشد. گفته می شود تراکتورسازی، استقالل 
و س��پاهان، مرزبان را می خواهند اما او باي��د منتظر بماند تا 

تکليف اين 3هافبک دفاعی مشخص شود.

محسن صادق زاده: 

چين باید از هم گروهی با بسکتبال ایران نگران باشد
معادله پيچيده هافبک های دفاعی

نکو در تراکتور، آندو در سپاهان، ابراهيمی در استقالل!



افت شدید آب چاه های آب شرب 
چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری گفت: چاه های آب 
ش��رب که تنها منابع تامین آب 98 درصد آب اس��تان است با افت 

شدید آب مواجه است.
اصغر یزدانی که در نشست با مدیران آبفای استان سخن می گفت، 
اظهار کرد: در خشکسالی های اخیر با افت شدید چاه های آب شرب 
در شهرهای بروجن، فرادنبه و سفید دشت این شهرها نسبت به دیگر 

شهرهای استان در معرض کمبود آب قرار دارند.
وی افزود: بارندگی های اسفند سال 91 و بهار 92 کمکی به افزایش 
سفره های زیر زمینی نکرد و چاه های آب شرب که تنها منابع تامین 

آب 98 درصد آب استان است با افت شدید آب مواجه هستند.
یزدانی خاطرنشان کرد: شهرهای بروجن، سفید دشت، فرادنبه و شهر 
سامان بیش از سایر شهرهای استان در معرض کمبود آب قرار دارند.

مدیرعامل ش��رکت آبفا چهارمحال و بختی��اری از اتخاذ تمهیدات 
الزم ب��رای تأمین آب ش��رب در فصل تابس��تان خب��ر داد و گفت: 
مردم باید در مدیریت مصرف اهتمام بیش��تری داش��ته باش��ند تا 
 تابستان امسال را با کمترین مش��کل از لحاظ قطع و یا جیره بندی

 آب پشت سر بگذاریم.
وی با تأکید بر اینکه منابع زیر زمینی دیگر پاس��خ نیاز آب ش��رب 
نیس��ت، افزود: تنها راه حل دراز مدت منابع آب استفاده از آب های 

سطحی و تسریع در اجرای طرح آبرسانی بن بروجن است. 

خبر ویژه

رئیس ستاد انتخابات استان/یزدان جاللی

مردم شهرس��تان کوهرنگ، بیش��ترین میزان مش��ارکت را در انتخابات 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری و شهر و روستای استان داشتند .مشارکت 
مردم شهرستان ش��هرکرد در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری 
65.02 درصد، بروج��ن 78.68 درصد، لردگان 78.49 درصد، فارس��ان 
72.59، کیار 77.44، اردل 89.90، کوهرنگ 131.43 و بن و سامان را به 
ترتیب 78.27 و 84.56 درصد است که شهرستان کوهرنگ رتبه نخست 
و شهرستان ش��هرکرد در رتبه آخر مش��ارکت قرار دارد.مشارکت بیش از 
100 درصدی م��ردم کوهرنگ 
به این دلیل اس��ت که جمعیت 
افراد دارای شرایط رای دادن این 
شهرستان در آخرین سرشماری 
نفوس و مس��کن حس��اب شده 
اس��ت و عش��ایر نی��ز در زمان 
برگزاری این سرشماری در این 

شهرستان حضور داشته اند.

کوهرنگ حائز رتبه نخست 
مشارکت در انتخابات شد

چهره روزیادداشت
درختان بلوط مرز چهارمحال و خوزستان دچار حریق شدند

مدیر ستاد بحران چهارمحال و بختیاری گفت: درختان بلوط مرز چهارمحال و بختیاری و خوزستان 
دچار حریق شده است.ستار فرهادی اظهار داشت: نیروهای منابع طبیعی در محل مستقر شده اند 

و اقدامات در راستای خاموش کردن حریق آغاز شده است. 
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برگزیدگان انتخابات شورای 
شهرکرد مشخص شدند

اعض��ای اصلی و علی الب��دل چهارمی��ن دوره انتخابات 
شوراهای شهر در شهرکرد، از سوی رئیس ستاد انتخابات 

چهارمحال وبختیاری اعالم شدند. 
یزدان جاللی با تبریک خلق حماس��ه سیاس��ی از سوی 
ملت ایران و تجلیل از حضور آن��ان در پای صندوق های 
رای با اع��الم اعضای اصلی و علی البدل ش��ورای ش��هر 
شهرکرد، اظهار داشت: در انتخابات 24 خردادماه، مردم 
در این روز، دشمنان را در تحقق توطئه های خود ناکام 

گذاشتند.
وی ادامه داد:در انتخابات شورای اسالمی شهرکرد، 74 
هزار و 916 رای اخذ شد که 70 هزار و 480 رای آن، آرای 
صحیح ماخوذه بود و مالک برگزیده ش��دن افراد نیز بر 

اساس آرای صحیح ماخوذه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال 
وبختیاری اسامی اعضای اصلی شورای اسالمی شهرکرد 
را به ترتیب بیشترین آراء به شرح ذیر اعالم کرد: علیرضا 
توکلی زانیانی با کسب 15 هزار و 252 رای ،  اکرم روحی 
با کسب 12 هزار و 12 هزار و 544 رای،  حمید فتح اللهی 
با کسب 12 هزار و 372 رای، کوروش ملک پور با کسب 
12 هزار و 108 رای،  مصطفی حیدری با کسب 11 هزار 
و 566 رای، نوراهلل همتیان دهکردی با کس��ب 10 هزار 
و 925 رای،  زهرا عطایی با کس��ب 10 هزار و 144 رای، 
طیبه ش��ریفی با کس��ب 10 هزار و 46 رای، محمدرضا 
بیاتی با کسب 9 هزار و 894 رای، فرج اهلل ارژنگ با کسب 
9 هزار و 354 رای و سهراب چالش چالش تری با کسب 

هشت هزار و 876 رای .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال 
وبختی��اری اضافه کرد:بر اس��اس قان��ون، تایید صحت 
انتخابات شوراهای اسالمی ش��هرها برعهده هیات های 
نظارت شهرس��تان و تایید صحت انتخابات ش��وراهای 
اسالمی روستاهای اس��تان بر عهده هیات های نظارت 
بخش اس��ت.جاللی افزود:براس��اس قانون تش��کیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اس��المی، قانونگذار دو روز 
فرصت زمانی برای معترضان به نتایج انتخابات شوراهای 
شهر و روستا پیش بینی کرده است و فرصت درنظر گرفته 
ش��ده برای اعالم اعتراض، از زمان اعالم نتایج به صورت 
رسمی از طرف فرمانداری ها آغاز می شود و تا دو روز بعد 
از این اعالم رس��می ادامه دارد.وی مرجع رس��یدگی به 

اعتراضات را هیات های نظارت اعالم کرد . 

گزارش خبری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: 
همزمان با اعیاد شعبانیه به 320 نوعروس زیرپوشش کمیته امداد 
این استان جهیزیه اهداء شد.ابوالقاسم رستگار اظهار کرد: همزمان 
با اعیاد شعبانیه به 320 نوعروس زیرپوشش کمیته امداد این استان 

جهیزیه اهداء شد.
وی ارزش این جهیزیه ها را 2 میلیارد و 391 میلیون ریال اعالم کرد 
و گفت: برای تامین این جهیزیه ها یک میلی��ارد ریال از اعتبارات 
کمیته امداد و 600 میلیون ریال کمک های مردمی و 710 میلیون 
ریال نیز از طرف خیرین کمک مالی ش��ده است.به نوعروسان زیر 
پوشش کمیته امداد که در نوبت دریافت جهیزیه هستند نیز کمک 

هزینه تامین جهیزیه اختصاص می یابد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( از حمایت حامیان از 128 
یتیم در ماه مبارک رجب خبر داد و گف��ت: همزمان با ماه مبارک 
رجب و ایام البیض مردم خیر اس��تان و حامیان ایتام 128 یتیم را 

زیر پوشش خود گرفتند.
وی افزود: 121 نفر از خیران بعنوان حامی مالی حمایت این تعداد 
یتیم را همزمان با ایام اعتکاف و اعیاد رجب تقبل کردند. بیشترین 
تعداد حامیان ایتام در شهرستان شهرکرد 73 نفر بودند که حمایت 

مالی 76 یتیم را برعهده گرفتند.
رستگار گفت: مردم خیر استان همزمان با مراسم معنوی اعتکاف 

بیش از 710 میلیون ریال به این نهاد کمک کردند. 

پرداخت 3.5 میلیارد ریال تس�هیالت کارگشایی به 
مددجویان فارسان

مدیرکمیته امداد امام خمینی شهرس��تان فارسان گفت: در یک 
سال گذشته 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیالت کارگشایی 
به نیازمندان این شهرستان اعطا شد.محمدرضا فتحی اظهار کرد: 
در یک س��ال گذش��ته بیش از 300 خانوار تحت پوشش خدمات 
 کمیته امداد ای��ن شهرس��تان از مزایای بیمه تامی��ن اجتماعی

 بهره مند شدند.
وی افزود: برای بیمه این افراد بیش از یک میلیارد ریال به حساب 
تامین اجتماعی واریز شده است.فتحی حمایت از زنان سرپرست 
خانوار و مددجویان نیازمند را از مهم ترین اهداف اجرای این طرح 
برش��مرد و گفت: در این مدت بیش از 2 میلیارد ریال به ایتام زیر 
پوشش این نهاد اعطا شد.مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان 
فارس��ان از پرداخت جهیزیه به نوعروس��ان تح��ت حمایت این 
شهرستان خبر داد و افزود: 133 نفر از نوعروسان زیر پوشش کمیته 
امداد جهیزیه دریافت کردند.وی با بیان اینکه به هر نوعروس معادل 
10 میلیون ریال جهیزیه پرداخت شد، گفت: برای تامین این تعداد 
جهیزیه بیش از یک میلیارد و 330 میلیون ریال هزینه شده است.

فتحی خاطرنش��ان کرد: همچنین در یک سال گذشته 3 میلیارد 
و 500 میلیون ریال هم تسهیالت کارگش��ایی به نیازمندان این 

شهرستان اعطا شد.

پرداخت کمكهاي موردي ب�ه نیازمندان در لردگان و 
کیار  

مدیر کمیته امداد امام خمیني شهرستان لردگان گفت:به  210 
خانواده نیازمند و جزو اقشار آسیب پذیر به صورت موردي کمک 
بالعوض پرداخت شد .محمد حس��ین زیالبي افزود: به این تعداد 
خانوار بیش از 580 میلیون ریال کمک موردي پرداخت ش��د. به 
گفته وي در یک سال گذشته هم 932 نفر از ایتام زیر پوشش کمیته 
امداد 607 میلیون ریال کمک موردي دریافت کردند.مدیرکمیته 
امداد شهرستان کیار گفت: در یک سال گذشته 600 میلیون ریال 

کمک موردي به نیازمندان این شهرستان پرداخت شد.
رضا ش��یریان افزود : این کمکها به منظور رفع مشکالت درماني، 
تامین معیش��ت خانواده ها، هزینه هاي تحصیلي دانش آموزان و 
دانشجویان ،پرداخت هزینه ازدواج و تامین جهیزیه و خرید لوازم 

ضروري منزل و تعمیر مسکن هزینه شد.  

پرداخ�ت جهیزی�ه ب�ه نوعروس�ان تح�ت حمایت 
درشهرستان فارسان 

مدیر کمیته امداد امام خمیني شهرستان فارسان گفت : 133 نفر 
از نوعروس��ان زیر پوش��ش کمیته امداد جهیزیه دریافت کردند . 
محمد رضا فتحي افزود: براي تامین این تعداد جهیزیه بیش از یک 
میلیاردو 330 میلیون ریال هزینه شده است . وي یادآور شد : به هر 
نوعروس معادل ده میلیون ریال جهیزیه پرداخت شد. مدیر کمیته 
امداد امام خمیني شهرستان فارسان گفت: در یکسال گذشته سه 
میلیارد و 500 میلیون ریال هم تسهیالت کارگشایي به نیازمندان 
این شهرس��تان اعطا ش��د . محمد رضا فتحي افزود : این مبلغ به 

صورت وام قرض الحسنه به مددجویان پرداخت شد. 

تفاهم نام�ه همكاري کمیت�ه امداد و دانش�گاه آزاد 
لردگان 

مدیر کمیته امدادامام خمیني لردگان از انعقاد تفاهم نامه همکاري 
بین این نهاد با دانشگاه آزاد اسالمي واحد لردگان خبرداد .محمد 
حس��ین زیالبي گفت :  این تفاهم نامه به منظور توسعه  فرهنگ 
احس��ان و انفاق در جامعه ، فقر زدای��ي فرهنگي ، و اس��تفاده از 

ظرفیتهاي موجود جهت افزایش تعامالت دوجانبه منعقد شد .
وي خاطر نشان کرد : براساس این تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمي 
براي حمایت از دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد و ارائه امکانات 
اردویي با کمیته امداد همکاري م��ي کند.مدیر کمیته امداد امام 
خمینی لردگان همچنین گفت: در یک سال گذشته 550 فرصت 

شغلی برای خانواده  های تحت حمایت این نهاد ایجاد شد. 

همزمان با اعیاد شعبانیه صورت گرفت

پرداخت جهیزیه به 320 نوعروس مددجوی چهارمحال و بختیاری
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ابالغ
1493کالسه پرونده: 91- 1797 شماره دادنامه:   256  تاریخ رسیدگی:92/2/31

مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: محسن نادری فرزند قاسم نشانی: خیابان اشرفی اصفهانی )کهندژ( جاوان پایین 

صنایع کوبله اصفهان
خوانده: حامد علیجانی رنانی ) فرزند قدیرعلی(  شانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای محسن نادری به طرفیت آقای حامد علیجانی 
رنانی به خواسته مطالبه مبلغ  50/000/000 ریال قسمتی از وجه چک به شماره ی 955700 
به  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  بانک صادرات  به عهده  مورخ 91/8/20  
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 2 و 3 قانون چک مصوب سال 1355 همراه با اصالحات بعدی مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 146/000 
ریال بابت هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
91/8/20  تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل  واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه نهم شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ
علی  صفر  فرزند  نصیری  مهرزاد  آقای  /ح2   92  /167 شماره:   -  92/3/18 1615تاریخ: 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای هوشنگ 
خواجوی فرزند محمدرضا ساکن خمینی شهر، خ کهندژ، جوی آباد، فرعی 38، پالک 17. 
بخواسته انتقال سند و در جریان رسیدگی می باشد. اخطار مینماید برای روز چهارشنبه 
مورخ 92/5/9 ساعت 5/15 عصر در شورای حل اختالف شعبه دوم خمینی شهر مراجعه 
مربوطه  دفتر  به  مقرر  موعد  از  قبل  کتبی  بصورت  دارید  ردی  جهات  چنانچه  و  نماید 
اتخاذ و شورا غیابا رای صادر خواهد نمود و  اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی 
جهت دریافت نسخه ثانی برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورای مربوطه مراجعه 

نوبت در یکی  امور مدنی یک  دادرسی در  آیین  قانون  ماده 72  آگهی وفق  این  از نماید. 
روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. مدیر دفتر شعبه دوم شو رای حل اختالف خمینی 

شهر.

تاسیس شرکت
1625 شماره: 92/1156/33. تاریخ : 92/3/7 آگهی تاسیس شرکت عرصه مبتکران نوین 

شماره ثبت 844 و شناسه ملی 14003434718. خالصه اظهار نامه مه و اساسنامه شرکت 
فوق الذکرکه در تاریخ 92/3/2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 92/3/6 از حیث 
روزنامه  و  رسمی  روزنامه  در  عمومی  اطالع  برای   را  شده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضاهای 
زاینده رود اصفهان به شرح ذیل آگهی و منتشر می شود: 1- موضوع شرکت راه اندازی 
و مدیریت شبکه های داخلی و اداری – خرید و فروش انواع کامپیوتر / لپ تاب/ سخت 
افزار / ماشین آالت اداری / و کلیه کاالی دیجیتال – تعمیرات و راه اندازی انواع کامپیوتر/ 
خدمات پشتیبانی-  مشاوره فنائوری اطالعات –  لب تاپو انجام کلیه خدمات کامپیوتر – 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از 
بانکها و موسسات خصوصی و دولتی – ترخیص کاال از گمرکات کشور – تامین نیروی 
انسانی موقت نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود3 مرکز اصلی شرکت : اردستان – خیابان امام خمینی )ره( کوچه شهید 
احمد زارعی – کد پستی 8381786311 4- سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال نقد 
و غیر نقدی ندارد – که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم که به موجب گواهی 

و  واریز  شرکت  حساب  به  نقدا  آن  ریال   350000 مبلغ  اردستان  شعبه  کشاورزی  بانک 
فرزند  الهی  نعمت  ایمان  آقای   : اولین مدیران شرکت  تعهد سهامداران است.5-  بقیه در 

و عباس با کد ملی 1270713582 و کد پستی 8381867451 به سمت رئیس هیات مدیره 
پستی  کد  و   1180039017 ملی  کد  با  علی  فرزند  عسگری  رویا  خانم  و  عامل  مدیر 
8381845131 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی عسگری فرزند نصر اله با کد 
ملی 1189297272 و کد پستی 8381845131 به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
است.  معتبر  مهر شرکت  با  عامل همراه  مدیر  امضای  با  اداری  و  عادی  اوراق  و  شرکت 
7- اختیارات مدیر عامل : مطابق مواد 40و 44 اساسنامه 8- بازرسان : آقای محمد رحمان 
با کد ملی 1180027167 و کد پستی 838195711 به سمت  بخشایشی فرزند اسماعیل 
بازرس اصلی و آقای مهدی مهدی زاده طورزنی فرزند شعبانعلی با کد ملی 118005066 
و کد پستی ...........8381844131 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال 
انتخاب شدند 9- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگیههای شرکت انتخاب 

شدندخیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان  

ابالغ
1635 شماره: 1229/91/ش 8به موجب رأی شماره 2170 تاریخ 91/12/28 شعبه 8شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شهناز خسروی فارسانی   
از  از 4970 ششدانگ  انتقال 500 سهم  به  الزام  به:  المکان محکوم است  نشانی: مجهول 
پالک 14874/465 ثبتی بر اساس قرار داد مورخ 60/9/25 هزینه دادرسی به مبلغ 40000 
ریال در حق خواهان  در حق محکوم له کیومرث و همایون خسروی  نام پدر: ....شغل: ... 
نشانی محل اقامت: اصفهان – خ برازنده ک گلشن بن بست مریم دست راست پ 2 منزل 
مسکونی خسروی : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده 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 و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزیور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 8 حقوقی اصفهان 

ابالغ
1634 تاریخ تنظیم  : 91/12/12 شماره دادنامه : 9109973640201744 خواهان / شرکت 
عمران فوالد شهر به نشانی فوالد شهر شرکت عمران  خوانده / شرکت سابوس استهبان 
سیمین به نشانی اصفهان خ سه راه سیمین بن بست حاجیان پ 2   خواسته : تنفیذ فسخ 
قرار داد مالی منقول گردش کار: دادگاه  با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:رای دادگاه .در خصوص دادخواست 
شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر به طرفیت شرکت سابوس استهبان سیمین با مدیریت 

آقای دالور نژادیان به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرار شماره 8425 مورخ 
85/10/28  و خلع ید از زمین موضوع قرار داد و مطالبه خسارات وارده بدین توضیح که 
شرکت خواهان مدعی است به موجب قرار داد استنادی صدر الذکر شرکت خوانده متعهد 
گردیده است ظرف 36 ماه نسبت به اجرای مفاد قرار داد اقدام نماید ولی شرکت خوانده 
تا زمان اجرای قرار کارشناسی هیچ گونه اقدامی انجام نداده و مراتب فسخ قرارداد نیز با 
شرکت خوانده مکاتبه گردیده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر 
به اینکه شرکت خوانده به تعهدات خویش عمل ننموده و نسبت به اخذ پروانه احداث بنا 
و با پیگیری های مربوطه نیز اقدامی انجام نداده که نظریه کارشناسی در زمان اجرای قرار 
نیز موید موضوع می باشد و این عدم انجام تعهد شرکت خوانده موجب اضرار شرکت 

خواهان می باشد ضمن اینکه بر اساس توافق به عمل آمده در تبصره 1 ماده 5 قرار داد 
نیز حق فسخ برای شرکت خواهان می باشد ضمن اینکه بر اساس توافق به عمل آمده در 
تبصره 1 ماده 5 قرار داد نیز حق فسخ برای شرکت خواهان پیش بینی گردیده و شرکت 
خواهان نیز مراتب اعمال حق فسخ خود را به شرکت خوانده ابالغ نموده است و از تاریخ 
اعالم فسخ قرار داد تصرف شرکت خوانده تصرف غیر مجاز و در حکم غصب باید عین 
مغصوب را به صاحب آن رد نموده لذا خواسته خواهان را موجه و قابل اجابت تشخیص 
آئین دادرسی  قانون  استناد مواد 10و308و311 قانون مدنی و مواد 197و515و519  به  و 
مدنی دادگاههای عمومی و انقالب و بر اساس قاعده فقهیه تسبیب ضمن تنفیذ فسخ قرار 
شماره 8425 مورخ 85/10/28 حکم به خلع ید شرکت خوانده از زمین تصرفی موضوع 
قرار داد و نیز شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و چهار هزار ریال 

بابت خسارات دادرسی در حق شرکت خواهان محکوم می نماید ریا صادره غیابی است 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظرمرکز استان اصفهان خواهد بود.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( زرین شهر- محرابی 

تغییرات
1637تاریخ1392/02/05شماره:273/ت92/103 

خاص  سهامی  آیتک  ایرسا  مهندسی  شرکت  تغییرات   آگهی 
استناد  به   10260677478 ملی  شناسه  و   49401 ثبت  شماره  به 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیات   1391/12/27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
بهنام  آقای  گردیدند:  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   -1 
 رضوی الغروی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز رضوی الغروی به سمت نائب رئیس 
 هیئت مدیره و آقای سید محمد مهاجر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد مهاجر به 
 سمت مدیر عامل. 2- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای 
 1392/02/05 تاریخ  در  است.   معتبر  شرکت  مهر  با  و  متفقا  مدیره  هیات 
امضاء  و  تایید  مورد  و  ثبت  غیرتجاری  موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رئیس  آذری-  منصور   1660/1 الف  م  گرفت.   قرار 

موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تغییرات
1638 تاریخ 1392/02/09 شماره: 322/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتاک 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 37356 و شناسه ملی 10260549159  آپادانا  صنعت 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/12/25 تصمیات ذیل اتخاذ شد: 
1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای مجتبی پور صفری برای مدت 
یک سال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان، خیابان سروش، 
کوی آفتاب، کوی مسجد مصری، بن بست شادی، پالک 71 – کد پستی 8155856111 
ثبت و  ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  تاریخ 1392/02/09 ذیل دفتر  باشد. در  می 
مورد تایید و امضاء قرار گرفت. منصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان.

تأسیس
پوالد  شرکت  تأسیس  آگهی  337/ث92/103  شماره:   1392/02/10 تاریخ   1639
شماره  تحت   1392/02/10 تاریخ  در  فوق  شرکت  خاص.  سهامی  سپاهان  ماشین 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260680860 ملی  شناسه  و   49703
به  آن  اظهارنامه  خالصه  و  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/02/10
آگهی  رود  زاینده  کثیراالنتشار  و  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر   شرح 
 می شود. 1- موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
صرفًا  خارجی  و  داخلی  بانکهای  از  اعتبارات  و  وام  تحصیل  بازرگانی،  مجاز 
شرکت  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  با  قرارداد  عقد  شرکت،  موضوع  تحقق  جهت 
داخل  در  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  خصوصی،  و  دولتی  مناقصات  و  مزایدات  در 
کسب  از  پس  باشد  مرتبط  شرکت  موضوع  با  که  آنچه  هر  و  کشور  از  خارج   و 
 مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 
 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان شاهپور جدید، خیابان مشیرالدوله شرقی، خیابان 
 .03113867314 تلفن:   –  8195164965 پستی:  کد   - گزی  برادران  نمایشگاه  تالش، 
سهم  دویست  و  هزار  یک  به  منقسم  ریال   1/200/000 مبلغ  شرکت:  سرمایه   -4
 1/200/000 مبلغ  که  باشد  می  نام  با  سهم  دویست  و  هزار  یک  تعداد  که  ریالی   1/000
 1392/02/01 مورخ   9250  -223 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 
مدیران  اولین   -5 است.  گردیده  پرداخت  مشیرالدوله  شعبه  ملت  بانک   نزد 
آقای   -5-2 مدیره.  هیئت  رئیس  سمت  به  گزی  مرتضی  آقای   -5-1 شرکت: 
علی  محمد  آقای   -5-3 مدیره.  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به  گزی  اله  حجت 
مدیر  سمت  به  گزی  علی  محمد  آقای   -5-4 مدیره.  هیئت  عضو  سمت  به  گزی 
اوراق  کلیه  امضاء:  حق  دارندگان   -6 گردیدند.  انتخاب  سال   2 مدت  به   عامل 
 و اسناد مالی تعهدآور به امضای هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. 
 7- اختیارات مدیرعامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و 

 علی البدل: 1-8- خانم شهناز فروتن به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم ملیحه باقریان جزی به 
رئیس اداره ثبت شرکت ها و  عنوان بازرس علی البدل.  م الف 1660/2منصور آذری – 

موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تأسیس
شرکت  تأسیس  آگهی  293/ث92/103  شماره:   1392/02/07 تاریخ   219
 1392/02/07 تاریخ  در  فوق  شرکت  خاص.  سهامی  دز  سواران  نیله 
اداره  این  در   10260680573 ملی  شناسه  و   49676 شماره   تحت 
 به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/02/07 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
 آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
عمرانی  پیمانکاری  های  پروژه  کلیه  در  نظارت  و  مشاوره  خدمات  شرکت:  موضوع   -1
داخلی  دکوراسیون  سازی،  محوطه  و  ابنیه  فنی  و  صنعتی  معدنی  کشاورزی  ساختمانی 
تاسیسات،  موقت،  انسانی  نیروی  تامین  سبز،  فضای  نگهداری  و  نمای خارجی، حفظ  و 
بسته  مدار  های  دوربین  اندازی  راه  و  نصب  خدمات  کشی،  کانال  معابر،  زیباسازی 
صنعتی،  و  فنی  دستگاههای  نگهداری  و  تعمیر  گاز،  و  نفت  و  آب  خطوط  خدمات  و 
و  توزیع  و  تولید  سازی،  پل  راهسازی،  غذا،  توزیع  و  طبخ  عمومی،  اماکن   تنظیمات 
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات از بانکهای 
 داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از 
کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت 
 شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان 
 8197903313 پستی:  کد   - آریا  فروشی  پیتزا  دوم  طبقه  سودان،  ایستگاه  نبش  زینبیه،  خیابان 
یکصد  به  منقسم  ریال   1/000/000 مبلغ  شرکت:  سرمایه   -4  .09138684988 تلفن:   –
ریال توسط  مبلغ 350/000  باشد که  نام می  با  تعداد یکصد سهم  ریالی که  سهم  و 10/000 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 471 مورخ 1391/12/08 نزد بانک ملی شعبه خیابان رباط 
مدیران  اولین   -5 باشد.  می  سهام  صاحبان  تعهد  در  سرمایه  الباقی  و  است  گردیده  پرداخت 
محمد  آقای   -5-2 مدیره.  هیئت  رئیس  سمت  به  هوشمند  میرزا  اصغر  آقای   -5-1 شرکت: 
عضو  سمت  به  اسفه  کاظمی  احمد  آقای   -5-3 مدیره.  هیئت  رئیس  نائب  سمت  حقیقت 
انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  اسفه  کاظمی  احمد  آقای   -5-4 مدیره.  هیئت 
رئیس  امضای  به  تعهدآور  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضاء:  حق  دارندگان   -6  گردیدند. 
 هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیر عامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمدرضا شمسی به عنوان 
بازرس اصلی 2-8- آقای سعید شمسی مقدم به عنوان بازرس علی البدل. منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تغییرات

تغییرات  آگهی  191/ت92/103  شماره:   1392/01/  31 تاریخ   1641
 42135 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  سپاهان  معادن  آروین  شرکت 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1026059992 ملی  شناسه   و 
عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1391/12/11 تصمیات ذیل اتخاذ شد: 1- 
اعضاء  انتخاب شد. 2-  زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت  االنتشار  کثیر  روزنامه 
خیراللهی  علی  آقای  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به   1393/12/11 تاریخ  تا  مدیره  هیئت 
عظیمی  سودابه  خانم  و  معتمدی  اکبر  آقای  و  عسگر  زاد  قاسم  آقای  و  آبادی   حسین 
اعضاء  سمت   -3  .1393/12/11 تاریخ  تا  آبندانکشی  فکری  حسن  آقای  و  دستگرید 
سمت  به  آبادی  حسین  خیراللهی  علی  آقای  گردیدند:  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت 
و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به  عسگر  زاد  قاسم  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس 
دستگردی  عظیمی  سودابه  خانم  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  معتمدی  اکبر  آقای 
هیئت  عضو  سمت  به  آبندانکشتی  فکری  حسن  آقای  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به 
مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -4 عامل.  مدیر  سمت  به  آبندانکشتی  فکری  حسن  آقای  و  مدیره 
عامل  مدیر  یا  مدیره  هیات  رئیس  نایب  و  مدیره  هیات  رئیس  امضای  با  شرکت  تعهدات  و 
مدیره  هیات  مصوبات  مجری  عامل  مدیر  ضمنًاٌ  است،  معتبر  شرکت  مهر  با  و   متفقا 
غیرتجاری موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/01/31 تاریخ  در  باشد.   می 
ثبت اداره  رئیس  آذری-  منصور  گرفت.  قرار  امضاء  و  تایید  مورد  و  ثبت    

 شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.



سالمتی

 مواد غذایی مفید و مضر
 برای خواب

اخبار ویژه

»گربن« و »فلور« به گفته دانشمندان به ترتیب33 و 29 سال سن دارند که اگر سن آنها را به 
صورت سن انسانی در بیاوریم، هر کدام به ترتیب 198 سال و 178 سال سن دارند.

این دو پرنده که در پارک پالتونز در رامسی در همشایر زندگی می کنند، قدیمی ترین زوج از 
نوع پرندگان موسوم به »تانی فروگموث« هستند که در جهان موجود هستند.

تانی فروگموث جغدهای اس��ترالیایی هس��تند که فقط انتظار می رود14س��ال زنده باشند 
 )س��ن مخصوص خود(. جامی س��امرز دس��تیار مدیر در این پارک می گوید طبق تحقیقات، 

قدیمی ترین تانی فروگموث نباید بیشتر از30 سال سن داشته باشد.
وی می گوید جغدها با توجه به زمان به دنیا آمدنش��ان با هم فرق دارند و سن و سالشان مثل 
انسان محاسبه نمی ش��ود و اگر بخواهیم محاسبه را مثل سن انس��ان در نظر بگیریم، آنها هر 
 دو روی هم بیش از372 س��ال س��ن دارند و به دلیل زندگی کنار هم، می توان به آنها  عنوان 
قدیمی ترین زوج دنیا را داد.گفتنی است طبق تصاویر، آنها  در حال مراقبت از ویلو که9هفته 

سن دارد، هستند. جغد استرالیایی می تواند تا 21 اینچ رشد کرده و1/5 پوند وزن بگیرد.

عینک دودی معموال به عنوان یک وسیله تزئینی و برای مراقبت از چشم استفاده می شود، 
اما این وسیله شاید در گوشه ای از دنیا حتی بتواند جان یک کودک را  که به بیماری خاصی 
دچار شده است، نجات دهد. »لیو لیک« پسر بچه 5 ساله ای است که به یک سندروم نادر 
 به نام »ژوبرت« دچار شده اس��ت. این بیماری به این صورت است که یک نور ضعیف هم 

می تواند چشمان او را به راحتی تحت تأثیر قرار داده و آن را نابینا کند. 
 چشم های این کودک بسیار حساس اس��ت و او باید در تمام طول روز و حتی در خانه نیز 
از عینک آفتابی استفاده کند تا دچار مشکالت نشود. درصورتی که او آفتاب بخورد دچار 
تشنجات عصبی در کنار کور شدن می شود. این کودک با عینک دودی نیز تنها می تواند 
یک متر در مقابل خود را ببیند و البته مادرش این را نیز بس��یار خ��وب می داند، چرا که 
پزشکان کور ش��دن حتمی او را حدس زده بودند که این گونه نشد. این بیماری به صورت 
ژنتیکی در او به وجود آمده است و مغزش را نیز از بین می برد. تا به حال پزشکان با داروهای 

خاص او را زنده نگه داشته اند، اما درمان خاصی برای این بیماری نیست.

  پسری که دنیا را دودی می بیند زوجی که 372 سال سن دارند

این فرصت برای شما فراهم شده تا با موادغذایی که 
بر خوابتان تأثیر دارد آشنا شوید.

اگر می توانس��تید بهترین موادغذایی که برای بهتر 
خوابیدن به ش��ما کمک می کند را انتخاب کنید، آیا 
واقعا این کار را نمی کردید؟ و اگر می دانستید کدام 
موادغذایی خوابتان را خ��راب می کند، آیا از خوردن 
آنها اجتناب نمی کردید؟ حاال این فرصت برای شما 
فراهم شده تا با موادغذایی که بر خوابتان تأثیر دارد 

آشنا شوید.
     به دنبال موادغذایی سرشار از تریپتوفان 

باشید
همه ما ق��درت جادویی ش��یر داغ برای فرس��تادن 
ما به خ��واب هفت پادش��اه را ش��نیده ایم. می دانید 
چرا؟ لبنیات، حاوی تریپتوفان هس��تند که ماده ای 
خواب آور اس��ت. موادغذایی دیگری که سرش��ار از 
تریپتوفان هس��تند عبارتند از آجیل، موز، عس��ل و 

تخم مرغ.
     کربوهیدرات بخورید

موادغذایی سرش��ار از کربوهیدرات با افزایش سطح 
تریپتوفان موجود در خون، مکمل لبنیات هس��تند. 
بنابراین چند غذای کربوهیدراته سبک که به خوابتان 
کمک کند، می تواند یک کاسه سیریال با شیر، ماست 

و بیسکویت یا نان و پنیر باشد.
     قبل از خواب یک غذای سبک بخورید

اگر با بی خوابی دست و پنجه نرم می کنید، کمی غذا 
در معده تان می تواند به خوابیدنتان کمک کند. اما از 
این جمله ما برای پرخوری آخر شبتان سوءاستفاده 
نکنید. سعی کنید وعده غذایتان سبک باشد. غذای 
حجیم، به دس��تگاه گوارشتان فش��ار می آورد و این 
مس��أله برایتان ایجاد ناراحتی می کند و نمی گذارد 

که بخوابید.
     همبرگر و س�یب زمینی سرخ کرده تان را 

کنار بگذارید
این هم یک دلیل دیگر برای کنار گذاشتن غذاهای 
پرچرب؛ تحقیقات نش��ان می دهد ک��ه افرادی که 
اغلب غذاه��ای پرچرب می خورند، نه تنها وزنش��ان 
باال می رود، بلکه چرخه خوابشان هم برهم می خورد. 
غذای س��نگین گوارش را فعال می کند و این باعث 
می شود در طول شب، مجبور باشید برای دستشویی 

رفتن بیدار شوید.
     مراقب کافئین  پنهان باشید

جای تعجب نیست که نوشیدن یکی فنجان قهوه در 
شب ممکن است خوابتان را برهم بزند. حتی کافئین 
متوس��ط هم ممکن اس��ت موجب اختالالت خواب 
شود، اما مراقب منابعی از کافئین که کمتر مشخص 
هستند مثل شکالت، نوشابه، چای و قهوه های بدون 
کافئین، باش��ید. برای داش��تن خوابی بهتر، چهار تا 
شش ساعت قبل از خواب، به طور کامل کافئین را از 

برنامه غذاییتان حذف کنید.
     بعض�ی داروه�ا ه�م ممکن اس�ت حاوی 

کافئین باشند
بعض��ی داروهای نس��خه ای یا بدون نس��خه هم حاوی 
کافئین هستند؛ مثل مس��کن ها، داروهای چربی سوز، 
داروهای ادرارآور و داروهای سرماخوردگی. اینها و برخی 
داروهای دیگر ممکن اس��ت حتی بیشتر از یک فنجان 
قهوه کافئین داشته باشند. برای اطالع از محتوی کافئین 

داروها، حتما روی جلد آنها را مطالعه کنید.
     نوشیدنی های الکل دار مصرف نکنید

شاید نوشیدنی های الکلی کمکتان کند زودتر بخوابید، 
اما ممکن است در طول شب بارها از خواب بیدار شوید، 
خوابتان آرامش کمتری داش��ته باش��د و دچار سردرد، 
تعریق یا کابوس ش��وید. برای داشتن یک خواب خوب، 
بهتر است از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.
     مراقب غذاهای سنگین و ادویه دار باشید

دراز کشیدن با ش��کم پر، باعث ناراحتیتان خواهد شد، 
زیرا دس��تگاه گوارش وقتی می خوابید کندتر می شود. 
همچنین مثل غذاه��ای ادویه دار ممکن اس��ت باعث 
سوزش معده ش��ود. دقت کنید که غذاهای سنگین را 

حداقل4 ساعت قبل از خواب به اتمام رسانده باشید.
     موقع خواب مصرف پروتئین را به حداقل 

برسانید
بااین که بس��یاری از رژیم های غذایی، ش��ب ها مصرف 
پروتئین را توصیه می کنن��د و با این که پروتئین بخش 
مهمی از برنامه غذای��ی روزانه را تش��کیل می دهد، اما 
برای ش��ب ها اص��ال  انتخاب خوب��ی نیس��ت. هضم و 
گوارش موادغذایی سرش��ار از پروتئین سخت تر است، 
ازاین رو بهتر اس��ت از مصرف این غذاه��ا قبل از خواب 
خودداری کنید و ب��ه جای آن، یک لیوان ش��یر گرم یا 
کمی از کربوهیداراتی که به خواب کمک می کند، مثل 

بیسکویت، استفاده کنید.
     مصرف مایعات را از ۸ ش�ب ب�ه بعد قطع 

کنید
بله، آبرسانی به بدن در طول روز اهمیت زیادی دارد اما 
مصرف مایعات را قبل از خواب قطع کنید. مطمئنا اگر 
مجبور شوید مرتبا برای توالت رفتن بیدار شوید، خواب 

خوبی نخواهید داشت.
     با یک سیگار آرامش بخش فریب نخورید

نیکوتین یک محرک است و تأثیراتی مشابه کافئین دارد. 
از سیگار کشیدن قبل از خواب خودداری کنید، درغیر 

این صورت نیمه شب از خواب بیدارتان خواهد کرد.

آلیس سانتورو طراح صوتی، این پارچه را با بافتن قرقره های 
 کاس��ت با نخ های پلی استر س��اخته و س��پس یک واکمن 
قدیمی سونی را به یک دستگاه خوانش پارچه صوتی تبدیل 
 کرده ک��ه با مال��ش واکم��ن روی پارچه، موس��یقی پخش 

می کند. 
 سانتورو اکنون طیفی از کراوات های ساخته شده از این پارچه 
صوتی را عرضه کرده که توسط خولیو سزار طراح مستقر در 
منهتن دوخته ش��ده اند. عملکرد این پارچه صوتی به خاطر 
مغناطیسی بودن قرقره های نوار کاست آن است. هنگامی که 
سر یک دستگاه پخش موسیقی بر روی این ماده مغناطیسی 

مالیده می شود، صدا تقویت می شود. 
 ای��ن پارچه خواص مغناطیس��ی خ��ود را در ط��ول فرآیند 
دوخت نگه می دارد. س��انتورو در اصل، این ماده را به عنوان 
یک اثر هنری طراحی کرده بو، اما از آن زمان در تولید کیف، 
لباس و اکن��ون کراوات ها نیز از آن اس��تفاده کرده اس��ت. 
 نمونه های نخستین این پارچه از موسیقی برخی خواننده های 
مشهور آمریکایی و همچنین صدای حیات وحش برخوردار 

بود. 
 سانتورو ابتدا قصد داشت این پارچه را به شکل بافت دربیاورد، 

اما جنس آن بس��یار ش��ل و سس��ت بود. از این رو از یکی از 
دوستانش در دانشکده طراحی رودآیلند خواست تا این کار را 

با استفاده از نوار در یک دستگاه نساجی انجام دهد. 
 ای��ن پارچه برای پروژه های بزرگ تر توس��ط یک دس��تگاه 
نس��اجیDobby در کارخانه نساجی کوچکی در نیوانگلند 
بافته شده است. این دستگاه نساجی از یک ماکوی خاص با 

قابلیت لمس نوار کاست کتاب صوتی برخوردار است. 
 هنگامی که رش��ته های با ع��رض 1/8 اینچ نوار کاس��ت در 

دس��تگاه نس��اجی گره خورده و به پارچه تبدیل می شوند، 
حدود20 رشته به شکل یک پارچه پلی استر یک اینچی گره 
می خورند. به گفته س��انتورو، یک س��ر نوار با عرض متوسط 

می تواند بین پنج یا شش رشته نوار را در هر زمان بگیرد. 
 قرقره های بزرگ نوار اس��تفاده ش��ده در فرآین��د دوخت از 
نوارهای کتاب صوتی شرکت های نزدیک گرفته شده بودند. 
 از آنجایی که نوارهای کتاب صوتی با یک نت ضبط می شوند، 
این پارچه یک صدای واضح را ایجاد کرده که با سرعت مالش 

دستگاه پخش بر روی آن، قابل تنظیم است. 
 ایده این پارچه از رشته های کوچک نوار کاست بسته شده به 
قایق هایی که سانتورو در جوانی از آنها استفاده می کرد، الهام 
گرفته  است. از این نوارها برای مش��اهده جهت باد استفاده 
می شد که به دلیل سبکی و حساس بودن آن به باد و همچنین 
مقاوم بودن آن، مطلوب بود. وی س��پس از پرچم های رنگی 

بودایی های تبت الهام گرفت. 
 این پرچم ها با مربع های رنگین پارچ��ه نخی که تصاویری 
از مانتراها یا صداهای مقدس روی آنها نقش بس��ته ساخته 
ش��ده اند. آنها در محیط باز آویزان ش��ده و در اثر وزش باد از 

میان آنها صدای درونی شان فعال می شود. 

پارچه ای که موسیقی پخش می کند! 
ویژگی های یک پدر خوب

شما به عنوان یک پدر مهربان و دلسوز، موظف هستید شرایطی را برای 
کودکان خود فراهم س��ازید که فرصت هایی را برای رشد سالم جسمی و 

روانی، به آنها بدهد.
پدر بودن بدین معناست که دوست داشته باشید فردی بخشنده باشید 
و مطمئن شوید که فرزندانتان از هر نظر تأمین هستند، اما به عنوان یک 
پدر دلس��وز، همواره این نکته را در نظر داشته باش��ید بهترین کاری که 
می توانید برای فرزندانتان بکنید، تنها مس��ائل مال��ی و انتخاب بهترین 
مدرسه برای آنها نیست، بلکه از اینها مهم تر، فراهم آوردن چارچوبی است 
که کودکان بتوانند در آن به خوبی رشد کرده و تا حد امکان بهترین باشند. 
شما به عنوان یک »پدر مهربان و دلسوز« موظف هستید شرایطی را برای 
کودکان خود فراهم س��ازید که این فرصت را برای رشد سالم جسمی و 
روانی به آنها بدهد. در این مقاله چند مورد از مهم ترین وظایف و کارهایی 
که یک پدر می تواند برای کمک به رش��د و اعتالی فرزندش انجام دهد، 

عنوان شده است:

 عاشق همسرتان باشید!
یک پدر مهربان، نه تنها فرزندانش را دوست دارد، بلکه عاشق همسرش نیز 
هست. این نکته بسیار کلیدی، مهم ترین نقش پدران در مقابل خانواده و 
فرزندانشان است. پس بدون هیچ قید و شرطی به همسرتان عشق بورزید، 
چون این احساس مثبت، بیش از هر کار دیگری می تواند به نفع فرزندان 

شما باشد و به زندگی آنها معنا دهد.

عشق ورزیدن به فرزندان
بدون قید و شرط به فرزندانتان عشق بورزید و مطمئن شوید که فرزندانتان 
می دانند که دوستشان دارید. حس دوست داشتن آنها را پیچیده نکنید. 
عش��ق ورزیدن، هرگز باعث ب��روز رفتارهای ناهنجار در فرزندان ش��ما 
نمی شود و شاید بتوان گفت کودکانی که در سایه عشق پدرانشان احساس 

امنیت می کنند، موفقیت های بیشتری را از خود بروز می دهند.

رشد کنید
ش��اید فکر می کنید رش��د کردن فقط برای کودکان اس��ت، اما اشتباه 
می کنید، چون پدران هم باید رش��د کنند. در حقیقت کودکان به فردی 
احتیاج دارند که به همه چیز فکر می کند، تصمیمات دشوار می گیرد و در 
زندگی، مسئولیت پذیر است. در واقع آنها فردی را می خواهند که بتوانند 

روی او حساب کنند.

در کنار فرزندانتان باشید
در کنار فرزندانتان باشید و برایشان وقت بگذارید. اختصاص دادن »وقت 
مفید« به کودکان، بسیار سودمند و ضروری است، اما »وقت غیرمفید« 
هیچ نکته مثبتی به همراه نخواهد داشت. پس برای خود فرصتی فراهم 
کنید که برای کودکانتان وقت بگذرانید و بدانی��د که همه مردم به یک 
اندازه، یعنی24ساعت در شبانه روز وقت دارند، اما نکته مهم، برنامه ریزی 

مناسب برای این زمان و اهمیت دادن به فرزندان است.

فرزندانتان را تأمین کنید
مهم ترین نیازهای فرزندان که باید تأمین شوند، شامل فراهم کردن یک 
خانه آرام با محیطی با ثبات، عشق ورزیدن و محبت کردن به آنان، تأمین 

نیازهای مادی و بودن در کنار اعضای خانواده هستند.

در مقابل کودکان با انضباط رفتار کنید
کودکان همیشه ارزش نظم و مقررات عادالنه، مسئوالنه و مملو از عشق 
را می دانند. این یک رابطه منطقی اس��ت و ب��دون تعریف حد و مرزهای 

مشخص و معین، رشد و بلوغ معقوالنه فرزندان بسیار دشوار خواهد بود.

برای تحصیالت فرزندان ارزش قائل شوید
فقط برای کودکان کتاب نخوانید، بلکه با آنها، کتاب بخوانید. سعی نکنید 
فقط از نمره هایش��ان ابراز خرس��ندی کنید، بلکه تالش کنید در انجام 
تکالیف درسی آنها نیز مشارکت داشته باشید. فقط درباره یادگیری حرف 

نزنید، بلکه در یادگیری با آنها همراه شوید.

 آینده نگر باشید
فرزندان را برای تشکیل زندگی آماده کنید. یکی از وظایف مهم یک پدر 
دلسوز، این است که برای فرزندان خود شرایط را به منظور ترک خانه به 

قصد ازدواج و تشکیل خانواده فراهم سازد.

 مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری را به فرزندان خود بیاموزید. کودکانی که سعی می کنند 
از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، دیر یا زود شکست می خورند. یک 
»پدر مهربان« باید مطمئن شود که فرزندش می داند چگونه با اشتباهاتش 

رفتار کند، آنها را تصحیح کرده و رو به جلو حرکت کند.

دوست داشتن زندگی
به آنها یاد بدهید زندگی را دوس��ت داش��ته باش��ند. بهترین چیزی که 

خوشحالی کودکان را تضمین می کند، خوشحالی والدین آنهاست.
اگر یاد بگیریم چگونه عاشق زندگی باشیم، در نتیجه این هدیه بزرگ را 
به کودکانمان نیز خواهیم بخش��ید. در نتیجه، آنها کامال  از زندگی خود 

راضی خواهند بود.
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پیامبر اعظم )ع( :
امید و آرزو رحمتی اس��ت برای پیروان من، اگ��ر امید نمی بود 
هیچ مادری فرزند خود را ش��یر نمی داد و  هی��چ باغبانی درختی 

نمی نشانید.

عکس نوشت

 بازی نوجونان غزه
 در ساحل

محققان دانش��گاه ناتینگه��ام بخش جدیدی را در چش��م 
انسان کش��ف کرده اند که اگرچه تنها15 میکرون ضخامت 
دارد، اما کشف آن باعث می ش��ود تا جراحی چشم، آسان تر 

و امن تر شود. 
 جدیدترین بخش اضافه ش��ده به آناتومی بدن انس��ان، تنها 
15میکرون ضخامت دارد، اما کش��ف آن باعث می ش��ود تا 
جراحی چش��م آس��ان تر و امن تر ش��ود. دکتر هارمیندر دوا  
استاد دانش��گاه ناتینگهام اخیرا الیه جدیدی در قرنیه چشم 
 )Dua's Layer( انسان کشف کرده اس��ت و آن را الیه دوا

نامیده است. 
 الیه دوا پش��ت قرنیه ق��رار می گیرد که پی��ش از این گمان 
می ش��د تنها دارای 5 الیه اس��ت. دوا و همکارانش با تزریق 
هوا به درون قرینه چش��م های اهدایی و اس��کن ه��ر الیه با 

میکروسکوپ الکترونی، این عضو جدید بدن انسان را کشف 
کرده اند. 

این محققان عقیده دارند که ب��روز پارگی در این الیه جدید 

مسئول ایجاد بیماری آب آوری قرنیه است؛ اختاللی که منجر 
به جمع شدن مایع در قرنیه چشم می شود.

  ب��ه گفت��ه دوا، افزایش دان��ش پزش��کان درب��اره این الیه 
جدید می تواند ب��رای بیمارانی که تحت عم��ل پیوند قرنیه 
 و کاشت قرنیه قرار می گیرند، دس��تاوردهای مهمی داشته 

باشد. 
 پرفس��ور دوا می گوی��د: این کش��ف مهمی اس��ت که باعث 
می شود مجبور ش��ویم کتاب های درسی چش��م پزشکی را 
 از نو بازنویس��ی کنیم. از نقطه نظر کلینیک��ی، بیماری های 
 زی��ادی وج��ود دارند که پش��ت قرنی��ه را تحت تأثی��ر قرار 
می دهن��د و متخصص��ان بالین��ی سراس��ر دنی��ا از ین پس 
می کوش��ند تا آنها را به وج��ود، غیبت یا پارگ��ی الیه جدید 

نسبت دهند.

کشف عضوی جدید در بدن انسان!
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