
معضلی به نام بی توجهی به افراد توان خواه 

صنعتی که باورش نداریم!

چند دروغ بزرگ
در مورد ازدواج

این بار صندلی های بی آرتی بهانه شد 

نگاهی به جایگاه اقتصادی صنعت گردشگری اصفهان

 توافق  ایگورکاسترو 
با ذوب آهن 6

حراج زشت ترین 
خودرو جهان 86

3

اولين خرید سپاهان 
8مصدوم از آب درآمد! 

هشدار سردار رادان به بيمارستان ها

کارگاه های طالسازی MS را افزایش داده است

سردار احمدرضا رادان، در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر استفاده 
برخی از کارمندان س��ازمان ها و بیمارستان های خصوصی از 
کراوات و آرایش های غلیظ گفت: رسما اعالم می کنم که پلیس 
حتما با بخشی از سازمان یا بیمارستان خصوصی که از آرایش 

و کراوات به صورت سازمان یافته استفاده می کند...

برگزاری یک عروسی در 
تاالر هنر

 نمایش » عروسی« نوشته نویسنده فقید روس، نیکالی 
گوگول، با طراحی و کارگردانی وحید عمرانی هر روز 
رأس ساعت 20:30 در پالتو یکوچک تاالر هنر میزبان 
عالقه مندان است. این نمایش در جشنواره موفق شد به 
کسب جایزه اول گریم برای سعید مؤذنی، جایزه سوم 
بازیگری مرد برای معین وصال، جایزه س��وم بازیگری 
زن برای شیرین ریاضی، جایزه و لوح تقدیر بازیگری برای 
وحید عمرانی و نیز انتخاب به عنوان یکی از نمایش های 

برگزیده و معرفی به تاالر هنر برای اجرای عموم. 

2
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در اصفهان به دنبال کسب  6
موفقیت های کوتاه مدت هستند

به زبان آوردن نام برخی از نقاط شهر  3
شرم آور است

صنعت گردشگری در هزاره سوم، س��فیدترین صنعت پول ساز 
جهان محسوب می شود که می تواند جایگزین صنعت سیاه نفت، 
 خودرو و فوالد ش��ود، به طوری که درآمد حاص��ل از آن بیش از 

500 میلیارد دالر بوده است.
در این بین اس��تان اصفهان یکی از بزرگ تری��ن مراکز  به لحاظ 
غنی بودن آثار متنوع باس��تانی و به دلیل وج��ود امکانات رفاهی 
مناسب برای گردشگران است، اما سؤال این است که چرا چنین 
 منطقه ای با ظرفیت ها بی نظیرش از درآمد گردشگری بی نصیب 

مانده است؟ 
س��ازمان جهانی گردش��گری اعالم کرد:» ایران از نظر دارا بودن 
جاذبه های گردشگری در ردیف 10 کش��ور اول جهان قرار دارد، 
 اما از نظر درآمدزدایی از این صنعت دارای رتبه 78 جهان است.« 

در حالی که ایران تا پایان سال 90 پیش بینی پنج میلیون گردشگر 
را کرده بود، در همس��ایگی اش کشوری به نام ترکیه برای شهری 
 چون آنتالیا، ساالنه پنج میلیون نفر و برای قونیه) آرامگاه موالنا( 

دو میلیون نفر را جذب می کند.
علی جبل عاملی، کارش��ناس گردش��گری اظه��ار می دارد: 
اصفهان به لحاظ برخورداری از ذخایر فرهنگی در س��ازمان 
ملل، یونسکو و بخش های فرهنگی بین المللی جزو 10 شهر 
شناخته شده جهان است، اما با این همه، در وضعیت کنونی 
س��هم گردش��گری در اقتصاد اصفهان نزدیک به صفر است. 
وی معتقد است: مش��کالت سیاس��ی، صدور روادید و مسایل 

هواپیمایی در ورود گردشگر به کشور تأثیرگذار است.

گشت نامحسوس تعزیرات
 در بازار اجاره

روزهای بیابانی 
در راه است

مردان 25 تا 29 ساله 
اصفهانی بیشتراز زنان 

طالق می گیرند

 هر 8 ساعت، یک اصفهانی 
کارشناس کشاورزی 

می شود

مراسمی  که بين رئال و سوررئال 
برگزار می شود 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان

مناقصات اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب زرین شهر و احداث ساختمان 
تأسیسات چشمه نازونک سمیرم

شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی و با فهرست بهای سال 
1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره

50/500/0001/009/305/010جاریعملیات لوله گذاری فاضالب زرین شهر91-2-130

49/100/000981/846/798جاریاحداث ساختمان تأسیسات چشمه نازونک سمیرم91-2-131

فهرست عنوان پروژهردیف
پایه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

رتبه و رشته 
موردنیاز

برآورد اولیه 
به ریال

نوبت 
مناقصه

تکمیل مدرسه جندقیان 1
آران و بیدگل

نوبت اول4/653/735/171حداقل رتبه 5 ابنیه421/000/000 ماه1388

خرید و حمل و نصب 2
اسکلت فلزی سالن ورزشی 

وحدت آباد فریدونشهر

خرید دو ماه 1388
حمل و نصب 

2/5 ماه
12/000/000

سازندگانی که در 
ارزیابی امتیاز الزم را 

کسب نموده اند

نوبت اول-

تکمیل سالن ورزشی جنب 3
مدرسه بهادرانی باغبادران 

)در حد سفتکاری(

حداقل پایه 3 ابنیه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت دوم979/128/806

تکمیل دبیرستان الزهرا 4
)س( سگزی کوهپایه

نوبت دوم3/898/915/618حداقل رتبه 5 ابنیه720/000/000 ماه1388

تکمیل سالن ورزشی جنب 5
دبیرستان شاهد زرین شهر 

)در حد سفتکاری(

حداقل پایه 3 ابنیه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت دوم979/128/806

تکمیل سالن ورزشی شهرک 6
کاوه ناحیه 4 )در حد 

سفتکاری(

حداقل پایه 3 ابنیه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت دوم979/128/806

تکمیل سالن ورزشی 7
تیزهوشان )شکرریز( کاشان 

حداقل پایه 1 ابنیه 613/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

2/129/573/769-

توسعه کالس مدرسه میالد 8
چرمهین باغبادران

حداقل پایه 2 ابنیه 211/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول1/182/415/223

تکمیل مدرسه واحدی 9
کاشان

حداقل پایه 1 ابنیه 614/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول2/141/535/358

توسعه کالس مدرسه شیخ 10
مفید ناحیه 5

حداقل پایه 3 ابنیه 210/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول788/963/236

خرید 160 دستگاه کانکس 11
پیش ساخته سطح استان

سازندگانی که در 2100/000/000 ماه1388
ارزیابی امتیاز الزم را 

کسب نموده اند
نوبت اول-

بهسازی لرزه ای )مقاوم سازی( 12
مدرسه شهید فهمیده سمیرم

حداقل پایه 3 ابنیه 38/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول550/000/000

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 91/4/17
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 91/4/18

 www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

برای معافيت از هزينه مازاد الگوی مصرف، از 

به كارگيری وسايل برقی پرمصرف در ساعات 

بعدازظهر خودداری نمائيم.

آگهی مناقصه
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه 
ذیل که از محل اعتبارات دولتی پیش بینی اعتبار ش��ده را از طریق مناقصه به 

پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به این اداره کل واقع در بلوار 
هشت بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری تاریخ 91/4/20 

نمایند.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد. 

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir  و  iets.mporg.ir قابل رؤیت می باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت اول اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

2642
تاریخ انتشار آگهی: 91/4/6

ادامه در صفحه 4



چهره روزیادداشت

 کمیته ای در هیأت رییسه 
مطالبات رهبری را پیگیری می کند

علی الریجانی خطاب به نمایندگان مجلس توصیه کرد که در زمینه 
اداره، تقنین و نظ��ارت در مجلس با اخالص به مس��ائل نگاه کنند و 
اظهار داشت: دشمن به مسأله اقتصادی کشور تمرکز کرده و ما هم 

باید به این مسأله توجه کنیم. 
رییس ق��وه مقنن��ه اظه��ار داش��ت: بع��د از فرمایش��ات رهبری، 
مس��ئولیت بیش��تری بر دوش نمایندگان گذاش��ته ش��د تا ساز و 
کارهایی را ب��رای تحقق آن پی��دا کنیم؛ در هیأت رییس��ه مجلس 
 ه��م بحث��ی در ای��ن زمینه ش��د و مقرر ش��د ک��ه کمیت��ه ای در 

هیأت رییسه این مسائل را پیگیری کند.

 ابقای رحمانی فضلی 
در دیوان محاسبات

با آغ��از ب��ه کار مجلس نه��م، احتم��ال ابق��ای رحمان��ی فضلی از 
س��وی مجلس به عن��وان رییس دیوان محاس��بات کش��ور مطرح 
 اس��ت و همچنین از رحیمی به عنوان دادس��تان جدی��د دیوان یاد 

می شود. 
 ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که در مجلس نهم نیز برای بار دیگر 
عبدالرضا رحمانی فضلی برای چهار سال به عنوان رییس دیوان عالی 
کش��ور ابقا خواهد شد، همچنین از امین حس��ین رحیمی، نماینده 
مردم مالیر در مجلس هش��تم نیز به عنوان گزین��ه احتمالی برای 
تصدی سمت دادستانی در دیوان محاسبات کشور یاد می شود. در 
حال حاضر رحمانی فضلی، رییس و اصغرعربیان، دادس��تان دیوان 

محاسبات کشور هستند.

تشکل های سنتی پاسخگوی 
نیازهای سیاسی نیستند

دبیرکل جبهه ایس��تادگی با تأکید بر این که نمی توان در انتخابات 
رقابت و مش��ارکت گروه��ا و تش��کل ها را یک ض��رورت در محیط 
اجتماعی و سیاسی دانس��ت ولی لوازم کار که مهم ترین آن داشتن 
تشکل و حزب را نداش��ته باش��یم، تصریح کرد: جدا از این که ما در 
داش��تن احزاب توانمند و قدرتمند که بعدها تش��کیل یک سازمان 
 یا باش��گاهی را بدهند ک��ه در جهت تعالی و پیش��رفت آنها تصمیم 
 گرفت��ه و هم اندیش��ی کن��د ب��ا چال��ش مواج��ه ای��م، ام��روز با 
چالش تش��کیل حزب در جامعه روبه رو هس��تیم ک��ه باید برای آن 

فکری شود. 
 حبیبی بر همین اس��اس تش��کیل احزاب توانمند و قدرتمند را که 
بتواند ب��ه حضور م��ردم در صحن��ه و حض��ور احزاب در س��اختار 
قدرت کمک کند الزم دانس��ت و گفت: از ای��ن رو، نهادی به عنوان 
باش��گاه که بتواند این اح��زاب را هماهن��گ ک��رده و از حقوق آنها 
 دفاع و ش��رایط تعالی و بهبود آنها را فراهم کن��د، از جمله کارهای 

ضروری است.

مسأله هسته ای ایران و بحران در سوریه در اولویت دستور کار 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روس��یه در  نخستین سفر به 

اسرائیل که روزگذشته آغاز شد، قرار گرفت.
روسیه به عنوان عضوی از شورای امنیت سازمان ملل و شریک 
تجاری ایران، با تحریم های مضاعف آمریکا و متحدانش علیه 
جمهوری اسالمی مخالف است، اما آمریکا و اسرائیل تهران را به 
تالش برای تولید سالح هسته ای متهم می کنند؛ اتهامی که 
ایران آن را رد می کند و تا کنون چندین دور مذاکره برای حل 
پرونده هسته ای جمهوری اسالمی نیز به نتیجه نرسیده است.

رسانه های اسرائیلی می گویند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل و وزرای عالی رتبه وی از این که به طور علنی از پوتین 
بخواهند به تالش های غرب برای تشدید فشار بر ایران ملحق 
شود، خودداری می کنند؛ چرا که این نگرانی وجود دارد، با این 

درخواست، پوتین خشمگین شود.
این در حالی است که یک دیپلمات غربی درخصوص شرایط 
آخرین دور از مذاک��رات ایران به روزنام��ه هاآرتص می گوید: 

طرف ایرانی بس��یار خونس��رد رفتار می کرد. آنها در حالی در 
نشست حاضر شده بودند که هیچ اعتنایی به فشارهای طرف 
غربی نمی کردند و به گونه ای رفت��ار می کردند که انگار وقت 

بسیار است و باید همچنان مذاکره کرد.
وی تأکید می کند که ظاه��را برای ایرانی ها مهم نیس��ت که 
نتیجه مذاکرات چه خواهد ش��د. آنها عجله ای برای به نتیجه 
رسیدن مذاکرات ندارند. می گویند به نتیجه نرسیدیم، دوباره 
پش��ت میز مذاکره می آییم. آنها به هیچ وجه نگران نیستند، 
کاماًل هوش��مندانه عم��ل می کنند و خ��وب می دانند که چه 
می خواهند. در طول مذاکرات طرف غرب��ی  بارها از روند کند 
مذاکرات خسته شد و از عدم رسیدن به نتیجه ای روشن گالیه 
کرد، ولی طرف ایرانی به هیچ وجه احساس خستگی نمی کرد 
و خیلی راحت مذاکرات را ادام��ه می داد؛ گویی که زمان برای 

ما تنگ است، نه آنها. 
این در حالی است که جیمز بیکر، وزیر امور خارجه اسبق ایاالت 
متحده آمریکا در مصاحبه با شبکه س��ی بی اس آمریکا گفت: 

»غرب راهی جز مذاکره با ایران ندارد و باید آن قدر با ایرانی ها 
مذاکره کنیم تا به نتیجه برسیم.«

وی همچنی��ن تأکید کرد: مذاک��ره و گفتگو تنه��ا انتخاب ما 
در برابر ایران است. ایران نه عراق اس��ت و نه کره شمالی. اگر 
می خواهیم پرونده هس��ته ای اش به نتیجه برسد، باید فقط با 
آنها گفتگو کنیم.  اما گفته می شود هم دفتر نخست وزیر و هم 
وزارت خارجه اسرائیل به شدت منتقد موضع روسیه در قبال 

پرونده هسته ای ایران و بحران در سوریه هستند.
روزنام��ه اس��رائیلی حیوم، ب��ه نقل از ی��ک مقام عال��ی رتبه 
 گزارش م��ی ده��د، راه متوقف ک��ردن ای��ران از پوتین عبور 
می کند، اما به نظر نمی رسد که در حال حاضر روس ها دلیلی 
برای تغییر موضع خود داش��ته باش��ند. با وج��ود برآوردها و 
تحلیل های منفی، برنامه های هسته ای مورد تردید ایران در 
دستور کار سفر 24 ساعته پوتین به اسرائیل قرار دارد. انتظار 
می رود در این س��فر تل آویو، پوتین را در مورد سیاست ایران 
و فروش سالح به روسیه تحت فش��ار قرار دهد. پیام اسرائیل 
برای پوتین این خواهد بود که تل آویو برنامه هس��ته ای ایران 

را تحمل نمی کند. 
مس��ئول س��رویس روس��یه در وزارت ام��ور خارج��ه 
اس��رائیل خاطرنش��ان م��ی کن��د: البت��ه دیپلماس��ی در 
اولویت ق��رار دارد، ام��ا حفاظت از اس��رائیل اهمی��ت زیادی 
 دارد و از روس��یه ب��ه عن��وان عض��و ش��ورای امنی��ت انتظار 
 می رود مس��ئولیت خ��ود را درک ک��رده و از ایج��اد چرخه 
هس��ته ای در ایران جلوگیری کند. یک تحلیلگر محلی نیز بر 
این باور است که س��فر پوتین به منظور ارسال یک پیام برای 

تهران طراحی شده است. 
به گفته وی، یک��ی از دالیل س��فر رییس جمهور روس��یه به 
اس��رائیل، این اس��ت که به ایرانی��ان بگوی��د در صورتی که 
مصالحه نکنند، مس��کو به کش��وری که دش��من ته��ران به 
ش��مار می رود، نزدیک تر خواهد شد. نخس��تین سفر پوتین 
به اس��رائیل در حالی انجام می ش��ود که مذاک��رات اخیر در 
مسکو برای حل مسأله هس��ته ای ایران به نتیجه ای نرسیده 
و قرار اس��ت گفتگوها در س��طح کارشناس��ی در اس��تانبول 
برگزار ش��ود. از س��وی دیگر، اس��رائیل نیز بار دیگ��ر تهدید 
 اق��دام نظامی علی��ه تأسیس��ات هس��ته ای ای��ران را مطرح 
می کن��د ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه ناکام��ی مذاک��رات مس��کو، 
 جدی ت��ر ش��ده اس��ت.رییس جمه��ور روس��یه ب��ا هیأتی

300 نفره از اعضای دولت، مش��اوران و رسانه ها روز دوشنبه 
وارد اسرائیل شد.

رییس جمهور روسیه  در تل آویو 

پیام سفر پوتین برای ایران

احمدی نژاد باید از برزیل 
برمی گشت

پایان عضویت مرسی در 
اخوان  المسلمین

همه اصالح طلبان را به یک دید 
نباید نگاه کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی در خصوص 
حواشی سفر احمدی نژاد به 
برزیل گف��ت: رییس جمهور 
بای��د از همان ابت��دا که وارد 
ف��رودگاه برزیل ش��د و دید 
که شأن ریاس��ت جمهوری 
و جمهوری اس��المی ایران رعایت نمی شود، س��فر را ادامه نمی داد و بازمی گشت. 
حیدرپور تأکید کرد که رییس جمه��ور نباید اجازه دهد که ب��ه حیثیت جمهوری 
اسالمی ایران آسیب وارد شود. گفتنی است در جریان سفر سال 89 رییس جمهور 
برزیل به ایران که در جریان شرکت وی در اجالس گروه 15 انجام گرفت، با استقبال 
وزیر امور خارجه وارد تهران ش��د و در ادامه مورد استقبال رسمی احمدی نژاد قرار  
گرفته بود. گفته می شود در این سفر رییس جمهور برزیل حاضر به دیدار با احمدی 
 نژاد  نشده است. این مسأله هنوز جوابی از سوی دس��تگاه دیپلماسی ایران نداشته 

است.

در پ��ی پی��روزی محم��د 
مرسی، نامزد انقالبیون مصر، 
دبیرکل اخوان المس��لمین 
پایان عضوی��ت وی را در این 
گروه اعالم کرد. پس از اعالم 
رسمی انتخاب محمد مرسی 
به عنوان رییس جمهور این 
کشور، محمود حسین گفت: 
عضویت محمد مرسی در اخوان المس��لمین و حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی 
این گروه به علت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری و تصدی این سمت، به 
پایان رسید. محمود حسین افزود: پایان عضویت مرسی در اخوان المسلمین در واقع 
عمل به قولی است که این گروه قبل از انتخابات ریاست جمهوری به اجرای آن متعهد 
ش��ده بود. العالم گزارش داد که گروه اخوان المس��لمین قبل از برگزاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در مصر اعالم کرده بود در صورتی که مرس��ی در این انتخابات 
پیروز شود، رییس جمهور همه مردم این کشور و به مثابه پایان عضویت وی در گروه 

خاصی خواهد بود. 

دبی��رکل جامع��ه اس��المی 
اول  ش��رط  مهندس��ین 
بازگش��ت اص��الح طلبان به 
رقابت های سیاسی را التزام 
به قانون اساس��ی دانس��ت و 
تأکید کرد: هیچ راه برگشتی 
برای اصالح طلب��ان فتنه گر 
نمانده است. محمدرضا باهنر 
در واکنش به خیز اصالح طلبان برای انتخابات آینده، اظهار داش��ت: نمی توان همه 
اصالح طلبان را با یک دید نگاه کرد؛ چراکه اصالح طلبان به چند دسته و طیف تبدیل 
شده اند که هریک عملکرد، روش و دیدگاه خود را دارند، لذا نباید با یک چوب همه 
 را برانیم. وی با بیان این که فتنه گران نیز خود را اصالح طلب می نامند، تصریح کرد: 
اص��الح طلب��ان فتن��ه گ��ر هرگ��ز نم��ی توانن��د دوب��اره ب��ه نظ��ام بازگردند و 
 تنه��ا راهی ک��ه م��ی توانن��د برون��د، آن اس��ت ک��ه توب��ه کنند ت��ا خداون��د از 
 گناه آن��ان بگ��ذرد؛ چراک��ه به جای��ی رس��یدند ک��ه راه بازگش��تی ب��رای خود 

به جا نگذاشتند.

سفر پوتین به منظور ارس�ال یک پیام برای تهران طراحی شده است. یکی از دالیل سفر رییس جمهور روسیه به 
اسرائیل، این است که به ایرانیان بگوید در صورتی که مصالحه نکنند، مسکو به کشوری که دشمن تهران به شمار 

می رود، نزدیک تر خواهد شد. 

اعالم حمایت آمریکا از ترکیه
هیالري کلینتون، وزیر امور خارجه آمری��کا در بیانیه اي با 
محکوم کردن اقدام س��وریه در س��رنگون کردن یک فروند 
هواپیماي نظامي ترکیه، در اظهاراتي مداخله جویانه ادعا کرد 
که این اقدام مقامات دمشق، اقدامي وقیحانه و غیرقابل قبول 
است. وي در این بیانیه مدعي شده است: این گونه اقدامات 
نشان دهنده قانون شکني مقامات س��وري است که به طور 
علني به قوانین بین المللي و صل��ح و امنیت جهاني پایبند 
نیستند. هیالري کلینتون با تأکید بر حمایت کامل آمریکا 
از ترکیه گفت: واشنگتن به تماس هاي خود با آنکارا در این 
خصوص ادامه مي دهد و با دیگ��ر هم پیمانان خود به ترکیه 
کمک خواهد کرد تا پاسخ مناس��بي به دولت سوریه داده و 
نظام بشار اسد، رییس جمهور این کشور را مورد بازخواست 
قرار دهد. جولیو تزي، وزیر امور خارجه ایتالیا نیز با محکوم 
کردن این اقدام دمش��ق گفت: ایتالیا در نشست ناتو که روز 
سه شنبه برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.پیش تر وزیر 
امور خارجه انگلیس نیز این اقدام مقامات سوري را محکوم 
و آمادگي خود را براي اتخاذ تصمیم هاي مناسب در شوراي 

امنیت علیه سوریه اعالم کرده بود.

اعالم حمایت روسیه از سوریه
 دیل��ی تلگ��راف در گ��زارش خ��ود می نویس��د: کش��تی 
ام.وی آلد که حام��ل بالگردهای نظامی و سیس��تم دفاعی 
اس��ت، ب��ار دیگر ع��ازم س��وریه می ش��ود. روس��یه اعالم 
 کرده ک��ه بالگردهای موج��ود در این کش��تی، بالگردهای 
بوده اند که تعمیر ش��ده و س��ایر تس��لیحات موجود در آن 
نیز مواردی هستند که به س��وریه امکان می دهند در برابر 

تهدیدهای خارجی از خود دفاع کند. 
روس��یه تالش دارد تا ضمن حفظ س��وریه ب��ه عنوان یک 
متح��د دوران جن��گ س��رد و آخری��ن دژ باقیمان��ده 
مس��کو در منطق��ه خاورمیان��ه به دنب��ال س��اقط کردن 
ص��دام از س��وی آمری��کا به عن��وان یک��ی از کش��ورهای 
نزدی��ک ب��ه روس��یه ، همچن��ان ی��ک متح��د نزدیک به 
 خ��ود در ای��ن منطق��ه داش��ته باش��د و در ای��ن ارتب��اط 
پیام های الزم را به غرب برس��اند. این خبر در حالی منتشر 
می شود که هنوز شایعات مطرح شده در مورد این که روسیه 
اقدام به س��رنگون کردن جنگنده ارتش ترکیه در آس��مان 
سوریه کرده، به قوت خود باقی است و قرار است که سازمان 
پیمان آتالنتیک ش��مالی ) ناتو ( برای بررس��ی این موضوع 
نشست فوق العاده برگزار کند. روسیه در هفته گذشته نیز از 
عزیمت دو ناو خود به بندرطرطوس در سوریه خبر داده بود.

س��ردار احمدرضا رادان، در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اس��تفاده برخی از کارمندان 
سازمان ها و بیمارس��تان های خصوصی از کراوات و آرایش های غلیظ، گفت: رسما 
اعالم می کنم که پلیس حتما با بخشی از سازمان یا بیمارستان خصوصی که از آرایش 
و کراوات به صورت سازمان یافته استفاده می کند، برخورد خواهد کرد. او استفاده از 
کراوات را ترویج نماد غرب دانست و افزود: اگرچه پیش از این نیز به صورت مکتوب 
اعالم کرده ایم، اما بار دیگر و همین جا به رؤسای بیمارستان ها اعالم می کنم که آن 
بخشی که به صورت سازمان یافته افراد از آرایش غلیظ یا کراوات استفاده می کنند، 
برخورد خواهد ش��د.رادان ادامه داد: گاهی برخی از کارمندان مجبور به استفاده از 
کراوات در آن سازمان یا بیمارستان می شوند و اگر این افراد از زدن کراوات اجتناب 

کنند، از دریافت حقوق یا استخدام بهره مند نمی شوند.

ماهر طاهر، دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با سعید جلیلی، نماینده 
رهبر معظم انقالب و دبیرش��ورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. در این 
دیدار جلیلی با تأکید بر این که فلسطین امروز متعلق به تمام جهان اسالم است، 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران حمایت از مقاومت فلسطین را در مبارزه 
با رژیم صهیونیس��تی یک تکلیف می داند و از حرکت مقاومت در فلس��طین و 
بلکه توس��ط تمام آزادی خواهان جهان حمایت می کند. جلیلی وقوع بیداری 
اسالمی در کشورهای منطقه را ظرفیتی بزرگ دانست و گفت: در چنین فضایی 
گفتمان غالب، باید آزادی و دفاع از فلس��طین باشد و حرکت مردمی و مقاومت 
فلسطین با استفاده از این فرصت برای همه مس��لمانان و آزادی خواهان جهان 

الهام بخش شود. 

بین الملل نیروی انتظامی

 هشدار سردار رادان 
به بیمارستان ها

ایران از فلسطین برای مقاومت 
حمایت می کند

خبرکوتاه

خبر بین الملل

سپاه یک حزب سیاسی نیست
سردار عزیز جعفری /فرمانده سپاه

سپاه یک حزب سیاسی نیس��ت، اما در میدان تهاجم سیاسی به انقالب 
عمل می کند و حرکتش اثر سیاسی دارد. س��پاه آگاهی بخشی سیاسی 
می کند و مشرف بر فضای سیاس��ی اس��ت، ولی مرز خود را با گروه ها و 
دسته های سیاس��ی همواره به عنوان یک تکلیف ش��رعی حفظ کرده و 
هرگز از آن عبور نخواهد کرد. امروز سپاه در میدان آگاهی و ارتقای قدرت 
تشخیص جامعه تالش می کند تا انقالب اس��المی دچار غفلت سیاسی 
نشود. س��پاه حافظ ارزش های سیاسی جامعه در س��طح کلیت انقالب 
است. میدان عمل سپاه در حوزه سیاس��ی، زمانی است که سیاست های 
بازیگران خارجی یا داخلی جنبه تهدید برای کلیت انقالب ایجاد کند. در 
عین حال عملیات روانی دشمن 
روی سپاه بالانقطاع ادامه دارد. 
دش��من تخریب چهره سپاه را 
یک آرزو می داند.گاهی اوقات 
افراد و یا شخصیت هایی ممکن 
اس��ت در فضای عملیات روانی 
دشمن قرار گیرند. ما باید مراقب 
باشیم در مسیر آرزوهای دشمن 

حرکت نکنیم.
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مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد

رییس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رییس جمهور مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی 
شاغل در زیرمجموعه های دولتی را لغو کرد. پیش تر در این قانون،  مجلسی ها اخطار داده بودند در صورت 

عدم پاسخگویی مناسب به رأی هیأت، رییس مجلس آن را به رییس دولت ابالغ می کند.

یادداشتیادداشت
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پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، نصب و راه اندازی 
تأسیسات مکانیکی و برقی موتورخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی

متقاضیان ش�رکت در مناقص�ه می توانند جهت کس�ب 
اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به آدرس www.mui.ac.ir  بخش مناقصات و مزایده های 
دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 6700199 تماس حاصل 

فرمایند.
روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
م الف/ 5728
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 فعالیت 216 دفترخانه ثبت ازدواج 
و 38 دفترخانه طالق در اصفهان

معاون امور اس��ناد اداره کل ثبت اسناد و امالک اس��تان اظهار داشت: 
تعداد دفاتر رسمی ثبت ازدواج در استان 216 دفترخانه است که یک 
دفترخانه نیز غیر فعال است. وی همچنین تعداد دفاتر فعال طالق را 
38 دفترخانه در سطح استان دانست. فخاری به اقدامات نوین اداره کل 
ثبت احوال و اقدامات آن اشاره کرد و گفت: توسعه اتوماسیون اداری و 
مالی در سطح استان، راه اندازی نرم افزار مالی و اداری و تجمیع بانک های 

اطالعاتی در شش واحد ثبتی را از مهم ترین اقدامات خدمات است. 

 فرار از خدمت، پیشتاز جرایم 
نیروهای مسلح در استان اصفهان

رییس سازمان قضایی نیروهای مس��لح استان اصفهان با تأکید بر این 
که اگرچه آمار جرایم نیروهای مسلح نسبت به سایر اقشار جامعه بسیار 
پایین اس��ت ولی قابل تأمل اس��ت، تصریح کرد: در حال حاضر فرار از 
خدمت، پیشتاز جرایم نیروهای مسلح در استان اصفهان است و در مورد 
رتبه بندی جرایم بعدی نمی توان اظهار نظر کرد؛ چون در قسمت های 
مختلف، انواع جرم مختلف است. مهرانفر در ادامه به برخی از تهدیدها 
اش��اره کرد که س��ربازان را در حین خدمت و دور از محل سکونت در 
معرض خطر قرار می دهد و بیان داشت: گرایش به مصرف مواد مخدر 
و همچنین جرایمی که خالف عفت و اخالق عمومی اس��ت، از جمله 
تهدیدهایی است که سربازان را در مرخصی های شهری تهدید می کند.

 راه اندازی 60 مدرسه تخصصی
 قرآن در اصفهان

 معاون پرورش��ی و فرهنگی آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفهان از 
راه اندازی 60 مدرس��ه تخصصی قرآن در مقطع دبس��تان و هم زمان 
با ش��روع س��ال تحصیلی 92-91 خبر داد. س��یدجواد پورحس��ینی 
از فعالی��ت 1300 پایگاه اوق��ات فراغت در اصفهان خب��ر داد و اظهار 
 داشت: در این پایگاه ها 20 هزار کالس تشکیل شده و3۵0 هزار نفر از 
دانش آموزان، آموزش می بینند.وی با بیان این که شش هزار مربی، کار 
آموزش دانش آموزان را برعهده دارند، افزود: ۵0  درصد دانش آموزان 
اصفهانی تحت پوشش کالس های اوقات فراغت قرارمی گیرند. معاون 
 پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان از اعزام 6۵0 نفر از 
دانش آموزان کم بضاعت به اردوهای طرح بنیاد علوی در تابستان امسال 
خبرداد و گفت:60 مدرس��ه تخصصی قرآن در مقطع دبستان نیز در 
 سال تحصیلی جاری راه اندازی می شود.به گفته پورحسینی، فعالیت 
پایگاه های اوقات فراغت آموزش و پرورش استان اصفهان آغاز شده و تا 

20 شهریورماه ادامه دارد.

 نتیجه الحاق خوراسگان به اصفهان 
به زودی اعالم می شود

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان با اشاره 
به این که الحاق خوراسگان به اصفهان به طور مجدد در اردیبهشت ماه 
سال جاری به تصویب شورای شهر خوراس��گان رسید، اظهار داشت: 
نتیجه موضوع الحاق این شهر به اصفهان در اولین فرصت پس از بررسی 
کارشناسی در شورای ش��هر و ش��هرداری اصفهان اعالم می شود. به 
گزارش ایمنا، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق گفت: بحث الحاق 
خوراسگان به شهر اصفهان از سال 13۴6 مطرح است و از زمان پیوستن 
رهنان به این کالنش��هر، این موض��وع در دوره های مختلف ش��وراها 

پیگیری و کار کارشناسی شده است.

 ساماندهی تابلوهای شهری
 زمان بر است

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: با توجه ب��ه وضعیت تابلوهای فعلی که در س��ال های 
گذشته به صورت نامناسب شکل گرفته، اگر بخواهیم تابلوهای موجود 
را بر اساس ضوابط اصالح کنیم، زمان بر و مش��کل است، از این رو در 
ابتدا باید مردم خود در زیبا س��ازی شهر مشارکت داشته باشند. وی با 
بیان این مطلب اظهار داشت: ساماندهی تابلوها بر اساس دستور العمل 
و مصوبه شورای شهر انجام می ش��ود. مصطفی بهبهانی افزود: البته 
اصالح و ساماندهی تابلوهایی که در سال های گذشته نصب شده اند 
زمان بر است و باید به تدریج انجام شود. وی با اشاره به این که در مصوبه 
شورا، محل نصب تابلوها، ابعاد، رنگ و نوع تبلیغات مشخص شده است، 
بیان داشت: دستورالعمل س��اماندهی تابلو در یک چارچوب و ضوابط 
مشخص به منظور زیباسازی شهر تدوین شده که متولی آن، سازمان 
فرهنگی و تفریحی شهرداری با مشارکت سازمان زیباسازی شهرداری 
است. وی تأکید کرد:  همه شهروندان موظف به رعایت و پیروی از این 
دستورالعمل هستند، از این رو شهرداری در صورت مشاهده تخلف در 

این زمینه با خاطیان برخورد می کند.

 نمی دانیم درد خود را برای 
چه کسی عنوان کنیم؟

مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی استان اصفهان 
با بیان این که عدم پرداخت بدهی بازنشستگان فرهنگی 
توسط دولت درد کهنه آنها شده است، گفت: متأسفانه 
نمی دانی��م درد خود را برای چه کس��ی عن��وان کنیم؟ 
مجید روس��تا ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت نابسامان 
فرهنگیان بازنشسته، اظهار داشت: متأسفانه مشکالت 

قشر بازنشسته فرهنگی روز به روز بیشتر می شود.
وی در گفتگو با ایمنا  مهم ترین مس��أله بازنشس��تگان 
فرهنگی را عدم پرداخت بدهی دولت به آنها از پنج سال 
گذشته تا کنون عنوان کرد و اذعان داشت: براین اساس 
دولت یک میلیارد و 830 میلیون تومان به بازنشستگان 
فرهنگی در کل کشور بدهکار است، اما تا کنون نسبت 
به پرداخت این مبلغ هیچ اقدام مثبت و درخور توجه ای 

انجام نداده است.
به گفته مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی استان 
اصفهان، تنها اقدام انجام شده از سوی دولت در خصوص 
این بدهکاری، واریز مبلغ 2۵0 هزار تومان به حس��اب 
بازنشستگان فرهنگی در فروردین ماه سال جاری است.

روس��تایی ادام��ه داد: ای��ن درحالی اس��ت ک��ه دولت 
 به ه��ر فرهنگی بی��ن دو ت��ا دو و نیم میلی��ون بدهکار 
اس��ت. روس��تایی با بیان این که برای حل این مس��أله 
 ب��ه دی��وان عدال��ت اداری نی��ز ش��کایت کرده ای��م، 
متذکر ش��د: دولت درخصوص پرداخت بدهی خود به 

فرهنگیان بازنشسته بی توجه است. 
وی در ادامه به افزایش حقوق بازنشس��تگان طبق نرخ 
تورم بانک مرکزی در هرسال اش��اره کرد و خاطرنشان 
ساخت: دولت در این خصوص نیز کوتاهی کرده و قانون 
را اجرا نمی کند. مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی 
استان اصفهان تصریح کرد: نظام اجرایی – اداری کشور 
به دلیل تبعی��ض در حقوق کارمندان و بازنشس��تگان، 

نیازمند اصالح و تغییر است.

مردان 25 تا 29 ساله اصفهانی بیشتراز زنان طالق می گیرند مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: مردان 2۵ تا 29 ساله 
اصفهانی بیشتر از زنان در این س��ن طالق می گیرند. محمود 
علیپور در گفتگو با مهر با اش��اره به میزان وقوع طالق در بین 
جوانان دختر و پس��ر اصفهانی، افزود: بر اس��اس بررسی های 
انجام گرفته در بین مردان و زنان 2۵ تا 29 اصفهانی، این نتیجه 
حاصل شد که مردان بیشتر از زنان در این سن طالق می گیرند.

 وی با اش��اره ب��ه آماره��ای به دس��ت آم��ده در ای��ن زمینه، 
اظهار داش��ت: میانگین وقوع طالق در مردان 2۵ تا 29 س��اله 
 اصفهان��ی، 28 درص��د فراوانی را نش��ان می دهد ک��ه حدود

2درصد بیش��تر از نرخ طالق در میان زنان این محدوده سنی 
است.

مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان همچنین با اشاره به نرخ 
فراوانی طالق در میان زنان اصفهان��ی، تصریح کرد: همچنین 
زنان 2۵ تا 29 س��اله اصفهانی هم با فراوانی 26/6 درصد، نرخ 

باالیی از طالق را به نام خود ثبت کرده اند.

 کمتری�ن ن�رخ ط�الق متعل�ق به زن�ان و م�ردان 
سالخورده است

مدیرکل ثب��ت احوال اس��تان اصفهان ب��ا بیان ای��ن که زنان 

 و م��ردان س��الخورده اصفهان��ی کمتری��ن فراوان��ی طالق را 
در میان گروه های س��نی مختلف به خود اختص��اص داده اند، 
اضافه کرد: بر اساس آمار به دست آمده، مردان اصفهانی 6۵ تا 
69 ساله کمترین نرخ طالق را در میان گروه های مختلف سنی 

مردان به نام خود ثبت کرده اند. 
علیپور ادامه داد: همچنین کمترین ن��رخ طالق در میان زنان 
اصفهانی نیز در بازه س��نی70 تا 7۴ س��ال به ثبت رسیده که 
در نوع خود قابل توجه اس��ت و باید این مورد، با تأمل بیشتری 

دیده شود.
دختران 20 تا 24 ساله بیشتر ازدواج می کنند  

علیپور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به میزان 
وقوع ازدواج در میان جوانان اصفهانی، درباره میانگین س��نی 
ازدواج دختران گفت: آمار نش��ان می دهد که میانگین س��ن 
ازدواج دختران اصفهانی،20 تا 2۴ سال است که آمار به نسبت 

مطلوبی به شمار می رود. 
مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان میانگین سن ازدواج در 
میان پسران اصفهانی را کمی بیش��تر از دختران عنوان کرد و 
افزود: میانگین سن ازدواج پس��ران اصفهانی 2۴ تا 29 سال به 

ثبت رسیده است.

هشدار 

گشتی در اخبار

کارگاه های طالسازی MS را 
افزایش داده است

عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان با تأکید بر آمار باالی MS در این 
کالنشهر، اظهار داش��ت: وجود کارگاه های طالس��ازی در سطح شهر به 
تشدید این بیماری کمک کرده اس��ت. علیرضا نصر اصفهانی با بیان این 
مطلب گفت: در این کارگاه ها از موادی چون سیانور، اسید و تیزآب استفاده 
می شود که عالوه بر مشکالت تنفسی برای ساکنان، باعث شیوع بیماری 

MS هم شده است.
عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان افزود: مس��ئوالن باید این مسأله 
را جدی ت��ر دنبال کنن��د تا این مش��کل ح��ل ش��ود. نصراصفهانی به 
 ش��بکه فاضالب فرس��وده ش��هر اصفهان اش��اره و تصریح کرد: در این 

کارگاه ه��ا از م��واد اس��یدی، 
تی��زآب و س��یانور اس��تفاده 
می ش��ود ک��ه این م��واد بعد 
از دف��ع، وارد ش��بکه فاضالب 
 ش��هری ش��ده و  س��فره های 
آب ه��ای زی��ر زمین��ی را هم 
آلوده م��ی کند ک��ه باید برای 
این مشکل چاره اندیشی شود.
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خبر روز
کتاب آموزش شهروندی رونمایی شد

نخستین جلد آموزش شهروندی ویژه اقشار کم س��واد و اعضای نهضت سواد آموزی با عنوان 
»به سوی آرمان شهر« در اصفهان رونمایی شد.  این مجموعه دارای 60 صفحه و چهار فصل با 
نام های شهر اسالمی، روابط اجتماعی، محیط زیست و حمل و نقل عمومی منتشر شده است. 
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درها باز ش��دند؛ جمعیت هر طور که هست خود را باال کشید. 
بی آر تی سه راه حکیم نظامی ایس��تگاه ندارد و  پیرزن که در 
میان فشار جمعیت نتوانسته بود سوار شود، با تالش دو مسافر  
در حالی که به نفس افتاده و ترس از بسته شدن در را داشت، با 
هر زور و زحمتی بود خودش را باال کشید. صندلی ها پر است. 
چش��مش به دو صندلی تا ش��و رو به روی در ماند، اما صندلی 
به اش��غال دو خانم درآمده بود؛ یکی از آنها دختری 20 ساله 
 در حال صحبت ب��ا موبایلش ب��ود و دیگری خانم��ی حدودا 

۴0 ساله بود که با بی تفاوتی اطراف را نگاه می کرد. 
چشمانش با نگاه پیرزن تالقی کرد. دس��تان چروکیده زن به 
میله اتوبوس گره شده بود و با وجود چادرش، بیم آن می رفت 
که در اثر یک ترمز، زمین بخورد. زن ۴0 س��اله با عصبانیت  و 
کامال بی تفاوت مس��یر نگاهش را تغییر داد و پیرزن در گوشه 

پله ای مانند نشست.

مناسب سازی به تنهایی جواب نمی دهد
شرکت واحد اتوبوسر انی اصفهان و حومه و ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان یکی از نخستین مجموعه های موجود در سطح شهر  
اس��ت که از آغاز فعالیت ستاد مناسب س��ازی در اصفهان، به 
تعهدات خود در زمینه مناسب سازی برای معلوالن عمل کرده 
است، اما متأس��فانه با وجود فراهم کردن این امکان در سطح 
ن��اوگان حمل و نقل عموم��ی، به دلیل عدم فرهنگ س��ازی، 
ش��اهد نادیده گرفتن این موضوع از سوی  سطح قابل توجهی 

از جامعه هستیم. 
در همین راستا بود که سید عباس روحانی، مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه با اشاره به این که معلوالن 
نیز همانن��د افراد ع��ادی بای��د از امکانات موجود در س��طح 
 شهر برای حمل و نقل خود بهره مند ش��وند، اعالم کرده بود: 
با توجه به ضرورت رعایت حقوق معلوالن در سطح شهر، تمامی 

اتوبوس های خریداری ش��ده برای این ناوگان از امکانات ویژه 
برای معلوالن برخوردار است.

بر اس��اس این گزارش، در حالی که  تمامی ای��ن اتوبوس ها از 
قابلیت تنظیم ارتفاع برخوردار هستند و از این قابلیت باید برای 
افراد توان خواه ش��امل معلوالن ویلچری و سایر افراد استفاده 

شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

صندلی های بی آرتی، نماد دیگری از تضییع حق 
چندی قبل صندلی های ردیف نخست تعدادی از اتوبوس های 
شهری اصفهان مزین به رنگ زرد شد و نام ویژه معلوالن بر آن 
جا خوش کرد تا شاید مردم را وادارد به نیاز افراد نیازمند توجه 

کنند، اما این هم دردی از بی فرهنگی ما دوا نکرد. 
این روزه��ا در اتوب��وس های ب��ی آر ت��ی دو صندلی تاش��و 
 مقاب��ل در ورودی اتوب��وس قرار داده ش��ده و بر شیش��ه آن، 
تصوی��ری ب��ه چش��م می خ��ورد ک��ه در آن نم��ادی از 
س��المندان، نابینایان، افراد آس��یب دیده  و افراد ویچلرسوار 
 به چش��م می خ��ورد. در زیر این تصویر به درش��تی نوش��ته 

شده است: 
» از این که حقوق افراد توان خواه را رعایت می فرمایید، 

سپاسگزایم«
در زیر این تصویر بر چس��ب رنگی دیگری به چشم می خورد 

با این مضمون:
 this space is reserved for a wheelchair. the
 wheelchair must be placed facing rearwards
 resting against the support or backrest with

the brakes on
 مفهوم ای��ن عبارت، چنین اس��ت که این فضا ب��رای صندلی 
چرخدار  است. اگر بر روی صندلی چرخدار قرار گیرد، امکان 

استراحت و حمایت و پشتی در برابر ترمز را فراهم می کند.
صندلی های بی آرتی تنها بهانه ای است برای این که به همه 
یادآوری کنیم افراد توان خواه بخشی از جامعه ما هستند که 
نه تنها باید س��ازمان ها به آنها توجه کنن��د، بلکه نیازمند جو 
اجتماعی هس��تند که برای حرکت و پویایی آن همراه باش��د 
و از آنه��ا حمایت کند.حاال دیگر قضاوت با خود شماس��ت که 
درباره رفتار خود و س��ایر همش��هریان چه برخوردی داشته 
باش��یم و چگونه می خواهیم حقوق اف��رادی را رعایت کنیم 
 که با وجود آن که حقش��ان تعریف شده اس��ت، باز هم شاهد 

ضایع شدن آن هستند.

این بار صندلی های بی آرتی بهانه شد 

معضلی به نام بی توجهی به افراد توان خواه 

فرهنگ در هیچ کج�ای دنیا از ضمانت اجرایی برخوردار نیس�ت و این نهادها هس�تند که با  شهرزاد 
آموزش، جامعه را فرهنگ پذیر می کنند، به طوری که یا مردم را از بی تفاوتی نس�بت به یک باباعلی پور 

مسأله خارج می کنند و یا به آنها یاد می دهند که چگونه در برابر مسائل جامعه برخورد کنند. 
اما واقعیت آن اس�ت که مس�ائل زیادی وجود دارد که هنوز از بی توجهی فرهنگی رنج می برند و نه جامعه به آن 

اهمیت می دهد و نه راه حلی برای آن اندیشیده شده است.

       

به گزارش فارس، محمدمهدی اس��ماعیلی در مراسم تودیع و 
معارفه مدیرکل دفتر امور ش��هری استانداری اصفهان گفت: 
کسی نگران از دست دادن پست و جایگاه خود است که برای 
به دست آوردن آن دس��ت و پا زده باشد، در حالی که همه ما 

سرباز این نظام و البته با سمت های مختلف هستیم.
وی تأکید کرد: مسئولیت ش��وخی بردار نیست و تا زمانی که 
مس��ئولیت برعهده ماس��ت، باید همانند ثانیه نخست انجام 
وظیفه و مانند روز نخستی که معارفه ش��دیم، کار را محکم 
انجام دهیم. اس��ماعیلی خطاب به همه مدیران و مسئوالن 
حاضر در جلسه اظهار داش��ت: ما خادمان این نظام هستیم 
و باید محکم این مس��ئولیتمان را انجام دهی��م. وی با تأکید 
بر پرکاری و سخت کوش��ی مسئوالن در س��ال پایانی دولت 
خدمتگزار گفت: رییس جمهور به بخش عمرانی تأکید و نظر 
ویژه ای داش��تند و هر کوتاهی در اجرای آن نیز خالف شرع 
است. معاون سیاسی- امنیتی اس��تاندار اصفهان با بیان این 
که ادامه کار را باید محکم تر از قبل انجام داد، افزود: نباید این 
تصور که سال آخر دولت است در مس��ئوالن ایجاد شود و از 

تسریع در کار کم کنند.
وی اضافه کرد: باید روند کار به ویژه در حوزه عمرانی با تدبیر 
دنبال شود و پروژه های عمرانی نیمه کاره در مدت یک سال 

آینده به نقطه روشنی برسد.
اسماعیلی رویکرد و مواضع حوزه استانداری اصفهان را حوزه 
 خدمتگ��زاری عنوان کرد و گفت: در س��ال گذش��ته بیش از 
پنج هزار پروژه عمرانی در اصفهان افتتاح شد. وی همچنین 
با اشاره به این که مجموعه فعالیت های حوزه استان همچون 
 زنجیر به هم پیوس��ته اس��ت، اضاف��ه کرد: در ح��ال حاضر 
یک هزار پروژه عمرانی در استان اصفهان آماده افتتاح است.

معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان افزود: باید در حوزه 
عمرانی بدون هرگونه جنجال و حاشیه، فقط کار شبانه روزی 

دنبال شود.
اسماعیلی تأکید کرد: هنوز در حوزه عمرانی استان جای کار 
کردن بسیار است؛ هرچند که نقاطی در شهر اصفهان وجود 
دارد که رنگ و بوی عمرانی به خ��ود ندیده و این با حاکمیت 

دینی تعارض دارد.
وی ادامه داد: به زبان آوردن برخی از نقاط شهر برای شهری 
همچون اصفهان که پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 

محسوب  می شود، شرم آور است.
معاون سیاس��ی- امنیتی اس��تاندار اصفهان اظهار کرد: باید 
عالوه بر حفظ میراث فرهنگی و مقدم بودن آن بر پروژه های 
عمرانی، برای ارایه خدمات متناسب با حفظ میراث فرهنگی 

تالش کرد.
وی با بیان این که حجم کار بسیار باالست، تأکید کرد: خدمات 
عمرانی را باید با تالش جدی و با توجه به ظرفیت باالی استان 
در نظر گرفت. اس��ماعیلی رویکرد مهم اس��تان را بر مبنای 
عمرانی دانست و گفت: دستگاه های اجرایی باید مسابقه در 
خدمت بگذارند و نمایندگان نیز بودجه بیشتری را برای استان 
جذب کنند. وی به تودیع و معارفه چند مدیر در اس��تانداری 
اشاره و تصریح کرد: در یک فرصت مناسب از خدمات معاون 

عمرانی سابق استانداری تجلیل می شود.

رییس س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی اصفهان در گفتگو با 
مهر با اش��اره به آمارگیری های انجام ش��ده از میزان تحصیالت 
بهره برداران کشاورزی در ایران، گفت: آمارها نشان می دهد فقط 
0/8درصد بهره برداران کشاورزی ایران دارای تحصیالت فوق دیپلم 
یا باالتر در رش��ته های مرتبط با امر کشاورزی هستند. وی اظهار 
داش��ت: البته تعداد افراد فعال در حوزه کشاورزی با مدرک فوق 
دیپلم و باالتر، محدود به همین تعداد اندک نیس��ت و دوس��وم 
از افرادی که در رش��ته های دیگر تا فوق دیپل��م یا باالتر تحصیل 
کرده اند، مشغول به کشاورزی هس��تند. مهدی تقی پور  تصریح 
کرد: همچنین این آمار نش��ان می دهد که ۵ درصد از کشاورزان 
ایرانی بی سواد هستند و 3۴ درصد نیز تا مقطع ابتدایی و مقاطع 
غیررسمی نظیر نهضت سوادآموزی تحصیل کرده اند. وی اضافه 
کرد: بر اساس آمار به دست آمده 17درصد از کشاورزان ایرانی نیز 
تا مقطع راهنمایی و دبیرستان درس خوانده اند و پس از این مقاطع، 
دیگر به تحصیالت خود ادامه نداده اند. تقی پور در بخش دیگری از 
صحبت های خود با انتقاد از روند موجود در حوزه کشاورزی کشور 
گفت: آمار نشان می دهد که افراد با تحصیالت عالیه غیرمرتبط 

با کشاورزی بیشتر وارد این حوزه می شوند و در این شرایط، این 
سؤال پیش می آید که چرا فارغ التحصیالن رشته های غیرمرتبط 
بیشتر جذب این حوزه می شوند؟ وی با اش��اره به این که با ادامه 
این روند ایجاد فرصت های ش��غلی برای فارغ التحصیالن رشته 
کشاورزی دشوار می ش��ود، افزود: آماری که توسط وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری ارایه ش��ده است، نش��ان می دهد که در هر 
ساعت، سه نفر در رشته کش��اورزی فارغ التحصیل می شوند که 
آماری قابل تأمل به شمار می رود. رییس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی اصفهان با تأکید بر این که اصفهان سهم قابل توجهی 
در پرورش دانش آموختگان کشاورزی دارد، اظهار داشت: آماری 
که از سوی وزارت علوم ارایه شده، همچنین نشان می دهد که در 
هر هشت ساعت، یک نفر از اس��تان اصفهان در رشته کشاورزی 
فارغ التحصیل می ش��ود. وی با بیان این که فارغ التحصیل شدن 
افراد به معنی ورود به بازار کار و آغاز فعالیت در این حوزه اس��ت، 
 افزود: پس از فارغ التحصیلی دانش آموختگان حوزه کش��اورزی، 
دو مورد مهم باید س��رلوحه فعالیت های برنامه ریزان قرار گیرد؛ 
اولین نکته این اس��ت که این دانش آموختگان چگونه وارد بازار 
کار شوند و دومین نکته نیز این است که سرمایه ای که برای انجام 
فعالیت های تولیدی باید در اختیار این اف��راد قرار گیرد، چگونه 

تأمین شده و چگونه اختصاص یابد.

دانش آموختگان کشاورزی جذب بازار کار  نمی شوند
تقی پور همچنین با انتقاد از روند ب��ه کارگیری فارغ التحصیالن 
مرتبط با کش��اورزی در بازار کار، تصریح کرد: متأس��فانه تعداد 
زیادی از فارغ التحصیالن رش��ته کش��اورزی در رشته تحصیلی 
خود مشغول به کار نمی شوند که این موضوع، خود معضل بزرگی 
 برای این حوزه به ش��مار می رود. وی با اش��اره به این که یکی از 
مهم ترین عوامل عدم جذب جوانان به بازار کار حوزه کشاورزی 
س��ن باالی فعاالن این حوزه اس��ت، اضافه کرد: بررسی ساختار 
سنی بهره برداران کشاورزی نشان می دهد که فعاالن این رشته 
در بسیاری مواقع سن باالیی دارند و همین سن باال کمتر جوانان 

را ترغیب به فعالیت در حوزه کشاورزی می کند.

معاون سیاسی - امنیتی استانداری :

به زبان آوردن نام برخی از نقاط شهر، شرم آور است   هر 8 ساعت، یک اصفهانی کارشناس کشاورزی می شود
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان :



چهره روزیادداشت

گشت نامحسوس تعزیرات
 در بازار اجاره

براساس جلسات مسئوالن بازار مسکن مقرر شده  است نرخ 
افزایش مجاز اجاره بها در سال جاری 13 تا 15 درصد باشد. 
برهمین اساس از دهم تیر سال جاری، قوانین تعزیراتی در 
بازار اجاره بها بار دیگر اجرایی می شود و موجران تنها حق 
خواهند داش��ت قیمت اجاره بهای خود را 13 تا 15 درصد 
افزایش دهند. البت��ه بنا به گفته مصطفی قلی خس��روی، 
رییس اتحادیه مش��اوران امالک کشوری، قانون تعزیراتی 
اجاره بها که در سال جاری به کار بسته خواهد شد، نسبت 
به سال گذش��ته یک تفاوت عمده  دارد و آن هم همکاری 
نکردن اجرایی مش��اوران امالک با چنین طرحی اس��ت. 
باید توجه داش��ت در سال گذش��ته هم نرخ افزایش مجاز 
7 ت��ا 9 درصدی در ب��ازار اجاره بها اجرا ش��د ام��ا به گفته 
کارشناس��ان، موفقیتی در کنترل بازار به دس��ت نیاورد. 
مصطفی قلی خس��روی، رییس اتحادیه کشوری مشاوران 
امالک هم با موفق نبودن این طرح در سال گذشته موافق 
است و تأکید می کند مخالفت او با این طرح در سال جاری 
هم از همین موضوع ریشه می گیرد. وی، موافقت بر سر نرخ 
تعزیراتی افزایش اجاره بها را مربوط به موافقت خود با این 
طرح ندانست و افزود: ما به عنوان مشاوران امالک، مخالف 
بگیر و ببندهای تعزیراتی در بازار به ش��کلی که در س��ال 
گذشته انجام شد، هستیم و این موضوع را در جلسات هم 
مطرح کرده ایم. دولت برنامه گشت نامحسوس تعزیرات در 

بازار اجاره را در دست دارد.

 حذف4/5 میلیون ایرانی 
از فهرست دریافت یارانه 

دبیر س��تاد هدفمندی  یارانه ها اعالم کرد: پیش از حذف 
برخی اقشار از سیستم دریافت یارانه نقدی، 74/5 میلیون 
نفر یارانه می گرفتند، اما این رقم هم اکنون به 70 میلیون 
نفر کاهش یافته است. محمدرضا فرزین درباره  این که آیا 
باز هم تع��داد دریافت کننده یارانه کاه��ش خواهد یافت، 
گفت:  ما هم اکنون در حال بررس��ی این موضوع هستیم. 
وی با اشاره به این که بخشی از افراد حذف شده از فهرست 
دریافت کنندگان یارانه، ایرانیانی هس��تند که در خارج از 
کش��ور زندگی می کنند، درباره چگونگی شناسایی افراد 
دارای تمکن مالی گفت: به هر حال ما از خیلی پایگاه های 
اطالعاتی استفاده کرده ایم و نظام مشخصی برای شناسایی 

این افراد داریم. 

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
25 روز تا خداحافظی با بنزین 100 تومانی

نظام سهمیه بندی بنزین به ششمین سال اجرای خود پا گذاشته اس��ت، با این وجود خبرگزاری مهر پیش 
 بینی کرد تا 25 روز آینده و همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و کاهش حجم سفرهای تابستانی، برای 

نخستین بار پای بنزین 1000 تومانی هم به جایگاه های سوخت کشور باز شود.  

کاهش ارزش پول ملی به شکل بی س��ابقه، ناشی از سیاستگذاری های 
غلط بانک مرکزی و رو به اضمحالل رفت��ن تصمیم گیری های علمی و 
کارشناسی در این نهاد تصمیم گیر و اثرگذار است. بانک مرکزی به طور 
مستقل سیاست های پولی و ارزی کشور را تعیین نمی کند. تصمیمات 
پولی و ارزی در سایر مراکز قدرت اتخاذ می شود و بانک مرکزی به اجرای 
مصوبات اکتفا می کند. در این دوره اثری از این ناهماهنگی ها و استقالل 
طلبی بانک مرکزی دیده نمی شود. دولت در این دوره به هرچه خواست 
رسید. بانک مرکزی  مانند یک 
اس��ب راهوار، سیاس��ت های 
پولی و ارزی دول��ت را به هرجا 
که گفتند، ب��رد. بانک مرکزی 
مطیع محض دولت بوده است، 
بدون آن که حتی بپرس��د چرا 
نیمی از سیب حالل و نیمی از 

آن حرام است.
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سهم صفر درصدی گردشگری در اقتصاد استان  
یک کارشناس  سینا       ادامه از صفحه  یک:

گردشگری گفت: تبلیغات تأثیر زیادی بر ایرانپور انارکی
ورود گردشگر به داخل اصفهان نداشته و 
انعکاس بد اخبار به وسیله دش��منان ایران، باعث اثرات منفی در 
سایر کشورها می ش��ود، در حالی که وقتی گردشگر وارد کشور 
می شود، از فضا و امنیت باالی داخلی ایران شگفت زده می شود. 
جبل عاملی با اشاره به این که شهرداری اصفهان با بیش از 10 شهر 
جهان خواهر خوانده اس��ت و این به تنهایی برای جلب گردشگر 
کفایت می کند، معتقد است برای اروپایی ها عالوه برآثار تاریخی 
بازارها وس��اختمان ها، مردم نیز جذابیت دارند و  نیازی به تبلیغ 
برای اصفهان نداریم. مهم این است که گردشگران برای رسیدن 
به اصفهان باید وارد مرزهای ایران شوند. این کارشناس گردشگری 
از عملکرد شهر داری انتقاد کرد و افزود: شهرداری باید تسهیالتی 
که جزو قرارداد ش��هرهای خواهر خوانده اس��ت، از جمله ایجاد 
مهمانسرا برای گردشگران شهرهای خواهرخوانده را فراهم کند، 

درحالی که من تبلیغ یا تالشی در این رابطه ندیده ام.

ستاره های کم فروغ هتل های اصفهان
بیگی، مدیر هتل آسمان با اشاره به کمبود هتل در اصفهان گفت: 
نبودن انگیزه اصلی هتلداری موجب شده بعد از گذشت حدود 35 

سال، هیچ هتل چهار و یا پنج ستاره در این استان ساخته نشود. 
وی افزود: هتل ها، به ویژه هتل های پرس��تاره در این شهر بسیار 
اندک هستند و همین تعداد نیز از مشکالتی رنج می برند که رفع 
این مشکالت می تواند آینده صنعت توریسم این استان را نسبت 

به آن چه اکنون وجود دارد، متحول کند.
 سعید سید کاظمی، مدیرهتل بین المللی کوثر اصفهان نیز معتقد 
است: درباره صنعت هتلداری باید به دو جنبه نرم افزاری و سخت 
افزاری توجه داشته باشیم؛ جنبه نرم افزاری کار یا نیروی انسانی 
شاغل در این صنعت و این حرفه و برنامه های عملیاتی است که 
باید به وس��یله این نیروی انس��انی به مرحله اجرا درآید و جنبه 
سخت افزاری کارهم، ساختمان، امکانات و تجهیزات هتل است. 
درحال حاضر واقعیتی که قابل مشاهده بوده و قابل انکار نیست، 
ضعف قابل توجه صنعت هتلداری در پرورش و به کارگیری نیروی 

متخصص و آموزش دیده است.
محسن رخشان، مدیر هتل آزادی اصفهان اظهار داشت: صاحبان 
س��رمایه و مدیران فعال در این بخش افرادی با ش��هامت، دلسوز 
و عاشق این صنعت و خواس��تار اعتالی روزافزون آن هستند که 
تاکنون و بنا به مس��ائل عدیده ای که این صنعت از سالیان قبل 
با آنها مواجه بوده اس��ت، تأثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و به 
تبع آن رکود در ورود گردشگران و کل صنعت گردشگری از جمله 
هتلداری و سرمایه گذاران در این بخش شده است، بنابراین با توجه 

به شرایط فعلی حاکم بر این بخش می طلبد دولت به عنوان متولی 
و سیاستگذار، با اس��تفاده از تمام ابزارها و پتانسیل های موجود 
خود، جهت عبور از بحران ها و ارتقای صنعت و قرار گرفتن آن در 
جایگاه واقعی خود، اقدامی عاجل و بدون فوت وقت به انجام رساند.

حیرت از آمار جهانی، تأسف از آمار داخلی
آمارهای رسمی حاکی از آن اس��ت که بیش از 620 میلیارد دالر 
گردش مالی سالیانه صنعت توریس��م در جهان است و متأسفانه 
سهم کش��ور ایران کمتر از یک دهم درصد اس��ت.گفته می شود 
گردش مالی صنعت گردش��گری جهان در این س��ده، از گردش 
مالی بخش صنعت فراتر و در چند س��ال آینده دس��ت کم به دو 
تریلیون دالر خواهد رس��ید. این در حالی است که طبق گزارش 
سازمان جهانی گردشگری، ایران تنها در کمتر از یک درصد بازار 
گردشگری بین الملل سهیم است. طبق بررسی های جهانی، هر 
دالر در صنعت گردشگری در مدت 20 س��ال، حدود چهار هزار 
دالر درآمد عاید س��رمایه گذار خواهد کرد، اما آمار کنونی اعالم 
ش��ده  بس��یار متناقض بوده و هیچ یک از رس��انه ها آن را تأیید 
 نمی کنند. اما آن چه مس��لم اس��ت ما از اهداف 20 ساله فاصله 

معناداری داریم. 

پیشنهادهایی برای بهبود
علی صفامهر، کارشناسی ارشد بازرگانی و از فعاالن حوزه پژوهش 
بازار اس��ت. راه اندازی ش��بکه های تلویزیونی جهان��ی و پایگاه 
جامع اینترنتی ویژه گردشگری، برگزاری مسابقه های هدفمند، 
اطالع رسانی به شیوه های جدید، تحول در نگرش و شیوه های 
روابط عمومی و گس��ترش ش��یوه های تبلیغاتی سازمان های 
گردش��گری، برگزاری نمایش��گاه ها، راه ان��دازی تلفن گویای 
»سروش اصفهان گردی«، گسترش تسهیالت و امکانات هدایتی 
و نصب اتاقک های گردش��گری ب��ا طراحی جدی��د، احداث آب 
نمای »دوستی ملل«، اعطای نش��ان های لیاقت و سایر امتیازات 
صنفی، ایجاد مجتمع بزرگ تولید و فروش صنایع دستی، تمرکز 
تس��هیالت در ورودی اصفهان – تهران، ارتباط با سیستم بانکی 
جهانی جهت استفاده از کارت اعتباری، تأسیس باغ وحش بزرگ 
اصفهان، معرفی هتل نمونه سال، تأس��یس رستوران مخصوص 
 غذاه��ای خارجی، بهب��ود وضعی��ت دستش��ویی های عمومی، 
آگاه سازی گردشگران با هشدارهای ایمنی، راه اندازی قطار هوایی 
و ناوگان های تاکسی رانی با امکانات ویژه، مدیریت کارآمد سرعت 
و حجم ترافیک، از پیش��نهاداتی اس��ت که صفامهر برای بهبود 

وضعیت گردشگری اصفهان، مطرح کرد.

نگاهی به جایگاه اقتصادی صنعت گردشگری اصفهان

صنعتی که باورش نداریم

 بانک مرکزی، اسب راهوار 
سیاست های پولی و ارزی دولت

عضو هیأت علمی دانشگاه اقتصاد اصفهان 
عبدالحسین ساسان

نارضایتی مردم از ابهام
 در دریافت یارانه نان 

افرادی که یارانه ن��ان را دریافت نکرده اند، به دنب��ال راهکاری برای 
دریافت آن هس��تند، اما سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها تاکنون در 
این زمینه اطالع رسانی نکرده اس��ت. یارانه نان برای افرادی در نظر 
گرفته شد که اوایل س��ال مبلغ 28 هزارتومان به عنوان مابه التفاوت 
 یارانه نقدی ف��از اول و دوم هدفمندس��ازی به حس��اب آنه��ا واریز

 شده بود.  بر این اساس، اسفند سال گذش��ته پیامک هایی از شماره 
30025 به برخی از سرپرس��تان خانوار ارس��ال ش��د که حاوی این 
پیام بود ک��ه »نظر به تمکن مال��ی، جهت انص��راف از دریافت یارانه 
به س��امانه www.refahi.ir مراجعه کنند.« البته مبنای ارس��ال 
پیامک ها مشخص نیس��ت، اما افرادی که در زمان تعیین شده برای 
اعالم انصراف ندادن خود به این س��امانه مراجع��ه نکرده اند، احتماال 
 جزو اف��رادی خواهند بود ک��ه در ف��از دوم از دریاف��ت یارانه معاف 

خواهند شد. 
فروردین برخی افراد از دریافت مابه التفاوت یارانه نقدی فاز دوم حذف 
شدند. این در حالی است که با تبدیل ش��دن این مبلغ به یارانه نان، 
برخی سرپرستان خانوار که این مبلغ را دریافت نکرده اند، در تماس 
با رسانه ها ابراز نارضایتی کرده و به دنبال دریافت این یارانه هستند. 
تعدادی از افراد برای دریافت یارانه نان به سازمان هدفمندی مراجعه 
می کنند و این سازمان با دریافت کد ملی و شماره تلفن اعالم می کند 

پس از بررسی با آنها تماس می گیرد.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ
2347 شماره ابالغیه: 9110100350600418، ش��ماره پرونده: 9009980350601150، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901164، خواهان محسن س��هرابی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد مهدی 
درس��تکار تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
شش��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 
9009980350601150 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/09 و س��اعت 9:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2348 ش��ماره ابالغیه: 9110100351900061، شماره پرونده: 9109980351900005، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910005، خواهان هاجر کرمی دادخواس��تی به طرفیت خوانده هادی مزروعی 
تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه نوزدهم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه 
9109980351900005 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/10 و ساعت 10:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. پیرامون- مدیر دفتر ش��عبه نوزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2349 شماره ابالغیه: 9110100350600187، ش��ماره پرونده: 9009980350600735، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 900744، خواهان روح اله تیموری دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان رضا 
محمودی��ه و مصطفی تیموری و کریم تیموری و عباس��علی کریمی )همگ��ی مجهول المکان( و 
حس��ن تیموری و علی نصر اصفهانی )مجهول المکان( و قاس��معلی کاظمی و عزیز اله تیموری 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه ششم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 9009980350600735 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/10 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2350 شماره ابالغیه: 9110100350400082، ش��ماره پرونده: 9009980350400578، شماره 
بایگانی شعبه: 900590، خواهان مرتضی عسگری دادخواستی به طرفیت خواندگان امیر داوری 
و رضا رویدش��تی و شرکت الماس دیس و س��ید مصطفی آل داوود تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9009980350400578 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1391/05/09 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
امیر داوری و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
2351 شماره ابالغیه: 9110100350400085، ش��ماره پرونده: 9009980350401424، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901441، خواهان: محمد س��ماوتیان دادخواستی به طرفیت خواندگان شهریار 
جالل پور و حس��ن ش��جاعی و اکبر ش��جاعی و ش��هرام جاللپور و عصمت درشتی و حسین 
س��ماواتیان و زهرا سماواتیان و مهدی ش��جاعی و ملوک سماواتیان تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالس��ه 9009980350401424 ثبت گردیده که 

وقت رس��یدگی آن 1391/05/09 و س��اعت 11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان شهریار جاللپور و مهدی و اکبر و حسن شهرت همگی شجاعی و درخواست 

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

چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2352 ش��ماره ابالغیه: 9110100351900058، شماره پرونده: 9009980351901088، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901136، خواهان حبیب اله آقارخ میرآبادی دادخواستی به طرفیت خوانده مینو 
آقانجفی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه نوزدهم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه 
9009980351901088 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/10 و ساعت 8:30 تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. پیرامون- مدیر دفتر ش��عبه نوزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2353 شماره درخواست: 9110460352300001، شماره پرونده: 9109980352300020، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910020، خواهان ایران اسماعیل زاده سودجانی فرزند خدارحم دادخواستی به 
طرفیت خوانده عبداله عموری فرزند مرزوق به خواس��ته س��لب حضانت فرزند مشترک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و سوم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه همکف اتاق شماره 51 ارجاع و به کالسه پرونده 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/8 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. جمشیدی- مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2354 ش��ماره ابالغیه: 9110100350801297، شماره پرونده: 9009980350800825، شماره 
بایگانی شعبه: 900831، خواهان محسن ذوالفقاری فدردی دادخواستی به طرفیت خوانده مجید 
بنازاده دردش��تی به خواسته تحویل پالک خودرو )تعویض( و خواهان رضا امینی دادخواستی 
به طرفیت محسن ذوالفقاری و مجید بنازاده و مهدی بومی به خواسته ورود ثالث تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9009980350800825 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/05/07 و ساعت 11:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان محس��ن ذوالفقاری و مهدی بومی و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
2355 قس��مت اجرای احکام شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 549/90 ج ح 6 و موضوع دعوی آقای سعید جان نثار و با وکالت خانم شیرین شریف 
زاده به نش��انی اصفهان، خ س��عادت آباد، روبروی مالص��درا، پ 40، طبقه 2 به طرفیت آقای 
محمدعلی موس��ی خانی به نش��انی اصفهان، جاده فرودگاه، نبش قهجاورستان، شرکت کافی 
کوال، فعاًلدر زندان مرکزی به سر می برد و به خواسته مطالبه مبلغ 649/971/681 ریال بابت 
اصل خواس��ته و هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه 
نش��ر آگهی و مبلغ 13/500/000 ریال حق االجرا در حق صندوق دولت جلسه مزایده ای را در 

تاریخ پنج ش��نبه 91/4/22 س��اعت 8 تا 9 صبح در دادگستری استان اصفهان واقع در خیابان 
نیکبخت، طبقه 3، اتاق 309 )قس��مت اجرای شعبه 6 دادگاه حقوقی( برگزار کند و اموال توقیفی 
را از طری��ق مزایده به فروش برس��اند. طالبین خرید می توانن��د 5 روز قبل از تاریخ مزایده از 
محل نگهداری اموال واقع در جاده فرودگاه، نبش قهجاورستان، شرکت کافی کوال بازدید و در 
صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناسی به حساب 2171290210008 
س��پرده بانک ملی ش��عبه دادگس��تری اصفهان در تاریخ فوق الذکر در جلس��ه مزایده شرکت 
نمایند. برنده مزایده کس��ی اس��ت که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. مشخصات اموال 
 B/H ساخت NORTAN توقیفی: 1- نام کاال: لیبل زن، تعداد: 1، توضیحات: مستعمل ایتالیایی
2004 1600 م��دل 550/054، مبلغ )ریال(: 150/000/000، 2- نام کاال: برچس��ب زن، تعداد: 1، 
توضیحات: مس��تعمل OPP ساخت شرکت پدیده پارس س��اخت 1385 و مدل 530 به ظرفیت 
B/H 12000، مبل��غ )ری��ال(: 250/000/000، 3- نام کاال: س��ردخانه، تعداد: 2، توضیحات: زیر 
صفر به ابعاد 3×5×2 دارای کمپرس��ور به قدرت 7/5 و 3، مبلغ )ریال(: 150/000/000، 4- نام 
کاال: ترانس��فورماتور، تعداد: 1، توضیحات: مستعمل ساخت ایران ترانسفورماتور مدل 171 به 
ظرفیت 800 کیلو ولت، مبلغ )ریال(: 80/000/000، جمع کل: 630/000/000. فانی- مدیر اجرای 

احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
2356 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 2/877-243 و 2/877-231. شش��دانگ اعیانی یک 
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 4 سمت غرب به مساحت 92/93 مترمربع که مقدار 2/25 مترمربع 
آن تراس مس��قف اس��ت قطعه 7 تفکیکی پالک شماره 14 فرعی از 3288 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 2 فرعی از اصلی مذکور به انضمام ششدانگ پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع در 
طبقه اول تفکیکی واقع در گوشه شمال غربی و ششدانگ انباری قطعه اول تفکیکی واقع در سمت 
غرب به مساحت 2/40 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات واقع در بخش 5 اصفهان 
به آدرس: اصفهان خیابان رودکی کوچه قلعه مارنان انتهای بن بس��ت ستاری مجتمع مسکونی 
آپارتمانی فریدون کدپس��تی 55575-81767 که سند مالکیت آن در صفحه 496 دفتر 1127 ذیل 
ثبت 206917 امالک ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل پنجره و دیواریست به فضای کوچه 
شرقًا اول دیواریست اشتراکی با آپارتمان مجاور دوم در 5 قسمت که اول و سوم جنوبی است 
و پنجم شمالی است درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی سوم دیواریست اشتراکی 
با آپارتمان مجاور جنوبًا در سه قسمت که سوم جنوبی است پنجره و دیواریست و نرده تراس 
اس��ت به فضای حیاط مشاعی غربًا دیواریست به فضای پالک یک فرعی حدود پارکینگ شمااًل 
درب و دیواریست به کوچه شرقًا و جنوبًا و غربًا خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی 
پارکینگ و حدود انباری شمااًل درب و دیواریست به محوطه مشاعی شرقًا دیواریست اشتراکی 
با انباری ش��ماره 2 جنوبًا دیواریست اشتراکی با انباری 3 غربًا دیوار به دیوار پالک یک فرعی 
که طبق نظر کارش��ناس رس��می آپارتمان مذکور در انتهای بن بست بصورت دو کله از جنوب 
به بن بست ستاری و از شمال به بن بست راستی منتهی و واقع گردیده در طبقه 4 واحد غربی 
آش��پزخانه دارای کابینت از جنس ام دی اف و کف س��رامیک و دیوارها از کف تا سقف کاشی 
و کف آپارتمان س��رامیک و دیوارها رنگ و نقاش��ی و اتاق خواب ها کف موزاییک و دارای کمد 
چوبی و درب های داخلی چوبی سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر آبی پنجره 
ها آلومینیوم و راه پله از سنگ گرانیت طوسی دارای آسانسور و حیاط سازی و دیوارکشی با 
آجر نما و بندکش��ی با مالت سیمان دارای اشتراک آب و فاضالب وگاز و مساحت اعیانی پالک 
92/93 مترمربع دارای یک عدد انباری به مساحت 2/40 مترمربع و فضای سرپوشیده پارکینگ 
به مس��احت 12/5 مترمربع که در طرح های عمرانی شهرداری واقع نمی باشد و عمر بنا حدود 
5 سال می باشد. ملکی آقای فرهاد معتمدی سده که طبق اسناد رهنی شماره 88/4/10-33672 
و 35743-88/6/16 دفترخان��ه 129 اصفهان در قبال بدهی مجید خانی خوزانی و لیال کویتی در 
رهن مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان قرار گرفته است و فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 
12 روز س��ه شنبه مورخ 91/5/10 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه هشتصد 
و هش��تاد و دو میلیون و هش��تصد و سی و پنج هزار ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 91/4/6 درج 
و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 4545  

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ
2358 شماره ابالغنامه: 9110100351000476، شماره پرونده: 9009980351001383، شماره 
بایگانی شعبه: 901383، مشخصات ابالغ ش��وندگان حقیقی: 1- پیام رستمیان نام پدر: خداداد 
نشانی: اصفهان، خ محتشم کاشانی، کوچه الدن، کوی بنفشه، پ 8، واحد 4، 2- ابراهیم هاشمی 
نشانی: اصفهان خ رباط دوم کوچه داروخانه شریف پ 3، تاریخ حضور: 1391/5/11 چهارشنبه 

ساعت 8 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 316، علت حضور: در خصوص دعوی جمال تفنگ س��از حسین 
هویدا منصور هویدا به طرفیت ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر 
شوید. ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسال می گردد. م الف/ 5434 اطهری 

بروجنی- منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2360 ش��ماره نامه: 9110110350500147، ش��ماره پرونده: 9009980350500657، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900715، بدینوس��یله به اطالع خوان��ده مجهول المکان مق��داد کالنتری فرزند 
علی موضوع دادخواس��ت خانم زهره نصری نصرآب��ادی فرزند مصطفی با وکالت آقای مجید 
جهانبخش به خواس��ته مطالبه اجرت المثل س��ه دانگ منزل مسکونی جزء مهریه خواهان می 
رساند نظریه کارشناسی پرونده فوق الذکر وصول شده است جهت مالحظه نظریه کارشناس 
و اظه��ار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا ظرف یک هفته پس از نش��ر آگهی به دفتر ش��عبه پنجم دادگاه 
حقوقی اصفهان مراجعه نمائید. م الف/  4397 ناظمی- مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ رأی
2361 شماره دادنامه: 9109970351200081، ش��ماره پرونده: 9009980351200039، شماره 
بایگانی شعبه: 900039، خواهان: آقای مسعود قضاوی به نشانی اصفهان خ جی فلکه خوراسگان 
خ س��لمان ک زایشگاه ک بهمن پ 61، خوانده: خانم نسیمه نظری نجف آبادی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: دعوی آقای مسعود قضاوی 
فرزند مهدی بطرفیت خانم نسیمه نظری نجف آبادی فرزند حسینعلی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد 
و نود میلیون )190/000/000( ریال وجه چک ش��ماره 385467-298367 و 031895-031892 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
دین یا بطالن دعوی داش��ته باشد اقامه و ابراز نداش��ته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 
310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/953/000 ریال بابت مجموع 
خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظرخواهد بود. م الف/ 

4400 حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
434 چون خانم خاور قاسمي فرزند حسین شکایتي علیه سایما نقوي فرزند یاورعباس مبني بر 
ایراد صدمه بدني غیرعمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901518 ک 121 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگي براي روز 91/5/10 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5749  دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
440 چون آقای منصور خدایی ش��کایتی علیه آقای حسن شاهزیدی فرزند حیدر مبنی بر اخالل 
در نظم اقتصادی کشور مطرح نموده که پرونده آن کالسه 901494ک121 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه 91/5/8 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5750 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
455 ابالغ وقت دادرس��ی به آقای امیر حس��ین س��ازنده فرزند اکبر موضوع شکایت آقای قنبر علی 
چراغی مبنی بر ضرب و جرح عمدی که تحت کالس��ه 891226 ثبت شعبه 117 کیفری شده است به 
علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج 
و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 91/05/11 ساعت 11 صبح جهت 
رسیدگی در شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م 

الف/ 5771 فرخنده خوی – مدیر دفتر شعبه117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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اصفهان، پتانسیل به صحنه بردن 
متن های قوی نمایشی را ندارد 

یک کارگردان تئاتر گفت: اصفهان پتانسیل مناسبی از نظر بازیگر، 
آهنگساز، گریم طراحی صحنه برای اجرای برخی متن های نمایشی 
در اختیار ندارد تا بتوان یک مت��ن خوب را با توجه به امکانات درون 
متنی به تئاتر مناس��ب تبدیل کرد. پویان عطایی با اشاره به جذاب 
نبودن متن های نمایش��ی برای تماش��اگران اظهار داشت: می توان 
گفت نویس��نده خوب تئاتر به اندازه انگش��تان یک دست در استان 
اصفهان در اختی��ار داریم، اما آنه��ا نیز در ژانر خاصی نمایش��نامه 
می نویسند که ممکن است که یک کارگردان آن را بپسندد و دیگری 
دوست نداشته باش��د. وی افزود: از طرفی ممکن است متنی خوب 
باشد، اما با ذائقه و سلیقه کارگردان جور نباشد، بنابراین منظور این 
نیست که نویسنده خوب تئاتر نداریم، اما می توان گفت نویسنده به 

اندازه ای که نیاز استان اصفهان را برآورده کند، نداریم.
این کارگردان تئاتر با بیان این که نویس��ندگان ان��دک به ژانرهای 
خاصی بس��نده کرده  اند، تصریح کرد: گاهی نیز کارگردانان تئاتر با 
وجود متنی قوی کار تئاتر را ضعیف از کار درآورده اند، اما الزم است 
نویس��ندگانی تربیت کنیم که بتوانند هماهنگ با ذائقه کارگردان 
و امکانات مطلب بنویس��ند، چرا که هم اکن��ون متن های تألیفی و 
بازنویسی نمایشی آن قدر جذاب نیست که بتوان از روی آنها تئاتری 

ساخت که مخاطب را به سالن های نمایش بکشاند.

 اکبر عبدی، روحانی فیلم 
ده نمکی شد 

درحالی که در هفته های گذشته خبر های زیادی در مورد انتخاب 
نقش روحانی فیلم »رسوایی« منتشر شده بود، اخبار رسیده به کافه 
سینما حاکی از این است که  اکبر عبدی این نقش را ایفا خواهد کرد.

فیلبرداری رسوایی چند روزی است که آغاز شده و با انتخاب عبدی 
یک بار دیگر این بازیگر، س��ال ها بعد از فیلم  »م��ادر« مرحوم علی 
حاتمی، در یک نقش جدی ایفای نقش خواه��د کرد. این در حالی 
است که در هفته های گذشته چهره های متعددی برای این نقش 
تست گریم شدند، اما ده نمکی هیچ کدام را برای این نقش انتخاب 

نکرد.
این نخس��تین نقش آفرینی اکبر عبدی در نقش یک روحانی است. 
پیش از این  انتظار می رفت ش��ریفی نیا که س��ابقه ب��ازی در چنین 

نقش هایی را دارد، این کاراکتر را بازی کند که این اتفاق نیفتاد.
نقش زن اصلی این فیلم را الناز شاکردوست ایفا می کند. ده نمکی 
پیش از این اعالم کرده بود فیلم تازه اش بر خالف سه گانه اخراجی ها 
یک فیلم جدی و »معناگرا«س��ت. ده نمکی چندی قبل و در حالی 
که مشکالتی برای ساخت رس��وایی ایجاد شده بود، درباره این فیلم 
به کافه س��ینما گفت: کاراکتر اصلی فیلم یک روحانی اس��ت. فیلم 
مضمون اجتماعی اخالقی دارد. یک ج��ور تازگی دارد که تا به حال 
تکرار نش��ده و البته برگرفته از واقعیت هایی اس��ت که وجود دارد. 
فیلم س��ه بازیگر اصل��ی و ۱۰-۱۵ بازیگر فرعی دارد. س��عی داریم 
حساس��یت ها را طوری کم کنیم که به روای��ت قصه لطمه ای وارد 
نشود. پیش از این اعالم شده بود دو بازیگر اخراجی ها، در این فیلم 

همراه مسعود ده نمکی خواهند بود.

جدایی سینما از مردم
دعوای میان طیف ه��ای مختلف س��ینمایی ها و مدیران 
ارش��اد درحالی ادامه دارد ک��ه در میانه ای��ن جنجال ها 
مسائل اصلی س��ینمای ایران به فراموش��ی سپرده شده 
است. مدیریت س��ینما، کمیته اصناف تش��کیل داده که 
خانه س��ینمایی ها آن را قبول ندارن��د و جالب این که هر 
دو طرف دع��وا می گویند باید با گفتگو مش��کالت را حل 
کرد. اما این که این اتفاق چرا نمی افتد و گفتگویی صورت 
نمی گیرد، سؤالی است که پاس��خ روشن درباره آن وجود 
ندارد.سه سال از عمر مدیریت فعلی سینما سپری شده و 
حاال در نقطه ای به س��ر می بریم که هیچ کس از وضعیت 
س��ینما راضی نیس��ت. وضعیت گیش��ه با وج��ود اکران 
امیدبخش فیلم  عط��اران همچنان در مرز هشداراس��ت. 
مقایسه گیشه فیلم ها در بهار امسال با بهار سال9۰ نشان 
می ده��د در حالی با کاهش ف��روش مواج��ه بوده ایم که 
امسال بهای بلیت نیز گران تر شده است. اما حتی افزایش 
بهای بلیت هم نتوانسته افت فروش سه ماه اخیر سینماها 
را جبران کند و سینماها در فروش کلی، با حدود 9 درصد 
کاهش نسبت به سال گذش��ته مواجه بوده اند. شاید اگر 
نیمی از انرژی که مدیریت سینما صرف دعواهای بیهوده 
کرده است، به مس��ائل اصلی س��ینما اختصاص می  داد، 
االن وضعیت بس��یار بهتری داش��تیم. تضعیف اصناف و 
بخش خصوصی و رها کردن وضعیت اکران به حال خود، 
به هم��راه انبوهی از مش��کالت دیگر، وضع س��ینما را به 
این جا کشانده اس��ت. آمارها می گویند از اقبال مردم به 
سینما کاسته ش��ده و رس��انه های رقیب جای سینما را 
برای مخاطبان پر کرده اند. اغلب فیلم هایی که روی پرده 
می آیند، فاقد جذابیت برای مخاطب هس��تند و به ندرت 
پیش می آید فیلمی توجه تماش��اگر را به خود جلب کند. 
طبیعی است خروجی س��ینمایی که همه در آن به نوعی 
به جان هم افتاده اند، آشفته و مغش��وش باشد. تماشاگر 
خس��ته ای که می خواهد دوس��اعت از اوقات فراغتش را 
در س��ینما بگذراند، حق دارد با این فیلم ها و این وضعیت 
اکران شاکی باشد و حق دارد که سینما نرود. استمرار این 
اتفاق سینمای ایران را کامال از مخاطب تهی خواهد کرد. 
سینمای ایران تا از درون به انسجام دست نیابد، نمی تواند 
در مس��یر تولید و اکران، روالی منطقی و درس��ت را طی 
کند و فاصله اش هرروز از مردم بیشتر می شود. دیروز، هم 
حس��ین  زندباف، رییس کمیته اصناف و هم عبدالحسن 
برزیده، بر لزوم گفتگو تأکید کردند ولی هردو س��ینماگر 
دوطیف مختلف، رس��یدن به وحدت را در ش��رایط فعلی 

بسیار دشوار دانستند.

با برندگان اصفهانی جایزه آیدین دوغان 

جش��نواره  آیدی��ن دوغ��ان یک��ی 
فاطمه 
ازمعتبرترین جشنواره های کاریکاتور شیرسپهر

اس��ت که هر س��اله در کش��ور ترکیه 
برگزارمی ش��ود. همه س��اله هزاران کاریکاتوریست حرفه ای و 
آماتور به امید کسب افتخار و اعتبار، آثار خود را به ترکیه ارسال 
می کنند. امسال در بیست و نهمین دوره  این جشنواره ایرانی ها 
خوش درخشیدند و سه مقام برای کشورمان به ارمغان آوردند. 
جواد علیزاده از ایران، به همراه دوگان ارسالن از آمریکا، موفق 
به کسب جایزه اول شدند و والدیمیر استانفسکی ازصربستان و 

پاول کوژینسکی از لهس��تان به ترتیب جوایز دوم و سوم را به 
خود اختصاص دادن��د. دراین میان اصفهانی ه��ا  نیزدو جایزه  
شایس��تگی را نصی��ب ایران کردن��د و برگ زری��ن دیگری به 
افتخ��ارات کاریکات��ور اصفهان افزودن��د. نگین نقی��ه وعالیه 
مظاهری، دوکارتونیست اصفهانی بودند که توانستند جزو یازده 
کارتونیس��ت شایس��ته  تقدیر قراربگیرن��د. به همی��ن بهانه 

مصاحبه ای با این دو هنرمند ترتیب دادیم.
نگین نقی��ه، متولد ۱367 و دارای س��ه س��ال س��ابقه  کار در 
کاریکات��ور، برن��ده  دو جایزه  اس��تانی و یک جایزه  کش��وری 

 اس��ت و عالیه مظاهری، متولد ۱367و دارای پنج سال سابقه  
در کاریکاتور، مدرس مدرسه هنرهای زیبای دختران اصفهان و 

برنده  جایزه  دو دوره  قبل جشنواره  مالنصرالدین. 
به همین دلیل با برن��دگان اصفهانی جایزه آیدین دوغان  گپی 

زده ایم. 
خیلی خوش�حالیم این افتخار را ب�رای کاریکاتور 
اصفهان رقم زدید، درباره  جشنواره و سطح کیفی 

آثار توضیح بیشتری بدهید.
نقیه- آیدین دوغان ازجشنواره های معتبر و بزرگ دنیاست که 
کارهای در سطح باال در آن ش��رکت پیدا می کنند. جشنواره با 
موضوع آزاد برگزار می شود و غیر از نفر اول و دوم و سوم، یازده 
اثر قابل تقدیر نیز برگزیده می شود و تعدادی از آثار نیز در کتاب 

جشنواره چاپ می شود.
مظاهری- ازس��طح باالی آثار، و نظم جش��نواره که بگذریم، 
سطح داوران نیز بسیار باالست. امسال خانم فیروزه مظفری نیز 
جزو داوران آیدین دوغان بودند و ای��ن نکته هم که یک ایرانی 
داور بود جای بسی خوشحالی دارد. ارسال کارها به شکل پستی 

بود و همانطور که گفتند، موضوع آثار آزاد بود.
 درب�اره  کاره�ای خودت�ان ک�ه ب�رای جش�نواره 

فرستادید توضیح بدهید.
مظاهری- کار من یک مربع روبیک را نشون می دهد که یکی 
از وجوهش، به شکل یکی از نقاشی های پیت موندریان، نقاش 

نوپالستیسیسم روسی است.
در واقع کشف شباهت بین این گونه نقاشی و مربع 
روبیک، کار را از نظر ایده منحصربه فرد کرده است.

مظاهری - درست است.
نقیه – کار من هم گذر زمان را نش��ان می داد. در واقع افرادی 
که روی قطارهای در حال حرکت ایستادند، متوجه این حرکت 

نیستند و چمدان به دست منتظر حرکتند.
طبق آن چه رس�م اس�ت، گویا از ترکیه برای شما 
بلیط ارس�ال می ش�ود تا در جش�نواره ش�رکت 
کنید؛ اتفاق�ی که چندان در ایران رس�م نیس�ت، 
 درب�اره جش�نواره ه�ا و فس�تیوال های خودمان

بگویید.
مظاهری- خوب از نظر نحوه  برگزاری، بسیار خوب برگزار شد 
و به تمام قول هایشان خیلی زود عمل کردند. این باعث می شود 
هم اعتبار خودش��ان باال برود و هم هنرمند کاریکاتوریس��ت 
احساس کند براش ارزش قایلند. اما در جشنواره های داخلی، 
پیش آمده که به قول ها  عمل نمی کنند  و این باعث می ش��ود 

سال بعد خیلی ها برای آن جشنواره اثری نفرستند.
نقیه- البت��ه زیاد نباید مقایس��ه کرد، باالخ��ره بودجه ای که 
ب��رای جش��نواره های خارجی در نظ��ر گرفته می ش��ود قابل 
قیاس با بیشتر جش��نواره های داخلی نیست. همینطور از نظر 
محدودیت ها و خط قرمزها با هم خیلی متفاوتند، ولی این برای 

من مسأله ای نیست که مانع خالقیت شود. 
ازنظر موضوع هم درجشنواره های بین المللی کارهای مفهومی 
و فلس��فی بهتر نتیجه می دهن��د و تکنیک اجرا ه��م باید در 
 سطح باالتری باش��د و باید به آینده این جش��نواره ها امیدوار

 بود.
امیدوارم موفقیت های شما با همین سرعت و حتی 
سریع تر از این ادامه داشته باشد. تشکر می کنم که 
وقتتان را به ما دادید. اگر برای حرف آخر صحبتی 

مانده است، بفرمایید.
نقیه - در پایان تشکر می کنم از گروه گام اول و خانه کاریکاتور، 

به ویژه آیت نادری و پیام پورفالح. 
مظاهری- من هم از شما تشکرمی کنم.

تجسمی

خبر ویژه

هفت

لبخند غیرمجازبه بازارآمد  
نوش��ته های طنزآمیز اس��ماعیل امینی در کتابی با عنوان »لبخند 

غیرمجاز« از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد. 
نثرهای کتاب »لبخند طنزآمیز« در قالب های مقاله، گفتگو، داستان 
کوتاه و حکایت نوش��ته ش��ده اند و بنا بر گفته مول��ف، محتوای آنها 
سیاسی و اجتماعی نیست و بلکه درباره انسان و انسانیت نوشته شده 
اس��ت. همچنین در این اثر، خنداندن مخاطب محور نیست، بلکه به 
تعمق واداش��تن خواننده هدف اصلی نویس��نده است. درقطعه »باغ 

پادشاه« از این کتاب می خوانیم:
باغبان گفت: »باغ پادش��اه پر از موش ش��ده و چند گربه برای شکار 

آنها الزم اس��ت.« وزیر تشریفات، 
چند بب��ر قوی هیکل و شایس��ته 
شکوه پادش��اهی در باغ رها کرد. 
فردا اعلیحضرت و وزیر تشریفات 
و باغبان، طعمه ببرها شدند و باغ 
به تصرف موش ه��ا درآمد. کتاب 
۱24 صفحه ای »لبخند غیرمجاز« 
در ش��مارگان 2۵۰۰ توم��ان و با 
به��ای 29۰۰ تومان راه��ی بازار 

شده است.
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چهره روز
جشنواره ادبی »هشت« فراخوان داد

بنیاد »ادبیات داس��تانی« به مناس��بت تقارن میالد امام رضا)ع(و هفته دفاع مقدس 
 جش��نواره ای با محوریت تأثیر حضور حضرت امام بر حماس��ه دفاع مق��دس برگزار

می کند. عالقه مندان می توانند با شماره تلفن3- ۸۸32۰922 تماس بگیرند. 
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انتقام جویان، رکورد تایتانیک را خواهد شکست نقاشی سالوادور دالی به سرقت رفت 
یکی از آثار نقاش سرشناس اس��پانیایی در منهتن به سرقت 
رفت، این نقاشی »کارتل دون ژوآن تونوریو« نام دارد و ارزش 

آن حدود ۱۵۰ هزار دالر )96هزار پوند( است.
 پلیس گفت مردی در قالب یک��ی از بازدیدکنندگان گالری 
هنری »ونوس اوور منهتن« در منهتن، تابلو سالوادور دالی را 
از روی دیوار برداش��ت، داخل کیف خود گذاشت و فرار کرد. 

دوربین های مداربسته این سرقت را ثبت کرده اند.
این نقاشی »کارتل دون ژوآن تونوریو« سال ۱949 خلق شد. 
بد نیست بدانید گالری »ونوس اوور منهتن« ماه مه افتتاح شد 

و نقاشی دالی بخشی از اولین نمایشگاه آثار او بود.
این هنرمند سوررئالیست که یکی از مهم ترین نقاشان قرن 

بیستم به شمار می آید، در ۱9۸9 در ۸۵ سالگی درگذشت. 

طبق آم��ار اعالم ش��ده، در جدول ف��روش این هفت��ه آمریکای 
شمالی، فیلم »انتقام جویان« هفت میلیون دالر فروخت و مجموع 
فروش اش را به ۵9۸ میلیون و 2۸۸ هزار دالر رساند و فاصله اش را 
با تایتانیکی که 6۰۰  میلیون و 779 هزار و ۸24 دالر فروخته، به 
دو و نیم میلیون دالر رساند. با توجه به متوسط فروش هفته های 
گذش��ته انتقام جویان، این مقدار اختالف به زودی پر  می شود و 
انتقام جویان پس از آواتار، به دومین فیلم پرفروش تاریخ آمریکای 
شمالی تبدیل خواهد شد. انتقام جویان داستان، چند سوپرقهرمان 
محبوب کتاب های کمیک را روایت می کند و یک اکشن سه بعدی 
اس��ت. فروش انتقام جویان در س��طح جهان با تایتانیک فاصله 
بیشتری دارد و معلوم نیست تا پایان اکرانش در کشورهای مختلف 

دنیا، به رکورد تایتانیک دست می یابد یا نه.

SMS

جمال  نمایش » عروسی« نوش��ته نویسنده 
فقید روس، نیکالی گوگول، با طراحی نوروزباقری

و کارگردان��ی وحید عمران��ی هر روز 
رأس ساعت 2۰:3۰ دقیقه در پالتو یکوچک تاالر هنر میزبان 

عالقه مندان است.
این نمایش در جش��نواره موفق شد به کسب: جایزه اول گریم 
برای سعید مؤذنی، جایزه سوم بازیگری مرد برای معین وصال، 
جایزه س��وم بازیگری زن برای ش��یرین ریاضی، جایزه و لوح 
تقدیر بازیگری برای وحید عمرانی و نیز انتخاب به عنوان یکی 
از نمایش های برگزیده و معرفی به تاالر هنر برای اجرای عموم. 
 نخستین اجرای خود را از اواس��ط خرداد شروع کرد وتا 6 تیر، 
به مدت ۱۰ ش��ب در س��الن کوچک تاالر هن��ر روی صحنه 

می رود.
این کار در فضایی بین رئالیسم و سورئال به اجرا در می آید و 

اولین کاری است که وحید عمرانی آن را کارگردانی می کند.
مضمون نمایشنامه عروس��ی، روایت چند خواستگار است که 

برای آن که خ��ود را در دل دختری 
دم بخت جا کنن��د و در همان حال 
سایر رقیبان را از چشم او بیندازند، 
به انواع و اقس��ام حیله ها و ترفندها 

متوسل می شوند. 
 نیکالی واسیلویچ گوگول، نویسنده 
معروف روس��ی در این نمایش��نامه 

کاستی هایی را در ش��خصیت هر یک از قهرمانان اثر گنجانده 
اس��ت و با نمایش و گاه بزرگ نمایی این کاستی ها و واداشتن 
مخاطب به خندی��دن به آنه��ا، توج��ه را به احتم��ال وجود 
همین عیوب در خواننده برمی انگی��زد. اوج نگاه تیز انتقادی، 
 طنز ش��اد و نیش��دار، اغراق و کاریکاتورس��ازی ادبی و سایر 
ویژگی های ش��اخص هنر گوگ��ول در این نمایش��نامه قابل 
مش��اهده اس��ت. ش��اخصه نمایش��نامه های کمدی روسی، 
طنز ظریفی اس��ت که در کالب��د متن جری��ان دارد و لبخند 
خردمندانه ای بر لب تماش��اچی می نشاند. نقطه عطف و قوت 
این کار، بی شک متن آن است که درس��ت و صحیح انتخاب 

وپرداخت شده است.
بازی بازیگران در ابتدا نمایش کمی ضعیف است وتنها هدف 
بعضی از کاراکترها خنداندن بیننده به هر نحوی بود، ولی در 
روند کار شاهد هس��تیم که با ایجاد موقعیت وکالم، به طنزی 

می رسیم که نا خودآگاه لبخند را به لب شما می نشاند.
این نمایش با تکیه ب��ر کمدی کالم��ی  و طراحی بازی های 

متناسب با ش��خصیت ها توانس��ته به خوبی به روند داستان 
کمک کند. ولی  باز این نکته را نباید فراموش کرد که کمدی 
یک خط باریک است که حرکت روی آن نیاز به شناخت دارد. 
این نمایش تا حدی توانسته روی این خط به درستی حرکت 
کند. صدای ذهن بازیگران در نمایش توانسته تا جایی به روند 
داس��تان کمک کند، ولی اگر در جاهایی خود بازیگر به گفتن 
 دیالوگ و همزم��ان بازی آن می پرداخت بهت��ر بود. بعضی از 
بازی ها متناسب با آن صدای ذهن وحس بیان آن نیست، ولی 

در کل به خوبی طراحی و پرداخت شده است.
برای تعویض صحنه از خاموش و روشن کردن نور و موسیقی 
استفاده می شد، اما بهتر بود میزانس��نی طراحی می شد که 
 هم به  تعویض صحنه کمک کند، ه��م به طراحی آن، تا از این 
ریخت و پاش در صحنه که به عن��وان طراحی صحنه نام برده 
ش��د، کمک کند. در جاهای��ی از نمایش، موس��یقی به خوبی 
توانس��ته به نزدیک ش��دن حس بازیگر والقای آن به بیننده 
کمک کند.حتی جایی از اجرا می بینیم موسیقی به کمک کار 
می آید تا برای هرچه بهتر شدن بار طنز کار به آن کمک کند.

نکته دیگری که می توان ذکر کرد این اس��ت که این نمایش 
به خوبی  برای بلک باکس طراحی شده و اگر در سالنی به جز 
سالن کوچک اجرا می شد، بی شک نمی توانست این گونه با 

مخاطب ارتباط برقرار کند. 
در این نمایش از تکنیک های فاصله گذاری و شکستن دیوار 
چهارم  استفاده شده است که یک سنت شکنی مقابل کارهای 
متداول و روزمره تئاتر اصفهان اس��ت که هرچند به خوبی  در 
نیامده، ول��ی می توان نقطه عطفی دانس��ت در مقابل س��ایر 
کارهای روی صحن��ه رفته و وجه تمای��ز آن را باید در درک و 
ش��ناخت کامل از متن و طراحی به جای آن دانست. بعضی از 
شخصیت های نمایش اضافه هستند وحضورشان هیچ تأثیری 
بر روند داس��تان ندارد. طراحی لباس و به ویژه طراحی گریم 
توانس��ته  تا جایی به بازیگر برای ارایه یک شخصیت قابل باور 
کمک کند و ایجاد لحن وکالم هم توانسته تا حدی به باورپذیر 
کردن ش��خصیت ها یاری برس��اند. در پایان نمایش، هر شب 
شاهد یک کار بس��یار زیبا و ارزشمند هستیم که همان تقدیم 
اجرای همان شب به یکی از بزرگان هنر این مرز و بوم است که 
بی شک آنها را از یاد برده ایم. بزرگانی چون: ایرج زهری، ایرج 
قادری، استاد حسن کسایی، محمود دولت آبادی، استاد رضا 

ارحام صدر و مهدی ممیزان.
نکته پایانی در مورد نمایش این اس��ت که می ش��ود نمایش 
کمدی را اجرا کرد، بدون لودگی ومس��خره بازی و به مخاطب 

خود احترام گذاشت.

مراسمی که بین رئال و سور رئال برگزار می شود

برگزاری یک عروسی در تاالر هنر 

 طراحی لباس و
به ویژه طراحی 
گریم توانسته 

است تا جایی به 
بازیگر برای ارایه 

یک شخصیت قابل 
باور کمک کند. 

ایجاد لحن وکالم 
هم توانسته تا 

حدی به باورپذیر 
کردن شخصیت ها 

یاری برساند



چهره روزیادداشت

نقل و انتقاالت

توافق  ایگورکاسترو با ذوب آهن
ایگور کاس��ترو پس از مذاکره با مس��ئوالن ذوب آهن، با این باشگاه 
به توافق رسید و قرار اس��ت در اردوی ترکیه به تمرینات ذوب آهن 

اضافه شود. 
با توجه به این که کاسترو فصل گذشته با قراردادی بالغ بر ۵۳۰ هزار 
دالر به ذوب آهن آمد، به دلیل نوسانات دالر، احتمال دارد با ذوب آهن 

قرارداد ریالی امضا کند. 

فرشاد بهادرانی به ذوب آهن پیوست
فرشاد بهادرانی، مدافع س��ابق تیم های ذوب آهن و سپاهان به تیم 
ذوب آهن پیوس��ت. ذوب آهن پس از جذب س��پهر حیدری، احمد 
محمدپور و مهدی رجب زاده، با فرشاد بهادرانی نیز به توافق رسیدند 
و این بازیکن  از روز یکشنبه به تمرینات ذوب آهن اضافه شده است.

پرسپولیس به دنبال مهاجم کره جنوبی
چندی پیش باشگاه پرسپولیس پیش��نهادی را به لی چون  سو، مهاجم 
پیش��ین تیم ملی کره جنوبی داده اس��ت تا بلکه پای این بازیکن را به 
تهران باز کند. لی عالوه بر خط حمله، توانایی بازی در کناره های زمین 
را هم دارد و مذاکره با او با توجه به ترافیک مهاجمان پرسپولیس، کمی 

عجیب است. 

مبلغ قرارداد تیموریان فاش شد
به نظر مي رس��د آندرانیک تیموریان، هافبک س��ابق اس��تقالل را باید 
گران ترین بازیکن حال حاضر ایران لقب داد؛ چرا که گفته مي شود مبلغ 

قرارداد او با باشگاه الخریطیات قطر سه میلیارد تومان است.

نیم فصل یا پایان فصل به سپاهان 
برمی گردم

احسان حاج صفي/ ملي پوش تراكتورسازي
من به عن��وان بازیکن س��رباز ب��ه تراکتور آم��دم و خدمت 
سربازي ام دي ماه امسال به پایان خواهد رسید. حاال باید ببینم تا آن 
زمان شرایط چگونه پیش خواهد رفت، ولي در تعطیالت نیم فصل یا 
در پایان فصل به طور حتم به سپاهان برمي گردم؛ چون با این باشگاه 

 ق��رارداد دارم. جدایي بازیکنان��ي مثل صادقي، 
آل نعمه، توزي، اکبرپور، حدادي فر و ... از تراکتور، 
فکر نمي کنم باعث ضعیف شدن تیم شده باشد. 
ما بازیکناني مثل محمد نصرتي، مهدي کریمیان، 
مهدي سیدصالحي، قاسم دهنوي و ... را گرفتیم، 

در ضمن دو بازیکن پرتغالي هم به تراکتور 
اضافه شده اند. من معتقدم اسکلت اصلي 
تیم حفظ شده و سال آینده هم مي توانیم 

مدعي قهرماني باشیم.

علی مظاهری، پرچمدار 
کاروان ایران در المپیک لندن

در فاصل��ه تقریب��ا 29 روز مانده تا المپی��ک، باالخره هیأت 
اجرایی کمیته  ملی المپیک تکلیف پرچم��دار ایران دراین 
رقابت ها رامشخص کرد. بر اس��اس تصمیمات گرفته شده، 
علی مظاهری، بوکس��ور المپیکی ایران پرچمدار کشورمان 
در لندن خواهد بود. مراسم افتتاحیه بازی های المپیک لندن 

ششم مردادماه برگزار خواهد شد. 

 اولین خرید سپاهان 
مصدوم از آب در آمد! 

مهاجم سابق داماش که با عقد قرارداد مالي سنگیني به تیم 
سپاهان پیوسته، تا چهار ماه نمي تواند در میادین حاضر شود. 
بعد از خریدهایي که در فصل نقل و انتقاالت انجام شد، اولین 
خبر بد براي سپاهاني ها این است که محمد غالمي، مهاجم 
جدید این تیم  به دلیل مصدومیت تا چهار ماه قادر به حضور 
در میادین نیس��ت. مهاجم س��ابق داماش که با عقد قرارداد 
مالي سنگیني به تیم سپاهان پیوسته، تا چهار ماه نمي تواند 
در میادین حاضر ش��ود و به این ترتیب دست قهرمان لیگ 
برتر را در پوست گردو گذاش��ته است. غالمي فرصت حضور 
در هفته هاي ابتدایي لی��گ برتر و همچنین ب��ازي مرحله 
یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا را مقابل االهلي عربستان 

از دست داده است. 

 ژرمن ها در اندیشه انتقام
چهار تی��م راه یافته به مرحل��ه نیمه نهایی ی��ورو 2۰۱2 در 
روزهای چهارشنبه و پنجش��نبه سرنوشت فینالیست های 
 این جام را مش��خص می کنن��د. با انج��ام دیدارهای مرحله 
یک چهارم نهایی، چهار تیم پرتغال، اس��پانیا، آلمان و ایتالیا 
به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. بر همین اساس، چهارشنبه 
هفته ج��اری و از س��اعت 2۳:۱۵ در ورزش��گاه دونتس��ک 
اوکراین، پرتغال و اس��پانیا برابر هم صف آرایی خواهند کرد 
 تا به نوعی »دربی جنوب قاره سبز« را برابر هم برگزار کنند. 
پنجشنبه شب و در همین ساعت هم آلمان در ورزشگاه ورشو 
لهستان مقابل ایتالیا قرار خواهد گرفت. ژرمن ها در اندیشه 
انتقام از ایتالیا هستند. این تیم در جام جهانی 2۰۰6 در همین 
مرحله برابر ایتالیا دو بر صفر شکست خورد و به دیدار نهایی 
نرسید. پس از این دو بازی، تیم های پیروز یکشنبه شب آینده 
در ورزشگاه المپیک کیف، تکلیف قهرمان چهاردهمین دوره 

را مشخص خواهند کرد.

خبر کوتاه

6
مرگ ميگل روخه اردوي اسپانيا را به هم ريخت

میگل روخه واریرو، مدافع اسپانیایي رئال بتیس در سن 2۳ سالگي به خاطر بیماري سرطان لگن درگذشت.
بعد از خبر مرگ این بازیکن جوان، حزن و اندوه اردوي تیم ملي فوتبال اس��پانیا را که خود را آماده  دیدار 

با پرتغال در مرحله نیمه نهایي یورو 2۰۱2 مي کند، فرا گرفت و بازیکنان درگذشت او را تسلیت گفتند.

با تبریک قهرمانی ارزشمند تیم ایران، مثل این که 
باالخره طلسم قهرمان نشدن ایران شکسته شد؟

ممنون، ولی در سال های قبل هم تیم ما لیاقت رسیدن به قهرمانی 
را داشت که متأسفانه با بدشانس��ی به فینال نمی رسیدیم، ولی 
امسال همه چیز دست به دست هم داد تا باالخره این نسل فوتبال 

ساحلی هم لذت رسیدن به مقام قهرمانی را بچشد.
نکند قبال مشکل از مربیان ایرانی بود که امسال با 

مارکو اکتاویو قهرمان شدید؟
 به هرحال هر مربی ش��رایط تمرینی و روحی روانی مخصوص به 
خودش را دارد. مارکو همان سال اولی که به ایران آمد، ما سوم آسیا 
 شدیم و حتی در جام جهانی هم درخش��یدیم، ولی در سال های

بعد قس��مت نبود که با مربیان ایرانی نتیجه بگیریم. امس��ال هم 

فدراسیون فوتبال از همان ش��ش ماه قبل تمام برنامه ریزی ها را 
با اکتاویو انجام داد و تیم هم خیل��ی خوب تمرین کرد. در همین 
مسابقات المپیک آسیا در همه بازی ها حتی با تیم های مدعی هم 
درصد مالکیت توپ با اختالف زیادی در اختیار تیم ما بود که نشان 
می دهد مارکو خوب با تیم کار کرده ب��ود و حتی ۱۰ بازیکن هم 
از همان تیم سال گذش��ته که دچار حاشیه شدند، در تیم امسال 

حضور داشتند.
 امس�ال برخالف س�ال های قب�ل باالخ�ره بازی 
نیمه نهایی را خیلی راحت بردید و به فینال رفتید.

 چینی ها به عنوان میزبان از همان ابتدای کار، برنامه ریزی های 
الزم را ب��رای قهرمانی انج��ام داده بودند و حتی ت��ا قبل از قرعه 
کشی سه بار نحوه س��ید بندی را عوض کردند تا قرعه آسان تری 

به چین برس��د و در مقابل، ایران وژاپن را در یک گروه قرار دادند 
تا کار خودشان راحت تر شود. حتی برای مرحله حذفی هم نحوه 
 صعود تیم ها از گ��روه های چهارگانه را ع��وض کردند تا چین به 
 قدرت ه��ای برتر آس��یا نخ��ورد که همی��ن طور هم ش��د، ولی 
دو شگفتی بزرگ یعنی پیروزی لبنان در مقابل ژاپن و حذف عمان 
توسط فلسطین، کار ایران را در مرحله نیمه نهایی به قدری راحت 

کرد که ما قبل از فینال، 9 گل به فلسطین زدیم.
ولی در فینال بازی سختی با چین داشتید؟

 ما در مقابل چی��ن و هواداران پرس��روصدایش خیل��ی با برنامه 
بازی کردیم. حتی مس��ئوالن برگزاری مس��ابقات برای قهرمان 
 ش��دن چین، مارکو اکتاوی��و را بع��د از اخراج در مقاب��ل امارات، 
به جای یک جلس��ه، دو جلس��ه محروم کردند و مارکو در فینال 
هم از روی س��کوها به وس��یله چند ایرانی دیگر ح��رف هایش را 
 به زمین منتقل می کرد و خوش��بختانه با رس��یدن به این عنوان 
 قهرمان��ی، ج��واب همه این حاش��یه س��ازی های تی��م میزبان 

را دادیم.
خودت چند گل زدی؟

من با ش��ش گل، دومین گلزن برت��ر تیم ایران ش��دم، ولی فکر 
 کنم گل س��ومی که به امارات زدم کمک زیادی به قهرمانی تیم 

ایران کرد.
امسال که همه چیز جور بود؟ دیگر که قرار نیست 
بازیکن�ان علی�ه رییس کمیت�ه فوتبال س�احلی 

مصاحبه کنند؟ 
 نه، خدارا شکر همه امکانات فراهم شده بود. باالخره هر نتیجه ای

برآین��د یک تدارک مناس��ب اس��ت و همین که ما ب��ه قهرمانی 
رسیدیم، نشان می دهد که هم فدراس��یون و هم کمیته فوتبال 
ساحلی کارشان را به خوبی انجام داده اند. حتی برای قهرمانی قول 
 پاداش هم داده بودند که در همان موقع ورود به ایران در فرودگاه 

شش میلیون به هر بازیکن دادند.
ولی فکر نمی کنی فوتبال ساحلی اصفهان با حضور 
سه تیم لیگ برتری نباید فقط یک نماینده در تیم 

ملی داشته باشد؟
خب، مشکل اینجاس��ت که در اصفهان ما اصولی کار نکرده ایم و 
فقط به دنبال نتیجه بوده ایم. همین س��ال گذشته هم استقالل 
مبارکه و هم عمران سازان شرایط مالی مناسبی نداشتند و امسال 
هم مشخص نیست شرایطشان چگونه باشد، در حالی که اصفهان 
پر از استعداد ساحلی است و اگر به آنها رسیدگی شود، می تواند تا 

سال ها به تیم ملی بازیکن بدهد.

کاپیتان اصفهانی تیم ملی فوتبال ساحلی در گفتگو با زاینده رود:

در اصفهان به دنبال کسب موفقيت های کوتاه مدت هستند

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با درخششی کم نظیر در مس�ابقات المپیک ساحلی آسیا در  مسعود 
کشور چین، با شکست همه مدعیان سطح اول فوتبال ساحلی آسیا مثل ژاپن و امارات، برای افشاری

اولین بار به عنوان قهرمانی این مسابقات رس�ید تا بعد از کسب پنج عنوان سومی، سرانجام 
 جام قهرمانی فوتبال ساحلی هم به گنجینه افتخارات بازیکنان این تیم اضافه ش�ود. اما در این بین، علی نادری 
به عنوان کاپیتان اصفهانی تیم ملی ایران که طی سال های اخیر بازیکن فیکس این تیم بوده، نقشی مهم و تأثیرگذار 
در این قهرمانی ایفا کرد و به خصوص گلزنی او در مقابل تیم امارات، جواز صعود تیم ایران به مرحله نیمه نهایی را 

امضا کرد. ظهر دیروز و تنها ساعاتی بعد از بازگشت نادری به اصفهان، با او همکالم شدیم.
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ابالغ وقت دادرسی 
458 ابالغ وقت دادرس��ی به آقای عبدالرحمان محس��نی فرزند محمدعلی موضوع شکایت آقای 
منصور محبیکرد سفلی مبنی بر خیانت در امانت که تحت کالسه 900412ک117 ثبت شعبه 117 
کیفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسیله نشر آگهی 
شده است که مراتب طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می شود که در 
تاریخ 91/05/09 دوشنبه ساعت 9:30 صبح جهت رسیدگی در شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی 
اصفهان حاضر ش��ود در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی 
وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م الف/ 5772 فرخنده خوی – مدیر 

دفتر شعبه117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
2373 در خصوص پرونده کالس��ه 602/91 ش 7 خواهان مرتضی ش��مس دادخواس��تی مبنی 
بر مطالبه وجه 2 فقره چک به مبلغ 16/500/000 ریال به انضمام کلیه خس��ارات قانونی اعم از 
خس��ارات تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی به طرفیت مسعود افروزه تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/5/18 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین 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. شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2374 در خصوص پرونده کالس��ه 603/91 ش 7 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه 10 فقره چک 48/000/000 ریال به انضمام کلیه خس��ارات قانونی اعم از خسارات 
تأخیر تأدیه و هزینه های دادرس��ی و غیره به طرفیت مس��عود افروزه تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/5/18 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2375 در خصوص پرونده کالس��ه 574/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواس��تی مبنی بر 
مطالب��ه چک ش��ماره 932581 -90/6/30 ب��ه مبلغ 40/000/000 ریال بانک س��په به انضمام 
مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه به طرفی��ت محمد ناظمی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای م��ورخ 91/5/7 س��اعت 10/30 تعیین گردی��ده، با توجه به مجه��ول المکان 
ب��ودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوانده قب��ل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتش��گاه دادس��رای مجتمع 2 اصفه��ان مراجعه و 

نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
 ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2376 در خصوص پرونده کالس��ه 573/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه چک ش��ماره 932594 -90/8/30 بانک س��په به مبل��غ 20/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخیر در تأدیه به طرفیت محمد ناظمی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/5/7 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان آتشگاه دادسرای مجتمع 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2377 در خصوص پرونده کالس��ه 572/91 ش 5 خواهان مرتضی ش��مس دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالبه وجه چک ش��ماره 932583 -90/8/10 به مبل��غ 40/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خس��ارات دادرس��ی و تأخیر در تأدیه به طرفیت محمد ناظمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 91/5/7 س��اعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتش��گاه دادسرای مجتمع 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2378 در خص��وص پرونده کالس��ه 561/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواس��تی مبنی بر 

مطالبه به طرفیت رحمت اله مرادی قهدریجانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
س��ه ش��نبه مورخ 91/5/10 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجه��ول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت ع��دم حضور وقت 
 رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

احضار
2379 چون خانم فرزانه فالحتی ش��کایتی علیه آقای روح اله قربانی زاده فرزند نجات علی مبنی 
بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910349 ک 119 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه 91/5/10 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5552 جزینی- مدیر دفتر ش��عبه 119 
دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
مزایده

2380 اجرای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالسه اجرایی 6/91 ج ح 4 محکوم له آقای محمدعلی عاصمی و خانم بتول کیانی نسب به نشانی 
اصفهان، میدان قیام )سبزه میدان(، دروازه غاز، مغازه عاصمی و محکوم علیه آقای عباس جوادی 
به نشانی اصفهان، مشتاق 2، خ بازارچه، کوچه نگارستان، پالک 41 مبنی بر فروش 3/9 حبه از 
72 حبه ش��ش دانگ پالک ثبتی 12213/21 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/10 مترمربع به 
انضمام شش دانگ اعیانی پارکینگ به مساحت 11/25 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعات 
و س��ایر مشاعات به نشانی خ مش��تاق 2، خ بازارچه، ضلع شرقی خیابان، رستوران بازارچه با 
وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واق��ع گردیده در تاریخ 91/4/18 از 
س��اعت 9/30 تا 10/30 در محل این اجرا )خ شهید نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 
3، ات��اق 306( برگ��زار نماید. در خصوص ملک موردنظر اعمال م��اده 111 قانون اجرای احکام 
مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید پنج روز قبل از مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از 
آن بوده و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حس��اب سپرده دادگستری با شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائ��ه فیش آن در زمان مزایده به این 
اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براس��اس نظریه کارشناس: محل مورد بازدید یک 
باب واحد تجاری واقع در س��مت ش��مالی، طبقه زیرزمین بوده که با برداش��تن دیوار فی مابین 
واح��د تجاری مزبور و واحد مجاور جنوبی درحال حاض��ر از هر دو واحد به صورت یکجا به 
عنوان رستوران استفاده می گردد که دارای سالن و آشپزخانه، سرویس بهداشتی حمام و توالت 
می باش��د. کف گرانیتی و بدنه دیوار داخلی کاشی، کف سرویس های بهداشتی حمام و توالت 

س��رامیک و بدنه کاشی می باشد. همچنین دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. با عنایت 
به مراتب فوق التوصیف و با توجه به وضعیت محل و مساحت و ابعاد و نوع کاربری و همچنین 
جمیع جهات مؤثر در قضیه ارزیابی بدینوسیله ارزش ریالی شش دانگ پالک ثبتی فوق جمعًا به 
مبلغ 2/550/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. م الف/  5545  مدیر اجرای احکام ش��عبه 

4 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2381 کالسه پرونده: 1571/90 ش 14، شماره دادنامه: 2163، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: افس��انه امیدزاده نش��انی: اصفهان خ کاش��انی جنب بیمارستان 
کاش��انی کوچه ش��ریف زاده مجتمع گلها، خوانده: هادی مطیع مجهول المکان، خواسته: مطالبه 

مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 651901 مورخ 1390/8/9 عهده بانک ملی 
ایران و مطلق خسارات. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست خانم افسانه امیدزاده به طرفیت آقای 
هادی مطیع بخواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 651901 مورخ 
90/8/9 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل 
نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 34/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت 
خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/8/9 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص 

بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

2382 مرجع رس��یدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف شهرس��تان خمینی شهر، کالسه پرونده: 
66/90 ش ح 6، ش��ماره دادنامه: 141/90، خواهان: آق��ای صفرعلی حیدریان فرزند: غالمعباس 
ش��غل: آزاد به نشانی: خمینی شهر خ ش��هید صدوقی مقابل قرض الحسنه رضوی پالک 100، 
خوانده: آقای روح اله گلی فرزند حسینعلی نشانی: خمینی شهر خ شریفی شمالی چهارراه گاردر، 
ادامه جوی منزل حاج حیدری، خواس��ته: مطالبه وجه دو فقره حواله به ش��ماره های 236218 
ب��ه مبلغ 30/160/000 ریال به تاری��خ 90/9/28 و 326220 به مبلغ 13/530/000 ریال به تاریخ 
90/10/1 و هزینه تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ی، گردش��کار: خواهان دادخواستی به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��ورا و ثبت به کالسه فوق و 
جزی تش��ریفات قانونی در وقت مقرر فوق جلسه شورا به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
با توجه به محتویات پرونده، ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دعوای خواه��ان آقای صفرعلی حیدریان فرزند غالم عباس به 
طرفیت آقای روح اله گلی فرزند حسینعلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره حواله به شماره های 
236218 و مبل��غ 30/160/000 ریال به تاریخ 90/9/28 و 326220 به مبلغ 13/530/000 ریال به 
تاریخ 90/10/1 تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت قرض الحسنه محال علیه داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید 
مدعی داللت بر بقای دین و اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد 
لذا مس��تنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 519 و 518 و 198 قانون آیین دادرس��ی 
مدن��ی مص��وب 1379 دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانس��ته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخ��ت مبلغ 43/690/000 ریال باب��ت حواله های مورد دعوا و مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق خواهان و هزینه تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت تا اجرای حکم قابل 
محاس��به در اجرای احکام مدنی وفق نرخ شاخص بانک مرکزی بر محکومیت خوانده می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ با رعایت ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 189 
قانون برنامه س��وم قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مدت مذکور و عدم واخواهی 
در فرجه اعطایی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر ظرف 
20 روز از پایان مدت مذکور می باش��د. م الف/ 12526 بیرانوند- قاضی ش��عبه ششم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ 
2383 آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی. مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: بلوار امیرکبیر 
ک 109 )آدریان( خ امام حسین جنب قرض الحسنه مهدی موعود ابتدای کوچه گلزار خانه فرهنگ 
میالد. کالس��ه پرونده: 135/91 ص ح/ 4. وقت رس��یدگی: س��اعت 5/30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 91/5/1. مشخصات خواهان: نام سعید صمدی نام پدر: مجتبی مقیم خمینی شهر خ بلوار 
توحید الدره غربی کوچه شهید حاجیان، مشخصات خوانده مجهول المکان: مصطفی صالحی نام 
پدر: شنبه، خواسته و بهای آن: حکم الزام به انتقال سند موتور بهرو 125 مدل 1386 پ 27576، 
دالیل خواهان: تصویر مصدق قولنامه و معرفی ش��هود. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اس��ت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مستندات، یک نوبت 
آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به این ش��ورا نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 12524 شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
2384 آقای غالمعلی عمادی اندانی دارای شناسنامه شماره 35810 به شرح دادخواست به کالسه 
259/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم عمادی اندانی بشناس��نامه 527 در تاریخ 90/5/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- طلعت کریمی اندانی فرزند مصطفی ش ش 65 
)همسر(، 2- اسمعیل عمادی اندانی فرزند ابراهیم ش ش 35809 )فرزند(، 3- غالمعلی عمادی اندانی 
فرزند ابراهی��م ش ش 35810 )فرزند(، 4- علی اصغر عمادی اندانی فرزند ابراهیم ش ش 35811 
)فرزن��د(، 5- نعمت اله عمادی اندانی فرزند ابراهی��م ش ش 138 )فرزند(، 6- محمد عمادی اندانی 
فرزن��د ابراهیم ش ش 660 )فرزند(، 7- زهرا عم��ادی اندانی فرزند ابراهیم ش ش 611 )فرزند(، و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12523 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

 
فقدان سند مالکیت

2385 شماره: 3988 ورثه مرحوم علی بقایی باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ خانه پالک 

1/3360 واقع در گرمس��یر اردستان یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 493 دفتر 
14 امالک ذیل ثبت بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و بعداً به موجب س��ند رسمی شماره 
4519 دفترخانه 51 اردس��تان باو انتقال قطعی یافت��ه و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله 
دیگری انجام نش��ده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله در صدور 
المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 108 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
ابالغ رأی

2387 کالسه پرونده: 63/91، ش��ماره دادنامه: 293، مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل 
اختالف شهرس��تان خمینی شهر، خواهان: ناصر خوش اخالق فرزند محمد نشانی: خمینی شهر 
خ حافظ کوچه کوهی س��نگبری قائم آل محمد، وکیل: عبداله حاجی هاشمی فرزندحسین نشانی: 
خمینی شهر میدان قدس بلوار آزادگان جنب بیمه، دفتر وکالت، خوانده: اصغر فخاری فرزند رحیم 
نشانی: خمینی شهر دو شاخ بلوار باغبان، روبروی هیأت آل یاسین، سنگفروشی ری، خواسته: 
مطالبه، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای ناصر خوش اخالق با وکالت 
آقای عبداله حاجی هاش��می بطرفیت آقای اصغر فخاری دائر بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم 
مستند به یک فقره حواله صندوق قرض الحسنه ابوذر بشماره 225711 مورخ 91/12/20 بمبلغ 
50/000/000 ریال با توجه به مدارک مذکور در فوق و عدم حضور خوانده در جلس��ه شورا و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و وجود اصل س��ند مستند دین در ید خواهان که داللت بر 
مش��غولیت ذمه خوانده می نماید و با اس��تناد به مواد 198، 515، 519، 520 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل وفق تعرفه و همچنین پرداخت خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
90/1/26 لغایت زمان اجرای حکم محکوم و اعالم می نماید و در خصوص قسمت مطالبه تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تقدیم دادخواست با توجه به عدم احراز مطالبه از سوی خواهان 
و با استناد به بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��ورا و س��پس ظرف 
م��دت 20 روز پس از انقضاء م��دت واخواهی به انضمام قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف/ 12518 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

حصروراثت
2388 خانم توران مقیمی ورنوسفادرانی با وکالت عبداله حاجی هاشمی دارای شناسنامه شماره 
239 به شرح دادخواست به کالسه 252/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین مقیمی ورنوسفادرانی بشناسنامه 10282 در تاریخ 
1390/10/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- محترم ابتهی فرزند س��ید عباس ش ش 261 )همس��ر(، 2- محمد مقیمی ورنوسفادرانی 
فرزند حسین ش ش 452 )فرزند(، 3- هاشم مقیمی ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 13573 
)فرزند(، 4- احمد مقیمی ورنوس��فادرانی فرزند حسین ش ش 184 )فرزند(، 5- علیرضا مقیمی 
فرزند حس��ین ش ش 106 )فرزند(، 6- توران مقیمی ورنوس��فادرانی فرزند حسین ش ش 239 
)فرزند(، 7- اعظم مقیمی ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 251 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12516 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
2389 خانم افسانه مقیمی ورنوسفادرانی با وکالت عبداله حاجی هاشمی دارای شناسنامه شماره 
3244 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 253/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مقیمی ورنوسفادرانی بشناسنامه 452 در تاریخ 
1391/1/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- محترم ابتهی فرزند سید عباس ش ش 261 )مادر(، 2- لیال حاجی حیدری ورنوسفادرانی 
فرزن��د ابوالقاس��م ش ش 1581 )همس��ر(، 3- محمدرضا مقیمی ورنوس��فادرانی فرزند محمد 
ش ش 8-029998-113 )فرزن��د(، 4- محمد مهدی مقیمی ورنوس��فادرانی فرزند محمد ش ش 
2-046188-113 )فرزند(، 5- افس��انه مقیمی ورنوسفادرانی فرزند محمد ش ش 3244 )فرزند(، 
6- مریم مقیمی ورنوس��فادرانی فرزند محم��د ش ش 10752 )فرزند(، و الغی��ر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12517 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر



یادداشت

ورزش، زمینه مناسبی برای جذب 
توریسم است

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: ورزش، زمینه بسیار خوبی برای جذب 
و توس��عه توریسم اس��ت. مژگان ریاحی اظهار داش��ت: کشورهای 
  پیشرفته جهان از محل توریسم ورزشی ساالنه میلیاردها دالر درآمد 
کس��ب می کنن��د اما متأس��فانه م��ا، با داش��تن آث��ار باس��تانی و 
میراث فرهنگی با قدمت چند هزار س��اله، بهره چندانی از توریس��م 

ورزشی نبرده ایم. 
وی به توانایی و ظرفیت خوب این استان جهت راه اندازی فعالیت های 
 ورزشی اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی مناسب می توانیم پذیرای 

تورهای ورزشی داخلی و خارجی در این استان باشیم. 
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
 چهارمح��ال و بختیاری توانایی های اس��تان را در س��طح کش��ور 
کم نظیر دانس��ت و اف��زود: جاذبه ه��ای گردش��گری چهارمحال و 

بختیاری جوابگوی قشرهای مختلف جامعه است.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم جامعه ای پویا و س��رزنده و جوانانی با 
نشاط داش��ته باش��یم، باید تمام امکانات تفریحی و ورزشی را برای 
آنان فراهم کنیم. ریاحی نقش ورزش را در جذب توریس��م بس��یار 
مهم دانست و خاطرنشان کرد: ورزش زمینه بسیار خوب و مناسبی 
در راستای جذب و توسعه توریسم ورزش��ی در استان چهارمحال و 

بختیاری و کشور است.

 چهارمحال 141 شورای فعال 
حل اختالف دارد 

گروه شهرس�تان - رییس کل دادگستری چهارمحال و 
بختیاری گفت: تعداد پرونده های مختومه استان در سال 

گذشته 14 درصد رشد داشته است.
عبداهلل موس��وی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه و 
مطبوعات اس��تان افزود: سال گذش��ته 103 هزار و 899 
پرونده به دادگس��تری اس��تان وارد ش��د که از این تعداد، 
102 هزار و 290 پرونده مختومه شده است. این در حالی 
اس��ت که تعداد پرونده های وارده در س��ال 90 نسبت به 
سال89،11 یازده درصد و تعداد پرونده های مختومه 14 

درصد رشد داشته است. 
وی با بی��ان این که هم اکنون 141 ش��ورای فعال ش��امل 
66 شورای شهری و 75 شورای روس��تایی در استان فعال 
است، تصریح کرد: 46 هزار و 343 پرونده به شوراهای حل 
اختالف استان وارد شده که از این تعداد، 5940 پرونده از 
س��ال های گذش��ته باقی مانده و 47   هزار و 353 پرونده 

مختومه شده است.
 موسوی تصریح کرد: پرونده های قضایی استان به دو دسته 
کیفری و حقوقی تقس��یم می ش��ود که در دایره حقوقی 
بیش��ترین پرونده به دعاوی مطالبه طل��ب، چک و مهریه 
مرتبط اس��ت. در پرونده های کیفری نی��ز ضرب و جرح 
عمدی، توهین و سرقت های مستوجب تعزیرات بیشترین 

آمار را به خود اختصاص داده است. 
وی پیگیری پرون��ده پنج هکتاری منطق��ه »تنگ صیاد« 
با موقعیت حس��اس که ب��ه حل و فصل قضیه منجر ش��د، 
پیگیری پرونده مربوط به اراضی »یان چشمه« با مساحتی 
بالغ بر 3400 هکتار که منجر به نقض رأی صادره در جهت 
حف��ظ منافع بیت المال ش��د، همچنین پیگی��ری پرونده 
مربوط به اراضی »قالت« شهرکرد با مساحت بالغ بر 150 
هکتار با موقعیت حس��اس و پر اهمیت که منجر به صدور 
رأی در مرحله تجدیدنظر به نفع بیت المال شد و پیگیری 
پرونده »گودال چش��مه« ش��هرکرد با ارزش بالغ بر ده ها 
میلیارد ریال که به طور جدی از سوی نهادهای متولی در 
حال پیگیری اس��ت، را از مهم ترین پرونده های سال 90 
دادگستری استان عنوان کرد. به گفته وی، پیگیری پرونده 
450 هکتاری »کل گچی« ل��ردگان، پیگیری پرونده 33 
هکتاری قطب صنعتی لردگان، پرونده پیگیری »نیسانیه« 
س��امان و پیگیری پرونده »دوتوی« رحمتیه ش��هرکرد با 
مساحتی بالغ بر 160 هکتار، از دیگر پرونده هایی است که 

سال گذشته به نتیجه رسید.

خبر ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حسین گنجی  

تابستان سال جاری 270 کانون فرهنگی و هنری استان اقدامات الزم 
را انجام داده اند تا افراد بتوانن��د در کالس های اوقات فراغت ثبت نام 
کنند. این کالس ها در 47 رشته متنوع فرهنگی، هنری و علمی برگزار 
 می ش��ود و ش��امل اردوهای مختلف س��یاحتی، تفریحی و آموزشی

است. 
عالوه بر این موارد، 160 کتابخانه عمومی و کتابخانه باز دراین استان 
وجود دارد و کتابخانه ها به تجهیزات مورد نیاز نیز مجهز می ش��وند. 
پی��ش بین��ی می ش��ود در 
تابستان سال جاری 23 هزار 
نف��ر در کالس ه��ای اوقات 
فراغ��ت و تم��ام کانون های 
فرهنگ��ی مس��اجد ش��رکت 
 کنن��د ت��ا م��ردم اس��تان 
اوقات آموزنده ای را س��پری 

کنند. 

کتابخانه های عمومی تجهیز 
می شوند 

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
سفراعضای اتحادیه مخالفان اشغالگری به استان 

کیومرث مرادی، دبیر ش��ورای اطالع رس��انی اس��تان گفت: اتحادیه بین المللی نوجوانان و 
جوانان مخالف اشغالگری، که شامل برزیل، اروگوئه، بولیوی، کانادا، لبنان، افغانستان، اندونزی، 

پاکستان، ترکیه وفیلیپین هستند، شهریور امسال میهمان چهارمحال و بختیاری می شوند.
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وابستگی به منابع زیر زمینی، به همراه تخریب پوشش گیاهی 
از یک طرف و توسعه صنعت و کشاورزی  از سویی دیگر، علت 
کاهش سطح س��فره های آب زیر زمینی و در نتیجه، وضعیت 

بحرانی دشت های چهارمحال و بختیاری بوده است.
از دیگر س��و، افت س��طح آب های زی��ر زمین��ی، تاالب ها و 
مرغزارهای این اس��تان را متزلزل و آنها را به کانون فرس��ایش 
بادی تبدیل کرده اس��ت. در حال حاضر ت��االب» گندمان« و 
دش��ت »خانمیرزا« از مهم تری��ن مراکز ایجاد گ��رد و غبار در 
چهارمحال و بختیاری محس��وب می ش��وند. برداش��ت های 
بی روی��ه آب و الگوی کش��ت نامناس��ب، از علت های اصلی 
بروز این مشکل به ش��مار می آیند. وحش��تناک تر این که با 
 بروز بحران در وضعیت آبی دش��ت ها و در نتیجه، فرونشست 
زمین ها، نشانه های بیابانی ش��دن در چهارمحال و بختیاری 
و به ویژه در منطقه بروجن و دش��ت های آن دیده شده است.

آن گون��ه که هوم��ان خاکپور، یک��ی ازکارشناس��ان و فعاالن 
 منابع طبیعی ای��ران می گوی��د، پدیده فرونشس��ت زمین از 
فاجعه بارترین پدیده های زیس��ت محیطی است که به مثابه 

آغاز بیابان زایی در آن منطقه بوده و زنگ هشدار بیابانی شدن 
را به صدا درمی آورد. خاکپور با اشاره به بروز پدیده فرونشست 
زمین در دشت خانمیرزا و شرایط ش��کننده و حساس منطقه 
بروجن، به ویژه در آبخوان های های س��فید دش��ت و مرجن 
می گوید: با فرونشس��ت زمی��ن، تمام مجراه��ای نفوذ آب به 
سفره های زیرزمینی پر می شود، به گونه ای که امکان احیا و 
بازسازی آن از بین رفته و برای همیشه حیات آن منطقه از بین 
خواهد رفت. در حال حاضر قنوات و چشمه های این استان با 
کاهش دبی و تعدادی زیادی از آنها با خشکی مواجه شده اند 
و بالغ بر 80 درص��د از آب مصرفی چهارمح��ال و بختیاری از 
محل آب های زیرزمینی تأمین می ش��ود. خاکپور در این باره 
به زاینده رود گفت: با افزایش جمعیت و توس��عه کشاورزی و 
صنعت، مصرف  آب مردم این اس��تان بیش از گذشته وابسته 
به منابع آب های زیرزمینی شده و روند افزایش تعداد چاه های 
مجاز و غیرمجاز کشاورزی به شکل نگران کننده ای شدت یافته 
است، به طوری که ساالنه در 11 دش��ت کشاورزی آن، حدود 
600 میلیون متر مکعب آب به وسیله 3600 چاه و 480 رشته 

قنات از ذخایر زیرزمینی بیرون کش��یده ش��د.  چهارمحال و 
بختیاری چند برابر میانگین ملی، ریزش های آسمانی دریافت 
می کند اما حدود 90 درصد از این آب های قابل اس��تحصال به 
صورت روان آب و یا چشمه های بزرگ از طریق سرشاخه های 
زاینده رود، دز و کارون بزرگ از منطقه خارج می ش��وند. نبود 
برنامه ریزی و مدیریت مناس��ب در س��ال های گذش��ته برای 
بهره برداری از آب های س��طحی و از دیگر سو، معضل اشتغال 
در این اس��تان، به همراه افزایش نیازها و گس��ترش چشمگیر 
زمین های کش��اورزی، علت اصلی وابس��تگی شدید معیشت 
مردم به زمین و افزایش برداش��ت های مضاع��ف و بی رویه از 
 منابع آبی زیرزمینی شده اس��ت. خاکپور با این توضیح که در 
سال های گذشته فعالیت ها برای مهار و نفوذ آب های سطحی 
به سفره های زیرزمینی کمرنگ بوده،یادآور شد: وابستگی به 
منابع زیرزمینی از یک طرف و توسعه در صنعت و کشاورزی از 
س��ویی دیگر، باعث افزایش نیاز آبی استان شده است. تخریب 
پوش��ش گیاهی باعث به هم خوردن تعادل نفوذ آب به داخل 
سفره های زیرزمینی و برداشت از آنها شده است؛ شرایطی که 
موجب  چند برابر ش��دن میزان آب برداشتی از میزان آب وارد 

شده به سفره های آب زیرزمینی شده است.
ای��ن فعال مناب��ع طبیع��ی در ادامه با اش��اره به نش��انه های 
 بیابانی زایی در بروجن افزود: با دریافت نش��انه هایی که بانگ 
بیابان زایی در بروجن را به طرز نگران کننده ای فریاد می زد، 
برآن شدیم در همایش مهاربیابان زایی در بام ایران، نسبت به 

وضعیت آبی و خاکی منطقه اعالم وضعیت خطر کنیم.
 وی افزود:کیفی��ت خ��اک منطق��ه ب��ه ش��دت تح��ت تأثیر

 تخریب های س��ال های اخیر قرار گرفته و به جرأت می توان 
گفت، هیچ مزرعه ای را نمی توان یافت که بدون اس��تفاده از 

کودهای شیمیایی محصوالت تولیدی داشته باشد.
خاکپور نس��بت به وضعیت منابع آبی و پوشش گیاهی منطقه 
هش��دار و ادامه داد: وضعیت پوش��ش گیاهی به ش��دت دچار 
کاه��ش و افت کیف��ی ش��ده و پروژه ه��ای عمرانی،پایداری 
س��رزمین را به خطر انداخته اند. مطاب��ق تعریف های علمی 
و جهانی، بیاب��ان زای��ی در برگیرنده تمام فرایندهایی اس��ت 
که منجر به تخریب س��رزمین ش��ده و باعث اف��ت کارایی آن 
می شود؛ چیزی که در حال حاضر با تخریب های انسانی  در 
حوزه طبیعی، چهارمحال و بختیاری را در مسیر بیابانی شدن 
قرار داده است.کارشناسان و فعال محیط زیستی نسبت به این 
وضعیت هشدار می دهند اما باید دید مسئوالن تا چه اندازه در 

چاره اندیشی ها همت می گمارند.

بدترین رویداد برای سرزمین آب ها

روزهای بیابانی در راه است

اصفهان و خوزستان شادی و طراوت خود را وام دار چهارمحال و بختیاری اند، اما حاال در این 
گروه 
استان  که به سرزمین آب ها شهره  بوده است، دشت ها با افت شدید سطح آب زیر زمینی و  شهرستان

کس�ری س�االنه حدود 180 میلیون مترمکعب مواجه اند  و  چهار دش�ت پر اهمیت بروجن، 
سفیددشت، جوانمردی و شهرکرد ممنوعه و بحرانی اعالم شده اند.
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حصر وراثت
2390 آقای رضا نوروزی فروشانی دارای شناسنامه شماره 346 به شرح دادخواست به کالسه 
268/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالرحیم نوروزی فروشانی بشناسنامه 3936 در تاریخ 1386/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حبیبه سلطان مجیری فرزند یداله 
ش ش 116 )همس��ر(، 2- منصور نوروزی فروش��انی فرزند عبدالرحی��م ش ش 529 )فرزند(، 
3- اکبر نوروزی فروش��انی فرزند عبدالرحیم ش ش 107 )فرزند(، 4- یداله نوروزی فروشانی 
فرزن��د عبدالرحیم ش ش 168 )فرزند(، 5- غالمرضا نوروزی فروش��انی فرزند عبدالرحیم ش 
ش 210 )فرزند(، 6- رضا نوروزی فروش��انی فرزند عبدالرحی��م ش ش 346 )فرزند(، 7- طیبه 
نوروزی فروش��انی فرزند عبدالرحیم ش ش 10709 )فرزند(، 8- اش��رف نوروزی فروش��انی 
فرزند عبدالرحیم ش ش 378 )فرزند(، 9- فرشته نوروزی فروشانی فرزند عبدالرحیم ش ش 55 
)فرزند(، 10- بلقیس نوروزی فروش��انی فرزند عبدالرحیم ش ش 264 )فرزند(، و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 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. م الف/ 12514 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
2391 کالس��ه پرونده: 75/91، ش��ماره دادنامه: 276، مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل 
اختالف شهرس��تان خمینی شهر، خواهان: ناصر خوش اخالق فرزند محمد نشانی: خمینی شهر 
خ حافظ کوی کوهی س��نگبری قائم آل محمد، وکیل: عبداله حاجی هاشمی فرزندحسین نشانی: 
خمینی شهر بلوار آزادگان جنب بیمه تأمین اجتماعی خوانده: اصغر فخاری فرزند رحیم مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای ناصر خوش 
اخالق با وکالت آقای عبداله حاجی هاشمی بطرفیت آقای اصغر فخاری دائر بر مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت 
زمان اجرای حکم مستند به یک فقره حواله صندوق قرض الحسنه ابوذر بشماره 206989 مورخ 
90/12/23 بمبلغ 50/000/000 ریال با توجه به مدارک مذکور در فوق و عدم حضور خوانده در 
جلسه شورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و وجود اصل سند مستند دین در ید خواهان 
که داللت بر مش��غولیت ذمه خوانده می نماید و با اس��تناد به مواد 198، 515، 519، 520 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 11، 26، 27، 28، 29 و 31 قانون شوراها خواسته خواهان را 
محمول بر صحت دانس��ته و خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و همچنین 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/1/28 لغای��ت زمان اجرای حکم 
محکوم و اعالم می نماید. و در خصوص قسمت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
لغایت زمان تقدیم دادخواست با توجه به عدم احراز مطالبه از سوی خواهان و با استناد به بند 
10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��ورا و س��پس ظرف مدت 20 روز پس از 
انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان خمینی شهر می باشد.  

م الف/ 12516 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
2392 آقای رضا نوروزی فروشانی دارای شناسنامه شماره 346 به شرح دادخواست به کالسه 
269/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حبیبه س��لطان مجیری بشناس��نامه 116 در تاریخ 1390/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر نوروزی فروشانی فرزند عبدالرحیم 
ش ش 107 )فرزند(، 2- منصور نوروزی فروش��انی فرزند عبدالرحیم ش ش 529 )فرزند(، 3- 
یداله نوروزی فروش��انی فرزن��د عبدالرحیم ش ش 168 )فرزند(، 4- رضا نوروزی فروش��انی 
فرزند عبدالرحیم ش ش 346 )فرزند(، 5- غالمرضا نوروزی فروشانی فرزند عبدالرحیم ش ش 
210 )فرزند(، 6- طیبه نوروزی فروش��انی فرزن��د عبدالرحیم ش ش 10709 )فرزند(، 7- بلقیس 
نوروزی فروش��انی فرزند عبدالرحیم ش ش 264 )فرزند(، 8- اشرف نوروزی فروشانی فرزند 
عبدالرحی��م ش ش 378 )فرزند(، 9- فرش��ته نوروزی فروش��انی فرزن��د عبدالرحیم ش ش 55 
)فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12515 ش��عبه 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

ابالغ
2393 آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی. مرجع رس��یدگی: ش��عبه سوم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر مس��تقر در شهرداری 
مرکزی واقع در میدان قدس خمینی ش��هر. کالس��ه پرونده: 1342/90، وقت رس��یدگی: ساعت 
5:10 بعدازظه��ر روز ش��نبه م��ورخ 1391/5/7، مش��خصات خواهان: س��عید زادگان نام پدر: 
مس��عود مقیم: خمینی ش��هر خیابان مدنی فتح 9 پالک 27، مش��خصات خوانده مجهول المکان، 

مهران رضائی برزانی نام پدر: رضا، خواس��ته و بهای آن: مطالبه وجه چک ش��ماره 200529-
90/8/24 و ش��ماره 200528-90/8/24 عه��ده بان��ک مل��ی مبل��غ 34/000/000 ریال بانضمام 
خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی. دالیل خواهان: تصویر چک ها و گواهینامه عدم پرداخت 

و بانک��ی. گردش کار: خواه��ان خوانده را مجهول الم��کان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت 
وقت رس��یدگی به وی از طریق نش��ر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواس��ت و مس��تندات، یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/ 12513 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
2394 از دفتر ش��عبه دوازدهم شورای حل اختالف در پرونده مطروحه کالسه 91/145 حل 12 
ب��ه آقای احمدرضا حاج ولی فرزند غالمرضا خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم 
ش��ده و خواهان آن آقای امیرمهدی گنجی فرزند صادق س��اکن: خمینی شهر، میدان شهداء، خ 
ش��ریعتی جنوبی، کوی 30، پالک 15، کدپستی 8416615181، بخواسته الزام به انتقال سند یک 
دس��تگاه موتورسیکلت به شماره 9528-اصفهان 45 و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می 
نماید که برای روز س��ه شنبه مورخ 91/5/10 س��اعت 6 عصر در شورای حل اختالف شعبه 

دوازدهم خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد 
مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید. واالتصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر 
خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه 
مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. 12505 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
2395 آقای رضا کاظمی اندانی دارای شناس��نامه ش��ماره 2403 به شرح دادخواست به کالسه 
265/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرتضی کاظمی اندانی بشناس��نامه 6 در تاری��خ 1391/3/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- رباب اعمی زاده اندانی فرزند حس��ین 
ش ش 3097 )همس��ر(، 2- رض��ا کاظمی اندانی فرزند مرتض��ی ش ش 2403 )فرزند(، 3- آمنه 
کاظمی اندانی فرزند مرتضی ش ش 565 )فرزند(، 4- افس��انه کاظمی اندانی فرزند مرتضی ش 
ش 13004 )فرزند(، 5- عفت کاظمی اندانی فرزند مرتضی ش ش 1807 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 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. م الف/ 12512 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
2396 آقای س��ید غالمحسین موسوی صالح دارای شناس��نامه شماره 82 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 272/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان شهربانو افتاده بشناس��نامه 3 در تاریخ 1390/12/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- سید علی حسین موسوی صالح 
فرزند س��ید محمد کریم ش ش 138 )همسر(، 2- سید غالمحس��ین موسوی صالح فرزند سید 
علی حس��ین ش ش 82 )فرزند(، 3- س��ید عبدالحسین موسوی فرزند سید علی حسین ش ش 8 
)فرزند(، 4- س��یده ماه س��لطان موسوی صالح فرزند سید علی حسین ش ش ش ش 1 )فرزند(، 
5- صنم صالح کوتاه فرزند س��ید علی ش ش 7 )فرزند(، 6- مریم سادات موسوی صالح فرزند 
س��ید علی حسین ش ش 823 )فرزند(، 7- س��یده هاجر موسوی فرزند سید علی حسین ش ش 
577 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12508 شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
2397 ش��ماره دادنامه: 9109973633200084، شماره پرونده: 9009983633200295، شماره 
بایگانی شعبه: 900299، خواهان: بانک صادرات اصفهان به مدیریت آقای محمدرضا عرفانی با 
وکالت آقای علیرضا مختاری به نشانی: اصفهان خ شیخ بهایی نرسیده به چهارراه آذر جنب بانک 
ملت س��اختمان موثق ط اول، خواندگان: 1- آقای عیدی محمد هارونی به نشانی: خمینی شهر خ 
کهندژ خ نگارستان 6 پ 17، 2- آقای حسن یزدان پناه به نشانی )فعاًل مجهول المکان(خمینی شهر 
خ پروین خ صفوی پ 75، 3- آقای براتعلی یزدان پناه به نشانی )مجهول المکان( خمینی شهر خ 
پروین اعتصامی خ صفوی پ 75، 4- آقای علی محمد هارون الرشیدی به نشانی خمینی شهر خ 
پروین اعتصامی بن بست فرعی 20، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: دعوی بانک صادرات اصفهان با وکالت 
آقای علیرضا مختاری علیه خواندگان آقایان 1- عیدی محمد هارونی فرزند شیرعلی 2- حسن 
یزدان پناه 3- برات علی یزدان پناه فرزندان حس��ینعلی 4- علی محمد هارون الرش��یدی فرزند 

امراله بخواس��ته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ س��یصد و پنجاه میلیون 
ریال وجه 4 فقره سفته به شماره های 908679-908680-531172-908681 به اضافه خسارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به شرح و درخواست و مستندات ابرازی و وجود اصل 
مستندات در اختیار خواهان و سفته های استنادی که خوانده اول به عنوان متعهد و دریافت کننده 
تسهیالت بانکی است و سایر خواندگان ضامنین خوانده اول می باشند و با لحاظ اینکه دفاعی هم 
از سوی خواندگان در جهت رد ادعای بانک صادرات بعمل نیامده معترض مستندات هم نگردیده 
اند لذا دعوی وارد و ثابت است مستنداً به مواد 304-307-309 قانون تجارت و مواد 515-198-

519 قانون آئین دادرس��ی مدنی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها خواندگان را متضامنًا به 
پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال اصل خواس��ته و 7/005/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته ها براساس قرارداد فیمابین و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی محکوم می نماید. این رأی غیابی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی سپس 
به مدت بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان می باشد. م الف/ 

12502 اسماعیلی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

مزایده
2399 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی شهر در پرونده کالسه )1080/89 اجرا( له 
آقای علی زینلیان علیه آقای امان اله هاشمی به خواسته مطالبه 25/662/330 ریال در نظر دارد 
یک فقره فیش حج تمتع به سند شماره 2065608 به شماره زائرین 1653279 با ودیعه ده میلیون 
ریال که در تاریخ 86/10/9 ثبت نام کرده که کارش��ناس رسمی دادگستری ارزش آن را معادل 
22/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز سه 
شنبه 91/4/20 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر برگزار می 
گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشانی: مراجعه و از نزدیک مورد مزایده 
را بازدید نمایند. خریدار کس��ی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 
درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد ش��د و مزایده تجدید می گردد. م الف/ 12535 مدیر و دادورز اجرای احکام 

مدنی دادگستری خمینی شهر
 

ابالغ
2400 شماره ابالغیه: 9110103633201355، ش��ماره پرونده: 9109983633200236، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910236، خواهان نوراله آقائی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی فتحیان به 
خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان خمینی شهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی 
شهر بلوار دانشجو بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک ارجاع و 
به کالسه 9109983633200236 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/07/16 و ساعت 9:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 12535 شفیعی- مدیر دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

حصر وراثت
2401 خانم فاطمه س��لیمانی درچه دارای شناسنامه ش��ماره 40 به شرح دادخواست به کالسه 
276/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس براتی احمدآبادی بشناسنامه 20 در تاریخ 1390/10/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه سلیمانی درچه فرزند غالمعلی ش 
ش 40 )همس��ر(، 2- علی براتی احمدآبادی فرزند عباس ش ش 16 احمدآباد )فرزند(، 3- محمد 
براتی احمدآبادی فرزند عباس ش ش 868 )فرزند(، 4- حسن براتی احمدآبادی فرزند عباس ش 
ش 12 )فرزن��د(، 5- رضوان براتی احمدآبادی فرزند عباس ش ش 14 )فرزند(، 6- وجیهه براتی 
احمدآب��ادی فرزند عباس ش ش 2-011280-113 )فرزند(، 7- س��میه براتی احمدآبادی فرزند 
عباس ش ش 3437 درچه )فرزند(، 8- زهره براتی احمدآبادی فرزند عباس ش ش 174 )فرزند(، 
9- زهرا براتی احمدآبادی فرزند عباس ش ش 652 )فرزند(، 10- مهری براتی احمدآبادی فرزند 
عباس ش ش 545 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12534 شعبه 7 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
2403 آقای رضا طاهری دارای شناس��نامه شماره 112 به شرح دادخواست به کالسه 277/91 
از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی 
طاهری بشناس��نامه 2684 در تاریخ 1390/9/14 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- اش��رف السادات حسینی فرزند سید ابوالقاسم ش 

ش 148 )همس��ر(، 2- محس��ن طاهری فرزند براتعلی ش ش 14147 )فرزند(، 3- رضا طاهری 
فرزن��د براتعل��ی ش ش 112 )فرزند(، 4- فاطمه طاهری فرزند براتعل��ی ش ش 20274 )فرزند(، 
5- زبی��ده طاهری فرزند براتعل��ی ش ش 15 )فرزند(، 6- رقیه طاهری فرزند براتعلی ش ش 89 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12533  ش��عبه 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
2405 شماره دادنامه: 9009970353701628، ش��ماره پرونده: 9009980353700046، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900752، خواهان: آقای محمود خادمی به نش��انی اصفه��ان خ آب 250 کوچه 
خسرو بن بست مهتاب پ 48 منزل رحمت اله خادمی، خواندگان: 1- آقای بهمن رفیعی 2- آقای 
علی اکبر عسگری 3- خانم منیره انوری 4- آقای حسن قاسمی همگی به نشانی مجهول المکان، 
5- آقای امین قرائتی به نشانی خ پروین خ مسجد الزهرا مقابل مدرسه راهنمایی اژه ای بن بست 
مطهری پ 28، 6- آقای محمد خدایی به نشانی خ کاوه پشت بیمارستان سوختگی بن بست شهید 
رجایی، 7- خانم اعظم منصوری به نش��انی خ مدرس کوچه مولوی کوچه سید آقا بزرگی پ 8، 
8- آقای محمدرضا اس��دی به نشانی خ حکیم شفایی اول خ خرم بن بست زارع پ 26، خواسته: 
اعس��ار از پرداخت محکوم به، دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوای محمود خادمی به طرفیت آقایان و خانم ها 1- حسن 
قاسمی 2- محمدرضا اسدی 3- محمد خدایی 4- بهمن رفیعی 5- اعظم منصوری 6- امین قرائتی 
7- علی اکبر عس��گری 8- منیره انوری دائر بر اعس��ار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 
ش��ماره 1424 مورخ 78/8/16 صادر از جانب ش��عبه 43 عمومی جزائی سابق اصفهان، دادگاه 
نظر به استشهادیه مکتوب پیوس��ت دادخواست و شهادت شهود در جلسه رسیدگی ووضعیت 
جس��مانی خاص خواهان و نظر به اینکه ازجانب هیچ یک از خواندگان دلیلی جهت احراز مالئت 
و توان مالی خواهان ارائه نش��ده اس��ت ادعای خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به 
مواد 1، 20 و 37 قانون اعس��ار حکم بر معافیت موق��ت خواهان از پرداخت محکوم به موضوع 
دادنامه فوق االش��اره )که ناظر اس��ت بر رد مال به خواندگان( صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر شهر اصفهان 
اس��ت. بدیهی اس��ت صدور این حکم مانع از توقیف و تحصیل محکوم به از جانب خواندگان در 
صورت معرفی مال از خواهان نمی باش��د. م الف/ 4646 میرحسینی- دادرس شعبه 111 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

اخطار اجرایی
2411 ش��ماره: 374/90 به موجب رأی ش��ماره 1823 تاریخ 90/10/28 حوزه دوازدهم شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن بنایی نام پدر: هاشم 
مجهول المکان، محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت س��ی و هشت هزار ریال بعنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ 90/2/26 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له اکبر ش��اهزمانی نام پدر: عبدالخالق 
نشانی محل اقامت: اصفهان خ 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر تعاونی اعتباری حسنات. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به 
اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2412 کالس��ه پرونده: 91-43، ش��ماره دادنامه: 601، مرجع رس��یدگی: شعبه نهم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: هادی بذر افش��ان نشانی: اصفهان خیابان قائمیه کوی مهر بن بست 
بذرافش��ان، خوانده: اکبر س��لمانیان مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده نسبت به نقل وانتقال 
س��ند یک دستگاه موتورسیکلت. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای هادی بذرافش��ان بطرفیت 
آقای اکبر سلمانیان بخواسته الزام خوانده به نقل و انتقال سند یکدستگاه موتورسیکلت هوندای 
125 کویر cc به شماره انتظامی 2232- اصفهان 15 بانضمام جمیع خسارات وارده بشرح متن 
دادخواس��ت نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلسه رسیدگی 
مورخه 91/3/4 حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده و اظهارات خواهان در جلسه 
مذکور و جوابیه استعالم از اداره راهنمایی و رانندگی که حاکی از مالک بودن خوانده نسبت به 
موتورس��یکلت موصوف می باشد و همچنین فتوکپی قولنامه خرید که پیوست پرونده می باشد 
ش��ورا دعوی خواهان را وارد دانس��ته و مستنداً به مواد 237 و 362 قانون مدنی و ماده 198 و 
519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه رسمی و انتقال 
سند موتورسیکلت مورد بحث بنام خواهان و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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امام سجاد)ع(:
 در این دنیا سرور مردم، س��خاوتمندان هستند و در قیامت 

سرور مردم، پرهیزکاران خواهند بود. 

 شبلی در آنان می نگریست 
و می گریست

شبلی )عارف معروف( در مس��جدی رفت که دو رکعت نماز کند. در آن 
مسجد کودکان درس می خواندند و وقت ناهار خوردن کودکان بود. دو 
کودک نزدیک شبلی نشسته بودند: یکی پسر منعمی )ثروتمندی( بود 
و دیگری پسر درویشی. در زنبیل پسر منعم پاره ای حلوا بود و در زنبیل 
پسر درویش نان خشک. پسر درویش از او حلوا می خواست. آن کودک 
می گفت: اگر خواهی که پاره ای حلوا به تو دهم، سگ من باش و چون 

سگان بانگ کن.
آن بیچاره بانگ س��گ می کرد و پس��ر منعم پاره حلوا بدو می داد. باز 
دیگرباره بانگ می کرد و پاره ای دیگر می گرفت. همچنین بانگ می کرد 

و حلوا می ستد.
شبلی در آنان می نگریست و می گریست. کسی از او پرسید: ای شیخ، تو 

را چه رسیده است که گریان شده ای؟
)شبلی( گفت: نگاه کنید که طامعی )طمع کاری( به مردم چه رساند؟ اگر 
آن کودک بدان نان تهی قناعت می کرد و طمع از حلوای او برمی داشت، 

سِگ همچون خویشتنی نبایست بود.

دوستان پوست، دشمنان آفتاب 
روزی نیس��ت که در مورد معایب و محاس��ن کرم ه��ای آفتاب بحث 
نشود و مقاله ای در مورد آنها نخوانیم. اما اگر بدانید کرم های طبیعی 
آفتاب می تواند به شما کمک کند هم آیا به سمت کرم های شیمیایی 

می روید؟
 قرار گرفتن در معرض نور خورشید به میزان مناسب )۱۵-۱۰دقیقه( 
باعث ترشح هورمون س��روتونین در بدن می شود. این هورمون درد را 

تسکین می دهد و انرژی ایجاد می کند.
 اما متأسفانه نور خورشید به پوست آسیب می رساند و زمینه ساز بروز 
سرطان پوست است. مصرف بعضی از موادغذایی از پوست شما در برابر 

اشعه مضر خورشید محافظت می کند.

شکالت تلخ
از آن جا ک��ه ش��کالت تلخ نوع��ی آنتی 
اکسیدان قوی و غنی از فالوانوئید است، از 
پوست در برابر آفتاب سوختگی و سرطان 

محافظت می کند. 
 فالوانوئی��د، ن��ور م��اورای بنف��ش را به 
 خ��ود ج��ذب می کن��د و الته��اب را 
 کاه��ش می ده��د. در ص��ورت مصرف 
 روزی تنه��ا ۵۶ گرم ش��کالت تلخ، خطر ب��روز س��رطان کاهش پیدا 

می کند.

سبزی های برگ سبز
این نوع س��بزی ها، ح��اوی کاروتنوئید و 
 آنتی اکس��یدان هایی مانند لوتئین است 
 که از پوس��ت در برابر آسیب نور خورشید
  و بیماری ه��ای پوس��تی محافظ��ت

می کند.
 مصرف اس��فناج، کلم پیچ و برگ چغندر 
خطر سرطان را ۵۰ درصد کاهش می دهد. 
کلم بروکلی نیز مفید اس��ت و برای به دست آوردن اثر مثبت آن کافی 

است روزی نصف پیمانه مصرف کنید.

ماهی
ماهی ماکرو، س��المون، ساردین، قزل آال    
 و ش��اه ماه��ی غن��ی از اس��ید چ��رب 
 امگا۳ اس��ت ک��ه خط��ر ب��روز مالنوما، 
کشنده ترین نوع سرطان پوست را کاهش 

می دهد. 
خ��وردن هفت��ه ای دو وع��ده ماه��ی 
ب��رای محافظت از پوس��ت کافی اس��ت. 

مکمل های روغن ماهی نیز در کاهش آفتاب سوختگی مؤثر است.

سبزیجات نارنجی
 هویج و کدو حلوایی حاوی بتاکاروتن است 
که ب��ه طور مؤث��ر کاهش دهن��ده آفتاب 
سوختگی است. هر چه گیاه رنگی تر باشد، 
قدرت محافظتی آن در برابر اشعه ماورای 
بنفش بیشتر اس��ت و آثار پیری و سرطان 

پوست را نیز کاهش می دهد.
 البت��ه پ��س از مص��رف ویتامی��ن D، از 

ضدآفتاب استفاده کنید.

گوجه فرنگی
متخصصان انگلیسی در یک مطالعه جدید 
دریافته اند گوجه فرنگی می تواند پوست 
 را جوان نگ��ه دارد و از ای��ن بافت حیاتی 
 در براب��ر آفت��اب س��وختگی محافظ��ت 

کند.
متخصص��ان متوج��ه ش��دند خ��وردن 
خوراکی های تهیه ش��ده از گوجه فرنگی 
برای حفاظت از پوست در برابر آفتاب سوختگی و نیز پیشگیری از پیری 

پوست ناشی از تماس با نور خورشید، مفید است.

عشق،کافی است! 
عشق  نمی تواند دلیل کافی برای شروع و ادامه یک زندگی 
زناشویی باشد. وجود عشق در زندگی ضروری است، ولی 
این همه چیزی نیس��ت که بتوان زندگی را برآن استوار 
کرد. ش��ما در دنیایی زندگی می کنید که مدام استرس 
و اضطراب به همراه انواع مشغله های ذهنی در زندگیتان 
سایه انداخته است.   برای داشتن یک زندگی شاد و سالم 
به مجموعه ای از امکانات و لوازم احتیاح دارید و عشق فقط 
یکی از آنهاست. اگر عاشق باشید، صبر و تحمل بیشتری 
دارید. ش��ما در زندگی به تفاهم، اخالقیات، رفاه مالی و 
مش��ترکات فرهنگی نیز احتیاج دارید و عشق نمی تواند 

کمبودهای مالی و تضادهای فکریتان را جبران کند. 

در زندگی زناشویی تان باید بگویید و بشنوید
شما را تشویق می کنند تا درباره احساسات و نیازهایتان 
صحبت کنید اما یادتان نمی دهد میان احساسات غلط و 
احساسات جهتدار و درست تفاوتی قایل شوید. تعداد کمی 
هستند که می دانند چگونه باید احساساتشان را کنترل 
کنند و چه زمانی آنها را ابراز کنند. در بیشتر اوقات، حرف 
زدن درباره احساسات بدون مالحظه این که احساسات 
شما چه تأثیری در ش��نونده می گذارد، بیشتر از این که 
برایتان مفید باشد،آس��یب زننده اس��ت. اگر یاد بگیرید 
یک رابطه درس��ت و منطقی با همس��رتان برقرار کنید، 
بس��یار مفیدتر خواهد بود تا این که برای حل مشکالت 
زناشویی تان، بدون این که شناخت درستی از طرف مقابل 

داشته باشید، فقط از احساسات و نیازهایتان بگویید. 

آدم ها واقعا تغییر نمی کنند 
اگر چه بسیاری از زوج هایی که باهم اختالف دارند زمانی 
که می خواهند مشکالتش��ان را حل کنند، ادعا می کنند 
حاضرند کمی خودش��ان را تغییر دهند، اما واقعیت چیز 
دیگری اس��ت.آنها می خواهند همسرش��ان تغییرکند. 
بسیاری از آنها مشکالت را از همسرشان می بینند. خیلی ها 
عمیقا اعتقاد دارند برای بهبود بخشیدن در روابطشان، هر 
دو طرف رابطه باید تغییر کنند، اما چنین تالش��ی برای 
تغییر هر دو نفر کامال بیهوده اس��ت.  تغییر کار س��ختی 
نیست و ش��ما نباید به خودتان دروغ بگویید. همه چیز 
به خواسته  ش��ما برمی گردد و این که چقدر خواهان این 

هستید که در خودتان و در زندگیتان تغییر ایجاد کنید. 

با ازدواج، زندگی متفاوتی را شروع می کنید 
شما ممکن است پس از ازدواج از پدر و مادرتان دور باشید، 
اما این دوری به این معنی نیست که ارتباط شما با آنها قطع 
شده است و هیچ تأثیری از حضور آنها در زندگیتان وجود 
ندارد. هر نگاهی که به زندگی دارید، متأثر از نوع تربیتتان 
است. برخورد ش��ما با مشکالت و مس��ائل زناشویی تان، 
نگاهی که به رابطه با همسرتان دارید و تعریفی که از این 
رابطه دارید، همگی مبتنی بر تربیت خانوادگیتان است. 
اگر شما مدام از سبک زندگی پدر و مادرتان انتقاد کنید 
یاتالش کنید از آن فرار کنید، آس��یب بیشتری خواهید 

دید، زیرا آنها از زندگیتان حذف نمی شوند. 

مسئولیت ها را  عادالنه تقسیم کنید 
یکی از ش��عارهای ازدواج های مدرن این است که همه 
مسئولیت ها زندگی باید عادالنه و بین زن و شوهر تقسیم 
شود. اما در این بین حقیقت مهمی نادیده گرفته می شود؛ 
مردان احساس می کنند در جایگاه درستی قرار نگرفته اند 
و کارهایی که می کنند، نادیده گرفته می شود. زنان هم 
گمان می کنند بیش از توانشان وقت و انرژی می گذارند. 
زنان شاغل این دغدغه را دارند که باید به خانه بروند و به 
همسر و فرزندانشان رسیدگی کنند. به نظر می رسد راه 
زیادی تا تقسیم عادالنه وظایف مانده است و مردان باید 

مسئولیت پذیرتر و به تعهداتشان پایبندتر باشند. 

بچه باعث استحکام زندگی است
اگر در زندگی زناش��ویی تان مش��کل دارید و نمی توانید 
اختالفاتتان را حل کنید، هرگز به این نصیحت غیرمنطقی 
گوش ندهید زیرا بچه ها می توانند تهدید بزرگی در این نوع 
زندگی باشند. اگر دوس��ت دارید بچه داشته باشید، ابتدا 

دنبال حل مشکالت بروید.  

مشکالت به مرور زمان حل می شوند
اگر در ابتدای ازدواج متوجه شدید با همسرتان اختالفات 
اساسی دارید و به تفاهم نمی رسید، منتظر نباشید زمان 
همه چیز را حل کند. از همان روزهای اول دنبال راه حل 
باشید. زمان نمی تواند مشکلی را حل کند، اگر خودتان 
نخواهید. مش��کالت حل نش��ده مثل زخم ه��ای کهنه 

هستند؛ اگر درمان نشوند، روزی سر باز می کنند. 

پدر و مادر بهترین مشاور هستند 
فرقی نمی کند مسائل زندگی زناشویی تان چقدر کوچک 
یا بزرگ هستند. اگر به دنبال مش��اور و راهنما هستید، 
کمی بیشتر تأمل کنید و مش��اور درستی انتخاب کنید.

شاید در وهله نخست بخواهید با پدر و مادرتان مشورت 
کنید. اما این بهترین انتخاب نیست. پدر و مادرها عاطفی 
هستند و اولین واکنش آنها این است که حق با شما است و 
همسرتان اشتباه کرده است. می توانید یک مشاور ازدواج 

انتخاب کنید و مشکالتتان را با او در میان بگذارید. 

دروغ مصلحتی به همسر ایراد ندارد 
شاید شنیده باش��ید می گویند دروغ به همسر اگر برای 
دلخوش��ی او باش��د، ایرادی ندارد. اگر ب��ا چنین الگویی 
پیش بروید، بنای سستی در خانواده تان می سازید. هیچ 
دروغی نمی تواند زندگیت��ان را بهتر کن��د. هرگز با این 
تصور که همسرتان وعده هایتان را فراموش می کند، به او 
دروغ نگویید. اگر با این استدالل پیش بروید باید منتظر 

دروغ های همسرتان باشید. 

چند دروغ بزرگ
در مورد ازدواج +18+34

+12+29
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خواندنی

سالمت

حکایت

عکس نوشت

این گیاه بدبوی غول پیکر، گیاه بومی اندونزی است و باید در شرایط مشابه با این کشور یعنی آب و 
هوای مرطوب نگهداری شود. گل »آمورفو فالوس تیتانوم« که به خاطر بوی بسیار بدش، موسوم به 
»گل جسد« است، پس از ۱۵ سال در پارک فرانکلین بوستون، شکفته است. این گل که به عنوان 
بزرگ ترین گل جهان نیز شناخته می شود، حدود ۱/۵ متر قد دارد و باز شدن کامل غنچه آن که 
هر ۱۵ سال یکبار گل می دهد، 48 ساعت طول کشیده است. این گیاه بدبوی غول پیکر، گیاه بومی 
اندونزی است و باید در شرایط مشابه با این کشور یعنی آب و هوای مرطوب نگهداری شود. دمای 
نگهداری این گل، 82 درجه سانتیگراد و رطوبت مورد نیاز آن، 8۰ تا 9۰ درصد است.  این گیاه تا 

زمانی که گل آن باز است، در معرض نمایش عموم قرار دارد.

هواپیماهای دو بدنه، تبلت های ماکروسافت، معرفی آخرین 
نسخه از ویندوزفون با نام 8 و دوچرخه هایی با موتور هلی کوپتر 

از جمله مهم ترین تازه های فناوری در هفته گذشته است.
در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار شده است که 

در اینجا تعدادی از این فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

تلویزیون هوشمند 90 اینچی
شاید در تصویر مشخص نباشد اما 
 LCD این تلویزیون بزرگ ترین
اس��ت که تا به حال ساخته شده 
است. برای این که از این تلوزیون 
 بتوانید لذت ببری��د، باید بیش از 
۱۰ متر از آن فاصله بگیرید وگرنه 

تک تک پیکسل های تلوزیون را خواهید دید.

دوچرخه هلی کوپتری
 شاید شما هم دوست داشته باشید وقتی س��وار بر دوچرخه 

هستید، بتوانید با آن پرواز کنید و راحت تر به مقصد دلخواهتان 
برس��ید. به تازگی طرح هایی برای این نوع دوچرخه ها ارایه 
شده است و مدل های اولیه آن حتی می توانند با سرعت ۵۰ 

کیلومتر در ساعت حرکت کند.

هواپیماهای دو بدنه
بعد از دیدن دوچرخه های پرنده 
نوبت ب��ه هواپیماه��ای دود بدنه 
می رسد. ش��رکت ایرباس قصد 
دارد هواپیماهای دوبدنه بسازد. به 
گفته مس��ئوالن این شرکت، این 
هواپیماه��ا می توانن��د تع��ادل 

بیشتری داشته باشند و سوخت کمتری نیز مصرف کنند.

تبلت های ماکروسافت
مایکروس��افت نیز پا در عرصه س��اخت تبلت های هوشمند 
گذاش��ته اس��ت. این تبلت ها صفحه ۱۰/۶ اینچی دارند و از 

ویندوز8 نیز استفاده می کنند. ماکروسافت اعالم کرده است 
این تبلت ها می توانند جای کامپیوترهای شخصی  را در آینده 
بگیرند. کیبوردهای این تبلت نیز به صورت تمام لمس��ی و با 
حسگرهای فشار ساخته شده اس��ت و به گفته سازندگان آن 

می توانید بسیار سریع تر تایپ کنید.

ویندوزفون 8
ماکروس��افت خبر دیگ��ری نیز 
 در هفت��ه گذش��ته داش��ت که 
در آن ویندوزف��ون 8 را معرف��ی 

کرد. 
ای��ن سیس��تم عامل ب��ا برطرف 
کردن های مدل قبل��ی خود و با 
اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید برای تلفن های هوش��مند 
با پردازش��گرهای چند هس��ته ای ساخته ش��ده است. این 
شرکت به دنبال تولید نمایشگرهای بسیار قوی برای مقابله با 

نمایشگرهای قدرتمند اپل نیز هست.

خودرویی که از ادغام بدنه یک کامیون و اتومبیل کوپه س��اخته شده  است، عنوان زشت ترین 
خودرو جهان را به خود گرفت. سازنده آمریکایی این خودرو عجیب که آن را از ترکیب کابین 
کامیوِن ساخت سال ۱9۶2 میالدی و کاپوت و بدنه خودرو سواری کوپه ساخت دهه ۱99۰ 
ساخته است، آن را در اینترنت به حراج گذاشت.  س��ازنده این خودرو گفت: این خودرو تمام 
ویژگی های اتومبیل های دیگر را دارد.  این خودرو از رو ب��ه رو عجیب به نظر می آید و در نگاه 
اول بیننده احس��اس می کند کابین کامیون باالی خودرو سواری قرار گرفته است. به گزارش 
روزنامه دیلی میل، س��ازنده این خودرو با بیان این که قیمت آن ۳۰۰۰ دالر است،  گفت: قصد 

دارد در پروژه های بعدی وسایل نقلیه دیگر از جمله بدنه هواپیما و بالگرد را با هم ادغام کند.

شکفتن گل بدبو پس از 15 سال 

تازه های فناوری در هفته گذشته

دوچرخه یا هلی کوپتر؟

حراج زشت ترین خودرو جهان

مهر مادری یک زرافه 
به فرزندش
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نود و هش��تمین ش��ماره ماهنام��ه همش��هری ماه با 
پرونده ویژه ای برای موضوع مس��کن مهر به دکه های 

روزنامه فروشی آمد.
 اولی��ن پرونده ای��ن ماهنامه، تریبون ماه اس��ت که به 
کمیس��یون اقتصادی، حضور زن��ان و در کل کارنامه 
مجلس هشتم می پردازد. بخش دیگر تریبون ماه، حال 
و روز ایرانیان زندانی در خارج از کشور است که یکی از 
قسمت  های آن، درباره برخورد سیاسی اعراب با زندانیان 
ایرانی در گفتگو با حشمت اهلل فالحت پیشه، عضو سابق 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. گفتگو 
با حسن قش��قاوی معاون کنس��ولی، پارلمانی و امور 
ایرانیان و سخنگوی س��ابق وزارت امور خارجه کشور 
بخش دیگری از پرونده وضعیت زندانیان ایرانی خارج 

از کشور است.
آخرین وضعیت ش��هرزاد میرقلی خان از زبان مادرش 
و اینفوگراف کش��ورهایی از جهان که ایرانیان در آنها 
زندانی اند، از دیگر بخش های این پرونده هس��تند. اما 
یکی از پرونده های دیگر بخ��ش تریبون ماه، دولت هر 
»چند وقت« یک بحران! اس��ت که ش��امل بازخوانی 
دوباره بحران های »خودخواسته« و »ناخواسته« دولت 
احمدی نژاد و منتقدانش است. فصل بعدی این شماره 
همش��هری ماه، قسمت سیاسی آن اس��ت که با مقاله 

»عینک خاتمی بر چشم احمدی نژاد« شروع می شود. 
گفتگو با هاشمی رفسنجانی، یکی از روسای جمهوری 
که هیأت نظارت بر قانون اساسی تشکیل نداد، با عنوان 
»تفس��یر قانون اساس��ی با ش��ورای نگهبان است، اما 
قاعده اجرایی محکمی الزم اس��ت« از بخش های مهم 
این فصل از همشهری ماه اس��ت. این مجله در بخش 
سیاست داخلی اش گفتگویی با محمود سریع القلم دارد 
که موضوع آن، علم سیاس��ت در ایران است. در بخش 
سیاست خارجی هم انتخابات فرانسه، انتخابات مصر و 

مسائل افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اقتصادی این مجله، سه گزارش و سه گفتگو 
درباره عاقبت طرح مس��کن مهر منتش��ر شده است. 
این گزارش ها به ترتیب عبارت اند از »س��اختمان های 
نیمه کاره«، »مسکن مهر در دادگاه؟« و »لوازم خانه ام را 
فروختم که خانه نیمه کاره داشته باشم؟«. گفتگوهای 
مربوط هم با ابوالفضل صومعه لو، معاون امور مس��کن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی، بهروز مرباغی، 
آرش��یتکت و کمال اطه��اری، تحلیلگ��ر اقتصادی و 
اجتماعی اس��ت. اینفوگراف این پرون��ده درباره »آمار 
وعده ها« و این که اس��تان های محروم کشور چقدر از 

مسکن مهر بهره منده شده اند، است.
فصل بعدی درباره موضوع حقوق زنان و طالق در جامعه 

است. فصل بعدی نگاهی به گزارش نویسی سیاسی در 
ایران و جهان امروز به بهانه انتشار کتاب »به من دروغ 
نگو!« اس��ت.  گفتگو با علی اکبر قاض��ی زاده، فریدون 
صدیقی و دیگر اس��اتید ارتباط��ات و روزنامه نگاری از 
مطالبی است که این فصل مجله را تشکیل می دهند. 
پرونده ای برای سینمای ایران و برنامه تلویزیونی هفت 
هم از دیگر بخش های این شماره همشهری ماه است 
که یکی از مطالب آن گفتگوی سه نفره فرزاد موتمن، 
ش��اهین امین و فضل اهلل ش��ریعت پناهی مدیر گروه 
اجتماعی شبکه سه سیما است. همشهری ماه با ۱9۶ 

صفحه و قیمت دو هزار تومان منتشر شده است.

پرونده بحران مسکن در همشهری ماه 
گشوده شد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

