
 سپاهان با صدرنشینی 
به عربستان می رود

خاطرات خوش سپاهان از ش��هر انزلی و بازی با ملوان، باز هم 
ادامه پیدا ک��رد تا تیم کرانچار فردا با روحی��ه ای باال حاصل از 
صدرنش��ینی در لیگ برتر فوتبال ایران راهی عربستان شود و  
با گذر از س��د االهلی به فکر حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا باشد. کرانچار در غیاب خلعتبری محروم، خط 
حمله تیم را با حضور دو مهاجم خارجی اش به میدان فرستاده 
بود که هر دو نفر با زدن یک گل نقش��ی مه��م و تأثیرگذار در 

پیروزی سپاهان ایفا کردند...
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

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

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
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امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

 احادیث جالب نیمی از جهان، میهمان نصف جهان 
 امام صادق)ع(
درباره ازدواج

مدیر اجرایی جشنواره بین المللی  فیلم کودک و نوجوان اعالم کرد
 خداحافظی 

فرهاد مجیدی از فوتبال  6
 امکان تعطیلی پنج شنبه ها  

در استان اصفهان  32
 انتشار کارتون موهن 

8پیامبر)ص( این بار در اسپانیا

بارها درخصوص گرانی 
تذکر داده ایم

 مسئوالن با وجدان شرعی 
شهر را آباد کنند 

 سکه و طال نخرید
 ارزان می شود

 ذوب آهن از
 انتهای جدول دل کند

جهاد کشاورزی نیاز به هماهنگی 
همدلی و اتحاد دارد
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 از خود گذشتگی راز پیروزی
 در میدان هاست

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس

 رهبر معظم انقاب اس��امی به مناس��بت هفته دفاع مقدس و روز 
تجلیل از شهدا و ایثارگران، پیامی صادر فرمودند.

حضرت آیت اهلل العظمی خامن��ه ای، رهبر معظم انقاب در پیامی به 
مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهدا و ایثارگران، شهیدان 
را تجّسم شگفتی ها و زیبایی های دوران جهاد فی  سبیل اهلل  خواندند 
و تصریح کردند: راز بزرگ پیروزی در همه  میدان ها، از خودگذشتگی 
است و انسان های از خود گذشته و فداکارند که ملت های خود را به 

اوج شکوه و عظمت می رسانند.
متن پیام معظم له به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
نام مبارک ش��هیدان بر پیش��انی یکی از روزهای دفاع مقدس، این 

روز را همچون قلّه رفیع روزه��ای پرخاطره  آن دوران، برجس��ته و 
ممتاز می سازد زیرا ش��هیدان، خود، تجّسم شگفتی ها و زیبایی های 
دوران جهاد فی  س��بیل اهلل اند. راز بزرگ پیروزی در همه  میدان ها، 
ازخودگذش��تگی است و انس��ان های ازخودگذش��ته و فداکارند که 

ملت های خود را به اوج شکوه و عظمت می رسانند. 
رها ش��دن از تعلقات حقیر ماّدی است که چنین انس��ان هایی را به 
آنچنان توانایی ش��گفت انگیز می رس��اند و قدرت فرام��اّدی به آنان 
می بخشد. ش��هیدان عزیز ما و خانواده های صبور و بزرگوار آنان که 
برای خدا از نفیس ترین داش��ته های عالم ماّدی چشم پوشیدند، در 
صفوف مقدم چنین انس��انهایی قرار دارند.س��ام خدا و فرشتگان و 

بندگان صالح بر آنان باد.
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  2600 زائر حج تمتع  از اصفهان  
روانه عربستان شدند  3

  سال 2014 به نام احیای راه ابریشم 
نام گذاری می شود3



چهره روزیادداشت

مخالفت پوتین با خشونت 
در خاورمیانه

والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه هشداری جدی علیه تحرکات 
خش��ونت آمیز برای تغییر رژیم در منطقه  خ��اور میانه مطرح کرد.

آسوشیتدپرس، این سخنان رییس جمهور روسیه را واکنش وی به 
دعوت کشورهای غربی برای پایان دادن به حکومت بشار اسد تعبیر 
کرد. پوتین گفت: جامعه جهانی بای��د در قالب جبهه ای واحد برای 
آرام کردن تنش ه��ای موجود در خاور میانه عم��ل کند. وی افزود: 
 تغییر رژی��م با خون و خونری��زی، تنها به افزای��ش ناآرامی ها دامن 

خواهد زد. پوتین گفت: خشونت، تنها خشونت تولید می کند.

توافق ایران برای کناره گیری اسد 
کذب است

حس��ین امیرعبداللهیان مع��اون عرب��ی و آفریقایی وزی��ر خارجه 
کش��ورمان گفت: در نشس��ت وزیران خارجه و پیش از آن، معاونان 
وزیران خارجه در مصر، آنچ��ه مورد توافق قرار گرف��ت، محور قرار 
دادن راهکار سیاسی در سوریه شامل توقف خشونت، تأکید بر مسلح 
نکردن گروه های مسلح بی مس��ئولیت، گفتگوی ملی بین معارضه و 
نمایندگان حکومت سوریه و تصمیم درمورد آینده سوریه در روندی 
دموکراتیک و انتخاباتی توسط مردم سوریه بوده است. او مذاکرات 
اخیر چهار جانبه سیاسی اخیر درمورد سوریه را مفید و در عین حال 
شرایط میدانی س��وریه را رو به جلو دانست. وی تأکید کرد که بحث 
کناره گیری بشار اس��د از قدرت در مواضع جمهوری اسالمی ایران 
صحت ندارد. امروز حضور س��وریه درجبهه مقاوم��ت قوی تر از هر 

زمان دیگری است.

سفر قریب الوقوع احمدی نژاد
 به عراق

حسن دانایی فر سفیر جمهوری اس��المی ایران در عراق اعالم کرد: 
محمود احمدی نژاد رییس جمهور کش��ورمان در مهر ماه به منظور 
دیدار با  جالل طالبانی رییس جمهور عراق به این کشور سفر خواهد 
کرد. وی با اشاره به این که دوره درمان رییس جمهور عراق به پایان 
رسیده است، اظهار داشت: طالبانی به زودی به عراق بازخواهد گشت 
و زمان سفر رییس جمهور کش��ورمان را با وی هماهنگ می کنیم.   
دانایی فر سفر رییس جمهور را در راس��تای دیدارهای دو جانبه دو 
کشور عنوان کرد و افزود: روابط بین ایران و عراق  در سطح بسیاری  
خوبی قرار دارد  و در سفر رییس جمهور به عراق در همه زمینه ها و 

سطوح بحث خواهد شد. 

اعالم زمان استیضاح وزیر ورزش
عضو هیأت رییس��ه مجلس ش��ورای اس��المی از برگزاری جلس��ه 
اس��تیضاح وزیر ورزش و امور جوانان در جلس��ه روز یک شنبه 16 
مهرماه در مجلس خبر داد. محمد حس��ین فرهنگی اظهار داش��ت: 
طبق آیین نامه داخل��ی مجلس، وزیری که طرح اس��تیضاح وی به 
هیأت رییس��ه مجلس ارایه ش��ود، از تاریخ اعالم وصول این طرح، 

10 روز فرصت دارد تا در صحن مجلس پاسخگوی استیضاح باشد.

سازماندهی450 گردان  برای دفاع  
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از آمادگی کامل حداقل 
450 گردان امام حس��ین)ع( برای دفاع همه جانبه در برابر حمالت 
نظامی دشمن خبر داد. سردار محمدعلی جعفری عصر چهارشنبه 
در اجتماع 10 هزار نفری بس��یجیان گردان های عاشورا، الزهرا )س(، 
بیت المقدس و واکنش س��ریع در موقعیت ش��هید رش��یدی یزد با 
اشاره به تهدیدهای دشمن علیه نظام اس��المی ایران اظهار داشت: 
گرچه دش��منان می دانند در مقابل آمادگی نظامی و دفاعی ایران از 
حمله عاجز هستند، اما ما نیز آماده دفاع همه جانبه از کشور هستیم.

وی افزود: گردان  های امام حسین )ع( توس��ط نیروی زمینی سپاه 
آموزش داده شده اند و با برگزاری رزمایش  ها و آموزش های متعدد، 
امروز توانمندی های ویژه ای پیدا کرده  اند. جعفری تأکید کرد: گردان های 
 امام حس��ین )ع( امروز به قدرتی آماده و آموزش دی��ده برای دفاع 

همه  جانبه در صورت حمله دشمن تبدیل شده اند.

 انتشار کارتون موهن پیامبر)ص( 
این بار در اسپانیا

مجله طنز El Jueves درحالی اقدام به انتشار این کارتون موهن کرده 
است که اعتراضان در کشورهای اسالمی علیه انتشار یک فیلم موهن و بعد 
از آن انتشار کاریکاتورهای موهن نسبت به پیامبر اسالم)ص( در فرانسه 
همچنان ادامه دارد. رویترز نوشته است که مسئوالن مجله حاضر نشده اند 

با این خبرگزاری درباره علت انتشار این کارتون صحبت کنند.

اخبار کوتاه

 در بیان جنگ 
تحریف صورت می گیرد

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
متأس��فانه امروز در بیان عل��ل خاتمه جنگ، تحریف هایی صورت 
می گی��رد که ناجوانم��ردی در حق ایثارگ��ران و رزمندگان، امام 
راحل و فرماندهان جنگ اس��ت. مسئوالن ارشد سیاسی و نظامی 
در س��ال پایان��ی دفاع مقدس ب��ه این تحلیل رس��یدند که ادامه 
دفاع و جنگ به صالح کش��ور و نظام نیست و باید با تدابیر ویژه، 

پیروزمندانه از این عرصه خارج شد. 
به واقع پذیرش قطعنامه و خاتمه جنگ، مهم ترین پیروزی جمهوری 
اس��المی ایران بر عراق بود، چرا که پس از آن، روند زوال و نابودی 
ص��دام و حزبش فراهم ش��د 
و امروز ب��ا حاکمیت مکتب 
اهل بیت)ع( و نابودی صدام، 
انقالب اسالمی به مهم ترین 
پیروزی خود رسیده است. با 
تدابیر امام راحل و مسئوالن 
کش��ور، توانس��تیم پ��س از 
بین المللی  ان��زوای  از  جنگ 

خارج شویم.
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حمله منافقین به مهمانپرست در مقابل دیدگان پلیس نیویورک

سخنگوی وزارت امور خارجه در نزدیکی س��ازمان ملل متحد در نیویورک مورد حمله 
گروهی از معاندین و مخالفان جمهوری اسالمی ایران در سایه سهل انگاری آمریکایی ها 

در حفظ امنیت هیأت های شرکت کننده در اجالس سازمان ملل قرار گرفت.

بارها درخصوص گرانی 
تذکر داده ایم

با حرف      نمی  تو  ا  ن      مفاهیم
 دفاع     مقدس   را    ا  نتقال داد

آیت اهلل مکارم با اشاره به گالیه های مردمی از گرانی های سر سام آور، تأکید 
کرد: ما بارها این مسئله را تذکر داده و گفته ایم و باز هم می گوییم، منتها 
باید گوش شنوا و اراده و تصمیم برای حل معضل پیدا شود. وی با انتقاد از 
گرانی های موجود در بازار کشور بیان داشت: بسیاری از اجناس دو برابر و 
بعضا بیش از دو برابر شده، این مسئله مشکل و فاجعه است و یکی از عوامل 
مهم آن، این است که ارزش پول ملی ما با وضعیت بازار ارز نصف شده است. 
اس��تاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: در تمام بازارهای جهان 
کاالیی که به عنوان نمونه با یک تومان م��ی خریدیم به دلیل پایین آمدن 
ارزش پول ملی کشور باید با دو برابر قیمت بخریم. چرا ارزش پول ملی ما به 

این آسانی نصف شود و نیمی از سرمایه های ما بر باد رود؟

قالیباف شهردار تهران  گفت: ما متأسفانه نتوانسته  ایم ارزش  های دفاع مقدس 
را به  خوبی به نسل جوان منتقل کنیم، چون می  خواهیم با حرف، این ارزش  ها را 
منتقل کنیم. در گفتمان اس��المی و فرهنگ عاش��ورا حرف خوب فقط ارزش 
نیست بلکه کار و رفتار خوب است که ارزش است. وی افزود: سردار سلیمانی 
می  گفت جبهه یک قطعه از بهشت اس��ت که به نظر من این اغراق نیست. در 
زمان جنگ در فرصت  های کوتاهی که پیش می  آمد، ب��ه خانواده رزمنده  ها  
سرمی  زدیم. برخی از پدران رزمنده  ها به ما می  گفتند که فرزند ما وقتی رفت 
جبهه یک شخصیتی داشت اما  وقتی که برگشت شخصیتش کامال تغییرکرده 
 بود،کسی که به س��ختی برای نماز صبح بیدار می  ش��د االن نمازش را اول وقت 
می  خواند. ببینید فضای جبهه فضای سالمی بود که در آن رشد اتفاق می  افتاد.

رییس جمهوردر سخنرانی خود در سازمان ملل با یادآوری 
این که توده های مردم به دنبال جهانگش��ایی نبوده اند ودر 
این امور نقش تعیین کننده نداش��ته اند اف��زود: باور ندارم 
که توده های مردم مس��یحی، مس��لمان، یهودی، هندو و 
بودایی و غیره، همه خواهان پاکی و عدالت هس��تند و با هم 
مشکلی ندارند.احمدی نژاد با اشاره به سیستم انتخاباتی در 
کش��ورهای غربی و »صرف هزینه های تریلیون دالری« و 
تأکید بر این که م��ردم در غرب مجبور ب��ه انتخاب احزاب 
هستند،گفت: به زعم کشورهای سرمایه داری، هزینه های 
 تبلیغاتی یک س��رمایه گذاری اس��ت که مردم هزینه آن را 
می پردازند.احمدی نژاد با تأکید بر این که دنیا نیازمند نظم 
جدیدی است گفت: به جای تحقیر و درجه بندی انسان ها 
باید به دنبال کمال و سعادت همه جانبه بود.رییس جمهور 
ضمن برشمردن شاخصه های نظم جدید گفت: باید به دنبال 
رفاه برای کل جامعه بشری بود و برای رفع فاصله ها، حاکمان 
عاشق مردم باش��ند. احمدی نژاد با بیان این که نظم جدید 
باید بر پایه اس��تانداردی یگانه باش��د افزود: مدیران حاکم 
بر جهان، خود را خ��ادم مردم بدانند. چنی��ن نظمی جز با 

مشارکت همگانی محقق نمی گردد.
احمدی نژاد با اش��اره به این که باید برای اصالح س��اختار 

سازمان ملل تالش مشترکی را سازماندهی نماییم 

علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی 
ایران )ایرنا( توس��ط ضابطین قضایی بازداش��ت شد. علت 
بازداش��ت جوانفکر، اجرای حکم مربوط به محکومیت های 
قضایی پیشین وی اعالم شده است.گفتنی است شعبه 76 
دادگاه کیفری استان تهران، در آبان ماه سال گذشته علی اکبر 
جوانفکر را به تحمل یک س��ال حبس تعلیقی و س��ه سال 
محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد. جوانفکر 
درخصوص اتهام انتش��ار مطالب خالف موازین اسالمی در 
ویژه نامه »خاتون« به شش ماه حبس و درمورد اتهام انتشار 
مطالب و تصاویر خالف عفت عمومی در این ویژه نامه به شش 
ماه حبس محکوم شد که بر اساس این رأی، وی مجموعا به 
تحمل یک سال حبس محکوم شده است.جوانفکر از اتهام 
تحقیر کردن و توهین به جنس زن، تبرئه ش��د. همچنین 
این شعبه سرپرست مؤسسه ایران را به سه سال محرومیت 
از هرگونه فعالی��ت مطبوعاتی محکوم کرده اس��ت.الزم به 
یادآوری است هیأت منصفه مطبوعات در جلسه 16 آبان ماه 
سال گذشته، علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول وقت روزنامه 
ایران را مجرم اعالم کرده بود. همچنین جوانفکر در طول یک 
سال گذشته به خاطر ارتکاب جرایم  مطبوعاتی چندین بار به 

دادسرا احضار شده است. 

والیتی اظه��ار کرد: غربی ه��ا امروز در تمام��ی زمینه های 
سیاس��ی، فرهنگی و اقتصادی ک��ه خود را پرچم��دار دنیا 

می دانند با بن بست مواجه شده اند.
مشاور رهبرمعظم انقالب در امور بین الملل ادامه داد: وضعیت 
اقتصادی دنیای س��رمایه داری در حال حاضر به هیچ وجه 
مطلوب نیس��ت و تظاهرات و اعتصابات اخیر نمایانگر یک 

نابسامانی عظیم در عرصه اقتصاد غرب است. 
والیتی گفت: ت��ورم و بی��کاری، روز به روز در کش��ورهای 
سرمایه داری به اوج خود می رسد و این امر نشان دهنده این 
است که نه سیس��تم سوسیالیس��تی در غرب کارآمد است 
و نه س��رمایه داری توانسته اس��ت نیازهای روزافزون مردم 
خود را تأمین کند. وی ادامه داد:   کش��وری مانند آمریکا که 
ادعا دارد پرچمدار سرمایه داری در دنیاست در حال حاضر 
مقروض ترین کشور دنیاست و براساس آمار موجود نزدیک 
به 40 میلیون نفر در ایاالت متحده آمریکا بیمه نیس��تند و 
این مسئله نمایانگر آن است که حتی سیاست های اوباما نیز 
کارساز نبوده است. والیتی عنوان کرد:  در جنبش وال استریت 
شاهد آن بودیم که یک اکثریت ۹۹ درصدی علیه یک اقلیت 
یک درصدی ش��ورش کردند و از اوضاع نابسامان اقتصادی 

آمریکا اعالم نارضایتی کردند. 

محمدعلی پورمختار با اشاره به اقدامات اخیر قوه قضائیه در 
دس��تگیری دو تن از فرزندان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و 
همچنین علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری 
اسالمی گفت: برخورد یکسان قوه قضائیه با همه اشخاص، 
فارغ از این که در چه پس��ت و مقامی باشند، یک امیدواری 
در جامعه به وجود می آورد.وی با بیان این که قانون اساسی 
مترقی کشورمان بر این موضوع تأکید دارد که همه در برابر 
قانون اساسی یکسانند، گفت: طبیعتا براساس قانون اساسی 
همه در برخورداری از حقوق و پاسخگویی در مقابل اعمال 
خودشان یکسان هس��تند و در این میان قوه قضائیه نقش 
ب��ارزی دارد. رییس کمیس��یون اصل نود مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان این که اگر مجرمیت کسی اثبات شود، قوه 
قضائیه باید فارغ از وابستگی به کانون های قدرت و ثروت و 
مقامات، با آنها برخورد کند، گف��ت: به لطف خدا این زمینه 
ایجاد ش��ده و امیدواریم در آینده هم ای��ن برخوردها ادامه 
داشته باش��د. پورمختار با اش��اره به این که قوه قضائیه در 
گذش��ته نیز س��ابقه این گونه برخوردها را داشته، گفت: ما 
امیدواریم برخوردها با مجرمین، قوی تر و بهتر در آینده ادامه 
پیدا کند و جای امید است که شاهد باشیم ابهامات و ذهنیت 
منفی در جامعه راجع ب��ه برخوردهای دوگانه قوه قضائیه از 

بین برود و شاهد برقراری عدالت قضایی باشیم.

قوه قضائیه بین المللبین الملل سیاست روز

ساختار سازمان ملل 
احتیاج به اصالح دارد

 علی اکبر جوانفکر
 بازداشت شد

 سیاست غرب 
یک بام و دو هواست

 قوه قضائیه 
روند فعلی را ادامه دهد
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رهبر معظ��م انقالب چهارشنبه ش��ب گذش��ته در 
آخرین دیدار خود در جریان سفرش��ان به نوشهر، با 
نیروهای مسلح منطقه  شمال کشور و خانواده های 
آنان دیدار کردند. سخنان رهبری در این دیدار، نکات 
مهم بسیاری از جمله تفاوت های انقالب اسالمی با 
بیداری اسالمی کنونی در منطقه و نیز پیشرفت های 
جمهوری اسالمی در عمق و سطح داشت، اما ایشان 
در آغاز این دیدار تکلیف شعری را روشن کردند که 

جمعیت حاضر در ابتدای این مراسم خواندند:
کشتی والیت را / ناخدای دورانی

ماه آسمان عشق / نور چشم ایرانی
بیم موج و طوفان نیست / تا تو نوح ما هستی

زنده ایم و وقتی تو / جان و روح ما هستی
برخی تعابیر موجود در این ش��عر همچون »کشتی 
والیت« و »نوح ما« که همخوانی جمعی شد، مورد 
اعتراض رهبر انقالب قرار گرفت. ایشان پیش از ورود 

به بحث اصلی خود تأکید کردند:
»من به ش��ما ع��رض می کنم، ب��ه همه ه��م این را 

می گویم و گفته ام و تکرار می کنم، مبادا آن صفاتی، 
خصال��ی، مناقبی که متناس��ب با وج��ود ولی عصر 
ارواحنافداه هس��ت، این ها را تنزل بدهیم در سطح 
انس��ان های کوچک و ناقصی مثل این حقیر و امثال 
این حقیر. اینی که گفته می شود کسانی که در این 

سفینه سوارند، غم طوفان ندارند:
چه غم، دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

چه باک از موج بحر آن را که باش��د نوح کش��تیبان 
]گلستان سعدی[

این نوح، امام زمان)عج( است، اما با یک نگاه عمومی 
به طول تاریخ اسالم وقتی نگاه کنیم -که سعدی هم 
با همان نگاه این ش��عر را گفته است- وجود مقدس 
خاتم االنبیا )صلّی اهلل علیه وآله(، نوِح کش��تیبان این 
امت اس��ت. ]...[ نوِح این کشتی اوس��ت. پشتیبان 
این امت اوست. واس��طه  فیض الهی به یکایک آحاد 
ما، به دل های م��ا، به جان های ما، ب��ه ذهن های ما، 
به جس��م های ما، به حیات فردی و اجتماعی، وجود 
مقدس خاتم االوصیا و در رتبه قبل از او، وجود مقدس 

خاتم االنبیا )صلّی اهلل علیه وآله( است.
این بخش مهم از بیانات رهبر انقالب، البته چندان در 
رسانه ها انعکاس نیافت، اما به نظر می رسد یادآوری 
س��وابق اعتراض های امام خمین��ی رضوان اهلل علیه 
و حضرت آی��ت اهلل خامنه ای به این گون��ه تعابیر در 
کنار این مورد اخیر، قابل تأمل اس��ت. رهبر انقالب 
حدود پنج ماه پیش نیز در جمع فرماندهان نیروی 
زمینی ارتش به طور ضمنی از استفاده تعبیر »جانم 
فدای رهبر« در مراس��م  رس��می نیروهای مس��لح 
انتقاد و تصریح کرده بودند: ارتشی که نه در خدمت 
قدرت طلبی های ش��خصی اس��ت، نه برای شخص 
می میرد. این را من باید تأکید کن��م؛ نه خدا راضی 
است، نه احکام اس��الم اجازه می دهد که ما بگوییم 
ارتش ما، یا نیروهای مس��لح ما، یا عناص��ر ما، برای 
خاطر فالن آدم بمیرند؛ نه. بله، برای خاطر اسالم همه 
بمیرند؛ فالن آدم هم برای خاطر اسالم بمیرد. برای 
برافراشته نگهداشتن پرچم استقالل کشور که کشور 
اسالمی است. همه آماده باشند برای مردن در این راه، 

که این مردن اسمش شهادت است.«
پس از این بیانات و در دیگر مراس��م  رسمی نظامی 
بعدی، شعار »اهلل اکبر، جانم فدای رهبر« نیروهای 
نظامی به »اهلل اکبر، پاینده رهبر« تغییر یافت. بر این 
اساس، فرمانده کل قوا در دو دیدار نظامی نسبت به 
کاربرد تعابیر غلوآمیز صریحا اعتراض کرده اند، این 
در حالی است که خاصیت و اثر مراسم  نظامی، سان، 
رژه و از این قبیل، در یک فرد عادی که در رأس امور 
کشوری قرار گرفته، تقویت احساس خودبرتربینی و 
تکبر است و معموال هوای نفس فردی را که مهذب 
نشده و نفس خود را تزکیه نکرده، ناخودآگاه به سمت 
بیان اظهاراتی با رگه های عجب و غ��رور وامی دارد، 
اما ماجرا درمورد نظام جمهوری اس��المی و رهبری 
آن، کامال متفاوت و برعکس اس��ت. ولی فقیهی که 
عدالت، تق��وا، بینش صحیح سیاس��ی و اجتماعی، 
تدبیر و شجاعت جزء شرایط و صفات او است، در این 
زاویه نیز الگویی کامال دینی، عابدان��ه و متواضعانه 
ارایه می دهد. درس دیگری نیز که این س��یره  امام و 
رهبری برای همه دارد، پرهیز از ش��عارزدگی صرف 
و توجه به عمق است؛ یعنی جوانان پرشور و انقالبی 
باید بخش عمده انرژی و توان خود را بر عمق دادن به 
معرفت دینی و بصیرت خود و پیگیری مطالبات مهم 

رهبری متمرکز کنند.

سرور فقط خداست
این گون��ه روش��نگری های برگرفت��ه از اصول دین 
عزت بخش اس��الم، پیش از این نیز در بیانات رهبر 
انقالب سابقه داشته است. اتفاقایکی از این موارد باز 
به دیدار جمعی از نیروهای مسلح، یعنی فرماندهان 

سپاه در سال 1۳77 با ایشان بازمی گردد.
در تاریخ۲4 شهریور سال 77 در دیدار با فرماندهان 
سپاه پاسداران، پیش از بیانات رهبر انقالب، سرودی 
اجرا شد که در مصرعی از آن جمع با هم می خواندند: 
»سرور ما خامنه ای«. ایشان در همان جلسه به طور 
جدی تذکر دادند و با انتقاد از خواندن این گونه اشعار 
تأکید کردند که از ش��نیدن چنین مطالبی حقیقتا 

متأذی می شوند:
»من خواهش می کنم که الفاظ این اشعار و سرودها 
را از کلمات مبالغه آمیز خالی کنید. هم ش��أن شما 
این اس��ت که در این راه ها پیش��قدم باش��ید و هم 

حقیقت قضیه این اس��ت. بنده افتخارم به این است 
که بتوانم خدمتگزار ش��ما و مردم باش��م. »َسرَور« 
فقط خدای متعال اس��ت و به ام��ر او و در پیروی و 
عبودیت او، بن��دگان صالح برجس��ته و معصومین 
علیهم الس��المند. ما بندگانی ناقص، نارسا و ضعیف 
هس��تیم. بزرگ ترین هنر ما این اس��ت که بتوانیم 
در البه الی همه ضعف هایی ک��ه داریم، کاری انجام 
دهیم که ان ش��اءاهلل طبق وظیفه باشد. این کلمات 
مبالغه آمیز را حذف کنید. بنده، وقتی این کلمات را 
می شنوم، حقیقتا متأذی می شوم.« در تاریخ1۲ آبان 
س��ال 1۳80 نیز در دیدار با جوانان اصفهان، پیش 
از س��خنرانی رهبرمعظم  انقالب، یکی از حاضران، 
ایشان را »علی زمان« خواند. ایشان در همان جلسه 
این گونه تذکر دادند: »وقتی کس��انی اس��م مبارک 
امیرالمؤمنین علیه الس��الم یا اسم مبارک ولی عصر 
روحی فداه را می آورند، بعد اس��م م��ا را هم دنبالش 
می آورند، بنده تنم می ل��رزد. آن حقایق نور مطلق، 
با ما که غرق در ظلمتیم، بسیار فاصله دارند. ما گیاه 
همین فضای آلوده دنیای امروزیم؛ ما کجا، کمترین 
و کوچک ترین شاگردان آنها کجا؟ ما کجا و قنبر آنها 
کجا؟ ما کجا و آن غالم حبش��ی فداشده در کربالی 
امام حسین علیه السالم کجا؟ ما خاک پای آن غالم 
هم محسوب نمی شویم، اما آنچه که حقیقت است، 
این است که ما به عنوان مس��لمانانی که راهمان را 
شناخته ایم، تصمیم خود را گرفته ایم و نیروی خود 
را برای این راه گذاش��ته ایم. با همه وجود در این راه 
حرکت می کنی��م و ادامه خواهی��م داد.« همچنین 
سال گذش��ته در جریان دیدار س��االنه نمایندگان 
مجلس، هنگامی ک��ه یکی از نماین��دگان اظهارات 
توأم با تعریف و تمجیدی از رهبری در حضور ایشان 
بیان کرد، رهبر انقالب خاطرنشان کردند: »می دانم 
از روی محبت و اخالص و صفاست -در این تردیدی 
نیست- لیکن این جور بیانات، هم به ضرر من است، 
هم به ضرر خود گوینده است. نبایستی این بیانات به 
این شکل بیان شود. یک مجموعه، زمانی تصادفا کنار 
هم قرار گرفته ایم و داریم با هم کار می کنیم. من یک 
کار می کنم. شما یک کار می کنید. این جور تعبیرات، 
تعبیراتی نیست که انس��ان را خوش بیاید یا کمکی 
به کار پیشرفت انس��ان بکند. ما همگی بندگان خدا 

هستیم و ان شاءاهلل خدمتگزاران مردم هم باشیم.«

در ادامه بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در بوشهر عنوان شد

َسرور فقط خدای متعال است



یادداشت
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 اعتبار میلیاردی برای تکمیل 
ساختمان مدیریت بحران استان

  رییس سازمان مدیریت بحران کشور عنوان داشت: به منظور تکمیل 
و بهره برداری از ساختمان مرکز مدیریت بحران استان اصفهان، مبلغ 
هش��ت میلیارد ریال به این اس��تان اختصاص می یابد. حسن قدمی 
رییس سازمان مدیریت بحران کش��ور در دیدار با کارکنان مدیریت 
بحران اس��تانداری با اعالم این که یکی از اهداف س��ازمان مدیریت 
بحران کش��ور هماهنگی بین دس��تگاه ها و کارگروه ه��ای امدادی، 
عملیاتی و پشتیبانی در مدیریت بحران به منظور پیشگیری از وقوع 
حوادث وآمادگی در مقابله به موقع و س��ریع در وقوع رخدادهاست 
گفت: این موضوع در اس��تان اصفهان به نحو مطلوب اجرا ش��ده که 

برآیند آن کاهش اثرات رخداد حوادث در استان بوده است. 

  امکان تعطیلی پنج شنبه ها
 در استان اصفهان 

طرح تعطیلی روزهای پنج شنبه اصفهان به دستور استاندار و توسط 
معاونان استاندار و برخی از دس��تگاه های مرتبط بررسی شد. معاون 
توسعه مدیریت منابع انسانی اس��تاندار در این جلسه گفت: تعطیلی 
روز پنج ش��نبه در کاهش آلودگی هوا، صرفه جویی در منابع انرژی 
با توجه به شرایط خشکسالی و بهبود مباحث اجتماعی-روانی مؤثر 
است. فرهاد زیویارافزود: باید با برنامه ریزی دقیق و مدون و از طریق 
تدوین و اجرای برنامه دورکاری س��اعت کار ادارات را کاهش دهیم.

وی افزود: این موارد نه تنها تهدید بلکه فرصتی برای باال بردن سطح 
کیفیت شهرها و روستاهاست.

  2600 زائر حج تمتع  از اصفهان  
روانه عربستان شدند  

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان از اعزام دو هزار و 629 زائر سه 
استان به حج تمتع از فرودگاه ش��هید بهشتی اصفهان خبر داد. علی 
قاس��م زاده  درمورد اعزام زائران حج تمتع از فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان اظهار کرد: امسال 27 پرواز توسط شرکت هواپیمایی ماهان 
و نیز جمهوری اس��المی هما انجام می ش��ود. وی اف��زود: پروازی با 
هواپیماهای عربستان صعودی نداریم و 24 پرواز را شرکت ماهان و 
سه پرواز را شرکت هواپیمایی هما بر عهده دارد.مدیرکل فرودگاه های 
استان اصفهان تصریح کرد: دو هزار و 629 زائر از استان اصفهان، چهار 

محال و بختیاری و مرکزی به سرزمین وحی اعزام می شوند. 

 جبهه ها که متعدد شود، پیدا کردن 
راه حق سخت می شود

داوود شیخ جبلی:حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاسداران در چهارمین یادواره شهدای طلبه و روحانی 
اصفهان که در مدرسه صدر بازار اصفهان برگزار شد با اشاره به این که 
در طول تاریخ، علمای اسالم چند دسته بودند، گفت:  از میان آنها تعداد 
اندکی دست  پروده حاکمان بوده اند و عده ای نیز گرچه وارسته بودند 
اما به سیاست کاری نداشتند. وی اذعان داش��ت: گروه دیگر، علمای 
تاریخ ساز اسالم هستند که برای حفظ مبانی اسالم و شیعه در دستگاه 
سالطین وارد شدند و در میان این چند دسته، روحانیت پیشتاز انقالبی 
نیز همواره در عرصه دین و سیاست حضوری فعال داشتند. نماینده ولی 
فقیه در سپاه پاسداران انقالب اس��المی با اعالم این مطلب که بیشتر 
روحانیان شیعه در طول بیش از یک هزار سال، در عرصه های مختلف 
پیش��تاز بوده اند، گفت: پس از پیروزی انقالب اس��المی روند ویژه ای 
با حاکمیت روحانیت بر مبنای فقه ش��یعی آغاز شد و علمای انقالبی 
در مقابل چهار گفتمان مارکسیس��تی، لیبرالیستی، ناسیونالیستی و 

التقاطی مقاومت کردند.
 وی تصریح کرد: زمینه سازی برای حکومت جهانی امام زمان)عج( از 
اقدامات علمای انقالبی است که انقالب اسالمی ایران آغاز بسترسازی 
منطقه ای و جهانی برای ظهور امام زمان)عج( است. سعیدی ادامه داد: با 
توجه به رسالت مهم انقالب اسالمی که همانا آماده سازی مقدمات قیام 
امام زمان)عج( است، باید مدلی برای حکومت به جهانیان ارایه شود که 
نزدیک به حکومت امام زمان)عج( باشد.ن ماینده ولی فقیه در سپاه با 
اذعان بر این که جبهه شناسی از دیگر رسالت های یک  روحانی انقالبی 
است، گفت:  زمانی که جبهه ها متعدد شود، پیدا کردن راه حق پیشتاز 

سخت می شود.
وی اف��زود: در دوران غیبت کبری، قرار گرفتن زی��ر پرچم ولی فقیه، 
قرار گرفتن در راه حقیقت است و کس��ی که از این راه کناره بگیرد، به 
طور یقین در مس��یری اشتباه گام برمی دارد. س��عیدی با ااستنباط از 
فرموده رهبر معظم انقالب گفت: هیچ راهی برای حفظ انقالب و ظهور 
امام زمان)عج( جز ایستادگی در برابر آمریکا وجود ندارد. سطحی نگری، 
احساساتی نگری، باند بازی، خود برتر بینی، س��هم خواهی، دنیاگرایی، 
مقام طلبی، بی خطی و موج س��واری را از مهم ترین موانع پیش��تازی 

روحانیت است.

کارگران    نایینی 
قربانی تعدیل    نیرو شدند

  مبارکه؛ 
رتبه اول MSدرجهان  

  عضو شورای اسالمی شهر نایین گفت: اخراج کارگران از کارخانه ها به دلیل 
تعدیل نیرو،  یکی از مهم ترین مشکالت شهرستان نایین به شمار می رود. 
ابوالفضل شیخ احمدی در کمیسیون   تخصصی شورا های شهر استان اظهار 
 کرد: کارخانه های فعال در سطح ش��هر نباید با یک برنامه غیرمنطقی و 
غیر اصولی نسبت به اخراج کارگران اقدام کنند. وی با بیان این که در حال 
حاضر شهرستان نایین با مشکالت بس��یاری همچون تردد کامیون های 
س��نگین رنج می برد، ادامه داد: اما در حال حاضر دریافت عوارض از این 
کامیون ها با مشکالت بسیاری همراه اس��ت و تردد ماشین های سنگین 
س��بب خرابی روکش آس��فالت و افزای��ش آالینده های ج��وی در این 

شهرستان شده است

عضو شورای اس��المی زیبا شهر مبارکه گفت: شهرس��تان مبارکه از نظر 
بیماریMS رتبه نخست را در دنیا به خود اختصاص داده است. غالمرضا 
اکبری در کمیسیون تخصصی شورا های ش��هر استان اظهار کرد: پساب 
فاضالب شهرستان مبارکه یکی از مشکالت زیبا شهر است و این موضوع 
پس از 20 سال هنوز برطرف نشده است و آلودگی های ناشی از واحد های 
صنعتی یکی از مهم ترین مش��کالت موج��ود در این شهرس��تان تلقی 
 MSمی شود. اکبری با اشاره به ضرورت جلوگیری از افزایش نرخ بیماری
در این شهرستان تأکید کرد: در حال حاضر آالینده های ناشی از فعالیت 
واحد های صنعتی، سرتاسر شهرستان مبارکه را پر کرده است و مسئوالن 

باید برای کاهش این مشکالت چاره ای بیندیشند.

گزارش 

هشدار 

گشتی در اخبار

 طنین صدای اذان از 1000
نقطه شهر

  به منظور حفظ و اشاعه ارزش های دینی و اسالمی، پخش سراسری 
اذان در 250 هزار نقطه از ش��هر از جمله خدمات معنوی شهرداری 
اصفهان اس��ت که این مهم تا س��ال آینده به هزار نقطه می رسد. از 
سال 82 تاکنون ش��هرداری اصفهان خدمات معنوی متعددی را در 
قالب 11 محور به شهروندان ارایه کرده است. از جمله اقداماتی که به 
منظور حفظ و اش��اعه ارزش های دینی و اسالمی از سوی شهرداری 
اصفهان انجام شده اس��ت عبارتند از: پخش نوای دلنشین و ملکوتی 

اذان ب��ه صورت خ��ودکار در 
ش��هر گنبدهای فیروزه ای، 
طراحی و نصب دستگاه پخش 
سراسری اذان در سطح شهر، 
بومی سازی سامانه پخش اذان 
با استفاده از تکنولوژی های روز 
دنیا و اس��تفاده از تکنولوژی 
GPS جهت نقطه یابی اوقات 

شرعی.
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دست مریزاد
مسئوالن بدون تعارف مشکل مردم را رفع کنند

فرماندار شهرستان مبارکه گفت: مسئوالن در جلسات، مشکالت مردم و منطقه را به صورت 
تخصصی مطرح و سعی کنند تعارف ها را در این جلسات کنار بگذارند. سلیمانی اظهار 

کرد: با توجه به مشکالت موجود باید قضاوت های جانبی نسبت به شرایط داشت.
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به پیشنهاد جمهوری اسالمی

  سال 2014 به نام احیای راه ابریشم نام گذاری می شود

SMS

 رییس شورای اسالمی استان اصفهان با بیان این که 
تحقق مدیریت واحد شهری در شهر ها امری مهم 
و ضروری اس��ت، ادامه داد: معتقدم که اصفهان 
توانایی اجرای مدیریت واحد ش��هری را در تمام 
شهر های استان دارد و همیشه یکی از  دغدغه های 
مسئوالن این بوده که ش��اید در حال حاضر تمام 
شهر ها و شهرداری ها توان مدیریت واحد شهری 
را نداشته باشند.به اعتقاد وی هیچ وزیری حاضر 
نبود اختیارات خود را به ش��ورا ها و شهرداری ها 
واگذار کند، اما در حال حاضر کش��ور در مرحله 
تحریم قرار دارد و تحریم ها برای وارد شدن مردم 

در صحنه برای اجرای فعالیت های شهری نوعی 
نعمت است. حاج رس��ولیها افزود: در حال حاضر 
هیچ بودجه ای به اصفهان برای اجرای پروژه های 
شهری اختصاص داده نشده است و می طلبد که 
نیاز های موجود در سطح شهر شناسایی شود و با 
استفاده از کمک های مردمی پروژه های عمرانی 

در شهر اجرا شود.
 

نگاه تبعیض آمیز کشور به اصفهان تغییر 
کند

محمدعل��ی اس��فنانی نماین��ده م��ردم فریدن، 

فریدونشهر و چادگان در مجلس نیز در ادامه این 
جلسه با بیان این که مس��ئوالن شهری همیشه 
نباید تنها به ط��رح انتق��ادات و گالیه های خود 
بپردازند، گفت : سراس��ر کش��ور، اصفهان را یک 
استان برخوردار تلقی می کنند و نگاه کالن کشور 
برای اختصاص اعتبارات به اصفهان تبعیض آمیز 

است که این دیدگاه باید تغییر کند.
وی گفت: درصدد هس��تیم که نگاه مسئوالن را 
در راستای اختصاص اعتبارات الزم به این استان 
تغییر بدهیم ، اگر چه در حال حاضر کشور درگیر 
جنگ نظامی، هوایی، دریایی و زمینی با دشمن 

نیس��ت، اما فضای حاکم بر کش��ور کمتر از یک 
جنگ نیست.  نماینده مردم فریدن، فریدونشهر 
و چ��ادگان در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
این که در ش��رایط کنونی تمام مسئوالن شهر و 
اس��تان نیز باید با دیدگاه ایثار گرانه در راس��تای 
رشد و پیش��رفت در بخش های مختلف حرکت 
کنند، افزود: برخوردار ب��ودن اصفهان از امکانات 
در سطح کشور واقعیتی اس��ت که سراسر کشور 
به آن اذعان دارند و دیدگاه حاکم بر کشور نسبت 
به اس��تان اصفهان به یک آسیب برای این استان 

تبدیل شده است. 

فقط  برخی از شهر های اصفهان 
دارای برنامه مدون پنج ساله هستند

مه��دی جمالی نژاد، سرپرس��ت معاونت عمرانی 
اس��تانداری اصفهان نیز در ادامه ب��ا بیان این که 
تمام شهرستان ها و ش��هر های استان باید از یک 
برنامه ریزی هدفمند برخوردار باشند، تأکید کرد: 
در حال حاض��ر تنها برخی از ش��هر های اصفهان 

دارای برنامه مدون پنج ساله هستند.
به اعتقاد وی اما هنوز برخی از شهر های اصفهان از 
هیچ گونه برنامه پنج ساله مدونی برخوردار نیستند 
و تنها برنام��ه حاکم در این ش��هر ها ب��ه بودجه 
اختصاص دارد که یک برنامه یک س��اله اس��ت. 
سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان با 
تأکید بر این که تنها برنامه حاکم در این ش��هر ها 
به بودجه اختصاص دارد که یک برنامه یک ساله 
است، ادامه داد: تدوین برنامه پنج ساله مهم ترین 
بحثی است که باید در شهر های استان سرلوحه 
قرار بگیرد و تدوین نش��دن یک برنامه پنج ساله 
 در ش��هر ها س��بب س��رگردانی در این ش��هر ها 

می شود.  
به گفته وی شهرداری ها و شورا های شهر استان 
باید یک برنامه پنج ساله مدون و راهبردی را برای 
ش��هر خود تهیه کنند و این برنام��ه باید بومی و 

براساس هویت شهر ها تدوین شود.
جمالی نژاد با اشاره به این که تمام شهرداری های 
اس��تان باید در س��ال پایانی فعالی��ت این دوره 
از ش��ورا ها تم��ام برنامه ها و پروژه ه��ای عمرانی 

نیمه تمام در اس��تان را اجرا کنند، معتقد اس��ت:  
برای نخستین بار است که پس از انقالب اسالمی 
تمام سیس��تم اجرایی کش��ور تغیی��ر می کند و 
انتخابات ش��ورا های ش��هر با انتخابات ریاس��ت 
جمهوری همزمان است. وی با بیان این که برای 
این که ش��هر ها و ش��ورا های ش��هر وارد حاشیه 
نش��وند یک نهضت عمرانی مان��دگار در اصفهان 
باید تشکیل ش��ود و همچنین کار ناتمامی نباید 

برای شورا ها و شهرداری های آینده باقی بگذاریم، 
گفت: توجه به نتایج بلند م��دت اجرای پروژه ها،  

امری مهم و ضروری است. 
به اعتقاد سرپرس��ت معاونت عمرانی استانداری 
اصفهان برخی از فعالیت ها که در س��طح شهر ها 
انجام می ش��ود، اثرات بلند مدتی دارد و در حال 
 حاض��ر در زمین��ه مباح��ث ش��هری موضوعی 
به نام فقه ش��رعی وجود ندارد و اگر مس��ئوالن 
ش��هری در اجرای پ��روژه ای مانند اح��داث و یا 
حذف خیابانی اش��تباهی را انجام بدهند  ش��اید 
اثرات زیانبار این اش��تباهات به مراتب بیش��تر از 

یک قتل باشد.
وی ب��ا تأکید بر این ک��ه در برخ��ی از موارد یک 
تصمیم اشتباه می تواند مخاطرات بسیاری را برای 
ش��هروندان ساکن در ش��هر ها در برداشته باشد، 
افزود: پیامد های تصمیم گیری های شهرداری ها 
باید در شهر ها رصد شود تا از حوادث احتمالی در 

شهر ها جلوگیری شود.

هشدار سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان

 مسئوالن با وجدان شرعی، شهر را آباد کنند 

عباس حاج رسولیها رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در اجالس ش�ورای اسالمی استان با بیان این که مباحث و  پروین 
پروژه های شهری را نباید در بوروکراسی های اداری گیر بیندازیم، گفت: همچنین بوروکراسی های اداری نباید همانند احمدی

سدی در مقابل اجرای مباحث شهری قرار گیرد.
به گفته وی در شورای عالی استان  ها یک طرح دوفوریتی تصویب شده که براساس آن، تمام شورا ها و شهرداری ها باید کمک های خود را 

به زلزله زدگان آذربایجان غربی به ویژه به منطقه ورزقان ارسال کنند.

تدوی�ن برنام�ه پن�ج س�اله 
مهم تری�ن بحث�ی اس�ت که 
بای�د در ش�هر های اس�تان 
و  بگی�رد  ق�رار  س�رلوحه 
تدوی�ن نش�دن ی�ک برنامه 
پنج س�اله در ش�هر ها س�بب 
 س�رگردانی در ای�ن ش�هر ها 

می شود

 از آنجایی که کشور ایران 
 نفیسه 
نقش مهمی در راه توسعه راهداری

بریش��م داش��ته و  راه ا
بیشترین مسیر این راه را به اضافه 28کشور عضو 
سازمان جهانگردی در مسیر جاده ابریشم دارد، به 
پیشنهاد کشور ایران سال 2014 توسط سازمان 
 جهانی جهانگ��ردی به ن��ام احیای راه ابریش��م 

نام گذاری می شود.
همزمان ب��ا روز جهانی گردش��گری، ب��اغ موزه 
چهلس��تون برای نخس��تین بار پ��س از به ثبت 
رسیدن جهانی، میزبان 120 گردشگر توریست 

از کشورهای اروپایی و آمریکایی شد.
در ای��ن برنامه ک��ه با ضیافت ش��ام هم��راه بود، 

توره��ای گردش��گری و توریس��تی در حاش��یه 
باغ موزه چهلس��تون ب��ا ایجاد غرفه ب��ه معرفی 
توره��ای گردش��گری خ��ود پرداخت��ه و نیز در 
این مراس��م توریس��ت های گردش��گر میهمان 
 از س��وی اس��تاندار اصفهان مورد تجلی��ل قرار

 گرفتند.
محمد جهانیان معاون گردشگری کشور در این 
مراسم ضمن اشاره به شعار امسال سازمان جهانی 
گردشگری مبنی بر گردش��گری و توسعه انرژی 
پایدار گفت: به پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران 
س��ال 2014 به نام احیای راه ابریشم نام گذاری 

شده است.
وی ب��ا بیان ای��ن که 28 کش��ور عضو س��ازمان 

جهانگردی در مس��یر جاده ابریش��م هس��تند، 
افزود: ایران با س��بقه تاریخی چندین هزار ساله 
بیشترین نقش را در توسعه راه ابریشم داشته است 
 و امید می رود که در راس��تای توسعه گردشگری 
به خصوص توسعه فرهنگی با نام گذاری این سال 
به راه ابریشم، میان دولت ها،ملت ها و صمیمیت 
به کش��ورهای مختلف کمک شود و از این طریق 
بتوان به راه های تازه ای در مسیر برقراری صلح و 

دوستی پایدار دست یافت.
جهانیان ادامه داد: از همی��ن راه ها هم می توان 
بس��یاری از توطئه ها و دش��منی ه��ا را خنثی و 
تهدیدهای احتمال��ی را به فرص��ت های قطعی 

تبدیل کرد. 

ب��ه اعتق��اد مع��اون گردش��گری کش��ور ورود 
گردشگران به ایران طی چند سال اخیر افزایش و 
بیش از سه میلیون و 290 هزار  گردشگر خارجی 
به ایران سفر کردند که توانسته است،یک میلیون 
و 600 هزار نفر اشتغال مس��تقیم و غیر مستقیم 

ایجاد کند. 
وی در آمد حاصل را پنج میلیارد و 600 میلیون 
دالر عنوان کرد و گفت: هدف گذاری کشور ایران 
در س��ال92 -91برای7/5میلیون توریس��ت در 
نظر گرفته ش��ده است که برای رس��یدن به این 
حجم از گردش��گر، یک عزم ملی بین مسئوالن 
 و بخش خصوصی باید فراهم ش��ود ت��ا به نقطه 
ایده آل برس��یم و بتوانیم در این صنعت پر رونق 

جهانی سهم و جایگاه باالیی داشته باشیم. 
جهانیان در ادامه صحبت های خ��ود از کارگروه 
گردشگری در هیأت دولت و به ریاست معاون اول 
رییس جمهوری و معاونان خبر داد و بیان داشت: 
هدف تش��کیل ش��ورای گردش��گری و کارگروه 
گردش��گری، برنامه ریزی و عزم مل��ی در رونق 
صنعت گردشگری اس��ت، چرا که رسیدن به این 

مهم یک عزم ملی و جدی می طلبد. 
وی اعتقاد دارد : با یک نگاه گذرا به گردش��گری 
دهه 50 میالدی  تا به امروز، متوجه می شویم که 
صنعت گردشگری رشد 40 درصدی داشته است 
و در پایان سال2011 میالدی 983 میلیون نفر  
گردشگری کردند و این در حالی است که در دهه 
 50 میالدی ی��ک میلیون گردش��گر در جهان و 

20 میلیون دالر در آمدزایی داشته است.
جهانیان تأکید می کند:امید است با زیرساخت هایی 
که در زمین��ه رونق صنعت گردش��گری در حال 

ش��کل گیری اس��ت بتوان صنعت گردشگری را 
تا20سال آینده به صنعت اول جهان تبدیل کرد.

وی می گوید: در ش��ش ماهه سال جاری اشتغال 
 گردش��گری در ای��ن مراک��ز اقامت��ی ای��ران از

 42 درصد در سال 90 به 70 درصد در سال جاری 
رسیده است که در این خصوص رشد 37 درصدی 

داشته ایم اما این جایگاه واقعی ما نیست.
جهانیان معتقد اس��ت، با وجود تبلیغات کاذب و 
دشمنی ها درمورد ناامنی در منطقه به خصوص 
جمهوری اس��المی در رس��انه های غربی، کشور 
ایران رشد 50 درصدی گردش��گر داشته است و 
این در حالی است که در کشورهای همسایه رشد 
گردشگری با 15 تا 20 درصد رش��د منفی روبه 

رو بوده است.
 این جایگاه مؤید آن است که کشور ایران دارای 
جذابیت های مهمی است که می توان با استناد 
و به واس��طه آنها از سراس��ر دنیا گردشگر جذب 
ک��رد و تبلیغات س��وء غرب��ی ها هم نم��ی تواند 
 دوستداران و عالقه مندان گردشگری که ایران را 
به عن��وان مقصد س��فر انتخاب ک��رده اند دچار 

تردید کند. 
وی از خبرهای خوش  افتتاح و بهره برداری از 20 
پروژه عمرانی، هتل، مراکز اقامتی و دفاتر خدماتی 
همزمان با هفته گردش��گری در کشور خبر داد و 
گفت: باید هرچه بیشتر بتوانیم پتانسیل های مان 
را در این زمینه بس��ط و گسترش بدهیم، چرا که 
قابلیت های فراوانی در این خصوص هس��ت که 
 هنوز هم نادیده گرفته می ش��ود و یا ناش��ناخته 
می ماند و شناسایی و معرفی آنان به عهده همگان 

است. 

با زیر ساختهایی 
که در زمینه رونق 

صنعت گردشگری 
در حال شکل 

گیری است بتوان تا 
صنعت گردشگری 
را تا20سال آینده 

به صنعت اول 
 جهان تبدیل

 کرد



چهره روزیادداشت

پلمب 4 واحد متخلف
 تولید لوله های پلی اتیلن در اصفهان 
چهار واحد تولی��د لوله های 
پلی اتیلن به روش صد درصد 
ضایعاتی و غیر اس��تاندارد، 
توس��ط بازرس��ان اداره کل 
تحقیق��ات  و  اس��تاندارد 
صنعت��ی اس��تان اصفه��ان 

پلمب شد.
بازرسان اداره کل استاندارد 
استان اصفهان در پی اعمال 
نظارت ب��ر تولی��د و صنعت 
اس��تان، چهار واحد تولیدی متخلف که بدون داشتن پروانه کاربرد 
عالمت اس��تاندارد اقدام به تولی��د لوله های پلی اتیلن با اس��تفاده 
 صد درص��د از مواد ضایعاتی می کردند راکش��ف و خ��ط تولید آنان

 را پلمب کردند.
 رواب��ط عموم��ی اداره کل اس��تاندارد اس��تان اصفه��ان خط��رات 
بهداشتی ناش��ی از مصرف مواد ضایعاتی غیر استاندارد در این گونه 
محصوالت و نی��ز تهدیداتی که از این طریق متوجه محیط زیس��ت 
می گردد را جدی و قابل تأمل خوانده اس��ت، به نح��وی که اثرات و 
پیامدهای پنهان و دراز مدت حاصل از استفاده محصوالتی که تماما 
از مواد ضایعاتی و به روش های غیر استاندارد تولید می شود را زیانبار 

و غیر قابل جبران بر شمرده است.

خارج از قانون 
نباید صنف تأسیس کرد

نایب رییس اتحادیه صنف خدمات فنی خودروهای سبک 
اصفهان گفت: رسته های مختلف این اتحادیه به هیچ عنوان 
قابل تفکیک و تبدیل به اتحادیه خاص نمی باش��ند، چرا که 
باعث مشکل تداخل صنفی و نارضایتی مشتریان خواهد شد. 
روح اهلل چلونگر در جمع هیأت رییسه مجمع امور صنفی و 
اعضای اتحادیه صنف تعمیرکاران و وس��ایط نقلیه سبک و 
سنگین این شهرس��تان اظهار کرد: روش کار خدمات فنی 
برخالف بس��یاری از مش��اغل با عقد قرارداد تجاری صورت 
نمی گیرد، بلکه صرفا بر پایه اعتماد مردم به این صنف کارها 
انجام می ش��ود. وی گفت: اخیرا اتحادیه ه��ای صنفی مجزا 
و خارج از چارچ��وب قانون نظام صنفی ب��ه صورت اتحادیه 
زیروبندسازی، تعمیرات اکسل و... ایجاد شده است که این 
امرباعث تداخل صنفی شده و به وجود آورنده بحث و مشاجره 

بین مردم و نیز از طرفی میان تعمیرکاران شده است.

خرید ایران از بازار جهانی 
باوجود همه تحریم ها

رویترز طی گزارش��ی اعالم ک��رد ایران به رغ��م تحریم ها 
توانسته طی دو هفته، بیش از یک میلیون تن گندم از بازار 

جهانی به ویژه از اتحادیه اروپا خریداری کند.
منابع مطلع گفتند دولت ایران طی دو هفته گذش��ته یک 
میلیون و صد هزار تن گندم از بازار جهانی خریداری کرده 
که بخش عمده ای از آن،  از کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
بوده است. این مس��ئله حکایت از افزایش توانایی ایران در 
واردات مواد غذایی، علیرغم اعمال تحریم های مالی غرب 
علیه این کشور دارد. هرچند صادرات مواد غذایی به ایران 
از شمول تحریم ها مستثناس��ت، اما این تحریم ها اعطای 
اعتبارات اس��نادی و نقل و انتقال بین المللی پول از طریق 

بانک ها را برای وارد کنندگان مشکل ساخته است.

دالر گران، کار دستمان داد
مدیر عامل ایرتور با بیان این که افزایش نرخ ارز موجب شد دو 
پرواز بین المللی خود را فعال  کنسل کنیم، از خرید پنج فروند 
ایرباس ملکی و ورود آن به کش��ور ظرف چند روز آینده خبر 
 داد. سیروس باهری افزود: طبق سند استراتژیک و افق توسعه 
پنج س��اله ای که برای ایرتور تعریف ش��ده است، ظرف پنج 
س��ال آینده 30 فروند ان��واع ایرباس به ن��اوگان این ایرالین 

افزوده می شود. 

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

4
تمایل گوگل به همکاری با یاهو 

اریک اشمیث مدیر عامل گوگل به تازگی از تمایل این ش��رکت برای همکاری با یاهو در حوزه 
خدمات جستجو خبر داده است. یاهو چند سالی است در این زمینه  با مایکروسافت همکاری 

می کند، اما درآمد سرشار  از محل این همکاری ظاهرا گوگل را به طمع انداخته است.
بازکردن راه مبادالت 

به شکل اسکناس در اتاق ارزی
 معاون ارزی بانک مرکزی

 مینو کیانی راد

 بانک مرکزی ب��ه منظور نظ��ارت کامل بر عملیات ارزی کش��ور از 
سامانه های پورتال ارزی، سنا و ساعت استفاده می کند. 

س��امانه س��نا، ام��کان ثب��ت اطالع��ات را در صرافی ه��ا ب��ر 
عه��ده دارد و ب��ا راه ان��دازی این س��امانه بان��ک مرک��زی امکان 
 نظ��ارت ب��ر گ��ردش ارز درصرافی ه��ا را خواه��د داش��ت.

از آنجا که در روز اول، حجم 
زیاد مراجعه کنندگان بیشتر 
به صورت عرض��ه کنندگان 
ارز، آن هم به شکل اسکناس 
بوده  اس��ت برنامه اصلی ما 
ب��از ک��ردن راه مب��ادالت 
ارزی، آن ه��م ب��ه ش��کل 
 اس��کناس ب��رای دارندگان

 ارز است. 
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در بازارهای جهانی نیز قیمت طال همچنان در همان محدوده 
یک هزار و 783 دالر به ازای هر اونس در تغییر بود. به گزارش 
رویترز، اقدامات بانک مرکزی اروپا و ایاالت متحده درخصوص 
اتخاذ سیاست انبساطی پولی بیشتر برای رشد اقتصاد، باعث 
شد قیمت طال در هفته گذشته به رکورد شش و نیم ماهه خود 
در محدوده 1790 دالر به ازای هر اونس، مبادله شود، اما این 
سطح هنوز به حد پیش بینی سرمایه گذاران که 1800 دالر به 

ازای هر اونس بود، نرسیده است. 
همچنین مؤسس��ه بارکلی��ز اعالم ک��رد:  اگر اج��رای طرح 
جدید محرکه اقتصادی QE3 توس��ط بان��ک مرکزی آمریکا 
موفقیت آمیز باشد، افزایش بهای طال در زمان باقیمانده از سال 

جاری میالدی بسیار ناچیز خواهد بود. 
این نکته را نباید فراموش کرد که تازه  ترین اطالعات منتش��ر 

 ش��ده مبنی ب��ر افزای��ش ذخایر ط��الی بانک ه��ای مرکزی 
 جهان در افزایش می��زان تقاضای خرید ط��ال تأثیرگذار بوده 

است.
اگرچه به تأثی��ر از افت و خیز قیمت ط��ال در بازارهای جهانی 
و اتفاقات افتاده در بازار داخلی ارز، روند معامالت س��که آتی 
با نوس��ان همراه بوده، اما در مجموع قیمت س��که سررس��ید 
مهرماه با کاهش 0/42 درصدی در مب��ادالت صبح و افزایش 
4/87 درص��دی در مبادالت عصر در مح��دوده یک میلیون و 
35 تا یک میلیون و 90 هزار تومان، سررسید آبان ماه با کاهش 
0/14 درصدی در مبادالت صبح و افزایش 4/98 درصدی در 
مبادالت عصر در محدوده یک میلیون و 62 هزار تا یک میلیون 
و 165 هزار تومان، سررس��ید آذرماه با کاهش 1/24 درصدی 
در مبادالت صبح و افزایش 4/93 درصدی در مبادالت عصر در 

محدوده یک میلیون و 81 تا ی��ک میلیون و 148 هزار تومان، 
سررسید دی ماه نیز با کاهش 1/19 درصدی در مبادالت صبح 
و افزای��ش 4/90 درصدی در مبادالت عص��ر در محدوده یک 

میلیون و 120 تا یک میلیون و 180 هزار تومان قرار گرفت.

سکه و طال نخرید؛ ارزان می شود
رییس اتحادیه کشوری طالو جواهر درخصوص نوسانات قیمت 

طال و سکه در بازار و این که 
گفته می شود طی روزهای 
آین��ده قیمت آنه��ا افزایش 
پیدا خواهد ک��رد می گوید: 
با توجه به بررس��ی وضعیت 
به نظر می رسد طی روزهای 
آینده قیمت س��که سقوط 
ک��رده و خری��داران س��که 
متضرر خواهند شد و در این 
شرایط داد و ستد سکه عقالنی 
نیس��ت و قیمت ها همچنان 

حبابی پیش خواهد رفت.
محمدکش��تی آرای بر این 
باور است که قیمت سکه طی 
روزهای آینده سقوط کرده 
و خری��داران س��که متضرر 

خواهند شد.
 وی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت سکه تمام بهار آزادی 
به حدود یک میلیون و 70 هزار تومان افزایش یافته است، اما 
قیمت سایر سکه ها تغییرات زیادی نسبت به روزهای گذشته 
نشان نمی دهد، می گوید: تقاضا برای س��که تمام بهار آزادی 

زیاد است.
 این اظهارات کشتی آرای در شرایطی مطرح شده که بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی بر تکمیل ظرفیت سکه برای افزایش 
قیمت تأکید کرده و معتقدند به زودی ش��اهد شکسته شدن 

قیمت ها در این بازار خواهیم بود. 
گفتنی است قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و 
قدیم  تا روز جمعه به حدود یک میلیون و 70 هزار تومان، نیم 
سکه به 534 هزار تومان، ربع س��که به267 هزار تومان، سکه 
گرمی به 146 هزار تومان و هر گرم طالی 18 عیار به بیش از 
108 هزار تومان رس��ید، این درحالی بود که عمال معامله ای 

دربازار انجام نمی شد. 

داد و ستد سکه عقالنی نیست

سکه و طال نخرید؛ ارزان می شود

بازگشت دوباره قیمت ارز به مرز دو هزار و 600 تومان در شرایطی که روز ماقبل، به زیر این   گروه 
عدد هم رسیده بود، باعث شد دادوس�تدهای بازار سکه با تحرکات دنباله داری پی گرفته اقتصاد

شود. در مرکز مبادالت ارزی، بانک مرکزی نرخ ارز غیر مرجع را برای معامالت 7 مهرماه با 
افزایش 214 تومانی نسبت به دو روز قبل، دو هزار و 600 تومان اعالم کرد. 

تحلیلگران معتقدند با اش�اره به این موضوع که صف های طویلی برای تأمین نیاز متقاضیان در اتاق ارز تش�کیل 
شده و پارامترهای شکل گرفته در روزهای گذشته تأثیر قابل توجهی روی روند مبادالت گذاشته است باید  بانک 

مرکزی نیز روی افزایش قیمت دالر به باالی دو هزار تومان تأکید کند تا  نگاه صعودی به بازار تثبیت می شود.
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آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(
شماره 911/1002

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت بهره برداری
موضوع مناقصه: مربوط به خرید تجهیزات 400 کیلوولت به شرح ذیل:

گروه الف: خرید 4 دستگاه کلید 400 کیلوولت
گروه ب: خرید 6 دستگاه CT 400 کیلوولت

گروه ج: خرید 12 دستگاه برقگیر 400 کیلوولت
تاریخ خرید اسناد مناقصه: 1391/7/08 لغایت 1391/7/22

محل خرید اسناد: 
تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میدان ونک- خیابان عطار جنب ساختمان مرکزی- بانک مسکن- 

پالک 12- گروه پست های فشار قوی موننکوی ایران- تلفن 81961-88670230
محل تحویل پاکات مناقصه: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت 

بهره برداری- دبیرخانه
تاریخ تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 91/8/8

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 91/8/8
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

معاونت بهره برداری-
گروه الف: به مبلغ 400/000/000 ریال، گروه ب: به مبلغ 165/000/000 ریال، گروه ج: به مبلغ 

69/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 1/000/000 ریال واریز به حساب شماره 1991 بانک ملی شعبه 

چهارراه جهان کودک تهران به نام شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
شرایط مناقصه: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر 
از میزان مقرر، چک شخصی و یا نظایر آن و پیش��نهادهایی که پس از انقضاء مقرر در آ گهی واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
همچنین می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
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چهره روزیادداشت

سؤالی که بان کی مون جواب نداد
در نشس��تی مطبوعاتی خبرن��گاری از دبیرکل س��ازمان ملل س��ؤال کرد: 
 همه اعضای ش��ورای امنیت از ایران خواس��ته اند تا اجازه دهد از تجهیزات 
اتمی اش بازرسی شود، آیا به نظر شما اسرائیل نیز نباید اجازه بازدید بازرسان 
از تجهیزات خود را بدهد؟ بان کی مون بدون کوچک ترین اشاره به حتی نام 
اسرائیل در پاسخ به این سؤال گفت: موضوع کنونی این است که جامعه بین 

المللی چگونه باید به مسأله هسته ای ایران توجه کند.

گرانی در جامعه متوقف شود
 آیت اهلل العظمی لطف اهلل صاف��ی گلپایگانی در دیدار اعضای فراکس��یون 
روحانیون مجلس شورای اسالمی با بیان این که مردم از نمایندگان روحانی 
در مجلس انتظار بیشتری نسبت به سایر نمایندگان دارند، افزود: نمایندگان 
باید در تصمیم گیری های خود مصالح کشور را در نظر بگیرند و تنها به استان 
خود توجه نداشته باش��ند. وی گفت: نمایندگان روحانی در مجلس وظیفه 
خطیری بر عهده دارند و همه نمایندگان باید حس��اب قی��ام و قعود خود را 
داشته باشند. یکی از مراجع تقلید ش��یعیان گفت: اگر گرانی و تورم متوقف 
شود، اعتماد مردم به نظام اسالمی بیشتر خواهد شد و در غیر این صورت با 
مشکالت بیشتری در آینده مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به گرانی موجود در 
کشور افزود: اگر مسائل اقتصادی در کشور حل نشود سایر ابعاد و مسائل نیز از 
آن تأثیر می گیرند که در این راستا روحانیونی که در مجلس حضور دارند باید 
وظیفه نظارت خود را در این زمینه  به درستی انجام دهند. این مرجع تقلید 
اضافه کرد: هیچکس حق تخطی از قانون را ندارد و هر کس در هر جایگاهی 

که هست باید قانون را محترم شمرده و آن را رعایت کند.   

اظهار نظر رییس جمهور در برنامه ای تلویزیونی که تلویحا از تمایل 
خود برای تداوم قدرت دولت در دوره آینده خبر می داد، واکنش ها 
و تحلیل های مختلفی را به دنبال داشته است. او دربرابر این توضیح 
مجری برنامه که به آخرین س��ال عمر دولت اشاره می کرد از این 
تعبیر استفاده کرد که » از کجا معلوم این سال آخر دولت باشد؟«

 با م��روری بر تحوالت سیاس��ی یک��ی دوده��ه اخی��ر در ایران 
 رگ��ه هایی از ای��ن قبی��ل تمای��الت در دول��ت ها را مش��اهده 
می کنیم. هر چند شاید نتوان عنوان ایده » پوتین- مدودوف« را 
برای دولت های سازندگی و اصالحات با ریاست جمهوری هاشمی 
رفسنجانی و سید محمد خاتمی به کار برد، اما تمایل این دولت ها 
در آخرین سال عمر خود برای حفظ قدرت و باقی ماندن مجموعه 
همفکران و نزدیکان در قدرت محسوس و برجسته است. به تعبیری 
هم دولت هاشمی رفسنجانی و هم دولت سید محمد خاتمی برخی 
تحرکات و اقدامات روشن و معناداری انجام دادند تا قدرت از طیف 

همفکر آنها خارج نشود.

پیشنهاد ریاست جمهوری مادام العمر
دول��ت دوم هاش��می رفس��نجانی ب��ر خ��الف دول��ت اول وی 
بس��یار محل بحث و اختالف نظ��ر در بین گروه های سیاس��ی و 
افکار عموم��ی و نهادهای انقالبی بود. به موازات ش��فاف ش��دن 
اختالف��ات و تش��دید انتق��ادات از عملک��رد دول��ت، اطرافیان 
و نزدیکان هاش��می رفس��نجانی در ص��دد س��ازماندهی، ایفای 

نقش و تأثیرگ��ذاری مس��تقالنه در فضای سیاس��ی- اقتصادی 
 کش��ور برآمدند. آنها که به مرور ش��اهد کاهش حمایت نهادها و
گروه های ذی نفوذ از برخی سیاس��ت ها و خط مشی های دولت 
بودند، کارگزاران سازندگی را تأسیس کردند و در مجلس پنجم 
موفق ش��دند فراکس��یون اقلیت منس��جمی را برای حمایت از 
برنامه های دولت ش��کل دهند. با این حال ت��داوم قدرت در نزد 
 این طیف، باید ش��کل حقوقی و قانونی خ��ود را نیز طی می کرد
و از گذر انتخابات می گذش��ت. از آنجایی کاندیدات��وری دوباره 
هاشمی منع قانونی داشت و امکان رأی آوری گزینه ای از نزدیکان 
هاشمی صددرصدی نبود، برخی از اطرافیان وی و مشخصا عطاء 
اهلل مهاجرانی و عبداهلل نوری پیش��نهاد دادند که قانون اساس��ی 
اصالح شده و دوران ریاس��ت جمهوری بیش��تر از دو دوره شود. 
مهاجرانی در گفتگویی با یکی از رسانه های وقت، این موضوع را به 
صراحت اعالم کرده و خواستار رفع مانع قانونی برای کاندیداتوری 
سه باره هاش��می رفس��نجانی ش��ده بود. البته که این موضوع با 

مخالفت های گسترده ای روبه رو شد و راه به جایی نبرد. 

مشارکتی ها و سازمانی های ناکام
در دوره اصالح��ات هم با کیفیت��ی متفاوت تر چنی��ن تمایل و 
تالش��ی تجربه ش��د. در انتخابات س��ال 1384 مصطفی معین، 
محس��ن مهر علیزاده و مهدی کروب��ی از طرف اص��الح طلبان 
نامزد انتخابات ش��دند و هاش��می رفس��نجانی هم دوب��اره عزم 

رقابت کرد و کاندیدا ش��د. در ای��ن دوره مه��دی کروبی رییس 
 مجلس اصالحات بود، مهر علیزاده رییس س��ازمان تربیت بدنی
و عضو کابینه بود و مصطفی معین هم وزی��ر علوم و عضو کابینه 
ب��ود. از این میان جبهه مش��ارکت و س��ازمان مجاهدین انقالب 
اس��المی و دفتر تحکیم وحدت ب��ه عنوان گروه های ش��اخص 
نزدیک و حام��ی دول��ت از کاندیداتوری معی��ن حمایت کردند. 
 مش��ارکتی ها و س��ازمان مجاهدین ب��ه عنوان منس��جم ترین
 تش��کیالت پش��ت س��ر دولت ک��ه نق��ش بس��زایی در تدوین 
سیاس��ت ه��ا و برنام��ه ه��ای دول��ت داش��تند، ب��ا تمرک��ز بر 
موضوعات��ی همچون حقوق بش��ر و قومی��ت ه��ا و در حقیقت 
باال بردن س��طح مطالبات تالش کردند که این گون��ه القا کنند 
که دولت معی��ن تقویت کنن��ده راه دولت س��ید محمد خاتمی 
خواه��د ب��ود. درص��ورت رأی آوردن معین قطعا ای��ن دو حزب 
 سیاس��ی بازه��م بیش��ترین محوری��ت را در برنام��ه ری��زی ها و 
مسئولیت ها داشتند. با این حال برنامه آنها و پیش بینی هایشان 
 در مرحله اول انتخابات نقش برآب شد. در مرحله دوم هم حمایت 
همه جانبه همه گروه های اصالح طلب از هاشمی رفسنجانی راه 

به جایی نبرد.

اسباب کشی از پاستور
تمایل دولت برای ابقای قدرت در حال حاضر هم دیده می ش��ود 
و آن گونه که از قرائن و ش��واهد پیداس��ت، دولتی ه��ا تدارکات 
بس��یاری دیده اند تا مجبور نباشند از پاستور اسباب کشی کنند. 
ایده پوتین- م��دودوف ناظر بر همین تمایل دولتی هاس��ت که 
اخیرا شخص رییس جمهور هم تلویحا به آن اشاره داشته است. 
این که اطرافی��ان و نزدیکان رییس جمه��ور و مجموعه صاحب 
قدرت سیاسی برای آینده سیاس��ی خود چاره اندیشی و اقدام به 
 معرفی و حمای��ت از کاندیدایی کنند یک بحث اس��ت و این که
در جریان این حمایت حدو مرزهای قانونی رعایت شود و امکانات 
دولتی و بیت المال صرف تبلیغات انتخاباتی نشود، بحث دیگری 
است. نکته دیگری هم که س��ابقه تاریخی آن را به صورت روشن 
نمایش داده،این اس��ت که کاندیداهای سفارش شده دولتی ها با 
اقبال مردمی روبه رو نمی شوند. به هر حال این که آقای احمدی نژاد 
تمایل به اس��تمرار قدرت دولت خود در دوره ه��ای بعدی دارد، 
 چیز جدیدی نیس��ت. البت��ه در دولت های گذش��ته این تمایل 
به صورت صریح و شفاف از طرف خود رؤسای جمهور بیان نشده 
بود اما آنچه در تجربه های گذشته اتفاق افتاده حکایتگر این است 
که مردم به کاندیداهای دولتی رأی نم��ی دهند و خواهان تغییر 

هستند و به دنبال حفظ وضع موجود نیستند.

بررسی تالش های اطرافیان سه رییس جمهور برای استمرار دولت 

تاریخ انقضای دولت در ایران چند سال است؟
 تکذیب اعالم

کاندیداتوری پورمحمدی
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در اطالعیه ای 
اعالم کرد که اعالم نامزدی حجت االس��الم و المسلمین 
مصطف��ی پورمحم��دی ب��رای حض��ور در انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 92 کذب اس��ت. در اطالعیه 
صادره، آمده اس��ت: خبر منتشره س��ایت ها در رابطه با 
اعالم نامزدی حجت االسالم والمس��لمین پورمحمدی 
برای ریاست جمهوری در نشست اساتید و طالب حوزه 
علمیه بناب درس��ت نیست و موضع ایش��ان برای اعالم 

کاندیداتوری با گذشته تغییری نکرده است.

تجمع مقابل سفارت فرانسه
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های 
تهران در گفتگ��و با خبرنگار گروه دانش��گاه خبرگزاری 
فارس، از برگزاری تجمع مقابل س��فارت فرانس��ه خبر 
داد و گفت: دانش��گاهیان و طالب در اعتراض به انتشار 
کاریکاتور توهین  آمیز به پیامبر اعظم)ص( توس��ط یک 
نشریه فرانسوی، مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع 
می کنند. دبیر ش��ورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی 
درمورد زمان برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل 
سفارت فرانسه گفت: این تجمع ساعت 16 روز یک شنبه 

دوم مهرماه برگزار خواهد شد.

هاشمی برمی گردد؟
به گ��زارش جه��ان نی��وز  ی��ک منب��ع مطلع  گف��ت با 
 افزایش احتمال ورود مهدی هاش��می به کش��ور نگرانی 
دس��تگاه های امنیت��ی و انتظامی از انج��ام حرکت های 
خودج��وش و غیرقابل پیش��گیری و کنت��رل، علیه وی و 
نزدیکان و مرتبطانش افزایش یافته است. این منبع امنیتی 
سپس خطاب به فعاالن گروه های مختلف سیاسی تأکید 
کرد که برخورد با مهدی هاشمی باید صرفا توسط نهادهای 
مسئول انجام ش��ود و در این زمینه پیش بینی های الزم 

انجام شده است.

سفارتخانه فرانسه تعطیل شود   
یکی از مراجع تقلید در قم با اشاره به چاپ نشریه موهن به 
پیامبر اکرم )ص( از سوی فرانس��ه گفت: سفارت فرانسه در 
تهران باید تعطیل شده و سفیر این کشور از مملکت اخراج 
شود. آیت اهلل حسین نوری همدانی اظهار کرد: باید مملکت 
دارای فضای قضایی باشد و زمینه ای فراهم شود که اشخاص 

جرأت نکنند مرتکب جنایات شوند.

اخبار

اخبار کوتاه 

دانشگاه با تفکیک جنسیتی 
اسالمی نمی شود 

آیت اهلل جوادی آملی 

دانشگاه وقتی اس��المی می شود که دانش، اس��المی باشد وگرنه معنای 
اسالمی شدن دانشگاه این نیست که کالس ها را از هم جدا کنیم، تفکیک 
جنسیت بشود، نمازخانه ای داشته باشیم و دعای کمیلی در شب جمعه؛ 
این ها کار افراد عادی اس��ت و وظیفه همه ماس��ت، اما این ها دانشگاه را 

اسالمی نمی کند.
 اولین حرف دانشگاه را دانش می زند. دانش اگر اسالمی شد آنگاه دانشگاه 
و حوزه یکی خواهد بود و معنای 
اسالمی شدن دانشگاه هم این 
نیس��ت که کتاب های درسی 
که چاپ می ش��ود یک »بسم 
اهلل« اولش باشد و آرم جمهوری 
اسالمی باش��د؛ این ها دانش را 
اسالمی نمی کند. دانش را تنها 
فلسفه الهی و اسالمی، اسالمی 

می کند و بس! 
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مدارس پنج شنبه ها تعطیل است

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که برنامه های رسمی آموزش و پرورش در پنج روز تعریف شده است، 
گفت: هیچ کس نمی تواند برنامه رسمی و مصوب آموزش را پنج ش��نبه برگزار کند؛ به این معنی که اگر 

پایه اول دبیرستان 32 ساعت در هفته درس دارد، یک ساعت آن را نیز نمی توان، پنج شنبه گذاشت.

بشار اسد لب به انتقاد گشود 
بشار اس��د رییس جمهور س��وریه به ش��دت از عربستان و 
قط��ر و ترکی��ه انتق��اد ک��رد. وی گفت اف��راد مس��لح در 
نهای��ت پی��روز نخواهند ش��د، هرچن��د یک س��ره کردن 
کار آنه��ا ب��ه مدتی زم��ان نی��از خواهد داش��ت. اس��د در 
 مصاحب��ه ای که مجل��ه مصری دولت��ی »االه��رام العربی« 
پنج شنبه بخش هایی از آن را منتشر کرد، در پاسخ به سؤالی 
درباره روابط بحرانی بین سوریه از یک سو و عربستان و قطر 
از سوی دیگر گفت: آنها بعد از مدت های طوالنی فقر، ناگهان 

به پول دس��ت یافته اند و فکر می کنند می توانند با پولشان 
جغرافی��ا و تاریخ و نقش منطق��ه ای را بخرند.  اس��د افزود: 
مایلم مفهومی را که بس��یاری از مردم بدون آگاهی، درباره 
مثلث ثبات منطقه ای در خاورمیانه ب��ه آن عادت کرده اند 
تصحیح کن��م. آنها فکر م��ی کنند این مثلث ش��امل مصر و 
عربستان و سوریه می شود، اما مثلث واقعی توازن راهبردی 
در خاورمیانه همواره متشکل از مصر و سوریه و عراق بوده و 

همچنان هست.

رییس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران 
گفت: س��ران این رژیم می دانند پاس��خ ایران به تهدیدات، آم��اده و بدون فاصله و 

توقف ناپذیر خواهد بود.
 سردار سرلش��گر سیدحس��ن فیروزآبادی رییس س��تاد کل نیروهای مسلح در 
 حاشیه رژه 31 ش��هریور در جمع خبرنگاران گفت: نیروهای مس��لح ایران، امروز 
غیرقابل پیش بینی و غیرقابل محاسبه هستند.  وی افزود: تحوالتی جدی در ساختار 
نیروهای مسلح در طراحی، تاکتیک ها و سالح ها به وجود آمده که همه نیروهای 
مسلح به موازات هم پیش��رفت های جدی دارند. رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
اظهار داشت: به همین منظور ما گزارش هایی سه ماهه از وضعیت هر نیرو را تهیه و 
 در اختیار مقام معظم رهبری قرار می دهیم که همگی حاوی پیشرفت های نیروهای 

مسلح است. 
فیروزآبادی در پاس��خ به س��ؤالی درخصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی گفت: 
ما از یاوه گویی های سران صهیونیست احس��اس تهدید نمی کنیم، بلکه آنها مثل 
 موجوداتی هس��تند که به ش��دت به وحش��ت افتاده و دائما داد و فریاد می کنند. 
چون آنها می دانند پاس��خ ایران به تهدی��دات، آماده و بدون فاصل��ه و توقف ناپذیر 
 خواهد بود. وی افزود: بنابراین مقامات نظامی رژیم صهیونیستی در محاسباتشان
  اعالم کردند عملیات نظامی علیه ایران نه کار اس��رائیل ب��وده و نه برای آنها مفید 

است. 
رییس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص وضعیت 
سوریه اظهار داشت: مسئوالن سایر کشورها اگر به وظیفه نهی از منکر خود در این 
حادثه برادرکشی و مزدوری برای استکبار و صهیونیست ها عمل نکند، آنها هم در  

آتش عذاب خواهند سوخت. 

رسانه های منطقه ای و بین المللی طی 24 ساعت اخیر در گزارش های مختلفی 
به پوشش سفر منطقه وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران به دمشق و اظهارات 

مهم بشار اسد که طی این دیدار مطرح شد، پرداخته اند.
 دیروز در رس��انه های عربی، س��فر چند روز گذش��ته علی اکب��ر صالحی وزیر 
امورخارجه جمهوری اس��المی ایران به دمش��ق و دیدار وی با  بشار اسد رییس 

جمهور سوریه مورد توجه قرار گرفته است.
 شبکه الحره دیروز در گزارشی با اشاره به این که ایران، سوریه و حزب اهلل لبنان 
مهم ترین ارکان محور مقاومت محسوب می شوند، اعالم کرد: بشار اسد در دیدار 
با وزیرامورخارجه ایران تأکید کرد که جنگ کنونی تنها علیه سوریه نیست بلکه 

کل محور مقاومت را هدف قرار داده است.
 این ش��بکه در ادامه به پیش��نهاد اخیر جمهوری اس��المی ایران که در نشست 
کمیته چهارجانبه در قاهره مطرح شد، اشاره و اعالم کرد: تهران پیشنهاد داده که 
ناظرانی از کشورهای منطقه در راس��تای تالش برای توقف ناآرامی ها به سوریه 

اعزام شوند.
 روزنامه الزمان عراق نیز در گزارش��ی به اظهارات اخیر »نبیل العربی« دبیرکل 
اتحادیه عرب اشاره کرده که مدعی شد راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه 

وجود ندارد.
 این روزنامه به اظهارات اسد در گفتگو با صالحی نیز اشاره کرده که جنگ فعلی 

در سوریه را توطئه علیه محور مقاومت خوانده بود.
  این خبر در رس��انه های دیگر عرب��ی از جمله الجزیره، العربی��ه و روزنامه های 

مختلف نیز بازتاب داشته است.

دفاع بازتاب

 از تهدیدات رژیم صهیونیستی 
نمی ترسیم 

 بازتاب سفر صالحی 
به دمشق 

شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مزایده: فروش زمین و ساختمان واقع در اصفهان-بلوار کشاورز- جنب پمپ بنزین

 تاریخ و مح�ل ف�روش اس�ناد مزای�ده: از 91/7/1 لغای��ت 91/7/12 ب��ه آدرس اصفهان
 خیابان چهارباغ باال- شرکت برق منطقه ای اصفهان-امور تدارکات و قراردادها

 مبلغ خرید اس�ناد مزایده: 50000 ریال واریز شده به حس��اب جاری 2175090216009 
بانک ملی شعبه چهارباغ باال با شناسه پرداخت 100005 به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی،چک تضمین شده بانکی و یا فیش 
 واریز وجه به میزان 5درصد مبلغ پیشنهادی بحساب سیبا 2175090204008 به نام شرکت برق

 منطقه ای اصفهان
 مهلت و محل تحویل پاکات: 9صبح روز دوش��نبه 91/7/24 اصفهان-خیاب��ان چهارباغ باال

دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
 زم�ان و محل بازگش�ایی پ�اکات: 10صب��ح روز دوش��نبه 91/7/24- س��الن کمیس��یون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مزایده:

1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه موجود می باشد.
 2- زمان بازدید از شنبه تا چهارشنبه از تاریخ دریافت اسناد لغایت 91/7/22 راس ساعت 10صبح 

در محل دفتر حقوقی این شرکت می باشد و بازدید از موارد مزایده الزامی است.
3- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مش��روط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان 
مقرر،  چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضا مدت مقرر در آگهی واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- به درخواست ها و مدارک واصله بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

درخرید وسایل برقی به استاندارد بودن آن توجه کنیم
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 910/9003

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

 www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir    www.erec.co.ir

نوبت اول

م الف 10921

نوبت دومبرق انرژی گرانبهایی است در مصرف آن دقت نمایید.
نوبت اول

به نظر می رسد 
طی روزهای آینده 
قیمت سکه سقوط 
کرده و خریداران 

سکه متضرر 
خواهند شد و در 
این شرایط داد و 

ستد سکه عقالنی 
نیست و قیمت ها 

همچنان حبابی 
پیش خواهد رفت



بادبادکها رنگی جای خالی آب را 
پرکردند

گروه فرهنگ: تصور داشتن یک بادبادک در دستهایم که بتوانم آن را تا 
اوج ابرها بفرستم همیشه آرزوی دس��ت نیافتنی برایم بود. دائما به پدر و 
مادرم بهونه می گرفتم که چرا برای من یک بادبادک نمی خرید تا بتوانم 
با آن لذت حضور در آسمان ها را تجربه کنم. یک دنیا دلخوشی را همیشه 
دررویاهام با یک بادبادک تصور می کردم. این گذشت تا یک روز شنیدم در 
اصفهان رویای بادبادکی من در حال محقق شدن است  و چیزی نمونده تا 
نخ یک بادبادک که در حال رقصیدن با باد هست را در دست هایم احساس 
کنم. مصادف با ورود به بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان جش��نواره بادبادک ها در مکان تاریخی پل خواجوی اصفهان 
برگزار ش��د. آنقدر عجله کردم که نفهمیدم چگونه داش��تم با بادبادکم 
دنبال ابرها می دویم. شوق و اش��تیاقم آنقدر زیاد بود که اصال نفهمیدم 
چقدر راه را ب��ا بادبادک طی ک��ردم. لباس هایم خاکی ش��ده بودند ولی 
 دائما فکر می کردم که در حال خیس شدن هستم ولی در آن لحظه یادم 
می آمد که رودخانه زاینده رود چند ماهی است که دیگراز نعمت داشتن 
آب محروم شده است. ولی حس در ابرها قرار گرفتن برای من اینطوری 
 تداعی کرد که بادبادک ها جای خالی آب را توانس��تند تا حدی پر کنند.

مراسم جشن بادبادک ها با حضور حداکثری شهروندان در بستر رودخانه 
زاینده رود با هنرنمایی تعدادی از هنرمندان شهر اصفهان برگزارشد و با 

مراسم نورافشانی به پایان رسید.

دفاع از عزت کشور 
در گرو کسب علم و دانایی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید محمد حسینی 
برطرف کردن نیازهای فکری و معنوی جامع��ه از نیازهای مادی مهم تر 
است و انسان تنها با مطالعه کتاب می تواند سطح فکر و اندیشه خود را باال 
ببرد، به همین منظور اهدای کتاب کار نیکویی است که از دیرباز در میان 
علما و بزرگان مرسوم بوده است. بدین شکل که آنها کتاب های خود را در 

زمان حیات به کتابخانه ها اهدا می کردند.
اگر سری به کتابخانه های مهم کشور مانند کتابخانه ملی، آستان قدس، 

مجلس ش��ورا و کتابخانه های 
دیگر بزنیم مجموعه های ارزنده ای 
از کتاب هایی را مشاهده می کنیم 
که از سوی بزرگان، دانشمندان 
و علما به این کتابخانه ها ارسال 
شده است و وقتی شخصیت های 
اندیشمند و صاحب فکر کتاب 
را انتخ��اب می کنند، به گزینی 

انجام داده اند.

چهره روزیادداشت

خبرویژه 

بودجه جشنواره امام رضا)ع( از 500میلیون به 4 میلیارد  رسید
بنا به دستور رحیمی معاون اول رییس جمهوردر آیین اختتامیه دهمین جشنواره 
بین المللی، بودجه مکمل جش��نواره بین المللی امام رضا )ع(هشت برابر شد و از 

500 میلیون تومان در سال به چهار میلیارد تومان افزایش یافت.
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مزایده
4286 متعاقب دس��تور فروش ملک مشاعی در پرونده کالسه 910100 ج 12 راجع به شش 
دان��گ پالک ثبتی 14915/5483 بخش 5 ثبت اصفهان و به منظور تقس��یم وجوه حاصل از 
فروش بین مالکین مشاعی خانم ها زهره حاجی و فرشته طبعه خلیلیان اجرای احکام شعبه 
12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزای��ده ای جهت فروش ملک موصوف با 
مش��خصات ذیل به نش��انی اصفهان، خ زینبیه، کوچه ش��هید احمد ذاکری )شماره 53( در 
تاریخ 91/7/27 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا اتاق 319 طبقه سوم دادگستری 
کل واقع در خ ش��هید نیکبخ��ت برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده 
می توانند به نش��انی ف��وق مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نق��دی 10 درصد قیمت پایه 
در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
مش��خصات و اوصاف ملک: موضوع مورد مزایده عبارت است از یک باب خانه قدیمی دو 
طبقه به انضمام زیرزمین انباری تحت پالک ثبتی شماره 14915/5483 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان غیرقابل افراز و به مساحت ناخالص عرصه 130/35 مترمربع و با زیربنای حدود 
220 مترمربع با اس��کلت دیوار باربر، س��قف تیرآهن و آجر، پوشش بدنه گچ و رنگ، فرش 
کف موزاییک و سیمان در و پنجره پروفیل فلزی شیشه خور و با نمای سنگ، سیستم گرما 
و سرما، آبگرمکن و بخاری و کولر، دارای اشتراکات مربوطه و قدمت ساختمانی باالی 25 
سال به مالکیت 5 دانگ به نام خانم زهره حاجی و یک دانگ به نام فرشته طبعه خلیلیان می 
باشد و حسب گزارش مرجع انتظامی طبقه اول در تصرف خانم فرشته خلیلیان و طبقه دوم 
در تصرف مس��تأجر به نام حس��ین عزیزی می باشد و حسب نظریه کارشناس با توجه به 
موقعیت محل، مساحت، وضعیت و قدمت بنا، نوع کاربری و سایر عوامل مؤثر در موضوع، 
کل ارزش شش دانگ پالک ثبتی مذکور به مبلغ 585/000/000 ریال اعالم می گردد. م الف/ 

10236 مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4302 ش��ماره دادنامه: 9109970350200434، ش��ماره پرونده: 9009980350200697، 
شماره بایگانی شعبه: 900709، خواهان: آقای قاسم علی رحیمی به نشانی شهرک صنعتی 
اش��ترجان- خ شش��م- پ 230- شرکت پویا ماش��ین سپاهان- کدپس��تی 8665196859، 
خوان��ده: آقای ابوالقاس��م داروغه به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خواهان قاسمعلی رحیمی بطرفیت 
خوانده ابوالقاس��م داروغه به خواس��ته مطالبه مبلغ پانصد و نه میلیون ریال وجه چک به 
ش��ماره 024687-90/6/5 و 024686-90/5/20 و 192237-90/5/25 عه��ده بانک اقتصاد 
نوین مشهد با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به دادخواست تقدیمی و 
فتوکپی مص��دق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال 
علیه که اساس��ًا داللت بر اش��تغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد 
و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در جلس��ه دادرسی حاضر 
نش��ده و نس��بت به دعوی دفاع مؤثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه 
اقامه نکرده اس��ت لذا دادگاه با اس��تصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخیص و 
مس��تنداً ب��ه مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و م��واد 198 و 515 و 519 قانون آیین 

2 دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 
قانون چک و استفس��اریه آن مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوانده رابه پرداخت 
مبلغ پانصد و نه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ ده میلیون و یکصد و هش��تاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم براس��اس ش��اخص ت��ورم مربوطه در حق خواهان محک��وم می نماید. 
اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت تأخیر تأدیه را به ش��رح فوق محاس��به و از خوانده 
اخ��ذ و به خواهان پرداخت نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ 
اب��الغ دادنام��ه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رأی بوده و پس از بیس��ت روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 9646 

معقولی- دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4495 ش��ماره ابالغیه: 9110103633202906، ش��ماره پرون��ده: 9109983633200118، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910117، خواهان حس��ین ناصری پور دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده مرتضی دش��تی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خمینی ش��هر نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرس��تان خمینی شهر واقع در خمینی ش��هر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران- روبروی 
بسیج خواهران مجتمع قضایی ش��ماره یک ارجاع و به کالسه 9109983633200118 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/8/24 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 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. شفیعی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
4517 در خصوص پرونده کالس��ه 685/91 خواهان س��ید علی عاملی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ س��یزده میلیون ریال با وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت لیال مقنی تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/9/12 ساعت 8/30 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 محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4534 کالس��ه پرونده: 648/91، شماره دادنامه: 1073، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید شهابی نشانی: اصفهان خ پروین 24 متری دوم کوچه 

هاتف پالک 70، وکیل: علی ش��یرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی 
مرجان طبقه س��وم، خواندگان: 1- امید نائبیان 2- رس��ول نائبی��ان هر دو مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه س��فته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای مجید ش��هابی به وکالت 
علی ش��یرزاده به طرفیت امید نائبیان و رسول نائبیان به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون 
ریال وجه س��فته های به شماره خزانه داری کل 840784 )سری م( 840785 )سری/ م( به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست )91/4/7( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 

هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4535 کالس��ه پرونده: 645/91، شماره دادنامه: 1075، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ینعلی نصر نش��انی: اصفهان رهنان خ شهیدان غربی، 
وکیل: علی ش��یرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سیمین س��اختمان کاشی مرجان طبقه 
س��وم، خوانده: علیرضا نادری مجهول المکان، خواس��ته: وجه یک فقره چک به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای حس��ینعلی نصر با وکالت آقای ش��یرزاده به طرفیت آق��ای علیرضا نادری به 
خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به ش��ماره های: )304760( )304754( 
)304755( ) 304756( ) 304753( )304758( )3047577(  ب��ه عه��ده بان��ک ص��ادرات به 

انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات 
در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلس��ه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چ��ک موصوف )90/12/25، 
90/7/30، 90/8/30، 90/9/30، 90/6/31، 90/11/30( ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4536 کالس��ه پرونده: 647/91، شماره دادنامه: 1074، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: داریوش احمدی نش��انی: اصفهان خیابان باغ دریاچه کوی 
بهار بن بس��ت توکلی مجتمع کلبه واحد 12، وکیل: علی ش��یرزاده نشانی: اصفهان نبش سه 
راه س��یمین ساختمان کاش��ی مرجان طبقه س��وم، خواندگان: 1- رضا کریمی 2- مژگان 
مس��یبی خوزانی هر دو مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداون��د متعال به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوای آقای داریوش احمدی با وکالت آقای علی ش��یرزاده به طرفیت خواندگان 
ردیف اول رضا کریمی و ردیف دوم مژگان مسیبی خوزانی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون 50/000/000 ریال وجه س��فته به ش��ماره خزانه داری کل 156836 س��ری/ خ به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا 
دع��وای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد م��واد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج��اه میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و 158/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت )91/4/7( لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4537 کالس��ه پرونده: 649/91، شماره دادنامه: 1084، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید شهابی فرزند حسن نشانی: اصفهان خ پروین 24 متری 
دوم کوچه هاتف پالک 70، وکیل: علی ش��یرزاده فرزند اسماعیل نشانی: اصفهان نبش سه 
راه س��یمین ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم، خوانده: سید محمدرضا کالهدوزان فرزند 
جالل مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوای مجید 
ش��هابی به وکالت علی شیرزاده به طرفیت سید محمدرضا کالهدوزان فرزند سید جالل به 
خواس��ته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه س��فته به شماره خزانه داری کل 0128660 
)س��ری/ ف( به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برمبنای 
تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته )89/12/25( لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران برعهده اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4538 کالس��ه پرونده: 646/91 ش/ 7، ش��ماره دادنامه: 1081، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد عاملی رنانی فرزند محمدحسین نشانی: 
اصفهان رهنان خ شهیدان غربی مبلمان اصفهان هنر، وکیل: علی شیرزاده، نشانی: اصفهان 
نبش سه راه س��یمین، ساختمان کاشی مرجان طبقه س��وم، خوانده: حسین عباسی فرزند 
محمدیار مجهول المکان، خواس��ته: صدور حکم به محکومیت خوانده به مبلغ بیس��ت و دو 
میلیون ریال وجه یک فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
ش��ورا: در خصوص دعوی آقای سید محمد عاملی با وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقای 
حس��ین عباسی به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال وجه چک به شماره 165774 به 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که 

ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و چهل ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )88/11/30( 
ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواهی در همی��ن مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4539 کالس��ه پرونده: 634/91، شماره دادنامه: 889، مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: داریوش احمدی فرزند رحیم نشانی: اصفهان خیابان باغ دریاچه 
ک��وی بهار بن بس��ت توکلی مجتمع کلبه واحد 12، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان 
نبش س��ه راه سیمین ساختمان کاش��ی مرجان طبقه س��وم، خوانده: رضا کریمی مجهول 
المکان، وکیل: اصیل، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوای داریوش 
احمدی فرزند رحیم با وکالت علی شیرزاده به طرفیت رضا کریمی فرزند حسین به خواسته 
مطالب��ه مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون ریال( وجه 3 فقره س��فته به ش��ماره خزانه 
داری کل 0774727-0774954-809802 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه رسیدگی و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، 
لذا به اس��تناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
50/000/000 ری��ال پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 350/000 ریال )س��یصد و 
پنجاه هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برمبنای تعرفه قانونی و همچنین 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )91/4/11( لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران برعهده اجرای 
محترم احکام می باش��د در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پ��س از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4540 کالس��ه پرونده: 635/91، شماره دادنامه: 902، مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مجید ش��هابی نش��انی: اصفهان خ پروین 24 متری دوم کوچه 
هاتف پالک 70، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش س��ه راه س��یمین ساختمان 
کاش��ی مرجان طبقه س��وم، خواندگان: 1- امید نائبیان 2- رس��ول نائبیان هر دو مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه س��فته. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای مجید ش��هابی 
ب��ه وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت خواندگان امید نائبیان و رس��ول نائبیان به خواس��ته 
مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه س��فته به ش��ماره خزانه داری کل 840782 و 840783 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی ب��ا عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب 
ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد م��واد 307 و 309 
قان��ون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در ام��ور مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ چه��ل میلیون ریال 
باب��ت اصل خواس��ته و س��یصد و پنجاه هزار ریال باب��ت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
وکیل برمبنای تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
)91/4/7( لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان صادر و 
اع��الم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ واقعی به خوانده 
قاب��ل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهل��ت واخواهی قابل 
 تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 5 حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان

 وی تصری��ح ک��رد: خوش��بختانه س��ال ج��اری با 
برنامه ریزی های انجام ش��ده توسط کمیته اجرایی 
جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان توانستیم 
برنامه های گسترده ای را در سطح شهر اصفهان حتی 

در برخی از شهرهای استان طرح ریزی کنیم.
مدیر اجرایی جش��نواره بین الملل��ی  فیلم کودک و 
نوجوان ادامه داد: جش��نواره فیلم کودک و نوجوان 
برای نخستین بار در کشور توانست از فضای سینماها 
به خوبی استفاده کند، به همین دلیل جشنواره بیست 
و ششم تنها به س��ینماهای داخل اصفهان منحصر 
نشده و به شهرهای اطراف اصفهان نیز کشیده شده 
است و فیلم ها در سینماهای شهرهای حومه اصفهان 

نیز اکران خواهد شد. شهرهای شاهین شهر، شهرضا 
و کاش��ان بری اکران فیلم ها اعالم آمادگی کرده اند و 
شهرهایی که حاضر به همکاری نشدند نیز با کمک 
دبیرخانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان به بازسازی 
سینماها خواهند پرداخت و س��ال آینده برای اکران 

فیلم به جشنواره ملحق می شوند.

کودک  با نشاط، نوجوان آگاه  و خانواده پایدار، 
شعار امسال جشنواره است

وی افزود: سال جاری با شعار کودک با نشاط، نوجوان 
آگاه و خانواده پایدار، به استقبال جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان می رویم و در اتفاقی زیباتر، این جشنواره با 

 ن��ام زیب��ای حض��رت زه��را)س( مزین می ش��ود، 
همان طور که سال گذشته با نام مکرم حضرت علی )ع(، 

کار خود را آغاز کرد و به پایان رساند.
ش��هیدی در بخش دیگر صحبت های خود با اذعان 
بر این که در جش��نواره امسال مراس��م بزرگداشت 
فرزندان ش��هدای هس��ته ای و چند چهره سینمای 
اصفهان همچون زاون قوکاسیان، مسعود کرامتی و 
سیروس حسین پور نیز برگزار می شود، افزود: 200 
اثر در بخش ملی و در بخش بین المللی به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شده است که در بخش ملی سینمای 
ایران 12 فیلم تولید ش��ده و هم اکنون از لحاظ فنی 
و صداگذاری مورد بررسی داوران قرار گرفته است و 

در روزهای جش��نواره اکران خواهد شد. به گفته وی 
سینماهای برگزارکننده نیز همان سینماهای سال 
گذشته هستند که به ترتیب سینما ساحل، فرشچیان، 
قدس، سپاهان، سالن شهرداری، تاالر هنر، هنرسرای 

خورشید و سوره خواهند بود.

حضور 60 داور کودک و نوجوان
وی با تأکید بر این که در س��ال گذشته مهلت برای 
حضور داوران کودک نداشتیم، ادامه داد: سال گذشته 
به علت کمبود وقت، ک��ودکان و نوجوانان در بخش 
داوری حضور نداشتند، اما در جشنواره امسال 300 
کودک در فراخوان داوری جشنواره شرکت کردند که 
جمعا 60 کودک و نوجوان، بخش داوری این جشنواره 
را بر عهده دارن��د و در این میان چهار نف��ر آنها نیز از 
کودکان استثنایی هستند. شهیدی با بیان این مطلب 
که سال گذش��ته تیم برگزاری تهران به اصفهانی ها 
اعتماد چندانی نداش��تند، عنوان کرد: سال گذشته 
برگزاری جش��نواره بر عهده تهرانی ها بود، اما امسال 
اصفهانی ها به خوبی توانس��تند توانمندی های خود 
را به منصه ظهور برس��انند و 90 درصد از برنامه های 
جش��نواره به جز س��اخت فیلم های بلن��د بر عهده 
اصفهانی هاست. مدیر اجرایی جشنواره بین المللی  
فیلم کودک و نوجوان اذعان داش��ت: س��ال گذشته 
هیچ شرکت کننده ای از اصفهان در جشنواره شرکت 
نداشت که این جای تأس��ف دارد، اما امسال از تعداد 
280 فیلمنامه ای که در تهران دریافت شده است 70 
فیلمنامه مربوط  به بچه های اصفهان است که اتفاق 
بی نظیری در تاریخ برگزاری جشنواره فیلم کودک و 

نوجوان بوده است.

آموزش و پرورش نقش�ی در بارور کردن 
خالقیت فیلمسازی ندارد

وی اظهار داشت: مخاطبان اصلی جشنواره، کودکان 
و نوجوانان هستند و متولی اصلی این جشنواره باید 
آموزش و پرورش باش��د، اما این نهاد با ساخت فیلم 
بیگانه است، در صورتی که باید به وسیله متخصصین 
خود، نقاط ضع��ف و قوت جش��نواره و فیلم های آن 
را به ما گوش��زد کند و این بهترین فرصت است، زیرا 
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان بدون گرایش های 
سیاس��ی  برگزار می ش��ود و تنها دغدغه آن تربیت 
کودکان و نوجوانان است و در همین راستا آموزش و 
پرورش باید بیشتر به این امر بپردازد و پیشتاز باشد. 
ش��هیدی در تکمیل صحبت های خود اف��زود: پیام 
جشنواره امسال به 180 مدرسه ارسال و برنامه های 

جنبی جشنواره نیز در این مدارس برگزار خواهد شد 
که هم معلمین و هم والدین بتوانند در این برنامه ها 

شرکت کنند.

حضور  26 خبرنگار نوجوان در جشنواره
 وی گفت: برای ایجاد یک ارتباط دوس��تانه، س��ال 
جاری 26 نفر از کودکان و نوجوانان اصفهانی به عنوان 
خبرنگار در جشنواره شرکت دارند که با آموزش های 
الزمی که به آنها داده می شود به مصاحبه و تولید خبر 

می پردازند.

ورزشگاه نقش جهان هر روز 
میزبان 24 هزار کودک و نوجوان می شود

وی درمورد برنامه های جنبی جش��نواره عنوان کرد: 
25 آبان در سالن نقش جهان، برنامه های جنبی زیادی 
برگزار خواهد شد؛ به عنوان مثال حضور مجری های 
برنامه کودک و نوجوان همچون عمو پورنگ، عمو قناد 
و غیره که در روزهای جش��نواره هر روز در دو سانس 
صبح و بعد از ظهر با ظرفیت 12 هزار نفر به برگزاری 
برنامه می پردازند و شبکه دو سیما نیز پوشش دهی 

برنامه ها را بر عهده خواهد داشت.
مدیر اجرایی بیست و شش��مین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان ادام��ه داد: راه انداختن کارناوال 
 کالس��که ها، جش��نواره بادبادک ها، قطار ش��ادی،

 اصفه��ان گ��ردی میهمان��ان داخل��ی و خارج��ی 
و کارگاه های آموزش��ی گفتگو و نقد فیل��م از دیگر 
برنامه های جنبی جشنواره بیست و ششم خواهد بود. 
همچنین تا کنون بسته هایی فرهنگی برای 11 استان 

و شهر زلزله زده و مناطق مرزی ارسال شده است.

اصفهان میزبان 39 کشور 
در جشنواره فیلم کودک و نوجوان است

وی تصریح کرد: جشنواره امسال میزبان 39 کشور از 
جمله آلمان، استرالیا، نروژ، اندونزی، بلژیک، تایوان، 
دانمارک، روس��یه، چین، کره، تونس، عراق، لبنان، 
مصر، هلند، کرواس��ی و اتریش اس��ت و توسط تمام 
رسانه های ملی و شبکه های العالم، پرس، المنار و کوثر 
پوشش دهی خواهد شد. شهیدی درخصوص بلیت 
س��ینماها نیز در روزهای برگزاری جش��نواره گفت:  
بلیت های آموزش و پرورش برای شرکت در جشنواره 
رایگان است و برای کودکان زیر 15 سال و دانشجویان 
با 50درصد تخفیف ارایه خواهد ش��د.گفتنی است 
بیست و ششمین جشنواره کودک و نوجوان، 17 تا 

21 مهرماه در اصفهان برگزار می شود.

مدیر اجرایی جشنواره بین المللی  فیلم کودک و نوجوان اعالم کرد

نیمی از جهان، میهمان نصف جهان 

مجتبی شهیدی مدیر اجرایی جشنواره بین المللی  فیلم کودک و نوجوان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که   داوود 
در محل دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان برگزار ش�د، با اشاره به این که سال گذشته در شیخ جبلی 

اجرای جشنواره محدودیت هایی وجود داشت، گفت: سال گذشته پس از یک سری جو سازی هایی که در بین برخی 
از نهادها  علیه جشنواره شد، کار ما را برای اجرای جشنواره با مشکل روبه رو ساخت و باعث شد نتوانیم آنطور که شایسته است جشنواره 

را به اجرا درآوریم.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ذوب آهن رسماً از لیگ هندبال
کنار گذاشته شد

 رییس س��ازمان لیگ هندبال از کن��ار گذاش��تن ذوب آهن از جمع 
تیم های لیگ برتری خبر داد.

در حالی که قرار بود ش��نبه آینده فصل جدی��د رقابت های هندبال 
باشگاه های کشور آغاز ش��ود این رقابت ها یک هفته دیگر به تعویق 
افتاد. علی حیات پور رییس سازمان لیگ هندبال با اشاره به وضعیت 
ذوب آهن گفت: این تیم به همراه فوالد اکسین خوزستان در مهلتی 
که به آنها داده بودیم به صورت کتبی اعالم آمادگی نکردند و با تصمیم 
سازمان لیگ از جدول تیم های ما رس��ماً کنار گذاشته شدند و دیگر 
فرصتی برای آنها باقی نمانده است. رییس سازمان لیگ هندبال زمان 
آغاز رقابت ها را 14و 15 مهر ماه اعالم کرد و افزود: برنامه هفته نخست 
به تیم ها اعالم شده است، اگر تیم هایی که از آنها خواستیم مدارک 
خود را تکمیل کردند لیگ هندبال با 1۰ تیم برگزار می شود در غیر 

این صورت مجبوریم رقابت های امسال را با هشت تیم برگزار کنیم. 

 جواهیر سوکای
 آقای گل خارجی لیگ برتر

تا پایان هفته دهم لیگ برتر، 23 گل توس��ط 12 بازیکن خارجی به 
ثمر رسیده است که حدود 11 درصد گل های به ثمر رسیده در این 

فصل است.
 جواهیر سوکای همچون تیمش که در صدر جدول قرار دارد، با پنج 
گل زده صدرنش��ین گلزنان خارجی لیگ دوازدهم است. جالوویچ 
مونته نگرویی هم تیمی سوکای در سپاهان نیز چهار گل زده و دومین 
گلزن خارجی برتر این فصل اس��ت. در این هفته پریرا و توزی برای 

اولین بار موفق به گلزنی شدند. 

احمدزاده مدیرفنی تیم ملوان شد
محمد احمدزاده که سال ها س��رمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی 
بوده است، از این پس به عنوان مدیرفنی کادر فنی، این تیم گیالنی 

را همراهی خواهد کرد.
زمانی که محمد احمدزاده س��رمربی تیم فوتبال مل��وان بندرانزلی 
بود، فرهاد پورغالمی سرمربی فعلی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی او را 
به عنوان دستیار اول همراهی می کرد. تیم فوتبال ملوان بندرانزلی 
هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را با شکست 
2 بر صفر مقابل س��پاهان پشت س��ر گذاش��ت. ملوان با تحمل این 
شکست خانگی 13 امتیازی ماند و به رده نهم جدول رده بندی لیگ 

برتر سقوط کرد. 

 احتمال نفتی شدن
 جاللی، مایلی کهن و تارتار 

مسئوالن باش��گاه صنعت نفت آبادان پس از برکناری » ژوزه آلبرتو 
کاس��تا« با ش��ش مربی داخلی و خارج��ی وارد مذاکره ش��دند که 
 شانس سه مربی ایرانی برای هدایت این تیم بیشتر از دیگران است.

 مجید جاللی، محمد مایل��ی کهن، مهدی تارتار، حمید اس��تیلی، 
پرویز مظلومی و آلفردو کاس��میروگزینه های مدنظر باشگاه صنعت 
نفت آبادان بودند که مذاک��ره با آنها صورت گرفته و قرار ش��ده که 
 این مربیان برنامه ها و پاسخ خود به پیش��نهاد باشگاه را تا روز شنبه 

اعالم کنند.

یاوری پوست پرتغالی ها را می کند
با پیروزی فجر سپاس��ی برابر تراکتورسازی، محمود یاوری سومین 

مربی پرتغالی شاغل در لیگ ایران را هم مغلوب خود کرد.
 محمود یاوری پیش از دیدار مقابل تراکتورسازی، موفق به شکست 
3 بر 2 پرس��پولیس با هدایت مانوئل خوزه و 2 ب��ر صفر نفت آبادان 
با هدایت کاستا ش��ده بود. یاوری چهارشنبه ش��ب نیز برابر اولیویرا 
سومین مربی پرتغالی شاغل در لیگ ایران با نتیجه یک بر صفر غلبه 

کرد تا برتری مطلقی را برابر مربیان پرتغالی تجربه کند. 

رویارویی نوجوانان ایران با استرالیا
مرحله گروهی رقابت های فوتبال قهرمانی نوجوانان آس��یا با صعود 
سوریه، ازبکستان و ژاپن، حذف کره ش��مالی قهرمان دوره گذشته 

رقابت ها و ناکامی چین در دقیقه 4+9۰ به پایان رسید.
  در پایان دیدارهای مرحل��ه گروهی مس��ابقات قهرمانی نوجوانان 
 ،B عراق و استرالیا از گروه ،A آس��یا، تیم های ایران و کویت از گروه
کره جنوبی و ژاپن از گروه C و سوریه و ازبکس��تان از گروه D جواز 

حضور در مرحله یک چهارم نهایی  را به دست آوردند.
برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی  این رقابت ها:

یک شنبه - 1391/7/9 
  عراق - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران

  کره جنوبی - ازبکستان، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
ایران - استرالیا، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران 

  سوریه - ژاپن، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران

 من گلزن ترین  مدافع لیگ هستم
سپهرحیدری/ مدافع تیم ذوب آهن

سایپا تیم بسیار خوبی است و نتایجی هم که در لیگ گرفته 
بود این موضوع را اثبات می کرد. در نیم��ه دوم علیرغم این که ما و 
مربی تیم نمی خواستیم، اما ناخواسته عقب آمدیم و اگر چند دقیقه 
دیگر نیز بازی ادامه داشت ممکن بود این استرس، کار دست ما دهد 
و گل مس��اوی را دریافت کنیم. این اولین گل م��ن در فصل بود و با 
استفاده از شگرد همیشگی خودم یعنی اضافه شدن در تیر دوم، این 
گل را به ثمر رس��اندم. ضمن این که مربی ما هم 

روی این تاکتیک در طول هفته کار کرده بود.
این بیست و س��ومین گل من در طول لیگ 
برتربا تیم های مختلف بود و فکر می کنم 
طبق آماری که داده اند در بین مدافعان 
وسط از لحاظ گلزنی در رتبه اول جای 
دارم ضمن این که بعد از پنج سال برای 
ذوب آهن گلزنی ک��ردم و از این حیث 

نیز خوشحالم.
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خداحافظی فرهاد 
مجیدی از فوتبال 

 آرن،   شایستگی هایش  
را نشان داد

سرانجام روز موعود فرارسید و ستاره 36 ساله و محبوب ترین بازیکن دهه 
اخیر استقالل تصمیمش برای خداحافظی از فوتبال را علنی کرد. این فکری 
بود که در دوماه گذشته در سر مجیدی بود و  او را آزار می داد، اما درنهایت 
و بعد از آخرین مصاحبه مدیرعامل استقالل، مجیدی به این تصمیم رسید.

مجیدی در حال حاضر 36 ساله است و پارسال بعد از انجام یکی از بهترین 
دوره های بازیگری برای استقالل، مأموریت خود را نیمه کاره گذاشت و به 
قطر رفت تا استقالل که شانس اول قهرمانی به نظر می رسید اقتدار خود را 
به مرور از دست بدهد و در جدول سقوط کند. این اتفاقات درنهایت منجر 
به بازگشت امیرقلعه نویی به تیم سابقش شد؛ مربی ای که هیچ عالقه ای 

به استخدام مجیدی نداشت،  اگرچه به نظر استقالل به او احتیاج دارد. 

س��رمربی تیم بس��کتبال همی��اری زنجان با اش��اره ب��ه عملکرد خوب 
بازیکن تیمش در کاپ آسیا از شایستگی های او تمجید و به تالش دیگر 
ملی پوش��انش در تمرین تیم همیاری برای ش��روع فص��ل آینده تأکید 
کرد. فرزاد کوهیان با اش��اره به عملکرد خ��وب آرن داوودی در تیم ملی 
گفت: داوودی ملی پوش تیم ماس��ت که با عملکرد خوب در کاپ آس��یا 
شایستگی اش را نش��ان داد. او آمادگی خوبی دارد و در این تورنمنت به 
وضعیت ایده آلش رسید، اما متأسفانه ازناحیه مچ پا مصدوم است و باید 
نزدیک به بیس��ت روز بازتوانی کند. امیدوارم او نیز با بهترین شرایط به 
تمرین های تیم برسد و عملکرد خوبی در لیگ داشته باشد. در کل، تمام 

بازیکنان تیم با تمام توان زحمت می کشند.

»جان تری« گناهکار شناخته شد
جان تری به دلیل توهین نژادپرس��تانه به »آنتون فردیناند« مدافع 
کوئینزپارک رنجرز، چهار جلسه از همراهی تیمش محروم شد. تری 
 که درست قبل از اعالم این رأی از فوتبال ملی خداحافظی کرده بود، 

22۰ هزار پوند هم از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس جریمه شد. 

بازگشت گومس به تعویق افتاد
ماریو گوم��س بازیکن بایرن که اوایل آگوس��ت 
)مرداد( دچار آسیب دیدگی از ناحیه پا شده بود 
بر اساس اعالم پزشک باشگاه باید سه هفته دیگر 

را  نیز در خانه بماند.

اسکوالری مشاور وزیر ورزش شد
لوئیس فیلیپه اسکوالری که درماه جاری میالدی از 
پست سرمربیگری پالمیراس به خاطر نتایج ضعیف از 
کار برکنار شد، پذیرفت تجربیاتش را در قالب مشاور در 

اختیار ورزش کشورش قراردهد.

استرس، ول کن تیم ما نیست

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در این 1۰-12 سال که در لیگ برتر 
بازی می کنم تا کنون چنین جوی را ندیده ام و تجربه اش را نداشته ام؛ 
خیلی شرایط بدی اس��ت. احمد محمد پور درخصوص دیدار ذوب آهن 
مقابل س��ایپا که با برتری سبزپوش��ان به پایان رس��ید اظهار داشت: 
متأسفانه استرس، ول کن تیم ما نیست! همه بازیکنان استرس داشتند 
و در بازی دست و پایمان می لرزید! انشاهلل که دو سه پله دیگر هم باال 
بیاییم تا این استرس از بین برود. وی درمورد زود عقب کشیدن ذوب آهن 
در این دیدار گفت: ما استرس داشتیم و هر لحظه فکر می کردیم توپ 
می آید و به داخل دروازه ما می رود.  در این 1۰-12 سال که در لیگ برتر 

بازی می کنم تا کنون چنین جوی را ندیده ام و تجربه اش را نداشته ام.

می خواهند   بنا را  خراب کنند

مربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: کار فیال برای انتخاب بهترن مربی 
سال جهان خنده دار بود و به نظرم می خواهند با این حرکت محمد بنا 
را خراب کنند. رسول جزینی درباره انتخاب چمن گلی به عنوان مربی 
سال جهان در کشتی فرنگی گفت: نگران هستم با این انتخاب، عنوان 
سال گذشته محمد بنا خراب ش��ده و زیر سؤال برود. این انتخاب فیال 
خنده دار بود و به نظرم می خواهند ب��ا این حرکت، محمد بنا را خراب 
کنند. اگر از فیال کسی این کار را کرده است شعور کشتی نداشته است. 
وی گفت: تیم چمن گلی در مسابقات جوانان، چهارم جهان شد، بدون 
مدال طال. ضمن این که در جریان یکی از مسابقات اخراج هم شد که 

نکته ای منفی برای یک مربی در مسابقات است.

با قدرت جلو می رویم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: یک تیم قدرتمند داریم 
که هر چهار روز یک ب��ار می تواند بازی های س��ختی انجام دهد و به 
موفقیت برسد. زالتکو کرانچار پس از پیروزی دو بر صفرتیمش برابر 
ملوان گفت: می خواس��تیم در ادامه بازی های خوبمان در انزلی هم 
بازی خوبی انجام دهیم و توانستیم این کار را بکنیم و بازی با کیفیتی 
ارایه کردیم. در نیمه اول قدرت بدنی  خودمان را نش��ان دادیم، البته 
ملوان هم تیم خوبی بود. وی افزود: هر دو تیم در نیمه اول با جنگ های 
تن به تن و پاس های فراوان به دنبال موفقیت بودند. در نیمه دوم، تیم 
برتر میدان بودیم و نشان دادیم سپاهان تیم قدرتمندی است که هر 

چهار روز یک بار بازی سختی انجام می دهد.  

زالتکو کرانچار: رسول جزینی: احمد محمدپور: 
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خاطرات خوش سپاهان از شهر انزلی و 
گروه 
بازی با ملوان، باز هم ادامه پیدا کرد تا ورزش

تیم کرانچ��ار ف��ردا با روحی��ه ای باال 
حاصل از صدرنشینی در لیگ برتر فوتبال ایران راهی عربستان 
شود و  با گذر از سد االهلی به فکر حضور در مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا باش��د. کرانچار در غیاب خلعتبری محروم، 
خط حمله تیم را با حض��ور دو مهاجم خارج��ی اش به میدان 
فرستاده بود که هر دو نفر با زدن یک گل نقشی مهم و تأثیرگذار 
در پیروزی سپاهان ایفا کردند، به خصوص سوکای که هم گل اول 
را به ثمر رساند و هم با دادن پاس گل دوم، جای خالی خلعتبری 

را در ترکیب سپاهان پر کرد.
 نکته امیدوار کننده دیگر در سیستم بازی سپاهان این مسئله 
اس��ت که زردها بر خالف ابت��دای فصل موفق ش��ده اند که در 
گل خوردن خساس��ت به خرج دهند و بعد از ب��ازی با االهلی و 
پرسپولیس، این س��ومین بازی متوالی بود که دروازه سپاهان 
بسته ماند. استفاده کرانچار از زوج طالبی و احمدی در قلب خط 
دفاع و هماهنگی این دو نفر با یکدیگر تا حد زیادی مش��کالت 
س��پاهان را حل کرده و البته باید یادی هم از نمایش درخشان 
رضا محمدی داشته باش��یم که با چند عکس العمل مناسب در 
بازی با ملوان نشان داد بیخود نیس��ت که کادر فنی سپاهان او 
 را به محمد باقر صادقی ترجیح داده اس��ت. دروازه بان س��ابق 
ذوب آهن اگر فیلم بازی دیروز را دوباره تماشا کند حتما متوجه 
می ش��ود که برای رس��یدن به ترکیب س��پاهان احتیاجی به 

مصاحبه جنجالی نیست و باید در تمرینات و زمین مسابقه حق 
خودش را از کادر فنی سپاهان بگیرد. همانطور که پیشاز  بازی 
روز پنج ش��نبه هم پیش بینی کرده بودیم کرانچار با اس��تفاده 
همزمان از جعفری و جعفر پور در سمت راست ترکیب تیمش، 
س��رعت را به این ناحیه تزریق کرد ومهاجمان س��رعتی ملوان 
هرگز نتوانستند با نفوذ از این منطقه ضربه نهایی را به سپاهان 
وارد کنن��د. حضور محرم در خط هافب��ک زردها همچنان یک 
غنیمت اس��ت و پاس گل تک ضرب کاپیتان س��پاهان بر روی 
گل سوکای نش��ان داد که هنوز هم دود از کنده بلند می شود. 
حضور ملوانی های س��ابق مثل اش��جاری،جعفری وغالمی در 
ترکیب سپاهان و انگیزه آنها در مقابل تیم سابقشان، باعث شد 
س��پاهان یکی از بهترین بازی های این فصل خود را انجام دهد 
والبته ملوانی ها هم بدش��انس بودند که در این هفته به یکی از 
آماده ترین تیم های لیگ رس��یدند. به هرحال انتظار از تیمی 
که بازیکنانی مثل نوری، بادامکی،زارع، رافخایی واوالدی را در 
ترکیب دارد بیشتر از این هاست و حسین هدایتی در کنار صادق 
درودگر به جای جمع آوری امضا  برای برکناری کفاشیان باید 
فکری به حال تیمش��ان بکنند. این ب��ازی تمرین خوبی پیش 
از ب��ازی در مقابل االهلی بود که باعث ش��د کرانچار ش��ناخت 
بیشتری از بازیکنان تیمش در شرایط حساس پیدا کند تا شاید 
با بازگشت مجدد خلعتبری بر مبنای قولی که پس از پایان بازی 
رفت داده بود با کسب یک نتیجه مناسب در عربستان تیمش را 

به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برساند. 

یک پیروزی ش��یرین و خانگی دیگر 
مسعود 
برای ذوب آهن باعث شد تا شاگردان افشاری

کربکندی ب��ا رس��یدن ب��ه امتیاز 9 
سرانجام بعد از هفته ها از قعر جدول رده بندی جدا شوند و با 
س��ه پله صعود به رتبه پانزدهم جدول لیگ دوازدهم برسند. 
فاصله ذوب آهن با تیم آخر جدول هرچند که فقط دو امتیاز است 
ولی به هرحال این اتفاق می تواند از لحاظ روحی و روانی در طی 
هفته های آینده به داد ذوب آهنی ها برسد. ذوب آهن در حالی با 
اختالف یک گل، سایپا را شکست داد که حتی در دقایق پایانی 

نزدیک بود برتری اش را هم از دست بدهد. 
بازیکنان ذوب آهن باید قدر گل های زده خودشان را بیشتر از 
قبل بدانند. سه گل از س��ه بازیکن باتجربه ذوب آهن در طول 
نیمه اول، همه را به یک پیروزی ش��یرین امیدوار کرد و بازی 
درخشان خط هافبک این تیم نش��ان داد که می توان در طی 
هفته های آینده یک ذوب آهن متحول شده را در لیگ دید. به 
خصوص بازی فرشاد بهادرانی در پست هافبک دفاعی که یک 
گل هوشمندانه به ثمر رس��اند و از طرف دیگر ارتباط مناسبی 
بین خط دفاعی و خط هافبک تیمش برقرار کرده بود. اولین گل 
سپهر حیدری بعد از بازگشتش به ذوب آهن و پنالتی مطمئن 
مهدی رجب زاده، حاصل اس��تفاده کربکن��دی از بازیکنان با 
تجربه ای بود که ش��اید در طول این 9 هفته گذشته انتقادات 
زیادی به حضور آنان وارد ش��ده بود. کربکندی برای پوشاندن 
ضعف تیمش در کناره های زمین، این بار به ابراهیم محمدی و 

میالد میرترابی اطمینان کرده بود که هر دو نفر تقریبا توانستند 
از عهده وظایفشان بربیایند. زوج سپهر و عشوری در قلب خط 
دفاعی هرچند که ترکیب ایده آل ذوب آهن نبود ولی نقطه قوت 
 عش��وری اینجاس��ت که این طور راحت مثل شفاعت، پنالتی 
نمی دهد و البته سرعت تقریبا مناسبش می تواند ضعف قلب دفاع 
ذوب آهن را در آفساید گیری ها پوش��ش دهد ولی هنوز هم 
مشکل اصلی قلب دفاع ذوب آهن که در بازی با مس هم بارها 
و بارها دیدیم، حل نشده و توپ های مس��تقیمی که از زمین 
حریف و میانه های میدان ارسال می شود خیلی راحت فرصت 
را برای مهاجمان حریف فراهم می کند. باید در شرح وظایف 
سپهر و سینا مشخص ش��ود که چه کسی مسئول قطع کردن 
توپ های به اصطالح اول اس��ت و چه کسی وظیفه پوشش را 

به عهده دارد. 
حضور فرهادی و رجب زاده به عنوان هافبک های کناری، الاقل 
این حسن را دارد که کاپیتان ذوبی ها برخالف چند بازی قبلی 
تیمش، فرصت استفاده از ضربات ایستگاهی و شوت های از راه 
دور را پیدا می کند و مهم ترین دغدغه کربکندی باید نمایش 
ضعیف آکو استویکوف باش��د که به عنوان مهاجم نوک،  فشار 
الزم را به خط دفاعی تیم حریف وارد نمی کند و شاید حضور 
فیکس صادقیان در این پس��ت بتواند این ضعف را هم پوشش 
دهد. ذوب آهن با این پیروزی و البته شانسی که بابت رقابت با 
داماش محروم از هوادار در دوشنبه هفته جاری دارد می تواند 

باز هم در جدول رده بندی صعود کند. 

نقطه قوت عشوری 
 اینجاست که
 این طور راحت مثل 
شفاعت، پنالتی 
نمی دهد و البته 
سرعت تقریبا 
 مناسبش
 می تواند ضعف 
 قلب دفاع 
ذوب آهن را در 
آفساید گیری ها 
پوشش دهد

 هر دو بازیکن 
خارجی تیمش 
با زدن یک گل، 
 نقشی مهم و 
تأثیر گذار در 
پیروزی سپاهان ایفا 
کردند به خصوص 
سوکای که هم 
گل اول را به ثمر 
رساند و هم با دادن 
پاس گل دوم، جای 
خالی خلعتبری را 
در ترکیب سپاهان 
پر کرد

سه گل از سه با زیکن باتجربهخارجی ها بالی جان ملوان

ذوب آهن از انتهای جدول دل کندسپاهان با صدرنشینی به عربستان می رود



یادداشت

مدیران به پدافند غیر عامل
توجه جدی داشته باشند

 استاندار چهارمحال وبختیاری توجه به پدافند غیرعامل را ضروری 
برشمرد و تأکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی به پدافند غیر عامل 
توجه جدی داشته باشند. علی اصغر عنابس��تانی درشورای پدافند 
غیرعامل افزود: تمامی مدیران دس��تگاه های اجرایی باید نسبت به 
اجرا و تقویت سیستم پدافند غیرعامل، اقدامات الزم را انجام دهند.

وی تأکید کرد: اجرای سیستم پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی 
به منظور جلوگیری از آس��یب رس��انی احتمالی از سوی دشمنان 
ض��رورت دارد. عنابس��تانی اف��زود: پدافند غیرعامل به س��ه روش 
حیاتی، حساس و مهم تقسیم بندی، تقویت و اجرایی می شود. وی 
تصریح کرد: تمامی مردم و مس��ئولین برای اجرای هرچه بهتر اجرا 
شدن پدافند غیرعامل بایس��تی با همدیگر همکاری و تعامل داشته 
باشند.مسئول امور استان های سازمان پدافند غیر عامل کشور نیز 
با اش��اره به هفته دفاع مقدس گفت: مردم چهارمح��ال و بختیاری 
باغیرت، جوانمردی و رش��ادت در دوران هشت س��ال دفاع مقدس 
از خاک و میه��ن خود جانانه دفاع کردن��د. غالمعلی حیدری افزود: 
پدافندغیرعامل باید به صورت تخصصی به مدیران آموزش داده شود 
و دستگاه های اجرایی در تعیین رابط تخصصی در جهت برنامه ریزی های 
منسجم گام بردارند. وی گفت: شناسایی زیرساخت های فیزیکی و 
فکری در حوزه پدافند غیرعامل استان در راستای مقابله با تهدیدات، 

امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نمایشگاهی از آداب و رسوم 
چهارمحال و بختیاری

مهرداد رییسی سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری گفت: هنرمندان این استان با چهار غرفه در 

نمایشگاه روستایی و عشایری شرکت می کنند.

پرداخت  یک میلیارد  تومان 
اعتبار به آتش نشانی شهرکرد

نوراهلل غالمی، شهردار شهرکرد از پرداخت یک میلیارد 
و 70 میلیون تومان اعتبار به آتش نشانی این شهرستان 
در س��ال جاری خبر داد و افزود: ش��هرداری درخصوص 
پرداخت اعتب��ار و هزینه ها هیچ گون��ه کوتاهی نخواهد 
کرد، ولی به دلیل این که خدمات آتش نشانی شهرداری 
شهرستان شهرکرد، خدماتی اس��تانی است، نمی تواند 
آن گونه که شایسته است به تمامی شهرستان ها خدمات 

ارایه بدهد.

 پیشرفت 20 درصدی
مرمت حمام خان شهرکرد

سرپرس��ت معاونت می��راث فرهنگ��ی اداره کل میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری از پیشرفت 20 درصدی مرمت و بازسازی حمام 
خان ش��هرکرد خبر داد. به گزارش فارس از ش��هرکرد، 
شاهین ایل بیگی پور در نشست شورای اداری این اداره کل 
با اعالم این خبر اظهار داشت: مرمت و بازسازی این حمام 
تاریخی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری از 
مردادماه جاری آغاز شده است. وی افزود: برای مرمت و 
بازسازی حمام خان شهرکرد یک هزار میلیون ریال اعتبار 

تخصیص داده شده است.
ایل بیگی پور بیان داشت: مرمت، حذف الحاقات، بام سازی، 
ساماندهی نماهای بیرونی، مرمت و ساماندهی نماکش و 
تأسیسات موجود، ساماندهی نماهای داخلی و کف سازی 
از جمله مراح��ل مرمت و بازس��ازی این حمام اس��ت.

سرپرس��ت معاونت می��راث فرهنگ��ی اداره کل میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری گفت: روند مرمت و بازسازی این حمام قدیمی 
 مطلوب اس��ت و تا امروز این حمام از پیشرفت فیزیکی 

20 درصدی برخوردار است.

خبر ویژه

معاون مشارکت مردمی کمیته امداد 
امام خمینی )ره(/  محسن سلیمی 

65 پایگاه جشن عاطفه ها در استان چهارمحال و بختیاری  برپا شد. 
جشن عاطفه های  امس��ال با ش��عار دانش آموز باوری، دانش آموز 
یاوری در فرهنگ نظری و در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 
در سطح استان برگزار می شود.  در روز چهار شنبه در دو هزار پایگاه در 
 سطح مدارس جشن عاطفه ها برگزار شد. تعداد صد هزار پاکت برای 
جمع آوری کمک های مردم��ی در بین دانش آموزان توزیع ش��ده 
اس��ت.عالوه بر این موارد  در 
سال جاری ش��ش میلیارد 
ری��ال کم��ک از س��وی 
 مردم اس��تان جم��ع آوری

 می ش��ود در حال��ی که در 
سال گذشته س��ه میلیارد 
ریال کم��ک مردمی جمع 

آوری شده است.

 برپایی65 پایگاه
 برای جشن عاطفه ها

یادداشت

کوتاه از استان

خبر روز
حضور معاونان برنامه ریزی و نظارت مراکز صدا و سیما در شهرکرد

همایش دو روزه معاون��ان برنامه ریزی و نظارت مراکز صدا و س��یمای جمهوری 
اسالمی ایران در شهرکرد برگزار شد. دراین همایش معاونت های برنامه ریزی و 

نظارت استان های گیالن، اردبیل و قم به عنوان مراکز برتر معرفی شدند. 
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 دومین همایش علم��ی فرهنگ و مدیریت جهادی در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد. به گزارش مهر، دومین همایش 
علمی فرهنگ و مدیریت جهادی با هدف ترویج فرهنگ مدیریت 
جهادی همزمان با هفته دفاع مقدس در جهاد کشاورزی استان 

چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
 دبیر همای��ش، در ابتدای ای��ن همایش گفت: جهاد کش��اورزی 
ب��ه منظ��ور توس��عه و رش��د بخ��ش کش��اورزی نیاز ب��ه یک 
 هماهنگی، همدلی و اتحاد دارد ک��ه حرکت پایدار و عمومی همه 
زیربخش های جهاد کشاورزی را می طلبد. حجت االسالم دهقان 
بیان کرد: توسعه بخش کش��اورزی در چهارمحال و بختیاری، 
 رشد بسیار خوبی داشته است و اس��تان چهارمحال و بختیاری 

توانمندی های باالیی برای توسعه این بخش دارد.
در این همایش، 25مقاله با عنوان فرهنگ مدیریت جهادی ارایه 
شد که ش��ش مورد به عنوان مقاله برتر معرفی و از برگزیدگان 

تقدیر به عمل آمد.

پای�ان برداش�ت حبوبات دی�م در اراضی  اس�تان   
چهارمحال و بختیاری

 معاون مدیریت زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
از پایان برداشت حبوبات دیم در سطح اراضی استان خبر داد.

 بهمن خسروی گفت:حبوبات دیم سطحی معادل دو هزار و835 

هکتار از اراضی استان را به خود اختصاص داده است و از سطح 
مذکور یک تن و 718کیلوگرم حبوبات دیم برداشت شد.

 خس��روی گفت: بیشترین سطح زیر کش��ت را شهرستان اردل 
دارد.

 وی اظه��ار ک��رد: کش��اورزان اس��تان، حبوبات دیم  ش��امل 
عدس، نخود را کش��ت می کنند که نخود از ارق��ام آرمان، آزاد 
و محلی،عدس نیز از ارقام کویین قزوی��ن، کیمیا و ارقام محلی 
کشت می ش��ود و امس��ال رقم عدس  مغان نیز برای اولین بار 

کشت شده است.
 وی افزود: به منظور کنترل آفت سن غالت و بهبود دیم زارهاو 
با استفاده از تناوب کش��ت غله و لگوم افزایش سطح زیر کشت 

حبوبات دیم را داشته ایم.

کشاورزان چهارمحالی گندم وجو را  با تأخیر کشت 
کنند

سرپرس��ت مدیریت حفظ نباتات از خسارت باالی بیماری های 
ویروسی غالت به ویژه گندم و جوخبرداد.

 حسین برزگر گفت : به علت خسارت باالی بیماری های ویروسی 
غالت به ویژه گندم وجو، رعایت تأخیر در کاشت گندم و جو در 
پاییز الزم است. وی بیان کرد: بذور عالوه بر ضد عفونی با سموم 

قارچ کش، با سموم حشره کش نیزضدعفونی شود.

 وی ادامه داد: ضدعفونی با سم های حش��ره کش جذبی گاچو 
70 درصد پودر و تابل به نس��بت 0/7 در هزار وکروزر )مایع(به 
نسبت یک در هزار )1000گرم سم برای 1000کیلوگرم بذر(به 
 روش خیساندن بذرانجام می شود. وی تصریح کرد: از بین بردن 
گندم های خودرو، دو الی سه هفته قبل از کاشت و ازبین بردن 

علف های هرز درون و حاشیه مزرعه الزامی است.

  برداش�ت برن�ج از اراض�ی ش�الیزاری  اس�تان 
چهارمحال و بختیاری

 معاون مدیریت زراعت  جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از 
برداشت برنج در سطح اراضی شالیزاری استان خبر داد.

 بهمن خسروی گفت:کشت 
برنج سطحی معادل سه هزار 
و 300هکتار از اراضی استان 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده 
اس��ت وپیش بینی می شود 
از س��طح مذکور، 17 هزار و 
160تن شلتوک و 11 هزار و 
 154 تن برنج سفید برداشت

 شود.
 خس��روی گفت : کشاورزان 
اس��تان ارق��ام کوهرن��گ، 
سازندگی، فیروزان، زاینده رود و 
توده های محلی چمپا و گرده 
را کشت می کنند که با اجرای 
طرح سازگاری، ارقام جدید و 
اصالح شده رقم ساحل نسبت 

به س��ایر ارقام تفاوت معنی داری از خود نش��ان داده است و در 
سطوح کشت شده، برنج جایگاه بسیار عالی را به خود اختصاص 

داده است.
 وی اظهار کرد: در س��ال جاری برنامه ریزی تأس��یس دو بانک 
تولید نشا در شهرستان لردگان آغاز گردید که با راه اندازی این 

دو بانک، مشکل تأمین نشای سالم مرتفع خواهد شد.
 وی افزود: بیشترین س��طح زیر کشت را شهرس��تان لردگان و 
کمترین سطح زیر کشت را شهرستان ش��هرکرد دارد و اگرچه 
به دلیل خشکسالی های حادث شده، س��طح زیر کشت نسبت 
به سال گذشته کاهش داش��ته اما با اعمال روش های بِه زراعی 
عملکرد در واحد سطح افزایش داش��ته و جبران کاهش سطوح 

برنج را در بر داشته است.

در همایش علمی فرهنگ و مدیریت جهادی مطرح شد

جهاد کشاورزی نیاز به هماهنگی، همدلی و اتحاد دارد

توسعه   بخش 
کشاورزی در 
چهارمحال و 

بختیاری، رشد  
بسیار خوبی داشته  

است  و این استان 
توانمندی های 

باالیی برای توسعه 
این بخش دارد
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روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی

ابالغ رأی
4541 کالسه پرونده: 631/91، ش��ماره دادنامه: 888، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: فرهاد صدری کرمی نش��انی: اصفهان خ کهندژ دوپله، محله 
گلس��تان، کوچه پامچال پ 77، وکیل: علی شیرزاده نش��انی: اصفهان نبش سه راه سیمین 
ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم، خوانده: مسعود صوفیان مجهول المکان، وکیل: اصیل، 
خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک برگشتی، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداون��د متعال به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خص��وص دعوی آقای فره��اد صدری کرمی فرزند حیدر علی با وکالت علی ش��یرزاده به 
طرفیت آقای مس��عود صوفیان به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون 
ریال( وجه چک به ش��ماره 742746-90/10/10 به عهده بانک ملی ش خ فروغی به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ نش��ر آگهی در 
جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون 
آ.د.م حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون ریال( 
بابت اصل خواس��ته و 350/000 ریال )س��یصد و پنجاه هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و 
ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 
موص��وف )90/10/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 5 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4542 کالسه پرونده: 633/91، ش��ماره دادنامه: 890، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��ید علی عاملی نش��انی: اصفهان رهنان خ شهیدان غربی 
مبلمان اصفهان هنر، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان 
کاشی مرجان طبقه سوم، خوانده: رضا کیانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای سید علی عاملی به وکالت علی 
ش��یرزاده به طرفیت آقای رضا کیانی به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک 
به ش��ماره 800847-91/2/15 و 800825-91/2/25 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی با توجه ب��ه محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
ص��دور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دع��وی خواهان از خود ابراز و ارائ��ه ننموده لذا دعوی خواهان علی��ه خوانده ثابت به 
نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون 

و آ.د.م حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
س��یصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/2/15 و 91/2/25( تا تاریخ 
اج��رای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 5 حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ رأی
4543 کالسه پرونده: 632/91، ش��ماره دادنامه: 886، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید شهابی نشانی: اصفهان خ پروین 24 متری دوم کوچه 
هاتف پالک 70، وکیل: علی ش��یرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی 
مرجان طبقه سوم، خوانده: رحمت نائبیان نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آت��ی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مجید 
ش��هابی با وکالت علی ش��یرزاده به طرفی��ت آقای رحمت نائبیان به خواس��ته مطالبه مبلغ 
بیس��ت و پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 802818-91/2/27 به عهده بانک صادرات 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات 
در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذم��ه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینک��ه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلس��ه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 

519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و س��یصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/2/27( 

ت��ا تاری��خ اجرای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و 
ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 5 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4545 ش��ماره دادنامه: 9109970352000821، ش��ماره پرون��ده: 9009980352001600، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901674، خواهان: خانم پری نس��اء صفری، خوانده: آقای آقاخون 
اسفندیاری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه نفقه، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی 
خانم پری نس��اء صفری غریبوند فرزند اس��حق بطرفیت آقای آقاخون اس��فندیاری فرزند 
باباخون بخواس��ته مطالب��ه نفقه معوقه از تاریخ 1380/1/1 و تعیی��ن نفقه آتیه با عنایت به 
جامع محتویات پرونده، رونوش��ت شناسنامه خواهان و احراز رابطه زوجیت به سبب عقد 
ن��کاح دائم از تاریخ 1345/5/23 و اینکه در عقد دائم نفقه زن بعهده ش��وهر می باش��د و 

خوانده با وصف ابالغ از طریق نش��ر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 
خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی بعمل نیاورده از توجه به نظریه کارشناسی که 
مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی بوده دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً 
ب��ه م��اده 1106-1107-1111 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیس��ت و پنج 
میلیون و شصت و پنج هزار ریال )125/065/000( بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 80/1/1 
لغایت تاریخ صدور رأی دادگاه در حق خواهان محکوم می گردد و خواس��ته خواهان مبنی 
بر تعیین نفقه آتیه با توجه به اینکه اس��تحقاق زوجه نس��بت به نفقه مشروط به تمکین می 
باش��د و مشخص نبودن وضعیت وی خواس��ته خواهان در این قسمت وارد و ثابت نبوده 
مس��تنداً به ماده 1108 قانون مدنی حکم به بطالن آن صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 
مدت بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باش��د. م الف/ 

10089  نبوی- رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4546 بدینوس��یله اع��الم م��ی گردد آق��ای محمدرضا علی��زاده قناد فرزند علی ش��کایتی 
علی��ه آقای��ان 1-هومن عبدلی فرزند اس��ماعیل 2- امیدرضا ثابتی کاله��ی دایر بر جعل و 
کالهبرداری و جعل عنوان مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 910597 ب 
16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی 
دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به 
منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت 
عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 10099 ش��ریفی- مدیر دفتر 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4547 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای علیرضا محمدی فرزند مصطفی شکایتی علیه خانم 
مجیدی دایر بر جعل امضاء و چک و سوءاستفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع 
مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 910375 ب 16 ثبت گردیده است که از 
مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و 
با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 10100 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4548 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای حسین ابراهیمیان فرزند عزیزاله شکایتی علیه آقای 
ابراهیم بخش��ی فرزند داود دایر بر کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و 
به ش��ماره 910082 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف ی��ک ماه از تاریخ 
نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای 
یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 
10101 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان
 

ابالغ 
4549 نظر به اینکه آقای امید محس��نی به اتهام ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو حسب 
ش��کایت آقای رضا ناصری فرزند علی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911016 د 

27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 27 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 10102 

شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
4551 ش��ماره دادنامه: 9109970352700703، ش��ماره پرونده: 9009980364901383، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901500، ش��اکی: آقای احسان پاکروان به نش��انی خ خرم کوی 
عس��جدی پ 89، متهم: آقای مس��عود قدرجانی زاده به نش��انی مجهول الم��کان، اتهام ها: 
1- مزاحم��ت تلفنی، 2- تهدید، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای احسان پاکروان 
فرزن��د احمد علیه آقای مس��عود قدرجانی زاده فرزند کریم و دائ��ر بر الف: ایجاد مزاحمت 
تلفنی ب: فحاش��ی ج: تهدید دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام 
ش��ده شکایت شاکی نحوه ش��هادت شهود تعرفه ش��ده در پرونده پیامک های پیاده شده 
صفحات 11-27 پرونده و پرینت اخذ شده پیوستی و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و 
عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و سایر محتویات 
پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 669-641-16-2-

608 از قانون مجازات اس��المی و بند دوم ماده س��وم قانون وصول برخی از درآمدهای 
دول��ت متهم موصوف الذکر را جهت بزه بند الف ب��ه پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی 
و جه��ت بزه بند ب به پرداخت یک میلیون ریال ج��زای نقدی و جهت بزه بند ج به پرداخت 
سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باشد. م الف/ 

10098 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
4552 ش��ماره دادنامه: 9109970354600786، ش��ماره پرون��ده: 9009980358700923، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901460، ش��کات: 1- آقای علیرضا س��ردار صولت به نشانی خ 
کاوه ک ولیعصر جنب مس��جد الخمینی پ 152، 2- آقای حسین شیخی جونقانی به نشانی 
اصفهان- خ مولوی- ک ش��هید بدیعی- ک الله، پ 45، 3- آقای محمد س��عیدی به نش��انی 
خ جی میدان خوراس��گان خ اباذر 11 جنب مس��جد سلمان پ 21، 4- آقای حسن زمانی به 
نشانی مشتاق دوم پل شهرستان ک باغ مشهد ک ش اکبر شهبازی کوی ولیعصر، متهمین: 
1- آقای فرهاد داس��تانیان به نش��انی اصفهان، خ جی خ مهدیه ک شهید چراغی پ 34 فعاًل 
زندان، 2- آقای وحید منصوری به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر خ هش��ت بهشت شرقی ک 
صاحب الزمان )عج( پ 47 فعاًل زندان، 3- آقای اس��ماعیل کریمی به نشانی مجهول المکان، 
4- آقای جالل ربیعی به نش��انی اصفهان خ ج��ی کردآباد ک باغ روبروی حمام زمزم فعاًل 
زندان، اتهام: س��رقت مستوجب تعزیر، گردش��کار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده 
ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند س��بحان به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: بزه انتس��ابی آقایان 1- جالل ربیعی 2- فرهاد داس��تانیان 3- 
وحید منصوری 4- اسماعیل کریمی دائر بر سرقت خودرو و سرقت داخل خودرو موضوع 
ش��کوائیه آقایان محمد سعیدی- علیرضا س��ردار صولت، حسین شیخی و حسن زمانی با 
توجه به ش��کوائیه شکات و تحقیقات انجام شده و کش��ف خودرو و وسائل داخل خودرو 
و غیره که از متهمین کش��ف و تحویل شکات شده است و صرفنظر از اعالم گذشت شاکی 
ها محمد س��عیدی و علیرضا سردار صولت و اقرار متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و 
دفاعیات غیرموجه آنان و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده محرز است علیهذا دادگاه 
با توجه به س��وابق کیفری و نحوه دخالت آنان در عملیات مجرمانه اواًل متهمین ردیف اول 
و دوم را به تحمل نه ماه حبس تعزیری و 74 ضربه ش��الق با احتساب ایام بازداشت قبلی 
و متهم ردیف س��وم را به تحمل یکس��ال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه 
شالق و متهم ردیف چهارم را به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شالق تعزیری محکوم 
می نماید. رأی صادره نس��بت به متهمین اول و دوم حضوری و نس��بت به متهمین ردیف 
س��وم و چهارم غیابی است که ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و تجدیدنظر می باشد. م 

الف/ 10103 اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4553 ش��ماره پرونده: 9100400200300037/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9100040/1، 
شماره ابالغیه: 9100510200302169، بدینوسیله به آقایان حمید کرونی فرزند محمدرضا 
به ش��ماره شناس��نامه 10178 و ش��ماره ملی 1282884166 س��اکن: اصفه��ان- خیابان 
نیروگاه- کوچه سینا- کوچه بافنده ها و محسن کیانی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 
16 و کدملی 1111423192 س��اکن: اصفهان بلوار کش��اورز اتوبان ش��هید حبیب الهی بن 
بست بنفش��ه آخر بن بست س��مت چپ بدهکار پرونده کالس��ه 9100400200300037/1 
که برابر گزارش مأمور ابالغ ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند ش��ماره 

4439 مورخ 1385/8/13 بین ش��ما و بانک س��په اصفهان )ش��عبه صفه( مبلغ 40140078 
ریال بابت اصل+ مبلغ 7541942 ریال بابت خس��ارت تأخیر تا تاریخ 1389/6/31 و منبعد 
ذمه روزانه به مبلغ 22544 ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار 
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده، پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در ای��ن اجرا مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می به 
ش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
ی��ک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر م��ی گردد. ظرف مدت ده 
روز نس��بت به پرداخ��ت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 
 عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 9946  اسدی- رئیس اداره

اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4554 ش��ماره پرونده: 9000400200300185/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9000329/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200302135، بدینوس��یله ب��ه امیر خراس��انی فردوانی فرزند 
اصغر ش ش 2376 از اصفهان به نش��انی اصفهان اتوبان چمران ش��هرک میثم بن بس��ت 
بوستان پالک 17 بدهکار پرونده کالس��ه 9000400200300185/1 که برابر گزارش پست 
شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک شماره 592079-1389/11/20 عهده بانک 
صادرات شعبه دروازه تهران به مبلغ 10500000 ریال به محمد برزگری بدهکار می باشید 
بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می به ش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتش��ر می گردد. ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر اینصورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف/ 9945  اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4555 ش��ماره پرونده: 9000400200300182/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9000326/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200302133، بدینوس��یله به رس��ول مقطریان فرزند اصغر ش 
ش 8025 از اصفهان به نش��انی خ کمال- کوچه حکیمی- بن بس��ت مسجد جعفری بدهکار 
پرونده کالس��ه 9000400200300182/1 که برابر گزارش پست شناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر چک 521149-1385/11/17 عهده بانک صادرات ابن س��ینا بین ش��ما و 
محمد برزگری مبلغ 2680000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده، پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجرا مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی به شما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک 
نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد. ظرف مدت ده روز 
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 9944  اسدی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده
4557 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مفاد اجرایی کالسه پرونده 
267/90 ج 13 له آقای جواد خالدی به طرفیت خانم ها مریم منصوری حبیب آبادی و فاطمه 
ش��جاع هر دو ساکن خ زینبیه، گود ضرابی، ک شهید قربانی، بن بست پریچهر، پ 40 مبنی 
بر دستور فروش پالک ثبتی 14951/14 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خیابان زینبیه، کوچه 
گود ضرابی، کوچه ش��هید قربانی، بن بس��ت پریچهر، پ 40 در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در روز پنجش��نبه تاریخ 91/7/20 از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت 
دادگس��تری کل طبقه س��وم اتاق 358 برگزار نماید. این ملک به مساحت 66/16 مترمربع و 
اعیانی کلنگی طبقه همکف و نیم طبقه فوقانی جمعًا به مس��احت حدود 65 مترمربع مشتمل 
بر یک اتاق جنوبی، حمام، آش��پزخانه ش��رقی و سرویس بهداش��تی گوشه شمالی عرصه 
به انضمام اتاق انباری فوقانی در ش��مال در تصرف و محل س��کونت آقای جواد خالدی و 
خانواده وی و اتاق شمالی با درب بسته )حسب اظهار متعلق به محکوم علیه( با دیوار باربر، 
س��قف های تیرآهن و جنوبی )بخش جنوبی اعیانی( و تیر و تخته )بخش ش��مالی و فوقانی 
اعیانی( پوش��ش بدنه اتاق جنوبی بلکا در و پنجره پروفیل فلزی و فرش کف سیمان )کوچه 
حیاط موزاییک( و با نمای بیرونی اندود گچ دارای اش��تراکات آب و برق و گاز و با قدمت 
2 دانگ مشاع از شش دانگ به نام او اعالم گردیده  4

1 س��اختمانی باالی 30 سال به مالکیت 
اس��ت. باتوجه به موقعیت محل، مس��احت، ش��رایط و چگونگی اعیانی و قدمت ساختمانی، 
شرایط عرضه و تقاضا کل ارزش شش دانگ برابر با 200/000/000 ریال )دویست میلیون 
ری��ال( ارزیابی می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید نمایند 
و ب��ا تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاد دهنده 
باالتری��ن قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف/ 10722 امینی- مدیر اجرای احکام ش��عبه 

13 دادگاه حقوقی اصفهان
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امام رضا )ع( :
 بهتری�ن و ارزنده ترین خصل�ت ها : انج�ام کارهای نیک

فریاد رسی بیچارگان و بر آوردن آرزوی آرزومندان است.

 حساسیت دست ها 
به مواد شوینده 

شوینده های مختلف که به طور مرتب توسط خانم خانه استفاده می شود، 
موجب از بین رفتن رطوبت و چربی سطح پوست می شود. با از بین رفتن 
این الیه های محافظ، مواد محرک حساسیت زای موجود در شوینده ها به 
الیه های عمقی پوست نفوذ کرده و باعث آسیب می شوند. از این مرحله 
است که مشکالت خانم خانه شروع می ش��ود. وقتی پوست خشک شد، 
حتی مواد بی ضرری مانند آب و شامپوی بچه هم می تواند موجب تحریک 

بیشتر پوست و بد تر شدن ضایعه شود.

مواد مضر برای پوست دست
عوامل زیادی می توانند به پوست دست آسیب برسانند. تماس زیاد با آب 
و هوای خیلی خشک، صابون ها، مواد پاک کننده، پودرهای رختشویی، 
حالل ها، مواد شیمیایی، دستکش های الستیکی و حتی مواد به کار رفته 
در کرم ها و فرآورده های بهداش��تی می توانند موجب ایجاد حساس��یت 

پوست دست  شود.

عالئم حساسیت پوست دست
بعد از تحریک اولیه توسط مواد حساسیت زا، معموال ابتدا پوست خشک و 
پوسته پوسته شده و دچار خارش می شود. پوست نوک انگشتان و پشت 
دست که حساس تر اس��ت قبل از بقیه نقاط دچار این مشکل می شود. 
قرمزی، ترک خوردگی و براق شدن پوست در مراحل بعد رخ می دهد.در 
موارد شدید ممکن است پوست، دچار تاول های ریزی شود و کف دست 
و الی انگشتان نیز درگیر ش��وند. معموال بعد از چندین بار ایجاد عالئم، 
پوست ناحیه مبتال ، ضخیم تر از سایر نقاط بدن خواهد شد. خارش زیاد، 
بزرگ ترین مشکل این بیماری است که مبتالیان را آزار می دهد. شدت 
خارش به حدی است که معموال در اثر خاراندن زیاد، خونریزی و زخم های 
کوچک در پوست دست دیده می شود. مواد شوینده در تماس با پوست 
دس��ت، چربی های موجود بر روی پوس��ت را از بین برده و آن را در برابر 

عوامل خارجی نفوذپذیر می کند.

درمان حساسیت پوست دست
معموال حساسیت پوس��ت دس��ت با قطع تماس با ماده محرک به مرور 
زم��ان و خودبه خود بهبود می یاب��د، اما با تماس مجدد ب��ا ماده محرک، 
عالئم مجددا تکرار می ش��ود.ممکن است پزش��ک برای درمان و ترمیم 
پوست ش��ما از مجموعه ای از روش ها اس��تفاده کند.در درمان معموال، 
کرم یا پماد مرطوب کننده اس��تفاده می ش��ود. این کرم باید به تنهایی 
مصرف شود و آن را نباید همراه با س��ایر کرم های دست به پوست مالید.

گاهی پزش��ک از پماده��ای حاوی کورت��ون جهت درمان حساس��یت 
پوس��ت دس��ت اس��تفاده می کند،گاهی نیز برای درمان مشکل پوست 
باید آنتی بیوتیک های خوراکی مصرف شود. در پاره ای موارد، زمانی که 
ضایعات پوستی دس��ت ها در حال ترمیم است، منظره ناخوشایندی )به 
خاطر دلمه بستن( پیدا می کند که به تدریج برطرف می شود، گاهی هم 
این ضایعات پس از بهبودی دوباره عود می کنند. درصورت عود بیماری، 
حتما پزش��ک خود را از عود مجدد ضایعه پوس��تی دست هایتان مطلع 
کنید. ضایعات پوست دس��ت ها معموال دیردرمان هستند. ادامه درمان، 
رعایت دس��تورات پزش��ک و نیز حفظ ارتباط بیمار با پزش��ک در مدت 
 درمان، بسیار اهمیت دارد.حساسیت دست ها به شرط رعایت نکات فوق، 
درمان شدنی است، اما به یاد داشته باشید که حتی پس از بهبودی کامل 
حساسیت دست، درصورت عدم رعایت، احتمال عود آن زیاد است. پس 
سعی کنید نکات زیر را به صورت عادت روزمره درآورده و همیشه آنها را 
رعایت کنید.برخی مواد ش��وینده می توانند به درون پوست نفوذ کرده و 

التهاب شدید پوستی و سوختگی های شیمیایی را سبب شوند.

پیشگیری از حساسیت پوست دست
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دست  هایتان توصیه های زیر را اجرا کنید:

    با پوش��یدن دس��تکش می ت��وان از دس��ت ها در براب��ر صابون ها، 
پاک کننده ها و سایر مواد شیمیایی مراقبت کرد. در فواصلی که از دستکش 

استفاده نمی کنید، آنها را در هوای آزاد آویزان کنید تا خشک شوند.
    در زمان کار با مواد شوینده عالوه بر دستکش مناسب و نفوذناپذیر، از 

کرم های مرطوب کننده نیز استفاده کنید.
    در انج��ام کارهای روزمره منزل مثل س��بزی پاک ک��ردن یا آبلیمو 

 گرفتن، دستکش نخی دست کنید.
    درصورت امکان،   برای شستشوی لباس ها   از ماشین لباسشویی استفاده کنید.

    در موقع شستن دس��ت ها از آب ولرم اس��تفاده کنید و مقدار کمی 
صابون به کار ببرید.

    در هر بار شستشوی دست، حلقه و انگش��تر را از دست خارج کنید. زیرا 
صابون و رطوبت را در زیر خود جمع کرده و موجب آزرده شدن پوست می شوند.

   به منظور حفظ رطوبت پوست پس از شستن دست ها،  از کرم مرطوب کننده 
استفاده کنید.

   زمستان ها از دستکش استفاده کنید تا مانع از خشکی دست هایتان شود.
    به خاطر بسپارید که تماس با کدام فرآورده یا انجام کدام فعالیت سبب 

ایجاد حساسیت در پوستتان می شود.
در صورت مش��اهده عالئمی مانند تغییر رنگ پوس��ت، سوزش، خارش 
و درد، به منظور جلوگیری از بیماری های پوس��تی الزم اس��ت سریع به 

پزشک مراجعه شود.

مواد شوینده به ریه آسیب می رسانند
ش��وینده هایی مانند وایتکس که خانم های خانه دار از آنها  برای شستشوی  
زمین و در و دیوار استفاده می کنند، عالوه بر این که می توانند به علت داشتن 
 ترکیبات قلیایی موجب سوختگی و آسیب پوست شوند، استنشاق آنها نیز

 به خاطر تبخیر سریع، می تواند به بافت  های ریه آسیب برساند.جوهرنمک نیز 
خواصی مانند وایتکس دارد. اگر جوهر نمک به صورت تصادفی با دست تماس 
پیدا کرد، بهترین اقدام درمانی این است که ناحیه موردنظر به سرعت با آب 
شسته شود. چنانچه هنگام استفاده از موادی چون وایتکس و جوهرنمک در 
فضای بسته ، فرد دچار سوزش چشم و سرفه شد، باید به  سرعت از آن فضا خارج 

شود. بهترین راه پیشگیری از آن هم، زدن ماسک است.

امام صادق )ع( فرمود: دو رکعت نماز م��ردی که ازدواج 
کرده، بر نماز شب و روزه مرد مجرد برتری دارد.

آیات قرآن و روایات اهل بیت )ع( به شدت ازسختگیری 
بیجا درمعیارهای ازدواج پرهیز داده اند، زیرا به ترویج فساد 
در جامعه وابتالی جوانان به آسیب های روانی حاصل از 

سرکوب غرایز طبیعی منجر می شود.
امام ص��ادق )ع( فرمود: مردی نزد پدرم آم��د، پدرم به او 
گفت: آیا همسرداری؟ گفت: نه، پدرم گفت: من دنیا وآنچه 
درآن است را با یک شب بودن با همسر عوض نمی کنم. 
سپس فرمود: دو رکعت نماز مردی که ازدواج کرده، بر نماز 

شب و روزه مرد مجرد برتری دارد. 
س��پس پدرم هفت دینار ب��ه او داد و گفت: ب��ا این مبلغ 
مقدمات ازدواج را فراهم کن، آن گاه پدرم افزود: رس��ول 
خدا )ص( فرمود: تشکیل خانواده دهید. ازدواج کنید که 

رزق و روزی شما افزون شود.
   وساطت در ازدواج

درسوره نورآیات 32 و 33 قرآن مجید خداوند می فرماید: 
دخترها وپسرهای مجرد را و غالمان وکنیزان خود را که 

شایسته باشند، همسر دهید.
 اگرتنگدست باشند، خدا به کرم خود توانگرشان خواهد 
س��اخت که خدا گش��ایش دهنده و داناس��ت، آنان که 
استطاعت برای ازدواج ندارند باید پاکدامنی پیشه کنند 

تا خدا از کرم خویش توانگرشان گرداند.
امام صادق)ع( می فرماید: هر که دختر یا پس��ر مجردی 
را همس��ر دهد، خداوند در روز قیامت با دیده رحمت به 

او می نگرد.
امام صادق)ع( فرمود: پیامبر )ص( می فرماید: ازدواج کنید 
و مجردان را نیز همسردهید. آگاه باشید بهره مسلمان آن 
است که مالی را جهت ازدواج فرد مجردی هزینه کند. هیچ 
چیز نزد خداوند عزوجل محبوب تر از خانه ای که با ازدواج 

آباد شود، نیست. 
س��پس امام صادق )ع( فرمود: خداون��د عزوجل درمورد 
طالق هشدار داده و مکرر این هشدار را بیان فرموده است 

و این به دلیل نفرت او از طالق بود.
   صفات زن شایسته

امید است که اگر پیغمبر)ص(، شما را طالق داد، خدا زنانی 
بهتر از شما به جایتان با او همسر کند که همه، مسلمان 
و با ایمان، خاض��ع، اهل توبه و عبادت و رهس��پار طریق 

معرفت باشند .
امام صادق)ع( به داوود کرخ��ی هنگامی که قصد ازدواج 

داشت، فرمود: بیندیش وجودت را کجا قرار می دهی؟
زن قید و بند زندگی است، پس دقت کن که خودت را به 
چه چیز مقید می سازی. برای زنان سنجشی نیست، نه 
برای خوبان آنها و نه برای بدان آنان. زنان خوب را با طال و 
نقره نیز نمی توان سنجید، زیرا از طال و نقره برترند و زنان 
بد را با خاک هم نمی توان ارزش گذاری کرد که خاک از 

آنها بهتر است.
اگر مرد با زن به خاطر زیبایی یا ثروت��ش ازدواج کند به 
همان واگذار ش��ود واگر با زن به خاطر دینش و فضائلش 

ازدواج کند، خداوند زیبایی و ثروت را روزیش گرداند.
   ارج نهادن به ایده جوان درازدواج

شخصی گوید: به امام صادق)ع( گفتم: می خواهم با زنی 
ازدواج کنم و پدر و مادرم می خواهن��د زن دیگری را به 
ازدواج من درآورند، امام )ع( فرمودند: با کسی که خودت 
می خواهی ازدواج کن و با آن که پدر و مادرت می خواهند 

)و تو مایل نیستی( ازدواج مکن.
   عشق و احساس متقابل زن و شوهر

امام صادق )ع( فرمود: بهترین زنان ش��ما با محبت ترین 
زنان نسبت به شوهرانشان و مهربان ترین مادران نسبت 
به فرزندانشان هستند؛ آنهایی که در امور جنسی مطیع 

همسرانشان هستند و دربرابر دیگران عفیفند.
زن در روابط میان خود و ش��وهرهمدلش، از سه خصلت 
بی نیاز نیست که یکی از آن س��ه، اظهار عشق به شوهر 

با دلربایی است.
هرگاه عش��ق و عالقه مردی به همس��رش زیاد می شود 
بر ایمان او افزوده می ش��ود و هرکس محبتش نسبت به 
ما اهل بیت زیاد ش��ود، محبتش نس��بت به زن و همسر 

زیاد می شود.
   حسن معاشرت متقابل زن و شوهر

امام صادق)ع( فرمود: شوهر درروابط میان خود وهمسرش 
به س��ه چیز نی��از دارد: مدارا و خ��وش رفتاری ب��ا زن تا 
همراهی، محبت و عالقه زن را جلب کند. خوش اخالقی 
با زن، با به دس��ت آوردن قلب و پیراستن ظاهری اش در 
مقابل دیدگان و گشاده دستی با او، زن نیز در روابط خود با 
همسرش به سه ویژگی نیاز دارد: خود را از هر پلیدی دور 
نگه دارد تا آنجا که شوهرش درهر حالتی خوش یا ناخوش 
به او اطمینان کند و متعهد ب��ودن زن، تا به هنگام خطا، 

شوهر به او توجه کند. 
اظهار عشق و عالقه به همس��رهمراه با دلربایی وظاهری 
جذاب دربرابر دیدگان او. انسان درخالل برآوردن نیازهای 
منزل و عیال به سه چیز نیازمند است، حتی اگر آن چیزها 
با طبع اوسازگار نباشد با یکی از آنها معاشرت نیکوست. 
خداوند رحمت کند بر مردی که روابط میان خود و زنش 

را نیکو قرار می دهد.
   نهی از بد رفتاری شوهر با زن

به امام صادق)ع( عرض شد، مردی به زنش گفت تو هنگام 
ازدواج با من دوشیزه نبودی، حضرت فرمودند: باید آن مرد 
به دلیل تهمتی که به زن خود زده، کتک بخورد، سؤال شد: 
ولی مرد سخن خود را دوباره تکرار کرد. حضرت فرمودند: 
این مرد کتک می خورد به میزانی که ادب شود، نه آن که 
حد بر او جاری شود. این عمل صورت می پذیرد تا شوهر، 

همسر با ایمان خود را با تهمت زدن، آزار نرساند.
   نهی از بد رفتاری با شوهر

امام صادق )ع( فرمود: سه چیز زندگی را تیره و تار می کند؛ 
سلطان ستمگر، همسایه بد، زن بد دهان و فحاش.

شومی وبدی درسه چیز است که یکی از آنها زنی است که 
مهریه اش زیاد باشد و نسبت به شوهرش بد رفتاری کند.

احادیث جالب امام صادق)ع(
درباره ازدواج

+8+29

+3+27

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

روایت

سبک زندگی

خواندنی

عکس نوشته

زیره، قوی ترین ضد نفخ گیاهی است، 
زیره به هضم غذا کمک کرده و تشنج 

و لرزش ها را از بین می برد.
خاصیت ضد عفون��ی کنندگی زیره 
سبز می تواند در افزایش ایمنی بدن 
مؤثر باش��د، به همین دلیل یک ماده 
غذایی مفید برای درم��ان آنفلوانزا به 
حس��اب می آید. زیره، گیاهی علفی 
و چند ساله اس��ت،دارای برگ های 
باالیی نخی ش��کل و بدون دم برگ، 
گل های سفید وکرم با آرایش چتری. 
بذرهای آن شبیه زیره سبز بوده، ولی 
عطری قوی تر دارد. زمان برداش��ت 
مرحله اول از بدو تشکیل میوه شروع می شود. در این مرحله ساقه های گلدار جدا می شوند، در 
مرحله دوم صبح زود یا بعد از ظهر که برداشت نهایی انجام می گیرد. زیره در دو نوع سبز و سیاه 
موجود است که اگرچه ویژگی های تغذیه ای نسبتا مشابهی دارند، اما تفاوت هایی دارند.  زیره سیاه، 
باریک تر و عطر بیشتری دارد اما زیره سبز حجیم تر و عطر کمتری دارد. زیره دارای کالری است، 
۱۰۰ گرم از آن 3۷۰ کیلوکالری انرژی دارد. زیره سبز از ادویه های بسیار قدیمی و پرمصرف در 
صنایع غذایی بوده و به علت داشتن اسانس مالیم، گرم و خوشبو، به طور مستقیم در بسیاری از 
غذاها مصرف می شود. از زیره در تهیه نان های محلی و صنعتی نیز استفاده می کنند و همچنین 

آن را برای نگهداری انواع کنسروها و گوشت های قرمز و سفید به کار می برند. 

بس��یاری از ما اتفاقات خاص مانند 
جشن های تولد و عروسی ها را از یاد 
نمی بریم، اما حض��ور ذهن درمورد 

این جوان معنای دیگری دارد.
»Aurelien Hayman« کسی 
است که ذهنی به وسعت اقیانوس ها 
دارد، چرا که او می تواند همه چیز را 

به خاطر داشته باشد.
 او می تواند تمام اتفاقاتی که در یک 
دهه گذشته برایش اتفاق افتاده است 
را مو به م��و به ی��اد آورد. او می داند 
چهار سال پیش در چنین روزی چه 
لباسی پوشیده و یا چه غذایی خورده 

است، او حتی نوع آب و هوای آن روز را نیز به یاد دارد. این جوان 2۰ ساله از جمله افراد خاصی 
در دنیاست که ذهنی بسیار بزرگ و به گفته پزشکان »autobiographical« دارد. تنها 
کافی اس��ت یکی از روزها دوره نوجوانی را به او بگویی تا او تمام اتفاقات آن روز را برای شما 
بازگو کند. این به خاطر آوری تنها به لباس و غذا محدود نمی ش��ود، چراکه او می تواند تمام 
برنامه های تلویزیونی که تماشا کرده اس��ت و همچنین مکالماتی که در طول روز انجام داده 

است را به یاد می آورد.
 او می گوید از سن ۱4 سالگی متوجه این حضور ذهن خود شدم و سعی کردم تا آن را بیشتر 
از قبل تقویت کنم، این درحالی است که تنها 2۰ نفر در دنیا هستند که این گونه ذهنی دارند.

 معمار کارشناس غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
گفت: مص��رف کنندگان بای��د به عالمات اختص��اری مانند 
PE،PP یا PS که در کف ظروف حک ش��ده اس��ت، توجه 

کنند.
 وی در ادامه گفت: این عالئم، نش��ان دهنده این اس��ت که 
اوال تولید کننده ظروف س��عی در اطالع رس��انی به مصرف 
کننده از نظر نوع کاربرد ظروف دارد، ثانیا هریک از این عالئم 
نشانگر نوع مصرف و کاربرد ظروف یک بار مصرف است. این 
کارشناس آزمایش��گاه در ادامه انواع ظروف یک بار مصرف و 

کاربرد آنها گفت :
 ظروف پلی اتیلنی )PE( س��فید رنگ برای بس��ته بندی و 
نگهداری روغن، سرکه و محصوالت لبنی )شیر و دوغ( و مواد 

غذایِی با حرارت باال و مرطوب مناسب است.
 )PP( بر اساس این گزارش، استفاده از ظروف پلی پروپیلنی 
سفید رنگ برای بسته بندی محصوالت لبنی )ماست، خامه، 

پنیر ( و همچنین زیتون و مواد غذایِی با حرارت باال و مرطوب 
بالمانع ب��وده و اخیرا در جه��ان به ج��ای لیوان های یک بار 

مصرف شفاف از لیوان های پلی پروپیلنی استفاده می شود.
 وی در ادامه افزود: ظروف پلی اس��تایرنی ش��فاف که به نام 

GPPS نیز معروف اس��ت برای تولید لیوان و ظروف یک بار 
مصرف فقط ب��رای مواد غذای��ی در دم��ای معمولی توصیه 
می شود، ولی نمی توان از آن برای نوشیدنی های داغ )چای، 

شیرکاکائو و قهوه ( و مواد غذایی با حرارت باال استفاده کرد.
 معمار درخصوص ظروف پلی اس��تایرنی شفاف خاطر نشان 
کرد: از گرم ک��ردن مواد غذایی در این ظ��روف در مایکروفر 
خودداری ش��ود.  همچنین ظروف پلی اس��تایرن کریستال 
برای بس��ته بندی روغن های خوراک��ی، مارگارین و تمامی 
محصوالتی که الی��ه خارجی آنها چربی ب��وده و در تماس با 

بسته بندی است، ممنوع است.
 این کارشناس آزمایشگاه در ادامه گفت: ظروف پلی استایرنی 
 )HIPS( و ظروف پلی استایرنی سفید رنگ )EPS( فوم دار
نباید برای بسته بندی آن دس��ته از مواد غذایی )خوراکی و 
آشامیدنی ( که در زمان پرشدن، نگهداری یا مصرف، دمای 

باالتر از 65 درجه سانتیگراد دارند، استفاده شود.

پسری که هیچ چیز را فراموش نمی کندخواص درمانی زیره

یک کارشناس تغذیه، عالئم و مشخصات انواع ظروف بهداشتی یک بار مصرف را اعالم کرد

با منظومه شمسی آشنا هستید و سیاره های آن را می شناسید 
و حتما تا به حال مقاالت زیادی را درمورد آن مطالعه کرده اید. این 
نکته را می دانید که منظومه شمسی تنها نقطه ای در عظمت 
کهکشان راه شیری است و کهکشان راه شیری تنها ذره ای در 
دل آسمان بسیار پهناور خداوند اس��ت. در این مطلب نگاهی 
خواهیم داشت به تعدادی از بزرگ ترین و عظیم ترین مواردی 

که در آسمان ها وجود دارند.

کهکشان راه شیری
یکی از بزرگ ترین کهکشان های آسمان که منظومه شمسی 
ما نیز در داخل آن قرار دارد چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۱2۰ هزار 
سال نوری قطر دارد و همچنین تخمین زده می شود که نزدیک 

به 2۰۰ تا 4۰۰ بیلیون ستاره در آن وجود داشته باشد.

بزرگ ترین ستاره آسمان
ستاره های بس��یار زیادی در آس��مان وجود دارند و بسیاری 
از آنها ش��اید خیلی بزرگ نباشند، اما برای ش��ما حتما جالب 
 VY « .خواهد بود که بزرگ ترین ستاره آس��مان را بشناسید
CMa«  بزرگ ترین ستاره است که در تمام آسمان تا به حال 
کشف شده است. این ستاره  نزدیک به 3 بیلیون کیلومتر قطر 

 دارد و ۱8۰۰ تا 22۰۰ برابر بزرگ تر از خورش��یدی است که خود
 بزرگ ترین جسم منظومه شمسی است. این ستاره هاله ای قرمز 
در اطراف خود دارد  و البته عده ای آن را کوچک تر از آنچه به 

نظر می رسد می پندارند.

بزرگ ترین منبع آبی آسمان
بیشترین آبی که تا به حال یافت ش��ده است در منظومه ما در 
داخل یک ابر بسیار قدیمی قرار دارد که نزدیک به ۱2 بیلیون 

سال سن دارد. این ابر چیزی در حدود ۱4۰ تریلیون بار بیشتر 
از تمام آب هایی که بر روی زمین ق��رار دارد، آب ذخیره کرده 
است. این ابر که در یک سیاهچاله قرار دارد تقریبا ۱2 بیلیون 
س��ال نوری با زمین فاصله دارد. محققان می گویند آبی که در 
این ابر جمع شده ا ست تقریبا از زمان پیدایش آسمان ها وجود 

داشته است.

بزرگ ترین سیاهچاله
سیاهچاله های بس��یار زیادی در آس��مان وجود دارد و حتی 
تعدادی از آنها در منظومه شمسی نیز هستند، اما بزرگ ترین 
آنها در فاصله 336 میلیون س��ال نوری از ما قرار دارند و جرم 
این س��یاهچاله تقریبا برابر با 2۱ بیلیون خورشید است. تعداد 
بسیار زیادی از کهکشان ها در داخل این سیاهچاله وجود دارند.

آسمان آسمان ها
حال فرض کنید که ما همه این عظمت را در یک آسمان قرا ر 
داده ایم و این آسمان ما در کنار چندین آسمان دیگر همه در 
کنار هم قرار دارند، در هرکدام از آنها می توانید موارد عظیم تری 
را فرض کنید. با دقت در این عظمت تازه می توان به ذره ای از 

توانایی های خداوند دست پیدا کرد.

عظیم ترین کهکشانی های جهان 

مردان افغان پس از 
فریضه نماز روي  بام 
مسجدي در روستاي 
زادیان نشسته اند
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