
 اتاق ارز
 نوظهوری که مورد اعتماد نیست

 راهپیمایی مردم اصفهان 
در دفاع از پیامبر)ص( 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

گ�روه اقتص�اد: ات��اق ارز ب��ه عن��وان آخرین راه��کار ب��رای کنترل 
وضعیت فعلی بازار ارز، یک هفته اس��ت که مش��غول فعالیت می باش��د 
و مس��ئوالن بانک مرکزی تأکی��د دارند که ای��ن راهکار ب��ه هیچ وجه 
جایگزین دائمی ب��ورس ارز نخواهد ش��د. در ای��ن ات��اق، ارز حاصل از 
فروش محصوالت پتروش��یمی، 14/5 درصد ارز حاص��ل از فروش نفت 
و 20درص��د ارز مربوط به صندوق توس��عه مل��ی با قیمت��ی حدود دو 
 درصد زیر قیم��ت بازار، خرید و فروش می ش��ود تا به عن��وان تازه ترین 
ساز و کار سیاس��تگذار پولی برای کنترل بازار ارز، اوضاع را تحت کنترل 
دولت درآورد، اما در ش��رایطی که مشخص نیس��ت واقعا سیاست دولت 
در قبال بازار ارز به چه صورت خواهد بود و تصمیمات آنی  حاکم اس��ت، 
بس��یاری پیش بینی می کنند این راهکار تنها به ارز تک نرخی ختم می 

شود و دولت چاره ای جز پذیرش این تصمیم نخواهد داشت.نوسان قیمتی 
در بازار غیررسمی ارز تداوم دارد ؛ دالر و سکه به عنوان شاخص های بازار 
ارز و طال رکورد جدید قیمتی را ثبت کردند. در واکنش به این روند، محمود 
بهمنی رییس کل بانک مرکزی، عامل نوس��ان قیمتی را »مقاومت بازار« 
توصیف کرد. به گفته بهمنی تقاضای سفته بازانه ای که وارد بازار شده در 
مقابل سیاست های اصالحی، مقاومت می کند تا مانع از کاهش قیمت ها 
شود، وی البته وعده داد: مقاومت بازار به زودی خواهد شکست.معاون ارزی 
بانک مرکزی نیز با تأکید بر این که فشار باالی تقاضا یکی از عوامل افزایش 
قیمت در بازار غیر رسمی است ابراز امیدواری کرد که با ایجاد مرکز مبادالت 
ارزی، بخش زیادی از تقاضا در این مرکز پاسخ داده شده و با کاستن فشار 

از بازار نتایج جدیدی پدیدار شود. 
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آگهی فراخوان شماره 91-3-261
ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب در 
محدوده حصه و دارک، ارزنان و جلوان را از طریق فاینانس داخلی به پیمانکار س��رمایه گذار 

واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(نوع اعتبارمحل اجراشماره مناقصه

33/324/000/000فاينانسعمليات لوله گذاری فاضالب در محدوده حصه و دارک، ارزنان و جلوان91-3-261

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/22
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/7/23

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

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

آگهی مزایده زغال و هیزم )چوب(نوبت اول
 بدینوس��یله به اطالع م��ی رس��اند، اداره کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری اس��تان
چهارمحال و بختیاری در نظر دارد مواد بازداش��تی، ش��امل زغ��ال و چوب موجود 
در شهرس��تان تابعه )طبق جدول پیوس��ت( را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا 
متقاضیان می توانند جهت تحویل اوراق مزایده به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان واقع در خیابان کاشانی، یا ادارات منابع طبیعی شهرستان تابعه مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
1- تضمین شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پیشنهادی )الف- ضمانتنامه 
بانکی ب- وجه نقد واریز به حساب 2174211551001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی 

شهرکرد ج- چک تضمینی به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری(
2- تحویل و محل چوب و زغال مکشوفه واقع در انبار اداره منابع طبیعی شهرستان 

و حوزه مربوطه می باشند.
3- هزینه بارگیری و حمل و نقل به عهده برنده مزایده می باشد.

 4- مدت تخلیه کلیه چوب و زغ��ال های فوق پس از اعالم برن��ده به مدت 15 روز
می باشد. پس از اتمام مهلت مذکور این اداره کل تعهدی در قبال تحویل مواد فوق را 

نخواهد داشت.
 5- در صورت انصراف نفر اول س��پرده وی به نفع دولت ضبط و نف��ر دوم برنده اعالم
می گردد. در صورت انصراف نفر دوم ضمانتنامه وی نیز ضبط و مزایده تجدید می شود.

6- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار مزایده به مدت 5 روز از ساعت 8 صبح تا 13 
از چوب و زغال های فوق بازدید نمایند.

7- توزیع اسناد از مورخ 91/7/10 لغایت 91/7/15 می باشد.
8- زمان ارسال پیشنهاد قیمت مورخ 91/7/24 و بازگشایی پاکات پیشنهادی مورخ 

91/7/25 می باشد. 
9- هزینه نشر آگهی و تهیه اسناد به عهده برنده مزایده می باشد.
اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری

 استان چهارمحال و بختياری
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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
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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
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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 
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فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9
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حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
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چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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

زاون قوکاسیان:  
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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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تلفکس

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

ادامه در صفحه 4

 با پرحرفی کودکانهیچ نهادی داوطلب تحقق رویای ازدواج نیست
 چه کنیم؟

مرد میدانم آرزوست 
عذرخواهی بازیکنان 

تیم ملی فوتبال از مردم 6
 بازارهای اصفهان

46 امروز تعطیل می شوند
 پخش بازی س�پاهان 

8از چهارشبکه 

مردم نمی توانند مرغ نخورند، 
اما  می توانند کتاب نخوانند 

 این روزها ممکن اس��ت بسیار پیش آمده اس��ت که با هدف 
خرید کتابی وارد یک کتابفروش��ی شده باش��ید ، و لی بعد با 
دیدن قیمت های پشت جلد، پشیمان شده و دست خالی بر 
گشته اید،  همین، بهانه ای شد تا با مالک مجموعه شهر کتاب، 

مرتضوی که دغدغه اش به نوعی متفاوت است گفتگو کنیم.

احداث قطعه های 
خانوادگی در باغ رضوان

 ذوب آهن
 تشنه به داماش رسید

شکایت از  رئیس جمهور 
به دلیل تعدد   همسفران

 تجلیل از 41 دستگاه 
و 300 کارمند نمونه استان

 تله کابین کوهرنگ 
احداث می شود 

همه اختالفات مجلس و دولت

گشت ارشاد مطلوب ما نیست
احمدی مقدم ، فرمانده نیروی انتظامی گفت: هرجا که پای قانون در میان باش��د ناجا 
موضوعیت پیدا می کند و در زمینه گش��ت های ارش��اد نیز ما قانونگذار و سیاستگذار 
نیستیم. اما تالش می کنیم با آموزش، برنامه ریزی و اغنای مردم، هزینه های مربوط به 

این طرح را به حداقل برسانیم. 
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چهره روزیادداشت

تالش اعراب 
برای استقرارسپر موشکی

شبکه بی بی سی عربی در گزارشی اعالم کرد: در حالی که تنش ها با 
ایران افزایش پیدا کرده، آمریکا و برخی هم پیمانان آن در کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس، در نظردارند همکاری های دوجانبه ای را در 

زمینه استقرار سیستم های دفاع موشکی  تقویت کنند.

آمریکا باید پاسخگو باشد
وزارت خارجه با صدور بیانیه ای با اشاره به خارج کردن نام منافقین 
از لیست گروه های تروریستی توس��ط آمریکا تأکید کرد: این گونه 
اقدامات، مغایر ب��ا تعهدات حقوق��ی و بین المللی آمری��کا و باعث 
مسئولیت آن دولت در کلیه اقدامات تروریستی گذشته، حال و آینده 

این گروهک خواهد شد که باید در قبال آن پاسخگو باشد.

ادعای بی سابقه رییس جمهوریمن 
علیه ایران

»عبد ربه منصور هادی« رییس جمهور انتصابی یمن که جانش��ین 
»علی عب��داهلل صالح« دیکتاتور س��ابق یمن ش��ده، در جدیدترین 
اظهارات ض��د ایرانی خود، ای��ران را به تالش ب��رای دخالت در امور 
داخلی این کش��ور متهم و مجموعه ای از ادعاها را علیه ایران مطرح 
کرده است. این در حالی است که العربیه مدعی است رییس جمهور 
 ایران در س��ازمان ملل خواس��تار دیدار با وی ش��ده که وی دیدار با 

رییس جمهور ایران را نپذیرفته است.

انتقاد کانادا 
از تعیین خط قرمز برای ایران

»هارپر«  نخست وزیر کانادا که بعداز دیدارش با  نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی سخن می گفت، تأکید کرد: ما برای حل مسئله هسته ای 
ایران از طریق صلح آمیز، فقط با متحدانمان همکاری می کنیم و در 
این خصوص خط قرمز تعیین نخواهیم ک��رد، زیرا این کار می تواند 

سبب شعله ور شدن جنگ شود.

تکرار ادعاهای امارات 
درباره جزایر ایرانی

»عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ادعاهای همیشگی درباره جزایر 
سه گانه ایرانی خلیج فارس را تکرار کرد و مدعی مالکیت کشورش 
شد. وی با تکرار ادعای بی اساس مبنی بر اشغال این سه جزیره توسط 
ایران، بار دیگر در اقدامی تحریک آمیز از کشورهای مختلف جهان 

خواست تا ایران را به طرح این مسئله در دادگاه الهه تشویق کنند.
این در حالی اس��ت که جمهوری اس��المی ایران بارها تأکید کرده 
است این جزایر ایرانی هستند و بر س��ر مالکیت آن با کسی مذاکره 

نخواهد کرد.

بازدید کمیسیون انرژی
ازتأسیسات نطنز

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
هفته آینده از مرکز هسته ای نطنز بازدید خواهند کرد. سید مهدی 
موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اعضای کمیسیون 
انرژی مجلس در هفته آینده از منطقه عسلویه، نیروگاه اتمی بوشهر 
و مراکز هسته ای نطنز بازدید خواهند داشت که این دیدار در راستای 

بازدید از مراکز انرژی کشور انجام خواهد شد.

مسئولیت مهم نفتی 
برای مدیر دیپلمه

در حالی یکی از مدیران نفتی، مسئولیت مهمی را در مذاکرات نفتی 
برعهده گرفته است که در مدرک دیپلم وی هم شک و تردید وجود 
دارد و دیوان محاسبات کشور خواس��تار ارایه مدرک تحصیلی وی 

شده است. 
دیوان محاسبات کشور خواستار ارایه مدرک تحصیلی یکی از مدیران 
نفتی شده است. این مدیر ارش��د پس از ورود به شرکت نفت، بدون 
ارایه مستندات الزم، مدرک تحصیلی خود را دیپلم اعالم کرده است. 
بر اساس این گزارش، با وجود این که بر اس��اس قانون، ظاهرا برای 
تصدی پستی که مدیر یادشده بر آن تکیه زده است حداقل مدرک 
کارشناس��ی مورد نیاز اس��ت، اما بعضی منابع می گویند وی حتی 

مدرک دیپلم مورد ادعای خود را نیز در اختیار ندارد.
گفته می شود مدیر یاد شده که با جریانات موسوم به انحرافی ارتباط 
بسیار نزدیکی داشته و از معاونت میراث فرهنگی به نفت آمده است، 

نقش مؤثری در انتصاب بعضی از مدیران نفتی داشته است.

اخبار کوتاه

 رابطه با آمریکا خط قرمز است 
عالءالدین بروجردی/ رییس کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس
هرگونه اقدام درباره آمریکا بدون نظر رهبر معظم انقالب به هیچ 

وجه عملی نمی شود.
 باید از رییس جمهور س��ؤال کرد که با توجه به سیاس��ت روشن 
و ش��فاف جمهوری اسالمی ایران درخصوص رابطه با آمریکا، چرا 
 ای��ن گون��ه رفتار می کند. مذاک��ره و رابطه با آمری��کا خط قرمز 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران است و هرگونه اقدام درباره 
آمری��کا بدون نظ��ر رهبر معظم انقالب به هی��چ وجه عملی نمی 

شود.  
ب��ه طور طبیعی با توجه به سیاس��ت های خصمان��ه آمریکا علیه 
ملت ای��ران ک��ه نمون��ه ای 
نم��ودن  خ��ارج  در  را  آن  از 
 اس��امی منافقی��ن از لیس��ت 
و  ش��اهدیم  ه��ا  تروریس��ت 
همچنین نوع ن��گاه و ضدیت 
آمریکای��ی ه��ا ب��ا جمهوری 
اسالمی ایران، مذاکره و رابطه 
 با این کش��ور ب��ه  هیچ وجه 

نمی تواند مطرح شود.
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اولین کاندیدای ریاست جمهوری اعالم شد

اسماعیل حق پرس��تی عضو حزب اسالمی کار گفت: حس��ین کمالی دبیرکل این حزب با توجه به 
رایزنی های انجام ش��ده نظر خود را به صورت صریح و ش��فاف درباره حضور در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری بیان کرد. 

آغاز فعالیت انتخاباتی 
ایثارگران و رهپویان

شکایت از  رئیس جمهور 
به دلیل تعدد   همسفران 

قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت: فعالیت های ستادهای انتخاباتی 
مشترک میان جمعیت ایثارگران و رهپویان انقالب اسالمی در سراسر کشور آغاز 
شد. پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت:  این جمعیت 
در حال حاضر به صورت منسجم با برگزاری سلسله جلسات در راستای انتخابات 
 ریاست جمهوری وارد عمل ش��ده است. س��روری درباره معرفی حداد عادل 
به عنوان گزینه مورد نظر جمعیت رهپویان در انتخابات ریاست جمهوری تصریح 
کرد: به طور حتم حداد عادل به عنوان یک چهره شناخته شده و قابل اعتماد در 
لیست انتخاباتی این جمعیت قرار خواهد داشت، اما موضوعی که اهمیت دارد 
این است که در شرایط فعلی، جمعیت رهپویان به صورت مصداقی و با حمایت 

از یک فرد در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری هیچ گامی بر نداشته است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با اش��اره به ش��کایتش از رییس جمهور 
به کمیس��یون اصل 90 مجلس به دلیل تع��داد زیاد همراه��ان وی در 
سفر نیویورک، خواستار آن ش��د که این کمیس��یون هرچه سریع تر به 
این ش��کایت رس��یدگی و نتیجه را اعالم کند. نادر قاضی پور، با اش��اره 
به س��فر رییس جمهور به نیویورک و درخواس��ت 160 ویزا برای حضور 
هیأت ایران��ی در این س��فر گفت: بن��ده از آقای رییس جمه��ور به دلیل 
 درخواست این تعداد ویزا از کش��ور متخاصم و حضور تعدادی از همسران و 
 خانواده های وزیران و خانواده آقای رییس جمهور در این سفر شکایت کردم. 
قاضی پور خاطرنش��ان کرد: کمیس��یون اصل 90، این موضوع را به سرعت 

بررسی و نتایج را به ما اعالم کند.

احمدی مقدم ، فرمانده نیروی انتظامی گفت: هرجا که 
پای قانون در میان باشد ناجا موضوعیت پیدا می کند و 
در زمینه گشت های ارشاد نیز ما قانونگذار و سیاستگذار 
نیس��تیم. اما تالش می کنیم با آم��وزش، برنامه ریزی و 
اغنای مردم، هزینه های مربوط به این طرح را به حداقل 
برس��انیم. وی  با بیان این که دو نوع برخ��ورد در رابطه 
با بحث بدحجابی وجود دارد، گفت: یک��ی از آنها بحث 
ایجابی اس��ت که به رس��انه ها، صدا و س��یما، آموزش و 
پرورش، وزارت ارش��اد و س��ایر دس��تگاه های فرهنگی 
مرتبط می شود، اما در حوزه پلیس همان طور که وقتی 
راننده ای از چراغ قرمز عبور می کند، مأمور می تواند او را 
نگه دارد و با تذکر به او بگوید کارش زشت است، در این 
مورد نیز این گونه است و باالخره در مواردی باید برخورد 
داشته باشیم، حتی در سطح حداقلی. احمدی مقدم در 
مورد گشت ارش��اد با بیان این که ناجا در اوقات مختلف 
ناگزیر به انجام این طرح است گفت: این طرح مطلوب ما 
نیست اما گاهی مجبور می شویم در برابر فردی که مورد 
تذکر قرار می گیرد و نسبت به این تذکر بی توجهی و بعضا 
با مأمور ما نیز درگیر می شود واحدی را قرار دهیم که با 
وی برخورد کند، حاال با هر اسمی مانند گشت انتظامی 

یا گشت ارشاد.

با مطرح ش��دن زمزمه ه��ای برکناری محمد عباس��ی 
وزیر ورزش و جوانان توسط نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، مسئله انتخاب وزیر بعدی این وزارتخانه زودتر 
 از موعد وارد فاز جدیدی ش��ده اس��ت. بنا ب��ر گزارش 
صراط نیوزقرار اس��ت ت��ا درصورت قطعی ش��دن عدم 
رأی اعتماد نمایندگان به عباس��ی، ریی��س جمهور که 
از برخ��ورد مجلس نگران اس��ت به یک��ی از چهره های 
پرحاشیه و جنجالی دولت دستور بدهد برنامه های خود 
را برای اداره وزارت ورزش و جوانان ارایه کند تا در صورت 
عزل عباسی توسط مجلس، وی تنها ساعاتی بعد تحت 
عنوان سرپرست به خیابان سئول نقل مکان کند. البته 
ظاهرا احمدی نژاد گزینه های متع��ددی را برای انجام 
این کار در نظر داشته اما قرعه به نام محمد شریف ملک 
 زاده مشاور پرحاش��یه وی که در س��فر اخیر نیویورک، 
رییس جمهور را همراهی می کرد افتاده است. ملک زاده 
که از حلقه شماره یک اطرافیان خاص دولت به حساب 
می آید پس از آن که با رفتن به زندان اوین از دبیر کلی 
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور عزل شد، پس 
از آزادی به سمت معاون مالی و اداری وزارت امورخارجه 
رسید، اما خیلی زود به دلیل طرح استیضاح صالحی در 

مجلس از این سمت عزل شد.

حسین شریعتمداری در سرمقاله دیروز خود نوشت: بعد 
از آن که آقای دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با واش��نگتن 
پس��ت از آمادگی و ابراز تمایل ایران برای برقراری رابطه با 
آمریکا خبر داد، انتظار آن بود که این پیشنهاد رییس جمهور 
محترم کشورمان بالفاصله با اس��تقبال گرم اوباما و سایر 
مقامات بلندپایه آمریکایی روبه رو شود، ولی نه فقط اوباما و 
دیگر مقامات آمریکایی از این پیشنهاد آقای دکتر احمدی 
نژاد کمترین اس��تقبالی نکردند، بلکه نسبت به پیشنهاد 
ایشان برخوردی سرد و تقریبا بی تفاوت نیز داشتند و سؤال 
این است که چرا؟! پاسخ دشوار نیس��ت و با پوزش از آقای 
 احمدی نژاد باید گفت دولتمردان آمریکایی، پیشنهاد آقای

 احمدی نژاد را بدون پشتوانه تلقی کرده اند، چرا که آنها نیز 
به خوبی می دانند آقای احمدی نژاد اگرچه رییس جمهور 
و یکی از مسئوالن بلندپایه جمهوری اسالمی ایران است 
ولی اتخاذ تصمیم درباره مذاکره یا رابطه با آمریکا در حوزه 
مسئولیت و اختیارات قانونی ایش��ان نیست، بلکه مطابق 
اصل یکصد و دهم قانون اساس��ی، تعیین سیاس��ت های 
کالن نظام برعهده رهبری است و رهبر معظم انقالب نیز 
بارها به صراحت و با ارایه دالیل منطقی و مستندات خالی 
از ابهام، مخالفت خود را با مذاکره و رابط��ه ایران و آمریکا 

اعالم کرده اند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: امروز نیروهای سایبری 
ما به راحتی به محرمانه ترین اطالعات دش��من، دس��ت 
یافته اند و اصول نبرد س��ایبری به نحو مطلوبی ارتقا پیدا 
کرده است.دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه 
با اشاره به ماهیت انقالب اسالمی و  نظام سلطه استکباری، 
خاطرنشان کرد: دشمنی ما با آمریکا، دشمنی حق با باطل 
اس��ت. فدوی ضمن تقدیر از دس��ت اندرکاران راه اندازی 
س��امانه های فناوری اطالعات نیروی دریایی سپاه، گفت: 
ما باید دائما خودارزیابی داش��ته باش��یم و در حوزه های 
مختلف، خود را با آنچه باید باش��یم مقایسه و نقاط قوت 
خود را تقویت و نق��اط ضعف خود را برط��رف کنیم. وی 
با اشاره به فعالیت روزافزون دش��من در فضای مجازی و 
تشکیل شبکه های ماهواره ای افزود: ضد انقالب در یک ماه 
گذشته به طور قابل مالحظه ای به شبکه های فارسی زبان 
خود، افزوده است و با توجه به روندی که شاهد آن هستیم، 
ما باید در این حوزه ها با بهره گی��ری از متخصصانمان،  با 
جدیت و عزم بیش��تری ورود پیدا کنیم. فدوی در بخش 
دیگری از س��خنان خود، به موضوع امنی��ت و حفاظت از 
اطالعات اشاره کرد و گفت: اگر در سیستم های ما امنیت 
الزم وجود نداشته باش��د، دش��من به راحتی می تواند از 

اطالعات مجموعه ما استفاده کند.

استیضاح مذاکرهنیروی انتظامی سپاه

گشت ارشاد 
مطلوب ما نیست 

چه کسی سرپرست 
وزارت ورزش می شود؟! 

چراپیشنهاد   مذا کره 
احمدی نژاد    جدی گرفته  نشد؟ 

نفوذ سپاه به محرمانه ترین 
اطالعات  دشمن 
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دول��ت محمود احم��دی نژاد ک��ه در م��رداد ماه 
س��ال 1384 کار خود را آغاز کرده ب��ود، کم کم 
دارد به روزه��ای پایانی خود نزدیک می ش��ود و 
اعض��ای کابینه بایس��تی کم کم ب��ا صندلی های 
خ��ود خداحافظی کنن��د. در این می��ان و در بین 
تحلیل ها و حرف و حدیث های مختلف، جا دارد 
که روابط دولت محود احمدی ن��ژاد یعنی دولت 
های نهم و دهم هشتم را با نهادهای مختلف مرور 
کنیم، چرا که چنین مروری می تواند درس��ه ای 
بس��یاری، چه برای صاحبان دول��ت بعدی و چه 
ب��رای ارگان های مختلف داش��ته باش��د. در این 
 مطلب به رابط��ه دولت با مجلس هش��تم نگاهی 
می اندازیم . در ابتدای آغاز به کار مجلس هشتم، 
با توجه ب��ه این که این مجلس نی��ز مانند مجلس 
هفتم از اکثریتی اصولگ��را   و ا  قلیتی اصالح طلب 
تشکیل می شد به نظر نمی رسید که دولت محمود 
احمدی نژاد مش��کل چندانی با مجلس داش��ته 

باشد، اما گذش��ت زمان نش��ان داد که بیشترین 
اختالفات ممک��ن بین دولت و مجل��س به وجود 
آمد و کار به جایی رس��ید که ب��رای اولین بار در 
تاریخ جمهوری اس��المی ای��ران، رییس جمهور 
جهت پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان، به صحن 
مجل��س رفت، هرچن��د این امر نیز خود مس��بب 
تنش��ی چندباره بین دولت و مجلس ش��د.در این 
مطلب عم��ده تری��ن اختالفات مجل��س و دولت 
را مرور ک��رده و در مطالب بعدی س��عی خواهیم 
 کرد تا از خ��الل تحلیل ای��ن اختالف ه��ا آنها را 
ریشه یابی کرده و دالیلی که پشت این اختالفات 

وجود دارد را مشخص کنیم.

داستان دو رئیس
شاید کلید اختالفات بین مجلس با دولت هنگامی 
زده ش��د که علی الریجانی ب��ه عن��وان نماینده 
جبهه اصولگرایان، در انتخابات ریاست جمهوری 

 س��ال 1384 رو در روی محم��ود احم��دی نژاد
 قرار گرفت،چرا که در این س��ال ه��ا احمدی نژاد 
نشان داده است دل خوشی از رقبایش ندارد، چه 
آن که قصه اختالفات او با ش��هرداری نیز هنوز بر 
سر زبان هاست.حضور الریجانی در رأس مجلس 
و احمدی ن��ژاد در رأس دولت موجب ش��د تا آنها 
چندین بار درمورد یکدیگر صحبت کرده و درمورد 
حدود اختیارات یکدیگر به اظه��ار نظر بپردازند. 
البته به نوعی این اختالفات در هر بار اختالف بین 

دولت و مجلس رخ می نمود

قطارهای مانده در ایستگاه
یکی از مهم تری��ن اختالفات مجلس ب��ا دولت بر 
س��ر قوانینی که به موج��ب آنها بای��د مبالغی به 
متروی تهران داده می ش��د، به وجود آمد. از سال 
1385 پرداخت های مترو  با تأخیر انجام می شد و 
محسن هاشمی رییس وقت شرکت مترو چندبار 

به این مسئله اعتراض کرده بود تا این که مجلس 
در اس��فند ماه س��ال 1388، پس از آن که دولت، 
تنه��ا 160 میلیارد توم��ان از 230 میلیارد تومان 
بودجه تصویب ش��ده برای مترو را پرداخت کرد، 
قانون��ی تصویب کرد ک��ه به موجب آن بایس��تی 
دولت دو میلیارد تومان از صن��دوق ذخیره ارزی 
 به مترو می داد. این قانون ابتدا در شورای نگهبان 
به دلیل مشخص نبودن محل تأمین درآمد آن رد 
شد، اما با اصرار مجلس به مجمع تشخیص فرستاده 
و در آنجا تصویب شد. شهرداری تهران مطابق این 
قانون می توانست، رأسا یک میلیارد دالر از محل 
حس��اب ذخیره ارزی و یا صندوق های جایگزین 
برداش��ت کند. تفاوت عمده این قان��ون با قوانین 
قبلی این ب��ود که در این قانون، ش��هرداری مجاز 
به برداشت از حس��اب ذخیره ارزی بود و نیازی به 
پرداخت پول از سوی دولت نداشت، اما برای انجام 
این کار نیاز داشت تا دولت، این قانون را ابالغ کند؛ 

امری که دولت مصرانه از اجرای آن سرباز می زد.

چالش های هدفمندی
ام��ا یکی دیگ��ر از م��واردی که موج��ب اختالف 
شدید مجلس و دولت ش��د، اختالف بر سر قانون 
هدفمندی یارانه ها، چه در فاز اول و چه در فاز دوم 
بود.اولین اختالف ها به زمانی مربوط می شود که 
محمود احمدی نژاد در اوایل س��ال 1387 گفت 
که ش��یوه توزیع کنونی یارانه در کش��ور هدفمند 
نیست و اگر این گونه پیش رود کشور در سه سال 
آینده فلج می شود. پس از آن، در اواسط تابستان 
مردم فرم اطالعات اقتص��ادی خانوار را که در اول 
مرداد توزیع ش��ده ب��ود تکمیل کردن��د. اختالف 
دولت و مجلس در حین تصوی��ب قانون هدفمند 
کردن یارانه ها داستانی اس��ت با سری دراز.بعد از 
طوالنی شدن تصویب این قانون و کشمکش دولت 
 و مجلس بر سر آن، سرانجام در فروردین ماه 1389 
احمدی نژاد پیشنهاد داد که این قانون به رفراندوم 
گذاشته شود؛ پیشنهادی که واکنش های زیادی 
را در پی داشت. بعد از این اقدام بود که تصویب این 
قانون روند س��ریع تری به خود گرفت و سرانجام 
مجلس در بهار 1389 قانون هدفمند کردن یارانه 

ها را تصویب کرد، ام��ا چالش بین مجلس و دولت 
در این مورد به اینجا ختم نشد، چرا که مجلسیان 
معتقد بودن با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه 
ها از آذر ماه سال 1389، دولت به نوعی مجلس را 
دور زده است، چرا که اصالح یارانه ها تا سقف 20 
هزار میلیارد تومان)که خواس��ته مجلس بود( در 
سه ماه پایانی سال به منزله آنست که طی 12 ماه 
80 هزار میلیارد تومان یارانه هدفمند شود و این 
همان بود که دولت می خواس��ت. به همین دلیل 
بود که گاه و بی گاه نماین��دگان از اجرای ناقص و 
بی توجهی دولت به قانون هدفمند کردن یارانه ها 
گالیه می کردند.این گالیه ه��ا و اختالفات به فاز 
دوم هدفمند کردن یارانه ها نیز رس��ید. در سال 
گذشته و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 90، 
زمزمه های اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 
جدی تر ش��د و گویا دولت مصمم بود که تا پایان 

سال مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند. 
س��رانجام اما  مجلس در آخرین جلسه علنی سال 
90 دولت را موظف کرد تا اجرای فاز دوم هدفمند 
کردن یارانه ها را تا تیرماه 1391 به تعویق بیندازد 
و از سوی دیگر دولت را مکلف کردد که در اجرای 
قانون هدفمند کردن یارانه ها برای س��ه ماهه اول 
سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل 
کند. این امر نیز گویا به مذاق دولت خوش نیامد، 
چرا که از همان اواخر س��ال 90 زمزمه اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ه��ا را آغاز ک��رده بود و در 
ششم فروردین س��ال 91 از واریز 28 هزار تومان 
مابه التفاوت یارانه نقدی به حس��اب خانوارها خبر 
داد. انتشار این خبر از سوی نمایندگان مجلس به 
عنوان کلید خوردن آغاز فاز دوم هدفمندی تعبیر 
شد و در پی همین مسأله بود که گفته شد رییس 
مجلس نام��ه ای در این خصوص ب��ه رهبر معظم 
انقالب نوشته و کسب تکلیف کرده است. این خبر 
در حالی منتش��ر ش��د که گفت و گوی تلویزیونی 
احمدی ن��ژاد که ق��رار ب��ود 30 فروردین صورت 
بگیرد وبنا بود احمدی نژاد ط��ی آن آغاز فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها را اعالم کند، لغو شد. سرانجام 
بعد از همه این اختالف��ات فاز دوم هدفمند کردن 

یارانه ها نیز بی سر و صدا انجام شد.

مرور اختالفات دولت نهم و دهم با مجلسی که گذشت

همه اختالفات مجلس و دولت



 راهپیمایی مردم اصفهان 
در دفاع از پیامبر)ص( 

گروه شهر: مردم اصفهان بار دیگر  در محکومیت توهین به ساحت 
پیامبر اس�ام)ص( روز گذش�ته دس�ت به راهپیمایی زدند.در این 
مراسم حجت االسام طیبی فر مسوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
صاحب الزمان)عج( اصفهان با بیان اینکه اندیشه امام خمینی)ره( 
اندیشه نبوی و علوی اس�ت، گفت: اقدامات مذبوحانه دشمن برای 

خاموش کردن این اندیشه هاست.
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هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکی 
برای سامت غذایی مردم 

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: در س��ال های اخیر 
مراجعات مردم به بیمارس��تان ها به دالیل آالیندگی  افزایش یافته 
است و به همین دلیل مس��ئوالن باید س��امتی مردم را در توسعه 

صنایع بیش از پیش لحاظ کنند.
 ش��اهین ش��یرانی با اش��اره به موضوع آالیندگی ها اظهار کرد: در 
بحث آالیندگی همیش��ه بحث های زیادی مطرح است و همه نیز از 
اهمیت آن با خبر هستند، اما در نهایت تصمیم گیری های جدی به 

فرصت های آتی موکول می شود. 
وی افزود: بحث آالینده های کش��ور عراق و نیز آالیندگی های هوا، 
خاک و آب جدی و زیست محیطی است و در درازمدت اثرات مخرب 

آن مشخص می شود.

 احداث قطعه های خانوادگی 
در باغ رضوان 

  مدیر عامل س��ازمان آرامستان هاي ش��هرداری اصفهان از احداث 
قطعه های محلی و بلوک های خانوداگی در ب��اغ رضوان خبرداد و 
اعام کرد: این طرح در سال آینده در فاز سوم این آرامستان اجرایی 

می شود. 
مجتبی کاظمی ب��ا اعام این خبر گفت: ایج��اد قطعه های محلی و 
بلوک های خانوادگی در فاز س��وم باغ رضوان در نظر گرفته شده به 
همین منظور طراحی فاز سوم آرامس��تان یعنی از قطعه ۶۶ به بعد 
تا پایان س��ال جاری صورت می گیرد. وی افزود: احداث قطعه های 
محلی و بلوک های خانوداگی در باغ رضوان ب��ه منظور بهره مندی 

شهروندان از فضای قبور اختصاصی و خانوادگی است.

 مراقب عوارض مواد آرایشي 
قاچاق باشید 

عضو مرکز تحقیقات بیماریهای پوس��ت و س��الک دانش��گاه علوم 
پزشکی مشهد با بیان اینکه درج برچسب مورد تائید وزارت بهداشت 
 درمان و آموزش پزش��کی ب��ر روی کاال یکی از راه های تش��خیص 
فرآورده های قاچاق و غیر قاچاق است، اظهار داشت: تغییر رنگ در 
پوست، سوختگي شیمیایي و ایجاد زخم از جمله واکنشهای پوستی 
نسبت به استفاده از مواد آرایشی و بهداشتی غیر مجاز به شمار می 
رود. مهناز بني هاشمي ادامه داد: در برخي از موارد با توجه به شیوع 
استفاده از لوازم آرایشی ممکن است استفاده از این مواد بدون کیفیت 
حساسیت هاي تماسي و یا آلرژیک و یا تجمعي را ایجاد کند که قابل 
 جبران نیست. به گفته وی از  دیگر عوارضي که ممکن است استفاده

 نا به جا از این مواد در بر داش��ته باش��د آکنه هایي اس��ت که در اثر 
استفاده از این مواد به وجود مي آید.

 حسام نژاد از شهرداری رفت 
مهرانی آمد 

س��قاییان نژاد، ش��هردار اصفهان در مراس��م تودیع ومعارفه معاون 
مالی ش��هرداری  اصفهان با تاکید بر این که اگ��ر کارها و فعالیت ها 
رنگ و ب��وی خدایی بگیرد اعتم��اد و اطمینان نیز جلب می ش��ود، 
اظهارداش��ت: خدمت به خلق خدا نعمت بزرگی اس��ت ل��ذا باید با 
 تبعیت از کام خدا، خالصانه در این مسیر گام برداشته شود تا جامعه

 اعتا باید. گفتنی اس��ت مراس��م تودیع و معارف��ه مدیرامور مالی 
شهرداری با حضور شهردار و رییس ش��ورای اسامی شهر اصفهان 
برگزار شد. در این مراسم علیرضا بوژ مهرانی و حسین شهرام نیا طی 
احکامی از سوی سقاییان نژاد شهردار اصفهان به عنوان مدیر جدید 
امور مالی و مشاور اقتصادی شهردار منصوب شدند و از زحمات حسام 

نژاد معاون مالی قبلی تقدیر شد.

 معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت آب منطقه ای اصفهان گفت: در حال 
حاضر حجم ورودی آب به سد ۶ میلیون مترمکعب در ثانیه است و برای 

مجوز صنایع باید دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
علی اصانی با اشاره به بحث توسعه صنعت، اظهار کرد: باید برای صدور 
مجوز به صنایع و می��زان آب مورد نیاز دقت بیش��تری صورت گیرد.وی 
افزود: اکنون با شرایط نامناس��بی به لحاظ آب در استان روبه رو هستیم، 
 چنانکه حجم ورودی آب به س��د اکنون ۶ میلیون مت��ر مکعب در ثانیه 

است.
وی  تصریح کرد: خروجی سد یک هزار و 508 مگاوات و 108 میلیون متر 

مکعب حجم سد است.

با وجود گذشت حدود ۷ماه از سال تنها 11میلیارد تومان از 10۷ میلیارد 
تومان بودجه مترو اصفهان پرداخت شده اما رییس شورای اسامی شهر 
می گوید: هنوز مدیریت شهری برای تخصیص بودجه مترو به عنوان یکی 

از طرح های مهرماندگار قطع امید نکرده است.
عباس حاج رسولیها گفت: برای مترو اصفهان در سال جاری 10۷ میلیارد 
تومان بودجه دولتی در نظر گرفته ش��ده اما تاکن��ون 11 میلیارد تومان 

یعنی حدود 10 درصد این بودجه اختصاص داده شده است.
وی  اذعان داش��ت: مقرر ش��ده ۲ میلیارد دالر از طریق صندوق توسعه 
و ذخیره ارزی به مترو کان ش��هرها اختصاص یابد ام��ا این مهم محقق 

نشده است.

پیگیری

گزارش تصویری

گشتی در اخبار 

 دانش آموزان عشایر 
به  مدارس روزانه  می روند 

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
دانش آموزان عشایری که در فصل ییاق در اس��تان اصفهان مستقر 
هستند از جمله عشایر عرب جرقویه و عشایر سمیرم و شهرضا مانند 
دانش آموزان غیر عش��ایر تحصیل می کنند. نجمه باجان به وضعیت 
تحصیلی فرزندان عشایر در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: با توجه 
به اینکه فرزندان عشایر در زمان بازگش��ایي سال تحصیلی در استان 
نیس��تند هیچ گونه فعالیت آموزش رسمی عش��ایر در اصفهان وجود 
ندارد. وی با اشاره به اینکه فرزندان دانش  آموز عشایر همراه با خانواده 

از نیمه دوم اردیبهشت ماه تا 
نیمه دوم شهریور ماه در استان 
اصفهان حضور دارن��د، ادامه 
داد: ح��وزه معاون��ت ابتدایی 
اداره کل آم��وزش و پ��رورش 
استان اصفهان در زمان حضور 
دانش آموزان عشایر در استان 
پیگیری امور تحصیلی آنها را 

بر عهده دارد.
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خبر روز بهره برداری  از خوابگاه دانشجویان خور وبیابانک 
ساخت خوابگاه شبانه  روزی دخترانه عفاف خوروبیابانک از جمله مصوبات سفر دوم هیأت دولت 
به استان اصفهان است که تا کنون 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.این خوابگاه در زمینی 

به مساحت سه هزارو 500 متر و زیر بنای یک هزار و ۲00 متر مربع  درحال ساخت می باشد.
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در این وضعیت��ی که هر روز ب��ار تورم 
 گروه 
 بی توجه ب��ه دخل وخ��رج جامعه باال شهر

م��ی رود و در همی��ن زمان��ی ک��ه 
کارشناسان هم به باال رفتن سن ازدواج هشدار می دهند معلوم 
نیست که برای صورت گرفتن این تکلیف واجب دینی و عرفی 
چه نهادی می خواهد پیش قدم ش��ود.اگر دست بگذاریم روی 
اسم نهادهایی که وظیفه شان ارائه تسهیات برای جوانان است 
هم ناامید باز می گردیم چ��را که همین نهادها هم فقط در حد 

حرف خوب بلدند خودی نشان بدهند .
حاال باز یکی دیگر از مس��ئوالن متولی هشدار داده که مجری 
تسهیل قانون ازدواج نامعلوم است. به گفته معاون ساماندهي 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، بر اس��اس قانون، مجري 
قانون تس��هیل ازدواج جوان��ان وزارتخانه هاي اقتص��اد و راه و 
شهرسازي هستند و باید از تصویب کنندگان این قانون پرسید 
که چرا هیچ یک از حوزه هاي جوانان مجري این قانون نیستند.

محمد صادق اکبري گفته بخشي از قانون تسهیل ازدواج جوانان 

عملیاتي نشده اس��ت چرا که  در س��ند جامع جوانان تکالیف 
دستگاه هاي اجرایي تعیین شده است. به عنوان مثال قرار شده 
است تا در برنامه هاي درس��ي وزارت بهداشت پیش بیني هاي 
الزم انجام ش��ود و وزارت علوم براي دانشجویان متاهل امکان 
استفاده از خوابگاه هاي متاهلین را فراهم کرده و وزارت آموزش 
و پرورش نیزبا رویکرد آموزش مهارته��اي زندگي کتاب هاي 

درسي را بازنگري کند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان 13 ماده دارد و در آن وظایفي مانند 
راه اندازي صن��دوق اندوخته ازدواج جوانان و احداث مس��کن 

موقت به عهده دولت گذاشته شده است.
ولی وقتی حتی برای یک وام ازدواج جوانان که مبلغ ناچیزش 
در هزینه ه��ای ازواج گم می ش��ود هزار جور ضام��ن و امضا 
 و دویدن الزم اس��ت و اصا جوان��ان را از گرفتنش پش��یمان 

می کند چه انتظاری است که سایر قول ها تحقق پیدا کند.
باز هم باید به همت برخی نهاده��ای خصوصی و مردم، آفرین 
گفت که با طرح هایی مثل ازدواج آس��ان و .... امکان برگزاری 

 برخی مجالس عروس��ی و جش��ن ها با هزینه کمت��ر را فراهم 
کرده اند.ولی یکی نیس��ت بپرسد حاال جش��ن و جهیزیه و .... 
تامین شد، آیا مسکن و شغل و آینده این جوانان در زیر بار این 

مشکات دوام می آرود؟

این نیز بگذرد
مس��ئوالن این حوزه که اصا معلوم نیس��ت چند نهاد هستند 
که فعا از مدیریت فقط  بیشتر به تاسف خوردن برای  جوانان 
 بس��نده کرده اند. ولی معضات اجتماعی دس��ت روی دست

 نمی گذارند و به جامعه رخنه می کنند. 
نتیج��ه اش م��ی ش��ود جوان��ان 30 س��ال ب��ه باالی��ی ک��ه 
چ��ون ب��را یش��ان ام��کان ازدواج نیس��ت ی��ا افس��رده 
 م��ی ش��وند ی��ا ب��ه ناهنج��اری ه��ای اجتماع��ی دام��ن

 می زنند.افزایش دوس��تی های خیابانی ،افزایش بزهکاری در 
میان جوانان، تمایل نداشتن جوانان به ازدواج در دراز مدت وده ها 

آسیب دیگر هدیه این بی تفاوتی های متولیان  امر است.

هیچ نهادی داوطلب تحقق رویای ازدواج نمی شود

امس��ال نیز همانند سنت 
داوود 
15 ساله اس��تان اصفهان شیخ جبلی

جشنواره ش��هید رجایی 
کار خود را برای تش��ویق نهادها و کارمندان برتر 
استان در اصفهان ش��روع کرد تا محوری باشد از 
س��وی دولت برای معرفی نهادها و افراد برتر در 
دستگاه های اجرایی دولت که توانسته اند در طی 
یک سال گذشته به خدمت صادقانه و مثمر ثمر 
بپردازند. البت��ه ناگفته نماند ک��ه ماک انتخاب 
افراد در این جشنواره تعیین گزینه هایی است که 
شاید در اکثر کارمندان دیده شود وفقط این افراد 
 و یا نهادها توانس��ته اند ت��ا امتیاز بیش��تری در 
رتبه بندی جشنواره کسب کنند. جشنواره سال 
جاری که در محل تاالر کوثر مجموعه ورزشی ۲۲ 
بهمن برگزار شد شاهد حضور مدیران و کارمندان 
دستگاه های مختلف استان بود که توانسته بودند 
با ارائه خدمات بهتر به م��ردم خود را برتر معرفی 
کنند. در این جش��نواره بنا ب��ر برآوردهای انجام 

ش��ده 41 دس��تگاه برتر و 300 کارمند توانسته 
بودند تا عنوان برتر استان را از آن خود کنند. در 
یک اقدام ابتکاری در اس��تان اصفهان همزمان با 
بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد، شاخص های 
اس��تقرار چرخه بهره وری نیز مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت.علیرضا ذاک��ر اصفهانی اس��تاندار 
 اصفه��ان با بیان اینک��ه آنچه م��ا در دولت به آن 
می اندیش��یم در مس��یر فعالیتهای اجتماعی به 
عنوان سرلوحه آرمانی به گزینه های رفاه، آسایش 
و امنیت مردم است، گفت: آنچه بیشتر به آن فکر 
می کنیم خدمت بی منت به مردم است و در چند 
ساله گذشته در راستای برآورده کردن نیاز مردم 

تنها به شعارگرایی برای خدمت اکتفا نکردیم.
استاندار اصفهان متذکر شد: با پایان یافتن دولت 
دهم ش��اهد تحوالت خوبی در میهن و بخصوص 
اصفهان هس��تیم و واقعیت این اس��ت که آنچه 
دولت به عنوان آرمان به آن فکر می کند حرکت 
در مسیر خدمت به مردم است و امید داریم آنچه 

در این دولت و دولت گذش��ته صورت گرفته در 
راس��تای جلب رضایت م��ردم بوده باش��د. ذاکر 
اصفهانی با اعام این مطلب که اصفهان در بخش 
خصوصی نیز پیش��رفتهای محسوسی در دولت 
الکترونیک کس��ب کرده است، گفت: اصفهان در 
تمامی ابع��اد حتی در بخش خصوصی توانس��ته 
گوی س��بقت را از دیگر اس��تانها در بخش دولت 
الکترونیک ربوده و در این م��دت از آن خود کند 
به طوریکه در چند نوبت من ب��ه عنوان نماینده 
استان اصفهان در جش��نواره های کشوری مورد 
احترام ق��رار گرفت��م. وی به نظام تش��ویق بین 
س��ازمان و ادارات اش��اره کرد و گفت: در دولت 
بیش از هر چیز نظام تشویق برای ما مورد اهمیت 
 بوده و این گزینه فضای پرنش��اط با  انگی��زه  در  بین  
مجموعه ها  ایجاد کرده است. قابل ذکر است که 
بگویم همواره تاش کرده ایم تا با تمام محدودیت ها 
و ضعف های مالی رضایت کارمندان را در ادارات 
فراهم کرده و این مس��اله ای است که همه به آن 

اذعان دارند. اس��تاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
جشنواره شهید رجایی محلی برای تشویق ادارات 
و سازمانهای دولتی است، گفت: 41 دستگاه برتر 
و 300 کارمن��د نمونه در پانزدهمین جش��نواره 
شهید رجایی مورد تجلیل قرار می گیرند و با توجه 
به حضور بخش خصوصی که وسایل پیشرفت را 
در بین دس��تگاههای اجرایی فراهم آورده سعی 
کرده که سه دستگاه بخش خصوصی نیز در این 

جشنواره مورد تجلیل قرار گیرند. 

امنی�ت اجتماع�ی دس�تاورد دول�ت 
در مسیر توسعه

وی گف��ت: اصوال رس��الت دولت در کش��ورهای 
مختلف توسعه کشور در مسیر اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی است و وظیفه دس��تگاه های اجرایی 
دولت است که این مقوله ها را به سرانجام برسانند 
و ماحصل آن را که نهایتا به امنیت می انجامد برای 
مردم ارمغان بیاورند. به گفته وی تصمیم گیری 
برای امنیت جامعه کار سیاسی محسوب می شود 
و این مساله در شکل گیری سیاست هر دولت بنا 

بر عملکرد آنها صورت می گیرد.

برنامه توسعه کشور به صورت منسجم 
انجام می شود

ذاکر اصفهانی با بیان این مطلب که برنامه توسعه 
در کشور به صورت منسجم انجام می شود، گفت: 
برنامه توس��عه یک سیس��تم منس��جم است و با 
استفاده از س��ازو کاری که دارد رویکرد منسجم 
و مدیریت شایس��ته و نظام مند را برای دولت به 
همراه می آورد.اس��تاندار اصفهان اظهار داشت: 
آنچه امروز تحت عنوان قانون خدمات کشوری و 
برنامه های تحول اداری از آن یاد می شود جهت 
مناف��ع ملی صورت م��ی گیرد.وی عن��وان کرد: 
تحول راهبردی اساس��ی برای نظام اداری کشور 
است که دولت الکترونیک در راستای این تحول 
گام مفیدی برداشته و توانسته که در گزینه های 

مختلف موفقیت های خوبی کسب کند.
به گفته وی اس��تقرار دولت الکترونیک، عدالت 
در نظام پرداخت، س��ازمان دهی نیروی انسانی، 
تمرکز زدایی، افزایش بهره وری و اس��تقرار نظام 

جامع عملکردی، سامت اداری، اصاح ساختار و 
فرآیندها، توانمندسازی و آموزش، تقویت و توان 
کارشناسی و خدمت رسانی و طرح تکریم ارباب 
رجوع از 10 گزینه دولت الکترونیک است که در 

مدت دولت های نهم و دهم به ثمر رسیده است.

بررس�ی 53 ط�رح مان�دگار اس�تان 
اصفهان در دولت 

وی در بخ��ش دیگر صحب��ت خود اظه��ار کرد: 
امیدواری��م در ماه های آینده از عم��ر باقی مانده 

دولت ده��م بتوانیم ک��ه وظیفه خ��ود که همان 
خدمت رسانی است همانند گذشته حتی با قوت 
بیش��تر انجام دهیم در همین راستا روز دوشنبه 
هفته جاری برای بررس��ی 53 طرح مهر ماندگار 
استان اصفهان جلس��ه ای در هیات دولت داریم 
 و در کنار آن طرحهای دیگر اس��تان نیز بررسی

 می ش��ود. ذاکر اصفهانی در بخ��ش پایانی خود 
خبر داد: تعطیلی روز پنج شنبه در استان مطرح 
شده که متاسفانه من به تنهایی نمی توانم در این 
رابطه اظهار نظر کنم برای اینکه این مس��اله باید 
کار کارشناسی شود و به موضوع پرداخته شود در 
هرصورت سعی می کنیم آسایش و رفاه کارمندان 
بخصوص بانوان که یک روز بیشتر در کنار خانواده 
در طول هفته س��پری کنن��د را با ای��ن یک روز 

تعطیلی فراهم کنیم.

در جشنواره شهید رجایی انجام شد

تجلیل از 41 دستگاه و 300 کارمند نمونه استان

مرد میدانم آرزوست 

اصفه�ان در تمامی ابعاد حتی 
در بخش خصوصی توانس�ته 
گوی سبقت را از دیگر استان ها در 
بخش دولت الکترونیک ربوده 
و در این مدت از آن خود کند 
به طوریکه در چند نوبت من به 
عنوان نماینده استان اصفهان 
در جش�نواره های کش�وری 

مورد احترام قرار گرفتم

آخرین وضعیت حجم 
ورودی آب به سد

تخصیص فقط ۱۰ 
درصد بودجه مترو



چهره روزیادداشت

 بازارهای اصفهان
 امروز تعطیل می شوند

ب��ازار  اصفه��ان در اعت��راض ب��ه فیلم موه��ن به س��احت مقدس 
پیامبراس��ام)ص( از ۸ تا۱۰ صبح  امروز دوش��نبه تعطیل اس��ت. 
بصیرت رییس مجمع امور صنفی اصفهان با اعام این خبر گفت: بنا 
به تأکید و به دستور قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف ایران  و 
در راستای محکوم کردن عامان این حرکت ضداسامی، این اقدام 

صورت می گیرد. 

تولید انبوه تندر 90 با دنده اتوماتیک
معاون تولی��د تندر9۰ ایران خ��ودرو درزمینه تولید ای��ن خودرو با 
 گیربکس اتوماتیک گفت : تولید آزمایشی تندر9۰ دنده اتو ماتیک 

از هفته آخر شهریورماه سال جاری آغاز شده است.
 محمد رضا معتمد گفت : طبق برنامه ریزی ها قرار است تولید انبوه 
این خودرو از آذر ماه سال جاری آغاز شود. وی اظهارداشت : با توجه 
 به موفقیت آمیز بودن تس��ت های رانندگی  تن��در9۰ و اقبال بازار 
 به مدل ه��ای اتوماتی��ک، پیش بینی می ش��ود که تولید س��الیانه

  این خ��ودرو )تندردن��ده اتوماتی��ک( به بی��ش از ۱5هزار دس��تگاه 
برسد.

 معتمد مهم ترین تفاوت بین تندر9۰ معمول��ی و دنده اتوماتیک را 
نمایش وضعیت دنده درقسمت نمایشگر جلو آمپر، تغییر دسته دنده 

و پوسته سپر رنگ شده عنوان کرد.  

اخبار کوتاه

4
بزرگ ترین پیمانکار نفتی ممنوع المعامله شد

با ارسال نامه ای به بیش از 5۰ شرکت تابع وزارت نفت، شرکت »الف- سین« به عنوان یکی از بزرگ ترین 
پیمانکاران نفتی کش��ور، ممنوع المعامله شده است. طی سه سال گذش��ته قراردادهایی به ارزش 

چهار میلیارد دالر برای ساخت و توسعه  پروژه های عظیم گازی به این شرکت واگذار شده است.
۱۸بانک کشور

4۲ میلیارد دالر را چه کرده اند؟
عزتاهللیوسفیانمال

نمایندهمجلس

وقتی بانک مرکزی بدون این که حس��اب پرداختی های خود را داشته 
باشد، اعام می کند ۴۲ میلیارد دالر که بیشتر از بودجه یک کشور است 
به ۱۸ بانک کشور داده  و حتی حاضر نیست لیستی از این که این پول در 
کجا هزینه شده است، بدون نام بردن از شخص خاصی ارایه دهد، چگونه 
می توانیم انتظار تخلف در این سیستم را نداشته باشیم. در چنین شرایطی 
که مشخص نیست ۴۲ میلیارد 
دالر کجا هزینه شده است، این 
که ن��رخ دالر ۲۰ یا ۳۰ تومان 
پایین بیاید چه معنایی دارد؟ 
نظ��ام بانکی کش��ور به جایی 
رس��یده که خودش مش��کل 
اصلی اقتصاد کشور شده و اگر 
اصاح نشود، آفت اقتصادی به 

وجود می آورد.
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روز گذشته  ادامهازصفحهیک:  
شهرزاد 
حجم مبادالت در اتاق ارزی از کل عرضه باباعلیپور

هفته قب��ل پیش��ی گرفت. مس��ئوالن 
امیدوارند سرعت گرفتن این روند به ساماندهی تقاضا منجر شود.

 برخی کارشناس��ان نیز با اس��تقبال از ایجاد این مرکز معتقدند 
در کنار مدیری��ت تقاض��ای ارزی بای��د زمینه مدیری��ت مازاد 
 نقدینگی ایجاد شده بر اثر سیاست های انبساطی در ابتدای سال 

فراهم شود.
 آزادس��ازی در بازار پول با توجه به تأکید بس��ته پولی و هدایت 
بخشی از نقدینگی به بازار مسکن از جمله راهکارهای پیشنهادی 
است. بانک مرکزی امیدوار است که با راه اندازی این اتاق، نرخ ارز 
کاهش پیدا کند، به طوری که حت��ی محمود بهمنی در این باره 
معتقد است که  با توزیع ارز در این مرکز، قیمت ارز کاهش پیدا 
خواهد کرد، چرا که بخش��ی از تقاضا از این مرکز تأمین می شود 
و فشار تقاضا از بازار برداش��ته خواهد شد و کاهش تقاضا به طور 

طبیعی قیمت را کاهش خواهد یافت.
 اما آیا این اقدامات از سوی کارشناس��ان عرصه اقتصاد مالی نیز 
حرکتی سنجیده محس��وب می ش��ود و بازار آزاد از آن حمایت 

می کند؟

حذف شدن ارز مرجع عجیب نیست

دکتر مرتضی کاظمی از کارشناسان اقتصادی اصفهان در این باره 
به زاینده رود گفت : به نظر  می رسد با راه اندازی این مرکز، دولت 
مسیری را طی کند که طی آن، تعیین نرخ ارز به بازار سپرده شود، 
به طوری که خیلی عجیب نیس��ت که طی م��دت زمان کوتاهی 

شاهد حذف شدن ارز مرجع باشیم.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی با اذع��ان به ای��ن که چن��د نرخی 
بودن ارز ب��ه هیچ عن��وان پدیده خوب��ی نیس��ت ،تصریح کرد: 
نکته حائ��ز اهمیت آن اس��ت که دول��ت در تک نرخ��ی کردن 
ارز عجله نکن��د و با اق��دام های ش��تاب زده همچ��ون حرکت 
 های پیش��ین بان��ک مرک��زی، موجب الته��اب اقتصاد کش��ور 

نشود.
کاظمی با اش��اره به زمان پیش از ش��وک ارزی در کشور، گفت: 
زمانی که ارز ارزان تر بود کارشناس��ان پیش بینی می کردند که  
افزایش نرخ ارز سبب رونق اقتصادی، توسعه صادرات و درنهایت 
کاهش واردات می ش��ود، به طوری که حجم ص��ادرات، صنایع 
داخل��ی را تقویت می کند، ام��ا امروز این تحلیلگران نس��بت به 

دیدگاه پیشین خود مردد شده اند.
  وی در این باره توضیح داد: بی ثباتی،  بزرگ ترین مش��کلی است که 
پیش روی سیاس��تگذاران پولی کش��ور قرار گرفته است، چرا که 
تمام بسته های سیاس��تی بانک مرکزی با شکس��ت مواجه شده 
 اس��ت و در عمل، دولت نتوانس��ته در کنترل ب��ازار ارز کاری از

  پیش ببرد . 
کاظمی تصریح ک��رد: اگر در یک ش��رایط اقتص��ادی معمولی، 
 نرخ ارز افزایش می یافت به طور حت��م پیش بینی ها به حقیقت 
می پیوست و ش��اهد رونق اقتصادی بودیم، اما بی ثباتی و تورم 
کنونی، تحلیلگران را درخص��وص نتای��ج  ارز آزاد با تردیدهای 

بسیاری مواجه کرده است.

چه باید کرد؟ 
مهم ترین پرسشی که در این میان مطرح است نتایج حاصل از راه 
اندازی اتاق ارز در شرایطی است که هنوزنتایج این اقدام روشن 

نیست و این که بهترین تصمیم ،در این وضعیت چیست؟ 
دکت��ر مصطف��ی عم��اد زاده  
عضو هی��أت علمی دانش��گاه 
اصفه��ان در ای��ن ب��اره ب��ه 
زاین��ده رود گف��ت: هرگونه 
دخال��ت دول��ت درح��وزه 
پ��ول و ارز، به ب��ی اعتمادی 
بیش��تر بخ��ش خصوص��ی 
دامن می زند و ای��ن بدترین 
 اتفاق��ی اس��ت که م��ی تواند

 رخ دهد.  این اس��تاد اقتصاد 
تأکید کرد: ه��ر تصمیمی که 
تاکنون گرفته ش��ده است به 
بدتر شدن اوضاع منجر شده 
و دراین ش��رایط بهتر اس��ت 
افرادی مانن��د بهمنی رئیس 

بانک مرک��زی، مصاحبه نکنند ت��ا مردم بیش از این س��ردرگم 
نباش��ند. عم��اد زاده پیش��نهاد داد: تعیی��ن قیم��ت ارز باید به 
 دس��ت بازار س��پرده ش��ود ودولت باید به رأی بخش خصوصی 

تن دهد. 
بر اساس این گزارش، مینو کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی از 
ظهور نتایج راه اندازی  این مرکز در ۱5 روز دیگر  خبر داد واظهار 
کرد: باید اجازه داد تا مدتي از فعالیت مرک��ز مبادله  دارندگان و 
متقاضیان ارز بگذرد، اما من معتقدم تا ۱5 روز بعد از آغاز فعالیت 

این مرکز، نتایج آن در بازار مشخص مي شود.
 بدین ترتیب ۱5 روز آتی ش��اید از مهم تری��ن روزهای اقتصاد 
کش��ور باش��د تا ببینی��م برخاف ب��ی اعتم��ادی بازار ب��ه نرخ 
 ارز، اتفاق��ی رخ خواهد ی��ا آن که ای��ن نوظهور نیز با شکس��ت 

مواجه می شود.

امواج تردید باالی سر بازار 

اتاق ارز، نوظهوری که مورد اعتماد نیست

 تمام بسته های
 سیاستی بانک 

مرکزی با شکست 
مواجه شده است 
و در عمل، دولت 

نتوانسته در کنترل 
بازار ارز کاری از  

پیش ببرد

 سهام ذوب آهن 
امروزعرضه می شود

 مدیر سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان از معرفی سه خریدار 
داخلی � خارجی به سازمان خصوصی سازی برای حضور در 

عرضه بلوکی ذوب آهن اصفهان خبر داد.
مجتبی فریدونی مدیر س��رمایه گذاری شرکت ذوب آهن 
اصفهان گف��ت: بل��وک 5۳ درصدی ذوب آه��ن اصفهان 
امروز در فرابورس عرضه می شود که درصورت فروش این 
میزان سهم، وجه آن بابت رد دیون به دستگاه های طلبکار 
پرداخت می شود. وی از معرفی دو خریدار توسط شرکت 
ذوب آهن اصفهان خبر داد و افزود: شرکت ذوب آهن اصفهان 
دو خریدار داخلی � خارجی را به سازمان خصوصی سازی معرفی 
کرده است و عاوه بر این، گویا شرکت های میدکو، توسعه 
معادن و فلزات و س��رمایه گذاری امید نیز برای خریداری 

بلوک 5۳ درصدی ذوب آهن اعام آمادگی کرده اند.
مدیر سرمایه گذاری ش��رکت ذوب آهن اصفهان درمورد 
واگذاری مابقی سهام این شرکت گفت: غیر از باقی ماندن 
۲۰ درصد از سهام شرکت در دست ایمیدرو، مابقی سهام 
شرکت به صورت خرد عرضه می شود تا سهام شناور شرکت 
به 5 درصد برسد. بلوک ۱5 درصدی ذوب آهن اصفهان یک 
بار برای اولین بار در تاریخ ۱۳ خرداد در فرابورس عرضه شد 
که به دلیل عدم وجود مشتری به فروش نرفت. این بلوک 
برای دومین بار در روز ۲5 تیر ماه در فرابورس عرضه شد و 
یکی از ش��رکت های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان آن را 
خریداری کرد. در حالی قرار است بلوک »ذوب« به صورت 
۲5 درصد نقد و اقس��اط چهار ساله واگذار شود که در حال 
حاضر سهام این شرکت با رشد قابل توجهی مواجه شده و 
به قیمت ۲۴۱ تومان معامله می شود.ش��ش درصد سهام 
ذوب آهن اصفهان در فرابورس عرضه اولیه شده و ۱5 درصد 
دیگر به وکالت از صندوق ذخیره فرهنگیان بابت رد دیون 

واگذار شده است.

افزایش 47 درصدی قیمت طال
س��رایت هیجان افزایش روزانه قیمت انواع ارز و سکه به 
بازار طا، باعث رشد بیش از ۴7 درصدی قیمت طا در 
نیمه اول امسال شده و قیمت های افسانه ای در این بازار 
به ثبت رسیده است. در روزهای اخیر نیز قیمت ها همچنان 
به صعود خود ادام��ه داد و تا پایان وقت روز گذش��ته به 
حول و حوش ۱۱5 هزار توم��ان افزایش یافت؛ رکوردی 
که تاکنون درم��ورد قیمت یک گرم ط��ا در بازار ایران 

اتفاق نیفتاده بود. 

اخبار ویژه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرائیه
4602 ش��ماره پرونده: 8900400200300054/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 8900111/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200302269، بدینوس��یله به آقایان 1- علیرضا صابری فرزند 
صادق به آدرس: خورزوق خیابان ش��هید رجایی کوچه دارالقرآن 2- رمضانعلی سعیدی 
فرزند مصیب به آدرس اصفهان ش��هرک ولی عصر نبش کوچه شهید کرمی دنیای مسکن 
بدهکاران پرونده به شماره بایگانی 8900111 که برابر گواهی مأمور ابالغ مربوطه آدرس 
فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده اس��ت ابالغ می گردد که برابر قرارداد شماره 1282-
85/11/3 بین ش��ما و مدیریت شعب بانک س��په اصفهان مبلغ 39185277 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 7339126 ریال خسارت تأخیر تا تاریخ 89/10/20 بانضمام مبلغ 22008 ریال 
ذمه روزانه که تا تاریخ تسویه بدهی به اصل طلب اضافه می شود بدهکار می باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اداره مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
م��ی گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اق��دام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 

10108 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4603 ش��ماره اجرائیه: 9110420350800187، ش��ماره پرونده: 9009980350800489، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900490، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9009970350801742 محکوم علیه بهزاد جانثاری مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 88/00/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب خسارات 
دادرس��ی )هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خس��ارت تأخیر از تاریخ سررسید 
چ��ک لغایت زمان تأدیه محکوم و اع��الم می نماید. رأی صادره نس��بت به خوانده غیابی. 
مش��خصات محکوم له: مؤسس��ه مالی و اعتب��اری ثامن االئمه نش��انی: خ جی روبروی خ 
تاالر دفتر سرپرس��تی تعاونی ثامن االئمه. وکیل محکوم له: افس��انه نوری نام پدر: اصغر 
نش��انی: اصفهان خ مطهری جنب ش��یرینی پانته آ طبقه س��وم. محکوم علیه مکلف اس��ت 
از تاری��خ اب��الغ اجرائیه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا 
گ��ذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالي معرفي کن��د که اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
ندان��د بای��د ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. 
اگ��ر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقض��اء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که ق��ادر به اجراي حکم و پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیک��ن براي فرار در 
پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایي خود بدهید بنحوي 
که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني 
میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و 

م همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید.  
الف/ 10231 هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

4604 ش��ماره اجرائیه: 9110420351200162، ش��ماره پرونده: 9009980351200039، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900039، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090351200916 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970351200081 محکوم علیه 
نس��یمه نظری نج��ف آبادی نام پدر: حس��ینعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 3/953/000 ریال بابت مجموع خس��ارات 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق 
محکوم له مسعود قضاوی نام پدر: مهدی نشانی: اصفهان خ جی فلکه خوراسگان خ سلمان 
ک زایش��گاه ک بهمن پ 61. و پرداخت نیم عش��ر دولتی به مبلغ 9/500/000 ریال در حق 
صن��دوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خ��ود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه 
س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنی��د یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد 
ب��ه مجازات حب��س از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه ب��ر موارد باال که 

قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
 مال��ي مص��وب 10 آب��ان 1377 توج��ه نمائید. م ال��ف/ 10235 ش��عبه دوازده��م دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4605 ش��ماره دادنامه: 9109970351200194، ش��ماره پرونده: 9009980351200771، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900772، خواهان آقای غالمرضا ش��هرکی مق��دم با وکالت آقای 
پیروز رش��یدیان فر به نشانی س��میرم خ طالقانی روبروی مدرسه امام )ره(، خوانده: آقای 
محمدکمالی به نش��انی خ امام خمینی شهرک رس��الت خ کیان پارس ابتدای خ سعدی جنب 
مجتمع مس��کونی صدف بن بس��ت الدن. خواسته: الزام به تنظیم س��ند خودرو، گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای پیروز رش��یدیان فر فرزند عباس بوکالت از آقای غالمرضا شهرکی 
مقدم بطرفیت آقای محمد کمالی فرزند عباسعلی بخواسته الزام به تحویل یکدستگاه کامیون 
کش��نده اف هاش- 12 ولوو به ش��ماره انتظام��ی 725 ع 14 ایران 17 ب��ه انضمام مطالبه 
کلیه خس��ارات قانونی ب��ا توجه به مفاد ق��رارداد عادی م��ورخ 88/8/25 متضمن فروش 
کامی��ون موصوف توس��ط خوانده ب��ه خواهان و تعیی��ن تاری��خ 90/5/25 بعنوان موعد 

تحوی��ل مبیع به خواهان ک��ه اصالت آن مصون از ایراد مانده اس��ت و ب��ا توجه به اینکه 
اص��ل بر صحت و لزوم ق��رارداد بیع منعقده بوده و یکی از آثار عق��د بیع همانطور که در 
قرارداد نیز در قالب ش��رط آمده تحویل مبیع توس��ط فروش��نده به خری��دار در پی انتقال 
مالکیت مبیع می باش��د به اس��تناد م��واد 219 و 223 و 362 قانون مدن��ی و 515 و 198 و 
519 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی، ضمن ص��دور حکم بر الزام خوانده ب��ه تحویل کامیون 
موصوف به خواهان نامبرده را از باب تس��بیب به پرداخت 2/959/000 ریال بابت مجموع 
خس��ارات دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز قاب��ل واخواه��ی در ای��ن دادگاه و پ��س از آن ظرف م��دت 20 روز قابل اعتراض 
 در دادگاه تجدیدنظر اس��تان خواهد بود. م الف/ 10234 حفیظی- رئیس ش��عبه 12 دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4606 ش��ماره دادنامه: 9009970350301869، ش��ماره پرونده: 9009980350301093، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901093، خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه )ع( با وکالت آقای 
رضا رضایی به نشانی اصفهان/ خ آمادگاه/ جنب ک نجفی/ ساختمان نساجی پارس/ ط 3، 
خواندگان: 1- آقای رسول تک به نشانی اصفهان/ خ کاوه/ سه راه ملک شهر/ خ گلستان/ خ 
آل بویه/ بوستان اردیبهشت/ بن بست یاس/ پ 33، 2- آقای رسول ایران دوست به نشانی 
اصفه��ان، خ مدرس، خ مولوی، کوی مولوی، پ 64، 3- خانم عفت ایران دوس��ت دینانی به 
نشانی اصفهان، ملک شهر، خ مفتح، ک 50 )طلوع(، کوچه مهدیه، پ 192، 4- آقای سید امیر 
ش��اوران به نش��انی اصفهان، خ پروین، ک 39 )آتش صنعت(، ابتدای کوچه، پ 47، مجتمع 
صب��ا، واحد 7، 5- آقای محمد معروفی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه 

چک، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: نظر به اینکه خواهان باس��تناد یک فقره چک به ش��ماره 8727/413673 
عه��ده بانک ملی بمبلغ س��یصد میلیون ریال طرح دعوی نموده ب��ا توجه به اینکه صحت و 
اصالت مس��تند مذکور از ای��راد و اعتراض مصون و مورد تکذی��ب خواندگان قرار نگرفته 
اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده ردیف اول آقای رسول تک به عنوان صادرکننده 
و س��ایر خواندگان به عنوان ضامن نیز مس��لم و وجود اصل چک در ید خواهان اس��تقرار 
دین برعهده خواندگان را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیهم و طلب خواهان 
دارد و ب��ا توجه به اینکه نامبردگان هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش ارائه ننموده 
و دلیل��ی ب��ر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و ب��ا وصف ابالغ واقعی 

)خوانده ردیف س��وم( و قانونی )س��ایر خواندگان( در جلسه دادرسی حاضر نشده و در 
قبال خواس��ته خواهان دفاعی به عمل نیاورده اند لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه 
دع��وی مطروحه را وارد تش��خیص باس��تناد م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
و م��واد 294 و 310 و 313 و 314 قان��ون تجارت و م��اده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و 
هزینه سفر وکالی دادگس��تری حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دیرکرد براساس شاخص 
اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی دارد. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم و پنجم غیابی و 
ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می باش��د و در خصوص خوانده 
ردیف س��وم حض��وری و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل اعت��راض در محاکم تجدیدنظر 
 اس��تان اصفهان می باش��د. م ال��ف/ 10233 اس��ماعیلی- رئیس ش��عبه 3 دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
4607 ش��ماره دادنامه: 9009970350301867، ش��ماره پرونده: 9009980350301094، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901094، خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه )ع( با وکالت آقای 
رضا رضایی به نش��انی اصفهان، خ آمادگاه، جنب ک نجفی، س��اختمان نساجی پارس، ط 
3، خواندگان: 1- آقای هوش��نگ امینی تهرانی 2- آقای فرشاد علی عسگری 3- آقای جالل 
اردالن��ی 4- خان��م معصومه جعفری 5- خان��م فاطمه عباس بیگلو 6- آقای س��عید خلیلی 
نوگوران��ی همگی مجهول المکان، 7- آقای محمد کیانی گلش��وری به نش��انی فوالدش��هر، 
محله A2، کونورتر، س��اختمان ایثار، ط 1، انتهای راهرو، پ 1، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: نظر به اینکه خواهان باس��تناد یک فقره چک بش��ماره 90/7/19-129/375637 
عه��ده بانک صادرات بمبلغ دویس��ت و پنجاه میلیون ریال طرح دع��وی نموده با توجه به 
اینکه صحت و اصالت مس��تند مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان 
قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتساب آن به خوانده ردیف اول آقای هوشنگ امینی تهرانی 
به عنوان صادرکننده و س��ایر خوان��دگان به عنوان ضامن نیز مس��لم و وجود اصل چک 
در ید خواهان اس��تقرار دین برعهده خوانده را تحقق بخش��یده و ظهور در اش��تغال ذمه 
مشارالیهم و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه نامبردگان هیچ گونه دلیلی بر بری الذمه 
ب��ودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده 
و با وصف ابالغ در جلس��ه دادرس��ی مورخه 90/12/22 حاضر نشده و در قبال خواسته 
خواهان دفاعی به عمل نیاورده اند لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه 
را واردتشخیص باستناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
249 و 310 و 313 و 314 قان��ون تج��ارت و ماده 3 آئین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله و 
هزینه سفر وکالی دادگستری حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواس��ته با توجه به درخواست وکیل خواهان به 
میزان اعالمی و پرداخت مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خس��ارت دیرکرد از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت براساس شاخص 
اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی دارد. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م 

الف/  10232 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4609 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 113/91 ش 33 خواهان س��ید هیبت ال��ه میرنظامی 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند یک قطعه زمین در بخش 5 اصفهان پالک ثبتی 149/5/133 
بانضمام مطلق خس��ارات به طرفیت 1- علیرضا الغاص پ��ور فرزند محمد مجهول المکان، 
ردیف 2 وراث محمد زارعی س��ودانی ش��امل )بطول طالکوب، رقیه، عزت، حس��ین، حسن 
09133086963، علی، صفر، فتح اله، مرتضی همگی زارعی س��ودانی( س��اکن اصفهان، خ 
زینبیه سودان جی کوچه صباحی، پ 24 ردیف 3 ورثه حیدر و نصرت کیانزاد ورثه حیدر، 
نصرت کیان��زاد )فوت(، ورثه محمد کیانزاد )فرهاد(، مهرداد، افس��انه، فتانه همگی کیانزاد( 
ورثه نصرت کیانزاد هش��ت برادرزاده و هفت خواهرزاده برادرزاده ها)منیژه، مریم، منیره، 
سرناز، سودابه، منصوره، مس��عود، محمد همگی پرچم(، خواهرزاده ها )زهرا، بدرالملوک، 
غالمعلی، محمد همگی س��یامی فرزندان عزت آقا، بهجت خانم حقوقی اصفهانی، عفت خانم 
حقوقی اصفهان��ی، منوچهر ملکی فرزندان مونس آغا کلیه ورث��ه کیانزادها مجهول المکان 
تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/8/29 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4610 در خصوص پرونده کالسه 114/91 ش 33 خواهان مسلم قاضی مزرعه دادخواستی 
مبنی بر الزام به تنظیم سند و انتقال آن از پالک 149/5/133 بخش 5 ثبت اصفهان بانضمام 
مطلق خسارات به طرفیت رمضان شعبانی فرزند ابراهیم مجهول المکان ردیف 2 ورثه حاج 
محمد زارع وراث )بطول طالکوب، رقیه، عزت، حسین، حسن 09133086963، علی، فتح اله، 
مرتضی، همگی زارعی سودانی س��اکن اصفهان خ زینبیه سودان جی کوچه صباحی پالک 
24 ردی��ف 3 ورثه حیدر و نص��رت کیانزاد، ورثه حیدر محمد کیان��زاد )فوت(، 2- نصرت 
کیانزاد )فوت(، ورثه محمد کیانزاد شامل )فرهاد، مهرداد، افسانه، فتانه همگی کیانزاد( ورثه 
نصرت کیانزاد )منیژه، مریم، منیره، س��رناز، سودابه، منصوره، مسعود، محمد همگی پرچم 
فرزندان حس��ین برادر نصرت(، خواهرزاده ها )زهرا، بدرالملوک، غالمعلی، همگی س��یامی 

فرزندان عزت آقا، بهجت خانم حقوقی اصفهانی، عفت خانم حقوقی اصفهانی، منوچهر ملکی 
فرزندان مونس آغا کلیه وراثت کیانزادها مجهول المکان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 91/8/29 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4611 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 111/91 ش 33 خواهان عباس��علی س��اجدی فر 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند یک قطعه زمین در بخش 5 اصفهان پالک ثبتی 14915/133 
به انضمام مطلق خس��ارات به طرفیت ورثه مرحوم س��رور چلمقانی اکبر چلمقانی مرحوم 
شده ورثه جواد حسین، رضوان ریحانه چلمقانی و زن آن مرحوم طاهره چلمقانی 24 متری 
دوم کوچه حافظ داخل کوچه اول فرعی س��مت چپ منزل سوم چلمقانی، عباس و مهدی و 
زهرا و حاج محمود قربانی، حاج محمود قربانی به نشانی 24 متری اول کوچه شهید چراغی 
منزل حاج محمود قربانی و مهدی قربانی، ورثه حاج محمد زارع: بتول طالکوب، رقیه، عزت، 
حسین، حسن 09133086963، صفر، فتح اله، مرتضی همگی زارع سودانی ساکن اصفهان، 
خ زینبیه س��ودان جی کوچه صباحی، پ��الک 24، ورثه حیدر و نصرت کیانزاد: ورثه حیدر، 
1- محمد کیانزاد فوت ش��ده، 2- نصرت کیانزاد فوت شده، اول ورثه کیانزاد شامل: فرهاد، 
مهرداد، فتانه، افس��انه کیانزاد، ورثه نصرت کیانزاد هش��ت برادرزاده شامل: منیژه، مریم، 
سرناز، س��ودابه، منصوره، مسعود همگی پرچم فرزندان حسین و هفت خواهرزاده شامل: 
زه��را، بدرالملوک، غالمعلی، محمد همگی س��یامی فرزندان عزت آق��ا، بهجت خانم حقوقی 
اصفهانی، عفت خانم حقوقی اصفهانی، منوچهر ملکی فرزندان مونس آغا کلیه ورثه کیانزاد 
مجهول المکان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/8/29 ساعت 
8 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4612 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 112/91 ش 33 خواهان س��ید هیبت ال��ه میرنظامی 
دادخواس��تی مبن��ی بر ال��زام به انتقال س��ند یک قطع��ه زمین در بخ��ش 5 اصفهان پالک 
149/5/133 بانضم��ام مطلق خس��ارات به طرفیت س��ید نعمت اله میرنظامی فرزند س��ید 
اس��ماعیل ساکن استان لرستان شهرس��تان ازنا، روس��تای امامزاده قاسم ردیف 2 ورثه 
محمد زارع ش��امل )بطول طالکوب، رقیه، عزت، حسین، حسن 09133086963، علی، صفر، 
فتح اله، مرتضی همگی زارعی سودانی ساکن اصفهان خ زینبیه سودان جی کوچه صباحی 
پالک 24 ردیف 3 حی��در و نصرت کیانزاد ورثه حیدر، محمد کیانزاد فوت، نصرت کیانزاد 
فوت وارثت محمد کیانزاد )فرهاد، مهرداد، افسانه، فتانه همگی کیانزاد مجهول المکان( وراث 
نصرت کیانزاد 8 برادرزاده منیژه، منیره، مریم، سرناز، سودابه، منصوره، مسعود و محمد 
همگی پرچم فرزندان حسین 7 خواهرزاده بدرالملوک، زهرا، غالمعلی ، محمد همگی سیامی 
فرزندان عزت آقا بهجت خانم حقوقی اصفهانی، عفت خانم حقوقی اصفهانی، منوچهر ملکی 
فرزندان مونس آغا کلیه وراث کیانزادها مجهول المکان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 91/8/29 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4613 در خصوص پرونده کالسه 1192/91 خواهان مجید اکبری علویجه دادخواستی مبنی 
بر مطالبه خس��ارت به طرفیت موس��ی بهرامی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 91/8/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



جایزه ای ارزشمند و دنیای آمار، که چالش ارزش هاست 

11نکته  خواندنی از 111 سال برگزاری نوبل ادبیات 
ش��اید اغراق نباش��د اگر جایزه نوبل را ش��ناخته شده ترین 
دس��تاورد دنیای ادبی��ات بنامی��م. در جری��ان اعطای این 
جایزه   معتبر که ساالنه از س��وی آکادمی نوبل به مجموعه 
آثار یک نویسنده تعلق می گیرد، اس��تثنائات و رویدادهای 
غیرمتعارفی نی��ز روی داده که مرور برخ��ی از آنها خالی از 
لطف نیست. درفاصله کمترازچهار روزتا اعطای جایزه  نوبل 
ادبیات 2012، نگاهی به نکات جالب و خواندنی از 111 سال 

برگزاری معتبرترین جایزه ادبی دنیا می اندازیم.
     اولین جایزه   نوبل ادبیات در س��ال 1901 به »س��ولی 
پرودوم« نویسنده   فرانس��وی اعطا شد. اگرچه مرسوم است 
اعضای آکادمی نوبل هرسال یک نویسنده را انتخاب کنند، اما 
درسال های 1914 و 1918،  1935، 1940،  1941، 1942 
و 1943 هیچ نویسنده ای به عنوان برنده  نوبل معرفی نشد. 

      یکی ازدالیل دشواری پیش بینی برنده نوبل درهرسال ، 
قوانین سفت و سخت آکادمی است. طبق یکی از این قوانین، 

فهرست نامزدهای این جایزه تا 50 سال باید مخفی بماند. 
      زمانی که »آلف��رد نوبل« آخری��ن وصیتنامه اش را به 
نگارش درآورد، برای نویس��ندگان تمام کشورها حقی برابر 
قائل شد، اما نگاهی به تاریخچه  برندگان نوبل ادبیات نشان 
می دهد اعضای آکادمی سوئیس توجه ویژه ای به کشورهای 
اروپایی نش��ان می دهند. از مجموع 108 برنده معتبرترین 

جایزه  ادبی جهان، تنها 28 نویسنده، غیر اروپایی بوده اند! 
     جوان ترین نویسنده ای که مدال نوبل ادبیات را تاکنون 
به گردن آویخته، هنگام کس��ب این جایزه 42 سال داشت. 
»ویلیام کیلپنگ«  نویس��نده ای   انگلیس��ی بود که در سال 
1907 این جایزه بزرگ را به دست آورد. »دوریس لسنیگ« 
دیگر نویسنده   انگلیس��ی بود که در سال 2007 در سن 88 

سالگی لوح نوبل ادبیات را به دست گرفت و عنوان پیرترین 
برنده این جایزه را کسب کرد. 

     یکی از نادرترین رویدادهای مراسم اعطای این جایزه، 
انتخاب نویسنده ا ی ُمرده به عنوان برنده   نوبل است. اعضای 
آکادمی نوبل تنها یک بار در س��ال 1931 نام »اریک آکسل 

کارلفلدت« فقید را به عنوان برنده اعالم کردند. 
     در تمام ادوار برگزاری جای��زه   نوبل ادبیات، تنها دو نفر 
از دریافت این جایزه  ارزشمند خودداری کرده اند؛  »بوریس 
پاسترناک« خالق کتاب »دکتر ژیواگو« در سال 1958 تحت 
فشار مقامات شوروی سابق از سفر به استکهلم برای دریافت 
این جایزه خ��ودداری کرد. دیگر نام مان��دگار در این زمینه 
»ژان پل سارتر« فیلسوف و نویس��نده  معروف فرانسوی بود 

که در س��ال 1964 به دلیل عدم اعتقاد به همه جایزه های  
رسمی، نوبل ادبیات را رد کرد. 

     تاکنون تنها در چهار دوره از جوایز نوبل ادبیات،  همزمان 
بیش از ی��ک نفر به عنوان برن��ده معرفی ش��ده اند که البته 
وقوع آن بیش��تر در دیگر ش��اخه های جایزه  نوبل متداول 
 اس��ت. در س��ال 1904،  »فردریک میس��ترال« فرانسوی و 
»خوزه اچه گارا«ی اسپانیایی،  در سال 1917 »کارل آدولف 
 گیلروپ« و »هنری��ک پونتوپی��دان« ه��ر دو از دانمارک،  
در سال 1966 »ش��موئل یوسف آنیون« اس��رائیلی و »نلی 
ساچز« سوئیسی و در سال 1974 »ایویند جانسون« و »هری 
مارتینسون« از سوئد مشترکا جایزه  نوبل ادبیات را دریافت 
کرده اند. با این حال، هیچ نویسنده یا شاعری بیش از یک بار 

این جایزه را کسب نکرده است. 
      یکی دیگرازمطال��ب جالب درب��اره معتبرترین جایزه   
ادبی جهان، متغیر ب��ودن جایزه  نقدی آن بس��ته به درآمد 
س��االنه   بنیاد نوبل اس��ت. اگر جایزه  نوبل به دو برنده تعلق 
بگیرد، جایزه نصف می ش��ود، اما اگر نام سه برنده به صورت 
مشترک اعالم ش��ود،  س��هم هر کدام 50، 25 و 25 درصد 

خواهد بود. 
     یک��ی از قوانین جای��زه  نوبل که جلب توج��ه می کند، 
این است که هیچ نویس��نده ای نمی تواند برنده  نوبل ادبیات 
باشد، مگر این که نامش حداقل دوبار در فهرست نامزدهای 
اعضای آکادمی ظاهر شده باشد. به همین دلیل است که نام 
نویسندگان زیادی هر سال به عنوان نامزد دریافت این جایزه 

در محافل ادبی می چرخد. 
     شگفت انگیزترین انتخاب آکادمی نوبل در شاخه   ادبیات 
به عقیده   بسیاری ، »وینس��تون چرچیل« است که در سال 
1953 به این عنوان دست یافت. او در واقع برای جایزه  صلح 

نوبل نامزد بود که به عنوان برنده   نوبل ادبیات معرفی شد. 
     جای��زه   نوبل ادبیات قراراس��ت به نویس��ندگانی اعطا 
شود که در راس��تای ایده آل ها بیش��ترین خدمت را به اهل 
قلم کرده اند، اما در فهرس��ت برندگان این جایزه  بزرگ نام 
ش��خصیت های برجسته بس��یاری خالی اس��ت که موجب 
می ش��ود برخی آکادمی نوبل را به قض��اوت ناعادالنه متهم 

کنند. 
از این میان می توان به »لئو تولستوی« و »آنتوان چخوف« 
 اش��اره کرد که گفته می ش��ود دلیل عدم اعط��ای نوبل به 
 آنه��ا اخت��الف همیش��گی دو کش��ور س��وئد و روس��یه 

بوده است. 

کافه کتابیادداشت

هفت

شبکه یک در تدارک »پارک ملت«
پس از نیمه کاره ماندن پخش برنامه »پارک ملت« در س��ال گذش��ته، ش��ایعات 
بسیاری درباره توقف پخش آن منتشر شد و گویا با رفع شدن سوءتفاهمات، شبکه 

یک قصد دارد سری جدید این برنامه را به زودی به روی آنتن ببرد.
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اصفهان به سالن تئاتر  احتیاج دارد
هنرمند پیشکسوت تئاتر اصفهان و 
ای��ران گف��ت: ب��رای بهتر ش��دن 
وضعیت تئاتر،اصفهان به سالن های 

تئاتر جدید احتیاج دارد.
هوش��نگ حریرچیان که به خاطر 
بازی در س��ریال »ظل السلطان« 
به برنام��ه این هفته »زن��ده رود« 
دعوت ش��ده بود، درب��اره وضعیت 
تئاتر اصفهان گفت: اصفهان به سالن تئاتر جدید احتیاج دارد و اول 
باید مکان تئاتر مشخص بش��ود تا امکان اجرای تئاترها فراهم بشود.
وی در ادامه افزود: این شهر، هنرمندان بسیاری در زمینه تئاتر دارد.

استعدادهای هنری بچه های تئاتر زیاد اس��ت، اما تا وقتی که سالن 
تئاتر کافی نداریم این استعدادها دیده نمی شود.

شهر هنر اصفهان ساخته می شود
رییس حوزه هن��ری اصفهان گفت: 
 ش��هر هنر اصفهان با ه��دف جذب

20 میلیون توریس��ت، در زمینی به  
مساحت 200 هکتار و با 100میلیارد 
توم��ان بودجه در اصفهان س��اخته 

می شود.
سید مهدی سیدین نیا در نشستی 
که برای رونمایی از مس��تند »راز 
ماندگاری« برگزار ش��د، اظهار کرد: در حوزه هنری استان اصفهان 
رسم بر این است که هر اثر هنری که تولید می شود، برای پاسداشت از 
صاحبان اثر و دلگرمی آنها از آثار تولید شده رونمایی شود و از عوامل 
آن، قدردانی به عمل آی��د. وی افزود: مس��تند »راز ماندگاری« کار 
مشترک صدا و س��یمای اصفهان و حوزه هنری است که با همکاری 
قرارگاه فرهنگی اس��تانداری تهیه شده اس��ت. رییس حوزه هنری 
اصفهان در ادامه بیان داش��ت: ما به عنوان مس��ئوالن فرهنگی شهر 
اصفهان،  بدهکار و مدیون مردم هس��تیم و باید تکلیفی که در قبال 
مردم داریم را به خوبی انجام دهیم. وی به س��اخت پروژه ش��هر هنر 
استان اصفهان، اشاره کرد و گفت: پروژه ش��هر هنر استان اصفهان، 
طرحی اس��ت که مقرر ش��ده در زمینی به مس��احت 200 هکتار به 
کارفرمایی حوزه هنری اصفهان و توس��ط ش��رکت مهندسی مشاور  

ساخته شود.

هنرمندان اصفهانی را بازگردانیم
رییس صدا و سیمای اصفهان گفت: 
هنرمندان اصفهانی به پایتخت سفر 
می کنند و برای امرار معاش و شرایط 
بهتر، ته��ران را به اصفه��ان ترجیح 
می دهن��د ک��ه بای��د هنرمن��دان 
را  ک��رده  مهاج��رت  اصفهان��ی 

بازگردانیم.
علی کلباسی که درنشست رونمایی 
از مستند »راز ماندگاری« حضور داش��ت، به نقل ازفارس اظهار کرد: 
این مستند با همکاری صدا و سیما، اس��تانداری و حوزه هنری ساخته 
شده است و هدف، این اس��ت که شرایطی ایجاد ش��ود که هنرمندان 
حفظ شوند. وی افزود: هنرمندان اصفهانی به پایتخت سفر می کنند و 
برای امرار معاش و شرایط بهتر، تهران را به اصفهان ترجیح می دهند و 
این، جای بسی تأس��ف برای ما دارد. رییس صدا و سیمای اصفهان در 
ادامه بیان داشت: با توجه به اقداماتی که انجام شده سعی شده است تا 
هنرمندان اصفهانی مهاجرت کرده به اصفهان بازگردند که خوشبختانه 
 عده ای از آنها بازگش��ته  و در حال همکاری با صدا و س��یمای اصفهان

هستند.

»من« کیست؟
جلد نخست از مجموعه »پرسش های نخس��تین، پاسخ های بی پایان« 
با عنوان »س��ازمان قوری های متحد« و درباره »من« نوش��ته حسین 
شیخ االس��المی با تصویرگری مهدی کریم زاده توسط انتشارات افق به 
چاپ رسید. این کتاب با زبانی ساده، مفاهیم فلسفی را پیرامون موضوع 

»من« به نوجوانان آموزش می دهد.
بعضی می گویند »من« یک سلطان بیچاره و تک و تنهاست و بعضی ها 
هم اعتقاد دارند ک��ه »من«، فقط فنجانی از یک قوری چای اس��ت، اما 

درواقع »من« یکی از جدی ترین معماهای ذهن آدمی است.
کت��اب »من« ب��ه پاس��خ های 
گوناگون فیلسوفان مختلف درباره 
این معم��ای جدی می پ��ردازد؛ 
پاسخ هایی که بعضی اوقات کامال 

غیرمنتظره اند.
در این کتاب مفاهیم فلس��فی 
از دیدگاه فیلس��وفان مختلف 
جهان از گذش��ته تا ام��روز به 
بحث گذاش��ته می ش��ود و این  
مهم ترین ویژگی اثر این اس��ت 
که زبانی ساده و قابل فهم دارد. 
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پله آخربی پولیجدایی نادر از سیمینلیالی سینمای ایران 
الماس ها ابدی اند 

ادبیات

گروه فرهنگ- لیال حاتمی تنها فرزند علی حاتمی در سال 1351 درچنین روزی به دنیا 
آمد. او در رشته ریاضی فیزیک در تهران دیپلم گرفت و در دانشگاه پلی تکنیک در رشته برق 
شروع به تحصیل کرد. پس از دو سال به لوزان س��وئیس رفت، اما شدت یافتن بیماری پدر 
مجال دوری از او را نداد. بازگش��ت او به ایران و بازی در سینمایی »دلشدگان« گر چه فیلم 
اولش نبود، اما در معرفی و شناساندن وجوه بازیگری وی بسیار مهم بود، آنقدر که داریوش 
مهرجویی، لیال را در فیلم» لیال«به بازی گرف��ت. از آن پس لیال حاتمی به یاری آنچه از هنر 
از پدربه ارث برده بود انتخاب های شایسته و بس��یار مهمی کرد که ایفای نقش در هرکدام 
توانست او را در مس��یر ترقی، چند پله باالتر ببرد، »آب و آتش«، »جدایی نادر از سیمین«، 
»بی پولی« و»پله آخر« برخی از آنها هستند. عالوه بر این، ازدواج با بازیگر و کارگردان مطرح 
سینمای ایران علی مصفا، همچنین حضورهای بین المللی اش به عنوان داور یا دبیر، چهره 

جدیدی  از سینمای ایران  در بخش بین الملل ثبت کرده است. 
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فکر کنم اول بهتر باش�د ی�ک معرفی از 
خودتان و این مجموعه  داشته باشید.

بنده مالک مجموعه  ش��هر کتاب اصفهان هس��تم، 
مدیریت مجموعه ب��ا آقای متقی اس��ت که مدتی 
است به عنوان مدیر عامل مش��غول به کار هستند. 
ما از سال 1388 کار خود را ش��روع کردیم. در این 
مدت فراز و نشیب های زیادی داشتیم، اما به آینده 

امیدواریم.
ایده تأسیس چنین مجموعه ای از شهر 

کتاب های تهران الگو برداری شد؟
از نظر ماهیتی ما متفاوت هستیم و اساسا نوع ارایه 
محصوالتمان نیز متفاوت است. به مفهوم کالسیک 
اگر در نظر بگیری��د ما کتابفروش هس��تیم. بخش 

کمتری از 40 درصد شهر کتاب های تهران،کتاب 
ارایه می دهند و کااله��ای دیگری هم برای فروش 

دارند. 
با توجه به باال رفتن قیم�ت کاغذ، چگونه این 

روند را توجیه می کنید؟
من اساسا افزایش یا کاهش قیمت را مشکل اصلی 
در این زمینه نمی بینم، البته این گونه نیس��ت که 
تأثیری نداش��ته باش��د، اما باید ببینی��م ما چگونه 
این مس��ئله را تعریف می کنیم. تصور کنید ش��ما 
فقط دوس��ت دارید کاری از یک کارگردان خاص را 
ببینید، اما وقتی فیلمی از او اکران نشود، به سینما 
نمی روید، اما زمانی هست که دغدغه  سینما رفتن 
دارید و این دو، با هم متفاوت اس��ت. مسئله فروش 

کتاب در کشور ما به نوعی از اتفاقات روزمره مستقل 
است. مشکل اصلی از جایی ش��روع می شود که ما 
اصال عالقه ای به کتاب نداریم. چون کاالهای دیگر 
هم گران ش��ده اند. فرهنگ همیش��ه در اول صف، 
 رکود قرار دارد. مردم نمی توانن��د مرغ نخورند، اما 

می توانند کتاب نخوانند.
ی�ا  و  اف�راد   یعن�ی چ�ون دی�دگاه 
دغدغه هایشان فرق می کند این مشکل 

به وجود می آید؟
دقیقا، چون ما نمی دانیم آیا واقعا کتاب برای ما مفید 
اس��ت یا نه.چه کس��انی که کتاب می خوانند و چه 
کسانی که نمی خوانند –به غیر از افراد معدودی،آن 
هم به واسطه زیرکیش��ان - نمی دانند کتاب به چه 

دردی می خورد. ما با سطحی ترین شکل ممکن به 
یک کتاب نگاه می کنیم. کل جامعه به این آگاهی 

نرسیده است که چرا ما باید کتاب بخوانیم.
 چ�را اقدام�ی ب�رای ح�ل این مش�کل 
نم�ی شود؟ش�اید خودت�ان بتوانی�د 

پیشقدم شوید.
 ببینی��د،کاری ک��ه م��ا االن در ای��ن مجموع��ه انجام 
داده ایم، وظیفه ما نیس��ت، وظیفه شهرداری است؛ 
مث��ال همین ش��هر کتاب ه��ای تهران وابس��ته به 
ش��هرداری هس��تند و در مکان هایی که متعلق به 
شهرداری است، با اجاره های بسیار ناچیزی مشغول 
فعالیت هستند. من درخواس��تی نداشتم، اما وقتی 
به ش��هرداری مراجعه می کنم و طرحی برای ارایه 

دارم،اصال متوجه حرف هایم نمی شوند.
منظورتان این اس�ت که اف�راد در جای 

حقیقی خود نیستند؟
جدا از این موضوع که سال های سال است هیچ کس 
سر جای خودش نیست، به نظر می رسد که  یک جور 
دش��منی با حوزه  فرهنگ وج��ود دارد و دلیلش را 
هم نمی دانم، از طرفی بعضی اف��راد کال با فرهنگ 

بیگانه اند.
پس این س�وژه های فرهنگ شهروندی 
چه؟ نمی شود که آدم از فرهنگ فقط به 

یک تکه اش نگاه کند.
به نظر من، فرهنگ و هنر و ادبیات و تمدن ما خیلی 
غنی تر از این جمله هایی است که روی این تابلوها 
می نویسند. اگر من جمله ای از یک بزرگ کشورم 
 بخوانم، بیش��تر در ذهنم ماندگار می ش��ود. اگر ما 
می خواهی��م کار فرهنگی انجام دهی��م، جمله های 
غنی ت��ری داریم،کارهای فرهنگی ت��ری می توانیم 
انجام دهی��م ولی آدم هایی ک��ه بای��د در این حوزه 
 باش��ند،غایبند و این فقط محدود ب��ه حوزه کتاب

 نیست. 
سینما رفتن و فیلم دیدن برای ما حکم یک تفریح را 
دارد.در کدام کنسرت، شما یک مدیر فرهنگی دیده 
 اید؟ج��دا از کارهایی که ش��هرداری خودش انجام

 می دهد و برنامه ریزی می کند تا آقای فالنی برود 
یک نمایشگاه افتتاح کند،کجا دیده اید که یک مدیر 
فرهنگی وقت خودش را برای بازدید از یک نمایشگاه 

نقاشی صرف کند؟

خب فکر نمی کنی�د اگر بعض�ی کارها از 
ش�ما که دغدغ�ه دارید ش�روع ش�ود، 
 فراگی�ر م�ی ش�ود؟ مث�ال  اگ�ر جلس�ه 
کت�اب خوان�ی داش�ته باش�ید،یا نقد و 

بررسی؟
اینجا دو مش��کل وجود دارد؛ اول ای��ن که اگر من 
چنین کاری کردم،چه تضمینی برای ادامه  اجرای 
آن وجود دارد؟ دوم این که،به قول شاعر، غم نان اگر 
بگذارد. درست است که هر مجموعه  فرهنگی می تواند 
اقتصادی باشد، اما اگر بخواهیم کار با کیفیت ارایه 
دهیم باید هزینه کنیم.کارهای معمولی دارد انجام 
می شود، اما کار قوی نیازمند یک تیم قوی است و 
در حوزه فعالیت شهر کتاب اصفهان نیست. اگر در 
شهر کتاب تهران چنین اتفاق هایی رخ می دهد به 
خاطر این است که شهرداری از آنها دفاع می کند و 
اصال دغدغه  مسائل مالی را ندارند. به همین دلیل 
هر هفته یک مدرس دانشگاه تهران آنجا برنامه ای 

دارد و حرف های تازه زده می شود.
شما االن یک شعبه دیگر افتتاح کردید 
بدون هیچ تبلیغ و اطالع رس�انی؛کاری 
که درست اس�ت هزینه بر است،اما الزم 

است.
این به خاطر این اس��ت که ما تبلیغات خوب سراغ 
نداریم و به این نتیجه رس��یدیم که تبلیغات، پاسخ 
نمی دهد. در حالی که در ح��ال حاضر هیچ چیزی 
مهم تر از تبلیغات برای ما وجود ندارد. به هر حال ما 
جلسات متعددی داشتیم، با شرکت های مختلف اما 

هیچ کدام راضی کننده نبودند.
شما با ناشران اصفهانی هم کار می کنید؟

ما بیشتر کتاب هایمان را از تهران می گیریم.
به نظرتان چرا ناشران  اصفهانی کم کارند؟

ما در اصفهان ناشرهای خوبی داریم که کار با کیفیت 
هم ارایه می دهند. در بازار نش��ر، مهم ترین عامل، 
توزیع است، بنابراین وقتی کتاب تولیدی آنها توزیع 
کشوری ندارد، حتی دست من که همشهری هستم 
نمی رسد. ما حداقل دو تا پخش کننده  خیلی خوب 

داریم اما انسجامی وجود ندارد.
و حرف آخر

روز اول رفت دینم در سر زلفین تو                          
 تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز

آسیب شناسی بحران کتاب/ قسمت سوم 

مردم نمی توانند مرغ نخورند، اما  می توانند کتاب نخوانند 

ناهید   این روزها ممکن است بسیار پیش آمده باشد که با هدف خرید کتابی وارد یک کتابفروشی شده باشید ، و لی بعد با 
دیدن قیمت های پشت جلد، پشیمان شده و دست خالی بر گشته اید،  همین، بهانه ای شد تا با مالک مجموعه شهر محمدطاهری

کتاب، مرتضوی که دغدغه اش به نوعی متفاوت است گفتگو کنیم. 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

عذرخواهی بازیکنان تیم ملی فوتبال 
از مردم

ملی پوشان فوتبال ایران با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز تاسف از شکست 
مقابل تیم ملی لبنان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014، خواس��تار 
حمایت همه جانبه برای دو دیدار حس��اس پیش رو برابر کره جنوبی و 
ازبکستان شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است:» قرارمان باهم باشد 
برای صعود به جام جهانی و می خواهیم دعوتتان کنیم تا همه دوشادوش 

هم، جشن بزرگ ملی برپا کنیم.«

 اصفهان
 پیشتاز وزنه برداری جوانان ایران

رقابت های وزنه برداری جوانان ایران از روز گذشته با حضور 158 ورزشکار 
از 25 استان در سالن ش��ش هزار نفری انقالب همدان آغاز شد و پس از 
پایان سه وزن نخس��ت، این تیم اصفهان است که پیشتاز رقابت هاست. 
در دو وزن نخست این رقابت ها اصفهانی ها چهار نماینده داشتند که در 
دسته 56، محمد خدادادی با حدنصاب مجموع 213 کیلوگرم سوم شد و 
مرتضی کریمی هم با 205 کیلوگرم در مکان چهارم ایستاد. در دسته 62 
کیلوگرم نیز رضا قاسمی الوری و کیوان مرادی از اصفهان، هر دو در کورس 
رقابت قرار داشتند و به ترتیب با رکوردهای مجموع 254 و 250 کیلوگرم 
عناوین دوم و چهارم این وزن را به دس��ت آوردند. در دسته 69 کیلوگرم 
نیز امیر عبدالعظیمی از اصفهان با رکورد مجموع 274 کیلوگرم چهارم 
شد. به این ترتیب در پایان روز نخست رقابت های وزنه برداری قهرمانی 
جوانان کش��ور، انتخابی تیم ملی، اصفهان با 346 امتیاز در جدول باالتر 
از سایرین ایستاد. اصفهانی ها سال گذشته نیز با 485 امتیاز عنوان قهرمانی 
رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور را به دست آوردند و تیم های 
تهران و مازندران به ترتیب با 482 و 480 امتیاز روی سکوهای دوم و سوم 
ایستادند. این رقابت ها طی سه روز ادامه خواهد داشت و مربیان تیم ملی 

از جمله کوروش باقری در محل مسابقات حضور دارند. 

بازگشت مظلومی
 به نیمکت داغ آبادان

پس از منتفی شدن حضور مایلی کهن در نفت آبادان، مسئوالن این باشگاه 
به دنبال مذاکره با پرویز مظلومی هستند.  محمد مایلی کهن یکی از جدی ترین 
گزینه های هدایت تیم نفت آبادان بود، اما با باشگاه نفت به توافق نرسید. 
پس از منتفی شدن حضور این مربی، پرویز مظلومی جدی ترین گزینه 
برای حضور روی نیمکت نفت آبادان به شمار می رود. پرویز مظلومی که 
اصالتا  اهل خوزستان است  در زمان حضور صنعت نفت در لیگ یک، دوره 
کوتاهی را روی نیمکت این تیم سپری کرد که نتایج خوبی هم گرفت و تا 
آستانه صعود به لیگ برتر پیش رفت. اگرچه مظلومی همیشه به این نکته 

اشاره کرده که مربیگری در شهر آبادان کار خیلی سختی است.

اصفهان
 قهرمان کونگ فوی بانوان ایران شد

رقابت های کونگ فوی قهرمانی بانوان ایران که طی روزهای پنج شنبه و 
جمعه هفته گذشته برگزار شد، با قهرمانی تیم اصفهان الف پایان یافت.  
این رقابت ها در بخش آزاد رده سنی بزرگساالن و با حضور 151 ورزشکار 
در قالب 21 تیم در مجموعه ورزش��ی ذوب آهن اصفهان برگزار شد که 
در پایان، تیم اصفهان الف عنوان قهرمان��ی را از آن خود کرد و تیم های 
خراس��ان رضوی و البرز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در پایان این 
مسابقات تیم کرمانشاه به عنوان تیم اخالق انتخاب و کاپ ویژه مسابقات 
را دریافت کرد. نفرات برتر ای��ن رقابت ها به اردوهای تیم ملی کونگ فو 
راه می یابند و با صالحدید کادر فنی به رقابت های برون مرزی پیش رو 

اعزام خواهند شد.

 صعود ماهان
 به مرحله نهایی لیگ کبدی

 مرحله مقدماتی پنجمی��ن دوره رقابت های لیگ برت��ر کبدی بانوان 
باشگاه های کشور در رش��ته اس��تاندارد انتخابی تیم ملی گرامیداشت 
هفته دفاع مق��دس و بانوی ش��هیده آزاده نوبخت با مش��خص ش��دن 
 ش��ش تیممرحل��ه نهایی در ته��ران ب��ه پایان رس��ید.در ای��ن دوره از 
رقابت ها تیم های ش��رکت کننده در دو گروه 4 و 5 تیمی به صورت دوره ای 
با هم به رقابت پرداختند که درنهایت تیم های توس��عه عامل گلس��تان، 
فوالد ماه��ان اصفهان و مرک��زی از گ��روه اول و تیم های سیس��تان و 
بلوچس��تان، تهران و نیوس��اد رش��ت از گروه دوم به مرحل��ه نهایی راه 
یافتند.  مرحله نهای��ی رقابت های لیگ برتر کبدی بانوان باش��گاه های 
 کش��ور در دو مرحله رفت و برگش��ت به صورت متمرکز و دور رفت این 
رقابت ها به میزبانی تهران از تاریخ دوم آبان ماه به مدت چهار روز برگزار 
خواهد شد.گفتنی است سیستان و بلوچستان آمادگی خود را به منظور 
میزبانی دور برگش��ت مرحله نهایی لیگ برتر به کمیته مسابقات بانوان 
فدراسیون ارس��ال کرده که درصورت موافقت فدراسیون، این رقابت ها 
طی روزهای 23 لغایت 26 آبان ماه س��ال جاری در شهر زاهدان برگزار 

خواهد شد. 

االهلی را ببریم 
از جده تا مکه پیاده می روم

علیرضا مرزبان/مربی سپاهان
من تصمیم گرفتم که اگر االهلی را در عربستان ببریم از شهر 
جده تا مکه پی��اده بروم، البته پیش بینی من این اس��ت که 
به امید خدا و تالش بچه ها، االهلی را شکس��ت می دهیم، 
حتی قرار بود بعد از بازی راهی آلمان شوم، ولی این سفر را 
یک روز عقب انداختم چون احساس می کنم االهلی را 
می بریم و من پیاده به مکه خواهم رفت که چیزی 
حدود 12 تا 15 ساعت طول خواهد کشید. حتی 
تعدادی از بازیکنان س��پاهان ه��م گفته اند که 

همراه من به مکه می آیند.
ما ش��انس زیادی برای شکس��ت دادن االهلی 
داریم و مه��م این بود ک��ه در ب��ازی رفت، گل 
نخوردیم، ولی در عربس��تان می توانیم به آنها گل 
بزنیم. ما به هواداران سپاهان قول می دهیم که به 

امید خدا فینالیست شویم. 
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ناظران داوری 
حق کارشناسی  ندارند

 کربکندی:  باید  به  بردها
 ادامه دهیم

ناظ��ران داوری فع��ال در رش��ته فوتبال، ح��ق ش��رکت در برنامه های 
کارشناسی را ندارند. 

علی الطریفی ناظر کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در این باره گفت: بر اساس 
مقررات، ناظرانی که با فدراس��یون فوتبال همکاری دارند، نمی توانند در 
برنامه های صدا و سیما برای کارشناسی و تحلیل دیدارهای لیگ حاضر 
شوند و هر فردی که به این تذکر توجه نکند مس��ئوالن می توانند او را از 

ادامه نظارت در مسابقات رسمی محروم کنند.
 وی اظهار داشت: ناظران، نه تنها در مس��ابقاتی که خود ناظر بودند حق 
کارشناس��ی ندارند- و این کار حرفه ای نیس��ت- بلکه اجازه ندارند کار 

همکاران خود را نیز در برنامه های رادیو و تلوزیون تحلیل کنند. 

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: غیبت تماشاگران پرشور داماش گیالن در 
ورزشگاه، به سود تیم ماست وما باید به بردهایمان ادامه دهیم. رسول کربکندی 
پیش از دیدارتیمش مقابل داماش گفت: کربکندی درمورد غیبت تماشاگران 
حریف و بازی در ورزشگاه خالی از تماشاگر، عنوان کرد: غیبت تماشاگران پرشور 
داماش در ورزشگاه به سود ما خواهد بود. داماش، تماشاگران متعصبی دارد که 
در غیاب آنها، با آرامش بیشتری بازی خواهیم کرد و این مسئله یک امتیاز مثبت 
برای ما محسوب می شود. وی افزود: در حال حاضر یکی در میان بازی هایمان 
را می بریم و می بازیم که این شکست ها برای ما خوب نیست. باید بردهایمان 
تداوم داشته باشد تا از نظر روانی به ما کمک بیشتری شود. اگر بتوانیم در دیدار با 
داماش با امتیاز، به تعطیالت لیگ برویم، این مسئله به ما کمک زیادی می کند. 

پارسن ژرمن خواهان »اشلی کول«
کارلو آنچلوتی از عالقه مندی باشگاه پارسن ژرمن برای به خدمت 
گرفتن اشلی کول مدافع تیم فوتبال چلسی خبر داده است. تیم 
لس آنجلس گالکس��ی نیز از عالقه مندی خ��ود برای به خدمت 

گرفتن دیگر بازیکن چلسی »فرانک لمپارد«، خبر داده است. 

خداحافظی کن! 
»سرآلکس فرگوسن« از »ریو فردیناند« خواسته 
که به حضورش در تی��م ملی انگلس��تان پایان 
دهد و توان خود را ص��رف حضور در تیم فوتبال 

منچستریونایتد کند.

انتقاد  اشتایگر از تیم ملی آلمان
شواین اشتایگر از روح حاکم بر تیم ملی آلمان در جریان 
 رقابت های ج��ام ملت ه��ای اروپا انتقاد ک��رد. بازیکن 
بایرن  مونیخ عنوان کرد: در بایرن، روح تیمی حاکم است، 

درحالی که چنین روحیه ای در تیم ملی وجود ندارد. 

 فرقی نمی کند کجا بازی کنم

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: من بازیکن تیم هس��تم و فرقی 
نمی کند هافبک دفاعی بازی کنم یا دفاع وس��ط، مطیع دستورات 
کادر فنی هس��تم و مهم این است که در این ش��رایط که مشکالتی 
 برای تیم ذوب آهن به وجود آمده اس��ت از خودم بگذرم و به تیمم 

کمک کنم.
سینا عش��وری درخصوص دیدار داماش و ذوب آهن اظهار داشت: 
ش��وکی که به تیم داماش وارد کرده اند، باعث شده است تا بازیکنان 
این تیم انگیزه زیادی داشته باشند، زیرا مربی خوبی به این تیم اضافه 

شده است و قطعا کار سختی خواهیم داشت.  
وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم از آنجا امتیاز بگیریم و از این بحرانی 

که در آن قرار داریم نجات پیدا کنیم.  

اسامی بازیکنان ماهان سکرت است

لیگ برتر ووشوی مردان باش��گاه های کشور پنج شنبه هفته جاری 
آغاز می ش��ود. باش��گاه فوالد ماهان تا زمان آغاز رس��می رقابت ها 
تصمیم به انتشار اس��امی ندارد. حمیدرضا قلی پور قهرمان ساندای 
جهان و آسیا، تنها ووشوکاری اس��ت که حضورش در ماهان قطعی 
شده است و قرارداد وی از طریق رسانه ها منتشر شد، اما بعد از قلی پور 
ووشوکاران دیگری نیز در تمرینات ماهان حضور یافتند که تا زمان 
برگزاری هفته اول مس��ابقات، اس��امی آنها از س��وی باشگاه ماهان 

منتشر نمی شود. 
محس��ن احمدی س��رمربی تیم تالوی فوالد ماهان گف��ت: با هرکس 
 مذاکره کردیم رأیش را زدن��د. همه از این می ترس��ند که ماهان -که 

همه جا با قدرت و برنامه ریزی می آید- جایگاه آنها را به خطر بیندازد. 

پخش بازی سپاهان از چهارشبکه 

در حالی که در دیدار رفت تیم های سپاهان و االهلی شاهد بودیم که 
شبکه سه در دقیقه 90، منت بر سر فوتبال دوستان اصفهانی گذاشت 
و پخش زنده دیدار سپاهان و االهلی را در کنداکتور خود جا داد، از 
اکنون مشخص شده است دیدار برگشت این دو تیم از چه شبکه هایی 
پخش خواهد شد! این دیدار که از ساعت 21و45 دقیقه سه شنبه شب 
آغاز خواهد شد از شبکه های سعودی اسپورت)1( عربستان، ابوظبی 
اسپورت)1( امارات، الجزیره اسپورت)1( و الکاس قطر به صورت زنده 
پخش خواهد شد. البته پخش زنده این شبکه ها هم به کلی با پخش 
زنده شبکه سه تفاوت خواهد داش��ت، زیرا این شبکه ها قطعا حضور 
کارشناسان مختلف و استفاده از نظرات آنها را، قبل و بعد از مسابقه 

چاشنی پخش زنده خود می کنند. 

شبکه سه یاد بگیردمحسن احمدی:سینا عشوری:
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شاید این از صبر مدیران ذوب آهن است 
گروه 
ورزش

که با وج��ود عملک��رد ناامی��د کننده 
کربکندی با ذوب آه��ن، همچنان به او 
فرصت آزمون و خطا می دهند و او هم سعی کرده طی چهار هفته 
اخیر،  بازی های خود را یکی درمیان ببرد تا هم روال ناپلئونی خود 

را حفظ کرده  و هم هواداران را در مرز سکته نگه داشته باشد. 
در این که فوتبال ایران  مانند  فوتبال حاشیه خلیج فارس نتیجه گرا 
بوده و ذره ای صبور نیس��ت و از هوادار و رسانه گرفته تا مدیران 
باشگاه ها همه د رپی نتیجه اند هیچ شکی نیست؛ نمونه بارز این 
 موضوع را هم می توان در تغییر و تحوالت��ی که بر روی نیمکت 

تیم ها طی ده هفته گذشته اتفاق افتاده مشاهده کرد.
امید هرندی سرمربی سابق داماش گیالن اولین قربانی این فصل 
بود که پس از شکست سنگین ش��ش بر یک مقابل فجر سپاسی 
و با مسائل حاشیه ای فراوان از کار برکنار شد تا حمید درخشان 
هدایت داماشی ها را به عهده بگیرد. البته داماش در دو هفته ای 
که هرندی از این تیم جدا شده با یک باخت و یک تساوی، چندان 
امیدوار کننده نشان نداد و ثابت کرد  مشکل این تیم ، هرندی نبود و به 
نظر می رسد که درخشان هم باید زودتر نتیجه بگیرد وگرنه بعید 
نیست به سرنوشت هرندی دچار شود. اما آلبرتوکاستای پرتغالی 
در هفته دهم و بعد از باخت دو بر یک مقابل استقالل در حالی که 
تیمش با هفت امتیاز در رده هفدهم جدول بود از س��رمربیگری 
صنعت نفت آبادان برکنار شد. او که سال گذشته زیاد بد نتیجه 
نگرفته بود امسال فروغ چندانی نداشت و شاهکارهایی هم از خود 

به جا گذاشت؛ مثل شش تایی شدن در مقابل نفت تهران، آن هم 
مقابل چشم دو آتیشه های آبادانی. کاس��تا در آخرین کنفرانس 
خبری خود بعد از بازی با استقالل گفت که به هیچ عنوان استعفا 
نمی دهد و درآبادان به کار خود ادامه خواهد داد، اما خلیل صالحی 
بعد از این بازی،  حکم اخراج او را به دس��تش داد تا کاستا بفهمد 

روی قول و قرار ایرانی ها نمی توان حسابی باز کرد. 
داستان ملوان بندرانزلی از همه جالب تر است. محمد احمدزاده 
جمعه مدیرفنی ملوان ش��د و ش��نبه جای پورغالمی نشس��ت.

پورغالمی هم بعد از باخت به سپاهان مجبور به جدایی از ملوان 
شد، این در حالی بود که تیمش با سه برد، چهار تساوی، سه باخت 
و 13 امتیازی که داش��ت در رده نهم جدول ب��ود ، با صدر، هفت 
امتیاز و با انتهای جدول ش��ش امتیاز اختالف داش��ت و مثل دو 
 تیم دیگر، شش تایی هم نشده بود. به این فهرست باید نام یحیی 
گل محمدی و مهدی تارتار را هم اضافه کرد، هرچند که گل محمدی 
برای پیوس��تن به پرس��پولیس از صبا جدا ش��د و تکلیف تارتار 
پس از استعفا هنوز مشخص نیس��ت.تنها 10 هفته از لیگ برتر 
گذشته و سه سرمربی از کار خود برکنار شده اند، یکی)گل محمدی( 
کناره گیری کرده و تکلیف دیگری)تارتار( هم هنوز نامعلوم است و 
مربیان دیگری مثل مانوئل خوزه که از مدیرش کارت زرد گرفته، 
قاسمپور که در کرمان شرایط خوبی ندارد، کربکندی که پس از 
چند هفته تیمش هنوز در منطقه خطر است، میثاقیان یک قدم 
تا اخراج فاصله دارد و... حضور دارند که خطر برکناری یا استعفای 

توافقی)!( آنها را تهدید می کند. 

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران درحالی 
مسعود 
افشاری

از امروز آغاز خواهد شد که بازی های این 
هفته باید در غیاب صدرنش��ین لیگ؛ 
یعنی سپاهانی انجام ش��ود که به عربستان س��فر کرده تا بازی 
برگشتش در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را برگزار 
کند. به همین خاطر بازی سپاهان در مقابل گهر به زمان دیگری 
موکول شده است، اما ذوب آهن بعد از پیروزی میلیمتری هفته 
گذشته در مقابل سایپا و جدایی از قعر جدول به سواحل دریای 
خزر س��فر کرده تا ش��اید باز هم با امتیازگیری از میدان داماش 
شرایط خود در جدول رده بندی را بهبود بخشد، البته داماشی ها 
هم دس��ت کمی از ذوب آهن نداش��ته اند و صبر کم عابدینی در 
اخراج سرمربی تیمش در دو هفته گذشته هنوز به بار ننشسته و 
این تیم با حضور س��رمربی جدیدش حمید درخشان از دو بازی 
قبلی، فقط به یک امتیاز رسیده است، به همین خاطر با شرایط 
ویژه ای در مقابل ذوب آهن به میدان خواهد رفت. البته خوش شانسی 
کربکندی و تیمش اینجاست که داماشی ها به خاطر اتفاقات بازی 
خانگی خودشان در مقابل ملوان، دو بازی از حضور تماشاگرانشان 
محروم شده اند و به همین خاطر ذوب آهن باید در ورزشگاه خالی 
از تماش��اگر به دیدار داماش برود که مطمئنا این مسئله به سود 
نماینده اصفهان خواهد بود. کربکن��دی که در بازی قبلی مقابل 
سایپا به ترکیب اصلی تیمش دست پیدا کرده بود، مجبور است  
تیمش را در غیاب یکی از گلزنان بازی قبلی اش یعنی بهادرانی سه کارته 
به میدان بفرستد و به احتمال زیاد حمید شفاعت دوباره به ترکیب 

اصلی راه پیدا خواهد کرد. البته با توجه به این که قانون نانوشته 
فوتبال می گوید که نباید به ترکیب تیم برنده دس��ت زد، شاید  
عشوری  مانند بازی با سایپا در قلب خط دفاعی بازی کند و شفاعت 
بازی در پست هافبک دفاعی را هم تجربه کند. نکته امیدوار کننده 
اینجاس��ت که چمن مصنوعی ورزش��گاه عضدی رشت فرصت 
مناسبی برای ذوب آهن فراهم می کند تا با استفاده از هموار بودن 
زمین، دس��تورات تاکتیکی کربکندی را به درستی اجرا کنند و 
همین مسئله شرایط را برای ارسال توپ های زمینی و تند و تیز 
برای بازیکنان پر سرعتی مثل فرهادی و صادقیان فراهم می کند 
البته به شرطی که شاگردان کربکندی مانند بازی هفته اولشان در 
مقابل فجر سپاسی دوباره در چمن مصنوعی اسیر نشوند. انجام 
 بازی های فش��رده در طی هفته های گذش��ته برای تیمی مثل 
ذوب آهن که ترکیب اصلی اش با حضور بازیکنان با تجربه شکل 
گرفته بدون شک فشار زیادی را به بازیکنان این تیم وارد خواهد 
کرد، ولی به هرحال این شرایط تقریبا برای همه تیم ها وجود دارد 
و این کادر فنی ذوب آهن است که باید بازیکنانش را از لحاظ بدنی 

در کوران لیگ، آماده نگه دارد.
 ذوب آهن که در طول نه هفته گذش��ته در بازی ه��ای خارج از 
خانه هنوز به امتیازی دست پیدا نکرده، می تواند با دشت اولین 
امتیاز از چشمه داماش طلسم ش��کنی کند و آن وقت است که با 
بازگشت مجدد صلصالی و استفاده از تعطیالت لیگ به خاطر بازی 
ایران و کره جنوبی، می توان ذوب آهنی دگرگون شده را از هفته 

دوازدهم دید.

 ذوب آهن که 
در طول نه هفته 
 گذشته در 
بازی های خارج 
از خانه هنوز به 
امتیازی دست پیدا 
نکرده، می تواند با 
دشت اولین امتیاز 
از چشمه داماش 
طلسم شکنی کند

تنها 10 هفته از 
لیگ برتر گذشته 
و سه سرمربی 
از کار خود 
برکنار شده اند ، 
یکی)گل محمدی( 
کناره گیری 
کرده و تکلیف 
دیگری)تارتار( هم 
هنوز نامعلوم است

نبرد آب و آهننیمکت  تیم های لیگی همچنان لرزان 

ذوب آهن تشنه به داماش رسیدکربکندی در منطقه خطر



یادداشت

تله کابین کوهرنگ احداث می شود 
 حیدر صادقی  معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری با بیان این که توسعه 
گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی قوی و خستگی ناپذیر 
اس��ت، گفت: صنعت گردش��گری به عنوان یک صنعت چندوجهی 
متشکل از اجزا و انواع گوناگون است که باید بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ 
گردش��گری در بین مردم تأکید کرد و گفت: نزدیک به 95 درصد از 
افرادی که در این استان هستند در سطوح مختلف تعریف مشخصی 
از گردشگر ندارند. وی از ماندگاری بیشتر مسافر و گردشگر به ویژه 
در مدارس این اس��تان خبر داد و گفت: در سال   جاری ماندگاری در 
مدارس این استان، 25 درصد نس��بت به سال گذشته افزایش یافته 
اس��ت. صادقی با بیان این که در سند توس��عه ملی، نخستین محور 
توسعه اس��تان، گردشگری اس��ت، گفت:  ش��رایط کنونی کشور و 
بین الملل فرصتی طالیی را برای این استان ایجاد کرده که گردشگر 
خارجی وارد استان شده است، چراکه گردشگران خارجی می توانند 

با کمترین هزینه در هتل های استان اقامت داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به این که غ��رب، تبلیغات منفی و پوچی علیه 
کشور ما انجام می دهد، گردشگری زمینه مناسبی در راستای تغییر 
افکار بین الملل ایجاد کرده است. صادقی در ادامه با اشاره به احداث 
پروژه تله کابین در این اس��تان، گفت: تله کابین کوهرنگ با صرف 

10الی 15 میلیارد تومان اعتبار، احداث خواهد شد.

ساختمان  دانشگاه پیام نور 
شهرکرد کلنگ زنی شد

س��اختمان جدید دانش��گاه پیام نور ش��هرکرد با کاربری 
آموزشی، اداری، فرهنگی و آزمایشگاهی با حضور فرماندار 
شهرکرد و جمعی از مس��ئوالن کلنگ زنی شد. ساختمان 
سه هزار و 852 متری دانشگاه پیام نور شهرکرد با کاربری 
آموزشی، اداری، فرهنگی و آزمایشگاهی با حضور فرماندار 

شهرکرد و جمعی از مسئوالن کلنگ زنی شد.

ثبت 8000 واقعه والدت 
در چهار محال و بختیاری

مدیر کل ثب��ت و احوال چهار مح��ال و بختیاری از ثبت 
هشت هزار و 985 واقعه والدت در این استان خبر داد.

عبدالرسول غزالی با اش��اره به این که هشت هزار و 985 
واقعه والدت در پنج ماهه سال جاری در این استان ثبت 
شده است، اظهار داشت: از این تعداد والدت ثبت شده، 
سه هزار و 288 مورد والدت روستایی و پنج هزار و 697 
واقعه شهری به ثبت رسیده است. وی افزود: از این تعداد 
والدت ثبت ش��ده، چهار هزار و 632 مورد مذکر و چهار 
هزار و 353 مورد  واقعه والدت مونث بوده است. غزالی با 
اشاره به این که 682 واقعه والدت در این استان افزایش 
داشته است، بیان داشت: نس��بت جنسی مردان به زنان 

106/4است.

انهدام 20 باند 
توزیع مواد مخدر در استان 

اس��رافیل جعفری فرمانده نی��روی انتظامی چهارمحال 
و بختیاری از انه��دام 20 باند تهی��ه و توزیع مواد مخدر 
در این اس��تان خبر داد. وی همچنین از اجرای بیش از 
200 برنامه در هفته نیروی انتظامی در این استان خبر 
داد و افزود: این برنامه ها در راس��تای انعکاس خدمات و 
فعالیت های نیروی انتظامی استان تدوین و اجرا می شود.

بازسازی میادین شهرکرد
حمید فتح الله��ی مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری ش��هرکرد از بازس��ازی میادین شهرکرد 
در سال جاری خبر داد. وی اظهار داشت: در حال حاضر 
23 میدان در سطح شهر احداث شده است که برخی از 

میادین نیازمند بازسازی و نوسازی است.

خبر ویژه

 نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری
حجت االسالم نکونام

اس��الم دینی جامع برای بشریت است. کش��ور ایران باید در تمامی 
عرصه ها در سطح جهان خودنمایی داشته باشد.

 اسالم دینی جامع برای بشریت است که به همه ابعاد زندگی توجه 
دارد. سبزپوش��ان و نقش آفرینان جامعه درنظم و امنیت باید توجه 
عمیق تری نسبت به مسائل داش��ته و در این راستا تالش بیشتری 

داشته باشند.
 کارکنان نیروی انتظامی نقشی ایمانی، اعتقادی، انتظامی، امنیتی، 
فکری و فرهنگی در جامعه 
دارند. مس��یر کش��ور مسیر 
اهل بیت)ع(وعقل و فطرت 
اس��ت. رأی مردم این کشور 
حرکت کردن در این مسیر 
 بسیار آسان و برای منافقین، 
هنجار شکنان، دشمنان و... 
حرکت در این مس��یر بسیار 

سخت است.

 اسالم دینی جامع
 برای بشریت است

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
هتلگردشگریبروجنبهبهرهبرداریمیرسد

مژگان ریاحی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از 
افتتاح هتل گردشگری بروجن همزمان با هفته گردشگری در این استان خبر داد.  این مجموعه 

بسیار وسیع در مساحتی افزون بر 300 هکتار از اراضی شهر کوهرنگ پیش بینی شده است.
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طالق، آفتی اس��ت که بنیان خان��واده را در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری هدف قرار داده است و مشکالت جنسی، مهم ترین عامل 

طالق در این استان به شمار می آید.
به گزارش مهر، طالق آفتی اس��ت که بنیان خان��واده را هدف قرار 
داده و با وجود روند رو به رش��دی که داش��ته  هنوز اقدام عملی و 
 پیش��گیرانه ای در این خصوص به خوبی انجام نش��ده است. طالق، 
کلمه ای کوتاه ولی خانمان سوز است که هر گاه این کلمه به عنوان 
آخرین راه حل میان یک زن و شوهر عنوان می شود، خبر از نابودی 
و فروپاشی بنیان یک خانواده ایرانی می دهد. متأسفانه در سال های 
اخیر آمار ازدواج ها در کشور کاهش داشته، همچنین از سوی دیگر 
افزایش طالق زنگ خطری جدی برای مسئوالن امر به صدا درآورده 
است. طالق آسیبی جدی و بعضا جبران ناپذیر برای خانواده ها، فرد 
و جامعه است که آسیب های ناشی از آن، در کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت در اجتماع مشاهده شده و تیشه ای بر ریشه ازدواج ها و 
تشکیل زندگی ها می شود تا همیشه خطر در کمین زندگی مشترک 
افراد باشد. طالق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران 
از یکدیگر اس��ت و معموال وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه 
زناشویی از بین رفته و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آید. 
طالق اجتماعی، تغییرات در دوستی ها و سایر روابط اجتماعی است 
که مرد یا زن طالق گرفته با آنها سر و کار دارد. طالق موقعیتی است 
که از طریق آن، فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع 

کند و به تنها زیستن تن دردهد. نبود ناگهانی همسر ممکن است 
احس��اس اضطراب یا هراس ایجاد کند، هرچند برخی نیز ممکن 
است پس از طالق، احساس خوشحالی داشته باشند. معموال زنان از 
طالق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می بینند، اما فرآیندهای 
سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد.

مراجعه زوج ها به مراکز مش��اوره نشان می دهد که زوجین قبل از 
ازدواج از یکدیگر شناخت کافی را نداش��ته اند، بنابراین در زندگی 
 خود به دلیل مطالب��ات متضاد دو طرف زندگی مش��ترک آنها به 

بن بست می رسد.

رواج پیدا کردن طالق عاطفی در جامعه
مشاور و روانشناس کلینیک دی اس��تان چهار محال و بختیاری با 
اشاره به این که 60 درصد طالق ها در این استان به دلیل مشکالت 
جنسی است، اظهار داشت:  زوج های این استان همانند  سایر استان های 
کشور شناختی از مسائل و مشکالت جنس��ی ندارند. خانم امینی 
افزود: در حال حاضر عمده مسئله ای که در جامعه رواج دارد مشکل 
طالق عاطفی در بین زوج هاس��ت.وی با اشاره به این که در طالق 
عاطفی صرف زن و شوهر باهم هم خانه هس��تند، بیان داشت: در 
طالق عاطفی زن و شوهر تنها درمورد فرزندان با یکدیگر صحبت 
می کنند و هیچ گونه صحبتی درمورد مس��ائل عاطفی بین زن و 

شوهر مطرح نمی شود.

امینی با بیان این که  ازدواج در چند مرحله باید صورت گیرد، اذعان 
داشت: مراحل ازدواج، شامل آشنایی، نامزدی، عقد و ازدواج است.

وی با بیان این که در جامعه ما به دلیل بافت سنتی شرایط آشنایی 
بین زوجین وجود ندارد، بیان داشت: در دوران نامزدی باید شناخت 

نسبی نسبت به فرد و خانواده فرد به دست آید.

طالق اولین راه حل مشکل زوجین است
امینی با بیان این که در حال حاضر عمده مش��کل زوجین انتخاب 
آخرین راه حل  یعنی طالق، به عنوان اولین راه حل است، یاد آور شد: 

در حال حاضر طالق بعد از اعتیاد، دومین آسیب اجتماعی است.
وی با اشاره به این که تنها راه حل کاهش طالق در جامعه آموزش های 
پیش از ازدواج در مدارس و دبیرس��تان هاس��ت، بیان داشت: باید 

مشاوره های قبل از ازدواج در جامعه بیشتر صورت گیرد.

کاهش طالق تنها با شناخت کامل  و آموزش های قبل 
از ازدواج صورت می گیرد

امینی با بیان این که اکثر مراجعات به کلینیک جهت مشاوره برای 
پایداری در زندگی و سازش است، تصریح کرد: کاهش طالق تنها با 

شناخت کامل و آموزش های قبل از ازدواج صورت می گیرد.

 ثبت 199 واقعه طالق در روستاها
مدیر ثبت احوال استان با اش��اره به این که از ابتدای سال تا پایان 
مرداد ماه، 464 مورد واقعه طالق در این استان به ثبت رسیده است، 
بیان داشت: از این تعداد واقعه طالق، 265 مورد آن در نقاط شهری 
و 199 مورد، در نقاط روس��تایی به ثبت رسیده است. عبدالرسول 
غزالی با اشاره به این که در سال گذشته تعداد واقعه طالق یک هزار و 
31 مورد بوده است، بیان داشت: 627 مورد طالق در مناطق شهری 
و 404 مورد در نقاط روستایی بوده است. غزالی ادامه داد: تعداد  ازدواج 
های ثبت شده در استان پنج هزار و 253 مورد بوده که دو هزار و 903 
مورد در نقاط شهری و تعداد دو هزار و 350 مورد در نقاط روستایی 
ثبت شده است. وی با اشاره به این که واقعه ازدواج در سال گذشته در 
این استان 12 هزار و 861 مورد بوده است، عنوان کرد: از این تعداد، 
هفت هزار و 103 مورد واقعه ازدواج درمناطق شهری وپنج هزار و 
758 مورد واقعه ازدواج در مناطق روس��تایی استان صورت گرفته 
است. وی بیان داشت: واقعه طالق در این استان افزایش داشته است. 
نباید فراموش کرد که طالق آخرین نسخه برای حل مشکالت یک 
خانواده نیست، چرا که بعد از طالق، مشکالت بسیاری گریبانگیر 

خانواده های درگیر می شود.

آفتی که بنیان خانواده را در استان چهارمحال و بختیاری هدف قرار داده است

طالق،آخریننسخهبرایحلمشکالتیکخانوادهنیست
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ابالغ وقت رسیدگی
4448 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 72/91 ش 11 تجدیدنظرخ��واه س��ید محمد واعظی 
دادخواس��تی مبنی بر ارائه تجدیدنظر نس��بت به دادنامه ش��ماره 887-91/5/30 به طرفیت 
ساناز سیف الهی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای ده روز پس از چاپ آگهی در وقت 
اداری تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
4461 شماره: 3771 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعی باقیمانده پالک شماره 
1180 فرع��ی واقع در زواره 16- اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش هف��ده ثبت اصفهان که 
طب��ق پرونده ثبتی به نام خانم راضیه ربی زواره فرزندعلی اکبر در جریان ثبت اس��ت، به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده اس��ت اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 
15 قان��ون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ش��نبه مورخه 
91/8/6 از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد. و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. م الف/ 205 عص��اری- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک زواره
 

مزایده
4462 به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 30717-2/816 و به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 
20565 مورخ 86/11/16 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رس��می ش��ماره 479 تهران له بانک 
پاسارگاد علیه شرکت خدمات گستر فکرآوران و غیره، تمامی شش دانگ اعیان یک دستگاه 
آپارتم��ان به پالک ثبت��ی 4500/375 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان طبقه اول به مس��احت 
202/18 مترمربع که 13/69 مترمربع آن مس��احت تراس مس��قف می باشد با قدرالسهم از 
عرصه مش��اعی و مش��اعات ش��امل حیاط 378 فرعی و راه پله 379 فرعی بانضمام شش 
دانگ پارکینگ 376 فرعی به مس��احت 12/5 مترمربع با جمیع متعلقات آن ملکی آقا یوسف 
آس��وده فرزند علی به شناس��نامه ش��ماره 1 صادره از باغ بهادران متولد 1332 به نشانی 
شهرستان اصفهان سه راه سیمین خیابان سهروردی کوچه درودگر کوچه محمد پالک 18 
که سند مالکیت آن در صفحه 473 دفتر 1176 به شماره 217966 و شماره چاپی 326934 
الف/ 83 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود آن برابر نامه وارده شماره 88/10/7-36428 

اداره ثبت بدین ش��رح می باش��د ش��مال اول به طول 3/75 متر دیوار به دیوار پالک 46 
فرعی دوم در س��ه قس��مت که اول شرقی و سوم غربی به طول های 2/55 و 3/70 و 2/55 
متر دیوار و پنجره اس��ت به نورگیر مشاعی سوم به طول 4/5 متر دیوار به دیوار پالک 46 
فرعی ش��رق به طول 18/25 متر دیوار به دیوار پالک 50 فرعی جنوب در س��ه قس��مت که 
دوم ش��رقی اس��ت به طول های 1/5 و 1/7 و 8/05 متر و دیوار و دیوار کوتاه تراس است 
به فضای حیاط مش��اعی غرب اول به طول 1/7 و 0/4 متر دیوار کوتاه تراس و دیوار است 
به فضای حیاط مش��اعی دوم در 4 قس��مت که دوم ش��مالی و چهارم جنوبی به طول های 
3/ و 05/ و 5/5 و 2/5 متر دیوار و درب اس��ت به راه پله مش��اعی سوم به طول 2/45 متر 
دیوار به دیوار پالک 160 فرعی چهارم در س��ه قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی است 
ب��ه طول های 1/15 و 8/ و 1/15 متر دیوار و پنجره اس��ت به داک��ت احداثی پنجم به طول 
8/9 مت��ر دیوار به دیوار پالک 160 فرعی و حدود پارکینگ ش��مال ب��ه طول 2/5 متر خط 
مستقیم مفروض است به حیاط مشاعی شرق به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به 
پارکینگ 377 فرعی جنوب به طول 2/5 متر خط مس��تقیم مفروض اس��ت به حیاط مشاعی 
غرب به طول 5 متر خط مس��تقیم مفروض اس��ت به حیاط مش��اعی که طبق نظرکارشناس 
رس��می دادگس��تری به ش��رح ذیل توصیف گردیده: محل یک واحد آپارتمان مسکونی در 
طبقه اول در یک مجموعه س��اختمان سه طبقه که با مصالح ساختمانی دیواره های آجری 
اس��کلت بتنی پوشش سقف تیرچه بلوک سطوح داخلی اندود گچ و خاک سفیدکاری و رنگ 
آمیزی ش��ده درب های داخلی چوبی و درب های خارج��ی آلومینیومی نمای خارجی آجر 
3 س��انتی پوشش کف سرامیک آش��پزخانه با کابینت از جنس ورق دیواره های آن کاشی 
ش��ده با سرویس بهداش��تی موردنیاز پوش��ش کف حیاط و پارکینگ کاًل موزائیک بوده و 
دارای انش��عابات آب و برق و گاز که مورد رهن تا تاریخ 91/5/25 بیمه می باش��د در قبال 
بدهی ش��رکت فوق در رهن قرار گرفته از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 91/8/10 

در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه حمزه 
اصفهانی دس��ت چپ ساختمان اداره ثبت اس��ناد و امالک طبقه سوم به مزایده گذارده می 
ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 2/500/000/000 ریال ش��روع و به هر کس که خریدار باشد به 

باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف، بدهی های مالیاتی و 
عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه 
پ��س از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مس��ترد می گردد. این آگهی دریک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در 
تاریخ 91/7/10 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف/ 10751 

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده
4581 اج��رای احکام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای کالس��ه پرونده 364/89 
ج 13 ل��ه آق��ای محمد دوغی ب��ا وکالت آقای مه��دی ابراهیمی و آقای رس��ول قضاوی با 
وکالت آقای حس��ین مزاجی مبنی بر مطالبه مبلغ 548/354/629 ریال اصل خواسته، هزینه 
دادرس��ی و کارشناس��ی و مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعًا به مبلغ 

549/154/629 ریال و مبلغ 15/471/600 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در نظر دارد جلس��ه 
مزای��ده ای در روز پنجش��نبه تاریخ 91/7/27 از س��اعت 9 تا 10 صب��ح واقع در اصفهان، 
خیابان نیکبخت، دادگس��تری کل، طبقه س��وم، اتاق 358 به منظور ف��روش 12/70 حبه از 
72 حبه ش��ش دانگ از پالک ثبتی 17/320 بخش 18 ثبت اصفهان معادل مبلغ محکوم به و 
عش��ر دولتی به نشانی اصفهان، پل تمدن، بعد از شش راه، به سمت قهجاورستان، بر جاده 
اصل��ی برگزار نماید. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از مزای��ده 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 ب��ود. اوصاف ملک: محل موردنظ��ر در زمان بازدید 
و ب��ه صورت انبار ضایعات بوده اس��ت. این ملک به صورت زمینی اس��ت که دور تا دور 
آن با آجر و بلوک دیوارکش��ی ش��ده اس��ت و در قسمت ش��مال آن در دو طرف ورودی، 
دو س��اختمان که یکی یک طبقه و دیگری دو طبقه اس��ت وجود دارد. براس��اس قبض برق 
ارائه ش��ده دارای اش��تراک برق شهری س��ه فاز 32 آمپر نیز می باش��د. ورودی این ملک 
درب بزرگ ماش��ین رو می باش��د و در بر جاده اصلی قهجاورس��تان قرار دارد. موقعیت 
ملک به نحوی اس��ت که در اطراف آن زمین های کش��اورزی قرار دارد. طبق س��ند ارائه 
ش��ده این ملک 1141 مترمربع مس��احت دارد و دارای ش��ماره ملک 32017 و شماره ثبت 
12691 و دفت��ر 55 و صفحه 74 بخش 18 ثبت اصفهان اس��ت و آخرین انتقال ثبت ش��ده 
در آن که به صورت قطعی غیرمنقول بوده اس��ت در تاریخ 87/9/6 و تحت شماره 50086 
در دفترخانه اس��ناد رسمی ش��ماره 78 است که به موجب آن تمامی مورد ثبت این سند به 
آقای رسول قضاوی خوراسگانی فرزند اسداله انتقال یافته است. لذا با توجه به توضیحات 
فوق موقیعت، سوابق و با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش ملک مذکور در 
زمان مباش��رت به امر کارشناسی برابر با 3/200/000/000 ریال معادل سیصد و بیست 

 میلیون تومان ارزیابی می گردد. م الف/ 11374 امینی- مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه 
حقوقی اصفهان

 
ابالغ

4582 ش��ماره ابالغیه: 9110100350802843، ش��ماره پرون��ده: 9109980350800497، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910514، خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت آقای علی 
امینی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده مهری توکلی علون آبادی به خواس��ته مطالبه طلب 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هشتم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 

س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 
9109980350800497 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/08/17 و س��اعت 10:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. م الف/ 11046 

داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4591 ش��ماره دادنامه: 9109970353200769، ش��ماره پرون��ده: 9009980363301166، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901507، ش��اکی: س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان با 
نمایندگ��ی خانم راضیه امینی به نش��انی اصفهان خ فردوس��ی خ منوچهری مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان اصفهان، متهم: آقای رضا امینی پزوه به نشانی مجهول المکان، اتهام: 
تغییر غیرمج��از کاربری اراضی زراعی و باغ ها، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص اتهام آقای رضا امینی پزوه فرزند قاس��معلی دائر ب��ر تغییر کاربری مقدار 
پانصدمترمرب��ع از اراضی زراع��ی بدون مجوز قانونی موضوع کیفرخواس��ت صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات 
به عمل آمده، نامه کمیس��یون ارزیابی، رونوش��ت نامه جهاد کش��اورزی استان اصفهان، 
متواری بودن متهم و س��ایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده، وقوع و انتساب 
بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مس��لم می باش��د. فلذا به استناد ماده 3 اصالحی حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغات نامبرده را عالوه بر قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجاد شده 
به پرداخت مبلغ شش��صد و پنجاه میلیون ریال ج��زای نقدی معادل دو برابر بهای اراضی 
زراعی در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز 
از تاری��خ اب��الغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 10173 خدابنده- 

رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
4592 کالسه پرونده: 305/91، وقت رس��یدگی: 1391/8/15 ساعت 4 عصر، آدرس شورا: 
اصفهان- درچه- خ امام- خ س��جاد روزهای زوج 6-4. خواهان: حس��ن مس��یبی، خوانده: 
حسن مقدس��ی، خواسته: انتقال سند. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نمای��د و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهمرس��اند. چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.  دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ
4593 ش��ماره: 332/91 ش ح 1. خواه��ان: مرتضی کریمیان خوزانی، طاهره اس��ماعیلی، 
خوانده: معصومه ماندگاری اندانی، علی مش��هدی زاده، خواسته: انتقال یک خط تلفن، وقت 
رسیدگی: شنبه 91/8/27 ساعت 4/15 عصر، محل حضور: شورای حل اختالف اول خمینی 

شهر خیابان شهید بهشتی. شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت 
4594 آقای غالمرضا صانعی دارای شناسنامه شماره 3185 به شرح دادخواست به کالسه 
512/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر صانعی بشناسنامه 1273 در تاریخ 1391/4/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( طیبه صانعی فرزند مس��یب 
ش ش 108 )همس��ر دائمی متوفی(، 2( غالمرضا صانعی فرزند اکبر ش ش 3185 )فرزند(، 
3( مجید صانعی خوزانی فرزند اکبر ش ش 2143 )فرزند(، 4( زهرا صانعی خوزانی فرزند 
اکب��ر ش ش 17955 )فرزند(، 5( مژگان صانعی فرزند اکبر ش ش 1532 )فرزند(، 6( فاطمه 
صانع��ی خوزان��ی فرزند اکبر ش ش 17956 )فرزند(، 7( زه��ره صانعی فرزند اکبر ش ش 
1733 )فرزند(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
4597 در خصوص پرونده کالس��ه 1301/91 خواهان غالمرضا فتحی دادخواس��تی مبنی 
بر الزام به طرفیت س��ید مجیدرضا شرافت تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/8/28 س��اعت 9 صبح تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 11524 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4598 آقای محمدعلی کاظمی اندانی دارای شناس��نامه شماره 41839 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 463/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که ش��ادروان س��کینه کریم��ی اندان��ی بشناس��نامه 2443 در تاری��خ 1390/11/14 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- محمدتق��ی کاظم��ی اندانی فرزن��د احم��د ش ش 13386 )فرزن��د(، 2- مرتضی کاظمی 
فرزن��د احم��د ش ش 19956 )فرزن��د(، 3- محمدعل��ی کاظمی اندانی فرزن��د احمد ش ش 
41839 )فرزن��د(، 4- عبدالغف��ار کاظم��ی اندانی فرزن��د احم��د ش ش 50 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگه��ی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
 ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
4599 از ش��ورای حل اختالف حوزه دوازدهم خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
91/304 حل 12 به آقای حس��ن رش��ید احمدی فرزن��د محمد خوانده پرون��ده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت و خواه��ان آن آقای علی صادقی فرزند باقر س��اکن 
خمینی ش��هر – دس��تگرد قراره- روبروی بهداری بخواس��ته نرخ اجاره نامه و تخلیه که 
در جریان رس��یدگی می باش��د اخطار می نماید که برای روز یکش��نبه مورخ 1391/8/14 
س��اعت 5 عصر به ش��ورای حل اختالف دوازدهم خمینی ش��هر و یا چنانچه جهات ردی 
داری��د بص��ورت کتبی قب��ل از موعد مقرر به ش��ورای مربوطه اعالم و ارس��ال دارد واال 
تصمی��م مقتض��ی اتخاذ و ش��ورا غیابًا رأی ص��ادر خواهد نمود و جهت دریافت نس��خه 
ثان��ی و ب��رگ دادخواس��ت و ضمائم آن به ش��ورای مربوط��ه مراجعه نمایی��د این آگهی 
وف��ق م��اده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی یک 
 نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی ش��ورای

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
4600 ش��ماره دادنامه: 9109970352700689، ش��ماره پرونده: 9009980365101046، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900997، مته��م: آقای داریوش پورش��کور به نش��انی مجهول 
الم��کان، اتهام: ف��روش یا در مع��رض فروش قرار دادن وس��ایل مخص��وص قماربازی، 
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم رسیدگی را اعالم 
و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص گزارش مرجع انتظامی شهرس��تان اصفهان علیه آقای داریوش پورش��کور 
فرزند فرامرز و دائر بر فروش آالت قمار )34 بس��ته پاس��ور( دادگاه با توجه و بررس��ی 
مجم��وع اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده ش��کایت و اعالم جرم مرجع انتظامی کش��ف 
آالت قم��ار اقرار صری��ح و مقرون به واقع مته��م در پرونده صفح��ات 2-10-19 و مفاد 
کیفرخواس��ت صادره و س��ایر محتویات پرونده و عدم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و 
در نهای��ت ع��دم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته 
مس��تنداً به مواد 2-16-707 از قانون مجازات اس��المی )و لحاظ بند دوم ماده سوم قانون 
وص��ول برخی از درآمدهای دول��ت( متهم موصوف الذکر را به تحم��ل چهارماه حبس و 
پرداخت جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق 
دولت محکوم می نماید و مس��تنداً به ماده 10 قانون مارالذکر )مجازات اسالمی( آالت قمار 
مکش��وفه معدوم می گردد رأی صادره غیاب��ی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
 تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف/ 10172 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4601 ش��ماره پرونده: 9000400200300344/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9000580/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200302288، بدینوس��یله به آقای س��ید جهانگیر هاش��می گل 
س��فیدی فرزند محمد مراد شماره شناس��نامه 82 به آدرس اصفهان میدان آزادی دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان امور قراردادها بدهکار پرونده کالسه 9000400200300344/1 که 
برابر گزارش مأمور ابالغ نیروی انتظامی ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که با توجه 
به چک ش��ماره 424107 مورخ 1386/4/28 عهده بان��ک رفاه کارگران مبلغ 150/000/000 
ریال به مؤسس��ه قوامین ش��عبه توحید اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالس��ه فوق در این اداره مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 10107 اس��دی- رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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امام علی )ع( :
 دانش سه قسم است: فقه برای دین، پزشکی برای تن و 

نحو برای زبان.

 چرا گرما
 درد را کم می کند؟

درد باعث گرفتگی و تشنج عضالت می شود و بعد از آن، جریان خون 
در عضالت کاهش می یابد، اکس��یژن و مواد مغ��ذی کمتری به آنها 

می رسد و این چرخه ادامه می یابد.
وقتی که به منطقه دردناک بدن گرما می دهیم، در واقع جریان خون 

در آن منطقه را افزایش داده و چرخه درد را می شکنیم.
 به همین دلیل اس��ت که خیلی از پمادها و لوس��یون های ضددرد، 
خاصیت گرمابخشی دارند و البته قدیمی ها، این خاصیت را با استفاده 
از دستمال داغ، خشت آتش دیده، کیسه آب گرم یا وسایل گرمایشی 

دیگر تأمین می کردند.
روش گرمادرمان��ی، بیش��تر ب��رای تس��کین درده��ای مزم��ن و 
زیرس��اخت های عصبی به کار می رود که معموال با انجام این روش، 
فرد پس از گذشت 48 س��اعت تأثیر مثبت، آن را به صورت کاهش 

درد مشاهده می کند. 
با این کار، نواحی دچار اسپاسم و گرفتگی، بهبود می یابند و با کاهش 
التهاب، افزایش عملکرد مفاصل و از بین رفت��ن اثر کوفتگی روبه رو 

می شویم.
یکی از مزایای استفاده از گرما، جریان پیدا کردن خون در آن مناطق 
و قس��مت های خاص بدن اس��ت. این خون رس��انی، مکانیسم های 
احساس درد را در مغز شما دستکاری می کند و در واقع مغز شما به 

جای احساس درد، متوجه حس گرما می شود.
استفاده از گرما ممکن است درد و سفتی مفصل را کاهش دهد. حمام 
داغ و کمپرس گرم در موارد تشدید درد و التهاب تسکین بخش است. 

از کیسه یخ نیز می توانید برای کاهش درد استفاده کنید.

نکته های مراقبتی
1. اگر نسبت به آب گرم و داغ خیلی حساس هستید، بهتر است میان 
کیف آب گرم و سطح پوست خود یک یا چند الیه حوله نرم بگذارید تا 

مانع آسیب یا سوختگی پوستتان شوید.
2. کیف آب گرم را حداکث��ر 15 تا 20 دقیق��ه روی محل مورد نظر 

بگذارید.
3. اگر هنگام گرمادرمانی به هر شکل آن، روی پوست خود تغییراتی 
مانند تغییر غیرطبیعی رنگ یا درد و سوزش زیاد حس کردید، درمان 

را متوقف کنید.
4. هرگز موقع خواب از کیف آب گرم استفاده نکنید، زیرا ممکن است 

خوابتان ببرد و پوستتان بسوزد.

در چه مواردی نباید از گرمادرمانی استفاد کرد؟  
    فرد دچار آسیب حاد عصبی است.

    فرد دچار زخم باز یا آسیب خارجی در پوست است.
    فرد دچار گردش خون مختل شده و معیوب است.
    فرد دچار اختالل تنظیم درجه حرارت بدن است.

    وقت��ی بافت بدن دچار اخت��الالت غیر معم��ول مانند توده های 
سرطانی است.

    قسمتی از پوست دچار خون مردگی یا خونریزی است.

آیا می دانید روند منطقی و درس��ت رشد کودکان از 
لحاظ دس��تیابی به مهارت های ارتباطی چگونه طی 
می شود؟ کودکان تا قبل از سه سالگی، فقط از طریق 
حسی � حرکتی و المسه نسبت به جهان اطراف خود 
آگاهی کس��ب می کنند، اما همین کودک پس از سه 
سالگی می تواند جمله بسازد و مفاهیم را متوجه شده 

و شروع به صحبت کردن کند.
 اما در این میان، بسیاری از والدین، نگران زیاد صحبت 
کردن کودکانش��ان هس��تند، در حالی ک��ه زبان به 
عنوان یکی از عوامل رشد شناختی کودکان محسوب 
می ش��ود. می توان از این واکنش رفتاری، نقطه قوتی 
برای رشد مهارت های ارتباطی کودک به وجود آورد.

صدیقه بزازان کارشناس ارشد روانشناسی می گوید: 
یکی از اصول تش��خیص ک��ودکان باهوش، تس��لط 
س��ریع تر آنها بر تکلم اس��ت؛ یعنی رش��د شناختی 
بچه هایی که دیرتر از سه تا سه و نیم سالگی صحبت 
می کنند، با تأخیر صورت می گی��رد، اما زیاد صحبت 
کردن کودکان، در بس��یاری موارد نیز با هدف جلب 

توجه والدین قابل بررسی است.
حرف زدن کودک، نشانه هوشیاری

 روانشناس��ان کودک تأکید می کنند پ��رورش توان 
حرف زدن در سنین پایین، بر مهارت های رفتاری یا 
توانایی گفتاری و شنیداری و تقویت حس کنجکاوی 

کودک تأثیر می گذارد.
بر این اساس بهتر است که والدین هنگام حرف زدن 
کودک، دست بزنند یا به طریق دیگری شادی خود را 
نس��بت به توانایی که در او در حال شکل گیری است، 
نش��ان دهند. به بیان دیگر هر چق��در کودکی زودتر 
به حرف بیفتد، در پرورش اس��تعداد های شناختی و 

ارتباطی اش سریع تر رشد خواهد کرد.
 ب��زازان با اش��اره به ای��ن که وقت��ی کودکت��ان را به

 حرف زدن تشویق می کنید، او را به استفاده از استعداد 
طبیعی شنیدن نیز ترغیب می کنید، می افزاید: یکی 
از نش��انه های ارزیابی کودکان باه��وش، توانایی آنها 
در تکلم اس��ت، چراکه دیر حرف زدن کودکان یعنی 
صحبت کردن آنها پس از س��ه تا 3/5س��الگی، رشد 
مهارت های ارتباطی و ش��ناختی ک��ودک را با تأخیر 

مواجه می کند.
به گفته وی، روانشناس��ان کنج��کاوی را نیز یکی از 
اصلی ترین دالی��ل پرحرفی بچه ها تلق��ی می کنند؛ 
حس کنجکاوی کودکانه ای که گاه از س��وی والدین 

مورد بی توجهی قرار می گیرد.
به من توجه کن!

شاید تاکنون بارها توجه کرده باشید زمانی که مادران 
با تلفن به مدت طوالنی صحبت می کنند یا در جمعی 
مشغول صحبت هستند و از کودکشان غافل می شوند، 
کودک با صحبت کردن طوالنی یا پرسش های مکرر 
س��عی می کند که توجه مادر را به خ��ود جلب کند. 
روانشناسان ریشه این نوع واکنش های رفتاری کودک 

را جلب توجه والدین می دانند.
بزازان با تأکید بر این  که گاه��ی ترس کودکان نیز به 
زیاد صحبت کردن آنها منجر می شود، می افزاید: این 
اتفاق به ویژه در س��نین پایین و ب��رای کودکانی که 
شب ها از تنها خوابیدن در اتاق خود می ترسند، اتفاق 
می افت��د. چنین کودکانی از والدینش��ان می خواهند 
که کنار آنها بمانند تا با آنها صحبت کنند. حس��ادت 
نیز به خص��وص پس از ب��ه دنیا آم��دن فرزند جدید 
در خانواده، برای کودکان باالی س��ه س��ال، می تواند 
عاملی برای زیاد صحبت کردن و جلب توجه والدین 

محسوب شود.
این روانشناس تأکید می کند: در بسیاری موارد، زیاد 
حرف زدن حتی در بزرگس��االن نیز وس��یله ای برای 
پوشش پریش��ان احوالی روحی یا نگرانی های درونی 
است. اگر والدین به فرزندش��ان به اندازه کافی توجه 
کنند و برایش به طور اختصاصی وقت بگذارند، اما باز 
هم فرزندشان به طور غیرعادی صحبت کند، باید به 
دنبال ریش��ه های روانی قضیه بگردند. نباید فراموش 
کرد که گاه��ی نیز کم حرف زدن ک��ودکان می تواند 

نشانه ای از بروز افسردگی در آنها باشد.
برای کودک وقت بگذارید

آنچه والدین یا پرستاران کودک باید به آن توجه داشته 
باشند این است که روزانه به مدت یک ساعت، زمانی را 
به کودک اختصاص بدهند و در آن زمان، کودک را در 
انتخاب نوع بازی یا سرگرمی دلخواهش آزاد بگذارند، با 
کودک نقاشی کنند، کتاب بخوانند، بازی کنند، کارتون 
ببینند یا به پارک بروند. بزازان با تأکید بر فراهم کردن 
فرصتی برای ب��روز خالقیت کودکان ط��ی بازی های 
روزانه می گوید: اختصاص زمانی حدود یک ساعت در 
روز برای کودک، نه تنها باعث می ش��ود که او احساس 
کند مورد توجه است، بلکه نیاز او برای بروز کنجکاوی 
از طریق بازی، نقاش��ی و قصه گویی مرتفع می ش��ود. 
همچنین از لحاظ عاطفی به والدینش نزدیک تر و از نظر 
شناختی غنی تر می شود و به رش��د خالقیت و تکامل 

اجتماعی اش کمک می شود.
 نتیجه بررس��ی های روانشناس��ان و تجربیات شخصی 
بیشتر والدین نشان داده است که انگیزه برای صحبت 
کردن زی��اد کودکان با ه��دف جلب توج��ه، زمانی که 
پدر و مادرها به ط��ور اختصاصی زمان��ی را برای بازی 
یا س��رگرمی آنها اختصاص داده اند، به حداقل رسیده 
اس��ت؛ یعنی اختصاص چنین زمانی، فرصتی را فراهم 
می کند تا به بسیاری از پرسش های کودک، پاسخ های 
منطبق با سطح درکش داده ش��ود.به گفته بزازان، اگر 
والدین چنین زمانی را هر روز به فرزندش��ان اختصاص 
دهند، می توانند بدون نگرانی به پرسش های کودکانه 
آنها پاس��خ دهند و فرصتی را برای ایجاد حس عاطفی 
مطلوب از طریق صحب��ت کردن با فرزندش��ان فراهم 

کنند.

 با پرحرفی کودکان
 چه کنیم؟
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در حالی که برخی از کارشناس��ان موسیقی 
 م��ی گویند یک موس��یقی خوب م��ی تواند

 سال های سال عمر کند، اکنون یک شرکت 
ژاپنی فناوری ارایه کرده اس��ت که می تواند 
این داده ها را دست کم چند صد میلیون سال 
حفظ کند. ش��رکت هیتاچی از روشی برای 
ذخی��ره اطالعات دیجیتالی بر روی شیش��ه 
نقره کوارتزی رونمایی ک��رد که می تواند در 
شرایط سخت و درجه حرارت بسیار باال دوام 
بی��اورد و هرگز خراب نش��ود. فناوری جدید 
هیتاچی داده ها را به صورت دو دویی با ایجاد نقاطی درون یک الیه نازک از شیشه کوارتز که 

می تواند با میکروسکوپ اوپتیکی معمولی خوانده شود ذخیره می کند.
 نمونه اولیه این دستگاه، دو سانتیمتر مربع است، فقط دو میلیمتر ضخامت دارد و از شیشه 
کوارتزی ساخته شده که یک ماده بس��یار با ثبات و انعطاف پذیر است. این تراشه به بسیاری 
از مواد شیمیایی مقاوم است، امواج رادیویی در آن مؤثر نیست و می توان آن را مستقیما در 
معرض شعله های پرحرارت تا هزار درجه سلسیوس دس��ت کم به مدت دو ساعت بدون آن 

که خراب شود، قرار داد.
 این دستگاه ضدآب است؛ یعنی بالیای طبیعی مانند آتش س��وزی و سونامی نیز آسیبی به 
 آن نمی زند. تاکائو واتانابه مجری ارشد این پروژه می گوید تا زمانی که شیشه سخت نشکند،

 داده ها بر روی آن حفظ خواهد ش��د. این ماده در حال حاضر چهار الی��ه نقطه دارد که می 
تواند در هر اینچ مربع 40 مگابایت اطالعات ذخیره کند، تقریبا به اندازه حجم یک س��ی دی 
موسیقی. محققان می گویند افزودن الیه های بیشتر مشکلی برای آن ایجاد نمی کند. اگرچه 
هیتاچی هنوز درمورد زمان عرضه این تراشه به بازار، اطالعاتی بروز نداده اما محققان آن می 
گویند می توان از این تراشه برای ذخیره اطالعات در سازمان های دولتی، موزه ها و سازمان 

های مذهبی استفاده کرد.

 SINTEF ICT محققان مرکز تحقیقاتی
ن��روژ ب��ه سرپرس��تی »بابک فرش��چیان« 
دانش��مند ایرانی موف��ق به طراح��ی نمونه 
اولیه ای از ژاکت هوشمند شده اند که امکان 
اتصال به ش��بکه های اجتماعی در ش��رایط 

اضطراری را فراهم می کند.
 در زمان بروز تصادف، آتش س��وزی یا وقوع 
بالیای طبیع��ی، اعضای تیم ه��ای امدادی 
نمی توانند ب��ه راحتی از تلف��ن همراه خود 
برای ارس��ال و دریافت پیام های اضطراری 

استفاده کنند. استفاده از تلفن همراه با صفحه نمایش کوچک نیاز به استفاده همزمان از هر دو 
دست دارد که این مسئله در زمان امدادرسانی به مجروحان تقریبا غیر ممکن است. همچنین 
نیروهای آتش نش��انی در زمان اعزام ب��ه مأموریت، وقت کافی برای برداش��تن تلفن همراه و 

استفاده از آن در طول انجام عملیات را ندارند.
محققان مرکز تحقیقات فن��اوری SINTEF ICT برای رفع محدودیت امکان اس��تفاده از 
تلفن همراه و در عین حال فراهم کردن ش��رایط ارس��ال و دریافت پیام های متنی و صوتی، 
ژاکت هوش��مندی طراحی کرده اند که یک صفحه نمایش کوچک بر روی آس��تین لباس آن 

تعبیه شده است.
بابک فرشچیان  سرپرست تیم تحقیقاتی این طرح تأکید می کند: برقراری ارتباط بین لباس 
هوش��مند و تلفن همراه با سیس��تم عامل آندروید از طریق بلوتوث انجام می شود که نیاز به 
استفاده از کابل های اضافی را از بین می برد. حسگرهای مورد استفاده درون الیه داخلی لباس 
کار گذاشته می شوند و مدار کنترل کننده عملکرد میکروفن و حسگرها درون جیب لباس قرار 
می گیرند. پیام های متنی به صورت خطی بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود و فرد با 
احساس لرزش در ناحیه گردن، متوجه دریافت پیام جدید می شود، همچنین ارسال و دریافت 

پیام های صوتی نیز از طریق میکروفن و بلندگوی تعبیه شده داخل ژاکت امکان پذیر است.

نخس��تین س��ری آیفون 5 در بازار ایران با قیمت سه میلیون و 
400 تا سه میلیون و ۶00 هزار تومان برای نسخه 1۶ گیگابایتی 

عرضه شده است. 
در حالی که فروش آیفون 5 در آمریکا و دیگر کشورها همچنان با 
صف طوالنی متقاضیان روبه رو است، در ایران نخستین سری این 
آیفون با قیمتی بسیار باالتر از قیمت واقعی عرضه شده است. با 
احتساب قیمت دالر در لحظه تنظیم خبر )2۶20 تومان برای هر 
دالر( قیمت اصلی آیفون 5 به همراه مالیات و عوارض دیگر حدود 

یک میلیون و ۹50 هزار تومان است و می توان گفت، آیفون های 
موجود در ایران حدود یک میلیون و 500 هزارتومان باالتر قیمت 
خورده اند، البته همه می دانند که این قیمت های کاذب صرفا برای 
روزهای نخست اس��ت و با افزایش تعداد واردات این محصول به 
بازار، قیمت این محصول به قیمت واقعی، بیشتر نزدیک می شود. 
اگر قیمت دالر را روی حدود 2۶00 تومان ثابت بدانیم می توان 
پیش بینی کرد که در طی ماه های آینده قیمت آیفون 5 روی دو 

میلیون تومان ثابت خواهد شد.

افرادی که س��طح ه��وش پایین��ی دارند 
احتماال شادی کمتری را  نس��بت به افراد 
باهوش تجرب��ه می کنند. دان��ش پژوهان 
دانش��گاه کالج لندن بر روی ش��ش هزار و 
870 نفر مطالعات��ی انجام و نش��ان دادند 
هوش پایین، اغلب با درآمد پایین و سالمت 
روانی ضعیف مرتبط است که ناخشنودی 
را در پ��ی دارند. محققان از افراد س��ؤاالت 
متعددی پرس��یدند. یکی از سئواالت این 
بود: در مجموع این روزه��ا چطور بودید؟ 
خیلی خوشحال، خوش��حال یا خوشحال 
نبودید؟ باالترین نسبتی که گفتند »خیلی 

خوش��حال« 43 درص��د و اف��رادی بودند 
که ضریب هوش��ی 120 تا 12۹ داش��تند.

بیش��ترین نس��بت که گفته بودند »خیلی 
خوش��حال نیس��تند« 12 درصد و دارای 
ضریب هوش��ی بی��ن 70 و 7۹ بودند. این 
تحقیقات نش��ان داد هوش پایین با درآمد 
کم، س��المت ناکافی و نیاز ب��ه کمک برای 
زندگی روزانه مانن��د خرید و کارهای خانه 
مرتبط است که همه این ها با ناخشنودی 
ارتب��اط دارند. محققان خواس��تار کمک و 
حمایت بیش��تر از افراد دارای هوش پایین 

شده اند.

ژاکت هوشمند برای اتصال به اینترنت ذخیره اطالعات روی شیشه

قیمت فروش آیفون ۵ در بازار ایران

باهوش ها شادترند

فیل ها مشغول 
 صرف میوه 
 در  پارک

  “ چیانگ ماي “ 
در شمال تایلند
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?????

فرماندار تهران به دو كانديدا

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

-10+20

-10+20

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

جدول لیگ

چهره

مهرزاد دانش
مهرزاد دانش

انتقاد انتقاد

] ی/ زاينده رود
ت اله

س: هادی نعم
]عك

فرماندار تهران به دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران به دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران دو كانديدا تذكرداد

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی

پنجشنبه 4 اسفند 1390 | 1ربیع الثانی 1433
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23 ,2012
8Pages| 1000 Rls

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

آگهی تجديد مناقصه
شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی در نظر دارد مطابق ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات، نگهداری تأسیس�ات شهر جديد مجلسی و س�اختمان های شركت عمران 
مجلسی را به شرکت های تشخیص صالحیت شده و یا پیمانکاران دارای تأیید صالحیت از اداره کار و امور 

اجتماعی استان اصفهان واگذار نماید.
- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدین ش��رایط می توانند ظرف مدت سه روز از نشر آگهی، 
جهت خرید و دریافت اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای این ش��رکت مراجعه نمایند. اس��ناد مناقصه به 

نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه و معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد. 
- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا ده روز مهلت دارند 
تا اسناد مربوطه را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.

- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- 
بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی

تلفن: 5452286-0335                                                دورنگار: 0335-5452214
www.majlessi-ntoir.gov.ir :صندوق پستی 11178-86316                            سايت اينترنتی

)کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. (
شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت اول
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