
15نفر از اخاللگران اقتصادی در اصفهان دستگیر شدند

نصف جهان میزبان گل ها و لبخند ها

»چمدان های قدیمی« 
را بهتربشناسید

+Book
معاون سیاسی  امنیتی استاندار اصفهان:

 طی یک افتتاحیه نسبتا طوالنی
 جشنواره فیلم کودک و نوجوان کلید خورد 

 احتمال برکناری 
وزیر ارشاد 5

آقای رییس 
حتی معنی خوشه را نمی داند 43

3

 واکسن فاسد 
5جان کودک 7 ماهه را گرفت

فتنه آینده؛ 
فتنه ای بزرگ تر از 88

اتوبوس های اصفهان سوخت ندارند

 آق��ا فرمودن��د فتن��ه ب��زرگ ت��ری نس��بت ب��ه فتن��ه 88 
 در راه اس��ت؛ فتن��ه ای ک��ه ب��ه گون��ه ای ب��ه دس��ت 

خودمان رقم زده می شود.

نانوایی های اصفهان 
نونوار می شوند

مدیر بانک س��په ش��عب منطقه اصفهان گفت: بانک 
سپه اس��تان طی س��ال 90 بالغ بر س��ه هزار و 555 
میلیارد و 284 میلیون ریال به بخش صنعت و معدن 
تسهیالت پرداخت کرده اس��ت. همچنین بانک سپه 
توانسته مقام اول احیای بافت فرس��وده در کشور را 
به خود اختصاص دهد. می��رزا عبداللهی ها کمک به 
تولید و بخش های مولد و اش��تغال زا را امری حیاتی 
برای پشت سر گذاشتن شرایط کنونی و خنثی کردن 
تمام نامالیمات و نامهربانی های غیرعادالنه استکبار 

جهانی علیه کشور عنوان کرد و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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ضعف سخت افزار اصفهان 
6

در اسکواش

6 بازگشت مربی منشوری به لیگ برتر

مراسم طوالنی افتتاحیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان با یک 
ساعت تأخیرآغاز ش��د، دکور افتتاحیه به نوعی طراحی شده 
بود که یک قایق متحرک با حض��ور کودکان و داوود منفرد در 
میان برنامه وارد صحنه می شد. فرفره های متحرک، یکی دیگر 
از جذابیت های این دکور بود. محمد حس��ینی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در مراسم افتتاحیه جش��نواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان اصفهان گفت: اگر ب��ا فرهنگ اصیل ایرانی و 
با بهره از اسطوره ها، محصوالت خود را ارایه کنیم، کودکان به 

دنبال قهرمانان پوشالی نمی روند.
مراسم افتتاحیه بیست وششمین جش��نواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان، دوشنبه ش��ب 17 مهرماه با حضور وزیر 

ارشاد، رییس س��ازمان سینمایی، مسئوالن ش��هر اصفهان و 
جمعی از هنرمندان و کودکان در س��الن ورزش��ی گل نرگس 
برگزار ش��د.در ابتدای این مراس��م ک��ه اج��رای آن برعهده 
امیرحسین مدرس بود، نماهنگی  باعنوان »بانوی بی نشان« در 
ارتباط با شخصیت واالی حضرت فاطمه زهرا)س( به نمایش 
درآمد که در آن جمعی از بازیگران زن س��ینما به ایفای نقش 
پرداخته بودند. پس از آن، ماه چهره خلیلی، س��حر قریش��ی، 
آزاده شمس، بیتا بادران و زهرا سعیدی و تعدادی از بازیگران 
این نماهنگ به میان جمعیت آمدند و با بیان دیالوگ هایی بر 

جایگاه رفیع زنان در سینمای ایران تأکید کردند.
5

تغییری در  میزان یارانه  
ایجاد نمی شود

230 روستا در استان گاز 
ندارد

نرخ سکه در بازار اصفهان 
ثابت ماند

 تودیع و معارفه
در شهرک صنعتی اصفهان

 پاییزی بدون 
زکام را  تجربه کنید
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آگهی مزایده
بانک کارآفرین در نظر دارد شش��دانگ یک واحد آپارتمان پالک ثبتی شماره 
3042، 31/3035 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی در اصفهان- عاشق 
آباد- خیابان سلمان فارسی- پالک 517- طبقه دوم غربی و پالک ثبتی 3266، 
31/1651/3259 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نش��انی اصفهان- خیابان 
سلمان فارسی- ده متری شمشاد- پالک 49 طبقه دوم شرقی را از طریق مزایده 

واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ شرایط مزایده و بازدید 
محل ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی حاضر در ساعات اداری به شعبه 
بانک کارآفرین به نش��انی اصفهان- فلکه فیض- ابتدای خیاب��ان میر مراجعه 

نمایند.
بانک کارآفرین

)شرکت سهامی عام(

آگهی مزایده
بانک کارآفرین در نظر دارد ششدانگ یک واحد آپارتمان پالک ثبتی شماره 
17756، 5000/17748 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان- 
خیابان سپهساالر- خیابان ارم- خیابان گلستان- مجتمع مسکونی سعید- 

طبقه همکف را از طریق مزایده واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر و اخذ شرایط مزایده و 
بازدید محل ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی حاضر در ساعات اداری 
به شعبه بانک کارآفرین به نشانی اصفهان- فلکه فیض- ابتدای خیابان میر 

مراجعه نمایند.
بانک کارآفرین

)شرکت سهامی عام(

آگهی مزایده 91/3
شركت مزايده گذار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

موضوع مزايده: فروش کاالهای راکد و مستعمل و ضایعاتی حدود 166 قلم
مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاریخ 1391/7/22 لغایت 1391/7/30

مهلت ارائه پيشنهادات: تا ساعت 15 مورخ 1391/8/8
چگونگ�ی درياف�ت اس�ناد مزاي�ده: واری��ز مبل��غ 50/000 ری��ال ب��ه حس��اب 
0105985715009 بانک ملی ایران به نام شرکت مخابرات استان و ارائه فیش مربوطه به 
همراه درخواست کتبی به اداره تدارکات این ش��رکت واقع در شهرکرد- خیابان یاسر- امور 

قراردادها 
تاريخ بازگشايی پاكات: ساعت 13 بعدازظهر مورخ 1391/8/9

سپرده شركت در مزايده: پنجاه میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

سایر اطالعات در اسناد مزایده درج گردیده است.
تلفن تماس: 3343020-0381                                       نمابر: 0381-3335355

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

شرکت مخاربات چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی
شماره 266-3-91 و 91-3-267

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

 مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/29
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/30
www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

705/122/91056/000/000جاریاجرای عمليات بهره برداری و امور مشتركين آب وفاضالب بادرود91-3-266

مديريت بهره برداری و امور مشتركين و بهره برداری از شبكه 91-3-267
2/259/477/76496/000/000جاریفاضالب و تأمين نيروی انسانی منطقه كوهپايه



چهره روزيادداشت

پلیس افتخاری 
به زودی تشکیل می شود

رییس پلیس پیشگیری کشور گفت: پلیس افتخاری به زودی پس از 
مشخص شدن وضعیت و ابالغ قانونی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح 
تشکیل می شود و از افراد به عنوان نیروهای افتخاری استفاده می کنیم.

 س��ردار بهمن نوروزی اظهار داش��ت: البته باید تمهیدات و اقدامات 
قانونی پیش بینی ش��ود تا به پلیس های افتخاری آسیبی وارد نشود. 
وی درمورد راه اندازی پلیس کودک نیز گفت: پس از مشخص شدن 
سازوکارهای قانونی و تشکیل س��اخت و ابالغ آن به پلیس تخصصی، 

جذب و آموزش نیروهای این پلیس آغاز می شود.

لغو مصوبه دولت 
با شکايت خبرگزاری فارس

در پی شکایت خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 
ماده 38 الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات را که به موجب 

آن، خبرگزاری ها مکلف به درج منابع اخبار شده بودند باطل کرد.
 هی��أت دولت فروردین امس��ال ب��ا الحاق م��اده 38 ب��ه آیین نامه 
اجرایی قان��ون مطبوعات مصوب کرده بود ک��ه درج منابع اخبار در 
خبرگزاری ها الزامی است. در این راستا خبرگزاری فارس نیز به نوبه 
خود و در اعتراض به این مصوبه دادخواس��تی برای ابطال ماده 38 
الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات در دیوان عدالت اداری 
مطرح کرد که در نهایت هیأت عموم��ی دیوان عدالت اداری رأی به 

ابطال این مصوبه دولت داد.

ادعای نوباوه 
درباره فیلمبردار پناهنده شده

بیژن نوباوه نماینده مجلس خبر منتشره درباره این که فرد پناهنده 
شده به آمریکا از فیلمبرداران صدا و سیما بوده است را تکذیب کرد 
و افزود: با توجه به تحقیقاتی که انجام داده ام، فرد پناهنده ش��ده به 
آمریکا، از اعضای هیأت همراه احمدی نژاد و نهاد ریاست جمهوری 

بوده است و هیچ ارتباطی به سازمان صدا و سیما نداشته است.

تکذيب تهديد به بمب گذاری 
در حرم امام )ره(

پخش خبر بمب گذاری در حرم مطه��ر امام رضا)ع(، به دنبال تلفن 
فردی ناش��ناس با پلیس 110 مشهد مقدس منتش��ر شد که پس 
از بررس��ی های انجام ش��ده توس��ط نیروهای امنیت حرم رضوی، 
استانداری خراسان رضوی و نیروی انتظامی، بی اساس اعالم گردید.

روابط عمومی آستان مقدس حضرت امام خمینی )ره( نیز هرگونه 
تهدید به بمب گذاری در پارکینگ ح��رم مطهر امام خمینی )ره( را 

تکذیب کرد.

اختیارات استانداران افزايش می يابد
نجار وزیر کشور با اشاره به این که بحث افزایش اختیارات استانداران نیز 
مورد بررسی قرار گرفت، گفت: با توجه به ش��رایط محیطی و روز جامعه 
الزم است اختیارات بیشتری به استانداران داده می شود تا بتوانند خدمت 
بیشتری به مردم ارایه کنند. وزیر کشور با بیان این که اختیارات استانداران 
در خصوص انتقال مأموران دولت افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: گاهی 
مواقع شاهدیم اختیاراتی در بعضی وزارتخانه ها متمرکز است و نیاز است 
این اختیارات به استانداران منتقل شود که در این نشست تصمیم گیری 

شد  استانداران این اختیارات را به عهده بگیرند.

سران مخالفان در ايران 
از ما می خواهند به تحريم ادامه دهیم

معاون وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد اعمال فشار و تحریم های اقتصادی 
علیه ملت ایران با مشورت برخی سران گروه های مخالف در ایران صورت 
می گیرد. مایکل پازنر در گفتگو با یورونیوز، اظهار داشت: تحریم ها احتماال 
در درجه نخست مردم عادی و طبقات ضعیف را تحت فشار قرار می دهد 
اما چاره ای وجود ندارد. شما نمی توانید تحریم ها را چنان طراحی کنید 

که تنها مقامات کشور را هدف قرار دهد.

مهدی هاشمی  ممنوع المالقات است
وکیل مهدی هاش��می می گوید: فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
همچنان ممنوع المالقات اس��ت و طی 1۵ روز بازداشت، 11 ساعت 
بازجویی شده است. س��یدمحمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین 
وضعیت مهدی هاشمی به فارس گفت: از روزی که مهدی بازداشت 
شده، هیچ کس او را ندیده است. وی افزود: تاکنون هیچ درخواستی 
برای در نظر گرفتن تسهیالت ویژه برای مالقات مهدی با خانواده اش 
نداشته ایم و هیچ تسهیالتی هم برای ما در نظر گرفته نشده است و 

خروج مهدی از زندان برای مالقات شایعه است.

گویا مجلسی ها بنا را بر این گذاشته اند که تا پاسخ های قانع کننده 
در مقابل س��ؤاالت خود از رییس جمهور نگیرند، کوت��اه نیایند و 
او را برای دومین ب��ار در طول تاریخ انقالب ب��ه مجلس فراخوانند 
تا از بین شش رییس جمهور انقالب اس��المی، او تنها کسی باشد 
که در کمتر از یک س��ال، دو ب��ار راهی خانه ملت می ش��ود. علی 
 مطهری و صد نماینده دیگر مجلس در دوره هش��تم، پس از فراز و

 نش��یب های فراوان، پنجم تیرماه س��ال 90 طرح سؤال از رییس 
جمهور را در چند محور تقدیم هیأت رییس��ه مجلس کردند. مهم 
ترین محورهای این طرح، تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای 
قانون مترو، عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی، مقاومت 11 
روزه رییس جمهور در برابر حکم رهبر انقالب مبنی بر ابقای مصلحی 
وزیر اطالعات، نحوه عزل متکی وزیر سابق امور خارجه و همچنین 
مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب 

در کشور بود.
 پس از بررسی سؤاالت در کمیسیون های تخصصی مجلس و قانع 
نشدن امضاکنندگان سؤال، در نهایت رییس جمهور 24 اسفندماه 
سال 90 به مجلس آمد و پاس��خ هایی نه در شأن خود و نه در شأن 
نمایندگان ملت به آنها داد. نحوه پاسخ احمدی نژاد که آمیخته با 
ش��وخی و کنایه  به نمایندگان بود، واکنش تند بهارستانی ها را به 
همراه داشت، به طوری که نمایندگان تصمیم به اصالح مواد آیین 
نامه داخلی مجلس و محکم کاری در نحوه سؤال از رییس جمهور 

برآمدند اما در این مسیر هم موفقیت چندانی به دست نیاوردند.
  پس از گذش��ت هفت ماه از دلخ��وری های بر جای مان��ده از نوع 
پاسخ های احمدی نژاد، منتقدین دولت در مجلس نهم هم دست 
به کار شده و با جمع آوری امضاهایی بیش از آنچه که مورد احتیاج 
است، تصمیم دارند رییس جمهوری را به دلیل آنچه اختالل در بازار 

ارز و سکه می خوانند، به مجلس احضار کنند.
 محمد دام��ادی یکی از نماین��دگان امضاکننده س��ؤال از رییس 
جمهور درب��اره محور اصلی س��ؤال از احم��دی نژاد، م��ی گوید: 
بح��ث ارز، مس��ئله مهم��ی اس��ت و محور اصل��ی س��ؤال درباره 
مش��کالت بازار ارز و همچنین مش��کالت اقتصادی کشور است. 
س��ؤال از رییس جمهور در جهت مشکالت مردم اس��ت، چرا که 
 ما باید پاس��خگو باش��یم، بنابراین س��عی کردیم که این موضوع 
رسانه ای نشود. وی با بیان این که طرح سؤال از رییس جمهور یک 
شنبه هفته آینده تقدیم هیأت رییس��ه مجلس خواهد شد، گفت: 
براساس آیین نامه جدید س��ؤال از رییس جمهور، نظر نمایندگان 

درخصوص سخنان رییس جمهور به رأی گذاشته خواهد شد.
 الريجانی نجابت کرد، اين بار کوتاه نمی آيیم

 ع��وض حیدرپ��ور یک��ی از موافق��ان س��ؤال از رییس ب��ه اولین 
تجربه س��ؤال از رییس جمهور در مجلس پیش��ین و بی تجربگی 
نماین��دگان در مواجهه با نوع پاس��خ های رییس جمهور اش��اره 
ک��رد و گفت: البت��ه همان زم��ان هم به آق��ای الریجان��ی تأکید 

 کرده بودیم ک��ه در صورت بیان پاس��خ های بی رب��ط، میکروفن 
احمدی نژاد را قطع کند.

 وی ادام��ه داد: در دور پیش، آقای الریجان��ی نجابت به خرج داد و 
در مقابل حرف های بی ربط رییس جمهور سکوت و نمایندگان را 
به آرامش دعوت کرد. اما این بار قضیه کام��ال فرق دارد و از حاال به 
الریجانی گفته ایم که شاید احمدی نژاد حرفی بزند که نه در شأن 

رییس جمهوری ایران باشد و نه در شأن نمایندگان مجلس.
 این نماینده مجلس افزود: با رییس مجلس اتمام حجت کرده ایم که 
اگر احمدی نژاد خارج از مدار صحبت کرد، همان گونه برخورد کند 

که با نمایندگان برخورد می کند و میکروفن او را قطع کند.  
 وی ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه احمدی ن��ژاد بای��د با اس��تدالل های 
قابل قبول به مجلس بیاید، گفت: ایشان باید شفاف درباره مسائل 
اقتصادی و بازار ارز و نقدینگی و تورم لجام گس��یخته پاسخ دهد. 
رییس جلسه هم باید با اقتدار بر اساس آیین نامه داخلی مجلس که 
گفته باید از حیثیت مجلس دفاع شود، اجازه بیان پاسخ های ناثواب 
 را از او بگیرد.   حیدرپور گفت: بسیاری نگران این هستند که باز هم 
 احمدی ن��ژاد فرافکنی کن��د و جواب ه��ای بی ربط ده��د، اما ما 
 ب��ه عن��وان نماین��ده مجل��س   از وضعی��ت داخ��ل کش��ور و

 سیاس��ت ها و تدابیر ابالغی و اقدامات دولت مطلع هس��تیم و در 
صورت مشاهده چنین برخوردی از سوی رییس جمهور، باید منتظر 

ناگفته های ما باشید. 
امید نداريم که پاسخ درست بشنويم

  روح اهلل بیگ��ی یکی دیگ��ر از نماین��دگان معترض ب��ه عملکرد
 رییس جمهور در سر و س��امان دادن به بازار ارز و سکه، به »فردا« 
گفت: با مش��اهده وضعیت اقتصادی کش��ور و این همهمه در بازار 
ارز، باید از کس��ی در دولت پاسخ خواس��ت. وزرا آنچنان که باید و 
شاید نمی توانند و یا ش��اید هم اجازه ندارند که جواب قانع کننده 
به نمایندگان بدهند، بنابراین تنها ش��خص ریی��س جمهور می 
ماند که باید به مجلس��ی ها پاس��خ دهد. وی ادام��ه داد: دیگر نه 
 سؤال، نه تذکر و نه استیضاح وزرا کار را به جایی پیش نمی برد، ما 
 مجبور ش��ده ای��م ک��ه از ریی��س جمهور س��ؤال کنیم تا ش��اید

جواب های قانع کننده ای به منتخبین ملت در خانه ملت بدهند. این 
نماینده مجلس به احتمال تکرار به سخره گرفتن مجلس از سوی 
رییس جمهور اش��اره و عنوان کرد: مردم عاقل تر از آن هستند که 
نتوانند سره  را از ناسره خوب تشخیص دهند. امیدواریم که جواب 
قانع کننده بش��نویم، با این که خیلی هم به این امر امید نداریم و 
اگر جواب صریح ندادند، به تکلیف دیگری که از آن خودداری می 

کردیم، می اندیشیم.

سؤال از ريیس جمهور يک شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود

دستور مرسی صف آرایی مجلس در برابر دولت 
برای آزادی زندانیان انقالبی

محمد مرسی تمامی بازداشت شدگان در جریان انقالب 
2۵ ژانویه را آزاد کرد. عفو کامل این زندانیان شامل حال 
افرادی می شود که به نوعی به قیام مردمی مصر در سال 
2011 و سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک کمک 
کرده اند. این زندانیان کس��انی هس��تند که از نخستین 
روزهای انقالب 2۵ ژانویه تا ژوئن س��ال گذشته؛ یعنی 

تا زمان روی کار آمدن محمد مرسی بازداشت شده اند.
 به موجب این تصمیم، هزاران نفر از زندانیان مصری آزاد 
خواهند شد و دادستان کل و دس��تگاه قضایی مصر باید 

ظرف یک ماه آتی اسامی این زندانیان را منتشر کند.

رامنی : ايران در دوران اوباما 
جسورتر شده است

نامزد جمهوری خواه انتخابات آمریکا با انتقاد از سیاست 
خارجی اوباما گفت: ایران در زمان ریاست جمهوری وی 
جسورتر ش��ده اس��ت. میت رامنی نامزد جمهوری خواه 
ریاست جمهوری آمریکا و اصلی ترین رقیب اوباما در این 
انتخابات، در سخنرانی انتخاباتی با محوری جدا از مسائل 
اقتصادی از سیاس��ت های رییس جمه��ور فعلی آمریکا 
انتقاد کرد. میت رامنی که در س��خنان قبلی خود ضعف 
سیاست های اقتصادی اوباما را محور تشریح راهبردهای 
اقتصادی خود ق��رار داده بود، ای��ن بار لب ب��ه انتقاد از 
سیاست خارجی دولت آمریکا گشود و وعده داد در صورت 
پیروزی در انتخابات، با »سرمایه گذاری های بیشتر در بخش 

دفاعی« در جهت رفع آنها گام می بردارد.

خط و نشان وزير دفاع روسیه 
برای غرب

»آناتولی سردیوکف« وزیر دفاع روسیه ضمن  مخالفت با 
بین المللی کردن بحران موجود در سوریه، درباره دخالت 

خارجی در این کشور هشدار داد.
 وی بی��ان کرد: آنچ��ه نگرانی م��ا را فراهم کرده اس��ت 
بی��ن المللی کردن بحران س��وریه از طری��ق حمایت از 

مخالفان نظام بشار اسد است.
وزیر دفاع روس��یه گفت: روس��یه از حل مشکل سوریه 
از س��وی خود س��وری ها حمایت می کند، زیرا دخالت 

خارجی تبعات وخیمی به دنبال دارد.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه 

فتنه آينده؛ 
فتنه ای بزرگ تر از 88

حجت االسالم و المسلمین سالک
نماینده مردم اصفهان

آقا فرمودند فتنه بزرگ تری نس��بت به فتنه 88 در راه است؛ فتنه ای که 
به گونه ای به دست خودمان رقم زده می ش��ود. این که مهدی هاشمی و 
فائزه یک دفعه به کش��ور بازمی گردند، یک س��ناریوی تعیین شده برای 
اهدافی است. در فتنه 88 پنج  ش��ش مجموعه داشتند، از جمله کمیته 
پشتیبانی و مالی، کمیته عملیات، کمیته رسانه و غیره. در آمریکا بعد از 
10 سال برنامه  ریزی، فتنه 88 را برای ایران راه اندازی کردند و از آنجایی که 
مردم، مطیع والیت هستند با دو 
جمله آقا مردم به صحنه آمدند. 
باید دقت کنیم و توجه داشته 
باش��یم که فتنه جدید از درون 
می جوش��د، ولی مطابق آیات 
الهی ای��ن فتنه را ه��م با تدبیر 
رهبرمعظم انقالب و پشتیبانی 
مردم و امت حزب اهلل ان شاء اهلل 

پشت سر خواهیم گذاشت.
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اعتقاد به جنگ رسانه ای، نادیده گرفتن مشکالت داخلی نیست

رییس جمهور با بیان این که در ایران نیز مش��کالتی وجود دارد که ریش��ه های داخلی و خارجی 
دارد اظهار داشت: وقتی می گوییم که جنگ رسانه ای علیه ما جریان دارد، به معنای نادیده گرفتن 

واقعیت های داخلی کشورمان نیست.

تنها ناطق می تواند دولت 
وحدت ملی تشکیل دهد

ايران  آماده  برقراری  
آرامش  در  ترکیه  و سوريه 

 زیبا کالم اس��تاد دانش��گاه درباره انتخابات گف��ت: با توجه ب��ه این که 
اصالح طلبان به طور کامل از صحنه سیاس��ی و اجتماعی کش��ور حذف 
شدند، این حالت، امروز در درون خود اصولگرایان نمود پیدا کرده است و 
دولت و مجلس، چهره ها و شخصیت های اصولگرا مبتال به این بغض و کینه 
شده اند. استاد علوم سیاسی دانش��گاه تهران با تأکید براین که در چنین 
ش��رایطی، نیازمند حضور چهره ای فراجناحی برای برقراری آشتی ملی 
هستیم، خاطرنشان س��اخت: از دیدگاه من، تنها شخصیتی که می تواند 
 این آش��تی ملی را به وجود آورده و حداقل از اعتباری بین اصولگرایان و 
اصالح طلبان برخوردار است، آقای ناطق نوری است. البته پذیرش چنین 
شخصیتی هم منوط به آن است که بپذیریم کشور واقعا نیازمند آشتی و 

وحدت ملی است و وضعیت را عادی و خوب تصور نکنیم.

رییس مجلس شورای اسالمی با رییس مجلس ملی ترکیه تلفنی گفتگو 
کرد. در این گفتگو علی الریجانی با اشاره به حوادث و رویدادهای جاری 
در سطح منطقه، بر اهمیت رفع فوری تنش های فی مابین ترکیه و سوریه 
تأکید کرد. وی در این زمینه گفت: تشدید ناآرامی ها در منطقه به منافع و 
اصل وحدت بین کشورهای مسلمان در سراسر منطقه آسیب می رساند.

 الریجانی افزود: جمهوری اس��المی ای��ران از بروز تن��ش در روابط بین 
کشورهای همس��ایه و مس��لمان از جمله ترکیه و س��وریه نگران است و 
آمادگی دارد در جهت کمک به بازگشت و اس��تقرار آرامش به مناسبات 
این دو کش��ور، گام های بلندتری بردارد. رییس مجلس شورای اسالمی 
در پایان، انجام مساعی انسان دوستانه از سوی کشور ترکیه برای آزادی 
زائران ربوده شده ایرانی در سوریه توسط شورشیان این کشور را خواستار شد.

نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به تصویب 
طرح یک فوریتی اجرا نشدن مرحله دوم هدفمند کردن 
یارانه ها گفت: مرحله نخست این طرح درجای خود باقی 
است و تغییری در قیمت فرآورده های نفتی و نقدینگی 
پرداختی، ایجاد نمی ش��ود. محمدرضا باهنر با بیان این 
که هدفمندکردن یارانه ها سکه دو رویی است که افزون 
بر منابع، هزینه نیز ایجاد می کند، افزود:  مرحله نخست 
با تالش دولت و مجلس اجرا ش��د و م��ردم، آثار پرخیر 
و برکت آن را می بینند، اما مش��کالتی نی��ز ایجاد کرده 
اس��ت. وی گفت: در مرحله دوم در قانون بودجه س��ال 
91 دولت براس��اس سیاس��ت های قبلی توقع داش��ت 
گام دوم را بلندت��ر از گام نخس��ت بردارد، ام��ا ما این را 
در مجل��س مصلحت ندانس��تیم. باهنر افزود:  در س��ال 
90 حدود 40 ه��زار میلیارد تومان با اج��رای این طرح 
 برای دولت درآمد در نظر گرفتیم و دولت در س��ال 91 
می خواس��ت این مبلغ را به بیش از صد ه��زار میلیارد 
تومان افزایش ده��د که فکر کردیم این ش��وکی جدی 
به قیمت ها، جامعه و اقتصاد خانوار اس��ت. نایب رییس 
مجلس شورای اسالمی گفت:  بر این اساس این طرح را 

تعدیل و در حد ۵6 هزار میلیارد تومان تصویب کردیم.

علی مطهری درباره استیضاح عباس��ی وزیر ورزش گفت: 
اساسا معنی ندارد وقتی که اس��تیضاح آغاز شد بخواهند 
به دنبال پس گرفتن امضاها باشند و یک فضایی ایجاد کنند 
که نماینده فکر کند شاید یک مسئله بزرگ امنیت ملی در 
میان است که این مقدار فشار می آورند و در این شرایط، آن 
نماینده هم مالحظه می کند و ممکن است امضای خود را 
پس بگیرد. مطهری با بیان این که این کار نوعی بی احترامی 
به نمایندگان محسوب می شود، گفت: امضای نمایندگان 
ارزش دارد و باالخره وقتی ده نماینده طرح را امضا کردند 
باید به آنها احترام گذاش��ت. وی اظهار کرد: ممکن اس��ت 
هیأت رییسه و حتي اکثریت مجلس طرح یک استیضاح را 
به صالح ندانند. در این صورت حداکثر این است که مجلس 
به استیضاح رأی نمی دهد، ولی حقایقی مطرح می شود و 
نمایندگان و مردم می شنوند و این امر به حال کشور مفید 
اس��ت و از همه مهم تر این که قانون اجرا ش��ده است. وی 
تأکید کرد: این که تا این میزان، مس��ئله را سیاسی کنیم، 
اساسا کار درستی نیس��ت. مطهری در پاسخ به این سؤال 
که آیا این مجلس قادر است وظیفه نظارت خود را در قبال 
دولت به درستی انجام دهد، گفت: بله، می تواند. اگر هیأت 
رییس��ه مجلس درس��ت رفتار کند این مجلس به نظر من 

مجلس خوبی است.

رامین مهمانپرست اظهارات خصمانه اخیر وزیر دفاع انگلیس 
درباره ایران را حاکي از عصبانیت دولت انگلیس از اجماع و 
انسجام ملي ایران درمورد پیش��برد مقتدرانه برنامه هاي 
توسعه اي دانست. رامین مهمانپرس��ت سخنگوي وزارت 
امور خارجه جمهوري اسالمي ایران ضمن تقبیح سخنان 
اخیر فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس درخصوص برنامه 
صلح آمیز هسته اي کشورمان که در مصاحبه با هفته نامه 
انگلیسي آبزرور بیان شده بود گفت: این اظهارات خصمانه 
حاکي از عصبانیت دولت انگلیس از اجماع و انسجام ملي 
ایران درمورد پیش��برد مقتدرانه برنامه هاي توسعه اي در 
حوزه هاي مختلف و ناکامي تالش هاي همه جانبه انگلیس 
براي متوقف کردن مس��یر توسعه و ش��کوفایي جمهوري 
اسالمي ایران است، از این رو در رویکردي مذبوحانه، اعمال 
فش��ار بر مردم را در کانون اقدامات خود قرار داده اس��ت.

مهمانپرست این اظهارات وقیحانه را تأییدي بر این واقعیت 
دانس��ت که دولتمردان انگلیس در موض��وع فعالیت هاي 
صلح آمیز هسته اي جمهوري اسالمي ایران کمترین اعتنایي 
به ساز و کارهاي پذیرفته شده بین المللي و حقوق به رسمیت 
شناخته شده کشورها بر اساس معاهده ان پي تي ندارند. وي 
تصریح کرد: دولت و مردم کشورمان اثبات کرده اند که در راه 

استیفاي حقوق مسلم خود کوتاه نخواهند آمد.

فرمانده نی��روی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
گفت: امروز ارتش جمهوری اس��المی ای��ران به عنوان 
بازوهای انقالب ب��ا والیتم��داری و راهنمایی حکیمانه 
رهبر فرزانه انقالب همیشه آماده دفاع از کشور و انقالب 
اسالمی است. امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، با اشاره 
به این که بعد از پیروزی انقالب اس��المی گروهک ها و 
دشمنان انقالب با استفاده از لباس قومیت های مختلف 
ایران در استان های مختلف به دنبال تفرقه افکنی بودند، 
گفت: جوانان و فرماندهان ارتش جمهوری اس��المی با 
حضور به موقع خود در بسیاری از استان ها، مانع به هم 
ریختن اوضاع شدند. وی با اشاره به حضور نیروی ارتش 
در دوران 8 سال دفاع مقدس، افزود: ارتشیان در دوران 
8 سال دفاع مقدس نیز با حضور پر رنگ خود در مناطق 
جنگی، رشادت های خوبی را از خود نشان داده و شهدای 

زیادی را تقدیم اسالم و انقالب کردند.
 وی با اشاره به س��ه فایده اصلی آمادگی نیروی زمینی، 
ادامه داد: اعتم��اد به نفس ب��رای جلوگی��ری از تجاوز 
دشمنان، بازدارندگی دشمن و سربلندی و عزت آفرینی 
کش��ور از فوای��د اصلی آمادگ��ی نی��روی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران است.
 

مجلس امورخارجهیارانه دفاع

تغییری در  میزان يارانه  
ايجاد نمی شود 

معنی ندارد  وقتی استیضاح 
آغاز شد، امضا را پس بگیرند

موضع مهمانپرست 
درباره اظهارات »هاموند« 

دشمنان 
جرأت حمله ندارند 
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استفاده از اتوبوس های شهری
 بايد افزايش يابد

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان گفت: اس��تفاده 
شهروندان از اتوبوس در سطح کالن شهر اصفهان باید به 75 درصد 
افزایش پیدا کند.کیومرث کالنتری با اش��اره به این که آلودگی های 
جوی موجود در استان به صورت شبانه روزی توسط حفاظت محیط 
زیست رصد می شود، اظهار کرد: مس��ئوالن شهرداری اصفهان باید 
سهم وسایل حمل و نقل عمومی را در این کالن شهر افزایش بدهند.

وی با تأکید بر این که استفاده شهروندان از اتوبوس در سطح کالن شهر 
اصفهان باید به 75 درصد افزایش پیدا کند، اضافه کرد: در حال حاضر 
سهم استفاده مردم از اتوبوس در سطح شهرستان اصفهان حدود 43 
درصد بوده و س��هم اس��تفاده از اتوبوس به عنوان یکی از مهم ترین 

وسایل حمل و نقل عمومی موجود در اصفهان بسیار پایین است.

300 مدرسه 
به تابلو های تالوت نور مجهز شدند

مسئول قرآن و عترت آموزش و پرورش اصفهان گفت: در سال تحصیلی 
جدید 300 مدرس��ه موجود در سطح اس��تان مجهز به تابلو های تالوت 
نور ش��ده اند که با نصب این تابلو ه��ا روزانه قرآن کری��م در این مدارس 
ختم می ش��ود. مهدی نم نبات با اش��اره به این که اج��رای فعالیت های 
قرآنی در مدارس سبب معرفت افزایی دانش آموزان می شود، اظهار کرد: 
دانش آموزان با بهره گیری از مباحث و آموزه های قرآنی می توانند در تمام 
عرصه های زندگی خود پیشرفت کنند. وی به انعقاد توافقنامه ای با اوقاف 
و امور خیریه اس��تان برای برگزاری مسابقات قرآنی اش��اره کرد و ادامه 
داد: بر اساس این توافقنامه در سال تحصیلی جدید مرحله آموزشگاهی 
مسابقات قرآنی دانش  آموزان با همکاری مشترک با اوقاف و امور خیریه 
برگزار می شود. مسئول قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بیان این که اجرای طرح محافل قرآنی ویژه دانش آموزان موجود 
در س��طح اس��تان یکی از برنامه های اجرایی آموزش و پرورش در سال 
تحصیلی جدید است، تصریح کرد: این محافل در سه سطح آموزشگاهی، 
شهرستانی و استانی برای دانش آموزان سراسر استان برگزار می شود. وی 
با تأکید بر این که البته در سال تحصیلی گذشته حدود 200 محفل قرآنی 
برای دانش آموزان موجود در سطح استان توسط آموزش و پرورش برگزار 
شده است، اضافه کرد: تفسیر قرآن فرهنگیان نیز یکی دیگر از برنامه های 
اجرایی استان در سال تحصیلی جاری در زمینه فعالیت های قرآنی است.

230 روستا در استان گاز ندارد
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان گفت: چنان چه در تأمین گاز 

مصرف خانگی مشکلی ایجاد نشود گاز صنایع تأمین خواهد شد.
مرتضی طغیانی که حرف هایش را به ایسنا می زد، با بیان این که در 
حال حاضر تأمین گاز مصرفی استان با مشکلی مواجه نیست، اظهار 
کرد: خوش��بختانه با توجه به توس��عه صنایع در سراسر کشور سرانه 
تولید گاز نیز افزایش داش��ته اس��ت. وی با تأکید بر این که به موازات 
افزایش تولید، مصرف گاز نیز افزایش خواهد یافت، افزود: افت فش��ار 
و قطعی گاز در ایام زمس��تان و روزهای سرد س��ال بستگی به میزان 
مصرف خانگی خواهد داش��ت. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
درخصوص تأمین گاز صنایع در ایام زمس��تان و روزهای س��رد سال 
خاطرنش��ان کرد: چنان چه گاز مصرف خانگی در استان تأمین شود 
مازاد آن به اس��تفاده در صنایع اختصاص خواهد یاف��ت. طغیانی به 
وضعیت گازرسانی به روستاهای استان اصفهان اشاره کرد و افزود: تنها 
در 230 روستا در سطح استان اصفهان عملیات گازرسانی انجام نشده 
است که با گازرسانی به این روستاها تمام روستاهای استان اصفهان 

گازرسانی می شوند.

سیاسی بازی 
آفت شوراهای شهر است

رییس شورای اسالمی شهرضا با تش��ریح اهداف تشکیل شوراهای 
اسالمی شهر و روس��تا با تأکید بر این که این نهادها باید از ورود به 
مسائل سیاسی و جناحی دور باشند، گفت: سیاسی بازی مهم ترین 
آفت شوراهای شهر است. عبدالرسول کاظم پور با بیان این مطلب در 
جمع خبرنگاران  اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم چندین 
بار در باب اهمیت همفکری انسان ها با یکدیگر در زمینه های مختلف 
و جایگاه ش��وراها تأکید فرموده که این بیانگر نقش شوراها در رشد 
و تعالی یک جامعه اس��ت. وی ادامه داد: بازنگری در سیاس��ت های 
حوزه بهداشت در سطح ش��هر  از مهم ترین برنامه های شورای شهر 
شهرضا در طول دوره سوم بوده است. رییس شورای اسالمی شهرضا 
با اشاره به تحوالت گس��ترده در حوزه پسماندهای شهرضا افزود: بر 
اساس برنامه تدوین شده از س��وی شورای شهر و شهرداری شهرضا 
 زمینه بهره گیری از پسماندهای ش��هری در تولید کود و همچنین 
انرژی های نو ایجاد شده است و شهرضا پس از شهر مشهد به عنوان 

دومین شهر کشور فعال در این راستا مطرح است.

 توزيع تخم   مرغ   در
 مهدكودك        هاي خمیني شهر

 دانشگاه پیام نور 
پژوهش محور است

مدیر جهاد کشاورزي خمیني شهر گفت: در یک حرکت نمادین و براي نخستین 
بار به مناس��بت روز جهاني تخم مرغ و روز کودک، تخم مرغ پخته شده توزیع 
ش��د. محمود رضا افالکی با اعالم این خبر به ایمنا اظهار داشت: خمیني شهر 
 رتبه چهارم تولید تخم مرغ استان را دارد. وي افزود: طبق آمار، سرانه مصرف 
تخم مرغ هر شهروند در طول سال ۱2کیلو است و عالوه بر مصرف شهرستان، 
پنجاه درصد مازاد تولید تخم مرغ شهرستان به شهرها و استان های مجاور ارسال 
می شود. وي خاطرنشان کرد: جایگاه استان اصفهان  رتبه چهارم کشور است و 
محصوالت تولید شده در استان از باالترین کیفیت برخوردار است. وي افزود: در 
حال حاضر ۱5 واحد فعال تولید تخم مرغ در شهرستان وجود دارد که با حمایت 

دولت و استفاده از تسهیالت بانکي در حال افزایش ظرفیت هستند.

رییس دانشگاه پیام نور اس��تان اصفهان گفت: این دانش��گاه دانشجو محور، 
علم محور و پژوهش محور است. محمد فضیلتی روز سه شنبه در آیین جشن 
ورود دانشجویان جدید دانشگاه پیام نور مبارکه افزود: خروجی این دانشگاه، 
 کس��انی هس��تند که مرتبه علمی باالیی دارند. وی با اش��اره به موفقیت ها و 
مقام های کسب شده توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مبارکه اظهارداشت: در 
سال های اخیر، گرایش جوانان به این دانشگاه بیشتر شده و رتبه اول فرهنگی، 
پژوهشی، آموزشی و عمرانی متعلق به دانشجویان پیام نور است. وی با بیان این 
که دانشگاه پیام نور مبارکه دارای پتانسیل باالیی است، تصریح کرد: دانشجویان 
باید تالش کنند تا علمشان را به فناوری تبدیل کنند. فضیلتی افزود: در کنار 

مباحث علمی، توجه به آموزه های قرآن و یاد خدا باید مد نظر قرار گیرد.

گشتی در اخبار

اخبار كوتاه

 واكسن فاسد 
جان كودك 7 ماهه را گرفت

مادر کودکی که مدعی بود فرزن��د هفت ماهه خود را یک هفته پیش به 
دلیل تزریق واکسن از دست داده در تماس با خبرگزاری فارس خواستار 

پیگیری این موضوع از مسئوالن استان شد.
وی ادعا کرد: هفته گذش��ته برای تزریق واکس��ن فرزند خ��ود به خانه 
بهداش��ت محل زندگی ام مراجعه کردم، اما فرزند هفت ماهه ام پس از 
تزریق واکسن مورد نظر درگذشت و پزش��کی قانونی به ما اعالم کرده 
اس��ت که فوت فرزندم به دلیل تزریق واکسن فاس��د بوده است. مدیر 
گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی 

اصفهان در پاسخ به این سؤال 
که آیا واکسن های تزریق شده 
به اف��راد و به ویژه ن��وزادان از 
بهداش��تی  اس��تاندارد های 
برخوردار اس��ت، اظه��ار کرد: 
ما باید در ص��ورت اعالم وقوع 
عارضه ای ب��رای افراد به دنبال 
تزریق واکسن، دستور پیگیری 

آن را صادر کنیم.
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خبر ويژه
اهدای اعضای جوان  17 ساله به 3 نفر 

چندی پیش با اقدام خداپس��ندانه خانواده ای، زمانی که فرزند ۱7 س��اله خود را از دست 
داده بودند اقدامات تیم فراهم آوری اعضای پیوندی کارش را شروع کرد و در مرکزآموزشی 
درمانی الزهرا )س( طی یک عمل جراحی، سه عضو این جوان به بیماران نیازمند اهدا شد. 
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وی درمورد چرایی تجمع جمعیت و داد و ستد ارز 
تصریح کرد: یک بخش عمده التهابات اخیر، ورود 
خرده سرمایه داران به بازار سکه و ارز بود که عالوه 
بر دامن زدن به نابسامانی ها، موجب ضررهای مالی 
سنگین به آنها شد و از آنجایی که استانداری و تمام 
نهادهای استان در پی سامان یافتن سریع بازار ارز 
هستند، قرارگاه عدالت اقتصادی در استان اصفهان 
مجددا راه اندازی ش��د و امیدواریم با تزریق ارز در 
روزهای آینده، روند کاهش قیمت ارز صورت گیرد.  
اسماعیلی با اشاره به این که نهاد های امنیتی استان 
طرح های آرام س��ازی بازار و شناسایی اخاللگران 

اقتصادی در این اس��تان را در دستور کار خود قرار 
داده اند، از دستگیری ۱5نفر از اخاللگران اقتصادی 
در بخش داللی ارز در اصفه��ان طی روزهای اخیر 

خبر داد.
وی با تأکید بر ای��ن که در حال حاضر در اس��تان 
اصفهان پلی��س اماکن، پیگیر تخلف��ات اقتصادی 
اس��ت،گفت: پلیس اقتصادی در س��اختار نیروی 
انتظامی تعیین شده است. معاون سیاسی امنیتی 
اس��تاندار اصفهان ادامه داد: هم اکن��ون در حوزه 
نظارت بر بازار ارز اشراف مناسبی وجود دارد و لیست 

افرادی که وارد این عرصه شده اند موجود است.

دولت اجازه ادامه نابسامانی های بازار 
ارز را نمی دهد

البته اس��ماعیلی این را هم گفت که دولت اجازه 
نخواهد داد که این نابسامانی ادامه پیدا کند و در 
روزهای آینده تأثیرات راه اندازی مرکز مبادالت 

ارزی بیش از پیش در بازار نمود پیدا می کند.
وی درمورد دیگر برنامه های استان اصفهان برای 
پیش��گیری از التهاب در بازار ارز بیان کرد: ایجاد 
انضباط در بازار، شناس��ایی اخاللگران اقتصادی، 
حمای��ت  از واحده��ای تولی��دی، جلوگی��ری از 
مش��کالت در حوزه کارگری و صنعتی و تشکیل 

کمیسیون های کارگری ش��ورای تأمین استان و 
ش��ورای تأمین امنیت ملی برای برقراری آرامش 
در استان اصفهان مد نظر اس��ت. معاون سیاسی  
امنیتی استاندار اصفهان به مردم هم توصیه کرد 
و از آنها خواست تا سرمایه های خرد خود را وارد 
بازار ارز نکنند، چرا که با روند نزولی نرخ ارز ضرر 
می کنند. وی با اش��اره به تحریم های اقتصادی 
که هم اکنون دش��منان جمهوری اسالمی ایران 
برای کش��ورمان در پیش گرفته ان��د، تأکید کرد: 
آن چیزی ک��ه امروز ش��رط اساس��ی و الزم برای 
عبور از این توطئه دش��من اس��ت، وفاق عمومی، 
 همگرایی بین مردم و مس��ئوالن و کنار گذاش��تن 
اختالف نظرها و اجماع بر س��ر مسائل اساسی نظام 
است. اسماعیلی با بیان این که رهبر معظم انقالب 
نیز در موضوع اقتصاد مقاومتی، تأکید بر همگرایی 
بین مس��ئوالن و ق��وای تصمی��م س��از در نظام 
 جمهوری اس��المی کرده اند، گف��ت: درک و فهم 
دشمن شناسی در این زمان ضروری است و بخش 
مهمی از فعالیت مس��ئوالن نظام فارغ از اختالف 
س��لیقه، پیروی از فرامین رهب��ر معظم انقالب و 

اجماع برای پشت سر گذاشتن مشکالت است.

از تغییرات فرمانداران اس�تان به ساختار 
دولت مربوط نیست

 وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه س��ؤال خبرن��گار 
 زاینده رود مبنی بر این که در روزهای اخیر تعدادی از 
سایت های خبری تحلیلی، ش��ما را به عنوان مرد 
ش��ماره یک و خبر س��از سیاسی اس��تان معرفی 
کرده اند، چرا که تغییرات گس��ترده ای در حوزه 
فرمان��داری های شهرس��تان ها انج��ام داده اید 
و افرادی بر س��ر کار آم��ده اند ک��ه عمدتا جوان 
بوده و بعضی جریان های سیاس��ی در استان این 
تغییرات را ناشی از فشارهای جریان های نزدیک 
به دولت و رضای��ت رییس دفت��ر رییس جمهور 
می دانند، چه توضیحی در ای��ن خصوص دارید، 
بیان ک��رد: این جاب��ه جایی ها با ه��دف انتخاب 
بهترین افراد ب��وده و به همه گزینه ه��ا به لحاظ 
تحصیالت و س��وابق مدیریتی توجه ش��ده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با انتقاد از 
 این شایعه پراکنی ها تصریح کرد: تمامی گفتار و

 نوشته های ما در محضر خداوند حساب و کتاب 
دارد و نمی توان با این الفاظ به کس��ی اتهام زد و 
من به تمام مقدسات دین اس��الم که قبول دارم، 
شهادت می دهم که حتی یک مورد از این تغییرات 
و جابه جایی ها به س��اختار دول��ت بازنمی گردد 

و دولت برای ای��ن موضوع در اس��تان هیچ گونه 
فشاری وارد نکرده است.

وی تأکید کرد: محور و شاخص من در انجام امور، 
والیت و پیروی از والیت فقیه است و با هیچ کس بر 
سر این مسئله مماشات نمی کنیم و در این ارتباط 

بین ما و والیت به احدی  باج نمی دهیم.
اس��ماعیلی تصریح ک��رد: هیچ ی��ک از تغییرات 
فرمانداران شهرس��تان های اس��تان اصفهان به 
مس��ائل سیاس��ی باز نمی گردد و تنه��ا به دلیل 
تعامل بهتر نمایندگان مجل��س در هر منطقه ای 
با فرماندار آن حوزه بیش��تر این تغییرات صورت 

گرفته است.

اعط�ای گذر نامه ب�ه اتب�اع افغانی  در 
دستور كار مديريت استان

وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود به 
 موضوع اتب��اع خارجه ای ک��ه در اصفهان زندگی 
می کنند، اش��اره کرد و گفت: بحث اتباع س��اکن 
در کشور به صورت مستقیم تحت نظارت شورای 
عال��ی امنیت ملی کش��ور در اس��تان ها مدیریت 
می ش��ود و در اس��تان اصفه��ان سیاس��ت های 
شناسایی و اخراج اتباع غیر مجاز ساکن در استان 
دنبال می شود و در برخی از هفته ها حدود دو هزار 

اتباع غیر مجاز از استان اخراج می شوند.
معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار اصفهان با بیان 
این که چرخه حریم بندی و بستن مرز های استان 
نیز برای جلوگیری از ورود غیر مجاز اتباع بیگانه به 
صورت جدی دنبال می شود، تصریح کرد: با تحقق 
کامل این موضوع، اس��تان با کاهش چش��مگیر 
ورود اتب��اع بیگانه غیر مجاز مواجه می ش��ود. وی 
با اشاره به این که البته ش��رایط کشور افغانستان 
به صورتی اس��ت که امکان ادامه حی��ات در این 
کش��ور برای افاغنه وج��ود ندارد، اف��زود: وجود 
جذابیت های اقتص��ادی در اس��تان مانند وجود 
صنایع و ظرفیت های اقتصادی، سبب جذب اتباع 

افغانی در استان می شود.
وی به ضرورت وج��ود مجوز برای اتب��اع افغانی 
س��اکن در اس��تان اش��اره و تأکید ک��رد: اعطای 
گذر نامه به اتباع افغانی در دس��تور کار مدیریت 
اس��تان قرار دارد و در حال حاضر تعداد بسیاری 
از این افراد، گذرنامه دریافت کرده اند. اسماعیلی 
با بیان این که وزنه باالیی از جرائم صورت گرفته 
توسط اتباع افغانی در اس��تان وجود ندارد، اضافه 
کرد: آم��ار زندانیان افغانی در زندان های اس��تان 

حاکی از این موضوع است.

معاون سیاسی   امنیتی استاندار اصفهان:

15نفر از اخاللگران اقتصادی در اصفهان دستگیر شدند

محمد مهدی اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان همواره بر بسیاری از امور استان عالوه بر حوزه های امنیتی   گروه
و سیاسی اش�راف دارد. وی چهره جوان و پركاری است و سعی دارد در ش�رايط بحرانی نیز اوضاع را آرام كند و روند  شهر

مثبتی را در صحبت های خود دنبال كند، وی در جمع خبرنگاران درمورد نابسامانی های اخیر در بازار ارز و دالر و جنگی 
كه در خیابان سپاه بر س�ر خريد و فروش پول خارجی در بین مردم و دالالن در هفته های اخیر به راه افتاده بود، بخش قابل توجهی از اين 
مشکالت را ناشی از سیاست های اصولی جمهوری اسالمی و پافش�اری بر آن و در عین حال هجمه سنگین تبلیغاتی و اقتصادی دشمنان 

دانست و گفت: تحريم ها همواره علیه ايران اعمال می شده اما در شرايط فعلی بیش از هر زمان ديگری شدت يافته است.

مش��کل اتوبوس های گاز س��وز و نبود 
پروين 
س��وخت مورد نیاز ب��رای فعالیت این احمدی 

اتوبوس ها بیش از یک سال است که در 
اصفهان مطرح است. 

سال گذش��ته قول هایی برای در اختیار گذاشتن جایگاه های 
س��وخت CNG به این ناوگان داده ش��د، اما خبر ها حاکی از 
این اس��ت که هیچ یک از این قول ها محقق نش��ده است و در 
حال حاضر 460 دستگاه اتوبوس گازس��وز در  اصفهان وجود 
دارد که به دلیل مش��کالت موجود برای سوختگیری آنها تنها 
260 دس��تگاه از این اتوبوس ها قادر به سوختگیری هستند و 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان اعالم کرده است 
برای این که حمل و نقل عمومی اصفهان با مشکل مواجه نشود 

چاره ای جز دیزلی کردن این اتوبوس ها نداریم.

200 اتوبوس گاز سوز اصفهان قادر به سوختگیری 
نیستند

س��ید عباس روحانی مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
اصفهان و حومه با بیان این که در حال حاضر سوختگیری 200 
دس��تگاه اتوبوس گاز س��وز در اصفهان برای این ناوگان مقدور 
نیست، گفت: اگر چه این ناوگان، همگام با مدیریت کالن شهر، 
اتوبوس های گاز سوز را به چرخه حمل و نقل عمومی شهر وارد 
کرده اس��ت اما س��وختی برای فعالیت این اتوبوس ها در شهر 

وجود ندارد.
به گفته وی در س��ال گذش��ته رایزنی هایی برای برطرف شدن 
مشکل سوختگیری اتوبوس های گاز س��وز اصفهان انجام شد 
اما با وجود تم��ام تالش های صورت گرفته، ای��ن رایزنی ها نیز 
به نتیجه نرسیده است و مشکل اتوبوس های گاز سوز اصفهان 

همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با تأکید بر 
این که سوختگیری اتوبوس های گاز سوز اصفهان تنها در جایگاه 
فرزانگان انجام می شود، اعتقاد دارد: تجهیزات جایگاه فرزانگان 
نیز فرسوده شده اس��ت و این جایگاه نیز توان ارایه سوخت به 

تمام اتوبوس های گاز سوز اصفهان را ندارد.
به اعتقاد وی حداقل از پنج سال گذشته تاکنون که در ناوگان 
اتوبوس��رانی اصفهان فعالیت می کنم، با استفاده از هیچ روشی 
نتوانس��ته ایم برای تأمین س��وخت اتوبوس های گاز س��وز به 

نتیجه ای برسیم.
روحانی در ادامه با بیان این که اتوبوس های گاز س��وز در سایر 
کالن شهر های کشور در حال تبدیل شدن به اتوبوس های دیزلی 
هستند، گفت: در صورتی که روند س��وختگیری اتوبوس های 
گاز سوز اصفهان ادامه پیدا کند و هر روز فعالیت 200 دستگاه 
اتوبوس گاز س��وز در اصفهان به دلیل نداشتن سوخت متوقف 
ش��ود، این ناوگان ناچ��ار به تبدی��ل کردن ای��ن اتوبوس ها به 

اتوبوس های دیزلی است.
به گفته وی امیدوار هستیم که مشکالت موجود در این زمینه 
برطرف شود تا مجبور به تبدیل شدن اتوبوس های گاز سوز به 

اتوبوس های دیزلی نشویم.

ديزلی شدن اتوبوس های گاز س�وز  هیچ توجیهی 
برای محیط زيست ندارد

کیوم��رث کالنتری مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان نی��ز در ارتباط با ای��ن که دیزلی ش��دن اتوبوس های 
گاز س��وز آلودگی ه��ای زیس��ت محیط��ی را در کالن ش��هر 
اصفه��ان افزای��ش می دهد، گف��ت: حفاظت محیط زیس��ت 
 ب��ا تبدی��ل اتوبوس ه��ای گاز س��وز موجود در س��طح ش��هر 
به اتوبوس های دیزلی به ش��دت مخالف اس��ت و تبدیل شدن 
اتوبوس های گازس��وز ب��ه دیزلی ب��رای محیط زیس��ت هیچ 

توجیهی ندارد.

وی با اشار ه به این که مجموعه حفاظت محیط زیست استان از 
ابتدای امسال برنامه کاهش آلودگی هوای کالن شهر اصفهان 
را در دس��تور کار خود دارد، اظهار کرد: از ابتدای امس��ال 2۱ 
پروژه در قالب طرح های کاهش آلودگی ه��وا در اصفهان اجرا 

شده است.
مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان با اش��اره 
ب��ه ای��ن ک��ه دس��تگاه های اجرای��ی موج��ود در اصفه��ان 
بای��د در راس��تای کاه��ش آلودگ��ی ه��وا ب��ه وظای��ف 
خ��ود ب��ه ص��ورت کام��ل عم��ل کنن��د، اعتق��اد دارد: ارایه 
 س��وخت پ��اک ب��ه وس��ایل نقلی��ه موجود در س��طح ش��هر 
به ویژه وس��ایل نقلیه عمومی از مهم تری��ن برنامه های محیط 
زیس��ت در راس��تای کاهش آلودگی هوای اصفهان به ش��مار 

می رود.
ب��ه عقی��ده وی حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان ب��ا تبدیل 
اتوبوس ه��ای گاز س��وز موج��ود در س��طح ش��هر اصفهان به 
اتوبوس های دیزلی به ش��دت مخالف اس��ت و تبدیل ش��دن 
اتوبوس های گازسوز به دیزلی برای محیط زیست هیچ توجیهی 

ندارد و قابل قبول نیست.
کالنتری با تأکید بر این که کالهش آلودگی های زیست محیطی 
در اصفهان از وظایف تمام مردم است، گفت: تمام اصفهانی ها 
موظف هس��تند در راس��تای کاهش آلودگی هوای کالن  شهر 
اصفهان تالش کنند ودر حال حاضر آلودگی هوای موجود در 
این کالن شهر توسط ایستگاه های سنجش آلودگی هوای نصب 
شده در سطح شهر به صورت ش��بانه روزی رصد می شود و در 
حال حاضر اطالعات این ایستگاه ها، سالم بودن هوای اصفهان 

را نشان می دهد.
وی در ادامه با بیان این که حفاظت محیط زیس��ت استان در 
جریان روند دیزلی ش��دن اتوبوس های گازس��وز اصفهان قرار 
ندارد، افزود:  این اداره در صورت تحقق این موضوع نیز به شدت 
با آن مخالفت می کند، زیرا دیزلی ش��دن اتوبوس های گاز سوز 

برخالف استاندارد های زیست محیطی است

اتوبوسرانی ناچار به ديزلی كردن اتوبوس های گاز سوز است

اتوبوس های اصفهان سوخت ندارند



چهره روزيادداشت

 اصفهان کارخانه تربیت 
سرداران شهید است

اولین یادواره ش��هدای کارکنان ش��رکت آب و فاضالب استان با حضور 
مسئولین کشوری و استانی روز دوشنبه در تاالر همایش های این شرکت 
برگزار شد. در این مراسم، هاشم امینی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فضالب استان اصفهان  عرضه مناسب و هنرمندانه سیره شهدا 
را عاملی بسیار مؤثر در ترویج فرهنگ مقاومت دانست که اهمیت آن در 
شرایط کنونی باید بیش از پیش برای مسئولین و مردم مورد توجه جدی 
قرار گیرد. حجت االسالم دست افکن نیز در این مراسم حامل پیام نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان بود که پیام آیت اهلل طباطبایی 
توسط ایشان قرائت شد. دربخشی از این پیام آمده است: »عزت و سربلندی 
مردم رشید ایران در عرصه های مختلف، مرهون شهادت و شهیدانی است 
که جان و هستی خود را برای اسالم، آزادی و ظلم ستیزی فدا ساختند و 
بدانید و بدانیم که در دهه ها و قرن های آینده نیز همه دستاوردهای انقالب 
و پیروزی های مسلمانان در سایه شهادت عزیزان ما و جانفشانی جوانان 

این مردم و صبوری و مقاومت خانواده های عزیز آنهاست.
 مشاور وزیرنیرو و فرمانده بسیج وزارتخانه نیز در ادامه این مراسم با اشاره به 
کمبود منابع آبی در کشور گفت: احداث سد وتأمین منابع آبی با این کیفیت 
و کمیت، حاصل کار نیروهای متعهد و دلسوز و بسیجی این وزارتخانه است. 
سردار راحمی همچنین  اصفهان را کارخانه تربیت سرداران شهید دانست  
و معتقد بود اصفهانی ها در زمان کنونی نیز وظیفه خطیری درش��رایط 

جنگ نرم دارند.

 توديع و معارفه
 در شهرک صنعتی اصفهان 

روز گذشته طی حکمی از سوی فخراله موالیی معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، سعادت بهرامی به عنوان مدیرعامل 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان منصوب 
 ش��د. پیش از این مرتضی یزدخواس��تی مدیریت شرکت 

شهرک های صنعتی استان اصفهان را برعهده داشت. 

اجرای هوشمندانه 
فازدوم هدفمندی کلید خورد

وزیر نیرو با اعالم تش��کیل هش��ت کارگروه جدید در این 
وزارتخانه، گفت: کارگروه رسیدگی به اجرای هوشمندانه 

فازدوم هدفمندی یارانه ها، آغاز به کار کرد. 
مجید نامجو همچنین به کاهش شدید حجم مخزن سد 
زاینده رود اشاره کرد و گفت: از آنجایی که به دلیل شدت 
 کاهش مناب��ع آب، امکان کش��ت پاییز در پایین دس��ت 
زاینده رود وجود ندارد، باید از هم اکنون زمینه سازی برای 

این امر انجام شود. 

 گشت نامحسوس 
در بازار به راه افتاد

معاون بازرسی سازمان حمایت با هشدار جدی به محتکرین 
و گران فروشان از گشت محسوس و نامحسوس در بازار خبر 
داد و گفت: اش��د مجازات در انتظار کسانی است که به بهانه 
نوسان نرخ ارز، تغییرات قیمت فروش و انبارگردانی، احتکار 
می کنند. مجتبی فراهانی افزود: با برنامه ریزی ها و تمهیدات 
صورت گرفته از سوی سازمان حمایت، تمام واردکنندگان 
کاالهای اساس��ی که مش��مول دریافت ارز مرجع هستند 
مکلفند محصوالت خود را در چارچوب ضوابط تعیین شده، 
از طریق شبکه رسمی و با نظارت سازمان حمایت به مراکز 
فروش عرضه نمایند. وی افزود: به تمامی وارد کنندگانی که 
 عرضه محصوالت خود را کاهش دهند هش��دار جدی داده 
می ش��ود. تخلفات امتناع از عرضه کاال، احتکار محس��وب 
شده و با متخلفین با اش��د مجازات قوانین موضوعه برخورد 
خواهد شد. این مقام مسئول با اشاره به تشکیل اکیپ های 
گشت محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات نظارتی  توسط 
س��ازمان های صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور اذعان 
کرد: هموطنان می توانند موارد تخلف را از طریق س��امانه 
124 اطالع دهند تا سریعا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

خبر ويژه

اخبار کوتاه

نرخ سکه در بازار اصفهان ثابت ماند4
نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، نیم و ربع در بازار طال و جواهر اصفهان  روز گذشته همانند روز یک شنبه 
نرخ گذاری شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم و جدید یک میلیون و 143هزار تومان خرید و 
فروش شد. هر گرم طالي 1۸ عیار خام  هم 113 هزار و 3۵۰ تومان و هر مثقال طال 4۹1 هزار تومان تعیین شد.

آقای ريیس 
حتی معنی خوشه را نمی داند

 نبی اهلل قائدی / مدیر عامل پیشین 
شركت شهرك هاي صنعتي استان 

آقایانی که االن در این حوزه مسئول هس��تند به فکر خودشان و کاسبی 
خودشان هستند و به هیچ عنوان دغدغه صنعت استان را ندارند. چرا به 
یک عنصر پاک و زالل که از دانش باالیی هم برخوردار است باید به یکباره 
بگویند که: » نمی گذاریم از فردا سر کار بیایی« ؟ شما بروید ازبرخی آقایان 
مسئول فعلی بپرسید خوشه چیست؟ برای ش��ما خوشه انگور و خرما را 
 توضیح می دهند،  بروید از برخی 
معاونت هایشان بپرسید، آنها 
هم نمی توانند توضیح بدهند. 
به نظ��ر م��ن تأثی��ر عملکرد 
 مس��ئولین، ب��ی برنامگ��ی و  
همین ط��ور ع��دم وجود یک 
برنامه جامع و مدون در سخت 
ش��دن ش��رایط تولید بسیار 

بیشتر از تحریم هاست. 
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مدیر بانک سپه شعب منطقه اصفهان 
 داوود
 شیخ جبلی

گفت: بانک سپه استان طی سال ۹۰ 
بالغ بر سه هزار و ۵۵۵ میلیارد و 2۸4 
میلیون ریال به بخش صنعت و معدن تس��هیالت پرداخت کرده 
است. همچنین بانک سپه توانسته مقام اول احیای بافت فرسوده در 
کشور را به خود اختصاص دهد. میرزا عبداللهی ها کمک به تولید و 
بخش های مولد و اشتغال زا را امری حیاتی برای پشت سر گذاشتن 
ش��رایط کنونی و خنثی کردن تمام نامالیم��ات و نامهربانی های 
غیرعادالنه استکبار جهانی علیه کشور عنوان کرد و افزود: با توجه 
به این مهم، بانک سپه در سطح کالن با تدوین استراتژی مشخص، 
تمام تالش خ��ود را برای کمک به بخش های مول��د و پروژه های 
استراتژیک و حیاتی کشور همچون استخراج نفت، ذخیره سازی 
نفت، کمک به ایجاد نیروگاه های برق - آبی، کمک به انجام پروژ ه 
های کالن و استراتژیک سیمان، فوالد و توسعه بخش کشاورزی به 
کار گرفته است. وی اجرای این استراتژی در استان اصفهان را نیز 
همچون سایر استان ها برای بانک سپه اولویتی حیاتی و مهم عنوان 
کرد و گفت: تمام سعی خود را به کار گرفتیم تا کمک تولیدکنندگان 

استان برای تولید و اشتغال زایی بیشتر باشیم.

15 هزار میلیارد ريال تسهیالت به فعالیت های مولد 
وی همچنین تصریح کرد: این بانک طی س��ال ۹۰ و شش ماهه 
اول سال ۹1 بالغ بر 1۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های 
مختلف اقتصادی اس��تان و به منظور رفع نیازهای ضروری مردم 

پرداخت کرده است.

 پرداخت 5 هزار و 707 میلیارد ريال تسهیالت
 به بخش صنعت

مدیر بانک سپه شعب اس��تان اصفهان افزود: در این راستا بانک 
سپه استان طی سال ۹۰ بالغ بر س��ه هزار و ۵۵۵ میلیارد و 2۸4 
میلیون ریال به بخش صنعت و معدن تس��هیالت پرداخت کرده 
اس��ت . وی با بیان این که این بانک طی ش��ش ماهه سال جاری 
نیز بالغ ب��ر دوهزار و 1۵2 میلی��ارد و 46۰ میلیون ریال به بخش 
صنعت، تسهیالت پرداخت کرده است گفت : این میزان پرداخت 
تس��هیالت )پنج هزار و 7۰7 میلی��ارد و 744 میلیون ریال( طی 
یک سال و نیم گذشته به بخش صنعت نشأت گرفته از نوع نگاه و 
استراتژی بانک سپه در حمایت و کمک به بخش مولد و اشتغال 
زاست . میرزاعبداللهی ها در ادامه با بیان این که بانک سپه استان 
اصفهان عالوه بر تسهیالت یادشده به بخش صنعت و معدن، بیش 
از ۵7۹ میلی��ارد و ۵62 میلیون ریال نیز طی س��ال ۹۰ به بخش 
کشاورزی تسهیالت پرداخت کرده اس��ت، گفت : این روند طی 
شش ماهه ابتدای سال جاری نیز ادامه پیدا کرده و بانک سپه طی 
این مدت )نیمه ابتدای س��ال جاری( بالغ بر 23۵ میلیارد و 6۵۸ 
میلیون ریال به بخش کشاورزی تسهیالت پرداخت کرده تا این 
بخش مولد و اشتغال زا که اقتصاد کش��ور ما در آن مزیت فراوان 
دارد، بتواند بخش��ی از نیازهای خود را ب��رآورده کند.  مدیر بانک 
سپه شعب منطقه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 

این که نگاه این بانک به تمام بخش های اقتصادی اس��تان بوده و 
هس��ت ، افزود : عالوه بر بخش های مولد یادشده بخش بازرگانی 
و خدمات استان اصفهان نیز از نگاه بانک سپه پنهان نبوده و این 
بخش طی یک سال و نیم گذشته )سال ۹۰ و شش ماهه سال ۹1( 
از بانک سپه بالغ بر هفت هزار و 121 میلیارد و 13۸ میلیون ریال 

تسهیالت دریافت کرده است.

رتبه نخست بانک سپه در پرداخت تسهیالت   
به بازسازی بافت های فرسوده

میرزاعبداللهی ها در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به بازسازی بافت 
های فرسوده در سطح کش��ور و مقام اول بانک سپه در پرداخت 
تس��هیالت به منظور بازس��ازی این بافت ها گفت : در این راستا 
و با توجه به این واقعیت )حفظ س��رمایه های انسانی( بانک سپه 
استان اصفهان طی سال گذشته و شش ماهه سال جاری بالغ بر 
1۹1 میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال به بازسازی بافت های فرسوده، 

تسهیالت پرداخت کرده است .

 برنامه ويژه بانک س�په جهت نوس�ازی نانوايی های 
استان

مدیر بانک س��په ش��عب منطقه اصفهان در بخش دیگری از این 
نشست رسانه ای به بیان سایر تسهیالت پرداختی به بخش های 
مختلف اقتصادی پرداخت و گفت : بانک سپه استان اصفهان طی 
سال ۹۰ و شش ماهه سال جاری بالغ بر 37 میلیارد و 3۸۰ میلیون 
ریال به بنگاه های زودب��ازده ، ۸7 میلیارد و 41۵ میلیون ریال به 
مسکن روستایی ، ۹ میلیارد و ۹3۰ میلیون ریال به مشاغل خانگی 
استان ، 26 میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال بابت مسکن بنیاد شهید، 
جانبازان معزز و ایثارگران گرام��ی ، 1۰۰ میلیارد و ۵1۰ میلیون 
ریال بابت طرح جایگزین خودروهای فرسوده و دو میلیارد و 7۰۰ 
میلیون ریال نیز به منظور بهسازی و نوسازی نانوایی های استان 
تس��هیالت پرداخت کرده اس��ت. وی افزود : عالوه بر تسهیالت 
یاد ش��ده دو هزار درخواس��ت برای دریافت تسهیالت جایگزین 
خودروهای فرسوده در دست بررسی اس��ت که با تکمیل پرونده 
تا پایان سال پرداخت خواهد ش��د. میرزا عبدالهی ها گفت : بابت 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بانک سپه استان سال گذشته 
31 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و شش ماهه سال ۹1 بالغ بر ۵6 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.

 وجود 9700 پايانه فروش و 200 دس�تگاه ATM در 
استان

میرزاعبداللهی ها تعداد پایانه فروش )POS( بانک سپه در سطح 
استان را ۹هزار و71۹ مورد عنوان کرد و اظهار داشت : تمام سعی 
بانک سپه آن اس��ت تا ش��رایط الزم را برای ارایه خدمات بهتر و 
 کیفی تر به هموطنان و مش��تریان گرامی فراهم کند.  وی تعداد 
دستگاه های عابربانک س��په در سطح اس��تان را  نیز2۰۰ مورد 

بیان کرد .

مدير بانک سپه شعب منطقه اصفهان  در راستای احیای بافت فرسوده استان:

نانوایی های اصفهان نونوار می شوند
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ابالغ رأی
4834 ش��ماره دادنامه: 9109970352700455، ش��ماره پرونده: 9009980358501240، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901311، ش��اکی: آقای علی توالیی فرد به نش��انی اصفهان- خ 
چهارباغ پائین- ک پردیس- پ 72 )بنمایندگی از شرکت خانه سازی سپاهان(، متهمین: 1- 
آقای خداخواس��ت بهرامی به نشانی اصفهان- مرق- نرسیده به بهارستان ک هالل احمر 
جنب داروس��ازی، 2- آقای علیرضا محمدی به نشانی مجهول المکان، 3- آقای محمدعلی 
سعادت به نشانی اصفهان- سپاهانشهر- بلوار غدیر- خوارزمی 3- ک صبا- پ 53، اتهام 
ها: 1- مشارکت سرقت، 2- معاونت سرقت، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: 
در خصوص ش��کایت آقای علی توالیی فرد فرزند اکبر به نمایندگی ش��رکت خانه سازی 
س��پاهان علیه آقایان 1- محمدعلی س��عادت فرزند محمود 2- خداخواست بهرامی فرزند 
علی قربان 3- علیرضا محمدی فرزند عوض نفرات اول و دوم دائر بر شرکت در یک فقره 
س��رقت از کارگاه میالد متعلق به شرکت خانه سازی سپاهان و نفر سوم دائر بر معاونت 
در یک فقره س��رقت از کارگاه میالد از طریق همدس��تی ردیف های اول و دوم و سومی 
دائر بر داش��تن س��ابقه کیفری وفق محتویات صفحه 29 پرونده دادگاه با توجه به جامع 
محتوی��ات و اوراق پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، گزارش مرجع انتظامی، اعالم ش��کایت 
ش��اکی، تحقیقات معموله، اقاریر صریح و مق��رون به واقع متهمین در پرونده و محتویات 
صفحات 6-36 پرونده و مفاد کیفرخواس��ت صادره پیوستی و سایر محتویات پرونده و 
عدم حضور متهمین درجلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام 
انتس��ابی به متهمین را ثابت و محرز دانسته مس��تنداً به مواد 2-16-656-42-43-667 و 
لحاظ ماده 726 از قانون مجازات اسالمی هر یک از متهمان ردیف های اول و دوم را جهت 
ش��رکت در سرقت به تحمل دو سال حبس و هفتاد ضربه شالق تعزیری و رد عین اموال 
مس��روقه و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مس��روقه و متهم ردیف سوم 
را جهت معاونت در یک فقره س��رقت به تحمل ش��ش ماه حبس و یک ضربه شالق، حداقل 
مجازات مندرج در ماده 656 قانون مجازات اسالمی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان )اصفهان( می باشد. م الف/ 

10863 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
4835 نظر به اینکه آقای محمدرضا بخش��ی فرزند محمد به اتهام خیانت در امانت حس��ب 
ش��کایت آقای محمدرضا آقاطاهری فرزندیادگار از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
901250 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در ام��ور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 
29 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
ش��د. م الف/ 10862 پورقیصری- دادیار ش��عبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
4836 ش��ماره دادنامه: 9109970352800752، ش��ماره پرونده: 8709980365100540، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910071، شاکی: آقای اردالن ش��اه زمانی به نشانی خ توحید ک 
گلس��تان پ 6، متهم: آقای عبدالحمید صمیمی به نش��انی مجه��ول المکان، اتهام: ضرب و 
جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اع��الم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای عبدالحمید صمیمی که به لحاظ متواری اعالم ش��دن مش��خصات بیشتری از وی در 
اختیار نمی باش��د مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی نس��بت به آقای اردالن شاه زمانی با 
عنای��ت به محتویات پرونده او و تحقیقات بعم��ل آمده نظر به اینکه ارتکاب بزه معنونه در 
وضعیت موجود درپرونده از ناحیه متهم محرز و مس��لم نبوده فلذا دادگاه نظر به مراتب 
مرقوم بلحاظ فقدان دالئل کافی اثباتی ش��رعی موجب حصول قطع یقین و فراغت وجدان 
محکمه و توجهًا حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ای��ران رأی بر برائت متهم از بزه انتس��ابی را صادر و اعالم م��ی دارد. رأی صادره وفق 
مقررات قانونی در مهلت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل رس��یدگی تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر مرکز اس��تان می باش��د. م الف/ 10856  حمصیان- رئیس ش��عبه 102 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
4838 نظ��ر به اینکه آقای ن��ادر ذاکری فرزند حیدر به اتهام مش��ارکت در ایراد ضرب و 
جرح با چاقو حسب شکایت آقای محمدعلی صحتی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 

900025 ب/ 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 

ش��عبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 10850 دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
4839 ش��ماره دادنامه: 9109970353400522، ش��ماره پرونده: 9009980358701232، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901493، ش��اکی: آقای اکبر کریمی با وکالت آقای احمدصنعتی 
کوبائی به نشانی کوهپایه بلوار ش بهشتی جنب میدان نماز، متهم: آقای امیرحسین منانی 
به نش��انی فعاًل متواری، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهم 
بنام آقای امیرحس��ین منانی متواری مبنی بر خیانت نس��بت به شش فقره چک به شماره 
های 121199 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال مورخ 90/2/17 و 121198 به مبلغ بیست 
و پن��ج میلی��ون ریال به تاری��خ 90/2/27 و 121194 به مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال 

ب��ه تاریخ 90/3/31 و 121200 به مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال ب��ه تاریخ 90/3/17 و 
121196 به مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال به تاریخ 90/2/14 و 121197 به مبلغ بیس��ت 
میلیون ریال به تاریخ 90/3/5 همگی عهده بانک س��ینا شعبه عالمه مجلسی حسب شکایت 
آقای اکبر کریمی با وکالت آقای احمد صنعتی کوبایی وکیل محترم پایه یک دادگستری و 
امانت نامه و قرارداد اس��تنادی و اظهارات متهمین و عدم دفاع از سوی متهم بزه انتسابی 
محرز و مس��تنداً به ماده 674 قانون مجازات اس��المی متهم موصوف به تحمل شش ماه 
حب��س محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس ازابالغ واقعی قابل 
واخواه��ی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 10855 مرادی- رئیس ش��عبه 108 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

احضار متهم
4840 نظ��ر به اینکه در پرون��ده کالس��ه 91/5694/190100/37 ک 24 این دادیاری آقای 
جمش��ید کاظمی فرزند امراله به اتهام ترک انفاق حسب شکایت خانم فرخنده حیدریان از 
طرف این دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس 
اصفهان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 10851 ش��عبه 28 دادیاری مجتمع ش��ماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4841 نظر به اینکه آقای فرش��ید طهماس��بی به اتهام تهدید، فحاشی، ایجاد مزاحمت تلفنی 
حس��ب ش��کایت آقای علیرضا جانثاری فرزند عبدالکریم از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910873 د/ 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در ش��عبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د. م الف/ 10854 شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4843 ش��ماره ابالغیه: 9110100351802287، ش��ماره پرونده: 9109980352100817، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911020، خواهان آزاده امامی گورتانی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده غالمرضا دلربا غربی به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هجدهم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980352100817 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/08/24 و ساعت 
12:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 

نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف/ 10872 نوری- منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4846 ش��ماره ابالغیه: 9110100350303271، ش��ماره پرونده: 9109980350300057، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910057، خواهان علیرضا زارعی دادخواستی به طرفیت خوانده 
علی اصغر افراس��بی به خواس��ته اس��ترداد خودرو و تأمین خواس��ته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالسه 9109980350300057 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/08/20 و س��اعت 10:30 تعیین ش��ده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 11037 دفتر شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4847 کالسه پرونده: 136/91، شماره دادنامه: 751، مرجع رسیدگی: شعبه 39 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: فرنگیس خدابنده لو، نشانی: خیابان پانزده خرداد کوچه شهباد، 
دس��ت راست منزل شمس، وکیل: مهری خانی نشانی: بهارستان حدفاصل میدان ولیعصر 
و چهارراه ایثار محله 3 پ 608، خوانده: حسین خدابنده لو نشانی: جاده بهارستان مرق، 2 
کیلومتر باالتر از پمپ بنزین کوچه مهر جنب رستوران گل یخی )مجهول المکان(، خواسته: 
مطالبه بخشی از مهریه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دعوی خانم فرنگیس خدابنده لو با وکالت خانم مهری خانی به طرفیت حس��ین خدابنده لو 
به خواسته مطالبه بخشی از مهریه در نکاحیه شماره 529027 مورخ 73/9/10 و طالقنامه 
مورخ 89/5/9 به شماره 173034 به خواسته مطالبه بخشی از مهریه و خسارات دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صورت جلسه مورخ 91/6/7 
و نظر به اینکه خوانده توس��ط روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود مورخ پنج شنبه 91/4/29 
به ش��عبه دعوت شده که در جلس��ه حاضر نگردیده و دفاع مؤثر بعمل نیاورده و به اصل 
دعوی مطروحه اعتراض ننموده است لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی نموده و 
به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون و یکصد هزار و دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار به نرخ روز 
بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرسی 184/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل 
محاس��به در اجرای احکام در حق خواه��ان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

فقدان سند مالكيت
4848 نظر به اینکه آقاي س��یف اله کاظمي فرزند علي باارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت ششدانگ پالک 
76/2048 بخش یک ثبتي ش��هرضا ش��ده که س��ندمذکورذیل ثبت 66226 در صفحه 70 
دفتر 400 بنام وي ثبت گردیده اینک نامبرده تقاضاي صدورس��ندالمثني نموده اس��ت که 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي 
به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد 
کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 
 

اخطار اجرایی
4849 ش��ماره: 420/91 ب��ه موجب رأی ش��ماره 924 تاریخ 91/6/2 حوزه 13 ش��ورای 
ح��ل اخت��الف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه��م 1- مهدی 

حاجی��ان و 2- حمیدرض��ا زمان��ی هر دو مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: حضور در 
یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رس��می موتورسیکلت به ش��ماره انتظامی 3994- 
اصفه��ان 64 در ح��ق محکوم له س��ید حس��ین منتظری نش��انی محل اقام��ت: اصفهان 
خ وحی��د کوچه مس��جد ائم��ه اطه��ار، کوچه ش��هید منتظری. م��اده 34 قان��ون اجراي 
اح��کام: همی��ن که اجرائی��ه به محکوم علیه ابالغ ش��د محک��وم علیه مکلف اس��ت ظرف 
 ده روز مف��اد آن را ب��ه موق��ع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خود را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 13 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4850 کالس��ه پرونده: 1018/90، ش��ماره دادنامه: 989، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 46 ح 
ش��ورای حل اختالف بهارس��تان، خواهان: غالمرضا ابوترابی نشانی: اصفهان بهارستان 
محله 6 طاوس پنج )5(، خواندگان: 1- محمد قلی زاده 2- محمد وطن دوس��ت 3- حس��ن 
زعفران��ی همگی مجهول المکان، خواس��ته: ال��زام خواندگان به حض��ور در دفترخانه و 
س��پس انتقال س��ند مالکیت خودرو پراید 942 ی 48- ایران 13. گردشکار: پس از ارجاع 
پرون��ده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانون��ی و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور 
 رأی م��ی نمای��د. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی آقای غالمرض��ا ابوترابی به 
طرفیت آقایان 1- محمد قلی زاده 2- محمد وطن دوس��ت 3- حس��ن زعفرانی به خواسته 
ال��زام خوان��دگان ب��ه حض��ور در دفترخانه س��پس انتقال س��ند مالکیت خ��ودرو پراید 
م��دل 83 به ش��ماره انتظام��ی 942/13 ی 48 مقوم به پنجاه میلیون ریال بدین ش��رح که 
خواهان اظهار داش��ته در س��ال 89 یکدستگاه خودرو س��واری پراید به شماره انتظامی 
ف��وق را از خوان��ده ردیف اول خریداری نم��وده و به خاطر دوس��تی و رفاقت دیرینه از 
تنظی��م قولنامه خ��ودداری نموده و پ��س از مدتی وکالت فک پ��الک و کارت خود را به 
ن��ام اینجان��ب تنظیم کرده علیهذا ش��ورا ب��ا بررس��ی اوراق پرونده، مدارک ارائه ش��ده 
اظه��ارات خواه��ان در صورتجلس��ه تنظیمی م��ورخ 91/5/14 و همچنین ش��هود تعرفه 
 ش��ده از ناحیه خواهان و همچنین اس��تعالم صورت گرفت��ه از فرماندهی راهور اصفهان 
که مالک رس��می ف��وق را خوانده ردی��ف دوم اعالم نموده دعوی مطروحه و اس��تحقاق 
خواهان را مقرون به صحت تش��خیص و مس��تنداً به ماده 237 و 362 قانون مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال خودرو 
س��واری پراید به ش��ماره انتظامی 942/13 ی 48 بنام خواهان صادر و اعالم می نماید و 
در خصوص خواندگان ردیف اول و س��وم ش��ورا مس��تنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی است و از زمان 
ابالغ به مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن به مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 11958 ش��عبه 46 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
4851 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 421/91 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت 
محمد دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفیت حی��در طاهری تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/9/8 س��اعت 17/30 تعیین گردیده اس��ت. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
 دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 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 ش��ود. ش��عبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
4852 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 164/91 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت 
محمد دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت کیومرث گلس��تان تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/9/8 ساعت 18 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی مرات��ب 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 
ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان



به مناسبت روز جهانی جیمز باند:

آنچه درباره این مأمور مخفی سرگرم کننده نمی دانستید
عکس های حمید جبلی، دل کانادایی ها را برد 

عکس های تکنیکی اوفضایی رؤیایی و خیال انگیز دارند

سال هاست 5 اکتبرروز جهانی جیمز باند نامگذاری شده است 
و طرفداران پر شمار این جاس��وس خیالی ام.آی.سیکس در 
سرتاسر جهان، پنجاهمین سالگرد تولد این پدیده سینمایی را 
جشن گرفتند؛ مسئله ای که نشان می دهد اصالت نژادی این 
مأمور 007 برای طرفدارانش چندان اهمیتی ندارد و واقعیت 
هم این است که این جاسوس انگلیسی تبار نخستین بار توسط 

یک آمریکایی ایفای نقش شد.
ابتدا کری گرانت هنرپیش��ه اس��طوره ای هالیوود برای این 
 نقش در نظ��ر گرفته ش��ده ب��ود. »آلبرت کاب��ی بروکولی«  
تهیه کننده باند و دوست نزدیک گرانت که در مراسم ازدواج 
این بازیگر هم س��اقدوش او بود، نقش باند را پیش از همه به 

گرانت پیشنهاد داد.

تولد گرانت در انگلستان و خلق و خو و منش انگلیسی مآبانه ای که 
با خود به آمریکا آورده بود )گرانت از سال 1942 یک شهروند 
آمریکایی شده بود(، بایستی به بهتر شدن شرایط و جلوگیری 
از یک »باند آمریکایی احتمالی« کمک می کرد، اما گرانت این 
قرارداد که او را متعهد به حضور در چند فیلم می کرد، نپذیرفت 
و تمایل داشت قراردادش صرفا برای بازی در یک فیلم باشد. 
عالوه بر این، مسئله سن و س��ال گرانت هم مطرح بود و او در 
زمان تولید »دکتر نو« )نخس��تین فیلم از سری باند( پنجاه و 
هشت ساله می شد؛ دقیقا همان سن و سالی که راجر مور در 

آخرین باندش»منظری برای قتل«  داشت.
البته ش��ون کانری بود که جایگزین گرانت ش��د، اما این مرد 
اس��کاتلندی نخس��تین باند نب��ود. این افتخ��ار نصیب یک 
آمریکایی) بری نلسن(  شد که در سال 1954 نقش شخصیتی 
به نام »جیمی باند« را در اقتباسی یک ساعته از کازینو رویال 
از س��ری گلچین ش��بکه تلویزیونی س��ی.بی.اس موسوم به 
»اوج!« بازی کرد. نلسن بازیگر موفقی بود که فعالیت حرفه ای 
مستمری هم داشت. او در سری مجموعه های »شوهر محبوب 
من« در تلویزیون آمریکا حضور موفقی داشت و نقشی کوتاه اما 

به یاد ماندنی هم در »تأللو« کوبریک ایفا کرد.
تهیه کنندگان باند، بعد از ش��ون کانری اسکاتلندی پذیرای 
حضور بازیگرانی استرالیایی )جرج الزنبی(، انگلیسی )راجر 
مور(، ولزی )تیموتی دالتون( و ایرلندی )پیرس براسنان( شدند 
تا باالخره دوباره به بازیگری انگلیسی)دانیل کریگ( رسیدند 

که در سه فیلم اخیر این مجموعه ظاهر شده است.
کریگ به نسبت بعضی از نمونه های متقدم، باند جدی تری به 
نظر می رسد و حس شوخ طبعی کمتری از خود نشان می دهد، 
هرچند این جدیت موقتا و در تعطیالت آخر هفته بعد از روز 
جهانی باند و زمانی که میزبان برنامه زنده شنبه شب خواهد 

بود، رنگ خواهد باخت.

 عکس های حمید جبلی که در شهر تورنتو به نمایش درآمده، 
مورد استقبال و توجه کانادایی ها قرار گرفته است.

این بازیگر که نزدیک به 40 س��ال اس��ت عکاس��ی می کند، 
تعدادی از آثارش را در بخش هنرهای تجس��می جش��نواره 
»ش��ش هفته با هنر ایران« در شهر تورنتوی کانادا به نمایش 

درآورده است.
در ای��ن جش��نواره، عکس های حمی��د جبلی در بخش��ی با 
عنوان »آینده در پس زمینه« که به هنرمندان پیشکس��وت 
اختصاص دارد، در کنار آثاری از حسن وزیری مقدم )نقاش و 
مجسمه ساز(، قباد شیوا )گرافیست( و ادمان آیوازیان )نقاش( 

روی دیوار گالری کویین رفته است.
آثار این هنرمند، فضایی فرا واقع گرا را به تصویر می کشد که 

بار عاطفی و احساسی قوی آنها بر تماشاگرانشان تأثیری ژرف 
می گذارد. از این روست که عکس های جبلی دل کانادایی ها 
را برده و از پر طرفدار ترین بخش های این جش��نواره به شمار 

می آید.
حمید جبلی عکاسی را از سال 1352 ش��روع کرده و ابتدا به 

کارهای البراتواری عالقه مند شده است.
 او بی��ش از ی��ک ده��ه تنه��ا ب��ا اس��تفاده از تکنیک های 
چ��اپ عک��س، آث��اری را ب��ا دس��تگاه آگراندیس��مان 
خل��ق ک��رد و از س��ال 1364، همزم��ان ب��ا کار در فیل��م 
 »ش��هر م��وش ه��ا« ب��ه عکاس��ی از محی��ط واقع��ی نیز 

روی آورد.
عکاس��ی تکنیکی، اجتماعی، طبیعت، تئا تر و فیلم، از جمله 
شاخه هایی اس��ت که او در آنها کار کرده و آثار بی شماری را 

پدید آورده است.
چندی پیش این هنرمند س��ینما، تئاتر و تلویزیون دوباره با 
دوست گرمابه و گلس��تانش ایرج طهماسب نسخه تازه ای از 
کاله قرمزی را روانه س��ینماها کرد تا با فروش��ی بیش از پنج 
میلیارد تومان، رکورد سینماهای راکد س��ال 91 را در ایران 

شکسته باشد. 
با این که حمید جبلی نزدیک به چهار دهه است که عکاسی 
می کند، هنوز در ایران نمایش��گاهی برپا نکرده و کمتر کسی 

آثارش را دیده است.
این بازیگر عالوه بر نمایش عکس هایش در جشنواره »شش 
هفته با هنر ای��ران«، در کنار دیگ��ر داوران ایرانی و کانادایی 
به ارزیابی آثار به نمای��ش درآمده در این روی��داد هنری نیز 

می پردازد.
جشنواره »ش��ش هفته با هنر ایران« در سه بخش هنرهای 
تجسمی، سینمایی و ادبی از 31 ش��هریور در شهر تورنتوی 

کانادا گشایش یافته است و تا 10 آبان برپا خواهد بود.

تجلیل از فرزندان شهدای هسته ای
بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی کودک ونوجوان به روایت تصویر 

تقدیر از استاد قوکاسیانعروسک ها به بچه ها خوش آمد می گویندشادی کودکان در مراسم افتتاحیه 

کافه کتابیادداشت

هفت

دانشگاهUNLVمسابقهفیلمسازیدر48ساعتبرگزارمیکند
این مسابقه که از سال 2001 آغاز شده، با ایجاد محدودیت زمانی برای فیلمسازان، به آنها 
فرصت می دهد تا استعدادها و مهارت هایشان را به نمایش بگذارند. فیلمسازان حاضر در این 
مسابقه باید ظرف 48 ساعت با طی مرحله فیلمنامه نویسی تا تدوین، یک فیلم کوتاه بسازند.
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احتمال برکناری وزیر ارشاد
س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی 
مجلس شورای اس��المی از برخی 
زمزمه ها درخصوص برکناری وزیر 
ارشاد توس��ط رییس جمهور خبر 

داد.
 س��ید علی طاه��ری با بی��ان این که 
زمزم��ه های��ی  توس��ط برخ��ی 
نمایندگان مجل��س و افراد بیرون 
مجلس در زمینه تصمیم رییس جمهور برای برکناری وزیر ارش��اد 
ش��نیده می ش��ود، گفت : دلیل قوی برای افتادن این اتفاق تا کنون 
محرز نشده است. وی ادامه داد:  تغییر وزیر از اختیارات رییس جمهور 
است، اما در حال حاضر دلیل قوی برای برکناری سید محمد حسینی 

وجود ندارد.
پیش ازاین، وزیر ارشاد و رییس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران 
رسانه ها تصمیم وزیر ارشاد در توقیف یکی از روزنامه های اصالح طلب 
را اشتباه توصیف کرده بودند. حس��ینی در واکنش به این اظهارات ، 

صرفا خندید و ترجیح داد سکوت کند.

»یک خانواده محترم« 
به جشنواره ابوظبی می رود 

ششمین دوره جشنواره بین المللی 
فیل��م ابوظبی در حالی قراراس��ت 
پای��ان مهرم��اه برگ��زار ش��ود که 
قراراس��ت فیل��م ضدایرانی »یک 
خانواده محترم« در بخش »مسابقه 
افق های نو«ی این جشنواره حاضر 

شود.
مهم ترین فیلم هایی که قرار است 
در این جش��نواره به نمایش درآی��د، فیلم »آن گاه که ت��و را دیدم« 
به کارگردانی آن ماری جاس��ر از فلس��طین، »المغضوب علیهم« به 
کارگردانی محسن بصری از مراکش و »پس از معرکه« به کارگردانی 
یسری نصراهلل از مصر هس��تند. دیگر فیلم های آشنایی که در لیست 
حضور در این جش��نواره به چش��م می خورد، فیلم »س��نگ صبور« 
به کارگردانی عتیق رحیمی و بازی »گلش��یفته فراهانی« اس��ت که 
چهره ای نادرست و سیاه از افغانس��تان به تصویر می کشد. همچنین 
فیلم »مثل عاشق« به کارگردانی عباس کیارستمی به نمایندگی از 

فرانسه و ژاپن در این جشنواره حاضر شده است.

هنوز هم سینما را دوست دارم 
گورگن سیموني گریگوریان گفت: 
بعد از ش��صت س��ال کار مداوم در 
سینما و انجام کارهاي فني بیش از 
500 فیلم، هن��وز هم ای��ن کار را 
دوست دارم و عالقه مند هستم آن 

را ادامه دهم.
گریگوریان که درافتتاحیه جشنواره 
فیلم هاي ک��ودکان و نوجوان مورد 
تقدیر قرار گرفت، متولد 1312 است و از سال 1330 با فیلم سینمایي 
»مشتي عباد« فعالیتش را از استودیو »عصر طالیي« با عنوان نورپرداز 
دکور آغاز کرد و در ادامه در حرفه هایي چون دس��تیاري فیلمبردار، 
ظهور و چاپ فیلم، زینک کردن صدا و چسباندن نگاتیو مشغول به کار 
بوده است که پس از گذشت 60 سال همچنان در سینما حضور دارد.

وی که با ایسنا سخن می گفت، با اش��اره به تعداد فیلم هایي که کار 
کرده است، با بیان این که حسابش از دس��تش در رفته است، گفت: 
یکي دوبار آمدم حساب کنم نتوانستم و دقیق نمي دانم چقدر است، 

اما فکر مي کنم از 500 فیلم گذشته است.

»چمدان های قدیمی« را 
بهتربشناسید 

گزیده غزل ه��ای علیرضا ق��زوه در کتاب »چمدان ه��ای قدیمی« 
توسط انتشارات شهرس��تان ادب منتشر شد. ش��عرهای این کتاب 
توس��ط علی محمد مؤدب و مبین اردس��تانی انتخاب شده و شامل 

56 غزل است.
این کتاب 120 صفحه ای ش��امل ش��عرهایی چون »بعد رفتم سراغ 
چمدان های قدیمی«، »رفته بودم س��نگ بردارم دست هایم دست 

شیطان شد«، »شور به پا می کند خون 
تو در هر مقام«، »ای آینه هر چه غزل 
هر چه قصیده«، »داد زد: چرا کسی به 
دادمان نمی رسد«، »برگشته ام امشب 
به خود از راه نشابور«، »تمام تیمچه ها 
پر شد از نقاب فروش«، »رسیدم تا اجل 
اما رسیدن شد فراموشم«، »دنیا حکایت 
تلخی است از درد و غصه و ماتم«، »امشب 

لیالی من کو؟« و... است.
کتاب حاضر در ش��مارگان س��ه هزار 
نس��خه و قیمت 3500 تومان به چاپ 

رسیده است.
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مراس��م افتتاحیه بیست وشش��مین جش��نواره 
بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان، دوشنبه شب 
17 مهرماه با حضور وزیر ارش��اد، رییس سازمان 
سینمایی، مس��ئوالن ش��هر اصفهان و جمعی از 
هنرمندان و کودکان در سالن ورزشی گل نرگس 
برگزار ش��د.در ابتدای این مراس��م که اجرای آن 
برعهده امیرحسین مدرس بود، نماهنگی  باعنوان 
»بانوی بی نش��ان« در ارتباط با ش��خصیت واالی 
حضرت فاطمه زهرا)س( به نمایش درآمد که در 
آن جمعی از بازیگران زن س��ینما به ایفای نقش 

پرداخته بودند. 
پس از آن، ماه چهره خلیلی، سحر قریشی، آزاده 

شمس، بیتا بادران و زهرا س��عیدی و تعدادی از 
بازیگران ای��ن نماهنگ به می��ان جمعیت آمدند 
و با بی��ان دیالوگ هایی بر جای��گاه رفیع زنان در 

سینمای ایران تأکید کردند.    
در ادامه، احمد میرعالیی دبیر جشنواره گفت: از 
تمام کسانی که برای آماده س��ازی این جشنواره 
کمک کردند، قدردانی می کنم. س��ال گذش��ته 
این رویداد به ن��ام حضرت علی)ع( مزین ش��ده 
بود و امس��ال ما از نام حض��رت فاطمه زهرا)س( 

بهره گرفتیم.
وی افزود: امروز با حضور 2000 دانش آموز به مزار 
شهدای اصفهان رفتیم و مراسم معنوی افتتاحیه را 

برگزار کردیم. دوستان در این جشنواره بدون ریا و 
با عشق کار کردند. امیدوارم بتوانیم این جشنواره را 
با نام این بانو به خوبی ادامه دهیم و سینمای ایران 

به گونه ای شود که امام زمان پسند باشد.
پ��س از پخش نماهنگی از س��امی یوس��ف درباره 
حض��رت محم��د)ص(، تصاوی��ری از  برگ��زاری 

جشنواره در سال گذشته به نمایش درآمد.
در ادامه با حضور حس��ینی وزیر ارش��اد، مرتضی 
سقائیان نژاد شهردار اصفهان، شهیدی دبیر اجرایی 
و میرعالی��ی، از فرزندان ش��هدای ت��رور علیرضا 
احمدی روشن، آرمیتا رضایی نژاد و محمد حسین 

قشقایی تقدیر شد. 

در ادامه، مراسم بزرگداش��ت گرگین گریگوریان 
پیشکسوت البراتوار با حضور محمود شالویی و جواد 
شمقدری برگزار ش��د. همچنین با حضور شهردار 
اصفهان و جهانبخش س��لطانی مراسم بزرگداشت 
زاون قوکاسیان نویسنده و منتقد سینما نیز برگزار 
شد. قوکاسیان پس از دریافت این جایزه گفت: این 
مراسم بزرگداشت من نیست، بزرگداشت جوانانی 
است که در این ش��هر کار می کنند. امیدوارم این 
جش��نواره در ش��هر اصفهان ادامه داش��ته باشد. 
وی افزود: با توجه به حضور دانش��کده س��ینما در 
اصفهان و محیط ه��ای فرهنگی که در این ش��هر 
وجود دارد، امیدوارم فیلم های مهم جش��نواره در 
سال های آینده متعلق به فیلمسازان این شهر باشد. 
امس��ال قدم های اول برداشته ش��ده است. وجود 
من به خاطر این جوانان اس��ت. من از مس��ئوالن 
سینمایی و ش��هردار اصفهان برای به وجود آمدن 
این فضا که باعث می شود جوانان در اصفهان بمانند 
و ببالند، سپاسگزارم. در ادامه سقائیان نژاد شهردار 
اصفهان عنوان کرد: بیست و شش��مین جشنواره 
فیلم کودک در شرایطی در اصفهان برگزار می شود 
که مرز و بوم ما را، کش��ورهای دیگر درگیر بحران 
اقتصادی کرده اند و این مراس��م هرچقدر باشکوه 
تر برگزار شود پاس��خ خوبی برای آنها خواهد بود. 
سقائیان نژاد ادامه داد: کشوری که اعتماد به نفس 
باالیی دارد، کودکان با نشاط و خانواده های پایدار 
خواهد داش��ت. امی��دوارم این دوره از جش��نواره 
سرآغازدیگری از اندیشه آمیخته با صلح و آرامش 
را در جهان پدید آورد. پ��س از پخش تصاویری از 
پروین دخ��ت یزدانیان و یادی از مرحوم اردش��یر 
ایران نژاد، جوایز عکس و پوستر اهدا شد. در بخش 
بهترین عکس، دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی 
به لیال خوش کنار برای فیلم »روئیدن در باد«  اهدا 
شد. همچنین پروانه زرین این بخش به ایران انتظام 
برای فیلم »قبیله من« تقدیم شد. جایزه چهار دهه 
فعالیت هنری نی��ز به عکاس پیشکس��وت  بهروز 

صادقی اهدا شد.

امیدواری�م هنرمن�دان هن�ر ج�ذب 
کودکان به سینما را داشته باشند

محمد حس��ینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

ادامه گفت: امیدوارم هنرمندان، این هنر را داشته 
باش��ند که کودکان را با فطرت پاکشان با سینما، 
تئاتر، موسیقی و تجس��می حفظ کنند و مانع از 
آن ش��وند که ذائقه فرزندان ایرانی با محصوالت 

غربی تغییر کند. 
وی اف��زود: اگر محص��والت را، ب��ا فرهنگ اصیل 
ایرانی و بهره از اسطوره ها ارایه کنیم کودکان ما به 
دنبال قهرمانان پوشالی نمی روند. امیدوارم هرساله 

این جشنواره با شکوه تر برپا شود.
پ��س از اجرای قطعات موس��یقی توس��ط مجید 
اخشابی، مراسم بزرگداش��ت سیروس حسن پور 
با حضور رییس ش��ورای شهر اصفهان، میرعالیی 
و پوران درخشنده برگزار ش��د. حسن پور پس از 
دریافت این جایزه گفت: قوکاس��یان حق بس��یار 
زیادی بر گ��ردن جوانان ای��ن خط��ه دارد. باید 
یادی کنم از امراهلل احمدجو، کیومرث پوراحمد، 
جهانبخش س��لطانی، اکب��ر خواجوی��ی و... که 

فیلمسازان خوب این شهر هستند.
میرعالیی دبیر جش��نواره در ادام��ه عنوان کرد: 
امی��دوارم دعای خی��ر فاطمه زه��را)س( همراه 
ما ش��ود. ما می خواهیم برای حرم ایش��ان هدیه 
بفرس��تیم ولی می دانیم که قبر ایشان نامشخص 
است. وی ادامه داد: کاشی هایی که امروز در دست 
بازیگران در ای��ن مکان قرار دارد، متبرک ش��ده 
به آب زمزم، تربت امام حس��ین)ع(، گالب قمصر 
کاش��ان، تربت ش��هدای گمنام، آب  و اشکی که 
از چشم عزیزانی در قبور ش��هدای گمنام ریخته 

شده است.
در ادامه، جوایز بخش فیلمنامه نویسی اهدا شد. در 
این بخش، دیپلم افتخ��ار و جایزه نقدی به همراه 
قرارداد نگارش به فیلمنامه »خورش��ید می تابد« 
نوشته پریسا ش��مس و »زنگ دوچرخه« نوشته 

مهدی عطایی اهدا شد.
همچنین دیپلم افتخار به هم��راه جایزه نقدی و 
خرید فیلمنامه به نیاز اسماعیل پور برای »ماهی 
گوشواره دار« و نیاز اس��ماعیل پور و گلزار رضوی 
برای فیلمنامه »س��ارا و مامان گلی« اهدا ش��د. 
همچنین س��یروس حس��ن پور و باب��ک نبی زاده 
جایزه پروانه زرین را برای فیلمنامه »دریا همیشه 

طوفانی نیست« دریافت کردند.

طی یک افتتاحیه نسبتا طوالنی، جشنواره فیلم کودک و نوجوان کلید خورد  

نصفجهانمیزبانگلهاولبخندها

مراسم طوالنی افتتاحیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان با یک س�اعت تأخیرآغاز شد، ولی دکور افتتاحیه به نوعی  گروه 
طراحی شده بود که یک قایق متحرک با حضور کودکان و داوود منفرد در میان برنامه وارد صحنه می شد. فرفره های فرهنگ 

متحرک، یکی دیگر از جذابیت های این دکور بود. 
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان گفت: اگر با فرهنگ 

اصیل ایرانی و با بهره از اسطوره ها، محصوالت خود را ارایه کنیم، کودکان به دنبال قهرمانان پوشالی نمی روند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ایران دوباره با لبنان همگروه شد
قرعه کشی مقدماتی جام ملت های آسیا 2015 روز گذشته در ملبورن 
استرالیا برگزار شد و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تایلند، 

کویت و لبنان همگروه شد. 
 همچنین چین و عراق در گروه C همراه با عربس��تان، دارنده س��ه 
عن��وان قهرمانی و اندونزی رقاب��ت خواهند کرد. ازبکس��تان که در 
س��ال 2011 به مرحله نیمه نهایی این مس��ابقات راه یافته بود، در 
گروه E با ام��ارات، ویتنام و هنگ کنگ دی��دار خواهد کرد. قطر که 
میزبانی رقابت های جام جهان��ی 2022 را در اختی��ار دارد در کنار 
بحرین، یم��ن و مالزی در گ��روه D جای گرف��ت و تیم های اردن، 
س��وریه، عمان و س��نگاپور نیز در گروه A با یکدیگر رقابت خواهند 
کرد. اس��ترالیا، میزبان، ژاپن مدافع عنوان قهرمانی و کره ش��مالی 
و جنوبی ب��دون برگزاری رقابت های مقدمات��ی در مرحله بعد بازی 
خواهند کرد و پنجمین سهمیه نیز به قهرمان رقابت های چلنج کاپ 
2014 اختصاص خواهد یافت. این مس��ابقات از اواخر س��ال جاری 

آغاز می شود. 

  محکومیت ۳۸۵ میلیاردی
 وزارت ورزش

در پی شکایات اشخاص با ادعای مالکیت برخی فضاهای ورزشی در 
طول سال های گذش��ته، وزارت ورزش محکوم به پرداخت خسارت 

به این افراد شده است.
محمد محمدرضایی اظهار داشت: اراضی مذکور که به اشکال مختلف 
در اختیار ادارات تربیت بدنی قرار گرفته بودند، به دلیل سهل انگاری 
 مدیران وقت در ثب��ت به موقع مالکی��ت آنها، م��ورد طمع مافیای 
زمین خواری و سندس��ازی قرار گرفتند. این نماینده س��ابق که در 
زمینه مب��ارزه با زمین خ��واری فعالیت دارد، گف��ت: زمین خواران 
 با اطالع از عدم صدور س��ند مالکیت برای برخ��ی اراضی در اختیار 
تربیت بدنی دست به کار شده و با تبانی و اعمال نفوذ، اوراق و اسناد 

مربوط به واگذاری یا اهدای این اراضی را از بین بردند. 
محمدرضایی افزود: آنها س��پس با تحریک اف��راد و ایجاد معارض و 
استفاده از انساق زراعی و بنچاق های ثبتی به طرح شکایت از ادارات 
تربیت بدن��ی پرداخته و با ارای��ه اطالعات غلط و استش��هادیه های 
واهی و با سوءاستفاده از ضعف دوایر حقوقی موفق به دریافت حکم 

محکومیت وزارت ورزش شدند. 
این نماینده سابق مجلس از اس��تادیوم آزادی تهران و یک مجموعه 
بزرگ ورزشی در اصفهان به عنوان مجموعه هایی یاد کرد که نسبت 
به آنها ادعا شده و مدعی شد که احکام صادره در برخی استان ها در 
حال اجراس��ت. محمدرضایی با بیان این که ادعای اشخاص درباره 
مالکیت اماکن و فضاهای ورزش��ی  از محورهای تحقیق و تفحص از 
سازمان ثبت است، از افراد مطلع خواست که اطالعات خود در رد این 

ادعاها را به مجلس ارایه دهند.

کانون بین المللی هواداران 
ورزش های زورخانه ای تأسیس شد

همزم��ان با هش��تمین س��الروز تأس��یس فدراس��یون بین المللی 
ورزش های زورخانه ای )IZSF(، ثبت نام کانون بین المللی هواداران 

ورزش های زورخانه ای آغاز شد.
از جمله مزای��ای عضویت درکانون ه��واداران فدراس��یون جهانی 
زورخانه ای )IZSF(می توان ب��ه حضور در برنامه ها و جش��ن های 
کانون، حضور در رویدادهای IZSF در سراس��ر جهان و بهره مندی 
از  تخفیف خرید کاال و خدمات شرکت ها و مؤسسات طرف قرارداد با 
کانون اشاره کرد. اشخاص حقیقی و حقوقی مت�قاضی می توانن�د با 
 )http://www.izsf.org/fa/fans( ارس�ال تکمیل فرم ثبت نام
درخواست خود را ارایه کنند تا پس از بررسی مدارک، کارت هواداری 

برای آنها صادر شود.

پیدا شدن مار در رختکن تیم 
مدتی می شود برخی مربیان به اس��تفاده از جادوگر روی آورده اند، 
در این بین نیز به انواع و اقسام ترفندها و روش ها روی آورده اند که 
هر یک در جای خود جالب توجه است. این در حالی است که مسائل 
فنی هر روز با افت و عقبگرد همراه بوده اس��ت.  یکی از مربیان لیگ 
برتری که س��ابقه ملی قابل توجهی نیز دارد، به جادوی هندی روی 
آورده است. وی در آخرین اقدام، جادوگری را از این کشور وارد تیم 

کرده و براساس دستورات وی اقدام می کند. 
در یکی از دیدارهای اخیر این تی��م لیگ برتری، در رختکن یک مار 
 پیدا می شود که تماس��ی با آتش نش��انی جهت رفع مشکل گرفته 
می ش��ود. در این هنگام، س��رمربی اعتراض کرده و عنوان می کند 
این مار متعلق به وی اس��ت. ش��اهدان اظهار می دارند مار از هند و 
در راستای جادوی اخیر وارد شده است. مربیان لیگ برتری زیادی 
هستند که از جادو برای نتیجه گیری استفاده می کنند. این مربی که 
حاشیه ساز است و همواره خبرس��از، اقدام به جذب جادوگر هندی 

کرده و از وی برای نتیجه گیری کمک گرفته است. 

راضی نیستیم   با   بازی های ضعیف 
صعود کنیم

علی کفاشیان/ رییس فدراسیون فوتبال 

خوش��بختانه بازیکنان تیم ملی برای بازی با تیم های بزرگ تر و قوی تر 
انگیزه زیادی دارند. ملی پوشان به ما قول داده اند با عملکرد بهتر و مبارزه 

قوی تر برای پیروزی در این مسابقه حضور یابند.
ما به هیچ عنوان راضی نیس��تیم که تیم ملی، صعودی شانس��ی با بازی 
های ضعیف به جام جهانی داشته باشد. ما می خواهیم تیم ملی صعودی 

قدرتمندان��ه با بازی ه��ای مطلوب به ج��ام جهانی 
داشته و در آن مس��ابقات نیز بازی های خوبی را 
به نمایش بگذارند. تیم ملی، چه مقابل کره ببازد 
چه برنده ش��ود کار کارلوس ک��ی روش تا پایان 

قراردادش که تا پایان خردادماه سال پیش 
روس��ت به همکاری خود با تیم ملی ادامه 

می دهد. توپ گرد است و نتایج مسابقات 
نامشخص. 

6
نشان رقابت های جام ملت های آسیا 2015 رونمایی شد

نشان شانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا که سال 2015 به میزبانی استرالیا برگزار می شود، رونمایی 
شد.  در این نشان یک بازیکن فوتبال به تصویر کشیده شده که توپی را  از کرانه شرقی استرالیا به سمت آسیا  شوت 
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کی روش 
به امید، اعتماد نکرد

ابهام 
در بدهی میلیاردی

درست پیش از دیدار حس��اس تیم های ایران- قطر که با نتیجه سه بر دو به 
نفع کشورمان به پایان رسید، برانکو برای تماشای یکی ازبازی های لیگ برتر 
به ایران سفر کرد و تماش��اگران اصفهانی نود دقیقه با شعار»برانکو، خداداد 
عزیزی« خواستار دعوت او به تیم ملی ایران شدند. خداداد به تیم ملی دعوت 
ش��د و در دوحه پایه گذار پیروزی ایران بود.  وقتی در دیدار س��پاهان مقابل 
پرسپولیس سپاهانی ها آن گونه ش��عار امید تیم ملی سر دادند، همگان فکر 
کردند کی روش دوست دارد به شعور عالقه مندان به فوتبال اعتماد کند و از 
امید که سه سال در اوج را در سپاهان است دردیدار با کره جنوبی بهره ببرد.  
دعوت از ابراهیمی و خط خوردن سریع او نشان داد که کی روش اصوال به بازی 

ابراهیمی اعتقاد ندارد و قرار نیست احتمال تکرار تاریخ وجود داشته باشد.

رییس پیش��ین فدراس��یون کش��تی که از چندی پیش به عن��وان یکی از 
نامزدهای انتخابات نیز برای کس��ب مجدد صندلی ریاست دورخیز کرده، 
ضمن اظهار تأس��ف از وضعیت کنونی گفت: مطمئنا دود ای��ن بی ثباتی و 

بالتکلیفی در فدراسیون به چشم کشتی خواهد رفت.
امیررضا خادم  در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به بدهی های میلیاردی 
فدراسیون هنوز هم برای رس��یدن به صندلی ریاست تالش خواهید کرد یا 
خیر، گفت: به هر حال س��کان هدایت فدراسیون کش��تی باید به زودی به 
دست رییس جدید سپرده ش��ود. البته این بدهی های میلیاردی باید از هم 
 تفکیک شوند و مطمئنا باید روشن شود که آیا این هزینه ها طبق مصوبات و 

برنامه های کشتی صورت گرفته و یا صرف چیزهای دیگری شده است! 

لجیر با ماشین به سوپر مارکت رفت! 
هافبک بلژیکی بازیکن تیم گروژنی روس��یه پس از ورود به یک 
پمپ بنزین و منحرف شدن به س��وی یک سوپر مارکت، موجب 
به بار آوردن خسارت هایی ش��د. جاناتان لجیر به خاطر احتمال 

مصرف الکل جریمه و از رانندگی محروم می شود.

تمایل چینی ها برای جذب لمپارد
دو تیم چینی حاضرند با پیشنهاد حقوق ماهیانه یک 
میلیون پوند، »فرانک لمپارد« را از چلسی به خدمت 
بگیرند. دو تیم شانگهای شنهوآ و »بیجینگ گوآن« 
هر دوپیشنهاد 250 هزار پوندی را به لمپارد داده اند.

باالک مربی می شود
باالک قص��د دارد در آینده ای نزدی��ک دوره مربیگری 
را گذارنده و وارد این حرفه ش��ود. وی هفته قبل پس از 
چند ماه بدون تیم ماندن تصمیم به کناره گیری گرفت و 

کفش هایش را آویخت.

از کربکندي اجازه گرفتم

فرهاد کاظمی خطاب به مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن گفت: اگر در 
قرارداد بازیکنی ذکر شده است که به صورت ثابت در ترکیب اصلی 

تیم باشد، به من اعالم کنید!
فرهاد کاظمي س��رمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
قبل از آن که مس��ئولیت این تی��م را به عهده بگی��رم از کربکندی 
اجازه گرفتم. او در مراسم معارفه اش به عنوان سرمربی تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان افزود: کربکندی زحمات زیادی برای فوتبال ایران 
و اصفهان کشیده و از بزرگان فوتبال کشور است. خوشحال می شوم 
تا بازیکنان تیم ذوب آهن با کربکندی در تماس باشند و او را همانند 

یک معلم بدانند. 

فرهاد کاظمی:
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؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

یک مؤسسه حقوقی مستقر در تهران نیاز به تعدادی وکیل جهت 
همکاری در استان اصفهان را دارد.

تلفن تماس تهران: 77707292 

استخدام

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

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، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

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 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 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 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.

2
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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.

ضمنًا 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 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

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

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

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

هدفمند سازی از خرداد ماه احتمال اجرای مرحله دوم 

 شغلی موفق 4 نکته برای داشتن

بررسی مشکالت کارگران

15 طنز روتین اندر حکایات

چه رنگی است؟  اسم شما  11

3

در دانشگاه اصفهانراه اندازی300 رشته جدید 

16

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 

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

که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 

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

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

برای آماتور هاکتابخانه مرکزی، جایی 

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، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
گالری های سه گانه نمایش دهند. می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

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 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تشدید نظارتتواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 

یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 

 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 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 

بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 

 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 

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

آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
اواخر اردیبهشت داده است.تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

2
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ایتالیایی
مسافرکش  نماهای  دستبند پلیس بر دستان 

سیاه دل 
علت اعتیاد را در کشور اصفهان رتبه دوم مرگ به 

دارد 
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شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله آگهی مزایده )مرحله دوم(
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 
و بيدگل مراجعه نمايند.10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
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

)ریال(مبلغ تضمین 

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 

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

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 تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

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، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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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 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 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 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.

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.

ضمنًا 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 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

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

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
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برنامه ۹0 این هفته مانند همیشه جالب 
گروه 
و دیدنی بود. محور اصلی برنامه پیرامون ورزش

چندین محور بود؛ طرح استیضاح ، ادامه 
ابهامات مجمع انتخابات هیأت فوتبال ف��ارس و حضور دژاگه از 

نکات جالب این برنامه پرمخاطب بود.
 برنامه شب گذش��ته ۹0 از س��اعت 10و 45 دقیقه آغاز شد. در 
آغاز برنامه به حواش��ی تیم ملی نوجوانان اختصاص داشت و به 
همین جهت س��ید مجید حس��ینی کاپیتان تیم ملی نوجوانان 
به همراه عرفان وجدان��ی اولین میهمانان حض��وری برنامه ۹0 
بودند. اشکان دژاگه میهمان ویژه برنامه نود بود. اشکان برخالف 
روزهای نخس��ت حضور زندی به خوبی به زبان فارس��ی صحبت 
کرد .  از 15 س��الگی بازی حرفه ای خود را از هرتابرلین آغاز کرد 
و پدر و مادر وی هر دو ایرانی هس��تند و در سه ماهگی به همراه 
خانواده به آلمان رفت. اولی��ن گل وی مقابل آلمانیا آخن به ثمر 
رسید. دژاگه درباره دو گلی هم که در نخس��تین بازی ملی اش زد 
حرف زد و گفت: »آن ب��ازی خیلی خوب بود و هم��ه بچه ها به 
 من کمک کردند.« در همین لحظه فردوس��ی پور به او گفت که 
می خواستی توپ را سانتر کنی، اما این توپ داخل دروازه رفت که 
دژاگه این واکنش را نشان داد: »توپ رفت توی گل دیگه !« پس از 
دژاگه نوبت رضا قوچان نژاد رسید که با صحبت هاي جالبش رنگ 

و بوي خاصي به برنامه بخشید. 
این بازیکن نسبت به فریدون زندي در زمان ورود به ایران تسلط 
بیش��تري به زبان فارسي داش��ت. وضعیت مهاجم سن ترویدن 
بلژیک خیلي جالب تر از اشکان بود. او که صحنه هاي گلزني اش 

در هلند و بلژیک در حال پخش بود، روي صحنه اي که عصبانیت 
و دست به یقه شدن او با بازیکن حریف را به تصویر کشیده بود، 
توضیح عجیبي داد: »اینجا یک لحظه رگ ایراني ام بیرون زد...«؛ 
جمله  عجیب و جالبي که حتي مجري باهوش��ي مثل عادل هم 
براي رفع و رجوعش به دردسر افتاد! او با اشاره به این که از زمان 
افش��ین قطبی تصمیم داش��ته تا برای تیم ملی ایران بازی کند 
گفت:»پست اصلی من مهاجم است و خیلی این پست را دوست 
دارم. من می دانم که در تیم ملی ایران رقیب��ان زیادی دارم، اما 
تمام تالشم را می کنم تا بتوانم بهترین بازی هایم را انجام بدهم.« 
در این لحظه بود که فردوسی پور خطاب به قوچان نژاد گفت:»می 

دانستی لهجه ای مشهدی،هلندی و بلژیکی داری؟« 

کنایه  فردوسی پور به بازگشت مربی منشوری 
عادل از عدم برخورد الزم با  ناپاکی ها در فوتبال انتقاد و تأکید کرد 

این برنامه کماکان این قضایا را پیگیری می کند. 
 در برنامه این هفته ۹0، بار دیگر به بحث فس��اد در فوتبال اشاره 
شد و عادل فردوسی پور اعالم کرد که با وجود اختصاص سه برنامه 
به این بحث و پیگیری های متع��دد، هیچ برخوردی با متخلفان 
صورت نگرفته و کماکان مش��غول فعالیت هستند. فردوسی پور 
در بخشی از اظهاراتش تلویحا به بازگشت منشوری ها به فوتبال 

اشاره کرد. 
در این برنامه از سوی مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال اعالم شد 
 که فالن مربی، مش��کلی ب��رای بازگش��ت به لیگ برت��ر ندارد، 

چرا که داستان منشور اخالقی در فوتبال به پایان رسیده است! 

جلس��ه تودیع و معارف��ه رییس هیأت 
سمیه 
اسکواش و سرپرست جدیدش در اداره مسرور

کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان 
برگزار شد و این جلسه فتح البابی بود تا وضعیت اصفهان در رشته 
اسکواش مشخص شود. شروع جلسه با صحبت های معاون محمد 
جواهری همراه بود. ابراهیم غالمی مراسم تودیع و معارفه را این 
گونه آغاز کرد: این تغییرات با هماهنگی فدراس��یون اسکواش 
انجام شد. البته امیر جهانبخش رییس قبلی هیأت اسکواش هم 
 پیش تر خواستار کناره گیری از سمتش شده بود. اداره کل هم با 
رایزنی هایی که انجام داد، َهدا محمدی را به عنوان سرپرس��ت 
جدید انتخاب و معرفی کرد. غالمی فرصت را غنیمت شمرد ودر 
برابر دبیر فدراسیون که به عنوان نماینده فدراسیون اسکواش در 
جلس��ه حضور داش��ت از عدم برخورداری اصفهان از امکانات و 
بودجه کافی برای اسکواش گالیه کرد: به اصفهان به عنوان یک 
اس��تان برخوردار نگاه می ش��ود و این امر باعث ش��ده بودجه و 
امکانات کافی در اختیار م��ا قرار ندهند. در حال��ی که امکانات 
موجود ورزشی استان اصفهان در شأن این استان نبوده و نیست. 
دبیر فدراسیون اسکواش هم از قضا با گفته های آقای غالمی هم 
نظر بود: اصفهان در اسکواش طلسم شده و سالن و امکاناتی که 
دارد در شأن نام این استان و شهر نیست. باوجود پتانسیل باالی 
اصفهانی ها در ورزش  اسکواش سخت افزارها و نیرو های پرورش 
داده شده اش کم ماست، ولی ما امیدواریم با تغییرات مدیریتی 
که در هیأت رخ داده شاهد اتفاقات خوبی برای اسکواش اصفهان 
باشیم. بابک فقیر معتقد است استراتژی فدراسیون اسکواش که 

همانا پرورش نیروی انسانی و جذب سرمایه است در اصفهان فلج 
شده و آمار 270 نفر بیمه شده ورزشی اسکواش تأیید  ابتر ماندن 
اس��تراتژی فدراسیون در اصفهان اس��ت: در اصفهان فقط 270 
ورزشکار اسکواش بیمه شده داشتیم که بسیار عدد کمی است و 
نشان می دهد با وجود ارتقای رتبه بیست و چهارمی اصفهان در 
سال 8۹ به رتبه هفتم در سال ۹0 هنوز ضعف هایی وجود دارد. 
دبیر فدراسیون برای اثبات گفته هایش دالیل محکمی مانند عدم 
فعالیت هیأت اس��کوش شهرس��تان های اصفهان به جز آران و 
بیدگل ، نبود سالن مناسب، نبود نماینده ای از اصفهان در لیگ 
برتر و استاندارد نبودن سالن های اسکواش موجود داشت: با وجود 
وضعیت اقتصادی و صنایع فعال موجود در اصفهان، این ضعف ها 
پذیرفتنی نیست. فقیر با گفتن این خبر که فدراسیون اسکواش 
ایران در حال رایزنی برای  ورود  رش��ته اس��کواش به مسابقات 
المپیک است  می گوید: امیدواریم این اتفاق رخ دهد ولی قبل از 
آن، باید ضعف ها و مش��کالت موجود برس��ر راه توس��عه رشته 
اسکواش در استان هایی مثل اصفهان برطرف شود تا بتوانیم از 
نیروهای مس��تعد در ای��ن مناطق ه��م بهره ببری��م. محمدی 
سرپرست جدید هیأت اسکواش استان اصفهان هم بعد از دریافت 
حکم سرپرس��تی اش از دست دبیر فدراس��یون از  رییس قبلی 
هیأت به خاطر تمام زحماتش تشکر کرد و گفت : اهل اسکواش 
نبودم، اما تحقیقات الزم را انجام دادم و وارد این عرصه ش��دم و 
مطمئن هس��تم که با تعامل بین هیأت، فدراس��یون و اداره کل 
ورزش و جوانان اتفاق های خوبی برای اسکواش اصفهان خواهد 

افتاد.

اصفهان در 
اسکواش طلسم 
شده و سالن و 
امکاناتی که دارد 
در شأن نام این 
استان و شهر 
نیست. باوجود 
پتانسیل باالی 
اصفهانی ها در 
ورزش  اسکواش، 
سخت افزارها و 
نیرو های پرورش 
 داده شده اش 
کم است

در این برنامه از 
سوی مسئوالن 
فدراسیون فوتبال 
اعالم شد که فالن 
مربی مشکلی برای 
بازگشت به لیگ 
برتر ندارد، چرا که 
داستان منشور 
اخالقی در فوتبال 
به پایان رسیده 
است! 

پتانسیل باال،  امکانات کملهجه مشهدی،هلندی و بلژیکی قوچان نژاد در برنامه 90

ضعف سخت افزار اصفهان در اسکواشبازگشت مربی منشوری به لیگ برتر



یادداشت

میراث معنوی استان 
مورد توجه عكاسان باشد 

مدی��ركل میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دس��تی وگردش��گری چهارمحال 
وبختی��اری گفت: می��راث معنوی 
این اس��تان به عنوان جاذبه ای بكر، 
مورد توجه عكاس��ان باشد. مژگان 
ریاح��ی زانیان��ی كه در نشس��ت با 
عكاس��ان چهارمح��ال وبختی��اری 
س��خن می گفت،  افزود: آداب و سنن 
مردم چهارمحال و بختیاری به عنوان فرهنگ معنوی بكر، یكی از مهم ترین 
جاذبه های گردشگری این استان است. وی تصریح كرد:اگرچه میراث 
فرهنگی ملموس ش��امل محوطه های تاریخی و بناهای تاریخی این 
استان به اندازه استان های همجوار نیست، اما میراث معنوی این استان 
در كشور بی نظیر است.  ریاحی گفت: این استان به لحاظ  جاذبه های طبیعی 
و آداب و س��نن مردم، یكی از نقاط مهم برای عكاسان است. مدیركل 
میراث فرهنگی،صنایع دس��تی وگردش��گری چهارمحال وبختیاری 
افزود: جاذبه های گردشگری و آداب و س��نن مردم این دیار در قاب 
عكاسی در س��ال های اخیر روند روبه رشدی داش��ته است. به گفته 
 وی، كتاب »همسایگی آس��مان« یكی از كتاب های مهم در معرفی 
جاذبه های گردشگری چهارمحال وبختیاری است كه عكاسان استان 

می توانند در ارایه آثار خود، برای چاپ در این كتاب اقدام كنند. 

 توزیع هزار و 760 تن برنج 
در استان 

ریی��س اداره تنظی��م بازارصنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
چهارمحال و بختی��اري از توزیع ه��زار و 760 تن برنج 
در فروش��گاه هاي منتخب خبر داد. م��رادي افزود:  این 
مقداربرنج، كیلویي 770 توم��ان براي مصرف كننده در 

ده فروشگاه منتخب استان در حال توزیع است.
وي از سفر مباشران میوه استان به شمال كشور خبر داد 
و گفت: امسال 28 مباش��ر، میوه نوروزي مردم را تأمین 

مي كنند.

 تصویب طرح 
پرورش زنبور عسل 

طرح پرورش زنبورعسل با اعتبار پنج میلیارد تومان در 
كارگروه توسعه كشاورزي تصویب شد. معاون تولیدات 
دامي جهاد كشاورزي چهارمحال و بختیاري گفت: طرح 
پرورش زنبورعسل با اعتبار پنج میلیارد تومان دركارگروه 
توسعه كش��اورزي تصویب ش��د. هیبتیان اظهار داشت: 
این طرح براي ایجاد اش��تغال براي ف��ارغ التحصیالن، 
متقاضی��ان و عالقه من��دان طرح پرورش زنبور عس��ل 
تصویب ش��د و تابه حال 380نفر در س��ایت تعاون براي 

پرورش زنبورعسل ثبت نام كرده اند. 

 تولید 4 انیمیشن 
در حوزه هنری 

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از تولید چهار 
انیمیشن از سوی هنرمندان حوزه هنری این استان خبر 
داد. حجت اهلل شیروانی اظهار داشت: انیمیشن یک امكان 
جدید در فیلمسازی و هنرهای تصویری در استان است 
كه توانسته مخاطبان بسیاری را در رده های سنی مختلف 
از گروه جوانان و نوجوانان جذب كند .وی افزود: این فضا 
امكان می دهد كه افسانه های محلی و داستان های بومی 
استان با یک روش جذاب ارایه و روایت های شیرینی در 

قالب تصویر ساخته شود.
ش��یروانی از تولید چهار انیمیشن در این استان خبر داد 
و گفت: خانه انیمیشن حدود سه سال است ایجاد شده و 
تاكنون چهار محصول تولید كرده است، این محصوالت 
در حال حاضر مراحل كارگاهی را پشت سر گذاشته و در 

مرحله تولید است. 

خبر ویژه

معاون سیاسی امنیتی استاندار
 یزدان جاللی 

بخش تولید بازی های رایانه ای درچهارمحال و بختیاری فعال است  
و چون مأموریت ذاتی كانون، پرورش كودكان و نوجوانان اس��ت به 
همین دلیل كانون ارتباطات زیادی با كودكان دارد و برنامه های زیادی 

را درطول سال برای كودكان و نوجوانان برگزار می كند. 
درواقع تربیت پذیری كودكان ازطری��ق كانون های پرورش كودكان 
اس��ت كه  این كار را به خوبی  انج��ام می دهند،  چرا ك��ه هم اكنون 
كانون، بخش های زی��ادی ازجمله بازی های رایان��ه ای را دارد كه 
دراختیاركودكان می گذارد و می توان قاطعانه گفت بهترین بخش 
دركانون ه��ای چهارمح�ال 
وبختی�اری انیمیش��ن است 
كه هم اكنون در كانون های 
این اس��تان فعال اس��ت. به 
همه ای��ن دالی��ل اززوایای 
دیگرهم می شود این طوردید 
 كه یكی ازمنابع تولید ثروت، 

بازی های رایانه ای است. 

 بخش تولید بازی های رایانه ای 
فعال است

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
عكاس شهركردی در صربستان درخشید  

عكاس جوان چهارمحال وبختیاری موفق به كسب مدال طالی جشنواره عكس صربستان 
شد. امین پاسی شیرازی عكاس جوان شهركرد دراین جشنواره با عكس »مرد و كار« درگونه 

مستند اجتماعی، موفق به كسب مدال طالی جشنواره شد.
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ناهنجاری های حواشی مسابقات ورزشی کاهش   
می یابد

مدیركل كتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: با 
جذب جوانان به سوی مطالعه و ورزش، ناهنجاری های حواشی 
مسابقات ورزشی درصد قابل مالحظه ای كاهش خواهد یافت.

بهروزصادقی اظهار داش��ت: اگرمقوله كت��اب و كتابخوانی را 
با ورزش گره بزنیم، ش��اهد پیشرفت های چش��مگیر جوانان 

درعرصه های ورزشی، فرهنگی و علمی خواهیم بود.
وی با اشاره به تبلیغ و ترویج كتابخوانی در محیط های ورزشی، 
گفت: با جذب جوانان به سوی مطالعه و ورزش، ناهنجاری های 
حواش��ی مس��ابقات ورزش��ی درصد قابل مالحظه ای كاهش 

خواهد یافت.
صادق��ی از عضوی��ت پرس��نل اداره ورزش و جوان��ان در 
كتابخانه های عمومی این اس��تان خبر داد و گفت: در صورت 

مشاركتی شدن كتابخانه اداره ورزش و جوانان، این اداره كل 
منابع و خدمات الزم را ارایه می كند.

مدی��ركل كتابخانه های عموم��ی چهارمح��ال و بختیاری بر 
ضرورت نهادینه كردن فرهنگ مطالعه در جامعه تأكید كرد و 
گفت: كتاب در فرهنگ عمومی جامعه ما دچارمهجوریت بوده 
و با وجود تبلیغات فراوانی ك��ه در این زمینه صورت می گیرد، 

هنوز نقش خود را به درستی در میان افراد پیدا نكرده است.
وی با بیان این كه نهادینه س��ازی فرهن��گ مطالعه نیازمند 
سرمایه گذاری اس��ت، گفت: تولید فكر و اندیش��ه با نهادینه 
كردن فرهنگ مطالعه مفید تحقق می یابد كه این مهم همواره 

از تأكیدات رهبر معظم انقالب بوده است.
صادقی با تأكید بر این كه گام برداش��تن در راس��تای نهضت 
مطالعه مفید س��رلوحه فعالیت ها و اهداف این اداره كل است، 
گفت: برای دستیابی به این مهم، نیازمند حمایت و پشتیبانی 

مسئوالن در دستگاه ها و ادارات مختلف هستیم.
وی نهضت مطالعه مفید را جزء دغدغه های اصلی دوستداران 
 علم، فرهن��گ، ادب و پژوهش برش��مرد و گف��ت: این مهم با 

همفكری تمامی دستگاه های مربوطه محقق می شود.

ورزشكاران استان کتابخانه تخصصی دارند
مدی��ركل ورزش و جوان��ان چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
در ح��ال حاض��ر ای��ن س��ازمان دارای ی��ک ب��اب كتابخانه 
تخصصی ویژه ورزش��كاران در مركز اس��تان اس��ت. محمود 
شمسی پورنیزاظهارداش��ت: درحال حاضر این سازمان دارای 
یک باب كتابخانه تخصصی ویژه ورزش��كاران در مركز استان 
است و در صورت داشتن ش��رایط الزم برای مشاركتی كردن 
كتابخانه، اقدامات الزم انجام خواهد گرفت. وی با استقبال از 
پیشنهادات مدیركل كتابخانه های عمومی در راستای ترویج 
فرهنگ كتابخوان��ی، گفت: با توجه به تأكی��دات رهبر معظم 
انقالب در راس��تای كتاب و كتابخوانی، ای��ن اداره كل در نظر 
دارد طیف گسترده ورزشكاران را به كتاب و مطالعه سوق دهد.

شمسی پور با اشاره به اهمیت كتاب و كتابخوانی، اظهار كرد: 
باید به نهادینه ك��ردن عادت به مطالع��ه در تمامی تفكرات و 
اندیشه ها اقدام كرده و شور، شوق و عشق به كتاب و كتابخوانی 
در جامعه اس��تمرار داش��ته باش��د. مدیركل ورزش و جوانان 
چهارمح��ال و بختیاری كت��اب را دریچه ای به س��وی جهان 
شگفت انگیز علم برش��مرد و گفت: مطالعه راهی بسیار ساده 
و عملی برای پرورش استعدادهای خدادادی انسان و آموزش 
علوم و فنون بوده كه او را در مسیر رش��د و تكامل، راهنمایی 

می كند.
وی ب��ا تأكید بر ض��رورت برنامه ری��زی و تالش ب��رای ترویج 
فرهنگ كتابخوانی، گفت: گسترش فرهنگ كتابخوانی نیازمند 

برنامه ریزی مدون است.
شمس��ی پور با بیان ای��ن كه كتابخوان��ی باید ب��ه یک عادت 
همیش��گی در مردم به ویژه جوانان تبدیل شود، افزود: باید از 
تمامی ظرفیت ها از جمله كتابخوانی در این راس��تا اس��تفاده 

شود.
مدی��ركل ورزش وجوانان چهارمح��ال و بختی��اری با تأكید 
برضرورت ارایه راهكارهای جدی و عملی در راستای نهادینه 
كردن فرهنگ كتابخوانی در جامعه، تصریح كرد: نخس��تین 
قدم در راس��تای نهادینه كردن این فرهن��گ، اهتمام جدی 
خانواده ها در تشویق و ترغیب فرزندان خود به خرید و مطالعه 

كتاب است.

در نشست مشترک مدیران کل کتابخانه های عمومی و  ورزش و جوانان مطرح شد

كتاب و مطالعه باید از مهجوری خارج شود 

گروه   چندی پیش و درادامه این که امروزه به اثبات رسیده ترویج فرهنگ می تواند از بسیاری از 
معضالت موجود در الیه های مختلف جامعه بكاهد، مدی�ر کل دو اداره کتابخانه های عمومی شهرستان

چهارمحال و بختیاری و مدیرکل ورزش و جوانان چهارمح�ال و بختیاری که بیش از دیگران 
دغدغه جوانان را دارند طی نشستی به هم اندیشی و تبادل نظر پرداختند. در این نشست که هر دو طرف با دیدگاه 
مثبتی در آن حضور داشتند، برنامه های مهمی وعده داده و نظرات مهم تری تبادل شد که در ادامه به شاخص ترین 

موارد موجود در آن مروری خواهیم داشت.  

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

اخطار اجرایی
4803 ش��ماره: 753/90 به موجب رأی ش��ماره 319 تاریخ 91/4/19 حوزه 25 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا انصافی علیشاه مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهارده میلیون ری��ال بابت دو فقره چک 091036-

86/6/15 مبل��غ نه میلیون ریال و چک 091029-86/1/8 مبل��غ پنج میلیون ریال و پرداخت 
یکصد هزار هزینه نشر آگهی سه هزار تومان هزینه دادرسی و تأخیر و تأدیه از سررسید 
چک ها در حق خواهان جواد الماس��ی نش��انی: خ پروین جنب بان��ک انصار 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 است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4817 کالس��ه پرونده: 139/91، ش��ماره دادنامه: 642، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا دش��تی اصفهانی نش��انی: اصفهان خ جی خ اهلل اکبر 
کورش ش��جاعی ک نیلوفر پالک 24، خوانده: عباس قاس��م زاده فرزند حمزه علی مجهول 
المکان، خواس��ته: الزام به تنظیم سند موتورسیکلت به شماره انتظامی 6859- اصفهان 38، 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای علیرضا دش��تی اصفهان��ی به طرفیت عباس 
قاسم زاده به خواسته الزام به انتقال سند موتورسیکلت به شماره انتظامی 6859- اصفهان 
86 و مطلق خس��ارات دادرسی به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی که خواهان با ارائه قولنامه 
مورخه 1385/4/20 اعالم می دارد موتورس��یکلت را از خوانده خریداری و کل ثمن معامله 
را پرداخت نموده و موتور در ید او بوده و خواس��تار تنظیم س��ند انتقال شده است خوانده 
با وصف ابالغ از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه رسیدگی مورخه 1391/4/6 حاضر نشده و 
الیحه ای نیز تقدیم ننموده اس��ت لذا شورا دعوی را به شکل مطروحه ثابت و وارد دانسته 
و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال رسمی موتورسیکلت به شماره انتظامی 6859- اصفهان 38 به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ س��ی و دو هزار ریال هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی  
4818 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک پالک ش��ماره 33/58 واقع درمهرقویه 
بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي ول��ي اله پورغالم فرزند فیض اله 
وغیره درجریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضورمتقاضی ثبت به عم��ل نیامده اینک بنابه 

دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثب��ت و برطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 1391/9/9 ساعت 8 صبح درمحل شروع و بعمل خواهدآمد. لذابه موجب این 
آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرر درمحل حضوریابند. 
اعتراض��ات مجاوری��ن وصاحبان ام��الک مطابق م��اده 20 قان��ون ثبت ازتاری��خ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه 
این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید 
حدود در روز بعد ازتعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
 

مزایده
4819 بر اس��اس پرونده اجرائی کالسه 9/2543/خ/89 تمامت شش��دانگ یکباب مرغداری 
به ش��ماره 41/175 واقع در قصرچم بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 14200 متر مربع 
مورد ثبت صفحه 28 دفتر 424 با حدود اربعه ذیل:ش��مااًل به طولهای س��یزده متروشصت 
ویک متردیواریس��ت به جاده صحرائی ش��رقًا اول به طول 172/5 متردرودیواریس��ت به 
اراضی بایرچهل ویک اصلی دوم به طول ش��ش متردرودیواریس��ت به کوچه جنوبًا درپنج 
قسمت اول به طول 24 متردیواریست به زمین 41 اصلی دوم به طول 25/50متردیواریست 
ب��ه باغ 41 اصلی س��وم که غربی اس��ت به طول یک متر چهارم به طول بیس��ت وهش��ت 
متروهشتادسانتیمتردیواریس��ت ب��ه باغ چهل وی��ک اصلی پنجم به ط��ول 2/20 مترجای 
درودیواریس��ت به راه غربًا به طول 187 متر دیواریست به پالک 41 اصلی حقوق ارتفاقی 
نداردبه نام حسینعلی بهرامی فرزند ابولفتح ثبت و سند صادر شده است وبه موجب اسناد 
رهنی ش��ماره 16103 مورخ 85/5/30 و23586 مورخ 86/7/22 دفتر145 شهرضا از طرف 

نامبرده در رهن بانک کش��اورزی شعبه ش��هرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی 
بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار 
باس��تناد قانون اصالح م��اده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نام��ه اصالحی مربوطه پالک 

مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ 
ارزیابی کارش��ناس رسمی دادگستری بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید 
درمحل ب��ه صورت یکباب مرغداری ب��ا عرصه به مس��احت 14200 مترمربع واعیانی ها 
وتاسیسات داخلی آن شامل یک سالن پرورش مرغ با زیربنای یکهزارودویست متربا سقف 
ضرب��ی آجری ویک انباردان ب��ا زیربنای یکصد مترمربع ویک اط��اق کارگری با زیربنای 
پانزده مترمربع،حصاراطراف مرغداری چینه گلی)1034 مترمربع( ویک حلقه چاه دست کن 
با آب دهی حدود یک لیتردرثانیه وانشعاب برق سه فازوکابل کشی و فضای سبز که کاًل به 
مبلغ یک میلیاردوبیس��ت وچهارمیلیون ریال )1,024,000,000( ریال ارزیابی گردیده است. 
در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روزسه شنبه مورخ91/8/16 در شعبه اجرای 
ثبت اسناد ش��هرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده 
با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل میگردد.
مزایده ازمبلغ کارشناسی یک میلیاردوبیس��ت وچهارمیلیون ریال ریال )1,024,000,000(
ریال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیش��نهادی وبه هر کس که خریدار باشد فروخته میشود 
طالبین میتوانند قبل از تش��کیل جلس��ه از مورد مزایده به آدرس: جاده شهرضا � سمیرم 

روس��تای قصرچم ابتدای روستا سمت راس��ت بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که 
کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی 
وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر 
هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباش��د این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود 

در تاریخ 91/7/19چاپ ومنتشر میشود. میر محمدی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

حصر وراثت
4820 خانم زهرا س��ید قلعه دارای شناسنامه شماره 41962 به شرح دادخواست به کالسه 
4097/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان محمدعلی ابوطالبیان الیادرانی بشناس��نامه 28 در تاری��خ 91/6/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه فرزند 
و یک همس��ر دائمی بش��رح زیر: 1- مری��م ابوطالبیان الیادران فرزن��د ش ش 51987، 2- 
مه��ری ابوطالبیان الیادران فرزند ش ش 3842، 3- فهیمه ابوطالبیان الیادران فرزند ش ش 
1271658615، 4- زهرا س��ید قلعه همس��ر ش ش 41962 و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
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 شورا تقدیم دارد و اال 

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

ابالغ رأی
4821 کالس��ه پرونده: 2072/90، ش��ماره دادنامه: 643، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
ح��ل اختالف اصفهان، خواه��ان: عبداالمیر صفائی خورزوقی، آدرس: اصفهان ملک ش��هر 
خ مفتح ش��انزده متری بهاران نبش کوچه ش��هید فتحی، خوانده: عباس قاس��می مجهول 

الم��کان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را 
اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی عبداالمیر 
صفائی خورزوقی بطرفیت عباس قاس��می بخواس��ته مطالبه مبل��غ 4/000/000 ریال وجه 
حواله ش��ماره 240408-90/10/7 عهده مؤسس��ه بانک سرمایه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از س��وی مؤسسه بانک سرمایه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که 
اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 
310 و 313  ق.ت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 36/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/12/9 تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق 
خواه��ان صادر و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ی ب��ه این مرجع خواهد بود. و پ��س از اتمام مهلت واخواهی ظ��رف 20 روز قابل 
 تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4822 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 568/91 ش 23 خواه��ان میثم قاس��می ب��ا وکالت 
داود نیک نام دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وجه یک فقره چک به ش��ماره 2451647081 
و هزین��ه دادرس��ی و ح��ق الوکاله و تأخیر تأدیه به طرفیت مس��عود تقی زادگان- ش��هال 
ای��ازی تبریزی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/8/22 س��اعت 17/30 

عص��ر تعیین گردی��ده، با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مرات��ب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 23 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4824 در خصوص پرونده کالس��ه 567/91 خواهان رس��تم ن��وروزی با وکالت آقای نیک 
نام دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه 2 فقره چک به ش��ماره های 91/1/15-245164779 
و 245164797-91/1/15 و تأخی��ر تأدیه و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
مس��عود تقی زادگان- ش��هال ایازی تبریزی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/8/22 س��اعت 17 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4825 در خصوص پرونده کالس��ه 524/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواستی مبنی بر 
مطالب��ه وجه یک فق��ره چک مبلغ 2/000/000 ریال به انضمام خس��ارات قانونی به طرفیت 
رضا قندهاری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/8/30 ساعت 
15/30 تعیی��ن گردیده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مرات��ب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4826 در خصوص پرونده کالسه 867/91 ش 33 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه 3 فقره چک به مبلغ 50/000/000 ریال بانضمام مطلق خس��ارات به طرفیت 
محمد زمانیان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/9/11 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 منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
4827 ش��ماره: 462/91 ش 11 بموجب رأی ش��ماره 710 تاریخ 91/5/7 حوزه 11 شورای 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه باب��ک صادق مال 
واجردی مجهول المکان محکوم اس��ت به: الزام در دفترخانه ثبت اس��ناد رس��می و انتقال 
س��ند موتورس��یکلت به ش��ماره انتظامی 4365- اصفهان 59 و س��ه ه��زار تومان هزینه 
دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان مس��عود غالمی نش��انی محل اقامت: جی، 
خ مس��جد علی، روبروی ش��هرک معل��م، کوی غالمرض��ا برومند پ 24. م��اده 34 قانون 
ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخ��ت نکند و اموالی از وی 
به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء 
 محکومی��ت ه��ای مالی به اج��راء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 11 حقوقی

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4832 ش��ماره دادنامه: 9009970352901728، ش��ماره پرونده: 9009980358000245، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901085، شکات: 1- آقای وحید ش��اهمرادی به نشانی ملک شهر 
خ مفت��ح ک ش امی��ن پ 37، 2- آقای عباس س��لیمانی به نش��انی خ می��رزا طاهر ک دکتر 
بهش��تی ک کرمانی درب س��بزرنگ، 3- منصور جان نثاری با وکالت آقای مهرداد فتوحی 
به نش��انی اصفهان خ وحی��د مجتمع امین، 4- آقای علیرضا قره داغی به نش��انی خ پروین 
مجتمع مس��کونی مالص��درا بلوار میخک ک میخ��ک پ 305، 5- آق��ای محمدرضا جهانی 
به نش��انی اصفهان خ ش��ریعتی کوی ش��ریعتی پ 15، متهم: آقای جمع��ه امیری مجهول 

المکان، اتهام: کالهبرداری، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خص��وص اتهام آق��ای جمعه امیری )امیدی( فرزند ج��ان اله متولد 1360 
تبعه افغانس��تان مقیم اصفهان فعاًل متواری و فاقد مش��خصات بیشتر دائر بر کالهبرداری 
با انج��ام مانورهای متقلبانه و فریب افراد به داش��تن اختیارات واهی با انتش��ار آگهی در 
جرای��د مبنی بر واگذار وام اقس��اطی با س��ند مس��کونی و ترغیب افراد به افتتاح حس��اب 
در بان��ک و واری��ز وجه به حس��اب و اخذ اس��ناد و مدارک آنان و س��پس تحصیل وجوه 
واریز ش��ده از بانک با جعل عنوان و ارائه اس��ناد و مدارک مجعول در تاریخ های شش��م 
و هش��تم و نهم تیرماه 89 موضوع ش��کایت آقای��ان 1- عباس س��لیمانی جورتانی فرزند 
ق��درت اله 2- منصور جان نثاری الدانی فرزند حس��ین با وکال��ت آقای مهرداد فتوحی 3- 
علیرضا قره داغی فرزند توکل 4- وحید ش��اهمرادی قه��ه فرزند عباس و 5- محمدرضا 
 جهان��ی فرزند عباس��علی از توجه ب��ه مفاد کیفرخواس��ت صادره و محتوی��ات پرونده و 
تحقیق��ات ب��ه عم��ل آم��ده و گزارش��ات مأموری��ن انتظامی و مف��اد اظهارات ش��کات و 
نمایندگان اداره امور ش��عب بانک ملی اس��تان اصفهان و بانک های ملی ش��عبه س��پاهان 
)ک��د 3026( و چه��ارراه نظر )کد 3111( و بلوار دانش��گاه اصفهان )ک��د 3107( و آزادگان 
)ک��د 3035( و 3101 و مندرج��ات نظری��ه کارش��ناس رس��می دادگس��تری در رش��ته 
تش��خیص اصالت خ��ط و امضاء و اثر انگش��ت مبنی بر ع��دم تطابق امضائات منتس��ب 
 به ش��کات در اس��ناد برداشت از حس��اب های آنان نزد بانک های یاد ش��ده با امضائات 
مس��لم الص��دور آنان و با عنایت به س��ایر قرائ��ن و امارات مضب��وط در پرونده از جمله 
عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرس��ی با وصف احضار قانونی و نش��ر آگهی، 
ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه مش��ارالیه محرز ومسلم بوده دادگاه باستناد ماده یک قانون 
تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام عالوه بر الزام مرتکب به رد وجوه تحصیل ش��ده در حق شکات شامل مبلغ 
59/900/000 ریال در حق ش��اکی آقای عباس س��لیمانی و مبلغ 49/500/000 ریال در حق 
ش��اکی آقای منصور جان نثاری و مبلغ 49/900/000 ریال در حق ش��اکی آقای علیرضا 
قره داغی و مبلغ 29/900/000 ریال در حق آقای وحید ش��اهمرادی و مبلغ 23/900/000 
ری��ال در حق آق��ای محمدرضا جهانی، نامب��رده را به تحمل هفت س��ال حبس و پرداخت 
مبل��غ 59/900/000 ریال معادل باالترین مبلغ تحصیل ش��ده به عنوان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 10864 حاجی زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
4833 ش��ماره دادنامه: 9109970352700605، ش��ماره پرون��ده: 9009980365901376، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901419، شاکی: خانم زهرا هاش��می به نشانی خانه اصفهان فلکه 
ماه فرخی امید ش��رقی ب��ن حیدری، متهم: آق��ای رضا کریمی به نش��انی مجهول المکان، 
اته��ام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح 
زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت خانم زهرا هاش��می 
 فرزند س��ید حس��ین علیه آقای کریم��ی فرزند چراغعل��ی و دائر بر ع��دم رعایت نظامات 
دولتی منجر به ایراد صدم��ه بدنی غیرعمدی به میزان هفتاد درصد تقصیر دادگاه با توجه 
و بررس��ی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی 
نحوه ش��هادت شهود تعرفه ش��ده در پرونده نظر به هیئت سه نفره کارشناسان در پرونده 
و اق��رار صری��ح و مقرون به واقع متهم در پرونده و در دادس��را و ع��دم حضور وی در 
جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و مفاد کیفرخوس��ت صادره پیوستی 
در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته مستنداً به مواد 294-361-495-485-

295-297-302-304-2-15-16- بن��د 4 م��اده 480-481-424-425 از قان��ون مجازات 
اس��المی و م��واد 95-171-176 از قان��ون کار متهم موصوف الذکر را ب��ه پرداخت هفتاد 
 درصد از دیات ذیل الذکر در حق ش��اکی محکوم می نماید. جهت بریدگی در ناحیه انگشت 
پنجم دس��ت راس��ت در حد س��محاق و در حد فاصل بن��د اول و دوم ب��ه پرداخت چهار 
صدم دیه یک بند انگش��ت و جهت آس��یب رباط خم کننده و عصب انگش��ت پنجم دس��ت 
راس��ت ب��ه پرداخ��ت نیم درص��د کامل��ه و جه��ت محدودی��ت حرکتی و اختالل حس��ی 
در ناحی��ه انگش��ت پنج��م که منج��ر به نقص عضو ش��ده ب��ه پرداخت چه��ار صدم دیه 
 کامل��ه و بعن��وان ارش و از نوع انتخابی در حق ش��اکی و جهت لحاظ جنب��ه عمومی بزه 
یاد ش��ده به پرداخت دویست برابر مزد یک کارگر در حق صندوق دولت محکوم می نماید. 
ایض��ًا مخفی نماند از دیات فوق الذکر متهم محک��وم به پرداخت هفتاد درصد از دیات فوق 
در حق ش��اکی می باش��د. مهلت پرداخ��ت دیه از زمان وقوع حادث��ه )90/4/25( به مدت 2 
س��ال می باش��د. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
مرکز اس��تان )اصفهان( می باشد. م الف/ 10865 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
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امام علی )ع( :
 مردم، با آنچه نمى دانند، دشمنند.

پاییزی بدون زکام را تجربه کنید

»زکام« ب��ه معنی التهاب بافت مخاطی بینی اس��ت که آزاد ش��دن 
واسطه های التهابی مانند هیستامین موجب احتقان بینی، آبریزش 

بینی و کاهش حس بویایی می شود.
زکام به آبریزش بینی به طرف خارج حلق و سینه گفته می شود که 
می تواند در نتیجه س��رماخوردگی ساده ایجاد ش��ود و یا دنباله یک 
بیماری مهم تر مانند س��رخک و آنفلوانزا باشد. این بیماری در فصل 
پاییز بسیار متداول اس��ت ولی می توان با رعایت نکات خاص از این 

بیماری پیشگیری کرد.
    براي کاهش احتمال سرماخوردگي، از تماس دست ها با بیني و 
صورت خود، حتي المقدور پرهیز کنید و به طور مداوم دست هاي خود 
را با آب گرم و صابون بش��ویید. این کار به ویژه پس از قرار گرفتن در 
اماکن عمومي مثل فروشگاه ها، ایستگاه هاي اتوبوس و مترو، مدرسه 

و اداره، ضروري است.
    با مشورت پزشک، واکس��ن آنفلوانزاي فصلي را در زمان مناسب 
تزریق کنید، اما اگر پس از واکس��ن دچار عالئم آنفلوانزا ش��دید، با 
پزشک مشورت کرده و از داروي مناسب براي کاهش عالئم استفاده 

کنید.
     همچنین توصیه مي شود که احتمال ابتال به آلرژي هاي فصلي 
را با محدود کردن تماس خود با مواد آلرژي زا و پرهیز از قرار گرفتن 
در معرض هواي حساسیت زا کاهش دهید. براي این منظور، درها و 
پنجره ها را در طول س��اعات صبح و قبل از ظهر ببندید چون در این 

ساعات میزان گرده هاي آلرژي زا در هوا به باالترین حد مي رسد.
     این روزها ممکن اس��ت با باال و پایین شدن دمای هوا، بدن شما 
عرق کند و در مواقع خنک ش��دن آن احتمال سرماخوردگی، بسیار 
باال خواهد رفت. همیش��ه به اندازه ای لباس بپوشید که از به وجود 

آمدن این مشکالت جلوگیری شود.
     مصرف ویتامین ه��ای A و C که در انواع میوه ها و س��بزیجات 
به وفور یافت می ش��ود و از جمله آنتی اکس��یدان ها به شمار می آید، 
می تواند برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی مؤثر باشد. میوه های 
ترش مزه مانند لیموترش و کیوی سرش��ار از ویتامین C هستند و 

برای درمان سرماخوردگی توصیه می شوند.
    از سونای استخرها استفاده کنید، چرا که وقتی به سونا می روید 
هوایی که استنش��اق می کنید باالتر از 80 درجه است و این درجه 

حرارت باعث از بین رفتن ویروس سرماخوردگی می شود .

پشت پرده تو خالی نامگذاری 
برخی برندها 

ئورگ ایس��تمن بنیانگذار کداک عالقه خاصی به حرف K داش��ت. 
ایستمن که در حوزه عکاسی پیشرو بود اس��م های مختلفی را که با 
حرف k آغاز می شدند امتحان کرد تا این که Kodak مورد قبولش 

واقع شد.
 بسیاری از افراد که قدرت خرید قابل قبولی دارند ترجیح می دهند 
به دنب��ال برندهای خاص باش��ند و در این میان، برخی رس��انه ها و 
 شبکه های تبلیغاتی نیز تالش می کنند هر جزء این برندها را حاوی 
پیام های خ��اص و دارای فکره��ای عمیق توصیف کنن��د. اما بهتر 
است برخی از این اسامی که مشهور هم هس��تند تنها به خاطر یک 
اشتباه درس��ت ش��ده اند و برخی دیگر هیچ معنایی ندارند اما اکثر 
مردم فکر می کنند اسم این مارک ها با دقت و وسواس زیاد انتخاب 
 ش��ده اس��ت. در ادامه به معرفی برخی برندهای مع��روف خواهیم 

پرداخت.
     Asics: این مارک از حروف اول یک اصطالح التینی گرفته شده 
است: „Anima Sana In Corpore Sano” و در سال 1979 
مارک شرکت تولید کننده لوازم ورزشی ش��د. این اصطالح التینی 

عینا در زبان فارسی نیز وجود دارد: عقل سالم در بدن سالم است.
     Kodak: گئ��ورگ ایس��تمن بنیانگذار ک��داک عالقه خاصی 
به حرف K داشت. ایس��تمن که در حوزه عکاسی پیش��رو بود اسم 
های مختلفی را که با حرف k آغاز می ش��دند امتحان کرد تا این که 
Kodak مورد قبولش واقع شد. این کلمه که هیچ معنایی هم ندارد 

اما در تمام دنیا نماد عکاسی شده است.
     Danone: در سال 1919 پزشک اسپانیایی ایزاک کاراسو برای 
درمان شکم درد پسرش دانیل ماست مخصوصی درست کرد و مارک 

Danone از نام همین کودک گرفته شد.
     Volvo: ولوو، مارک ش��رکت اتومبیل س��ازی سوئدی از زبان 
التینی گرفته شده است. در زبان التین ولوو “من می چرخم” معنی 
می دهد. این مارک به ص��ورت اتفاقی و در یک رس��توران به ذهن 
صاحب این شرکت رسیده اس��ت.  Lego: لگو اسمی است که از دو 
کلمه دانمارکی گرفته شده است: Leg Godt که به معنای “درست 
قرار بده” است. حال که معنای این اس��م را فهمیدیم می بینیم که 
چقدر هم با خود بازی لگو متناسب است. این نام را یک دانمارکی به 

نامه تیشلر اوله در دهه 30میالدی برای این بازی ابداع کرد.

 این که آیفون یکی از بهترین گوشی ها برای بازی کردن 
است ، بر هیچ کس پوشیده نیست. در واقع قبل از این که 
هرچیزی درباره آیفون 5 بدانیم، از این مطمئن بودیم که 
با این گوشی می توان از بازی کردن لذت برد. البته این طور 
هم نیست که آیفون هیچ نقصی نداشته باشد، نبود دکمه های 
فیزیکی و کوچک بودن صفحه نمایش در مقایسه با  نینتندو و  
سونی،  از نقاط ضعف این گوشی برای بازی کردن محسوب 
می ش��ود. همان طور که می دانید، برخ��ی از بازی های 
آیفون، یک صفحه کلید مجازی هم دارند، ولی بیشترشان 
چنین نیستند. با این حال چرا بازی کردن در آیفون 5 تا 

این حد لذت بخش است؟

صفحه نمایش؛ اندازه و شکل
آیفون 5، صفحه نمای��ش بزرگ تر و عری��ض تری دارد. 
البته س��ایز نمایش��گر آیفون هنوز به اندازه گوشی های 
اندروییدی نشده، اما با نسبت 16 به 9 که بهترین حالت 
برای HDTV اس��ت، افق دید بسیار خوبی را به نمایش 
می گذارد و  بازی کردن را لذت بخش تر می کند.  به عالوه با این 
سایز جدید ، حرکت دادن شصت روی صفحه آسان تر شده 
است. این موضوع را هنگام بازی با  FIFA 13 که حرکات 
انگشت در آن بسیار سریع است به خوبی تجربه می کنید. 
بعد از مدتی بازی ک��ردن ب��ا FIFA 13 ، اصال لبه های 
گوشی را احساس نخواهید کرد. در بسیاری از بازی ها حتی 
یک اینچ اضافه تر هم ، لذت بیشتری را به شما القا خواهد 
کرد. به هرحال مسلما صفحه 4 اینچی آیفون 5 ، به اندازه 
پلی استیشن ویتا بزرگ نیست، اما آیفون فقط یک گوشی 
است نه یک دستگاه بازی ! شاید هم به اندازه گوشی های 

اندروییدی بزرگ نباشد، اما بهتر در دست جا می گیرد.

حالت عمودی
حالت عمودی آیفون 5 چندان جالب نیست ، اما از طرفی 
هم تعداد بازی هایی که با یک انگشت انجام می شود بسیار 
محدود است. درازتر شدن آیفون 5، تأثیر زیادی بر بازی های 
عمودی نداشته است. اضافه شدن به طول صفحه نمایش 
این گوش��ی تنها برای بازی های خاصی سودمند است. 
درنتیجه  باید از حالت افقی این گوشی انتظارات بیشتری 
داش��ت، به خصوص با صفحه کلید مجازی و گسترده تر 

شدن تصویر.

گرافیک، سرعت
درست مانند اندازه تصویر، سرعت پردازنده A6 و قدرت 
گرافیکی آیفون 5 ارتقا یافته و شرایط بهتری را برای بازی 
کردن فراهم می کند.  از آنجایی که هنوز مدت زیادی از 
عرضه این گوشی نگذشته ، قضاوت کردن درباره تأثیر این 
قابلیت ها بر روی کیفیت بازی دشوار است، اما در مجموع 
به نظر می رسد بسیاری از محدودیت هایی که برای بازی 
کردن با برخی از گیم ها در آیفون S4 وجود داشت ، در این 
گوشی برطرف شده اس��ت. Lili یکی از بازی هایی است 
که درست همزمان با عرضه عمومی آیفون 5 منتشر شد و 
اگر می خواهید باالترین حالت گرافیکی ممکن برای این 
گوشی را تجربه کنید باید به سراغ این بازی بروید. به عالوه 
با FIFA 13 به راحتی متوجه بهبود عملکرد و س��رعت 

دستگاه می شوید.

سبک تر شدن دس�تگاه، جای گیری بهتر در 
دست ها

آیا به خاطر دارید که در دست گرفتن آیفون 4 چقدر راحت 
و دلنشین بود؟ به نظر می رسد که آیفون 5 خیلی بهتر از 
همه مدل های قبلی اش در میان انگشت ها جا می گیرد. 
کاهش وزن و ضخامت دستگاه، احساس تراکم بیشتری 
را به دست ها می دهد و به خصوص در بازی هایی که باید 
گوشی را به حالت افقی و با دو دست بگیرید ، خیلی بهتر از 

آیفون 4 و S4 است.
  یک نکته: ب��ازی هایی که مخصوص آیفون 5 س��اخته 
نشده اند هم روی این گوشی خوب جواب می دهند، اما به 
دلیل این که فضای اضافه ای در دوطرف صفحه ایجاد می 
شود، ممکن اس��ت کنترل بازی دشوار باشد، به خصوص 
اگر با گذشت چند هفته به صفحه بزرگ تر آیفون 5 عادت 
کرده باشید، ولی مطمئن باش��ید به زودی اکثر بازی ها 

برای این گوشی تازه وارد، بهینه خواهند شد.

تجربه آنالین فوق العاده
بدون شک یکی از جذاب ترین ویژگی های آیفون، به عنوان 
یک کنسول بازی، قابلیت برقراری ارتباطات اجتماعی است. 
همان طور که می دانید این گوشی به شبکه های اجتماعی 
همچون فیسبوک، Game Center، OpenFeint و 

غیره متصل می شود.

وجود یک App Store بسیار غنی
اندرویید ، بازی ه��ای زیادی دارد و تع��داد قابل توجهی 
 از توس��عه دهن��دگان، به ط��ور م��داوم برایش ب��ازی و 
 App برنامه می نویسند، اما هنوز نتوانس��ته اند به پای
Store کارب��ران iOS برس��ند، به خص��وص در زمینه 
طراحی بازی.  در App Store هر هفته ش��ما با بازی های 
جدید و متنوع بس��یاری روبه رو می شوید که خیلی هم 
ارزان هستند. تا حدی که نمی توانید جلوی خود را بگیرید 
و چون قرار نیست هزینه زیادی هم بپردازید، همه را تهیه 
خواهید ک��رد. بازی های مخصوص خ��ود آیفون 5 هم با 
س��رعت خوبی در حال رشد اس��ت، هر چند هیچ فیلتر 

مشخصی برای جستجوی این بازی ها وجود ندارد.

آیفون ۵ ؛ بهترین گوشی دنیا 
برای بازی کردن +9+28

+3+25

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

دانستنی

خوب،بد،زشت

مهرزاد دانش

سالمت

خواندنی

عکس نوشت

درب های این اتومبیل به جای بیرون، رو به باال باز می ش��ود و ای��ن امر به ظاهر متمایز و 
حشره مانند این اتومبیل می افزاید. 

حش��ره هوش��مند تویوتا دربرگیرنده یک حسگر حرکتی اس��ت که می تواند حضور شما 
 را در نزدیکی خود تش��خیص دهدو همان طور که ش��ما نزدیک می ش��وید درها برایتان 
بازمی شود. شرکت خودرو سازی تویوتا از اتومبیل جدید و تمام الکترونیک خود با عنوان 

»حشره هوشمند« رونمایی کرده است.
ظاهر عجیب این اتومبیل برای افرادی که می خواهند یک اتومبیل متفاوت داشته باشند 
مناسب است و سازندگان، نام آن را با هوشمندی تمام انتخاب کرده اند، چرا که ظاهر این 
اتومبیل به واقع شبیه یک حشره است. اتومبیل جدید تویوتا کامال الکتریک و نه هیبرید 
است و می توان آن را با خروجی خانگی AC100V شارژ کرد؛ به این معنا که این اتومبیل 

به هیچ نوع سوختی نیاز ندارد.
جزئیات بسیار اندکی درباره این اتومبیل ارایه شده، اما این مسئله قابل تصور است که یک 
اتومبیل کوچک نیاز به ش��ارژ کامل ندارد. درکنار این توصیفات باید خاطر نشان کرد که 
همان طور که از این تصاویر برمی آید این اتومبیل تنها برای یک سرنشین طراحی شده، 
بنابراین ما فرض می کنیم که این اتومبیل با شارژ کامل می تواند فاصله نسبتا دوری را طی 
کند. درب های این اتومبیل به جای بیرون، رو به باال باز می شود و این امر به ظاهر متمایز 

و حشره مانند این اتومبیل می افزاید.
حشره هوشمند تویوتا دربرگیرنده یک حسگر حرکتی است که می تواند حضور شما را در 
نزدیکی خود تشخیص دهد و همان طور که شما نزدیک می شوید درها برایتان باز می شود.

فرس��تنده مجازی تویوتا در این اتومبیل گزارش های ترافیک را از طریق تلفن هوشمند 
به شما ارسال می کند و اگر یک کاربر خانگی تویوتا باش��ید می توانید با استفاده از تلفن 

هوشمند خود، در خانه را از داخل اتومبیل قفل و باز کنید.
همان طور که اشاره شد جزئیات ارایه شده درباره این اتومبیل اندک است، بنابراین از زمان 
ورود آن به بازار و قیمت آن اطالع چندانی در دس��ت نیست، اما مسئله این است که ظاهر 

عجیب این اتومبیل می تواند عالقه مندان بسیاری را به خود جلب کند.

دریاهای تاریک محل سکونت ماهی ها و بی مهرگان عجیب است. برای مردم مهم است که 
بدانند دریاهای تاریک و عمیق بی ثمر نیستند، بلکه دربرگیرنده تنوع وسیعی از موجوداتی 
 هس��تند که نیازمند حفاظتند. ماهی دندان نیش، مارماهی با صورت سگ و نوزاد البستر

 آب های عمیق شاید نام های جذابی نباشند. این مجموعه تصاویر نشان می دهد که آنها 
در نمای نزدیک از زیبایی حقیقی برخوردارند.

 این عکس که توسط بیولوژیست های کالیفرنیا ارایه شده با هدف بررسی موجودات اعماق 
دریا بوده که کمتر توسط انسان مشاهده شده اس��ت، چرا که این موجودات به طور عادی 
در عمق صدها متری زیر دریاها زندگی می کنند؛ جایی که تاریکی مطلق حکمفرماست. 
دیوید وروبل عکاس این تصویر اظهار داشت که اکنون دنیا یک چشم انداز منحصر به این 

موجودات دارد و کیفیت این چشم انداز به وضوح کریستال است.
تصاویر ماهی دندان نیشی، جورپای غول پیکر و افعی ماهی، نشان دهنده تنوع جذاب حیات 
در تاریک ترین اعماق اقیانوس است. وروبل که پیش تر به عنوان زیست شناس کشاورزی 
در آکواریم منتری بی فعالیت می کرد، درحالی که این موجودات را با فاصله کمتر از نیم متر 

در آکواریوم های کوچک نگاه داشته بود از آنها عکاسی کرده است.
عکاس این تصویر به عنوان یک تحلیلگر اطالعات در دانش��کده پزش��کی هاروارد اظهار 
داشت: من عاشق این تصاویر هستم، چرا که آنها موجوداتی هستند که ما به ندرت دیده ایم و از 

آنها عکاسی کرده ایم.
 بس��یاری از مردم از وجود چنین موجوداتی کامال بی خبر هس��تند. وی افزود: دریاهای 
تاریک محل سکونت ماهی ها و بی مهرگان عجیب است. برای مردم مهم است که بدانند 
دریاهای تاریک و عمیق بی ثمر نیستند، بلکه دربرگیرنده تنوع وسیعی از موجوداتی است 

که نیازمند حفاظت هستند.
جورپای غول پیکر از گونه هایی است که در آب های عمیق اقیانوس اطلس زندگی می کند، 
درحالی که سایر موجودات این مجموعه از سواحل کالیفرنیا گرفته شده اند. وروبل اظهار 
داشت که این موجودات با استفاده از تور یا دستگاه های زیر آبی با کنترل از راه دور گرفته 
شده اند؛ برای مثال گرفتن ستاره دریایی اقیانوسی توسط دستگاه روبات زیر آبی بوده است.

یک اتومبیل هوشمند با ظاهری نامتعارف
اتومبیلی که حشره شد 

موجوداتی در تاریکی مطلق
هیوالهایی در اعماق اقیانوس 

فستیوال بالن 
در آلبوکرک آمریکا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخى زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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جمع آوری پول برای خیریه ها کار خوب و مورد پسندی است 
اما گاهی اوقات برخی از افراد، عجیب ترین راه را برای جمع آوری 

این پول انتخاب می کنند.
راه های بسیاری برای کمک به بیماران و همچنین مؤسسه های 
خیریه اس��ت، اما گاهی اوقات عده ای به سخت ترین روش ها 
به دنبال جمع آوری پول برای خیریه ها هستند که در ادامه به 

برخی از آنها می پردازیم.

زندانی شدن با 300 عنکبوت
همان طور که م��ی دانید برخی از 
عنکبوت ها بسیار سمی و کشنده 
هستند و قرار گرفتن با آنها در یک 
محل می تواند توجه افراد زیادی را 

به شما جلب کند.
»نیک لیسوف« اهل استرالیا کسی 
اس��ت که به خاطر کمک کردن به 
خیریه کودکان به مدت سه هفته با 300 عنکبوت سمی در 

یک اتاق شیشه ای زندگی کرد. 
او تمام پولی ک��ه مردم ب��رای تماش��ای آن داده بودند را به 

خیریه اهدا کرد.

خود سوزی برای کمک
بدلکار انگلیسی» روکی تیلور« در 
س��ال 1994 در حال بازی در یک 
فیلم اکش��ن بود که بسیار سخت 
مج��روح ش��د چ��ون در آن فیلم 
خودش را سوزانده بود. او چند سال 
بع��د از آن ماجرا بار دیگ��ر از یک 
ساختمان که در حال سوختن بود 
در حالی که خودش را آتش زده بود به بیرون پرید و پول بلیت 

این پرش را به خیریه اهدا کرد.

دوچرخه سواری روی آب
» مت وایت هورست« دانش آموز 
16 ساله ای است که یک عکس از 
دوچرخه س��واری ب��ر روی آب از 
خودش گرفت و آن را به سایت های 
متف��اوت و همچنی��ن روزنامه ها 
فروخت. او می گوی��د این عکس، 
واقعی اس��ت ول��ی راز آن را فاش 
 نک��رده اس��ت. او تمام پ��ول حاص��ل از فروش عک��س را به 

سیل زدگان جنوب انگلستان داد.

پوشیدن یک لباس برای یک سال
»شنا ماتیکن« اهل نیویورک اعالم 
کرد که یک لباس را برای یک س��ال 
می پوشد تا در انتها پولی برای خیریه 
جمع آوری کند. او در تمام طول یک 
س��ال فقط یک لباس پوشید و فقط 
ظاهر آن را با وسایل جانبی تغییر داد 
و در انتهای سال، توانست 100 هزار 

دالر برای خیریه آموزشی پول جمع آوری کند.

کوتاه کردن ابرو
»سی بورقر« کسی است که هر روز 
برای بیرون رفتن، به غیر از موهایش 
مجبور بود ابروهایش را نیز شانه کند. 
او برای کوتاه کردن کامل ابروهایش 
یک مراس��م برگ��زار ک��رد و در آن 
 توانس��ت 1600 دالر ب��رای خیریه 

فلج اطفال پول جمع آوری کند.

عجیب ترین کارها برای خیریه 
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