
اصفهانی ها بیشتر از بقیه عمر می کنند

 کدام رییس جمهور
 به ایران حمله می کند؟

 نفس 
باد صبا

آمار ها می گویند: 
 یک اتفاق حاد 

در ذوب آهن 6
۱۳ راز طالیی برای 

طول عمر بیشتر 82

3

همراهان ایران 
5در جنگ احتمالی با اسرائیل

 روزهای شیرین ذوب آهن
 با فرهاد

 سطح کیفی فیلم های ارسالی
 به جشنواره کودک، راضی کننده نیست

س��رانجام تکلیف نیمکت تیم فوتبال  ذوب آهن هم مشخص 
ش��د و همانطور که در ش��ماره دیروز هم پی��ش بینی کرده 
 بودیم فرهاد کاظمی به عنوان نزدیک ترین گزینه به نیمکت

 ذوب آهن برای هدایت این تیم به توافق رسید.

 گره فرش دستباف اصفهان
 در تار و پود بازاریابی

تار و پود صنعت فرش دستباف نه تنها نخ های ابریشم 
و پشم، بلکه  تولید و تجارت  هس��تند و اگر این ها به 
درس��تی به هم گره بخورند ، این صنعت را به زیبایی 
نقش های ایران��ی به هم گ��ره می زنند. متأس��فانه 
این روزها هن��ر اصیل ایران��ی در بازاریابی ، فروش  و 
صادرات، تارو پودی محکم ن��دارد و تحقق آرزوهای 
تولیدکنندگان در دستیابی به فروش جهانی ، تبدیل 

به رؤیایی دوردست شده که  شبیه یک آرزو است.

س: ایمنا[
]عك

6

5

معاون سیاسی استاندار 
زیر ذره بین سایت های خبری 3

شریعتمدا ری 
عذرخواهی کرد2

انتخابات کدام یک از دو حزب  سرشناس آمریکا به نفع ایران 
است. هر چند این روزها اوباما خود را طرفدار روش هایی غیر 
از جنگ با ایران نش��ان می دهد و از آن طرف رقیب جمهوری 
خواهش رامنی، بر طبل جن��گ با ایران می کوب��د و طرفدار 
سختگیری بیشتر بر ایران است، اما تاریخ روابط دو کشور نشان 
می دهد که ایران همواره با دموکرات ها بیشتر مشکل داشته 
است تا جمهوری خواهان و همین مسئله درک تحوالت آمریکا 
را به نفع ایران کمی سخت می کند. در زیر، گزارشی از روزنامه 
واش��نگتن پس��ت آمده که این روزنامه آمریکایی از زاویه دید 

خود این مسئله را بررسی کرده است.
میت رامنی یا باراک اوباما؛ کدام کاندیدا در صورت پیروزی در 
انتخابات ماه نوامبر، احتمال بیش��تری دارد که به ایران حمله 

کند؟میت رامنی یا باراک اوباما؟ احتمال حمله کدام کاندیدا 
به ایران در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر بیشتر است؟

 س��ؤال نس��بتا خوبی اس��ت و حداقل س��ه راه خ��وب برای 
پاس��خ ب��ه آن وج��ود دارد، ام��ا در ابت��دای ام��ر، حت��ی 
فک��ر ک��ردن درم��ورد ای��ن پرس��ش، ای��ن پی��ش ف��رض 
را ب��ه وج��ود م��ی آورد ک��ه عام��ل تصمی��م گیرن��ده در 
مس��ئله جن��گ ی��ا صل��ح، تنه��ا ش��رایط خاصی نیس��ت که 
 هر دولتی با قرار گرفتن در آن، پاس��خی مش��ابه م��ی دهد، در
  این مورد خ��اص  م��ی تواند پی��ش فرضی منصفانه باش��د،

 اما در بقیه م��وارد خیر. با این هم��ه این تصور ب��ه انتخابات 
وابسته است.

2

 دستگاه های دولتی
  اصفهان پنج شنبه ها

 تعطیل می شود

 وقتی بارسلونا توقعمان
 را باال می برد

 اتاق بازرگانی اصفهان 
اتاق برتر شد

 موفقیت آبفای  اصفهان
  در  جشنواره شهید رجایی

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

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  

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

2

9

3

11

3

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی
 اجتماعی 

سه شنبه  26  اردیبهشت   1391 | 23 جمادی الثانی 
1433 شماره 785 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 785 , May 15 ,2012
12 Pages

4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه
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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!«
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی مزایده
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 1104 مورخ 91/7/15 و 1100 مورخ 91/7/15 و 
1103 مورخ 91/7/15 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 6 قطعه زمین بشرح ذیل با قیمت پایه 
کارشناسی با شرایط خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
1- قطعه زمین شماره 339 با کاربری صنعتی به متراژ 3000 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 600/000 

ریال.
2- قطعه زمین شماره 348 با کاربری صنعتی به متراژ 3000 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 500/000 

ریال.
3- قطعه زمین شماره A85 و A86 با کاربری مسکونی به متراژ هر کدام 152 م.م با قیمت پایه کارشناسی از 

قرار متری 1/700/000 ریال.
4- قطعه زمین ش��ماره A87 با کاربری مس��کونی به متراژ 150 م.م با قیمت پایه کارشناس��ی از قرار متری 

1/900/000 ریال.
5- قطعه زمین ش��ماره A120 با کاربری مس��کونی به متراژ 158 م.م با قیمت پایه کارشناس��ی از قرار متری 

1/900/000 ریال.
مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

تصویر بخشنامه گروه خودروسازی سایپا، به نمایندگی های این گروه درباره قیمت جدید محصوالت منتشر شد. به گزارش 
مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا را صادر کرده 

است. 
براساس این مجوز، ایران خودرو قیمت محصوالت خود را به طور میانگین 10 درصد افزایش خواهد داد، ضمن اینکه گروه 

خودروسازی سایپا به طور میانگین 18 تا 20 درصد محصوالت خود را افزایش و آن را به نمایندگی های خود ابالغ کرد.
در بخشنامه 13100010 گروه خودروسازی سایپا به نمایندگی های این گروه خودروسازی آمده است: باتوجه به تغییر قیمت 
انواع خودروهای خانواده X100 و تیبا، لیست جدید قیمت فروش خودروهای تولیدی این شرکت از  تاریخ 16 مهرماه ابالغ 

می شود. تصویر بخشنامه به شرح ذیل است:

 جدول زیر قیمت جدید خانواده سایپا 131 براساس بخشنامه جدید گروه خودروسازی سایپا را نشان می دهد.

به عنوان مثال، قیمت کارخانه ای خودروی سایپا SX131 که پیش از این، 10 میلیون و 440 هزار تومان بود، با بیش از 
14 درصد افزایش به بیش از 11 میلیون و 940 هزار تومان افزایش یافت، البته باید اشاره کرد که قیمت خودرو در کارخانه 

و بازار متفاوت است و بعضا چندین میلیون تومان اختالف قیمت بین این دو وجود دارد.
به هر حال، قیمت محصوالت گروه خودروسازی سایپا به نحوی افزایش یافته که گفته می شود میانگین افزایش محصوالت 
این گروه بین 18 تا 20 درصد است.گروه خودروسازی ایران خودرو نیز به زودی فهرست جدید قیمت محصوالت خود را به 

نمایندگی های خود ابالغ خواهد بود.

تصویر بخشنامه افزایش قیمت خودرو سایپا

 پراید چقدر گران شد؟

SL131 سایپا  115.400.000
 SX131 سایپا  119.400.000

سایپا SL131 رینگ آلومینیومی   118.000.000
سایپا SX131  رینگ آلومینیومی   122.000.000

سایپا SL131 ارتقاء یافته   117.800.000
سایپا SX131 ارتقاء یافته    121.800.000

سایپا SL131 رینگ آلومینیومیارتقاء یافته    120.400.000
124.400.000  سایپا SX131 رینگ آلومینیومیارتقاء یافته 

LE131 121.300.000  سایپا
 EX131 125.300.000  سایپا

سایپا SL131 پایه گازسوز   130.100.000

انواع خودروقیمت پایه غیرمتالیک جدید



چهره روزيادداشت

واکنش س�پاه  به انهدام پهپاد 
درسرزمین های اشغالی

س��ردار جمال الدین آبرومند معاون هماهنگ کننده سپاه در نشست 
خبری خود در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر ادعای رژیم صهیونیستی 
بر ایرانی بودن پهپاد که در سرزمین های اش��غالی منهدم شد گفت: 
این موضوع چند وجه دارد؛ ابتدا ممکن اس��ت این اقدام که توس��ط 
رژیم صهیونیس��تی صورت گرفته یک عملیات روانی باش��د. معاون 
هماهنگ کننده سپاه تأکید کرد: با توجه به این که آنها ادعا کرده اند این 
پهپاد تا 100 کیلومتر در سرزمین های اشغالی نفوذ کرده، نشان دهنده 

این است که رژیم صهیونیستی ضعف های بسیار زیادی دارد.

همراهان ايران 
در جنگ احتمالی با اسرائیل

یک کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه گفت:کش��ورهایی همچون عراق، 
سوریه، سودان و الجزایر در جنگ احتمالی ایران و اسرائیل همراه با ایران 
خواهند بود و کش��ورهایی مانند لیبی و مصر، تنها نظاره گر می شوند. 
صادق الحسینی کارشناس مسائل خاورمیانه درباره  عکس العمل جهان 
عرب درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفت: اکثریت مردم جهان 
عرب و نخبگان،  قریب به اتفاق نظرشان همراه با ایران خواهد بود و این 

حمله را تجاوزی به حق مشروع دولت ایران می دانند.

تکذيب انتساب برخی نقل قول ها
 به احمدی نژاد

به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، در پی انتش��ار 
 مطالبی از س��وی دبیر مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام از قول 
رییس جمهوری درخصوص وعده محمود احمدی نژاد به وی درباره 
برخی مسائل اقتصادی، مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهوری 
این نقل قول را عاری از حقیقت و کذب محض دانست. مرکز روابط 
عمومی دفتر رییس جمهوری تأکید کرد: مطالبی که دیگران از قول 
رییس جمهوری مطرح می کنند، عاری از هرگونه اعتبار و سندیت 
بوده و از اصحاب رس��انه انتظار می رود از انتشار آن خودداری کنند. 
گفتنی است دکتر محسن رضایی در گفتگو با روزنامه خراسان درباره 
حل مشکل نرخ ارز در کش��ور گفته بود: ]پس از نشست خبری روز 
 چهارش��نبه[ از رئیس جمهور سوال کردم که ش��ما چه کاری با ارز 
می خواهید انج��ام دهید که وی اطمینان داد ط��ی همین دو هفته 

در عمل اقدامی برای ارز انجام دهد و تغییراتی در این باره رخ دهد.

نخست وزير لیبی برکنار شد
نخس��ت وزیر مکلف لیبی پ��س از آن که برای دومین بار نتوانس��ت 
برای کابینه اش از پارلمان، رأی اعتماد بگیرد، از سمت خود برکنار 
شد. مصطفي ابوش��اقور نخس��ت وزیر مکلف لیبي خواستار تشکیل 
یک »دولت فوق  العاده« متش��کل از 10 وزی��ر از جمله وزرای دفاع، 
کشور و دادگستری شده بود. اعضاي کنگره عمومی ملی با 1۲۵ رأی 
مخالف و ۴۴ رأی موافق، این طرح را نپذیرفتند.1۷ نماینده در این 

رأي گیري غایب بودند.

 مانور مشترک 
آمريکا و  رژيم صهیونیستی

یدیعوت آحارونوت نوشت که سفر افسران ارتش آمریکا به سرزمین 
اشغالی در روزهای اخیر آغاز شده است تا هماهنگی های الزم به منظور 
آمادگی برای برگزاری مانور مشترک با ارتش اسرائیل را انجام دهند. 
بر اس��اس این گزارش، این افس��ران به ویژه ب��ر ورود صدها نظامی 
آمریکایی به اسرائیل در 1۴ اکتبر به منظور مشارکت در مانورهایی 
که از هفته آینده به مدت سه هفته برگزار خواهد شد، نظارت خواهند 
کرد. این روزنامه اشاره کرد که این مانور، بزرگ ترین تمرینات نظامی 

مشترک بین آمریکا و اسرائیل است.

 قطر وارد ماجرای
 گروگان های ايرانی شد

خبرگزاري رویترز گزارش داد: شیخ حمد بن جاسم آل ثاني نخست وزیر 
قطر، روز یک شنبه در پي در خواس��ت ایران،  براي آزادي گروگان هاي 
ایراني، این درخواس��ت را مطرح کرد. ش��یخ حمد به شبکه تلویزیوني 
الجزیره گفت: ما به عنوان یک سیاست کلي دولت قطر، کشتن زنداني ها 
را نمي پذیریم. وی افزود: ما همچنین تش��دید تنش بیشتر شرایط در 
سوریه را نمي پذیریم. ما توافق داریم که همه طرف ها درخواست هایي 

دارند اما کشتن زنداني ها یک اصل مبنایي نیست. 
شیخ حمد همچنین از دولت هاي عربي خواست که با توجه به بن بست 
میان قدرت هاي بزرگ در شوراي امنیت س��ازمان ملل، درباره سوریه 
اقدام کنند و گفت: جهان عرب در کل بای��د حرکت کند و باید اقدامي 

روشني انجام گیرد.

میت رامنی یا باراک اوباما؛ کدام کاندی��دا در صورت پیروزی 
در انتخابات ماه نوامبر، احتمال بیش��تری دارد ک��ه به ایران 

حمله کند؟
میت رامنی یا ب��اراک اوباما؟ احتمال حمله ک��دام کاندیدا به 

ایران در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر بیشتر است؟
 س��ؤال نس��بتا خوبی اس��ت و حداقل س��ه راه خ��وب برای 
پاس��خ ب��ه آن وج��ود دارد، ام��ا در ابت��دای ام��ر، حت��ی 
فک��ر ک��ردن درم��ورد ای��ن پرس��ش، ای��ن پی��ش ف��رض 
را ب��ه وج��ود م��ی آورد ک��ه عام��ل تصمی��م گیرن��ده در 
مس��ئله جنگ ی��ا صل��ح، تنه��ا ش��رایط خاصی نیس��ت که 
 هر دولتی با قرار گرفتن در آن، پاس��خی مش��ابه م��ی دهد، در
  این مورد خ��اص  م��ی تواند پی��ش فرضی منصفانه باش��د،

 اما در بقیه م��وارد خیر. با این هم��ه این تصور ب��ه انتخابات 
وابسته است.

 یک راه ب��رای پاس��خ دادن این اس��ت ک��ه فق��ط نگاهی به 

موضع گیری کاندیداها داشته باشیم. تعهدات ریاست جمهوری 
که در طول مبارزات انتخاباتی داده می ش��ود به این سمت است 
که رییس جمهور را حتی در زمانی که در دفتر خودش اس��ت 
 محدود کن��د، اما همان طور ک��ه جفری گلدب��رگ  تحلیلگر

 مس��ائل ایران اس��تدالل می کند در این مورد مواضع، کامال 
مشابه است.

 از آنجا که ه��ر دو کاندیدا ادعا می کنند خط س��ختی را علیه 
ایران دنبال می کنند )اما به عبارت دیگر، هیچ کدام واقعا راضی 
به جنگ نیستند(، سخت اس��ت که امتیاز متفاوتی برای آنها 

در نظر گرفت.
روش دوم این است که به این موضوع نگاه حزبی داشته باشیم. 
ما در دوران ریاست جمهوری حزبی هستیم، به این معنی که 
ممکن است ترجیحات شخصی رییس جمهور به اندازه مواضع 

حزبی مهم نباشد.
رییس جمهور ممکن اس��ت حتی وقتی که اعضای دولتش را 

تعیین می کند، انعطاف پذیزی نداش��ته باشد، اما قطعا نه در 
مواردی که حزب ) یا حداق��ل نخبگان حزب و یا گروه و جناح 
غالب آن( موضع روش��نی داشته باش��د.  ممکن است پرسنل 
حزب سیاس��ت حزب را تعیین کنن��د. درحقیقت به قول دن 
لریسون »چیزی که معتبر نیس��ت این ایده است که احتمال 
حمله به ایران از سوی دولت رامنی که تقریبا به صورت قطعی 
متشکل از جنگ طلبان ضد ایران خواهد بود، نسبت به دولت 

اوباما کمتر است.«
راه سومی هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد، اما این 
روش خصوصا به کسی که عقیده دارد جنگ با ایران سیاست 

خیلی احمقانه ای خواهد بود، بستگی دارد.
 اگ��ر کس��ی ب��ه آن اعتق��اد دارد پ��س ش��واهد ب��ه قدری 
کاف��ی اس��ت ک��ه اوبام��ا تمای��ل زی��ادی ب��ه ماجراجویی 
نظام��ی خطرناک و ب��ی انتها را نش��ان داده اس��ت. هنگامی 
 ک��ه دول��ت اوبام��ا اقدام��ات نظام��ی انج��ام داده اس��ت

 - جن��گ لیب��ی، افزای��ش نی��رو در افغانس��تان، جن��گ 
هواپیماهای بدون سرنش��ین- می تواند به طور کلی ایران را 

هم شامل شود.
از آنجایی که هی��چ اقدام نظام��ی بدون خطر نیس��ت، اوباما 
هیچ کار خطرناکی که جن��گ با ایران را مس��تلزم انجام کند 
 نک��رده اس��ت؛ مثال ممکن اس��ت حمای��ت از حمل��ه هوایی 
اسرائیلی ها به ایران با تکان دادن سر نباشد ولی چیزی شبیه 

آن است. 
به عبارت دیگر، هر کسی اعتقاد دارد که نوعی حمله جراحی 
 گونه به ایران می تواند بدون خطر زیادی انجام شود می تواند 
مثال هایی برای پشتیبانی از این ایده که دولت اوباما از این نوع حمله 

دفاع می کند، پیدا کند.
پس س��ه راه برای نگاه کردن به یک سؤال وجود داشت؛ یکی 
محدودی��ت های ناش��ی از وعده ه��ای انتخاباتی ب��ود، یکی 
محدودیت های حزبی  و دیگری هم اساسا مهارت در ریاست، 
زیرا یک رییس جمهور کاربلد در ارزیابی نشانه ها برای این که 
چه سیاست عمومی ماندنی است مهارت دارد، چه آن سیاست، 
جنگ خارج از مرزها باشد یا یک کاهش مالیات و یا اصالحات 

سیستم مراقبت بهداشتی در خانه.
فکر می کنم هر سه این ها مفید هستند، بنابراین پیش بینی 
نمی کن��م که کدام یک بهتر اس��ت اما حداق��ل از آنجایی که 
 آنها را خوانده ام ، فکر می کنم ش��واهد در مجموع پیش بینی 
می کنند که احتمال جنگ با ایران در صورت ریاست جمهوری 

میت رامنی کمی بیشتر است.

جدال باراک اوباما و میت رامنی بر سر پرونده هسته ای تهران

نظر رهبرمعظم  انقالب کدام رییس جمهور به ایران حمله می کند؟
درباره تبلیغات سفرهايشان

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در روز آخر سفرش��ان به 
کرمانشاه در جمع مس��ئوالن استان با اش��اره آنچه در 
سطح شهر مشاهده کرده اند، نظرشان را درباره تبلیغات 

پیرامون سفر اعالم کردند:
  م��ن ی��ک گالی��ه  کوچک��ی ه��م دارم؛ چن��د روز 
 اس��ت منتظ��ر فرصت��ی بودم ک��ه ای��ن گالی��ه را هم 
 ع��رض بکن��م. آن گالیه این اس��ت که م��ن وقتی توی 
 خیابا ن های کرمانشاه رفتم، دیدم به شکل غیر متعارفی  
عکس ه��ای بزرگ��ی از چه��ره  ای��ن حقیر در مس��یر 
نصب ش��ده - به افراط، به اس��راف - حتی ب��ه نظرم در 
راه پ��اوه ک��ه می رفتیم، م��ن دی��دم در بعض��ی جاها 
توی جاده ه��م عکس نص��ب کرده اند، چ��را؟ این همه 
عک��س! ای��ن کار چندت��ا اش��کال دارد؛ یک��ی این که 
 این ها هزینه بر اس��ت، خ��رج دارد - من اط��الع دارم، 
می دانم - و کاری اس��ت کامال غیر الزم، با هزینه  سنگین؛ 
خب، این توجیهی ندارد. ثانیا این نحوه  کار کردن و عکس 
زدن و تبلیغ های این جوری، مناسب وضع ما و شأن نظام 
جمهوری اسالمی و شأن طلبگی ما نیست؛ اینجور کارها 

مال دیگران است.
   کار ما بایستی با بساطت و سادگی پیش برود. این 
جور کارهای رنگ و لعابدار، متناسب با وضع ما نیست و 
البته از لحاظ فنی هم کسی نگاه کند، این ها ضد تبلیغ 
هم هس��ت. حاال اگر کس��ی هم می خواه��د واقعا یک 
محبتی بکند، این ها کارهایی است که خیلی تأثیر ندارد؛ 

تأثیرات عکس هم دارد. 
   به هر حال من گالیه مند ش��دم، منتها ندانستم که 
به کی باید این گله را بگویم. کدام یک از دس��تگاه های 
مختل��ف در این زمینه دس��ت اندرکار بودن��د و آنها این 
فکر را، این عم��ل را، این اقدام را کردن��د. دیدم بهترین 
جا، همین جاس��ت. این چند روزه، جای دیگری فرصت 

پیش نیامد.
   به هر ح��ال این ج��ور کارها خوب نیس��ت. این را 
نن��د.   هم��ه  دوس��تان، مس��ئوالن و هم��کاران بدا
 این سبک کار کردن و تبلیغاِت این شکلی، باب انقالب و 
نظام اسالمی نیس��ت. ولی خب، حقا و انصافا، هم مردم 
 و هم مس��ئولین، در این چند روزی که ما میهمان شما 
 م��ردم عزیز کرمانش��اه بودیم، س��نگ تمام گذاش��تند 
 و محب��ت و صف��ای خودش��ان را ب��ه ح��د اعل��ی

  نشان دادند.

خبر ويژه

خبر ويژه

 امنیت در ايران 
بسیار باال است 

سردار احمدی مقدم/فرمانده نیروی 
انتظامی

چه کس��ی گفته است که غرب دارای احس��اس امنیت باالست و در 
ایران این احس��اس وج��ود ندارد؟ اگر در پایتخت ه��ای اروپایی قدم 
بزنید متوجه می شوید که از ساعت های ابتدایی شب تا صبح فعالیت 
در این کش��ورها متوقف می ش��ود، در حالی که در پایتخت خودمان 
هیچ گاه فعالیت ها متوقف نشده و شبانه روزی است. همچنین مراکز 
بررسی جرم بین المللی که در ایران وجود دارد می توانند گواهی دهند 
ک��ه احس��اس امنیت بس��یار 
باالست. امروز قدرت رسانه ها 
 بسیار باالس��ت  و این امر باعث 
 می ش��ود که اگ��ر حادث��ه ای  در 
گوشه ای از کشور رخ داد بالفاصله 
همه از آن باخبر ش��وند. باید 
نحوه انتشار اخبار را مدیریت 
کرد، ضمن این که پلیس باید 
خودش در ام��ور اجتماعی و 
اطالع رسانی بسیار قوی باشد.
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چاوز رییس جمهور ونزوئال ماند 

مقام های انتخاباتی در ونزوئال اعالم کردند که هوگو چاوز رییس جمهوری این کش��ور با شکس��ت 
دادن انریکه کاپریلس رهبر مخالفان، برای چهارمین بار براي سمت ریاست جمهوری برگزیده شد.

شورای انتخاباتی ونزوئال اعالم کرد که هوگو چاوز ۵۴ درصد آرا را به دست آورده است.

محورهای جديد  طرح  
سؤال از ريیس جمهور 

شريعتمدا ری 
عذرخواهی کرد 

نماینده مردم مبارکه در مجلس گفت: طرح سؤال نمایندگان از رییس جمهور 
احتماال روز چهارشنبه تحویل هیأت رییسه می شود. علی ایرانپور نماینده مردم 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: امضاهای طرح سؤال از رییس 
جمهور روز گذشته به 93 امضا رس��ید و نمایندگان امضا کننده هم به شدت 
مصمم هستند تا سؤاالتشان را از رییس جمهور مطرح کنند. وی افزود: با توجه به 
 شرایط فعلی بازار ارز و طال و باال بودن قیمت ها، نمایندگان مصمم هستند جهت

 روشن ش��دن افکار عمومی، این س��ؤاالت را در صحن علنی از رییس جمهور 
بپرسند. ایرانپور با بیان این که احتماال طرح سؤال از رییس جمهور چهارشنبه 
تحویل هیأت رییسه داده شود، گفت: برای طرح سؤال از رییس جمهور نیازمند 

امضای یک سوم از نمایندگان هستیم که در این رابطه مشکلی وجود ندارد.

به دنب��ال درج کاریکات��ور مس��ئله برانگی��ز در کیه��ان کاریکات��ور و انتقاد 
مخاطبان و رس��انه ها، حس��ین ش��ریعتمداری در اطالعیه ای از مخاطبان این 
رس��انه عذرخواهی کرد. وی در این توضیح و اطالعیه نوش��ت: در آخرین شماره 
دو ماهنام��ه کیه��ان کاریکات��ور کاریکات��وری به چاپ رس��یده ک��ه هرچند 
موض��وع آن انتق��اد ب��ه »مدگرای��ی« و دور ش��دن جوام��ع از داش��ته های 
 س��نتی و ملی خود ب��وده اس��ت، ولی ک��ج س��لیقگی در انتخاب س��وژه آن،

به گونه ای است که بعید نیست در برخی از برداشت ها، حضور حضرت یوسف )ع( 
را در محفلی که زلیخا با شرکت زنان مصر ترتیب داده بود، به ذهن متبادر کند. 
مؤسسه کیهان ضمن پوزش از این خطای ناخواسته ، آمادگی خود را برای پذیرش 

هر نوع برخورد قانونی از سوی مراکز و مراجع ذیربط اعالم می دارد.

 در پی مناقش��ه مرزی میان ترکی��ه و س��وریه و اقدامات 
مداخله جویانه آنکارا در دمشق، رجب طیب اردوغان از مردم 
ترکیه خواست در صورت لزوم خود را برای جنگ آماده کنند.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهار کرد که ارتش 
ترکیه تمام اقدامات ضروری را در این راستا انجام می دهد 
و هیچ کس نباید میزان قاطعیت و قدرت ترکیه را بسنجد. 
اردوغان اظهار کرد: ترکیه تا محقق ش��دن پیروزی مردم 
سوریه از آنها حمایت خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه افزود: 
ما آرزو می کنیم که نظام س��وریه از اقدامات خشونت آمیز 
خود علیه ترکیه و مردم سوریه دست بردارد. اردوغان اظهار 
کرد: ترکیه خواهان جنگ نیست، اما به سوریه در صورت 
آزمایش میزان قدرت ترکیه هشدار می دهد. وی در ادامه 
افزود: باید ه��ر لحظه آماده جنگ باش��ید. اردوغان تأکید 
کرد: پیشینیان ما چه گفته اند؟ »اگر صلح می خواهید پس 
باید آماده جنگ باشید«، اگر از ظلم رنج می برید بنابراین 
هر اقدام الزم و ضروری را انجام دهید. وی در ادامه افزود: 
اگر ضربه بزنید، پاسخش را به زودی می بینید. رجب طیب 
اردوغان جمعه اع��الم کرده بود که ترکیه اگ��ر با اقدامات 
تحریک آمیز مواجه شود، از جنگ علیه دمشق دور نخواهد 
بود. دولت ترکیه چهارشنبه موافقت پارلمان را برای اجرای 

عملیات نظامی در مرز با سوریه جلب کرد.

 احمد توکل��ی نماینده مردم تهران طی تذکری با اش��اره به 
وضعیت منتفی شدن طرح اس��تیضاح وزیر ورزش خطاب 
به رییس مجلس گف��ت: آقای رییس اس��تدعا دارم صحنه 
منتفی شدن اس��تیضاح وزیر ورزش و رفتار هیأت رییسه را 
دوباره مشاهده کنید، چرا که معطل کردن مجلس برای این 
که استیضاح انجام بشود یا نه وجهی نداشت. توکلی با اشاره 
به دورانی از جنگ تحمیلی گفت: زمان جنگ نخس��ت وزیر 
خدمت امام)ره( رفت و ح��دود ۴0 دقیقه درب��اره  مباحث 
سیاسی بحث کرد، امام)ره( در پاس��خ گفتند ذخیره گندم 
چقدر داریم؟ نخس��ت وزیر گفت ۷ روز. ام��ام)ره( فرمودند 
زیادترش کنید. امام)ره( در پاسخ به بحث های سیاسی گفتند 
وضعیت اقتصادی را بهتر کنید.توکلی با اش��اره به نشس��ت 
 اخیر مطبوعاتی رییس جمهور تصریح کرد: درس��ت است 
رییس جمهور در نشست خبری خود از حد خود خارج شد، 
ولی ما نباید جوابش را بدهیم، گرچه استیضاح حق نمایندگان 
اس��ت، اما ناامنی به پول س��رایت کرده و وضعیت اقتصادی 
مردم نابسامان است لذا نباید به این بحث ادامه بدهیم. علی 
الریجانی در پاس��خ به تذکر توکلی گف��ت: آیین نامه عوض 
شده است، آیین نامه جدید می گوید اگر نمایندگان امضای 
 خود را پس گرفته اند یک��ی از نمایندگان ب��ه نمایندگی از 

استیضاح کنندگان می تواند پنج دقیقه صحبت کند.

وزیر اطالعات از مقابله جدی دس��تگاه ه��ای اطالعاتی با 
دشمن در فضای سایبر خبر داد. حجت االسالم و المسلمین 
حیدر مصلحی وزی��ر اطالعات درب��اره اقدامات و زحمات 
وزارت اطالعات برای آزادی کارکنان هالل احمر کشورمان 
که در لیبی گ��روگان گرفته ش��ده بودند، گف��ت: آزادی 
این گروگان ها موفقی��ت بزرگی برای ملت ای��ران بود که 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( به عن��وان فرزندان ملت 
ایران توانس��تند در ی��ک س��ری اقداماتی ک��ه قابل بیان 
نیس��ت، این گروگان ها را به کش��ورمان بازگردانند. وزیر 
اطالعات با اش��اره به همراهی مجموعه های مختلف  ادامه 
داد: با هماهنگی های دستگاه های مختلف از جمله وزارت 
امور خارجه و همراهی مجموعه های دیگ��ر، عزیزان ما در 
دستگاه اطالعاتی با یک سری اقدامات پیچیده ای که الزم 
بود، صورت بگیرد توانستند این موفقیت بزرگ را رقم بزنند. 
وی با بیان این مطلب که در بس��یاری از موارد ترفندهای 
اطالعاتی قابل بیان کردن نیستند،  اظهار داشت: افرادی که 
دست به چنین اقدامات نابخردانه ای زده بودند، اقدام آنان 
در راستای حرکت اس��تکباری بود، چرا که این گروگان ها 
برای اقدامات بشردوستانه در رابطه با بیداری اسالمی که در 
منطقه به وجود آمده بود، برای کمک به افراد آسیب دیده 

در منطقه حضور پیدا کرده بودند.

 به دنبال نطق نماینده ش��هرضا درخصوص درخواست 
احمدی نژاد از برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر عدم 
همکاری با نمایندگان، سند این دس��تورالعمل منتشر 
شد. متن کامل این نامه به این ش��رح است: باعنایت به 
اصل تفکیک قوا در قانون اساس��ی جمهوری اس��المی 
و لزوم اعم��ال مدیریت متمرکز دول��ت در راهبری امور 
اجرایی کشور و ضرورت ایجاد همگرایی کامل در تحقق 
وعده های دولت به مردم شریف و همچنین ضمن اعتقاد 
به لزوم تعامل فعال و س��ازنده با مجلس محترم شورای 
اسالمی در چارچوب قانون، الزم است از پذیرش و انجام 
هرگونه اقدامی که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران 
اجرایی در اثر فش��ار یا خواس��ت نمایندگان مجلس را 

متبلور می کند جدا خودداری شود.
 بر اس��اس قانون، انتصاب، جابه جایی و ع��زل مدیران 
اجرایی از اختیارات قوه مجریه ب��وده و دخالت و اعمال 
نفوذ در آن ب��ه ویژه از مج��اری خارج از دس��تگاه های 

مسئول دولتی، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
 بدیهی است مسئولیت پذیرش دخالت های فوق الذکر در 
انتصابات، تغییر و جابه جایی مدیران اجرایی در تمامی 
سطوح مدیریتی بر عهده مسئول مربوطه بوده و دولت به 

هیچ عنوان در این خصوص اغماض نخواهد کرد.

مجلس وزارت اطالعاتبین الملل دولت

ترکیه آماده جنگ 
با سوريه می شود؟

 ريیس جمهور 
از حد خود خارج شد

روايت مصلحی ازمقابله
 اطالعاتی درفضای سايبر

دستور جديد احمدی نژاد 
درباره  نمايندگان
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انتخابات کدام يک از دو حزب  سرشناس آمريکا به نفع ايران است. هر چند اين روزها اوباما  گروه 
خود را طرفدار روش هايی غیر از جنگ با ايران نشان می دهد و از آن طرف رقیب جمهوری خواهش سیاست

رامنی، بر طبل جنگ با ايران می کوبد و طرفدار س�ختگیری بیشتر بر ايران است، اما تاريخ 
روابط دو کشور نشان می دهد که ايران همواره با دموکرات ها بیش�تر مشکل داشته است تا جمهوری خواهان و 
همین مسئله درک تحوالت آمريکا را به نفع ايران کمی سخت می کند. در زير، گزارشی از روزنامه واشنگتن پست 

آمده که اين روزنامه آمريکايی از زاويه ديد خود اين مسئله را بررسی کرده است.
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صدور مجوز 
برای 150 مهد کودک جديد  در اصفهان

 مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان از ص��دور مجوز ب��رای 150 
مهد کودک جدید در استان اصفهان خبر داد.

محمود محمدزاده درم��ورد مهدهای کودک اصفه��ان اظهار کرد: 
استان اصفهان هزار و 200 مهد کودک فعال دارد که در ابتدای سال 

جاری فعالیت خود را آغاز کردند.
وی با بیان ای��ن که هم��واره آموزه های دین��ی در مهدهای کودک 
موردتوجه بوده است، افزود: در سال جاری برای بیش از هشت هزار 
مربی و مدیر کودکان چهار تا ش��ش س��ال مهدهای کودک استان 

کالس های ترویج آموزه های دینی و فرهنگی در نظر گرفته ایم.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم 
سازمان بهزیستی استان اصفهان ارتقای کمی و نیز کیفی در مهدهای 

کودک است که امسال اجرایی می شود.
وی با بیان این که تعداد مهدهای ک��ودک در اصفهان افزایش پیدا 
می کند، ادامه داد: برای ح��دود 150 مهد کودک جدید در اصفهان 

مجوز صادر شده است.

 جشنواره، گردشگری
  اصفهان را رونق می دهد

نایب رییس اتحادیه هتل داران اصفهان گفت: جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان می تواند گردشگری را در 

این شهر رونق دهد.
مهدی نریمانی با بیان نقش مهم کودکان در خانواده ها در دهه اخیر، 
اظهار داشت: کودکان، خود مبلغان و تش��ویق کنندگان بزرگ ترها 
هستند و برگزاری این جش��نواره می تواند به عنوان ابزاری تبلیغی، 

خانواده ها را به سمت اصفهان روانه کند.
وی افزود: بچه ها را باید از س��نین پایین با گردشگری آشنا کنیم و 
جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان فرصت مناسبی 
خواهد بود برای آشنایی با اصفهان و جاذبه های گردشگری فراوانی 

که در این شهر وجود دارد.
نایب رییس اتحادیه هتل داران اصفهان، برگزاری جشنواره کودک 
اصفهان را یک فرصت اقتصادی برای این شهر دانست و تصریح کرد: 
برگزاری این جش��نواره از بعد اقتصادی می تواند بر رونق هتل ها در 
فصلی که مس��افران کمتری به اصفهان می آیند تأثیر خوبی داشته 

باشد.
وی تأکید ک��رد: با توجه به بین المللی بودن این جش��نواره و حضور 
فیلمسازان و بازیگران خارجی در اصفهان، این موضوع می تواند کمک 
بسیاری به تبلیغ شهر اصفهان برای جذب گردشگران خارجی کند.

نریمانی بیان داش��ت: جش��نواره بین المللی فیلم ه��ای کودکان و 
نوجوانان، رویداد بزرگی است که در شهر اصفهان رخ می دهد، چرا که 
افراد برگزیده و فرهیخته جامعه به شهر اصفهان می آیند که به طور قطع 
با نکته بینی که در این افراد وجود دارد، تعریف بهتری از شهر زیبای 

اصفهان خواهند داشت.
وی با اش��اره به این که صنعت گردش��گری تنها مح��دود به هتل ها 
نمی شود، گفت: این صنعت مجموعه بزرگی از صنایع دستی، میراث 
فرهنگی و ... است که با توجه به تمام ظرفیت های گردشگری موجود 

در شهر اصفهان باید به تمامی دنیا معرفی شود.

شاخص  های کتابخوانی استان اصفهان 
در کشور اول شد 

مدیرکل کتابخانه های اس��تان اصفهان گفت: اصفهان در طول سال های 
گذشته در بیشتر شاخص های کتابخوانی رشد قابل توجهی داشت و به 
همین دلیل اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان در جشنواره شهید 

رجایی به عنوان دستگاه نمونه استانی انتخاب شد.
غالمرضا یاوری اظهار داشت: تا آبان ماه س��ال 1388 تعداد 155 باب 
کتابخانه در اس��تان اصفهان داش��تیم که اکنون به 265 عدد افزایش 
یافته اس��ت. وی افزود: در طی همین مدت، تعداد اعضای کتابخانه ها 
س��ه برابر ش��ده و از 70 هزار نفر به 210 هزار نفر رس��یده است. مدیر 
کل کتابخانه های اس��تان اصفهان با اش��اره به این که ی��ک میلیون و 
610 نسخه کتاب در س��ال 88 در کتابخانه های استان اصفهان وجود 
داش��ته، گفت: اکنون این تع��داد ب��ه دو میلیون و 400 هزار نس��خه 
رس��یده اس��ت، ضمن این که تعداد رایانه ها از 344 دستگاه به 768 و 
 تعداد صندلی های مطالعه نیز از 9 هزار و 930 عدد به 14 هزار و 467 
افزایش یافته است. وی ادامه داد: همچنین زیربنای کل کتابخانه های 
اصفهان 85 هزار متر مربع در سال 88 بوده که اکنون به 120 هزار متر 
مربع رسیده و در حالی که در همین س��ال  از 800 مصوبه انجمن های 
کتابخانه های عمومی تنها 480 عدد اجرایی شده بود، تعداد مصوبه های 
اجرایی در س��ال 90 به یک هزار و 528 از تع��داد کِل یک هزار و 959 
مصوبه رسید.یاوری تأکید کرد: بدین ترتیب اصفهان توانست از جمله 
رتبه نخست بیش��ترین تعداد کتابخانه های عمومی مشارکتی را در 

کل کشور به دست آورد.

معاون سیاسی استاندار 
زير ذره بین سايت های خبری 
گروه شهر - در روزهای اخیر در بسیاری از سایت های 
خبری تحلیلی کشور و در میان بحبوحه اوضاع نابسامان 
اقتصادی و نوسانات ارز و دالر، مسائل سیاسی مختلفی 
نیز گاهی از حاشیه به متن راه پیدا می کند و در این بین 
اصفهان نیز که همواره به عنوان استانی سیاسی پس از 
تهران مطرح بوده است، سهمی از خبرساز شدن، آن هم 
در حوزه سیاسی دارد. این سایت ها، محمد مهدي اسماعیلي 
معاون جوان سیاسي امنیتي استانداري اصفهان را مرد 
خبرس��از اس��تان اصفهان خوانده و علتش را تغییرات 
مختلف در حوزه فرمانداری های شهرستان های استان 
اصفهان و بعضی از پست های مدیریتی در دستگاه ها و 

سازمان ها بیان کرده اند.
اس��ماعیلي که در 34 س��الگی و با حکم وزارت کشور ، 
معاون استاندار اصفهان شد، در ماه هاي اخیر تغییرات 
گسترده ای را در سطوح مدیریتی اس��تان اعمال کرده 
است و از س��ال گذش��ته تاکنون تعداد فرماندارانی که 
در شهرستان های استان جابه جا کرده و یا تغییر داده، 

بیش از انگشتان دو دست است.
بعضی از جری��ان های سیاس��ی در اس��تان اصفهان و 
س��ایت های خبری تحلیل��ی، حتی برکن��اري مدیران 
اداره کل ورزش و جوان��ان و اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي اس��تان اصفهان و در نهایت استعفاي عجیب و 
غیرقابل باور معاون عمراني استانداري اصفهان را به وی 
نس��بت داده اند و عنوان می کنند طی چند ماه گذشته 
با هماهنگ��ي که بین اس��ماعیلي و دفتر نهاد ریاس��ت 
جمهوري بود، بس��یاري از فرمانداران در س��طح استان 
اصفهان تغییر یافتند و در اکثریت آنها مراس��م تودیع و 

معارفه با حضور اسماعیلي انجام مي گرفت.
البته علیرضا ذاکر اصفهانی  استاندار اصفهان در آخرین 
نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران عنوان کرده 
بود که من از دالیل معاون سیاسی خود درباره تغییرات 
در فرمانداری ها سؤال می کنم و زمانی که وی از گزینه های 
پیشنهادی اش دفاع کرد، حکم فرماندار جدید را امضا 
می کنم. در این اثنا، محمد مهدی اسماعیلی در آخرین 
جلسه شورای اداری استان اعالم کرده بود که بسیاری 
به وی به دلیل جوان بودن فرمانداران خرده می گیرند، 
 حال آن ک��ه تنها جرم این افراد س��ن پایین آنهاس��ت 
در حالی که بیش��تر آنها در مقطع فوق لیس��انس و دکترا 

تحصیل می کنند. 

 درخشش آتش  نشان ها
  در »لحظه صفر«  

 اصفهان برای کوچ 
پرندگان،    مناسب     نیست 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
مانور »لحظه صفر« به مناس��بت هفته کاهش بالیای طبیعی در ش��هر 
اصفهان با حضور و آمادگی کامل نیروهای آتش نشانی و اورژانس اصفهان 
برگزار شد.آتشپاد بهزاد بزرگزاد اظهار داشت: این مانورهای لحظه ای در 
شهر اصفهان و 23 شهرستان، در راس��تای مدیریت زلزله وآتش سوزی 
باهمکاری سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان، 
اورژانس، ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه های ذیربط انجام شد. وی 
افزود: در شهر اصفهان انبار سیلوی گندم درخیابان سعادت آباد و خانه های 
چوبی ساخته شده در محوطه آن، مورد آتش سوزی قرار گرفت که نیروهای 

آتش نشانی با تجهیزات الزم، این حریق گسترده را اطفا کردند

مدی��رکل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اصفهان ب��ا اش��اره به خش��ک بودن 
 زاینده رود و ت��االب گاوخونی گفت:این اس��تان برای کوچ پایی��زه پرندگان به 
 زیس��تگاه های آبی از ش��رایط خوبی برخ��وردار نیس��ت.کیومرث کالنتری که  
با ایرنا س��خن می گفت  افزود:هر س��اله با آغاز فصل پاییز پرندگان زیادی به 
زیس��تگاه های این اس��تان کوچ می کنند.وی اضافه کرد:مدت اس��کان این 
پرندگان به شرایط آب و هوایی و امنیت زیس��تگاه ها بستگی دارد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: عالوه بر پرندگان مهاجر بیش از 200 
گونه پرنده بومی نیز در زیستگاه های این استان مشاهده شده است.کالنتری 
تصریح کرد: اردک سرسبز و غاز خاکس��تری از جمله پرندگان مهاجر استان 

اصفهان هستند.

خبر

گشتی در اخبار

دستگاه های دولتی اصفهان 
پنج شنبه ها تعطیل می شود

محمد مهدی اسماعیلی 

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان
درشورای مدیریت بحران اصفهان تصمیم برای تعطیلی روزهای پنج شنبه 
در دستور کار قرار گرفت که به احتمال بس��یار زیاد این موضوع عملیاتی 
خواهد ش��د. در اصل این موضوع تعطیلی روزهای پنج ش��نبه به منظور 
کاهش تردد وسائل نقلیه و آلودگی هوا در دستور کار شورای مدیریت بحران 
قرار گرفت و به صورت علمی کارشناسی شد و فعال  قرار بر این است تا در صورت 

تعطیلی روزهای پنج شنبه یا یک 
ساعت به ساعات کاری ادارات 
افزوده شود و یا به صورت کار در 
منزل این موضوع را دنبال کنیم.

درخصوص کاه��ش آالیندگی 
در ص��ورت تعطیل��ی روزهای 
پنج شنبه بررسی های علمی و 
جامعی انجام شده که نتایج آن 

نیز مثبت بوده است.
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چهره روز
برگزاری مرحله شهرس�تانی   مس�ابقات قرآنی در اصفهان

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی معاون فرهنگی - اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: مرحله شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی 

از ابتدای آبان ماه در استان اصفهان برگزار می شود.

3

مدیر کل ثبت احوال اس��تان اصفهان، در نشست مطبوعاتی 
خود  به بررسی آمار والدت و فوت طی شش ماهه ابتدای امسال 
پرداخت و اظهار کرد: بر اساس ثبت اس ناد ، طی این مدت، 40 
هزار و 356 والدت در استان به ثبت رسیده است که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ، 4/4 درصد افزایش را نشان می دهد، 
به طوری که روزانه 9/3 واقعه والدت در این استان رخ داده است 
و این در حالی است که س��ال گذشته این رقم، تنها 8/9 واقعه 

والدت بوده است.
محمود علی پ��ور افزایش نرخ والدت را تش��ریح کرد و گفت:  
متولدین دهه 60 که بیش��ترین موالید را تش��کیل می دهند به 
 نرخ باروری رسیده اند و افزایش تولد نیز حاصل این اتفاق است، 

به طوری که هم اکنون این نرخ به 16/6 در هزار رسیده است. 

فوت روزانه 66 اصفهانی 
بر اساس آمار ارایه شده از س��وی مدیر کل ثبت احوال استان 
اصفهان، از ابتدای س��ال تا کنون، روزانه 66 واقعه فوت ثبت 

شده است که بررسی ها نش��ان می دهد هر ساعت 2/7 نفر در 
استان فوت می شوند.

همچنین این گزارش حاکی از آن اس��ت ک��ه 58 هزار و 336 
واقعه فوتی که در سال های گذشته رخ داده اما به ثبت نرسیده 

بودند، شناسایی شدند.

يک طالق به ازای شش ازدواج
علی پور درباره نرخ ازدواج طی شش ماهه گذشته اظهار کرد: 
24 هزار و پنج واقعه ازدواج در اس��تان ثبت ش��ده است که از 
این تعداد، تنها 820 مورد روس��تایی بوده اس��ت. نکته حائز 
اهمیت اظهارات مدیر کل ثبت احوال اس��تان اصفهان، اشاره 
به آمارهای مدت مشابه سال گذشته است، به طوری در نیمه 
اول س��ال گذش��ته، 27 هزار و 444 واقعه ازدواج ثبت ش��ده 
بود که آمار،  از کاهش 12/5 درصدی ازدواج در س��ال جاری 

حکایت می کند.
گفتنی است طی این مدت، چهار هزار و 293 واقعه طالق در 

استان به ثبت رسیده است، به طوری از این تعداد، تنها 232 
واقعه در روستاها به ثبت رسیده اس��ت. مدیر کل ثبت احوال 
استان اصفهان از ارایه آمارهای شهرستان ها خوددرای کرد و 
گفت: از آنجایی که در برخی مناط��ق، دفتر ثبت طالق وجود 
ندارد و در شهری دیگر این آمار به ثبت می رسد، امکان بررسی 
دقیق این موضوع وجود ندارد و ذکر این نکته کافی اس��ت که 
طالق در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته 7 درصد در 
استان رشد داشته است.  به گفته علی پور همچنین رتبه طالق 
در اصفهان برخالف برخی آمارها در کش��ور در میان اولین ها 

نیست و جایگاه متغیری بین رتبه 18 تا 21 را داراست.
گزارش شش ماهه امس��ال حاکی از آن است که ترکیب سنی 
طالق ، در مردان رده سنی 25 تا 29 سال بیشترین فراوانی را 
دارد و این در حالیست که این فراوانی در زنان 20 تا 24 سال  

به ثبت رسیده است.

ثبت 5 والدت مادران کمتر از 15 سال
در حالی که شناسنامه افراد کمتر از 15 سال عکس دار نشده 
اس��ت و ثبت ازدواج تنها با شناس��نامه عکس دار امکان پذیر 
است، یکی از آمارهای قابل تأمل مدیر کل ثبت احوال استان 
اصفهان، ثبت 5 واقعه والدت برای مادرانی است که کمتر از 15 
سال سن دارند و البته این مورد با رأی حکم رشد در دادگاه ها رخ 
داده است. علی پور درباره بیشترین ثبت میزان والدت اظهار 
کرد: 38 درصد والدت ها به مادران گروه سنی 25 تا 29 سال 
تعلق دارد، به طوری 38 درصد والدت های شش ماهه اخیر را 

به خود اختصاص داده اند.  
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد:  به ازای تولد هر 
100 دختر ، 103 پسر متولد می شوند، به طوری که بر اساس 
آمار شش ماهه سال 40،91 هزار و 56 والدت رخ داده است که 

19 هزار و 881 دختر و 20 هزار و 485 پسر  بوده اند.

امیر علی و فاطمه صدرنشین انتخاب نام 
همچنین برررسی آمار ها نشان می دهد در شش ماهه گذشته، 
امیرعلی با 1342 مورد ، بیشترین نام منتخب پسران در استان 
اصفهان بوده اس��ت و بعد از آن، نام های علی، امیرحس��ین، 

محمد طاها و ابولفضل قرار داشته اند.
گفتنی است در میان نام های دخترانه ، فاطمه با 1593 مورد ثبت 
 بیشترین فراوانی را در ثبت احوال استان داشته است و بعد از آن، 
نام های زهرا، نازنین زهرا، ریحانه و هستی قرار گرفته اند،  به طوری که 

نام ستایش از لیست اولی ها خارج شده است.

آمار ها می گويند: 

اصفهانی ها بیشتر از بقیه عمر می کنند

بر اساس اعالم  اداره کل اداره ثبت احوال استان اصفهان، بررسی امید به زندگی از ابتدای امسال  شهرزاد 
تاکنون در اين استان حکايت از آن دارد که میانگین عمر زنان 74/5 سال و میانگین عمر مردان باباعلی پور

با دو سال عمر کمتر، 72/5 سال است، به طوری که مقايسه اين آمار با میانگین کشوری  بیانگر 
آن است که میانگین امید به زندگی در اصفهان شش ماه از میانگین کشوری بیشتر بوده است.
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بهشت آباد با بودجه  محدود 
نتیجه بخش نیست

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی گفت: به صورت قطعی 
پروژه بهشت آباد اصفهان با بودجه های پایین و محدود نمی تواند جوابگو 

و نتیجه بخش باشد.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی با اشاره به این که اجرای پروژه 
بهشت آباد یکی از مهم ترین نیاز های اس��تان اصفهان است، اظهار کرد: 
استان اصفهان از سال های گذشته با معضل کم آبی و خشکی زاینده رود 

مواجه بوده است.
وی به بودجه های پیش بینی ش��ده ب��رای اجرای پروژه ه��ای عمرانی 
در س��طح کش��ور اش��اره کرد و افزود: امس��ال پیش بینی ش��ده است 
که تنها ح��دود 30 درص��د از بودجه ه��ای عمرانی کش��ور اختصاص 
پیدا می کند که اس��تان اصفهان نیز از این موضوع مس��تثنی نیس��ت.

 نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اس��المی با تأکید بر این که 
به صورت قطعی پروژه بهش��ت آباد اصفهان با بودجه های پایین و محدود 
نمی تواند جوابگو و نتیجه بخش باشد، تصریح کرد: اجرای کامل این پروژه به 
اعتبارات مناسبی نیاز مند است و اعتبارات سنگینی باید به بهشت آباد اصفهان 
اختصاص داده شود. وی با بیان این که اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این 
پروژه یا باید با فروش اوراق مشارکت و یا با استفاده از بودجه های دولتی 
تأمین شود، اضافه کرد: اصفهان زمانی یکی از استان های سر سبز موجود 
در کش��ور بوده اس��ت و دولت باید بودجه قابل  توجه��ی را برای اجرای 

پروژه هایی مانند بهشت آباد به استان اصفهان اختصاص بدهد. 

 ثبت نام در طرح
 لقمه های سالم تا امروز

رییس گروه بهداش��ت و س��المت اداره  کل آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: ثبت نام دانش آموزان استان برای شرکت در طرح لقمه های سالم 
از ابتدای مهر در مدارس صورت گرفته و این افراد تا 18 مهر امس��ال 

می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
 سعید باقری با اش��اره به این که اجرای طرح توزیع لقمه های سالم در 
مدارس از برنامه های اجرایی آموزش و پرورش اس��تان در سال جاری 
اس��ت، اظهار کرد: س��المت و تغذیه س��الم دانش آموزان در سه دوره 
تحصیلی باید ساماندهی ش��ود و متولیان نظام آموزشی باید از توزیع 

مواد غذایی غیر مجاز در مدارس جلوگیری کنند.
وی به توزیع لقمه های س��الم در روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 
در مدارس استان اصفهان اشاره کرد و افزود: البته اجرای این طرح در 
مدارس برای دانش آموزان اختیاری است و متقاضیان دریافت لقمه های 

سالم باید در این طرح ثبت نام کرده باشند.
رییس گروه بهداش��ت و س��المت اداره  کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان گف��ت: ثبت نام دانش آموزان اس��تان برای ش��رکت در طرح 
لقمه های سالم از ابتدای مهر ماه امسال در مدارس صورت گرفته است 
و دانش آموزان برای ثبت نام در این طرح تا 15 مهر ماه امس��ال مهلت 
داش��ته اند. وی به تمدید مهلت ثبت نام در این طرح اشاره کرد و ادامه 
داد: با توجه به ضرورت اجرای این طرح در مدارس، دانش آموزان استان 

می توانند تا 18 مهر ماه امسال در این طرح ثبت نام کنند.

  انهدام داروخانه های
 مجازی و متقلب 

گروه شهر - در اجراي طرح پانگه آ 5، که با مشارکت 88 کشور جهان 
از جمله ایران انجام ش��د، پنج نفر از گردانندگان سایت هاي فروش دارو 
و تجهیزات پزشکي تقلبي در اینترنت توسط پلیس فضاي تولید و تبادل 

اطالعات استان اصفهان شناسایي و دستگیر شدند.
رییس پلیس فتای استان اصفهان  اظهار کرد:  در اجراي طرح پانگه آ 5 که به 
مشارکت 88 کشور جهان از جمله ایران و به درخواست اینترپل در فضاي 
سایبري به مرحله اجرا درآمد،  276 سایت اینترنتي فعال در زمینه فروش 
داروهاي غیرمجاز و تجهیزات پزشکي تقلبي توسط کارشناسان پلیس 
فتای اصفهان کشف و شناسایي شدند. سرهنگ ستار خسروي افزود: در این 
رابطه گردانندگان تعدادي از این وب سایت ها که در استان اصفهان فعالیت 
داشتند، مورد شناسایي قرار گرفته و تعداد پنج نفر از آنها دستگیرشدند و 
تعداد 200 قلم انواع داروها و تجهیزات پزشکي تقلبي نیز از آنان کشف شد 
و متهمان جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي  شدند. وي بیان 
کرد: این وب سایت ها با تبلیغات دروغین و اغوا کننده، کاربران را اغفال و 
در قبال دریافت وجه مورد نظر داروها و تجهیزات تقلبي را از طریق پست 
براي آنان ارسال مي کردند. رییس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد:  با توجه به این که داروها و تجهیزات 
پزشکي ارایه شده توسط گردانندگان این سایت ها، سالمت و ایمني مردم 
را دچار مخاطره مي کرد، برخورد با باندها و شبکه هاي فعال در اینترنت از 

طریق سازمان اینترپل جهاني مورد پیگیري قرار گرفت.

نیروی انتظامیسالمتتوسعه
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چهره روزيادداشت

 اتاق بازرگانی اصفهان 
اتاق برتر شد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با پشت سر گذاشتن 
رقبای آس��یایی و اقیانوس��یه ای خود توانس��ت اتاق برتر کنفدراسیون 
اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه شود. مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی 
اصفهان با بیان این خبر گفت: پنجمی��ن دوره اعطای جوایز به اتاق های 
محلی کشورهای عضو در دو سطح اتاق های کوچک با ۲۰۰ عضو و کمتر 
و اتاق های محلی بزرگ با بیشتر از ۲۰۰ عضو برگزار شد. وی افزود: اتاق 
اصفهان در کنار اتاق های مشهد و تبریز از ایران کاندیدای حضور در بخش 
اتاق های محلی ب��زرگ بودند که اتاق اصفهان توانس��ت به نمایندگی از 
ایران در مرحله پایانی پنجمین دوره اعطای جوایز قرار گیرد و با پشت سر 
گذاشتن رقبای آسیایی و اقیانوسیه خود اتاق برتر کنفدراسیون شود. مدیر 
امور بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: اتاق بازرگانی اصفهان 
در کنار اتاق های مترونگو و پاراناگو س��یتی از فیلیپین و س��ابراگامووا از 

سریالنکا برای به دست آوردن رتبه نخست رقابت کرد. 

واگذاری هواپیما به مردم عادی
علی اکبر محرابیان رییس ستاد طرح های مهر ماندگار کشور با بیان این که 
15 مرکز هوانوردی در کشور راه اندازی می شود، گفت: این مراکز زمینه 
آموزش و واگذاری هواپیماهای شخصی و ارایه آموزش های هوانوردی را 
برای عموم مردم فراهم می آورد، همچنین ام��ور احداث و راه اندازی 15 

مرکز هوانوردی در کشور هدف گذاری شده است.

زمان واريز يارانه نقدی مهرماه
 یارانه مرحله بیس��تم )مهرم��اه( تا پای��ان هفته  جاری

-البته اگر دیش��ب به حس��اب ها ریخته نشده باشد- به 
حساب سرپرستان خانوار واریز و س��پس قابل برداشت 
می ش��ود. یارانه نق��دی ت��ا مردادماه ه��ر م��اه بامداد 
هجدهمین روز به حساب سرپرست خانوار واریز می شد 
اما این تاریخ در شهریورماه به بیستمین روز موکول شد.  

افزايش 2 تا 16میلیون تومانی 
قیمت های سايپا

با وجود افزای��ش 6درصدی قیم��ت خودروهای داخلی 
طی ماه های اخیر، در اقدام��ی جدید، قیمت محصوالت 
گروه خودروسازی سایپا دو تا 16میلیون تومان افزایش 
یافت، در حالی که س��ازمان حمایت، درم��ورد افزایش 
دوباره قیمت ها اطالع رس��انی نکرده است. پیش از این 
ش��رکت مدیران خودرو نیز از تاری��خ 13 مهر ماه قیمت 
محصوالت خود را برای چهارمین ب��ار طی کمتر از یک 

سال افزایش داده بود.

 موفقیت آبفای اصفهان
 در جشنواره شهید رجايی

شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان برای چندمین سال 
متوال��ی موفق به کس��ب رتبه ه��ای برت��ر در پانزدهمین 

جشنواره شهید رجایی استان شد. 
 در این جشنواره که به منظور معرفی دستگاه های اجرایی برتر 
استان و کارکنان نمونه دستگاه ها همه ساله از سوی استانداری 
برگزار می شود، عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی استان در 
 س��ه گروه و در دو بخش عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی

 قرار گرفت. ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفهان در 
ارزیاب��ی به عم��ل آم��ده، ع��الوه بر کس��ب رتبه س��وم 
مجموع��ه عموم��ی و اختصاص��ی س��ال ن��ود نس��بت به 
 س��ال قبل خود، در گروه ش��رکت ه��ای دولتی،بانک ها 
و بیمه ها برتر شد. جش��نواره شهید رجایی با هدف اجرای 
سیاس��ت های کالن نظام اداری کش��ور در جهت بهبود و 
تعالی س��ازمانی، تقویت پاس��خگویی، ش��ناخت وضعیت 
موجود در شرکت ها و س��ازمان ها و حرکت به سوی وضع 
مطلوب و بهبود فرآیندها در کش��ور برگزار می ش��ود که 
شرکت آبفای اس��تان اصفهان با تالش مدیران و کارکنان 
 خود توانس��ته اس��ت حائز کس��ب مق��ام ه��ای برتر طی 

سال های قبل شود.  

اخبار ويژه

اخبار کوتاه

4
آرامش در سكه آتي

ثبات در قیمت اعالم شده در صرافي ها براي فروش ارز با قیمت ۲85۰ تومان، هرچند زیاد موجب رشد منفي 
در قراردادهاي آتي سکه نشد، اما تا حدودي این بازار مجازي را به آرامش رساند. روز گذشته سکه در بازار آزاد 

به قیمت یک میلیون و 15۰ هزارتومان معامله شد که نسبت به روز شنبه، 5۰ هزارتومان افزایش یافته بود.
می خواهند 

هدفمندی يارانه ها را سرببرند
نماینده مردم در مجلس

 مهدي كوچك زاده
این ک��ه طرح��ي مي آورند ب��راي توقف طرح ب��زرگ هدفمن��دي که از 
درخش��ان ترین کارهاي اقتصادي در این کشور است، جز خیا نت معناي 
دیگري ندارد.  مجلس اگر حسن نیت دارد، به جاي پرداخت پول، تصویب 
کند که براي مثال س��همیه انرژي بدهد که پول هم نیس��ت.اگر حس��ن 
نیت وجود دارد و مسئله سیاسي نیس��ت، براي محرومان و مستضعفین 
آب و ب��رق را ارزان تر حس��اب 
کنند. عده اي از طراحان توقف 
این طرح، از روي بي توجهي و 
عده اي دانسته قصد ریشه کني 
طرحي را دارند که افتخار انجام 
آن متعلق به این دولت است و 
منافع چشمگیر آن هم به جیب 
همین ملت مي رود. مي خواهند 

این طرح را سر ببرند.
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به گزارش زاینده رود هم اکنون ح��دود 48۰ هزار بافنده فرش 
 دستباف در اس��تان اصفهان س��االنه 7۰۰ هزار مترمربع فرش 
مي بافن��د،  به ط��وری که ب��ه گفته باق��ر صیرفیان پ��ور  رییس 
 اتحادیه تولی��د کنندگان فرش اس��تان اصفه��ان ، مرغ��وب ترین و

باکیفیت ترین فرش دستباف در نائین بافته مي شود و شهرستان هاي 
نائین، کاشان، اصفهان، ش��هرضا و نجف آباد نیز سهمی از بافت 

فرش های دستباف را در اختیار دارند.
این در حالی است که آمارهای اداره کل گمرک اصفهان حکایت 
از آن دارد که صادرات فرش دستباف از استان اصفهان درنیمه 
نخس��ت امس��ال تنها حدود هش��ت میلیون و 8۲۰ هزار دالر 
ارزآوري به همراه داشته اس��ت و با وجود داشتن حجم عظیمی 
از نی��روی کار دراین مدت، ح��دود  68 تن فرش دس��تباف به 
کشورهایي همچون  کانادا ، ژاپن و کشورهاي حوزه خلیج فارس 

صادر شده است. 
فرشی که آوازه اش جهانی است این روزها با مشکالت زیادی در 
حوزه بازاریابی ، فروش و صادرات، گره خورده است و در حالی که 

این روزها می توانست با باال رفتن نرخ ارز ، سودی نصیب جیب 
تولیدکنندگان کند ، کم رونق مانده است و نه تنها نصیبی از بازار 
آن نیس��ت بلکه تولیدکنندگان این روزها با مصائب گرانی پشم 

و ابریشم نیز مواجهند. 
یکی از این تولیدکنندگان اصفهانی به زاینده رود گفت: تحریم ها 
و افزایش قیمت مواد اولیه پشم و ابریشم که هر دو  وارداتی هستند، 
مشکالت عدیده ای را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. وی 
افزود: عالوه بر این که توانایی خرید فرش دستباف برای خیلی 
از خانواده های ایرانی به دلیل تورم و افزایش هزینه های زندگی 
مقدور نیست، فرش دس��تباف با وجود مرغوبیت در نوع بافت و 
مواد اولیه به کار رفته در آنها مشتریان پر و پا قرص خارجی را هم 
از دست داده است، چرا که هیچ تبلیغ و برنامه هدفمندی از سوی 
س��ازمان های ذی ربط به ویژه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
برای بازاریابی در کش��ورهای اروپایی و س��ایر کشورها صورت 
نگرفته است و رقبای چینی ، پاکستانی و هندی در حال قبضه 
کردن بازار فرش ایران هس��تند .از سوی دیگر مدیریت سنتی و 

دولتی در صنعت فرش سبب شده است ، فرش دستباف ایرانی 
کمتر در دنیا مطرح شود. 

علی ش��هبازی  مدیرعامل اتحادیه فرش دس��تباف روس��تایی 
اس��تان اصفهان در این باره گفت: یکی از مشکالت حوزه فرش، 
سیستم مدیریت است که در معرفی فرش ایرانی در حوزه برون 
مرزی ضعیف عمل کرده است، به طوری که بیزینس و بازاریابی 
و فروش آنالین در حوزه فرش دستباف نه تنها به روز نیست بلکه 
از روش های به روز فروش و جذب مش��تری عقب افتاده است. 
ش��اید یکی از بهترین گزینه ها در معرفی فرش دستباف ایرانی 
برگزاری نمایشگاه در کشورهای عالقه مند و جذب مشتری های 
خارجی باشد، اما نگاهی به سال های گذشته حکایت از آن دارد 
که دولت از حمایت این صنعت دست شسته و نه تنها نقدینگی 
برای آن فراهم نمی کند، بلکه فرصت ها را نیز از  تولیدکنندگان 

این صنعت گرفته است.
بر اس��اس بررس��ی های صورت گرفته در س��ال 1389 ، ردیف 
اعتبار دو میلی��ارد تومانی برگ��زاری نمایش��گاه خارجی برای 
فرش دستباف محقق نشد و اعتبار ده میلیارد تومانی برگزاری 
نمایشگاه فرش دستباف روس��تایی نیز در سال 139۰ به خزانه 

برگردانده شد. 
تولیدکنندگان فرش دستباف استان اصفهان در حالی  چشم به راه 
همت مسئوالن هستند که  محمد باقر آقا علیخاني رییس مرکز 
ملي فرش ایران اعالم کرده است که در سال جاری هزینه ای 3۰ 
میلیون دالری برای تبلیغ فرش دس��تباف ایرانی در نظر گرفته 
شده اس��ت. بر اس��اس این گزارش، اجرای برنامه اقتصاد بدون 
نفت، ایجاد اشتغال که هدف اصلی  برنامه ریزی بلند مدت اقتصاد 
کشور است،  حساس��یت دسترس��ی به  بازارهای جهانی، ایجاد 
فرصت های شغلی با کمترین  سرمایه و نیز استفاده از منابع بالقوه 
و قابلیت های موجود در اس��تان اصفهان  مواردی است که باید 
سبب توجه هرچه بیشتر مسئوالن استانی و کشوری به صنعت 
فرش دستباف شود. اگرچه درمورد فرش  دستباف تاکنون سخن 
بسیار گفته شده اس��ت و مش��کالت تولید آن بر کسی  پوشیده 
نیست، اما مایه تأسف است که هنری که  با جسم و جان اصفهان 
عجین شده و می تواند یکی از پایه های  اصلی اقتصاد استان باشد 
تنها به کشورهاي سوریه، افغانس��تان و عمده کشورهاي عربي 
صادرشود و سهم بازار پر س��ود اروپا ، آمریکا و سایر نقاط جهان 
به جیب کش��ورهایی برود که تولیدات فرش آنها از لحاظ نقشه 
وکیفیت بافت در جایگاه پایین تری نس��بت به فرش ایرانی قرار 
دارند، اما به واسطه اس��تراتژی و تصمیمات عمده در بازاریابی 
بین المللی، بیشترین سود را نصیب تولیدکنندگان خود کرده اند.

دولت از حمايت از اين صنعت دست کشیده است

گره فرش دستباف اصفهان در تار و پود بازاریابی

تار و پود صنعت فرش دستباف نه تنها نخ های ابريشم و پشم، بلکه  تولید و تجارت  هستند و اگر   گروه
اين ها به درستی به هم گره بخورند ، اين صنعت را به زيبايی نقش های ايرانی به هم گره می زنند.  اقتصاد 

متأس�فانه اين روزها هنر اصیل ايرانی در بازاريابی ، فروش  و صادرات، تارو پودی محکم ندارد و 
تحقق آرزوهای تولیدکنندگان در دستیابی به فروش جهانی ، تبديل به رؤيايی دوردست شده که  شبیه يک آرزو است.
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ابالغ
4797 شماره: 9110110364900559 نظر به اینکه آقای مهدی خزائی فرزند حسینعلی به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکس��تگی بینی- تهدید و توهین حسب شکایت خانم رؤیا 
رضائی فرزند فرزاد از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 910839 د/ 30 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
واقع در خیابان آتش��گاه، دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
ش��د. م الف/ 10866 صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
4798 کالس��ه پرونده: 142/91، ش��ماره دادنامه: 285، مرجع رس��یدگی: ش��عبه نهم حقوقی 
شورای حل اختالف خمینی ش��هر، خواهان: مصطفی سعیدفر نشانی: درچه خ امام، خ سجاد، 
کوچه شهید اکبر عابدی بن بس��ت بلبل، خوانده: سعید حیدری مجهول المکان، خواسته: الزام 
به انتقال س��ند، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مصطفی 
س��عیدفر فرزند احمد به طرفیت آقای س��عید حیدری فرزندعبداله به خواسته الزام خوانده به 
حضور در دفترخانه و انتقال سند موتورسیکلت هوندا رایکا به شماره انتظامی 5374 اصفهان 
55، با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و تصویر قولنامه مورخه 87/4/15 و اظهارات خواهان و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی و نش��ر آگهی در برابر خواس��ته خواهان الیحه ای مبنی 
بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اس��ت و با توجه به تصویر سند فروش شرکت سرقت سیکلت 
و کارت مشخصات موتورس��یکلت که داللت بر مالکیت خوانده دارد لذا شورا دعوی خواهان 
را مقرون به صحت دانس��ته و مس��تنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی خوانده را محکوم به 
حضور در دفترخانه و انتقال سند موتورسیکلت هوندا رایکا به شماره انتظامی 5374 اصفهان 
55 در حق خواهان می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��ورا و س��پس ظرف بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی خمینی شهر می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
4800 آقای محمد رمضانی نیس��یانی دارای شناس��نامه ش��ماره 25 به ش��رح دادخواس��ت 
ب��ه کالس��ه 4052/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان احمدرضا رمضانی نیس��یانی بشناس��نامه 2-055743-127 در 
تاری��خ 1390/11/2 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: والدین متوفی به اس��امی زی��ر: 1- زهرا اثنی عش��ری اصفهانی ش ش 6 
فرزن��د حیدر )م��ادر متوفی(، 2- محمد رمضانی نیس��یانی ش ش 25 فرزند ابوالقاس��م )پدر 
متوف��ی( و غی��ر از نامب��ردگان فوق وارث دیگری نداش��ته اس��ت. اینک با انجام تش��ریفات 

یا مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4801 خانم کش��ور صادقی دارای شناس��نامه ش��ماره 10 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4059/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رسول کریمی بشناسنامه 26 در تاریخ 88/12/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- کش��ور صادقی همسر متوفی ش ش 
10، 2- ابراهیم کریمی فرزند ش ش 166، 3- اسماعیل کریمی فرزند ش ش 332، 4- معصومه 
کریمی فرزند ش ش 682، 5- حس��ین کریمی فرزند ش ش 15688، 6- اس��حاق کریمی فرزند 
ش ش 26498، 7- زی��ن العابدین کریمی فرزند ش ش 8530 والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4802 کالس��ه پرونده: 1281/90، شماره دادنامه: 654، مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل 
اختالف، خواهان: غالمرضا کیانی نشانی: اصفهان بهارستان مجتمع اوسان پالک 135، وکیل: 
آقای س��عید صالحی و ذوالفقار کیانی نش��انی: اصفهان خ نیکبخت، کوچه 16 پالک 9، خوانده: 
آقای رس��ول شیرعلیان نشانی: اصفهان بهارس��تان مجتمع اوسان پالک 135، خواسته: الزام 

خوانده به تحویل مبیع مقوم به مبلغ ده میلیون ریال، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این 
ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 
ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 

ش��ورا: خواهان: غالمرضا کیانی با وکالت آقایان س��عید صالحی و ذوالفقار کیانی بطرفیت 
خوانده آقای رس��ول ش��یرعلیان فرزند اکبر دادخواستی به خواسته الزام به خوانده به تسلیم 
و تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی 83/9/8 مقوم به مبلغ ده میلیون ریال و مطلق خس��ارات 
را مطرح و اظهار داش��ته که چون خوانده به آدرس اعالمی شناس��ایی نشده و آدرس دیگری 
نداش��ته مجهول المکان معرفی ک��ه با نگرش به محتویات پرونده و قرارداد مس��تند دعوی و 
ش��روط مندرج در قرارداد دعوی مطروحه مقرون بر صح��ت تلقی و از آنجایی که خوانده با 
عدم حضور و عدم ایراد و انکار نس��بت به خواسته باستناد مواد 198، 515، 519 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مواد 367 و 376 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تسلیم و تحویل 
مبیع که همانا 640 شش��صد و چهل مترمربع زمین واقع��ات در اصفهان، حجت آباد بخش 6 
اصفهان با حدود اربعه مندرج در قرارداد و پرداخت هزینه دادرس��ی به مبلغ 30/000 ریال و 
ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه را صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز 
از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس قابل اعتراض در محاکم حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
4805 شماره: 2137/90 ش 8 به موجب رأی شماره 695/91 تاریخ 91/4/29 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمدرضا احساندوست نام 
پدر: رجب نش��انی محل اقامت: اصفهان خیابان فردوس��ی چرخاب )غربی( پالک 96 )مجهول 
المکان( محکوم است به: مستنداً به ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 از قانون 
مدنی و بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1356 حکم به تخلیه 
عین مس��تأجره و براس��اس قرارداد مورخ 90/7/2 بر محکومیت خوان��ده و در حق خواهان 
روح اله منصوری حس��ن آبادی نام پدر: منصور نش��انی: اصفهان خ بزرگمهر خ رکن الدوله 
س��ه راه پیروز کوچه ش��هید صبوری بن بست ش ترابی پالک 27 را صادر و اعالم می دارد. 
م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4806 آقای اصغر س��لطانی پژوه دارای شناسنامه شماره 581 به شرح دادخواست به کالسه 
4038/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان فاطمه س��لطانی رنانی بشناس��نامه 44158 در تاریخ 85/10/9 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: هفت فرزند و یک 

همس��ر بش��رح زیر: 1- ایرج بزرگزاد همسر ش ش 86، 2- حسین س��لطانی پژوه فرزند ش 
ش 479، 3- اصغر س��لطانی پ��ژوه فرزند ش ش 581، 4- محمدعل��ی بزرگزاد فرزند ش ش 
1106، 5- احمدعل��ی بزرگ��زاد فرزن��د ش ش 1066، 6- عبدالحمی��د بزرگ��زاد فرزند ش ش 
70، 7- س��عیدرضا بزرگ��زاد فرزن��د ش ش 166، 8- زهرا بزرگزاد فرزن��د ش ش 1619 و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی می نماید 
ت��ا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
 ظ��رف یک م��اه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4807 آقای مهدی نصری دارای شناس��نامه ش��ماره 93 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
3017/91 ح/ 10 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فاطم��ه نصراصفهان��ی بشناس��نامه 106 در تاری��خ 89/10/10 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر و 3 
دخت��ر و یک همس��ر به نام های ذیل: 1- مهدی نصری ش ش 93 پس��ر متوفی، 2- محس��ن 
نص��ری نصرآب��ادی ش ش 51 پس��ر متوف��ی، 3- زهرا نص��ری نصرآب��ادی ش ش 872 
دخت��ر متوفی، 4- رضوان نص��ری نصرآب��ادی ش ش 55 دختر متوف��ی، 5- زهره نصری 
نصرآب��ادی ش ش 2 دخت��ر متوف��ی، 6- مانده علی نص��ری نصرآبادی ش ش 11 همس��ر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
4808 آقای مهدی صالحی نژاد دارای شناس��نامه ش��ماره 206 به شرح دادخواست به کالسه 
4039/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان بهمن صالحی نژاد بشناس��نامه 9 در تاریخ 91/5/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1 پس��ر و 4 دختر و یک عیال 
و پ��در به نام ذیل: 1- مهدی صالحی نژاد ش ش 206 پس��ر متوف��ی، 2- زهره صالحی نژاد 
ش ش 1402203-127 دخت��ر متوفی، 3- زهرا صالحی ن��ژاد ش ش 7-007682-464 دختر 
متوفی، 4- ستاره صالحی نژاد ش ش 786 دختر متوفی، 5- افسانه صالحی نژاد ش ش 425 
دخترمتوفی، 6- روح انگیز مرادی ش ش 1272 عیال متوفی، 7- امیدعلی صالحی نژاد ش ش 
713 پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4809 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 687/91 خواه��ان مه��ران حاج��ی پور دادخواس��تی 
مبن��ی ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت زهرا ای��ران منش تقدی��م نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز چهارش��نبه م��ورخ 91/8/17 س��اعت 10/30 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی مرات��ب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قب��ل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4810 در خصوص پرونده کالس��ه 1194/91 ش 33 خواهان احمد دهشتی دادخواستی مبنی 
بر انتقال س��ند یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1387 بش��ماره انتظامی 775259 ایران 13 
بانضمام مطلق خس��ارات به طرفیت محمود مفیدی- محس��ن رئیس��ی دهکردی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 91/9/6 ساعت 10 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 منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4811 در خصوص پرونده کالس��ه 1205/91 ش 33 خواهان حسن افشاری دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند یک دستگاه کامیونت نیسان مدل 1388 به شماره انتظامی 966 س 28 
ایران 81 به انضمام مطلق خس��ارات به طرفیت 1- عباس فرید 2- عالیه صالحی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 91/9/11 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان 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 آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4812 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1106/91 ش 7 خواهان فضل اله امینیان دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه مبلغ هش��ت میلیون و ششصد و سی هزار ریال بابت فروش لوازم یدکی طبق 
فاکتور به انضمام مطلق خس��ارات وارده و هزینه های دادرس��ی تأخی��ر در تأدیه به طرفیت 
مصطفی امینی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/8/24 ساعت 10/30 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 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 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4813 در خصوص پرونده کالس��ه 1177/91 خواهان عباسعلی حیدری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت مرتضی جلیلی مهر فرزند خداکرم تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز شنبه مورخ 91/9/18 ساعت 9 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 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه 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 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4814 در خصوص پرونده کالسه 1191/91 خواهان محمد نصرآزادانی دادخواستی مبنی بر 
انتقال سند موتورسیکلت بهمن 110B به ش انتظامی 8424- اصفهان 33 مقوم به پنجاه میلیون 
ریال به طرفیت رضا اصفهانی زاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/8/22 
س��اعت 11 صبح 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 رس��یدگی 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 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4815 در خص��وص پرونده کالس��ه 1180/91 خواه��ان ناصر اخالقی بوزانی دادخواس��تی 
مبنی بر خلع ید به طرفیت حس��ن ش��رکت قناد- محمدعلی فروغی- مجید آقادادی و حاج سید 
ابوالقاسم موس��وی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/8/21 ساعت 11/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 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 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4816 در خصوص پرونده کالسه 817/91 ش 33 خواهان محمدحسین ابوطالبیان دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه وجه چ��ک بش��ماره 463990-91/1/30 به انضمام مطلق خس��ارت به مبلغ 
11/000/000 رال به طرفیت امید یوسف زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه 
ش��نبه مورخ 91/8/30 ساعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 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 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
4845 ش��ماره ابالغیه: 9110100350802844، شماره پرونده: 9109980350800500، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 910517، خواه��ان تعاونی اعتباری ثام��ن االئمه با وکالت آق��ای علی امینی 
دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالفضل اسدی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800500 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1391/08/17 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
 نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف/ 11044 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اعالم مفقودی
4782 س��ند، کارت و برگ سبز و کارت س��وخت موتورسواری به شماره پالک 71854 ایران 

622 و شماره موتور 41400933 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.



امروز بیش از 110 فیلم در اصفهان نمایش داده می شودآینده کشور در دستان کودکان است

رييس دانش��گاه هنر اصفهان گفت: آينده كش��ور در دستان 
كودكان اس��ت لذا كودكان مهم ترين عنصر انساني اند كه از 

اهميت خاصي برخوردار هستند.
فرهن��گ مظفر اظهار داش��ت: ۸۰ درصد تحقيق��ات در دنيا 
در رابطه با كودكان اس��ت لذا كودكان ب��راي كل جهان مهم 
بوده و توج��ه به آنها ضروري اس��ت زيرا پايه ه��اي زندگي و 
كشور،كودكان هستند. وي افزود: در اس��ام تأكيد شده كه 
بهترين ثمره زندگي پدر و مادر، فرزندان هس��تند لذا فرزند، 
مطلوب ترين عنصر در فرآيند انساني است و توجه به مسائل 
ك��ودكان داراي اهميت بااليي اس��ت. رييس دانش��گاه هنر 

اصفهان اظهار داشت: امروزه سينما باالترين تأثير و جذابيت 
را در ارتباط با ك��ودكان و تأثير عميقي ب��ر رفتارها و زندگي 
كودكان دارد.مظفر نگاه بين المللي به جشنواره را هم مثبت 
و هم منفي ارزيابي كرد و اذعان داش��ت: در حال حاضر عصر 
ارتباطات ب��وده و ارتباط با دنيا در عص��ر حاضر يك ضرورت 
است زيرا س��ينما محصول ارتباطات و دستاوردهاي جهاني 
اس��ت. وي تصريح كرد: به لحاظ اين كه در فرهنگ ما عقايد 
و ارزش هاي نهفته اي هست، بايد در چارچوب سينما پردازش 
شده و توليدات خوبي براي فرهنگ س��ازي به كودكان ارايه 
شود، اما برپايي اين جش��نواره جنبه منفي هم دارد، آن هم 
اين است كه، فرهنگ غرب وارد كشور شده و بر روي بچه ها 
تأثيرات خوبي ندارد. رييس دانشگاه هنر اصفهان تأكيد كرد: در 
فيلم ها، انيميش��ن و كارتون های غربي، پدر و مادر و خانواده 
نقش كمرنگي داشته و آنها در برنامه های كودك خود به اين 
نقاط ضعف خوب می پردازند، ولي براي فرهنگ ما يك چالش 
بوده و تأثيرات مخربي خواهد داشت. مظفر خاطرنشان كرد: 
ما بايد براي توسعه و پيشرفت توليدات خود هزينه كنيم تا هم 
حرفي براي جهان و كودكانمان داشته باشيم و هم كودكانمان 

در فرهنگ غرب رها نشوند.

گروه فرهنگ -  امروز بيش از 11۰ فيلم كوتاه و بلند در دومين 
روز جشنواره بين المللی فيلم های كودك و نوجوان در سينماهای 
اصفهان به نمايش در می آيد. در س��ينماهای ق��دس يك و دو 
فيلم های »سال های حادثه«،»ماجراهای چنگول و منگول«، 
»مجموعه فيلم های كوتاه و نيمه بلند ايرانی«، »فرزندخوانده«، 
»مرواريد«، »داستان س��امرا«، »قدر آن روزها«، »يك داستان 
عاشقانه«، »مادربزرگ به مدرسه می رود«،»آثار كوتاه بين الملل 
مجموعه اول«و»غير افسانه« به روی پرده می رود. در سينما ساحل 
فيلم های »لوته و راز سنگ ماه«،»روزهای سبز«، »دامنه های 
سفيد«، »بچه های جسور«، »صداست كه می ماند’«و »آثار 

كوتاه ايران مجموعه اول« به نمايش داده می شود.
»سجاده«، »آثار كوتاه و نيمه بلند مجموعه دوم«، »قبيله من«، 
»روئيدن در باد« و »مجموع��ه دوم فيلم های كوتاه« در تاالر 
هنر اصفهان به روی پرده می رود. در سينما سپاهان نيز»بازگشت 
به آينده«،»ايليا«، »مسابقه فيلم های كوتاه و نيمه بلند ويدئويی 
مجموعه پنجم«، »گوداله و عمه غولی«، »آدم آهنی« و »آقای 
مدير« به روی پرده می رود. برنامه سينما سوره اصفهان نيز »روز 
كاغ ها«، »عطر واليت«، »مرد ماه«، »شعله در باد«، »مزرعه 
كودكی« و»آثار كوتاه و نيم��ه بلند پويانمايی مجموعه دوم« 
است. در تاالر خورش��يد اصفهان فيلم های»صداست كه می 
ماند«، »سگ های فضانورد و بلكا و استرلكا«، »نگين هفت دريا«، 
»داستان سامرا«، »آثار كوتاه پويانمايی مجموعه دوم« و»اليور 
توئيس��ت« به نمايش درمی آيد.در تاالر فرش��چيان »شاهزاده 
جوان و قلمرو كايبوتسو«، »چتر س��بز«، »ای كاش«، »بزرگ 
مرد كوچك«، »بازگش��ت به آينده« و »چتر سبز« به روی پرده 
می رود.  در كتابخانه مركزی نيز فيلم های »دور دنيا در ۸۰ روز«، 
»مجموعه اول فيلم های كوتاه«، »مسابقه فيلم های كوتاه و نيمه 
بلند مجموعه دوم«، »كريسمس مبارك«، »ليونل« و »ايليا« 

به نمايش در می آيد.

تجدید میثاق مدیران اجرایی جشنواره با شهدا
بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی کودک ونوجوان به روایت تصویر 

نشست خبری دبیر جشنواره با خبرنگاران نوجوانتجدید میثاق امیرمحمد با شهداتجدید میثاق کودکان با شهدا

صامتی این بار 
در اسپانیا می درخشد 

پشیمان 
به همدان می رود

گروه فرهنگ - همزمان با افتتاح مجموعه جش��نواره 2۰12 كشور اسپانيا 
و يك روز قبل از مراس��م اهدای جوايز اين رقابت بين المللی، يك نمايشگاه 
انفرادی از آثار اصغرصامتی با عنوان » رقص ذرات « برگزار می ش��ود. در اين 
نمايشگاه، 25 اثر با گرايش فرم گرايی در كويرهای ايران به مدت يك هفته از 
تاريخ 12 اكتبرلغايت 2۰ اكتبر 2۰12 در جزيره » مايوركا «ی كشور اسپانيا 
در معرض ديد عاقه مندان قرار می گيرد. الزم به ذكر است كه صامتی با شركت 
درمجموعه جش��نواره 2۰12 كشور اسپانيا موفق به كس��ب مدال طا  برای 
عكس » لباس من « در بخش سياه و سفيد و همچنين مدال برنز برای عكس » 
گندم برای نان« در بخش  رنگی اين جشنواره ومجموعا 25 اثر منتخب هيأت 

داوران در چهار سالن اين مجموعه جشنواره  گرديد .

ستاد اقامه نماز استان همدان دومين دوره جشنواره ملی فرهنگی - هنری نماز 
را نيمه دوم آبان سال جاری برگزارخواهد كرد. حسن عليرضايی با اعام اين 
 خبر افزود: اين جشنواره با هدف خلق آثاروتوليدات هنری با محوريت نماز در 
رشته های داستان كوتاه، خاطره نويس��ی، فيلمنامه و پويانمايی به ميزبانی 
شهر همدان برگزارخواهد شد. عليرضايی تصريح كرد: عاوه بر اين، دو فيلم 
با موضوع توس��ل به امام رضا )ع( »دس��تمزد واقعی« و »لحظه آخر« نيز به 
نمايندگی شهر اصفهان در اين جشنواره مذهبی شركت خواهند كرد.پيش از 
اين  فيلم »پشيمان« به تهيه كنندگی و كارگردانی حسن عليرضايی و فيلمنامه 
»دستمزد واقعی« به نويسندگی اعظم لطفی از شهر اصفهان به بخش نهايی 

چهارمين جشنواره پويانمايی رضوی در شهر گرگان راه يافتند.

یادداشت

بزرگداشت

اعالن

هفت

یک میلیون پوند برای یادگارهای جیمز باند
در يك حراجی كه به مناسبت پنجاهمين سالگرد ساخت اولين فيلم جيمز باند در لندن برگزار 
شد، مجموع يادگارهای باقی مانده از سری فيلم های جيمز باند يك ميليون پوند )1/6 ميليون 

دالر( برای كمك به خيريه فروخته شد. در اين حراجی »راجر مور« نيز حضور داشت.

5

یارا شهیدی در کنار هیو جکمن
»يارا شهيدی« بازيگر نوجوان سيه چرده ای 
اس��ت كه به همراه برادرش س��عيد در 
چندين س��ريال و فيلم بازی كرده كه از 
ميان آنها می توان ب��ه فيلم »نمك« در 
كن��ار آنجلينا جولی اش��اره ك��رد. فيلم 
»كره« با بازی يارا شهيدی نوجوان بازيگر 
دورگه ايران��ی- آمريكايی از هفته آينده 
اكران جهانی می شود. اين فيلم را »جيم فيلد اسميت« كارگردانی 
كرده و فيلمنامه آن را »جيسون مك آليف« به رشته تحرير درآورده 

است.
در اين فيلم بازيگرانی چون »جنيفر گارنر«، »اليويا وايلد« و »يو جكمن« 
به ايفای نقش پرداخته اند.شهيدی بازيگر نوجوان سيه چرده ای است كه به 
همراه برادرش سعيد در چندين سريال و فيلم بازی كرده كه از ميان آنها 

می توان به فيلم»نمك« در كنار آنجلينا جولی اشاره كرد.

دولت برای حل مشکل کاغذ 
مصمم است

سرپرس��ت معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی گفت: دولت 
مصمم اس��ت برای مقابله با گرانی اخير 
كاغذ با تش��كيل كارگروه مرتبط، برای 

حل اين مشكل اقدام كند.
علی اسماعيلی كه با مهر سخن می گفت، 
اظهارداشت: اس��تقبال ازكتاب و ترويج 
فرهنگ مطالع��ه، كتاب و كتابخوان��ی از دغدغه ه��ای رهبر معظم 
 انقاب است كه در فرآيند توليد به ويژه در حوزه كودكان و نوجوانان، 

فرهنگ پذيری  بايد مورد توجه جدی قرار گيرد.
 وی افزود: كتبی كه هيچ گونه ارتباط و سنخيتی با فرهنگ ما نداشته 
باشد نبايد دراولويت نشر قرار گيرد، بلكه بايد كتاب هايی در دستور 
حمايت و اولويت كاری مسئوالن باش��د كه بتواند نيازهای جامعه را 

تأمين كند.

کیوان ساکت به اصفهان می آید
كنسرت دو نوازی عود و تار كيوان ساكت 
 و مجيد ناظ��م پ��ور در روزه��ای 22 و

  2۳ مهرم��اه در اصفه��ان برگ��زار 
می شود.

اين كنسرت در روز 22 مهرماه ساعت 22 
در س��ينما خانواده و در روز 2۳ مهرماه 
س��اعت 1۹در مجتمع فرهنگی- هنری 

سوره اصفهان برگزار خواهد شد.
كيوان ساكت،نوازنده تار و سه تار و آهنگس��از، متولد1۳۴۰ در خانواده ای 
فرهنگی است. از داليل شهرت او تكنيك باالی نوازندگی و همچنين 
نو آوری و سبك بسيار جديد وی است. او در سال 1۳۷5 گروه وزيری 
را تأس��يس كرد و از آن زمان تاكنون آثار زيادی را ب��ا اين گروه اجرا 

كرده است. 
در س��ال 1۳6۹ به دع��وت پرويز مش��كاتيان ب��ه عن��وان نوازنده و 
تكنواز به گ��روه عارف دعوت ش��د و حاص��ل اين هم��كاری آثاری 
اس��ت نظير »افش��اری مركب«، »افق مهر«، »وطن من« با صدای 
 ايرج بس��طامی و »مقام صبر« ب��ا صدای عليرضا افتخ��اری. از ديگر 
فعاليت های كيوان ساكت می توان به كنسرت های متعدد در داخل و 
خارج از ايران اش��اره كرد.او تاكنون كتاب های زيادی نيز در زمينه 

موسيقی منتشر كرده است.
برای رزرو بليت های اين كنس��رت می توانيد با ش��ماره 662۴۳۰۰ 

حوزه هنری استان اصفهان تماس حاصل نماييد.

 از»رنجر تنها«  رونمایی شد 
فيلم »رنجر تنها«  به كارگردانی گور وربينس��كی سوم ژوئيه 2۰1۳ 
اكران می ش��ود.اين فيلم توليد اس��توديو والت ديزنی است و جری 
بروكهايمر تهيه كننده آن است. »رنجر تنها«  كه بازسازی يك وسترن 
كاسيك است، داستان قهرمان نقابدار معروف را روايت می كند. تونتو 
جنگجوی بومی آمريكايی )با بازی جانی دپ( قصه های ناگفته ای را 
تعريف می كند كه جان راي��د )آرمی همر(، مرد قانون را به افس��انه 
عدالت تبديل كرد.تام ويلكينسن، ويليام فيكنر، بری پپر، جيمز بدج 
ديل، روت ويلسن و هلنا بونهام كارتر ديگر بازيگران اين فيلم هستند. 
»رنجر تنها«  ابتدا قرار بود پاييز پارسال كليد بخورد، اما فيلمبرداری 

به خاطر مش��كات مربوط به بودجه به 
تعويق افتاد.

وربينسكی و دپ پيش از اين در مجموعه 
فيلم های »دزدان درياي��ی كارائيب« و 
فيلم انيميشن »رنگو« همكاری كرده اند.

دپ س��ه بار ب��رای فيلم ه��ای »دزدان 
دريايی كارائيب: نفرين مرواريد سياه«، 
»در جستجوی نورلند« و »سوئينی تاد: 
آرايشگر ش��يطانی خيابان فليت« نامزد 

دريافت جايزه اسكار بوده است.

نفس باد صبا

 بيس��تم مه��ر م��اه، روز 
ناهید 
بزرگداش��ت ش��اعر ب��زرگ محمدطاهری 

ش��يرازی حاف��ظ اس��ت كه 
تاكنون درمورد خودش و اش��عارش زياد صحبت ش��ده 
است؛ شاعری كه در قرن ۸ هجری می زيست و انگار كه 
 قص��د اص��اح داش��ته باش��د از هم��ه چي��ز ش��كايت

 می كند. 
نظرات متعددی درمورد او وج��ود دارد؛ از اين كه او تنها 
يك فرد بی خيال است كه در عالم خودش شعرهايی هم 

سروده است تا اين كه او يك عارف است.
اي��ن در حالی اس��ت ك��ه بعضی عرف��ا می گوين��د او از 
اصطاحات عرفانی استفاده  ابزاری كرده است. حتی در 
يك برهه  زمانی يكسان، اديبان فرانسه درمورد وی نظرات 

متفاوتی داشتند )نظريه  هنر برای هنر(. 
روح  كلی ش��عر حافظ عرفانی اس��ت و ي��ك كل به هم 
پيوسته اس��ت.نمی توان درمورد اشعارش به صورت جز 

به جز نظر داد. 
 درست اس��ت كه حافظ اكثر اوقات كه می گويد شراب، 
منظورش تجلی خدا بر دل است و يا اگر می گويد ساقی 
اشاره به خدا دارد، اما گاهی هم كلمات را در معنای واقعی 

خود به كار برده است.
 در اش��عارش ه��م ش��خصيت مثب��ت دارد، ه��م 
 منف��ی. وقت��ی دلگي��ر اس��ت، از واع��ظ و زاه��د گل��ه 
 دارد و وقتی ش��ادمان اس��ت مط��رب و پير و س��اقی را 
 م��ی س��تايد. در عي��ن حال ك��ه نباي��د هن��رش را در

  آرايه پردازی و استفاده بی نظير از واژه ها  ناديده گرفت، 
نمی توان ان��كار كرد كه تحت تأثير س��عدی و خواجوی 

كرمانی نيز هست. 
آنچه می تواند خوانش غزل های حافظ را آسان تر كند، 
 تفس��ير هر كلمه از ابياتش با كلماتی اس��ت كه خودش 
به كار برده اس��ت. به همين دليل ش��ايد بتوان گفت كه 
 ش��عر حافظ يك ش��عر س��ليقه ای بوده و هر كس آن را 

به گونه ای می پسندد.

س�طح کیفی فیلم های ارسالی به جش�نواره کودک 
راضی کننده نیست

دبير بيست و شش��مين جش��نواره فيلم كودك و نوجوان گفت: از 
ديدگاه من س��طح كيفی فيلم های ارس��الی به جش��نواره كودك 
راضی كننده نيست و بايد دقت بيشتری در انتخاب فيلم ها انجام شود. 
سيد احمد ميرعايی در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار كرد: 
سال گذشته 1۴ فيلم س��ينمايی برای كودكان ساخته شد و برای 
دوره بيست و ششم جش��نواره نيز فيلم های ديگری ساخته شده 
است كه من به شخصه از تمامی آنها راضی نيستم، چرا كه مهم ترين 
وظيفه جش��نواره توليد فيلم ها و فيلمنامه هايی با موضوع كودك 
است كه توليد چنين فيلم هايی بايد مبتنی بر فرهنگ كشورمان 

باشد ولی چنين نبود.
وی افزود: شايد سينما مش��وقی نداشته باشد، اما با توليدات خوب 
می توان س��طح جذب مخاطب را باال برد. دبير بيس��ت و ششمين 
جشنواره فيلم كودك و نوجوان با همدردی با كودكان زلزله زده تصريح 
كرد: كودكان زلزله ديده در آذربايجان زودتر از س��اير كودكان در 

اصفهان و ش��هرهای ديگر با اعزام كاروان ه��ای فرهنگی به آنجا از 
آمدن جشنواره مطلع شدند و همچنان با وجود گروه های نمايش 
از نعمت جشنواره برخوردار هستند. مير عايی با اعام اين كه قرار 
نيست خبرنگار اشكاالت را بزرگ كند بلكه بايد جنبه های مثبت را 
بزرگ  و در كنار آن به جنبه منفی بپردازد، اما متأسفانه در كشور ما به 
 داليل شرايط سياسی داخلی، برخی رسانه ها فقط به دنبال اشكاالت 
می گردند، بيان داشت: حضور 26 خبرنگار در جشنواره اتفاق مبارك 
و ميمونی است. وی تأكيد كرد: در اقدامی مشابه نيز همين اتفاق در 
بنياد سينمايی فارابی افتاده است و برای كودكان كاس های فنی 
در امور مربوط به فيلمبرداری و نقد فيلم گذاش��ته شده است، چرا 
 كه اگر منتقدان وظيفه خود را بشناسند، می توانند چراغ راه ديگران 

باشند.
ميرعايی ادامه داد: در بنياد سينمايی فارابی هيچ حد و مرزی برای 
هنرمندان وجود ندارد كه اين تنها محدود به تهران نمی شود و فيلم ها 
بايد متناسب با محيط ساخته شوند. وی با اشاره به اين كه هر فيلمی 
نبايد در س��ينمای مخصوص كودكان اكران شود، افزود:  فيلم ژانر 

كودك بايد هيجان انگيز باشد و علت اين كه تاكنون فيلمی در اين 
سينما اكران نشده فقط نبود فيلم های مناسب  است، اما اين نويد را 
می دهم كه امسال چهار فيلم در زمينه كودك در اين سينما اكران 
خواهد شد كه بسيار مناسب و در ژانر كودك است. مديرعامل بنياد 
سينمايی فارابی خاطر نشان كرد: سرمايه جشنواره كودك پر شدن 

سينماها توسط كودكان و نظرات آنها درمورد فيلم هاست.

امیدوارم به برکت خون شهدا، جشنواره فیلم کودک 
پربار برگزار شود

دبير بيست وشش��مين جش��نواره فيلم های كودكان و نوجوانان 
اصفهان گف��ت: اميدوارم ب��ه بركت خون ش��هدا و با ن��ام مبارك 
حضرت زهرا)س( اين جشنواره پربار برگزار شود. احمد ميرعايی 
در حاش��يه آيين ش��مع و گل و پروانه به فيلم اهانت به س��احت 
 پيامبر اسام )ص(اش��اره كرد و افزود: در اين جشنواره می كوشيم تا 
برنامه های بيداری اسامی با قدرت و پربارتر برگزار شود. مديرعامل 
بنياد سينمايی فارابی اظهار كرد: جشنواره به معنای واقعی دركنار 
گلزار شهدا، درحالی كه دانش آموزان اعام كردند آرزوی شهادت 

دارند كليد خورد و اين بركتی برای يك شروع زيباست.

تجلیل از مسیحیان در جشنواره 
مديرعامل بنياد سينمايی فارابی از تجليل دو مسيحی در جشنواره 
فيلم امسال خبر داد. ميرعايی با اشاره به موج بيداری اسامی در 
دنيا گفت:  در سال گذشته در جشنواره كودك بخشی به نام بررسی 
سينمای كودك ونوجوان در كشورهای اسامی آغاز به كار كرد كه 
امسال هم ادامه دارد. دبير بيست وشش��مين جشنواره فيلم های 
كودكان و نوجوان��ان اصفهان گفت: در اين جش��نواره بيش از ۸۰ 
كشور شركت كردند و ۳5 تا ۳6 كشور نيز ميهمان هستند. به گفته 
ميرعايی، ميهمانان خارجی امس��ال تخصصی تر از سال گذشته 

هستند و فيلم های خوبی داشته اند. 
 آيين افتتاح بيس��ت و ششمين جش��نواره بين المللی فيلم های 
كودك و نوجوان، ديروز در ورزش��گاه گل نرگس اصفهان با حضور 

وزير فرهنگ و ارشاد اسامی برگزار شد.
در اين برنامه نزديك به يك هزار ميهمان داخلی و خارجی حضور 
داشتند. پخش كليپ كوثر، سخنرانی وزير و دبير جشنواره، تجليل 
از فرزندان شهدای هسته ای، اجرای نمايش عروسكی، تقدير از زاون 
قوكاسيان، سخنرانی ش��هردار اصفهان، اجرای موسيقی، تقدير از 
سيروس حسن پور،سخنرانی رييس سازمان سينمايی كشور و تقدير 
از مسعود كرامتی از برنامه های اعام شده اين دوره از جشنواره است.

در نشست خبری دبیر جشنواره کودک و نوجوان اعالم شد 

سطح کیفی فیلم های ارسالی به جشنواره کودک، راضی کننده نیست

 داوود  باالخره بعد از کلی حرف و حدیث که در روزهای مانده به جشنواره، بین برخی از برگزارکنندگان 
رد و بدل شد، ورود شهردار اصفهان مرتضی سقائیان نژاد اوضاع را آرام کرد تا جشنواره در شیخ جبلی

آرامش شروع شود؛ ش�روعی که با یک خبر مرگ در ابتدای نشست و تکذیب آن در پایان 
نشست همراه بود. 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

احمدی نژادصعود تیم ملی فوتبال 
نوجوانان ایران را تبریک گفت

رئیس جمه��ور در پیامی پیروزی ه��ای پی در پ��ی نوجوانان غیور و 
کوشای تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا و صعود به 

جام جهانی را تبریک گفت.

یک سکه 
پاداش رکوردشکنی شناگر اصفهانی

جمال چاووش��ی فر که در رقابت های انتخابی تیم ملی شنا موفق به 
ثبت رکورد ملی شد، از فدراسیون یک سکه پاداش می گیرد. پیش از 
این، مسئوالن فدراسیون ش��نا با هدف ایجاد انگیزه در بین شناگران 
درصدد اهدای پاداش ب��ه آنها برآمدند. با توجه ب��ه این که طی چند 
سال گذشته ش��ناگران از ثبت رکوردهای ملی دور ماندند، به همین 
دلیل فدراسیون نشین ها با وعده اهدای پاداش، این انگیزه را در آنها 
ایجاد کردند تا شناگران به رکوردهای ملی نزدیک شوند. با برگزاری 
دومین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی شنا، جمال چاووشی فر تنها 
ش��ناگری بود که موفق به ثبت رکورد ملی در این مسابقات شد.  در 
پایان این رقابت ها چاووشی در رشته ۱۰۰ متر کرال پشت موفق شد 
رکورد ملی را جابه جا کند و قرار اس��ت پاداش وی به زودی از سوی 
مسئوالن فدراس��یون اهدا شود. گفتنی اس��ت، با پایان این رقابت ها 
تمرینات آماده س��ازی تیم ملی کش��ورمان برای حضور در مسابقات 

مختلف از سر گرفته می  شود.

 دومین خارجی ماهان 
از آفریقا آمد

بعد از جذب سنتر گرجس��تانی فصل قبل مهرام، ماهانی ها با دومین 
بازیکن خارجی خود نیز به توافق رسیدند.

گفته می شود دومین خارجی فوالد ماهان محمد کونه اهل آفریقاست 
که با قامت دو متر و یازده سانتیمتر در پس��ت های چهار و پنج بازی 
می کند. تیم بسکتبال فوالد ماهان در صدد جذب صمد نیکخواه بهرامی 
کاپیتان تیم ملی بس��کتبال ایران بود که قرارداد دو ساله وی با مهرام 

اجازه این انتقال را نداد. 

 ورودیه لیگ برتر والیبال بانوان
 قسط بندی شد

تیم های والیبال بانوان برای حضور در رقابت های لیگ برتر، امس��ال 
مبلغ ورودیه خود را می توانند به طور قسطی پرداخت کنند. مسئوالن 
فدراس��یون والیبال و بخش بانوان به منظور افزایش تعداد تیم های 
شرکت کننده و همچنین باال بردن درصد حمایت تیم ها از دختران 
والیبالیس��ت، در نظر گرفتند مبلغ ورودیه مس��ابقات لیگ برتر سال 

۱۳۹۱ طی دو قسط از تیم ها دریافت کنند. 
پیش از این، قرار بود تیم ها مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان ورودیه 
لیگ برتر والیبال بانوان به حس��اب فدراس��یون واریز کنند، اما پس 
 از رایزنی های انجام ش��ده و موافقت فدراس��یون این مبلغ با کاهش 

۳۰ درصدی همراه شد. 
پس از تصمیمات نهایی قرار شد تیم های لیگ برتری بانوان مبلغ ۷۰ 
میلیون ریال را به عنوان ورودیه طی دو قس��ط پرداخت کنند، آنها تا 
هشتم آبان امس��ال فرصت دارند که هفت میلیون تومان را به حساب 

فدراسیون واریز کنند. 

امیدابراهیمی نیامده خط خورد
بر اساس اعالم س��ایت فدراس��یون فوتبال ، بازیکنان دعوت شده به 
تیم ملی همان هایی هس��تند که پیش بینی می ش��د در اردو باشند. 
دروازه بان ها: سیدمهدی رحمتی )استقالل(، رحمان احمدی )سایپا(، 

سوشا مکانی )نفت تهران(.
مدافعان: خس��رو حی��دری و پژمان منتظری )اس��تقالل(، حس��ین 
ماهینی، سیدجالل حسینی و مهرداد پوالدی ) پرسپولیس(، محمد 

نصرتی و احسان حاج صفی )تراکتورسازی(، مازیار زارع )ملوان(.
خط میانی: جواد نکونام )استقالل(، محمد نوری و محمدعلی کریمی 
)پرس��پولیس(، آندرانی��ک تیموری��ان )الخریطی��ات(، پژمان نوری 

)ملوان(، امید نظری ) آنجل هولمز(.
مهاجمان: اش��کان دژاگه )فوالم(، محمدرضا خلعتبری )س��پاهان(، 
مس��عود ش��جاعی )اوساس��ونا(، محمد قاضی و کریم انص��ار ی فرد 
)پرسپولیس(، رضا قوچان نژاد )س��نت ترویدن( و احمد حسن زاده 

)مس کرمان(.
 میالد نوری، امید ابراهیمی، جالل رافخایی و محمد غالمی بازیکنانی 
هس��تند که خط خورده اند؛ بازیکنانی که به عنوان ستاره های لیگ 
به اردو دعوت ش��ده بودند . خط خوردن این بازیکنان نشان می دهد 
سرمربی تیم ملی همچنان اعتقاد دارد بازیکنانی که در یک ساله اخیر 
در اردوهای تیم ملی حضور داش��تند، بر بازیکنان موفق لیگ، ارجح 
هستند؛ روندی که می تواند انتقادات از تیم ملی فوتبال را در صورت 

ناکامی برابر کره افزایش دهد. 

10 بار دیگر هم بازي کنیم
 االهلي را مي بریم

فرشید طالبی/ بازیکن تیم سپاهان
ده بار دیگر هم با  االهلی بازی کنیم این تیم را شکست می دهیم، 
چون از هر لحاظ سرتر از این تیم هستیم، اما در بازی برگشت یک سری 
اتفاقات و اشباهات دست به دس��ت هم داد تا سپاهان متحمل شکستی 
سنگین شود و از رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان باز بماند. یک زمانی 
باخت برای آدم، گران تمام نمی ش��ود و با آن کنار 
می آید چون می بیند حریفش قدرتمندتر است 
و با وجود تالش زیاد حریفش نشده، اما االهلی 
تیمی نبوده که بتواند س��پاهان را شکست دهد. 

می زنی��م، آن هم دردی س��الی یک بار گل 
دوا نکرد و به درد 
نخورد! توپ در 
چند رفت و برگشت 
به پایم خورد و سپس 
با برخورد به بازیکن االهلی گل شد. اصال گل دلچسبی نبود!

6
 AFCنامه مدیرعامل سپاهان به دبیرکل

مدیرعامل باشگاه سپاهان طی نامه ای به دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا ، خواستاربررسی نحوه قضاوت 
تیم داوری مسابقه سپاهان و االهلی عربستان شد. سپاهانی ها معتقدند  در این  دیدار بر اثر اشتباهات فاحش 
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 هدایتی عابر بانک
 استیل آذین زاگرس شد

 یک اتفاق حاد 
د ر  ذ وب آهن 

مالک باش��گاه اس��تیل آذین با تأیید خبر واگذاري باش��گاه گهر گفت: این 
واگذاري به صورت اجاره به شرط تملیک انجام شده است. حسین هدایتي 
درباره خبر واگذاري باش��گاه گهر به برادرش گفت: این واگذاري به صورت 
اجاره به شرط تملیک انجام شده که قرار است اگر تیم در پایان فصل دوازدهم 
در لیگ برتر باقي ماند،به اندازه هزینه هاي صرف ش��ده توس��ط ما از قیمت 
باشگاه کاسته شود و پس از تسویه حساب، باش��گاه به ما فروخته شود، اما 

اگر گهر در لیگ برتر نماند، قرارداد منتفي است. این اجاره سه ساله است.
وي همچنین گفت که باشگاه به نام حسن هدایتي برادر وي ثبت شده و قرار 
است نامش به »استیل آذین زاگرس« تغییر پیدا کند. هدایتي براي سپردن 

هدایت تیم جدیدش، با فرهاد کاظمي به توافق رسیده است.

سرپرست اس��بق تیم فوتبال ذوب آهن گفت: پنج هفته نتیجه نگرفتند 
نمی خواس��تند کس��ی را برکنار کنند و اکنون که نتیج��ه گرفته بودند 
کربکندی را برکنار کردند! تجربه چندین ساله من می گوید که این کار از 
لحاظ ورزشی درس��ت نبود. اصغر فروتن درخصوص برکناری کربکندی 
اظهارکرد: به هرحال حتما هیئت مدیره جدید دالیل خاص خودش را در 
این برکناری داشته است، ولی شاید در ذوب آهن مسئله حادی رخ داده 
بود، کسی چه می داند! وی خاطرنش��ان کرد: هر باشگاهی سیاست های 
خاص خودش را دارد، اما می شد کربکندی بماند و باید مسئوالن ذوب آهن 
تا نیم فصل صبر می کردند. فروتن با بیان این که کار کارشناسی نشده ای را 

انجام دادند، عنوان کرد:کسی این برکناری را قبول نمی کند.

مسی و رونالدو از سیاره دیگری آمدند
س��رمربی پرتغالی رئال مادرید بر این باور است که صحبت درباره 
بهترین بازیکن جهان باید متوقف شود زیرا ستاره های بارسا و رئال 
از سیاره دیگری آمده اند. مس��ی و رونالدو هر یک در ال کالسیکو، 
دو گل به ثمر رساندند تا دیدار دو تیم با تساوی 2-2به پایان رسد. 

بالوتلی به مورینیو »پاتک« می زند
ماریو بالوتلی از حرف های »آقای خاص«  به خاطر این که او را به 
»بی خردی« متهم کرده، رنجیده خاطر است. شدت این دلخوری 
به حدی است که اکنون بالوتلی دنبال فرصتی  است تا علیه مورینیو 

مصاحبه کندو به اصطالح »پاتک«  بزند. 

محرومیت، بیخ گوش فن پرسی
مهاجم هلندی منچستریونایتد به دلیل کوبیدن آرنج  
به صورت »یوهان کابایه«  از س��وی اتحادیه فوتبال 
انگلستان جریمه خواهد شد. ممکن است محرومیت 

سه جلسه ای در انتظار فن پرسی باشد.

تالش برای پخش بازی ایران -کره

دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره پخش تلویزیوني دیدار تیم ملي فوتبال 
ایران برابر کره جنوبي گفت: امیدوارم مش��کل حق پخ��ش در مذاکرات 
صداوسیما و شرکت WSG حل ش��ود تا مردم بتوانند مسابقه تیم ملي 
را در کشور خودشان از تلویزیون تماش��ا کنند. مهدي محمدنبي درباره 
موضوع حق پخش تلویزیوني بازي هاي فوتبال مقدماتي جام جهاني 2۰۱4 و 
این که ظاهرا هنوز صداوسیما حق پخش بازي ایران و کره جنوبي را نخریده 
است اظهار کرد:  اساسا فدراسیون به موضوع حق پخش تلویزیوني ورود 
نمي کند. وی از برگزاري مجمع این فدراسیون در تاریخ ۹ آبان ماه خبر داد و  
گفت: مقرر شده بود تا مجمع فدراسیون را در هفته اول آبان ماه برگزار کنیم 
که پس از بررسي هاي بیشتر، مقرر شده تا این انتخابات ۹ آبان برگزار شود.

کاظمی به کار ذوب آهن می آید

 هافبک دفاعي تی��م ذوب آهن گفت: امی��دوارم هر مربي که ب��ه ذوب آهن 
می آید از نظر اخالقي و فني نمونه باش��د تا بتواند تیم را به جایگاه واقعي 
خود برگرداند. کربکندي زحمات زیادي براي تیم ما کشید و ما بازیکنان 
واقعا از او سپاسگزاریم. سیناعشوری در خصوص حضور فرهاد کاظمی در 
تیم ذوب آهن به عنوان سرمربی گفت: فرهاد کاظمی به واسطه حضورش 
 در اصفهان ش��ناخت خوبی از فوتبال این ش��هر دارد و بالطبع می تواند به 
ذوب آهن کمک کند، چرا که از نظر فني و مدیریتي، کارنامه خوب و موفقي 
دارد.  من جسم و روحم ذوب آهني است و این باشگاه ذوب آهن بوده است 
که من را پرورش داده است، به این باشگاه عشق مي ورزم و از عملکرد خود 

رضایت دارم و هیچ وقت براي این تیم کم کاري نکرده ام. 

غافلگیری از پیشرفت ایروبیک در اصفهان

رئیس فرانسوی ایروبیک فدراس��یون جهانی ژیمناستیک در دیدار با 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان  از پیش��رفت این رشته 
در ایران و اصفهان به نیکی یاد کرد و اظهار داش��ت:۱2۰ کشور دنیا در 
ایروبیک ژیمناستیک فعال هستند که ایران نیز از جمله کشورهای فعال 
محسوب می شود،البته تصور نمی کردم با دیدن فعالیتهای این رشته در 
ایران شگفت زده شوم اما پیشرفت بسیار قابل توجهی را مشاهده کردم 
که دورنمای روشنی را بدون شک به دنبال دارد. در این دیدار جواهری 
نیز با اشاره به جمعیت 45 درصدی بانوان در اصفهان استعدادهای این 
قشر در ورزش را باال دانست و از اینکه از دو داور ایرانی درجه ۳ ایروبیک 

ژیمناستیک ایران یک نفر اصفهانی است به نیکی یاد کرد .
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اولین ال کالس��یکوی فص��ل جدید 
سمیه 
اللیگا برگزار ش��د تا ما مثل همیشه مسرور

فاصله فرسنگی فوتبال خودمان را با 
دنیا ببینیم واین فاصله عمیق را با پوس��ت و گوشت احساس 
کنیم. از طرف دیگر در یک زمان دوساعته با سنجش آماری 
غیر علمی به واسطه نحوه گزارش بازی ونظرات کارشناسان 
حاضر در استودیو، متوجه شویم بارسلونا توقع خیلی از ما را 
باالب��رده و انتظ��ارات فرافوتبال��ی در ما ایجاد کرده اس��ت؛ 
انتظاراتی که بستر تحققش در لیگ برتر ایران به هیچ عنوان 

وجود ندارد و ما حتی در رؤیا هایمان به آن بها نمی دهیم.
جواد خیابانی با وجود عالقه وافرش به تیم رئال مادرید و این که 
نمی تواند عش��ق به مادرید را پنهان کند، به عنوان گزارشگر 
بازی انتخاب ش��ده ب��ود و عالقه اش مثل همیش��ه در نحوه 
گزارشش تأثیر مستقیم داش��ت، به طوری که به نظر او نیمه 
اول بارسلونا در سطح پایینی بود و نتوانست بازی خوبی ارایه 
دهد. این درحالی اس��ت که آبی اناری های کاتاالنی توانسته 
بودند ب��ازی یک برصفر باخت��ه را در نیمه اول با تس��اوی به 
پایان ببرند. در نیمه دوم مانند 45 دقیقه اول، بارسایی ها از 
تکنیک تیکی تاکایی شان دست برنداشتند و با پاس کاری، 
به محوطه جریمه رئال مادرید می رسیدند، اما خیابانی اعالم 
کرد بارسلونا یی ها در پاس کاری عملکرد خوبی ندارند. بعد 
از این جمله جوادخ��ان، روی گیرنده ها آمار 8۱ درصد پاس 
صحیح برای بارسلونا و ۷۳ درصد برای رئال ثبت شد و خیابانی 
گفت دیدید گفتم بارسلونایی ها در پاس کاری ضعیف بودند 

چون آمار 8۱درصد خیلی هم خوب نیست.
درپایان ن��ود دقیقه با تمام غ��رض ورزی ه��ای خیابانی در 
گزارش کردن، بازی با نتیجه تس��اوی دو بر دو تمام شد. این 
اولین تساوی بارسا در فصل جدید است . شاگردان تیتوویالنوا 
با ش��ش برد و یک تس��اوی صدرنشین اللیگا هس��تند. این 
درحالی اس��ت که نه تنها جواد خیابانی به عنوان گزارش��گر 
 که حتی مجید جاللی به عنوان کارش��ناس و رضا جاودانیان

 به عنوان مجری تأکید داشتند این بارسلونا هنوز به آمادگی الزم 
نرسیده است. این نوع نگرش، پرسش بزرگی را برای مخاطب 
ایجاد کرد که اگر بارسای نوزده امتیازی که شش برد پیاپی 
را در فصل جدید اللیگا داش��ته و در حالی این نتایج راکسب 
کرده که سکاندار سه فصل پیش خود پپ گواردیوال را دیگر 
دراختیار ندارد، آماده نیس��ت، تیم های حاضر در لیگ برتر 

فوتبال ما در چه سطحی هستند؟
 جواب این پرس��ش بس��یار طوالنی اس��ت و در ای��ن مقال 
نمی گنجد، اما از منظر دیگر می توان مختصر و کوتاه به این 
سؤال پاسخ گفت: بارسلونای پپ گواردیوال سطح توقع ما را 
از فوتبال کاتاالن ها آن قدر باال برده که احساس می کنیم با 
رفتن او، آبی اناری پوشان در س��طح باالیی قرار ندارند، ولی 
بد نیست نوع نگاهمان را به این سمت ببریم که در لیگ برتر 
ما یک تیم به مربی، بازیکن و خیلی عوامل دیگر متکی است 
که حذف هرکدامشان یک دردسربزرگ تلقی می شود؛ مثل 
تیم سپاهان که ترکیب اصلی فصل قبلش را از دست داد و از  

لیگ آسیا حذف شد.

س��رانجام تکلیف نیمکت تیم فوتبال 
مسعود 
ذوب آهن هم مشخص شد و همانطور افشاری

که در شماره دیروز هم پیش بینی کرده 
 بودیم فره��اد کاظمی به عنوان نزدیک تری��ن گزینه به نیمکت

 ذوب آهن برای هدایت این تیم به توافق رسید. هرچند که از متن 
قرارداد کاظمی و باشگاه ذوب اهن هنوز چیزی منتشر نشده ولی 
به هرحال کامال مشخص است که هدف هیات مدیره این باشگاه 
از تغییر سرمربی، بهبود ش��رایط این تیم در ادامه لیگ دوازدهم 
 بوده اس��ت و فرهاد کاظمی به طور طبیعی باید قول نگه داشتن

 ذوب آهن در این لیگ را داده باشد وگرنه اگر قرار به سقوط باشد 
که همان سرمربی سابق می توانست از عهده این کار بر بیاید و به 
همین خاطر انتظار نداریم که در ادامه لیگ از کاظمی بشنویم که 
دستش خالی است و یا اینکه ذوب آهن را او در ابتدای فصل نبسته 
است. مساله دیگر در بحث حضور فرهاد کاظمی در اصفهان رابطه 
 او با هواداران سپاهان است که بدون ش��ک بر روی حضور او در 
ذوب آهن به عنوان سرمربی سابق سپاهان حساسیت دارند وحتی 
در آخری��ن روزهای حضورش در لیگ هش��تم بر روی س��کوها 
شعارهایی علیه او داده شد و به همین خاطر کاظمی باید در اظهار 
نظرهایش در مورد هواداران و حتی تیم همشهری یعنی سپاهان 
تمام جوانب را نظر بگیرد تا مبادا داس��تان تیم اول و دوم ش��هر 
اصفهان که در زمان مدیریت اصغر دلیلی جنجال به پا کرد دوباره 
گریبان تیم های اصفهانی را بگیرد.البته کاظمی در برخوردهایش 
با بازیکنان ذوب اهن و اظهارر نظرهای عمومی و خصوصی اش در 
مورد رسول کربکندی هم باید احتیاط الزم را داشته باشد چون 

تیم فعلی و بازیکنان حاضر در ذوب آهن همه به نوعی بازیکنان 
 رسول کربکندی هس��تند و اختالف کاظمی با کربکندی کار را

 بر ای او سخت خواهد کرد. توصیه دیگر ما به فرهاد کاظمی این 
 اس��ت که ذوب اهن در طی س��ال ه��ای اخیر همیش��ه تیمی

  بی حاش��یه ب��وده و به خاط��ر همین بی س��روصدا ب��ودن هم 
موفقیت های زیادی را جشن گرفته است و از آنجایی که دشمنان 
کاظمی در رس��انه های پایتخت و البته دوس��تانش! در کمیته 
منشور اخالقی به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف از جانب سرمربی 
جدید ذوب آهن هستند کاظمی باید خودش را وارد جنگ های 
حاشیه های خارج از میدان نکند و جواب همه را در زمین مسابقه 
دهد وگرنه همان اتفاقات حاشیه ای پایان فصل گذشته با منصور 
 ابراهیم زاده و ابتدای فصل امس��ال با رس��ول کربکندی گریبان 
ذوب اهن را خواه��د گرفت. فرهاد کاظمی مرب��ی بی تجربه ای 
نیست و سالها حضور او در فوتبال ایران به خوبی او را آماده برخورد 
با مشکالت موجود کرده است و اشنایی او با جو فوتبال اصفهان 
هم می تواند زمینه س��از موفقیت او باش��د و البته آقا فرهاد این 
شانس را هم آورده که اگر از امروز بر سر تمرینات ذوب اهن حاضر 
شود تا اولین بازی تیمش در لیگ یازده روز فرصت خواهد داشت 
تا به اندازه کافی دستورات تاکتیکی خودش را به تیم تزریق کند 
و البته شناخت کافی هم از بازیکنان جوان ذوب اهن به دست آورد 
و خوش��بختانه اولین بازی کاظمی با ذوب آهن ه��م در مقابل 
آلومینیومی برگزار می شود که اوضاع خوش��ی در لیگ ندارد و 
شاید کاظمی با پیروزی در اولین مسابقه اش بتواند شرایط را به 

صورت تمام و کمال به نفع خودش تغییر دهد.

 فرهاد کاظمی 
 به طور طبیعی
 باید قول 
 نگه داشتن
 ذوب آهن در این 
لیگ را داده باشد 
وگرنه اگر قرار به 
سقوط باشد که 
همان سرمربی 
سابق می توانست 
 از عهده این کار 
بر بیاید

در لیگ برتر ما 
یک تیم به مربی، 
بازیکن و خیلی 
عوامل دیگر متکی 
است که حذف 
هرکدامشان یک 
دردسربزرگ تلقی 
می شود؛ مثل تیم 
سپاهان که ترکیب 
اصلی فصل قبلش 
 را از  دست داد و 
 ازلیگ آسیا
حذف شد

بهانه جویی ممنوعکمی واقع بین باشیم

روزهای شیرین ذوب آهن با فرهادوقتی بارسلونا توقعمان را باال می برد



یادداشت

 ابالغ 4 میلیارد تومان اعتبار 
برای چهار خطه  محور شهرکرد - بروجن

مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری از اب��اغ چهارمیلیارد تومان اعتبار ب��رای تکمیل چهار 
 خطه محور ش��هرکرد - بروجن ازس��وی وزارتخانه راه و شهرسازی 

خبر داد.
حسینعلی مقصودی به ایرنا گفت: درس��فر وزیر راه و شهرسازی در 
نیمه اول امسال مصوب ش��د، مبلغ 14 میلیارد تومان برای احداث 

و روکش آسفالت محور ارتباطی شهرکرد - بروجن اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه اعتبار اباغ ش��ده تاکنون تخصیص نیافته ، اظهار 
داش��ت: 10 میلیارد توم��ان مابقی ای��ن مصوبه ب��ه زودی از محل 

اعتبارات مهرماندگار اباغ می شود.
مقص��ودی ادام��ه داد: این پ��روژه یکی از پ��روژه های ط��رح مهر 
ماندگارچهارمحال و بختیاری است و با 35 درصد پیشرفت فیزیکی 

در حال ساخت است.
 وی اف��زود: این پ��روژه دو قطعه 33 کیلومتری اس��ت و بر اس��اس 

برنامه ریزی تا پایان دولت دهم بهره برداری می شود.
مقصودی تصریح کرد: این چهار خطه نقش مؤثری در روان س��ازی 
ترافیک، افزایش ایمنی و تأمین امنیت روانی و آرامش رانندگان دارد.

محور ارتباطی بروجن - ش��هرکرد یک��ی از پرترددترین محورهای 
ارتباطی چهارمحال و بختیاری اس��ت و عملیات اجرایی آن از سال 

1387 آغاز شده است.

بهره برداری از طرح آبرسانی 
چشمه دهنوـ  ناغان

مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختی��اری گفت: طرح بزرگ 
آبرسانی چشمه دهنو به شهر ناغان امس��ال به بهره برداری 
می رس��د. اصغر یزدانی که با فارس س��خن می گفت، اظهار 
داش��ت: با بهره برداری از این ط��رح، 40 لیت��ر در ثانیه آب 
شرب بهداش��تی به ظرفیت تأمین آب ش��هر ناغان ا فزوده 
خواهد ش��د.وی از صرف 15 میلیارد ریال ب��رای اجرای این 
طرح خبر داد و گف��ت: در حال حاضر عملی��ات اجرایی این 
طرح به پایان رس��یده و با تهیه و نص��ب تجهیزات پمپاژ آب 
این پروژه بزرگ امسال به بهره  برداری خواهد رسید. یزدانی 
در ادامه با اش��اره به عوامل موثر در وقوع پدیده خشکسالی، 
افزود: همواره دو دس��ته عوامل محیطی شامل شاخص های 
هیدرولوژیکی و هواشناس��ی که تاثیر مس��تقیم در چرخه 
آب دارن��د و دیگری ش��اخص های منابع آب ک��ه تاثیر آنها 
در خشکسالی به لحاظ اس��تفاده بسیار وس��یع از آب است 
در وق��وع پدیده خشکس��الی موثر اس��ت. مدیرعامل آبفای 
چهارمح��ال و بختیاری ادام��ه داد: ش��اخص های محیطی 
در تعیین ماهیت و طبیعت خشکس��الی دخالت داش��ته و 
ش��اخص های منابع آب تاکید بر عامل دخالت بشر در منابع 
آب به دلیل کمب��ود بارندگ��ی دارد.وی با اش��اره به عوامل 
محیطی موثر در خشکسالی، گفت: بارندگی، درجه حرارت، 
تبخیر و تع��رق، آب و هوا، تغذیه س��فره های آب زیرزمینی، 
 کمبود رطوب��ت خ��اک، ت��راز آب زیرزمین��ی، جریان آب 
رودخانه  ای، جریان ورودی به مخازن سدها و میزان ذخیره 
آب در مخازن س��دها از جمله این عوامل محسوب می شود.

یزدانی با بیان اینکه کمبود بارندگی و وقوع خشکس��الی در 
س��ال های اخیر خاورمیانه را با خطرات جدی مواجه ساخته 
است، گفت: کشور ایران نیز که جزئی از مناطق خشک و نیمه 
خشک محسوب می شود به مراتب در معرض وقوع خشکسالی 
بوده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر کاهش ذخایر آب 
سطحی، ش��امل کاهش ذخایر مخازن سدها، خشک شدن 
چش��مه ها و قنات ها، کاهش پوش��ش گیاهی، افت تراز آب 
زیرزمینی، خشک ش��دن مراتع، کاهش نفوذپذیری خاک و 
کاهش آب رودخانه ها از جمله مواردی هستند که استان ما با 
آنها مواجه است.یزدانی تغییر در چرخه هیدرولوژی و آب در 
طبیعت را یکی از راه های اصلی مقابله با خشکسالی برشمرد 
و گفت: فاکتورهای اصل��ی چرخه و توزی��ع آب در طبیعت 
بارندگی، نفوذ و رواناب است، آبخیزداری و یا به عبارت دیگر 
مدیریت حوضه های آبخیز از راه های بسیار مؤثر در حفظ آب 

حاصل از بارش و توسعه منابع آب در دسترس است.

خبر ویژه

استانداراستان چهار محال و بختیاری 
              علی اصغر عنابستانی   

 توجه به بخ��ش گردش��گری از عواملی اس��ت که موجب توس��عه 
چهار محال و بختیاری می ش��ود و به همین دلی��ل یکی از اهداف 
توسعه در این استان، توسعه گردشگری است که باید در این استان 
زیرس��اخت های گردش��گری با توجه به ورود مس��افر ایجاد شود، 
اما متأس��فانه ساختار اداری، س��اختار بیماری اس��ت و در راستای  
 توسعه سرمایه گذاری اس��تان باید فضای فرهنگی را در این استان

 ایجاد کرد.
حجم سرمایه گذاری در این 
استان رشد داش��ته است و 
همه با هم باید فرصت کار را 
در این استان افزایش دهند، 
چرا ک��ه با توجه به ش��رایط 
کش��ور ، تهدید ه��ا در حال 
حاضر باید ب��ه فرصت های 

بزرگ تبدیل شود. 

توسعه استان در گرو 
توجه به گردشگری است

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
طرح مطالعاتی مدیریت پسماند شهرداری شهرکرد تکمیل شد

نوراهلل غامیان شهردار شهرکرد اظهار داش��ت: طرح مطالعاتی پسماند شهرکرد درچهار مرحله 
طراحی و برای تصویب نهایی به سازمان محیط زیست ارسال شده و تفکیک زباله ازمبدأ، احداث 
کارخانه کمپوست، جداسازی زباله های بیمارستانی از خانگی و ساماندهی نخاله ها اهم آن هستند. 
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رئیس دانشگاه علمی - کاربردی چهارمحال و بختیاری از شرکت 
دانشجویان در دوره های آموزشی کاربینی درسال جاری خبر داد.

احمد توکلی که در جمع خبرنگاران با گرامیداش��ت فرارسیدن 
بیستمین سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی -کاربردی سخن 
می گفت، اظهار داش��ت: در راستای ارتقای س��طح آموزش ها و 
اثربخشی دوره های آموزشی از سال جاری مقرر شد که دانشجویان 
پیش از ورود به محیط آموزشی 32 ساعت دوره کاربینی را تجربه 
کنند. وی افزود: بدین روش دانش��جو پیش از ورود به دانشگاه با 
رشته   تحصیلی اش آشنا و از طریق مراکز کارگاهی و عقد قرارداد 
با دستگاه های شاغل پذیرفته شدگان مشغول کاربینی می شود 
و س��پس پس از طی دوره بازبینی و تأیید ش��دن وارد دانشگاه 
خواهد ش��د.توکلی با بیان این که 60 درصد محت��وای واحدها 
عملی است، گفت: 60 درصد مجموع واحدهایی که باید در مقطع 
 کاردانی فنی و حرفه ای طی کرد به صورت عملی است و حداکثر 
40 درصد دوره های کاردانی و کارشناس��ی به صورت نظری به 

دانشجو ارایه می شود.
رئیس دانشگاه علمی-کاربردی چهارمحال و بختیاری از حذف 

آزمون جامع پس از طی دوره های علمی -کاربردی پودمانی خبر 
داد و گفت: در راستای اثربخش��ی، آزمون جامع را حذف و دیگر 
آزمون گرفته نمی ش��ود و تمامی فارغ التحصیانی که در آزمون 

موفق به کسب نمره نشدند از شرکت در آزمون حذف شدند.
وی هدف اصلی این واحد دانش��گاهی را هدایت نس��ل جوان به 
سمت افزایش فرصت شغلی و آموزشی اس��ت، گفت: در کشور 
دو نظام عالی مهارتی و نظری آموزش داده می ش��ود که با توجه 
ب��ه برنامه ریزی های صورت گرفت��ه از هر دو نظ��ام می  توانند به 
یکدیگر منتقل شوند.توکلی از ارایه رشته های کارشناسی ارشد 
در این واحد دانشگاهی در سال جاری خبر داد و گفت: به دنبال 
پیگیری های دانشگاه مجوز پذیرش شش کد رشته در کارشناسی 
ارشد را دریافت کرده ایم، برهمین اساس دانشجویانی که در دوره 
کارشناسی ارشد ش��رکت می کنند باید حداقل سه تا پنج سال 
سابقه اجرایی داشته باشند. وی زمان آغاز فعالیت این دانشگاه را 
در کشور از سال 73 اعام کرد و گفت: در استان نیز پس از سال 84 

افزون بر 436 دانشجو در سه مرکز فعال و نیمه فعال وجود دارد.
توکلی از ارایه 126 کدرشته در دانشگاه علمی -کاربردی خبر داد 

و گفت: در حال حاضر شش هزار و 300 دانشجو در 13 مرکز این 
واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

 دانشـجویان علمی- کاربـردی آمـوزش کاربینی 
می  بینند

رییس دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری از شرکت 
دانشجویان در دوره های آموزشی کاربینی در سال جاری خبر داد.

احمد توکلی که دیگر سخنران این مراس��م بود، بیان داشت: در 
راستای ارتقای س��طح آموزش ها و اثربخشی دوره های آموزشی 
از س��ال جاری مقرر شد که دانش��جویان پیش از ورود به محیط 
آموزشی 32 ساعت دوره کاربینی را تجربه کنند. وی افزود: بدین 
روش دانشجو پیش از ورود به دانشگاه با رشته   تحصیلی اش آشنا   
و از طریق مراکز کارگاهی و عقد قرارداد با دس��تگاه های شاغل 
پذیرفته شدگان مشغول کاربینی می ش��ود و سپس پس از طی 
دوره بازبینی و تأیید شدن وارد دانشگاه خواهد شد.توکلی با بیان 
این که 60 درصد محتوای واحدها عملی است، گفت: 60 درصد 
مجموع واحدهایی که باید در مقطع کاردانی فنی و حرفه ای طی 
کرد به صورت عملی است و حداکثر 40 درصد دوره های کاردانی 
و کارشناسی به صورت نظری به دانش��جو ارائه می شود. رییس 
دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری از حذف آزمون 
جامع پس از طی دوره های علمی- کاربردی پودمانی خبر داد و 
گفت: در راستای اثربخشی، آزمون جامع را حذف و دیگر آزمون 
گرفته نمی شود و تمامی فارغ التحصیانی که در آزمون موفق به 

کسب نمره نشدند از شرکت در آزمون حذف شدند.
وی هدف اصلی این واحد دانش��گاهی را هدایت نس��ل جوان به 
سمت افزایش فرصت شغلی و آموزشی اس��ت، گفت: در کشور 
دو نظام عالی مهارتی و نظری آموزش داده می ش��ود که با توجه 
ب��ه برنامه ریزی های صورت گرفت��ه از هر دو نظ��ام می  توانند به 
یکدیگر منتقل شوند.توکلی از ارایه رشته های کارشناسی ارشد 
در این واحد دانشگاهی در سال جاری خبر داد و گفت: به دنبال 
پیگیری های دانشگاه مجوز پذیرش شش کد رشته در کارشناسی 
ارشد را دریافت کرده ایم، برهمین اساس دانشجویانی که در دوره 
کارشناسی ارشد ش��رکت می کنند باید حداقل سه تا پنج سال 
سابقه اجرایی داشته باشند. وی زمان آغاز فعالیت این دانشگاه را 
در کشور از سال 73 اعام کرد و گفت: در استان نیز پس از سال 84 

افزون بر 436 دانشجو در سه مرکز فعال و نیمه فعال وجود دارد.
توکلی از ارائه 126 کدرشته در دانشگاه علمی -کاربردی خبر داد 
و گفت: در حال حاضر شش هزار و 300 دانشجو در 13 مرکز این 

واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

در مراسم گرامیداشت بیستمین سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 

دانشجویان علمی کاربردی آموزش کاربینی می  بینند

گروه   چندی پیش و درآستانه بیستمین سالروز تأسیس دانشـگاه جامع علمی- کاربردی رییس 
این دانشگاه طی نشستی که با محوریت گرامیداشت این مراسم برپا شده بود، به همراه برخی شهرستان

از معاونینش درباره آینده و ادامه روند این دانشگاه حرف هایی زد. 
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تحدید حدود اختصاصی
4764 ش��ماره: 9414 چون تحدید حدود ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی و مشجر تقریبًا 
یک و نیم رجلی معروف باغ ناره و بشماره پالک 82 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای محمد ش��هیر برزگ��ر فرزند مهدی در جریان ثبت می 
باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 1391/8/11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 257 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

اخطار اجرایی
4779 ش��ماره: 44/91 به موجب رأی ش��ماره 333 تاریخ 91/4/14 حوزه 18 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مینا نریمانی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال رسمی س��ند خودرو به نام 
خواهان س��ید مهدی حجازی نشانی محل اقامت: اصفهان خ فیض خیابان شهید کیانی امانت 
فروشی کیمیا و پرداخت مبلغ چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له صادر 
گردید. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 11795 شعبه 

18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
4780 شماره: 643/90 ش 25 به موجب رأی شماره 948 تاریخ 90/11/15 حوزه 25 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 1- شرکت طال رنگ 
زنده رود به مدیریت آقای عباس عزیزی مجهول المکان 2- اکبر بهنام نش��انی: خ رباط اول 
روبروی بانک س��په روبروی س��اختمان موبایل پانته آ قبل از چهارراه رزمندگان محکوم 
هس��تند به نحو تضامنی به پرداخت: مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ س��ی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال 
بابت هزینه حق الوکاله وکیل و پرداخت خس��ارت تأخیر و تأدی��ه از تاریخ 86/6/20 لغایت 
زمان وصول در حق خواهان مجتبی هنری فرد با وکالت آقای فرهاد نیک نسب نشانی محل 
اقامت وکیل: شیخ صدوق شمالی مجتمع سرو ط 5 واحد 19. و پرداخت نیم عشر اجرایی در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4781 در خصوص پرونده کالس��ه 894/91 ش 5 خواهان اس��فندیار ابوطالبی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه 25/646/934 ریال به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه به 
طرفیت فرهاد ریاحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/8/27 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4788 ش��ماره اجرائیه: 9110420350300227، ش��ماره پرون��ده: 9009980350300635، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900635، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350301833 تقدیمی از س��وی محکوم لها زهرا سلیمان زاده نام پدر: رمضانعلی 
نش��انی: اصفهان، زینبیه، چهارراه عاش��ق اصفهانی، خ غفاری، ش��هرم سرو، کوی سپیدار 
نبش بن بس��ت گلس��تان پ 100 و براس��اس مف��اد دادنام��ه )غیابی( مربوطه به ش��ماره 
9009970350301402 صادره از س��وی ای��ن دادگاه محکوم علیه ایم��ان خاقانی نام پدر: 

اصغر مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ 
سررسید دین لغایت زمان پرداخت )که محاسبه آن براساس شاخص اعالمی از سوی بانک 

مرک��زی برعه��ده اجرای احکام خواهد ب��ود( در حق محکوم له و همچنی��ن پرداخت مبلغ 
3/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی. )نیم عشر دولتی( که باید در حق صندوق دولت 
بپردازد. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ اب��الغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
روز مف��اد آن را به موقع اج��را گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي 
که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد. 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 همچنین 
مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. م الف/ 

10732 دادخواه- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4789 ش��ماره دادنامه: 9109970351700725، ش��ماره پرون��ده: 9109980351700041، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910043، خواهان: خانم فاطمه مزرعه به نشانی خیابان امام خمینی 
ش��هرک قدس پالک 126، خوانده: آقای حسن سیاحی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه نفقه، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی 
را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دعوی خواهان فاطمه مزرعه به طرفیت خوانده آقای حس��ن سیاحی به 
خواسته مطالبه نفقه خود از تاریخ 86/2/1 تاکنون و نفقه فرزند مشترک به نام زهرا 5 ساله 
و خس��ارات دادرس��ی دادگاه نظر به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مستندات وی و احراز 
رابطه زوجیت طرفین حس��ب سند ازدواج شماره 20136-84/2/18 دفتر رسمی ثبت ازدواج 
156 اه��واز و اینکه به مج��رد عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف 
آنان برقرار می شود و در عقد دائم نفقه زن برعهده شوهر است و نفقه اوالد نیز برعهده پدر 
است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی حضور نیافته 
و ایراد و دفاعی ننموده لذا دعوی خواهان را ثابت دانس��ته مستنداً به مواد 1102 و 1106 و 
1119 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت مبلغ 80/950/000 ریال بابت نفقه معوق��ه خواهان و پرداخت مبلغ 8/550/000 
ریال بابت نفقه فرزند از تاریخ 90/5/27 لغایت صدور حکم و پرداخت مبلغ 2/490/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. خواهان باید زمان صدور 
اجرائیه تفاوت هزینه دادرسی را به مبلغ 413/000 ریال پرداخت نماید رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف/ 10731 

فدایی تهرانی- دادرس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
اجرائی��ه: 9110420351200169، ش��ماره پرون��ده: 9009980351200864،  4790 ش��ماره 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900865، بموج��ب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به ش��ماره 
9110090351200982 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970351200201 محکوم علیه مهدی 
سلیمانیان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 21/017/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و هم چنین خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 

اجرای احکام می باش��د در حق محکوم له مهدی نکویی نشانی: خ حکیم نظامی بن بست وحید 
روبروی کلیس��ا و پرداخت نیم عش��ر دولتی به مبلغ 22/500/000 ریال در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
ی��ا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 
متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 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 همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 
10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 10730 دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
4791 ش��ماره اجرائیه: 9110420351500168، ش��ماره پرون��ده: 9109980351500116، 
شماره بایگانی شعبه: 910118، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9109970351500188 محکوم علیه بهنوش آزادمنش نام پدر: محمدحسین 
مجهول المکان محکوم اس��ت به 1- پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له سید ابراهیم 
متوس��الن نام پدر: سید مصطفی نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی کوچه امام حسین )ع( 
پالک 16 منزل پدری. 2- پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه مبلغ خواس��ته از تاریخ سررسید 
چک 90/11/8. لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول ش��اخص اع��داد تورمی بانک مرکزی. 
3- پرداخت نیم عش��ر دولتی. )اجرای رأی منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 می باش��د(. 
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع 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 
همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م 

الف/ 10729 رحیمی- مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4792 ش��ماره دادنامه: 9109970361501010، ش��ماره پرونده: 9109980361500293، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910300، خواهان: خانم صغری رئیس��ی به نش��انی ملک شهر خ 
مطه��ری خ آزادگان ک گلها بن یکم اول منزل اول س��مت چپ طبق��ه 2، خوانده: آقای داود 
مکوندی��ان به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
ب��ه صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم صغری رئیس��ی گهرویی 
فرزند س��یف اله به طرفیت آقای داود مکوندیان فرزند فرامرز )مجهول المکان( به خواسته 
گواهی عدم امکان س��ازش در این پرونده مالحظه می ش��ود خواهان در جلس��ه دادرسی 
بیان نمود که )ما هش��ت سال اس��ت که ازدواج کردیم )ازدواج دوم( و فاقد فرزند مشترک 
هس��تیم همسرم از سال 1389 ش��روع به بهانه گیری کرد و نسبت به من سوءرفتار داشت 
در س��ال 1390 حدوداً چهل روز منزل را ترک کرد و س��پس به منزل مشترک بازگشت و 
ایشان در تاریخ 1390/6/21 بدون هیچ دلیل منزل مشترک را ترک کرد و دیگر بازنگشت و 
هیچ خبری از وی نیس��ت و تاکنون نیز نفقه ای به من در این مدت پرداخت نکرد و خانواده 
او نیز هیچ خبری از وی به من نمی دهند لذا با توجه به تخلف زوج از ش��روط ضمن العقد 
تقاضای صدور گواهی عدم امکان س��ازش را دارم ...( گواهان خواهان نیز تأیید نمودند که 
زوج از تاریخ 1390/6/21 منزل مش��ترک را ترک کرده و تاکنون بازنگش��ته و هیچ نفقه ای 
نیز پرداخت نکرده اس��ت، گزارش مرجع انتظامی نیز ادعای خواهان را تأیید نموده اس��ت 
مالحظه می شود تالش دادگاه و داوران جهت حل و فصل موضوع به نتیجه نرسید، علیهذا 
با توجه به مفاد دادخواست و اظهارات خواهان و گواهان وی در جلسه دادرسی و با توجه 
به گزارش مرجع انتظامی و توجهًا نظر به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دفاع مؤثر جهت 
رد ادعای خواهان و با توجه به تخلف زوج از بندهای اول و هش��تم ش��روط ضمن العقد، 
مس��تنداً به م��اده 1119 قانون مدنی و ماده 9 قانون حمای��ت از خانواده گواهی عدم امکان 
س��ازش زوجی��ن صادر و اعالم می گ��ردد. رعایت مف��اد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 
قانون مدنی حس��ب مورد بر عهده مجری صیغه طالق می باش��د، نوع طالق بائن می باشد 
و عده طالق مس��تنداً به مواد 1154 و 1156 قانون مدنی چهارماه و ده روز می باشد، مدت 
اعتبار گواهی صادره ظرف س��ه ماه از تاریخ رأی قطعی می باش��د. رأی صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 10727 شفیع 

زاده- رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اخطاریه جهت تبادل لوایح
4793 کالس��ه پرون��ده 900436 ت 21 و فرجامخواهی 9100003 فرجام��ی ت 21. فرجام 
خواه: آس��تان قدس رضوی اصفهان، فرج��ام خواندگان: محمود ش��یرانی و غیره و خانم 
حبیبه س��لطان زائری، خواس��ته: فرجامخواهی نس��بت به دادنامه 9109970370600593-

91/5/3 صادره از ش��عبه 21 دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان، فرجام خواه دادخواس��ت 
فرجامخواه��ی خ��ود را به این دادگاه تس��لیم نموده که به علت مجه��ول المکان بودن خانم 

حبیبه س��لطان زائری به درخواس��ت فرجام خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا فرجامخوانده 
از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف 20 روز به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مق��رر مذکور چنانچه 
پاس��خی دارد کتبًا به این ش��عبه اع��الم نماید و اال پرون��ده با همین کیفیت ب��ه دیوانعالی 
 کش��ور ارس��ال می گردد. م ال��ف/ 10726 حاج هاش��می- مدی��ر دفتر ش��عبه 21 دادگاه

تجدیدنظر استان اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4794 ش��ماره اجرائیه: 9110420350200140، ش��ماره پرون��ده: 9009980350200926، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900940، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350202102 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970350200294 محکوم علیه 
محمودرضا دوکوهکی نام پدر: وحید اله مجهول المکان محکوم اس��ت به: 1- غیابًا پرداخت 
مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی 
در مرحله بدوی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید دو فقره سفته لغایت 
اجرای حکم براس��اس ش��اخص تورم مربوطه در حق محکوم له رحمان طاهر طاالری نام 
پدر: احد نش��انی: تهران، خ آذربایجان، خ کارون، ک فالح زاد، پ 45 زنگ اول. اجرای احکام 
مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را به شرح فوق محاسبه و از محکوم علیه اخذ و به محکوم 
له پرداخت نماید و 2- پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
ب��ه اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را 
معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر 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 همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 10724 قربانی- مدیر دفتر 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4795 شماره درخواس��ت: 9110460350200049، شماره پرونده: 8909980350200031، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890031، در خصوص تجدیدنظرخواهی رضا تیموری به طرفیت 
1- یوس��ف بهرامی 2- سعید وحیدی فر نس��بت به دادنامه 9109970350200316 مورخه 
91/3/8 ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده ردیف اول )یوس��ف بهرامی( و در خواس��ت 
تجدیدنظرخ��واه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود چنانچه پاس��خی دارند ب��ه دادگاه تحویل نمایند در غیر این ص��ورت پرونده با همین 
وضعیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. م الف/ 10723  قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4796 ش��ماره دادنامه: 9109970351500525، ش��ماره پرون��ده: 9109980351500120، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910122، خواهان: آق��ای ثائر جواهری به نش��انی خیابان زینبیه 
ایس��تگاه یزدان کوچ��ه یزدان پ��الک 18، خوانده: آق��ای عدنان عبادی به نش��انی مجهول 
المکان، خواس��ته: اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح زیر مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی 
آق��ای ثائر جواه��ری به طرفیت آقای عدنان عبادی به خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی دع��وی مطالبه مبل��غ پانصد و پنجاه میلیون ریال نظر به اینکه ش��هادت ش��هود 
خواهان مؤید اعس��ار وی از پرداخت هزینه دادرس��ی به علت عدم دسترسی به اموال خود 
اس��ت و خوانده دلیل مخالفی ارائه ننموده دعوی خواهان ثابت تش��خیص و رأی به اعسار 
وی از پرداخت هزینه دادرس��ی ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره ظرف بیس��ت روز 
 پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف/ 10725  س��راج- رئیس ش��عبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
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 امام علی )ع( :
 هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده  و کسی که 
ناراحتی هایش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده  و کسی 
که زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است .

 7دلیل خوب 
برای مصرف بیشتر دارچین 

اگر با خستگی، کلسترول باال، سرماخوردگی، اختالالت خواب و غیره 
مواجه هستید دارچین را دریابید.

 این ادویه که می توان در بیشتر غذا ها و شیرینی جات از آن استفاده 
کرد، برای سالمتی بی نظیر اس��ت. در این مطلب ۷ دلیل خوب ارایه 
می دهیم که هر کدامش برای تش��ویق به مصرف بیش��تر این ادویه 

کافی است. 

1    دارچین ب�رای مقابله با س�رماخوردگی و گریپ خوب 
است

دارچین سرشار از »آلدئید س��ینامیک« است که یک آنتی باکتری، 
ضدویروس و ضدانگل بسیار قوی محسوب می شود. این ادویه معطر 

سیستم ایمنی بدن را تحریک و تقویت می کند. 
     روش مص�رف: ی��ک قاش��ق چایخ��وری دارچی��ن و دو عدد 
 چوب میخک را در یک فنجان آب گرم بریزید. در ظرف را بپوشانید 
و اجازه دهید بجوشد. سپس از روی شعله برداشته و بگذارید به مدت 
 ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دم بکش��د. به این محلول آب نصف لیموترش و یک

  قاش��ق غذاخوری عس��ل اضافه کنید. هر روز یک تا دو ب��ار از این 
محلول میل کنید تا سرماخوردگیتان درمان شود. 

2    دارچین نفخ را از بین می برد
 همان طور که گفتی��م دارچین خواص ضدعفون��ی کنندگی دارد و 
برای همین از فلور روده محافظت می کند. دارچین گرفتگی عضالت 
معده و روده را برطرف می سازند و با نفخ مقابله کرده و اسهال را رفع 

می کند. 
     روش مصرف: ۱۵۰ میلی لیتر آب را روی یک قاشق چایخوری 
 چوب دارچین خرد ش��ده ی��ا پودر دارچی��ن، ریخت��ه و در ظرف را 
 بگذارید. اجازه دهید به مدت ۱۵ دقیقه دم بکش��د. محلول را صاف 
 کرده و هر روز س��ه مرتبه )بعد از غذا( از آن بنوش��ید. این کار را به 
 مدت ۷ تا ۱۰ روز تکرار کنید. توجه داش��ته باش��ید ک��ه زیاده روی 

نکنید. 
3   دارچین انرژی زاست

دارچین روی جسم و روح ما تأثیر گذاشته و انرژیمان را باال می برد. 
برای همین اگر احساس خستگی و کسالت می کنید به سراغ دارچین 

بروید. 
     روش مصرف: روی ۱۵۰ میلی گرم آب، یک قاش��ق چایخوری 
پُر پودر دارچین بریزید. در ظرف را گذاش��ته و اجازه دهید به مدت 
 ۱۵ دقیقه دم بکشد. زمانی که احساس خستگی فیزیکی می کنید از 
 ای��ن محل��ول بنوش��ید. می توانی��د ب��ه م��دت ۱۰ روز از ای��ن 
 نوشیدنی دارچینی برای رفع احساس خس��تگیتان استفاده کنید.

 اما توجه داشته باشید که میزان دارچین را بیشتر نکنید. 
4    دارچین میزان تری گلیس�یرید و کلس�ترول را پایین 

می آورد
دارچین میزان گلیس��می خون را پایین م��ی آورد و به همین دلیل 
میزان کلسترول خون و تری گلیسیرید را کاهش می دهد. نتایج یک 
پژوهش نش��ان می دهد مصرف روزانه یک تا ش��ش گرم دارچین به 
 LDL مدت ۴۰ روز میزان تری گلیسیرید را ۲۳ تا ۳۰ درصد و میزان

را به میزان ۷ تا ۲۷ درصد کاهش می دهد. 
     روش مصرف: روزانه یک قاش��ق چایخوری دارچین را به انواع 

غذاهای خود اضافه و میل کنید. 
5    دارچین با پیری مقابله می کند

دارچین حاوی می��زان قابل توجهی تانین اس��ت که ق��درت آنتی 
اکسیدانی باالیی دارد و به همین دلیل با رادیکال های آزادی که باعث 

پیری سلول ها می شود مقابله می کند. 
     روش مص�رف: روزان��ه ی��ک قاش��ق چایخ��وری دارچین به 
 غذاهای خود اضافه کنید. توجه داش��ته باش��ید ک��ه در مصرف آن 
دچار افراط نش��ده و بیش از یک قاش��ق در روز از این ادویه استفاده 

نکنید. 
6   دارچین میزان گلیسمی را پایین می آورد

دارچین با افزایش گلیس��می بعد از صرف غذا مقابل��ه می کند و به 
همین دلیل باعث می ش��ود افراد دیابتی برای صرف غذا کمتر دچار 

مشکل شوند. 
نتایج یک پژوهش که در سال ۲۰۰۳ انجام گرفته است نشان می دهد 
مصرف روزانه یک تا ش��ش گرم دارچین به مدت ۴۰ روز میزان قند 
خون را در اف��راد مبتال به دیاب��ت نوع ۲ به می��زان ۱۸ تا ۲۹ درصد 

کاهش می دهد. 
     روش مصرف: روزانه یک قاشق چایخوری دارچین به غذاهای 

خود اضافه کنید. 
7    دارچین اشتها را افزایش می دهد

دارچین تحریک کننده غدد بزاق و غش��ای مخاطی معده محسوب 
 می ش��ود. این ادویه  معطر تشکیل ش��ده از یک ترکیب قوی به نام 
آلدئید سینامیک است که به طور طبیعی اشتها را افزایش می دهد. 

     روش مصرف: یک قاشق چایخوری دارچین را در ۱۵۰ میلی لیتر 
آب ریخته و اجازه دهید به مدت ۱۵ دقیقه دم بکشد. محلول را صاف 

کرده و هر روز دو مرتبه، نیم ساعت قبل از غذا میل کنید. 
این نوش��یدنی برای زمانی که احساس بی اش��تهایی می کنید مؤثر 
است. توجه داش��ته باش��ید که مصرفتان بیش از میزانی که توصیه 

شده است نباشد.

بس��یاری از بدلکاران افراد بس��یار ش��جاعی هس��تند و 
کارهای خاصی را انج��ام می دهند، اما در گذش��ته این 
 افراد شیرین کاری های خاصی را انجام می دادند و بسیار 

مورد پسند بودند.

  قدم زدن میان برج های دوقلو
با برج های دو قلو آشنایی دارید و می دانید که این روزها 
دیگر آنها وج��ود ندارند، اما در س��ال ۱۹۷۴ یک بدلکار 
فرانسوی به نام »فیلیپیه پتیت« بین دو ساختمان تنها 
روی یک س��یم راه رفت، او این مس��یر را یک بار رفت و 
بازگش��ت که در کل، ۴۵ دقیقه بین دو ساختمان معلق 
بود. این درحالی است که او تنها یک چوب تعادل به همراه 
داشت و هیچ وس��یله ایمنی در کنارش وجود نداشت. او 

پس از پایان نمایش به »مرد روی سیم« معروف شد.

 باال رفتن از برج های مالزی
»آلین رابرت« ب��دون دلیل به مرد عنکبوتی فرانس��وی 
مشهور نشده است، چرا که او واقعا باور نکردنی از دیوارها 
و س��اختمان های معروف باال می رود و هیچ وسیله ای جز 
کفش صخره نوردی به همراه ندارد. او در س��ال ۲۰۱۱ از 
برج خلیفه در دبی باال رفت، اما مقداری وسیله ایمنی به 
همراه داشت.  او سه بار از برج های مالزی باال رفته است که 

به خاطر هر سه آنها مدتی را نیز در زندان گذرانده است.

 پرواز به دل کوه
»جب کورلیس« کسی است که می توان او را به یک پرنده 
و یا یک هواپیما تشبیه کرد، اما او تنها یک بدلکار شجاع 
اس��ت که با یک لباس بالدار از یک هلی کوپتر در ارتفاع 
دو کیلومتری زمین بیرون پرید و وارد فضای میانی کوه 

تیمن در چین شد.

 سقوط از ارتفاع 70 متری
شاید به نظر ارتفاع خیلی کمی باشد که بتوان از آن به عنوان 
یک ش��جاعت نام برد، اما نکته ای در دل این سقوط آزاد 
نهفته اس��ت که باید آن را یادآور شویم. »دار رابینسون« 
برای بازی در یک صحنه فیلم از ارتفاع ۷۰ متری و بدون 
هیچ وسیله ایمنی به پشت به پایین پرید و به روی تشک 
بادی فرود آمد. این در نوع خود ب��ه عنوان یک رکورد به 

ثبت رسید.

 رکورد سرعت بانوان
بدلکار حرفه ای خانم »کیتی اونیل« رکورد س��رعت در 
میان بانوان را در سال ۱۹۷6 به ثبت رساند و به عنوان یکی 
از شجاع ترین زنان شناخته می ش��ود. او توانست در یک 
مسیر رفت و برگشت با خودروی موشکی اش به سرعت 
۹۹۰ کیلومتر بر ساعت برسد و این رکورد را به نام خودش 
به ثبت برساند،  این درحالی است که در آن زمان، خودروها 

ایمنی زمان حال را نداشته اند.

بدلکارهای خارق العاده 
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خواندنی

سالمت

اخبار ویژه

دانستنی

ماهی »ماهی گیر«که کمیاب ترین گونه ماهی است 
پس از دو سال در عمق سه هزار و ۳۵۳ متری از دریا 
مجددا مشاهده شد. ماهی »ماهی گیر« که کمیاب ترین 
گونه ماهی است، پس از دو س��ال در عمق سه هزار 
و ۳۵۳ متری از دریا مجددا مشاهده شد. انگلرفیش 
 Chaunacops ماهی ماهی گی��ر( با نام علم��ی(
coloratus  ماهی حبابی کمی��اب و خوش رنگی 
اس��ت که زنده آن نخستین بار در س��ال ۲۰۱۰ در 
سواحل مرکزی کالیفرنیا مشاهده شد. این ماهی که 
می تواند بین ۷ تا ۲۰ س��انتیمتر طول داشته باشد، 
در رنگ های متنوعی، از قرمز تا آبی مشاهده شده و به نظر می رسد می تواند با استفاده از 
باله های تغییرشکل یافته خود احتماال به این دلیل که در مسافت های کوتاه، پیاده حرکت 
کردن کمتر از ش��نا کردن انرژی مصرف می کند، در بس��تر اقیانوس راه ب��رود. این ماهی 
 برای ش��کار، در میان صخره ها پنهان می شود تا در فرصت مناس��ب، ماهی های کنجکاو 

را غافلگیر کند.

دندان ها نیاز به مراقبت بسیار زیادی دارند و درست 
نگهداری نکردن از آنها می تواند باعث بروز مشکالت 
بسیار زیادی شود تا مجبور به مراجعه به دندانپزشک 
شوید. رفتن به دندانپزشکی همیشه یاد و خاطره درد 
را برای ش��ما تداعی می کند و آم��دن صدای دریل و 
همچنین دیگر وسیله های صندلی دندانپزشکی بسیار 
ترسناک اس��ت. یک دندانپزش��ک اندونزیایی به نام 
»Dhanni Gustiana« که از سر و صداها و ترس 
بیمارانش از صدای دریل به س��توه آمده بود دست به 

اقدامی عجیب زد و یک دریل موزیکال را اختراع کرد.این دریل با توجه به برنامه ریزی که 
دارد،  با روشن شدن شروع به پخش کردن موسیقی های آرام و در برخی از مواقع تند خواهد 
کرد که بیماران دیگر صدای دریل را متوجه نشوند و از آن ترسی نداشته باشند. او می گوید 
بسیاری از بیماران این روزها دیگر ترسی از دندانپزشکی ندارند، چرا که در گذشته تنها از 

صداهای ناهنجار دریل می ترسیدند و درد را احساس می کردند.

یک ستاره دنباله دار تازه کشف ش��ده درحالی که به بیرون از 
ابر اورت زبانه می کش��د به نظر می رسد مس��یری را در پیش 
گرفته تا یکی از چش��م نوازترین رویدادهای آسمانی در تاریخ 
ما رقم بخورد و به زمین نزدیک شود.گذر ستاره دنباره دار که 
S۱ ۲۰۱۲/C یا  ISON  نام گرفته از آن جهت ویژه است که 
ستاره شناسان پیش بینی می کنند که این ستاره دنباله دار در 
نزدیک ترین نقطه خود با خورشید از ۱/۸کیلومتری خورشید 

عبور می کند. این نزدیکی به خورشید موجب می شود که مقدار 
قابل توجهی از یخ این ستاره دنباله دار آب شده، گاز و غبار آزاد 
شود و به دنباله چشم نواز این ستاره بیافزاید.پس از حلقه زدن 
به دور خورشید و ش��کل گیری دنباله، این ستاره دنباره دار از 
فاصله نسبتا نزدیکی به زمین عبور می کند، البته این فاصله آن 
قدرها هم نزدیک نیست که نگرانی ایجاد کند، اما فاصله آن به قدری 
نزدیک است که می تواند یک منظره تماشایی رقم بزند. رصدگران 
آسمان در نیم کره شمالی بهترین چشم انداز را برای مشاهده 
این ستاره دنباره دار دارند. رشد انفجاری این ستاره های دنباله دار 
درهفته های نزدیک به کریس��مس ۲۰۱۳ صورت می گیرد و 
این ستاره دنباله دار به روشنی قرص کامل ماه می شود. البته 
ستاره های دنباله دار همواره عادت دارند که برخالف انتظارات 
عمل کنند، در نتیجه ممکن است این ستاره هنگام رسیدن به 
نزدیک ترین نقطه خود به خورشید، کامال از بین برود و یا این که 

دنباله آن چندان رشد نکند.
اما این احتماالت، اشتیاق ستاره شناسان را برای مشاهده آن از 

بین نخواهد برد. در حال حاضر نیز عده ای از فعاالن این عرصه 
این رویداد را یک بار در تاریخ یک تم��دن نامگذاری کرده اند.

جان ای. بورتل کارشناس ستاره های دنباله دار، ستاره دنباله دار 
ISON را با ستاره دنباله دار بزرگ سال ۱6۸۰ مقایسه کرده 
است که براساس توصیفات معاصر موجبات هراس شدید مردم 
نیویورک را فراهم کرده بود. دانش��مندان اعتق��اد دارند که با 
توجه به مدار این ستاره، منشأ احتمالی اش باید ابر اورت باشد.

بر اساس نظریه یان اورت ستاره ش��ناس هلندی، ابر اورت، نام 
مکانی است که خیلی از ستاره  های دنباله دار از آن سرچشمه 
می گیرند. یان اورت در س��ال ۱۹۵۰ اعالم کرد به این علت که 
ستاره های دنباله دار از تمام جهات می آیند، پس باید از مکانی 
که دور منظومه شمس��ی را فراگرفته اس��ت سرچشمه گرفته 
باش��ند. نظریه اورت مورد قبول عده زیادی از ستاره شناسان 
قرار گرفت و پس از آن، ای��ن مکان ابر اورت نام گذاری ش��د. 
دانش��مندان، ابر اورت را دربردارنده ح��دود ده تریلیون جرم 

فضایی برآورد می کنند.

دندانپزشک موزیکال مشاهده کمیاب ترین گونه ماهی

درخشان ترین ستاره دنباله دار تاریخ در راه زمین
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۱۳ راز طالیی برای طول عمر بیشتر

به طور کلی رعایت شیوه های صحیح تغذیه که در پیش��گیری از بروز انواع بیماری ها، 
سرطان ها و پیری زودرس نقش دارند، برای افرادی که می خواهند زندگی سالم و 
طوالنی داشته باشند، ضروری است.  به رغم این که دانشمندان نقش تغذیه و عادات 
صحیح غذایی را در سالمت بدن و پیشگیری از بیماری های مزمن به اثبات رسانیده اند 
ولی همچنان شاهد ش��یوع چاقی و بیماری های مربوط به آن نظیر تصلب شرائین، 
دیابت، نارسایی قلبی و... که همگی در کاهش طول عمر نقش اساسی دارند، هستیم.

به طور کلی رعایت شیوه های صحیح تغذیه که در پیشگیری از بروز انواع بیماری ها 
و سرطان ها و پیری زودرس نقش دارند برای افرادی که می خواهند زندگی سالم و 

طوالنی داشته باشند، ضروری است. این شیوه ها عبارتند از:
1     خود و فرزندتان را به خوردن صبحانه عادت دهید، حتی اگر یک میوه یا یک 

لیوان آبمیوه تازه باشد.
2     از خوردن میان وعده ه��ای غذایی بین صبحانه و ناهار و ناهار و ش��ام غافل 
 نشوید. س��عی کنید در این وعده ها بیش��تر از میوه و س��بزی، کیک و کلوچه های 

کم شکر با یک لیوان شیر استفاده کنید.
3    در هنگام گرسنگی، تنقالت نخورید. اس��تفاده از مواد غذایی کم ارزش مثل 
 چیپس و پفک، تنها باعث ایجاد عادات غذایی ناس��الم می ش��ود و هیچ نقشی جز 

بر هم زدن رژیم غذایی شما نخواهند داشت.
4     روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان آب بنوشید.

5    از خوردن شام سنگین، حجیم و پرچرب بپرهیزید. خوردن ساالد و سبزی به 
همراه روغن زیتون را در کنار شام )البته سبک( فراموش نکنید.

6     مصرف گوشت قرمز را به دو مرتبه در هفته کاهش دهید و سعی کنید بیشتر 
از ماهی و مرغ و میگو استفاده کنید.

7     در تهیه غذا به روش صحیح پخت و حفظ موادغذایی توجه کنید. حتما قبل 
از طبخ، چربی های زائد گوشت و مرغ را بکنید و بیشتر از روش بخارپز و کباب کردن 

استفاده کنید.
8     بالفاصله پس از صرف غذا به رختخواب نروید. س��ه ساعت فاصله بین شام و 

خواب کافی است.
9    از مصرف زیاد نمک خودداری کنید.

10    هرگز پس از صرف غذا، چای ننوشید زیرا مانع از جذب آهن می شود.
11   به اندازه کافی میوه و س��بزی بخورید. خوردن روزانه پنج واحد میوه و سبزی 

تازه و متنوع برای داشتن بدن سالم ضروری است.
12    مصرف غذاهای آماده حاوی چربی های اشباع و سس را محدود کنید.

13   از انجام روزانه نیم ساعت ورزش کوتاهی نکنید.
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