
مجلس به دنبال حل مشکالت اقتصادی  است ؟

 نسل جوان عامل اصلی
 پیش روندگی کشور است

10 گذرگاه 
 باورنکردنی 
دنیا 

 وقتی تفاوت از زمین تا آسمان است
گران ترین خودروی 

وارداتی به ایران 8
»آدم آهنی«

54 فعال  اول است 

4

 قیمت دالر
8 ثابت ماند

دولت  می خواست 
قیمت ارز را باال ببرد

پیکر 5 شهید دراصفهان تشییع می شود

احمد توکل��ی نماینده مردم ته��ران اظهار داش��ت: گزارش 
کمیس��یون برنامه و بودجه درباره اصالح قان��ون بودجه 91 
را درس��ت می دانم، گرچه برخی مواد آن درس��ت نیست که 

پیشنهاد حذف نیز داده ام. 

 رحیمی از کرانچار 
زهر چشم گرفت

از همان یک سال قبل هم مشخص بود که داستان حضور 
مرزبان بر روی نیمکت سپاهان سرانجامی نخواهد داشت 
و حاش��یه های اطراف او در نهایت باعث ش��د تا به قول 
سایت باشگاه سپاهان، طرفین به قطع همکاری رضایت 
دهند، ولی از ظاهر ماجرا کامال مشخص است که این قطع 
همکاری با اجبار باشگاه س��پاهان انجام شده و علیرضا 
مرزبان تمایلی برای این توافق نداشته است و  به هرحال 
دوقلوهای جدانشدنی س��رانجام از یکدیگر جدا شدند تا 

کرانچار مجبور باشد... 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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»بغض« سینما
اکران می شود؟!5

حال جشنواره خوب نیست
اعترافی که نیاز به توضیح ندارد5

روز گذشته  س��رانجام انتظار چند هفته ای مردم خراسان شمالی 
به پایان رس��ید و رهبر انقالب اس��المی س��فر خود به این استان 
را آغ��از کردند. حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در جمع پُرش��ور ده 
ها هزار نفر از م��ردم بجنورد در ورزش��گاه تختی، ب��ا ارایه تحلیل 
جامعی از حرکت صع��ودی ملت ایران به س��مت قله پیش��رفت 
همه جانب��ه مادی و معنوی، م��واردی همچون وظیفه شناس��ی، 
هوش��یاری، آماده به کار بودن، نش��اط و امید، کار و تالش پیگیر، 
 وح��دت و همدلی و  موقع شناس��ی به لحظه ملت و مس��ئوالن را 
ساز و برگ ادامه حرکت پرشتاب دانستند و تأکید کردند: به فضل 
و توفیق الهی، ملت ایران با تجربه و توانایی هایی روزافزون خود، از 
مشکالت عبور خواهد کرد و بار دیگر جبهه استکبار را در حسرت 

شکست دادن این ملت خواهد گذاشت.رهبر انقالب اسالمی هدف 
اصلی و کلیدی ملت ایران را، از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی تا 
کنون، پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی دانستند و افزودند: این 
پیشرفت الهام گرفته از منطق اس��الم و متفاوت از پیشرفت تمدن 
مادی غرب است.رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان ساز و برگ مورد 
نیاز برای ادامه حرکت پرشتاب تر به سمت قله پیشرفت پرداختند و 
تأکید کردند: عزم راسخ، امید و نشاط، کار و تالش پیگیر و هوشیاری، 
از لوازم اصلی ادامه حرکت در مسیر پیشرفت است که اگر ملتی این 
ساز و برگ را در اختیار داشته باشد، بر همه مشکالت فائق خواهد 

آمد و دشمنان خود را به زانو در خواهد آورد.

 6 بار خلف وعده در 
راه اندازی یک دانشکده

 منارجنبان
 دیگر نمی جنبد 

 قلعه نویی چشم انتظار
 حاج صفی

 رتبه اول اصفهان
  در امنیت زیستگاه های 

حیات وحش

 طرح سؤال از
  رییس جمهور   تحویل 

هیأت رییسه شد
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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

705/122/91036/000/000جاریاجرای 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

آگهی مزایده
شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد س��اختمان قدیمی آب و 

فاضالب منطقه زواره را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/29
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/7/30

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد مزايده: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی

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

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

26835/000/000-3-91فروش ساختمان اداری آب و فاضالب زواره1
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رهبر انقالب در  دیدار با مردم بجنورد

ادامه در صفحه 2

درنشست خبری اردوهای دانش آموزی راهیان نور اعالم شد



دولت  می خواست 
قیمت ارز را باال ببرد 

ایرانیان ربوده شده در سوریه 
در سالمت  هستند

 من مدیر
 پرترددی هستم

احمد توکلی نماینده مردم تهران اظهار 
داش��ت: گزارش کمیس��یون برنامه و 
بودجه درباره اصالح قانون بودجه 91 
را درس��ت می دانم، گرچه برخی مواد 
آن درست نیس��ت که پیشنهاد حذف 
نیز داده ام. توکلی گفت: قضیه این بود 
که وزیر اقتصاد و دارایی در دوم شهریور 
سال جاری گفته بود دولت می خواهد 
قیمت ارز را باال ببرد و از طریق مابه التفاوت آن، یارانه های نقدی را پرداخت کند. بر این 
اس��اس مجلس اظهار نگرانی کرد، چرا که پرداخت یارانه ها از این طریق وجهه قانونی 
نداش��ت. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اصل قانون هدفمند کردن یارانه ها این 
بود که دولت قیمت سوخت را به قیمت جهانی آن نزدیک کند و درآمد آن را به مردم و 
بخش تولید اختصاص بدهد و بخش��ی را هم برای دولت در نظر بگیرد تا کسری بودجه 
نداشته باش��د. توکلی تصریح کرد: مردم انتظار ندارند به موجب دریافت یارانه ها شاهد 
تورم زیاد باشند، چرا که اگر این طور باشد مردم خواهند گفت یارانه ها را نمی خواهیم، 
تورم را کنترل کنید. وی با بیان این که پرداخت یارانه ها از مابه التفاوت قیمت ارز موجب 
گرفتاری اقتصادی می شود، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی باید برای بخش تولید 
استفاده ش��ود، چرا که ما باید از بیکاری بترس��یم. باید از بیکاری ترسید از بیکار شدن 

شاغلین نیز بیشتر باید ترسید.

 علی اکب��ر صالحی وزیر ام��ور خارجه 
در پاس��خ به این س��ؤال که تاکنون چه 
اقداماتی برای آزادی گروگان های ایرانی 
درس��وریه صورت گرفته اس��ت، اظهار 
داشت: اقدامات خوبی انجام شده است و 
بنده باید از کشورهایی که دراین زمینه 
با ما همکاری کرده اند تش��کر کنم. وی 
افزود: برای پیگیری آزادی گروگان های 
ایرانی در سوریه با کشورهای قطر، ترکیه و سوریه تماس گرفته ایم  و امیدواریم در مسیر 
خوبی قرار بگیریم. وزیر امور خارجه همچنین اعالم کرد تمامی ایرانیانی که درس��وریه 
بازداشت شده اند در سالمت کامل به س��ر می برند. صالحی درادامه درخصوص آخرین 
وضعیت پرونده هسته ای ایران اظهار داشت: انش��اء اهلل در آینده نه چندان دور نماینده 
جمهوری اس��المی ایران با گروه 1+5 دیدار و گفتگو می کند و امیدواریم خروجی این 
جلسه مثبت باشد. وی در ادامه  در پاسخ به این سؤال که تنش های اخیر بین سوریه و 
ترکیه را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما با دو کشور در تماس هستیم و امیدواریم هرچه 
زودتر از این بحران ایجاد شده عبور کنیم. وی همچنین تنش و درگیری بین کشورهای 
منطقه را به صالح ندانست. وزیر امور خارجه کشورمان درادامه در پاسخ به این سؤال که 
 آیا قرار است آمانو به ایران سفر کند، اظهار داشت: س��فر آقای آمانو در راستای موضوع 

ُتی ام دی است و سفیر ما در وین در این خصوص درحال مذاکره است.

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور 
در پاس��خ به این س��ؤال که چرا ش��ما 
زیاد مس��افرت می کنی��د، تصریح کرد: 
مدیر باید در ح��وزه مدیریتش پرتردد 
ب��وده و از نزدی��ک مس��ائل را ببین��د، 
چراک��ه در غی��ر ای��ن ص��ورت باید در 
 مدیریتش تردید داشت. وی با تأکید بر

این که مدیر پرترددی هس��تم، یادآور 
شد: کار بازرس، سرکشی است و بنده طی چهار  س��الی که در سازمان بازرسی هستم، 
پیوسته به استان ها سفر می کنم و امسال نیز 12 سفر داشته ام. پورمحمدی اظهار داشت: بنده 
طی سفری که به مالزی برای حضور در اجالس ساالنه مجموعه های ضد فساد داشتم، 
بر این موضوع تأکید کردم که وقتی ملت ما را تحریم می کنید ما از کانال غیررسمی وارد 
خواهیم شد، چراکه تحریم آنها غیرقانونی است و باید با همین تحریم ها که عوامل فساد 
است مبارزه ش��ود. وی با تأکید براین که ضعیف بودن در نظام برنامه ریزی و همچنین 
اجرای آن، یکی از اشکاالت کشور ماست،  افزود: باید همواره برای هر کاری برنامه داشته 
باشیم. پورمحمدی به قانون ارتقای نظام سالمت اداری اشاره و خاطرنشان کرد: سالمت 
اداری و مبارزه با فس��اد تقریبا  در ای��ن قانون به خوبی تعریف ش��ده و مجازات های آن 
شامل محرومیت است و در آن پاسخگویی، قوانین مربوط به دولت الکترونیک، آموزش 

دستگاه ها برای سالم عمل کردن و شاخص های سالمت تعیین شده است.

محمد دامادی نماینده مردم س��اری و طراح اصلی سؤال از رییس جمهورگفت: طرح 
سؤال  با 102 امضا به نایب رییس مجلس محمد رضا باهنر تحویل داده شد.

نماینده ساری اظهار کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، نماینده دولت تا یک هفته 
وقت دارد به مجلس آمده و توضیحات مورد نظر را در کمیس��یون مربوطه ارایه دهد 
و در صورتی که نمایندگان با این توضیحات قانع نش��وند طرح سؤال به صحن علنی 

ارایه خواهد شد. 
وی افزود: این طرح شامل تنها یک سؤال از رییس جمهور و درباره مسائل ارزی است.

دامادی تأکیدکرد: مجلس به دنبال تعامل با دولت است و به دنبال کار سیاسی نیست. 
مجلس بنا به فرموده رهبر معظم انقالب به هیچ وجه به دنبال غوغاس��االری نیس��ت 

و صرفا به دنبال رفع مشکالت مردم قصد دارد این س��ؤال را از رییس جمهور محترم 
 بپرس��د تا در فضایی آرام و در راس��تای قانون اساسی، مش��کالت را حل کنیم. طبق 
آیین نامه داخلی مجلس در صورت قانع نشدن طراحان سؤال از توضیحات نمایندگان 
رییس جمهور در کمیسیون، احمدی نژاد یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخگویی به 

این سؤال در صحن علنی مجلس حضور یابد.
شایان ذکر است در صورت به جریان افتادن این طرح و حضور احمدی نژاد در مجلس، 
این دومین بار است که احمدی نژاد برای پاسخ به سؤال نمایندگان در مجلس حضور 

می یابد
 متن کامل سؤال از رییس جمهور به این شرح است:

همان طور که مستحضرید در روزهای پایانی ش��هریور ماه 1391 قیمت ارز خارجی 
نوسانات شدیدی داشت که باعث کاهش ش��دید ارزش پول ملی شد، به طوری که با 
خودداری یک ماهه بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار در روز سه شنبه 91/6/21، دالر 
هنگام صبح 2200 تومان، ظهر 2500 تومان و شب 2700 تومان قیمت گذاری شد. 
نظر به این که مسئوالن اقتصادی کشور پاس��خ قانع کننده ای را ارایه نکرده و تلویحا 
نشانی جنابعالی را به عنوان تصمیم گیر اصلی می دهند و از طرفی مطابق قانون پولی 
و بانکی کشور، مسئول تنظیم و اجرای سیاست ها و مقررات مربوط به معامالت ارزی، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است و طبق بند 5 ماده 10 قانون برنامه چهارم 
توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، ریاس��ت مجمع بانک مرکزی بر عهده 
رییس جمهور قرار گرفته و همچنین تمام مصوبات ش��ورای پول و اعتبار، کمیسیون 
اقتصادی دولت و کارگروه ویژه تحریم باید به تأیید جنابعالی برس��د، درباره علل این 

اتفاق و به طور کلی سیاست دولت درخصوص تنظیم بازار ارز توضیح بفرمایید.«

مجلس

طرح سؤال از رییس جمهور   تحویل هیأت رییسه شد

چهره روزیادداشت

ایران کوتاه بیاید 
فشارهای آمریکا بیشتر می شود

یک روزنام��ه آمریکایي در گزارش��ي اذعان کرد که اگر ای��ران در مقابل 
تهدیدها و تحریم هاي آمریکا کوتاه بیاید، فشارهاي کاخ سفید بر این کشور 
بیشتر خواهد شد. هافینگتون پس��ت در این گزارش که به قلم »راجان 
منوف« نوشته شده آورده اس��ت: برخي امیدوارند کاهش شدید ارزش 
ریال نارضایتي گس��ترده اي در ایران به راه اندازد؛ به عبارت دیگر برخي 
 منتظر بهار عربي دیگري در ایران در نتیجه فشارهاي اقتصادي ناشي از 
 تحریم هاي بین المللي بر مردم این کش��ور هس��تند، اما با بررسي واقع 
بینانه تر مي توان دریافت ک��ه کاهش ارزش ریال نه ب��ه مذاکره درباره 
متوقف کردن غني سازي اورانیوم و نه بهار عربي دیگر منجر نخواهد شد.

تکذیب اظهارات 
منتسب به مهمانپرست

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن تکذیب 
اظهارات منتسب به رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در 
برخی رسانه های داخلی درخصوص روابط با امارات متحده عربی، بر حق 
قانونی ای��ن وزارتخانه برای پیگرد حقوقی تحریف اظهارات س��خنگوی 
وزارت امور خارجه تأکید کرد. گفتنی اس��ت برخی رس��انه های داخلی 
و خارجی به نقل از مهمانپرس��ت از تصمیم ایران مبنی بر قطع رابطه با 

امارات خبر داده بودند.

شرط محسن رضایی 
برای حضور در انتخابات

محسن رضایی در نشست هم اندیشی دانش��جویان ارزشی در تبریز در 
پاسخ به سؤالی درمورد کاندیدا ش��دن خود در انتخابات آتی گفت : تا به 
حال به این نتیجه نرسیده ام که نامزد شوم، اما اگر به این نتیجه برسم که 
نظام به من در این عرصه نیازمند است، حضور خواهم یافت .  وی در ادامه 
افزود : اگر بخواهم بیایم به طور رسمی اعالم خواهم کرد و برنامه هایم را 

هم خواهم گفت .

از اردیبهشت هشدار داده بودیم
بخشایش��ی عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اش��اره به جلس��ه 
 این کمیس��یون با وزیر اطالعات گفت: ما از اردیبهش��ت ماه س��ال 90 
 پیش بینی های��ی را در این خصوص داش��تیم  و راهکاره��ا و ملزومات 
هشتگانه ای را به دولت گفتیم، اما در نهایت با سوءمدیریت، غفلت بانک 
مرکزی و فضاس��ازی ها و ناهماهنگی بین دس��تگاه ها، این مش��کالت 
 پیش آمد. عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس درخص��وص این که آیا 
آشفتگی های اخیر سازماندهی شده بود یا خیر، گفت: مصلحی نگفت که 
این کارها سازماندهی شده بوده است. بخشایشی همچنین درخصوص 
توضیحات وزی��ر اطالعات درباره دس��تگیری های اخی��ر گفت: وزارت 
اطالعات معتقد است اکثر اخاللگران را دستگیر کرده  و دستگیرشدگان 
موضوع کمبود قانون را مطرح کرده بودند و اظهار می داشتند که ما داللی 
ارز می کردیم، در حالی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

داللی ارز، قاچاق است.

ادامه از صفحه یک : ایش��ان توانایی ها و فرصت  های ملت ایران 
در این عرصه رویارویی را برجس��ته خواندند و خاطرنشان کردند: 
نسل جوان پر انگیزه و با نشاط و دارای اس��تعداد برتر، عزم و امید 
و...است.  منابع طبیعی ارزشمند و اساسی که میزان آن از متوسط 
جهانی باالتر است، اقلیم متنوع، مسئوالن دلسوز، نیروهای مسلح 
آماده و شجاع، روحانیت فاضل و دلسوز، دانشگاه های پر جمعیت، 
میلیون ها دانش آموز و چشم انداز بیست ساله ، امکانات و توانایی 
های برجسته ملت ایران است که زمینه ساز غلبه بر همه مشکالت 
و حرکت پرش��تاب برای رس��یدن به پیش��رفت همه جانبه است. 
ایشان نس��ل جوان پرنش��اط، تحصیلکرده و ش��جاع را یکی دیگر 
از ثروت ه��ای زیربنایی ملت ایران برش��مردند وب��ار دیگر تأکید 
کردند: یکی از خطاهایی که در اواسط دهه هفتاد انجام شد، ادامه 
سیاست کنترل جمعیت بود که این اش��تباه باید جبران شود زیرا 
نسل جوان، عامل اصلی پیش روندگی کش��ور است.رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشان کردند:  البته اجرای سیاست کنترل جمعیت 
در اوایل ده��ه هفتاد کار صحیحی بود، اما ادامه آن از اواس��ط دهه 
هفتاد اش��تباه بود و مس��ئولین کش��ور و از جمله رهبری در این 
 اشتباه س��هیم هس��تند و باید از خداوند طلب عفو کنند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بعد از برشمردن نقاط قوت و توانایی های کشور، 
به برخی مشکالت و در رأس آن، باال رفتن قیمت ها و بیکاری اشاره 
کردند و افزودند: این مشکالت، مشکالتی است که همه مردم با آن 

دست به گریبان هستند، اما مشکالت غیر قابل حلی نیستند زیرا 
انقالب اسالمی در طول 33 سال گذشته ، مشکالت بزرگ تر از این 
مسائل را پشت سر گذاشته است. ایشان به برخی مشکالت بزرگ 
و پیچیده بعد از پیروزی انقالب اسالمی از جمله تالش برای ایجاد 
درگیری های قومی در کش��ور، راه اندازی جنگ تحمیلی 8 ساله، 
و اِعمال تحریم ها اش��اره و تأکید کردند: ملت ایران با ایستادگی و 
هوشیاری از همه این مشکالت عبور کرد.رهبر انقالب اسالمی در 
خصوص تحریم ها خاطر نشان کردند: مس��ئله تحریم ها، مسئله 
جدیدی نیست و از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی وجود داشته است، 
اما دش��منان تالش دارند تا موضوع تحریم ها را بزرگ نمایی کنند و 
متأسفانه برخی هم در داخل با آنها همزبان می شوند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تشدید تحریم ها بر ضد ملت ایران را در چند مرحله، دلیل 
بی نتیجه بودن آنها خواندند و افزودند: آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی، تالش دارند تا این تحریم ها را ب��ه دروغ به موضوع انرژی 
هس��ته ای مرتبط کنند در حال��ی که در ابتدای پی��روزی انقالب 
اسالمی که تحریم ها شروع ش��د، موضوع انرژی هسته ای به هیچ 
وجه وجود نداشت. ایشان علت اصلی عصبانیت جبهه استکبار را، 
تسلیم نشدن ملت ایران به برکت اس��الم و قرآن دانستند و خاطر 
نش��ان کردند: به همین دلیل است که آنها با اس��الم دشمنی و به 
پیامبر اسالم )ص( توهین می کنند.رهبر انقالب اسالمی افزودند: 
آنها به دروغ می گویند که اگر ملت ایران از انرژی هسته ای صرف 

نظر کند، تحریم ها برداشته می شود درحالی که علت اصلی اِعمال 
این تحریم های غیر منطقی که نوعی وحشیگری نیز به حساب می 
آید، بغض و کینه آنها از ملت ایران است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند: این تحریم ها در واقع جنگ با یک ملت اس��ت، اما به 
توفیق الهی ، دشمنان در این جنگ هم مغلوب ملت ایران خواهند 
شد. ایشان افزودند: البته تحریم ها مشکالتی را به وجود می آورد و 
برخی بی تدبیری ها هم ممکن است این مشکالت را افزایش دهد، 
اما این مشکالت، مسائلی نیستند که جمهوری اسالمی ایران نتواند 
آنها را حل کند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نوسانات اخیر ارز و 
ریال و خوشحالی دشمنان ملت ایران، خاطر نشان کردند: حدود دو 
یا سه ساعت عده ای در دو خیابان تهران چند سطل زباله را به آتش 
کشیدند و بالفاصله مسئوالن برخی کشورهای غربی با کنار گذاشتن 
متانت دیپلماسی، به ابراز خوشحالی کودکانه پرداختند، اما باید از 
آنان پرسید که وضع اقتصادی ایران بدتر است یا کشورهای اروپایی 

که از حدود یک سال پیش درگیر تظاهرات خیابانی هستند؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به کشورهای غربی تأکید کردند: 
مشکالت ش��ما به مراتب پیچیده تر از مش��کالت ایران است، زیرا 
اقتصاد شما قفل شده است. ایش��ان افزودند: امروز یکی از مسائل 
مهم در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، مش��کالت اقتصادی 
مردم گرفتار آن و جنبش 99 درصدی است.رهبر انقالب اسالمی 
 تأکید کردند: بدانید جمهوری اس��المی ایران با این مشکالت از پا 
درنمی آید و به فضل الهی بر مشکالت غلبه خواهد کرد و بار دیگر 

دشمنان را در حسرت شکست دادن ملت ایران خواهد گذاشت.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری قضایای فتنه سال 88 ، خاطر نشان 
کردند: بعد از انتخابات با عظمت سال 88 ، عده ای اظهار مخالفت 
کردند و عده ای هم به نام آنها و با سوء استفاده از این فرصت، آشوب 
و تش��نج ایجاد کردند. آن عده ای که به اس��م آنها آشوب شد، باید 
همان موقع اعالمیه می دادند و اعالم برائت می کردند، اما این کار را 
انجام ندادند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: »هوشیاری 
و موقع س��نجی لحظه ای« خصوصیت برجسته ای است که مردم 
همواره باید به آن توجه داشته باشند و به محض توطئه دشمن، به 
صورت لحظه ای واکنش نشان دهند.  ایشان وظیفه مسئوالن را نیز 
حفظ اتحاد و همدلی، برنامه ریزی، رعایت حدود قانونی، مسئولیت 
شناس��ی و تقصیرها را به گردن هم نینداختن ، دانس��تند و تأکید 
کردند: در قانون اساسی نقش مجلس، دولت، رییس جمهور و قوه 
قضائیه مشخص شده است، بنابراین همه مسئوالن باید به وظایف 
قانونی خود عمل کنند و با یکدیگر همدل، همراه و همزبان باشند.

رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند: به لطف خداوند کشور در 
این خصوص مشکلی ندارد زیرا مسئوالن کشور اعم از رؤسای قوا و 
بدنه سه قوه، دلسوز و عالقه مند به سرنوشت کشور هستند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ممکن است اشتباهات یا خطاهایی 
هم وجود داشته باشد، ولی همه این اشتباهات قابل جبران هستند. 
ایشان تأکید کردند: مس��یر ملت ایران، مسیر مهمی است که می 
تواند تاریخ جهان را متحول کند، همانگونه که اکنون تاریخ منطقه 

را متحول کرده است.

رهبر انقالب در  دیدار با مردم بجنورد

حامی اسد هستیم نسل جوان عامل اصلی پیش روندگی کشور است
نه تروریست ها

هوگو چاوزدر نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از اعالم 
پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: 
چرا از دولت بشار اسد درحالی که همچنان حکومت قانونی 
این کشور است حمایت نکنیم؟ از چه کسی حمایت کنیم؟ 
تروریست ها و کسانی که به دنبال شورای انتقالی هستند؟ 
کسانی که مردم را در هر مسیری می کشند؟ چاوز تأکید 
کرد: درک نمی کنم که چگونه بعضی از دولت های اروپایی 
با تروریست ها همسو می شوند و حکومت قانونی )سوریه( 
را به رسمیت نمی شناسند، ولی ما بدون شک به حمایت 
از حکومت قانونی در س��وریه ادامه می دهیم و خواستار 
صلح در این کشور هستیم. رییس جمهوری ونزوئال اظهار 
داش��ت: تالش مخالفان مس��لح برای براندازی بشار اسد 

بحرانی از قبل برنامه ریزی شده است.

تشویق ترکیه به جنگ با سوریه 
توسط ناتو

راسموس��ن پی��ش از حض��ور در جلس��ه وزی��ران دف��اع 
 ناتو در بروکس��ل ب��ه خبرن��گاران گفت: در ص��ورت نیاز، 
برنامه های الزمی برای حمایت از ترکیه و دفاع از آن تدارک 
دیده ایم. براساس گزارش رویترز، پس از ایجاد تنش اخیر 
بین کش��ورهای ترکیه و س��وریه، س��فیران ناتو در جلسه 
اضطراری هفته گذش��ته، بر حمایت همه جانبه از ترکیه و 

دفاع از آن تأکید کردند.

نتانیاهو شکست خورد
آریه الداد نماینده کنست )پارلمان اسرائیل( اعالم برگزاری 
انتخابات زودهنگام را شکس��تی برای »بنیامین نتانیاهو« 
دانست. به گفته الداد، بنیامین نتانیاهو در انجام وظایف اولیه 
خود شکست خورده است. او در این باره می گوید:  نتانیاهو 
خوب می داند چطور قشنگ صحبت کند، اما در انجام هیچ 
کاری موفق نبوده است. شایان ذکر است بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی رسما خبر برگزاری انتخابات 
زودتر از موعد در اسرائیل را اعالم کرد. وی ضمن اعالم این 
خبرگفت که این انتخابات باید هرچه سریع تر برگزار شود. 
به گفته وی این انتخابات در سه ماه آینده برگزار خواهد شد. 
اختالفات داخلی کابینه رژیم صهیونیس��تی و بن بست در 
مسیر تصویب بودجه، نتانیاهو را به برگزاری انتخابات زودتر 

از موعد وادار کرده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

بسیاری از مردم جهان
حقیقت ایران را نمی شناسند

احمدی نژاد
س��فرا باید به حدي با کرامت و صداقت برخورد کنند که همه 
ملت ها را به راه و منش جمهوري اس��المي باز گردانند. بسیاري از مردم 
جهان با تبلیغات نادرستي که وجود دارد، حقیقت ایران را نمي شناسند، 
بنابراین باید به گونه اي برنامه ریزي شود که آنها بتوانند با حضور در ایران 
این حقایق را از نزدیک مش��اهده کنند. باید با حفظ عزت و کرامت ملت 
ایران، راه هاي گسترش سطح مناس��بات جمهوري اسالمي ایران و سایر 
کشورها را بررسي و در آن مسیر 
تالش کنیم. سفراي جمهوري 
اسالمي باید به این موضوع که 
نماینده ملتي پرآوازه در جهان 
هس��تند اعتقاد قلبي داش��ته 
باش��ند و از این منظر س��طح 
برخورد، نوع نگاه و ادبیات سفرا 
متأثر از تاریخ،  عظمت، فرهنگ 

و... ایران خواهد بود.
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تقدیرآیت اهلل مکارم  برای توقف  مرحله دوم  هدفمندی 

آیت اهلل م��کارم ش��یرازی با تقدی��راز اق��دام مجلس ش��ورای اس��المی در جلوگی��ری از اجرای 
 مرحل��ه دوم یارانه ها، گف��ت: دولتم��ردان باید با همفک��ری و مش��ورت در جه��ت مصالح مردم

 مشکالت را حل کنند. 
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پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی
فراخوان نخست مناقصه یک مرحله ای شماره 43/91/12

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی 
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: عملیات نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان ها و تأسیسات برقی و مکانیکی
2- مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی در ایستگاه های اداره کل راه آهن اصفهان

2-1- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع فراخوان فوق و داشتن گواهینامه صالحیت و رتبه بندی 
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- دفتر فنی استانداری )استانها( با حداقل رتبه پنج در رشته برق یا 

تأسیسات یا گواهی صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی در رشته تأسیسات الزامی است. 
3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 91/07/22 با در دست 

داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها
4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 91/08/06 به نشانی: دبیرخانه امور 

اداری.
5- هزینه اسناد: مبلغ )100/000( ریال به حساب سیبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام 

اداره کل راه آهن اصفهان
HTTP://IETS.MPORG.IR 6- آدرس سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
پس از ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت 

به عمل خواهد آمد. 
اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم

م الف/ 11780
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درخشش دانشگاه آزاد خوراسگان 
 گروه شهر- دانشگاه آزاد خوراسگان توانس��ت در اولین دوره جایزه 

ملی ایران خالق ، بدرخشد.
برهمین اساس و بنا برامتیاز کسب ش��ده، دانشگاه آزاد اسالمی موفق 
به دریافت گواهینامه اش��تهار به خالقیت و ن��وآوری گردید .به همین 
خاطرلوح تقدیری با امضای مجید جهانی دبیرکل و جلیل صمدآقایی 
دبیرکمیته علمی نخس��تین کنفرانس و جش��نواره مل��ی ایران خالق 

به دکترمحمدعلی فروغی ریاست دانشگاه آزاد خوراسگان اهدا شد.

منارجنبان ديگر نمی جنبد 
سرپرست سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
گفت: به منظور مرمت مناره های منارجنبان، لرزاندن مناره ها متوقف 

شد.
محسن مصلحی اظهار داشت: لرزاندن مناره ها از هفته گذشته متوقف 
شده تا عملیات مرمت مناره ها آغاز ش��ود. وی افزود: لرزاندن مناره ها 
پس از مرمت به صورت محدودتری انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: 
تا کنون 20 میلیون تومان برای مرمت این بنا اختصاص یافته اس��ت.

کارشناس مرمت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان نیز گفت:  مناره ها مشکل جدی نداش��ته واین اقدام 
یک اقدام پیش��گیرانه محس��وب می ش��ود. منصور زیرک اظهار کرد: 
 ساختار سازه ای بیشتر مناره ها به گونه ای است که می توانند در برابر 
لرزش ها مقاوم��ت کنند. وی افزود: کاربری منارجنب��ان تنها لرزاندن 
نبوده و لرزش زیاد برای این بنا می توانست در آینده خطر ساز باشد که 
از آن جلوگیری شد. منارجنبان اصفهان، درحقیقت بقعه شیخی زاهد 
به نام عمو عبداهلل بوده که درسال 716 هجری قمری وفات یافته است. 
این بنا در آغاز، تنها ایوانی بوده که بعدها دو مناره معروف در اواخر دوره 
صفویه به ساختمان آن افزوده  شده است. شهرت منارجنبان اصفهان 
از دیرباز به این دلیل بوده اس��ت که هر گاه یک��ی از مناره های طرفین 
ایوان بنا را می  جنبانده  اند، این حرکت به مناره دیگر هم منتقل می  شده 
است. این حرکت و انتقال آن به مناره دیگر از دیرباز تعجب بسیاری از 

مردم و بازدیدکنندگان را به دنبال داشت.

ضوابط قانونی در درج آگهی روزنامه ها 
رعايت شود

گروه شهر - معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اس��تان اصفهان گفت: ضوابط قانون��ی در درج آگهی پیش فروش 

ساختمان در مطبوعات رعایت نمی شود.
حسن رحیمی با اش��اره به فعالیت معاونت پیش��گیری از وقوع جرم و 
آس��یب های اجتماعی افزود: این معاونت بر مبنای بند پنجم اصل 56 
قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان وظیفه ذاتی دستگاه 
قضایی تعریف کرده ایجاد شده است. وی با بیان این که متأسفانه این قانون 
بعد از 31 سال از تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، اضافه 
کرد: در حال حاضر در حوزه  ه��ای معاونت اجتماعی وظایف فرهنگی- 
اجتماعی، وضعی - انتظامی، حقوقی - قضایی و س��قف مشارکت های 
مردمی و سمن ها در پیش��گیری از وقوع جرم برای این معاونت تعریف 
شده است. معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری کل 
اس��تان اصفهان با تأکید بر این که مطبوعات نقش بسزایی در ارتقای 
فرهنگ حقوقی جامعه دارند، خاطرنش��ان کرد: رس��انه ها می توانند از 
پتانسیل مخاطبان خود استفاده کرده و با بیان ساده قوانین و مقررات 
تا می��زان قابل توجهی فرهن��گ حقوقی جامعه را ب��اال ببرند. رحیمی 
اطالع رسانی درخصوص زمینه ها و بس��ترهای جرائم به منظور کاهش 
آس��یب های اجتماعی را از دیگر فعالیت های رسانه در ارتقای فرهنگ 
حقوقی جامعه عنوان کرد و ادامه داد: اطالع رس��انی درخصوص جرائم 
نوظهور و شناسایی زمینه   های این جرائم که به اقتضای شرایط زمانی 
و مکانی ایجاد می ش��وند، از دیگر اقدامات خوب رس��انه  ها در س��طح 

جامعه است.

موقوفه میرزا سلیمان خان رکن الملک 
آزاد شد 

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان گفت: با حکم دادگاه، 
موقوفه میرزا سلیمان خان رکن الملک، پس از 50 سال از دست موقوفه 

خواران خارج شد و به اوقاف بازگشت.
محمدرضا ترحمی ضم��ن اعالم این خبر اظهار داش��ت: با مس��اعدت 
دس��تگاه های اجرایی شهرس��تان لنجان، 35 هزار مت��ر از امالک میرزا 
سلیمان خان رکن الملک شیرازی در ش��هر ورنامخواست لنجان که در 
صحرای معروف دولت آباد واقع شده است، از دست موقوفه خواران خارج 
شد و به اداره اوقاف بازگشت. وی با اشاره به این که این زمین ها به مدت 
50 سال در اختیار موقوفه خواران قرار داشت، تصریح کرد: پس از اقدامات 
اساسی صورت گرفته توسط مدیرکل اوقاف اس��تان اصفهان، فرماندار، 
اداره اطالعات، دادگستری، شورای تأمین و نیروی انتظامی، مالکیت این 
موقوفه به اداره اوقاف بازگردانده شد. وی ادامه داد: میرزا رکن الملک در 
سال 1332 هجری قمری این موقوفه را برای برگزاری مراسم تعزیه امام 

حسین )ع( و...  اختصاص داد.

پیشرفت ها مديون 
رهبر انقالب است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان گفت: پیشرفت های 
علمی کشور مدیون بصیرت و دور اندیش��ی رهبرمعظم  انقالب است. فرزاد 
زیویارکه درهمایش حاکمیت مطلوب و مدیریت دولتی س��خن می گفت، با 
اشاره به تأثیر انقالب اسالمی بر س��ایر جوامع، چه در حوزه بیداری اسالمی و 
چه در جوامع غربی، اظهار داشت: مدیریت در انقالب اسالمی بر معیار مدیریت 
والیی است. وی مدیریت والیی را برگرفته از معیارهای دینی و معنوی در دوران 
نبی مکرم اسالم)ص(، حضرت امیرالمؤمنین علی )ع(، حضرت امام خمینی 
)ره( و رهبر معظم انقالب دانس��ت. معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی 
اس��تاندار اصفهان  تصریح کرد: برای ارتقای سطح منابع انسانی و مدیریتی با 

دستور استاندار، سلسله همایش های علمی  برگزار می شود.

 سرپرس��ت معاون��ت هماهنگ��ی و عمران��ی اس��تانداری اصفه��ان گفت: 
شهرداری های توانمند استان اصفهان برای ساخت شهرک های علمی کودکان 
در شهرها اقدام کنند. مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: شهر مطلوب کودکان و 
نوجوانان شهری اس��ت که تمام جنبه های توسعه س��الم آنان نظیر آموزش، 
سرگرمی، تجربه هماهنگی فرهنگی و احساس ارتباط با محیط های شهری 
را دربرگیرد. وی گفت: استفاده از سیاست های دوستدار کودکان و نوجوانان، 
ابزار مؤثری برای تحقق نیازهای متغیر اجتماعات شهر است. سرپرست معاونت 
هماهنگی و عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: آن دسته از مدیرانی که از 
سیاست های دوستدار کودکان و نوجوانان استفاده در واقع بر روی سالمت و 

پایداری بلند مدت شهرهای خود سرمایه گذاری کرده اند.

مدیر عامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور 
گفت: کانون به تنهایي نمي تواند به تمام نیازهای کودکان و 
نوجوانان پاسخ دهد و ورود ارگان هاي دولتي و خصوصي در 

بخش فیلمسازي ژانر کودک قابل تحسین است.
 سید صادق رضایي درحاشیه بهره برداری از  نخستین مجتمع 
کانون پرورش فکری کودکان اصفهان درحالی که با ایس��نا 
سخن می گفت، همکاري کانون با جشنواره فیلم کودک  و 
نوجوان را رضایت بخش توصیف کرد وگفت: سینما پردیس 
کانون پرورش فکري در تهران به نمایش فیلم هاي کودک 
ونوجوان اختصاص یافته است. وي ورود سازمان هاي دیگر 
به عرص��ه فعالیت هاي فرهنگ��ي - هنري کان��ون را باعث 
 خرسندي دانست وتصریح کرد: کانون به تنهایي نمي تواند به 
تمام نیازه��ای ک��ودکان و نوجوانان پاس��خ ده��د و ورود 
 ارگان ه��اي دولت��ي و خصوص��ي در بخ��ش فیلمس��ازي 
ژانر کودک، قابل تحسین اس��ت. مدیرعامل کانون پرورش 
فک��ري ک��ودکان و نوجوانان کش��ور، همکاري بیس��ت و 
 ش��ش س��اله بنیاد فارابي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
 براي برگ��زاري جش��نواره فیلم را خ��وب ارزیاب��ي کرد و 
 گفت: کانون درزمینه هاي نظري با جشنواره همکاري دارد

 و این همکاري به درخواس��ت مسئوالن جش��نواره اتفاق 
مي افتد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: این استان 
رتبه نخست کشوری در باره امنیت زیستگاه های حیات 
وحش و سالم بودن گونه های شاخص )آهو، کل بز ، قوچ 
 و میش( داراس��ت.کیومرث کالنتری که با ایرنا س��خن 
می گفت، ادامه داد: بهترین زیستگاه های حیات وحش 
در استان اصفهان وجود داردکه در کشور نمونه است.وی از 
سرشماری جمعیت پستانداران در زیستگاه های طبیعی 
استان خبر داد و گفت: این سرشماری از 20 مهر به مدت 
س��ه ماه در این استان انجام می ش��ود.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اصفهان آگاهی از آمار دقیق زیستگاه های 
موجود استان، تعداد گونه های شاخص، کیفیت زیستگاه ها 
و امنیت آن را از اهداف این سرشماری عنوان کرد.وی به 
روز کردن اطالعات علمی در حوزه محیط طبیعی، ارتقای 
برنامه های مدیریتی حیات وحش و مطالعات دقیق اثرات 
تهدیدها و خشکسالی ها روی پستانداران را از دیگر اهداف 
این سرش��ماری بیان ک��رد. کالنتری با بی��ان اینکه این 
سرشماری هرساله انجام می شود، افزود:تاکنون در استان 
اصفهان 62 گونه پستانداران، 296 گونه پرندگان، 40 گونه 
خزندگان، 41 گونه ماهی و هشت گونه دوزیست و یکهزار 

و 635 گونه گیاهی شناسایی شده است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 
 از تدوین طرح تش��کیل اتحادیه ش��هرداری ه��ای مجاور 
رودخانه های کشور خبر داد. س��عید ذاکر اصفهانی افزود: 
این سازمان برای جلوگیری از برخی بحران های رودخانه ای 
در کش��ور و همچنین تبادل تجارب ش��هرداری ها در حال 
تدوین این طرح است. وی اظهار امیدواری کرد با تشکیل این 
اتحادیه بتوان راهکارهای مناسبی برای برون رفت از برخی 
مشکالت درباره رودخانه ها اتخاذ کرد. مدیرعامل سازمان 
همیاری شهرداری های اصفهان گفت:رودخانه زاینده رود 
اصلی ترین و مهم ترین عامل حفظ محیط زیست استان و 
تنظیم کننده اکوسیس��تم منطقه است. وی به خشکسالی 
چند سال اخیر در این استان اشاره کرد و گفت: به دلیل این 
امر، رودخانه زاینده رود با بحران هایی مواجه شده است و در 
زمان حاضر برای انتقال آب به رودخانه، مراحل ابتدایی تونل 
بهشت آباد آغاز شده اس��ت. وی با بیان این که بزرگ ترین 
تمدن های بشری در کنار رودخانه ها تشکیل شده و در ایران 
باس��تان نیز تمدن ایرانی در کنار رودهای بزرگی همچون 
زاینده رود شکل گرفته است، افزود: ساکنان شهرهای اطراف 
رودخانه ها در کشور، هر ساله با چالش ها و بحران های مختلف 

از جمله سیالب و خشکسالی مواجه هستند.

فرماندار اصفهان گفت: خانواده ها و روحانیون در جذب نسل 
جوان به مساجد نقش تأثیرگذاری را ایفا می کنند.

فضل اهلل کفیل با تأکید بر این که نقش خانواده ها و روحانیون 
در جذب نسل جوان به مساجد بسیار مهم است، اظهار کرد: 
برگزاری نمازجمع��ه و جماعات، نمای��ش عظمت و قدرت 
اسالم و مایه دلسردی دشمنان است. وی هدف از برگزاری 
جلسه ستاد اقامه نماز را گسترش و نهادینه کردن فرهنگ 
نماز در سطح جامعه و اداره ها بیان کرد. فرماندار اصفهان با 
بیان این که نماز بهترین راه برای رس��یدن فرد و جامعه به 
آرامش و یک��ی از مصداق های امر به معروف اس��ت، افزود: 
برنامه ریزی و تبلیغات در این زمینه باید با شناسایی جامعه 
هدف صورت پذیرد. وی ادامه داد: آموزش و پرورش از بستر 
و ظرفیت باالیی برای اجرای این برنامه ها برخوردار است و 
باید درباره اهمیت اقامه نماز جماعت، نشست های تخصصی 
برگزار کند.کفیل تصریح کرد: نشست های تخصصی با نسل 
جوان اهمیت بسزایی در تبیین آثار مثبت نماز و جذب بیشتر 
جوانان و نوجوانان دارد و شایس��ته اس��ت این ستاد، زمینه 
برگزاری این نشس��ت ها را با اولیای دانش آموزان نیز فراهم 
سازد. وی با ابراز خرس��ندی از اجرای زنگ نماز در مدارس 
اس��تان اصفهان، گفت: این برنامه اقدامی مؤثر برای جذب 

دانش آموزان و تبیین  جایگاه نماز در ذهن آنهاست.

محیط زیست فرهنگ شهروندی

خبر

شهری آیین زندگی

کانون به تنهايي 
پاسخگوی   نیازها نیست 

رتبه اول اصفهان در امنیت 
زيستگاه های حیات وحش

طرح اتحاديه شهرداری های 
مجاور  رودخانه ها 

تأثیرخانواده ها و روحانیت در 
جذب جوانان به مساجد

گشتی در اخبار

امسال حمل مواد مخدر 
توسط حجاج اصفهانی نداشتیم

سرهنگ حسین  رضایی 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

 خوشبختانه هیچ گونه گزارش��ی مبنی بر کشف مواد مخدر از حجاج 
اعزام شده نداش��ته ایم و با ش��روع پروازهای حجاج از چهارم مهرماه، 
 تیم س��گ های موادیاب در فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان مستقر 

گردید.
البته خوشبختانه برگزاری کالس ها و کارگاه های توجیهی برای حجاج 

بسیار مفید بوده است و یکی 
از س��رفصل های مهم آن و از 
موضوعات مورد توجه در این 
کالس ها، آش��نا کردن حجاج 
با تبعات ناشی از جرم و همراه 
داش��تن مواد مخدر بوده که 
خوش��بختانه آموزش ها تأثیر 
زیادی در کاهش ارتکاب جرم 
در سال های اخیر داشته است.
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چهره روز
همه حوادث و پدیده های طبیعی بال نیست

منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همه حوادث 
 و پدیده ه��ای طبیعی، بال نیس��ت و نبود خردورزی بش��ر از آنها بال  می س��ازد  که از 

نمونه های عینی این مسئله آتشفشان اسکاتلند است. 
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 سردارمجتبی فداء جانشین سپاه حضرت 
پروين 
صاحب الزم��ان )عج( اس��تان اصفهان احمدی

درنشس��ت خبری خود با خبرنگاران و 
اصحاب رسانه گفت: سه شنبه هفته آینده همزمان با شهادت امام 
جعفر صادق )ع( پیکر پنج نفر از شهدای هشت سال دفاع مقدس 
در استان اصفهان تشییع می شود. به گفته وی هویت سه نفر از این 
شهدا شناسایی شده و دو نفر از آنها نیز از شهدای گمنام هستند و 
هفته آتی مراسم تشییع و خاکسپاری آنها در استان اصفهان برگزار 
می شود. جانشین سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
به برگزاری اردوهای راهیان نور برای دانش آموزان به عنوان سومین 
سال متوالی اشاره کرد و افزود: از 15 مهر ماه جاری دانش آموزان 
در قالب طرح تحول آمادگی دفاع��ی به مناطق عملیاتی جنوب 
اعزام شده اند و اعزام آنها تا 15 اسفند ماه جاری نیز ادامه دارد. به 
اعتقاد وی اعزام افراد ب��ه اردوی راهیان نور، بزرگ ترین عملیات 
فرهنگی در کشور است که هر ساله دو میلیون نفر از مردم در سطح 
کشور در قالب گروه های مختلف به این اردوها اعزام می شوند که 
حدود50 درصد از این افراد از دانش آموزان و 50 درصد دیگر نیز 
از گروه های مختلف مردمی هستند. وی با بیان این که امسال 28 
هزار نفر از دانش آموزان دختر و 30 هزار نفر از دانش آموزان پسر 
استان به اردوی راهیان نور اعزام می شوند، گفت: این اردو ها از 15 
مهر تا 15 آذر ماه جاری به دانش آموزان دختر و از 15 دی ماه تا 15 
اسفند ماه جاری به دانش آموزان پسر استان اختصاص دارد. به گفته 
 س��ردار فداء امس��ال کیفی��ت برگ��زاری اردو ه��ای راهی��ان نور 
دانش آموزان استان به میزان بسیاری افزایش یافته است و در این 

 اردوی 72 س��اعته ب��ه دان��ش آموزان بس��ته ه��ای فرهنگی و 
آموزش های مورد نیاز در زمینه مباحث فرهنگی توسط مسئوالن 
ارایه می شود. وی با تأکید بر این که امسال اردوهای راهیان نور 
دانش آموزان نسبت به سال های گذشته تغییر خاصی نکرده و تنها 
امکانات و تجهیزات بیشتری برای برگزاری این اردوها تهیه شده 
است، ادامه داد: در مناطق عملیاتی جنوب، دو اردوگاه برای اسکان 
دانش آموزان استان اختصاص داده شده و عملیات اجرایی اردوگاه 
شهید باکری که قرار است در اهواز برای استان اصفهان راه اندازی 
شود، حدود 80 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است. به اعتقاد 
جانشین سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، اردوگاه 
شهید باکری ظرفیت دو هزار نفره دارد  و تا ابتدای آبان ماه جاری 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.

  1300 کاروان دانش آموزی استان اصفهان 
به اردوی راهیان نور می روند

محمد ادیب مسئول  سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان 
نیز در ادامه این جلسه با بیان این که امسال دانش آموزان استان 
از 15 مهر تا 15 اسفند ماه در قالب کاروان های 44 نفره به اردوی 
راهیان نور اعزام می شوند، گفت: 58 هزار دانش آموز دختر و پسر 
استان در قالب یک هزار و 300 کاروان به مناطق عملیاتی جنوب 
اعزام می شوند. به گفته وی 10 درصد از سهمیه اعزامی اصفهانی ها 
به مناطق عملیاتی جنوب به فرهنگیان استان اختصاص دارد و 
نخستین اعزام صورت گرفته در استان به شهرستان کاشان با اعزام 

300 دانش آموز اختصاص داشته است.

 از زمان روی کار آمدن اس��تاندار فعلی 
راضیه 
اصفهان و معاون سیاسی امنیتی وی که دادخواه

هر دو چهره هایی رسانه ای بودند، امید 
این می رفت تا حمای��ت ویژه ای از خبرنگاران و اصحاب رس��انه 

صورت گیرد.
 البته آقای علیرض��ا ذاکر اصفهانی و محمد مهدی اس��ماعیلی 
معاون وی، همواره از کیفیت و کمیت محتوای مطالب رسانه های 
استان انتقاد و عنوان می کردند که باید اقدامی اساسی در راستای 
ارتقای سطح علمی خبرنگاران انجام دهند، لذا پیشنهاد راه اندازی 
دانش��کده خبر را در اصفهان از س��ال 89 کلید زدند و مذاکرات 
اولیه در این خصوص با رؤسای دانشکده خبر تهران برای تعیین 
مکان این دانش��کده و چگونگی نحوه پذیرش دانش��جویان که 
به تبع بومیان اس��تان در اولویت بودند، انجام ش��د. اما هنوز که 
هنوز اس��ت با وجود ش��ش بار وعده راه اندازی توسط مسئوالن 
ذیربط، نه س��اختمانی به عنوان دانش��کده خبر وجود دارد و نه 
دانشجویی که در این رش��ته درس بخواند. البته محمد مهدی 
اسماعیلی معاون اس��تاندار اصفهان درمورد این تأخیرها گفت: 
تاکنون حداقل شش مکان مناسب برای راه اندازی این دانشکده 
در استان به متولیان معرفی شده که مورد قبول واقع نشده است.

وی افزود: یکی از آنها مدرسه ای 24 کالسه در خیابان گلزار بود 
اما در تهران ب��ا آن موافقت نکردند و عدم اس��تحکام بنا را دلیل 
 مخالفت خود عن��وان کردند، در حالی که این مدرس��ه موقوفه 
هم اکنون در اختیار آموزش و پرورش اس��ت و دانش آموزان در 
آن درس می خوانند. اسماعیلی افزود: هم اکنون یک ساختمان از 

حوزه جهاد کشاورزی برای این منظور معرفی شده که مسئوالن 
دانش��گاه جامع علمی -کاربردی آن را تأیی��د کرده اند و منتظر 

نمایندگان دانشکده خبر هستیم.

مکان های معرفی شده، استاندارد الزم را نداشتند
منصور شریعتی رییس دانش��گاه جامع علمی- کاربردی استان 
اصفهان نیز در واکنش به اظهارات اسماعیلی با اشاره به این که 
تاکنون تنها دو ساختمان از سوی استانداری برای دانشکده خبر 
به ما معرفی شده است، بیان کرد: این دو مکان با استانداردهای 
این دانشگاه تطبیق نداشت و مورد تأیید قرار نگرفت. وی افزود: 
از معرفی ساختمان جدید برای دانشکده خبر اصفهان بی اطالع 

هستیم.

اگر ساختمان بدهند، بهمن دانشجو می گیريم
فرج اللهی رییس دانشکده خبر نیز در این خصوص با بیان این که هیچ 
ساختمانی برای دانش��کده خبر اصفهان به تأیید دانشگاه جامع 
علمی- کاربردی نرسیده است، راه اندازی رسمی این دانشکده را 
منوط به اعالم و ابالغ مکتوب فضایی مناسب و مورد تأیید دانشگاه 
جامع علمی- کاربردی دانس��ت. البته وی این قول را هم داد که 
اگر تا نیمه آبان امسال س��اختمانی برای دانشکده خبر اصفهان 
مورد تأیید قرار گیرد، می توانیم برای ترم بهمن پذیرش دانشجو 
داشته باشیم. رییس دانشکده خبر تصریح کرد: ما به محض اعالم 
دانش��کده علمی - کاربردی برای تأیید دانشکده خبر، بالفاصله 

اقدام به تعریف رشته ها در اصفهان افتتاح می کنیم.

تاکنون حداقل 6 
مکان مناسب برای 
 راه اندازی
 اين دانشکده 
 در استان 
به متولیان معرفی 
 شده که 
مورد قبول واقع 
نشده است

اردوگاه شهید 
باکری که قرار 
است در اهواز 
برای استان 
 اصفهان 
 راه اندازی شود، 
حدود 80 درصد 
پیشرفت فیزيکی 
داشته است

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازند!درنشست خبری اردوهای دانش آموزی راهیان نور اعالم شد

6 بار خلف وعده در راه اندازی یک دانشکدهپیکر 5 شهید دراصفهان تشییع می شود

 اقدام برای ساخت
 شهرک  کودکان



چهره روزيادداشت

قیمت دالر ثابت ماند
بانک مرکزی، نرخ دالر مبادله ای در اتاق ارز را برای داد و ستدهای 
روز سه شنبه همچون روزدوشنبه در رقم 25480 ریال تثبیت کرد. 
هر یورو نیز 325 ریال کاهش قیمت را تجربه کرد و به زیر 33 هزار 

ریال رسید.

پرداخت اصل و سود سپرده های ارزی 
به ريال ممنوع شد  

بانک مرک��زی اع��ام کرد: اص��ل و س��ود متعلقه به حس��اب های 
س��رمایه گذاری ارزی م��دت دار باید به ص��ورت ارزی محاس��به و  
پرداخت شود. این بانک  با صدور بخش��نامه ای به شبکه بانکی اباغ 
کرد: دارندگان ارز  )اس��کناس( می توانند ضمن مراجعه به بانک های 
عام��ل در قالب س��پرده های قرض الحس��نه  )پس ان��داز و جاری( و 
سرمایه گذاری )مدت دار(، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نمایند.

الزم به ذکر اس��ت چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود متعلقه یا 
بخشی از سپرده مفتوحه بوده یا قصد انسداد حساب را داشته باشد، 
بانک عامل مکلف اس��ت عین ارز وصول ش��ده یا معادل آن به سایر 
ارزهای جهان  روا )با موافقت متقاضی(  را به صورت نقدی )اسکناس( 

از محل منابع ارزی خود تأمین و به صاحب حساب پرداخت نماید.
در ادامه این گزارش تأکید شده است اخذ هرگونه تعهد توسط بانک 
عامل از دارندگان حساب مبنی بر  پرداخت ارز در حد مقدورات و یا 

معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است.

 بیمه حوادث طبیعی 
اجباری می شود

الیحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی برای 
بررس��ی دقیق، ابتدا در کارگروه پولی و مالی کمیس��یون 
اقتصادی مطرح و نتیجه آن به اعضای کمیسیون اقتصادی 
ارایه شد که عصر روز سه شنبه مورد بررسی قرار گرفت. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس از نظر موافق اکثریت اعضای 
این کمیس��یون با الیحه تأس��یس صندوق بیمه همگانی 
حوادث طبیعی به منظور اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی 
خبر داد. به گفته عبدالکریم رجبی در صورت تصویب نهایی 
این الیحه در صحن علنی مجلس، همه شرکت های بیمه 
از ارایه خدمات بیمه حوادث طبیعی منع و این کار تنها از 

طریق دولت انجام خواهد شد.

 بازچرخاني پساب
 در صنعت فوالد اصفهان

مدیر انرژي و سیاالت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با امضای 
تفاهم نامه اي بین فوالد مبارکه و معاونت آب و آبفاي وزارت 
نیرو، مقرر شد که پساب شهرستان هاي مبارکه و لنجان جمع 
آوري و پس از تصفیه در صنعت فوالد به مصرف برسد. جواد 
نیلي با بیان این که پساب شهرس��تان هاي مبارکه و لنجان، 
در مجموع س��الیانه بیش از ۱4 میلیون مترمکعب اس��ت، 
اظهار داشت: این اقدام به منظور ارتقای رضایت جامعه هم 
جوار شرکت فوالد مبارکه، بهبود ش��رایط زیست محیطي 

و بهداشت عمومي و همچنین استفاده بهینه از آب است. 

بهره  برداری  از ۶ هزار
واحد   مسكوني در اصفهان 

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازي در بازدید ی��ک روزه از 
پروژه های بافت های فرس��وده اس��تان اصفهان  با اعام 
این که تا پایان سال جاری، شش هزار واحد مسکوني در 
بافت فرسوده استان اصفهان افتتاح شده و به بهره برداري 
می رسد، اظهار کرد: تاکنون تعداد سه هزار و 400 واحد 
مس��کوني به بهره برداري رس��یده و مابق��ی واحدها تا 
پایان امسال افتتاح خواهد ش��د. مجید کیان پور تأکید 
کرد: ش��هرداران با توانایی و ابزار قانون��ی و اجرایی خود 
 باید از گس��ترش ساخت وس��از بی روی��ه و غیرمجاز در 
سکونت گاه های غیررسمی، جلوگیری و برای ساماندهی 

این مناطق اقدام کنند. 

اخبار ويژه

اخبارکوتاه

4
یگ گام تا خودکفایی در برنج

دبیر انجمن برنج با بیان این که تولید امس��ال برن��ج دو میلیون و 400 هزار تن ش��د، گفت: در صورت 
افزایش 500 هزار تنی، کشور در تولید این محصول خودکفا می شود. جمیل علیزاده شایق اظهار داشت:  

آمارمیزان مصرف برنج کشور نشان می دهد که تا آخرسال جاری هیچ برنجی نباید وارد کشور شود. 
صنعتگران بدهكار بانكی 
ممنوع الخروج نمی شوند

 عبدالوهاب سهل آبادی/  رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

واحدهای صنعتی اصفهان، ماش��ین آالت بزرگ را به کشور وارد و نصب 
کرده اند، اما متأسفانه برق الزم برای به کار انداختن آن فراهم نشده است. 
از 80 واحد شهرک صنعتی در این استان، تنها در حدود هفت واحد فعال 
آن، تصفیه خانه فاضاب وجود دارد، همچنی��ن این بخش با کمبود آب 
مواجه است. شش هزار میلیارد بودجه صیانت از تولید استان اصفهان هم 
همچنان به دس��ت واحدهای 
تولیدی نرسیده است. از نتایج 
جلس��ه واحده��ای صنعت��ی 
اثرگذار خانه صنعت، معدن و 
تجارت با اس��تانداراین بود که 
صنعتگرانی ک��ه بدهی ناچیز 
بانکی دارند، دیگر برای چنین 
بدهی های��ی ممن��وع الخروج 

نمی شوند.  
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 حاال اقتصاد ای��ران در جنگ با کاغذ پاره هاس��ت و در این میان 
نه تنها تحریم رخ نموده است، بلکه ش��یوه های اقتصادی دولت 
برای مهار تورم،کنترل نرخ ارز و کنترل ش��رایط، محل اعتراض 
نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم در نظارت بر عملکرد 

دولت شده است.  
 هرچند عکس العمل بازار اصفهان رنگ و بوی تهران را نگرفت، 
 اما س��ر زدن به بازاری که هیچ ک��س در آن نه می فروش��د و نه 
می تواند چیزی بخرد گواهی اس��ت بر اشکاالت اقتصادی که در 
کشور حاکم شده است. مردم با اضطراب چشم به بازار  ارز و طا 
دوخته اند. تولیدکنندگان اصفهان که چرخ صنعت کش��ور را بر 
دوش دارند این روزها در تأمین مواد اولی��ه درمانده اند و در این 
میان، نفس مردم که تنها به دنبال تأمین ضروریات هس��تند از 
دیدن نرخ اجناس به ش��ماره افتاده اس��ت. در چنین ش��رایطی 
اظهارات با گذشته نه چندان دور تغییر کرده است. احمدی نژاد 
این بار در نشست خود با خبرنگاران طی ده روز گذشته با صراحت 
از نتایج تحریم  س��خن گفت: او تحریم خرید نفت را بد و تحریم 

مبادالت بانک را بدتر دانسته است .

 مشكالت اقتصادی ايران از نگاه ديگران 
ش��اید هیچ ک��س صراحت عل��ی الریجان��ی را در بیان ریش��ه 
مش��کات اقتصادی ای��ران نداش��ته باش��د؛ ریی��س مجلس 
ش��ورای اس��امی اظهار کرد: مش��کات اقتصادی ایران ناشی 
از تحری��م نیس��ت بلکه ب��ی انظباتی مالی، کش��ور را ب��ه اینجا 
رسانده است.  الریجانی گفت: س��هم تحریم از مشکات کنونی 
اقتصادی کش��ور تنها 20 درصد اس��ت، از این رو مسئوالن باید 
علت های دیگر ای��ن موضوع را ریش��ه یابی و بررس��ی کنند. در 
 این می��ان افرادی همچ��ون موس��ی الرضا ثروتی ب��ه صراحت 
می گوید که مجلس نگران تصمیمات اقتصادی دولت است و این 
وضع نتیجه اشتباهات دولت اس��ت. گروهی هم معتقدند هدف 
»س��ؤال از رییس جمهور« نجات دولت اس��ت. یکی از این افراد 
»ابراهیم نکو« از امضاکنندگان طرح اس��تیضاح رییس جمهور 
است که در این باره می گوید:  »سؤال نمایندگان از رییس جمهور 
از روی دلسوزی است و با این کار می خواهند دولت را نجات دهند؛ 
دولتی که شاید فکر می کند به تنهایی می تواند از عهده همه چیز 
برآید، اما در روزهای اخیر ثابت کرد این توانایی را ندارد یا به نوعی 

اعتماد مردمی را از دست داده اس��ت.« ابراهیم نکو که ازاعضای 
 اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی اس��ت درباره طرح سؤال از

 رییس جمهور می گوید: »وقت��ی رییس جمهور به صحن علنی 
مجلس بیاید، موضوعات متعددی از جمله بحث بازار ارز و سکه 
و گرانی مطرح خواهد شد و نمایندگان حول مسائل اقتصادی و 

تولید در کشور از رییس جمهور سؤال می کنند.«

کارشناسان چه می گويند؟
تحلیل یک اس��تاد اقتصاد اسامي از ش��رایط اقتصادي کشور، 
جنگ تمام عیار اقتصادي است. حجت االسام والمسلمین دکتر 
سیدحسین میرمعزي در این باره می گوید: بخش عمده  مسائل و 
مشکات اقتصادي، خارجي است، گرچه ممکن است یک سري 
تسویه حس��اب هاي سیاسي هم باشد اما مش��کل اصلي، تحریم 
اقتصادي خارجي اس��ت که پیش بیني مي کنند چند سال این 

جنگ ادامه داشته باشد.

دعوا بر سراقتصاد يا ...
در پی التهابات اخیر ارزی، بازار ش��اهد افزایش لحظه  ای قیمت 
کاالها و خدمات است. ش��رکت های تولیدی به صورت روزانه در 
حال تغییر قیمت کاالهای خود و اعام آن به مراکز توزیع و فروش 
هستند. تداوم نابسامانی ارز و افزایش قیمت ها، بازار را به کسادی 
 کشانده اس��ت، اما در این میان اعتراضات نمایندگان پراکنده و

 غیر متمرکز است و اوضاع با یک اظهار نظر تغییر می کند. مجلس 
با ۱02 امضا می خواهد  احمدی نژاد را برای دومین بار مورد سؤال 
قرار دهد و همه این اتفاقات زمان��ی رخ می دهد که احمدی نژاد 
خطاب به رییس مجلس می گوید: اگر تحری��م ها اثر ندارد البد 
تصمیمات ایشان اثر دارد. شاید همین ها بود که ساز مجلس برای 
 سؤال از احمدی نژاد را کوک کرد. عوض حیدرپور  از نمایندگان 
با سابقه استان اصفهان که ازموافقان سؤال از رییس جمهور است 
به صراحت در این باره گفت: در دو دور پیش آقای الریجانی 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 کاما فرق دارد 
و از حاال به الریجانی گفته ایم که شاید احمدی نژاد حرفی بزند 
که نه در شأن رییس جمهور ایران باشد و نه در شأن نمایندگان 
مجلس. کارشناس��ان اخطار داده اند درص��ورت عدم مهار رکود 
تورمی، ورشکس��تگی بیش از پیش واحدهای تولیدی، افزایش 
بیکاری و تش��دید بحران های اقتصادی به تدریج نمایان خواهد 
شد و معلوم نیست این س��ؤال و جواب چه منافعی برای اقتصاد  

دگرگون شده کشور دارد.

وقتی تفاوت از زمین تا آسمان است

مجلس به دنبال حل مشکالت اقتصادی است ؟

همین جا در اصفهان بود که دکتر احمدي نژاد در سومین سفر استانیش که در دولت دهم انجام شد  شهرزاد 
از آمريكا به عنوان يک »چهارپاي در گل گیر  کرده در باتالق منطقه« ياد کرد و در جايي ديگر با اشاره باباعلی پور

به قطعنامه شوراي امنیت گفته بود: »قطعنامه هاي سازمان ملل در تحريم علیه ايران کاغذ پاره اي 
بیش نیست.«
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ
4868 ش��ماره ابالغیه: 9110100353401901، ش��ماره پرون��ده: 9109980365600215، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910528، ش��اکی ش��کایتی به طرفیت متهم کیانوش اسدورز به 
خواس��ته س��رقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 108 دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه همکف ارجاع و به 
کالس��ه 9109980365600215 ثب��ت گردی��ده ک��ه وق��ت رس��یدگی آن 1391/08/23 و 
س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به عل��ت مجهول الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان و ب��ه تجویز م��اده 73 قان��ون آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد. م ال��ف/ 11560 بالل- مدیر دفتر ش��عبه 108 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

مزایده
4870 ش��عبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگس��تری اصفهان در خص��وص پرونده اجرایی 
کالس��ه 910146 له خانم طوبی مرادی علیه آقای غالمرضا م��رادی فرزند قربانعلی مبنی 
ب��ر مطالب��ه مهریه به میزان مبلغ هش��تاد و دو میلیون و پانصد و پنج ه��زار ریال )معادل 
8/250/500 تومان( که براس��اس ش��اخص بانک مرکزی محاسبه ش��ده است بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیس��ت و دو هزار ریال )معادل 172/200 تومان( 
بابت خس��ارت دادرس��ی در حق محکوم لها و هزینه کارشناس��ی ملک مبل��غ یک میلیون 
پانصد و هش��تاد هزار ریال )معادل 158/000 تومان( در ح��ق محکوم لها و پرداخت مبلغ 
13/992/000 ری��ال در حق محک��وم لها )از بابت نفقه در پرون��ده 91-1973 ش 2 اجرای 
احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان( و پرداخت 4/125/250 ریال بابت حق االجرای دولتی 
در حق صندوق دولت )معادل 0/8735 حبه از 72 حبه از ش��ش دانگ منزل مذکور( در نظر 
دارد جلسه مزایده ای مورخ 91/8/4 از ساعت 9 الی 10 صبح به منظور فروش 21/13 حبه 
از 72 حبه ش��ش دانگ از یک باب منزل مس��کونی به آدرس: اصفهان- خ رکن الدوله- ک 
ش��هید غالمرضا مس��ینه ای )ش��ماره 69( – کوچه جهانبانی- اولین بن بست سمت راست 
)بن بس��ت بی نام( – پالک 41- کدپس��تی 8158755856 )حس��ب نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری در نظریه ای که مصون از هر گونه اعتراض باقی مانده( طبق نظریه کارشناس 
محترم دادگس��تری محل مذکور بدون س��ند و بصورت قولنامه ای می باش��د دارای 42/5 
مترمربع عرصه و 44 مترمربع اعیانی با قدمت بنا بیش از سی سال که با مصالح دیوارهای 
آجری س��قف تیرآهن و طاق چوبی نمای بیرونی پالستر سیمان سفید، سطوح داخلی گچ و 
نقاش��ی، پنجره ها فلزی شیش��ه خور، درب های خارجی فلزی و دارای سرویس بهداشتی 
تمام کاش��ی و مش��ترکات آب و برق و گاز و تلفن می باش��د. لذا با توجه به موارد فوق و 
موقعیت محل ومس��احت عرصه و اعیان و نوع بنا و مش��ترکات متعلقات، ارزش عرصه و 
اعیان ش��ش دانگ پالک فوق جمعًا برابر بالغ بر 340/000/000 ریال معادل س��ی و چهار 
میلیون تومان ارزیابی می گردد که حس��ب گزارش شماره 3065/91-/403/3 ک 34 مورخ 

1391/5/17 کالنت��ری 34 اصفه��ان در اجرای ماده 101 قان��ون اجرای احکام مدنی ملک 
مذک��ور در تصرف محکوم علیه بوده و مراتب نگهداری و توقیف آن تا اطالع ثانوی به وی 
تفهیم گردیده اس��ت. در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان 
ش��هید نیکبخت برگزار نماید ضمنًا متذکر می گردد طالبی��ن خرید می توانند حداقل 5 روز 
قب��ل از مزایده با مراجعه به آدرس فوق از منزل مذکور بازدید نموده وکس��انی می توانند 
در مزایده شرکت که حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و برنده 
مزایده فردی اس��ت که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید. م الف/ 11053 

مدیر اجرای احکام شعبه 19 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4873 ش��ماره ابالغیه: 9110100350403749، ش��ماره پرون��ده: 9109980350400425، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910432، خواهان حس��ین جاللی دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
اداره ثبت اس��ناد و امالک اصفهان و عبدالباقی جاللی دس��تجردی و شهرداری اصفهان به 
خواس��ته ابطال س��ند قطعی غیرمنقول و الزام به انتقال سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالس��ه 9109980350400425 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/08/27 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده عبدالباقی جاللی دستجردی و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 10877 دفتر 
شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
احضار متهم

4874 شماره نامه: 9110113634900543، شماره پرونده: 9109983634900954، شماره 
بایگانی شعبه: 911083، در پرونده کالسه 911083 د 4 آقای علی نجاتی به اتهام خیانت در 
امانت تحت تعقیب می باش��د به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 
115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرس��تان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.  شعبه 

چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر
 

حصر وراثت
4875 آق��ای عبدالرض��ا آتش��گران خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 11449 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 559/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه در خواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��کینه آتشگران خوزانی بشناسنامه 2451 در 

تاری��خ 1387/10/7 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- احمدرضا آتش��گران خوزانی فرزند غالمرضا ش ش 9864 )فرزند(، 
2- مصطفی آتشگران خوزانی فرزند غالمرضا ش ش 198 )فرزند(، 3- عبدالرضا آتشگران 
خوزانی فرزند غالمرضا ش ش 11449 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
4879 در خصوص پرونده کالس��ه 1097/91 ش 9 خواهان علیرضا دهقانی با وکالت ژیال 
ش��هریاری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه عین تعداد 5550 دالر آمریکا مقوم به 3/100/000 
ریال و کلیه خس��ارات دادرس��ی به طرفیت آقای حس��ین س��نمار تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 91/8/21 س��اعت 8/45 صبح تعیین گردیده اس��ت. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 9 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4880 در خصوص پرونده کالس��ه 1257/91 خواهان زهرا احمدی کتایونچه دادخواستی 

مبنی بر الزام به تحویل به طرفیت 1- محمود رفیعی دولت آبادی 2- عبدالکریم و 3- نرگس 
و 4- سکینه همگی رفیعی دولت آبادی 5- حب علی توکلی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 91/8/21 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجدیدنظر
4882 شماره: 870499 ح 7 علی اصغر نغیص کمال آبادی دادخواست تجدیدنظرخواهی از 
دادنامه شماره 473-87/4/30 به طرفیت سعید آذری سامانی به این دفتر تقدیم که به شماره 
259-901-90/11/27 تجدیدنظر ثبت و ب��ه لحاظ مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و 
تقاضای تجدیدنظرخواه و به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی چاپ و منتشر و از تجدیدنظرخواه دعوت می 
گردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر الیحه دفاعیه خود را جهت ارس��ال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه 

نماید. م الف/ 10871 دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4883 ش��ماره ابالغیه: 9110100350303180، ش��ماره پرون��ده: 9009980350301111، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901111، خواهان ه��ا زهرا مصدق زاده دادخواس��تی به طرفیت 

خواندگان بهزاد طالبی وفریدون بهش��تی و بهزاد خیام باشی و بهزاد صدری و قاسم نیک 
خواه به خواسته ابطال سند رسمی 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 ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالسه 9009980350301111 ثبت گردیده است و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری واصل شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای بهزاد خیام باشی و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تا خوانده مجهول المکان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نظریه کارشناس��ی را رؤیت نم��وده و چنانچه اعتراضی 
دارد ظرف یک هفته کتبًا به این دادگاه اعالم نماید. م الف/ 10869 دفتر ش��عبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4884 ش��ماره ابالغیه: 9110100350303179، ش��ماره پرون��ده: 9009980350301112، 
ش��ماره بایگانی شعبه:  901112، خواهان ها الهام صادقیان و کیاچهر بهفرنیا دادخواستی 
به طرفیت خواندگان بهزاد طالبی و بهزاد صدری و بهزاد خیام باشی و قاسم نیک خواه به 
خواس��ته ابطال سند رس��می تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالسه 9009980350301112 ثبت گردیده است و نظریه کارشناس رسمی 
 دادگستری واصل شده است. که به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای بهزاد خیام باشی
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تا خوانده مجهول المکان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نظریه کارشناسی را رؤیت نموده و چنانچه اعتراضی دارد 
ظرف یک هفته کتبًا به این دادگاه اعالم نماید. م الف/ 10868 ش��عبه س��وم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ تبادل لوایح
4885 ابالغ تبادل لوایح به تجدیدنظرخوانده عباسعلی صائبی فرزند احمد. با توجه به اینکه 
آقای علی جباری در مهلت قانونی نسبت به دادنامه شماره 59-91/1/24 در پرونده کالسه 
532/90 ح/ 1 تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده اند لذا به موجب این ابالغ چنانچه پاس��خی 
دارید ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار این آگهی کتبًا به این شعبه تقدیم تا پرونده به دادگاه 
های تجدیدنظر اس��تان ارسال گردد. ضمنًا نس��خه ثانی ضمائم دادخواست تجدیدنظر در 
پرونده موجود اس��ت تا با مراجعه به این ش��عبه دریافت نمائید. م الف/ 10867 دفتر شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه چک به كالسه25/2663 ب 91 
4903 بدینوسیله به آقای حجت اله پناهنده فرزند رحیم به شماره شناسنامه 273 صادره از 
آبادان متولد 1348/4/15 و طبق گواهی عدم پرداخت به نشانی: بانک ملی مرکزی شهرضا 
و طبق تقاضانامه صدوراجرائیه ساکن:ش��هرضا خیابان ش��هید بهشتی کوچه مسجد خان 
کوی س��ادات بن بس��ت منتظران منزل سوم دس��ت راس��ت که برابر گزارش مامور ابالغ 
ام��کان ابالغ واقعی در آدرس��های مذکور به ش��ما ام��کان پذیرنبوده اس��ت و طبق اعالم 
بس��تانکار مجهول المکان میباش��د ابالغ میگردد که به اس��تناد چک شماره 350172 مورخ 
91/2/21 بانک ملی شعبه مرکزی شهرضا و گواهینامه عدم پرداخت شماره 935610 مورخ 
91/02/21 شما مبلغ نود و پنج میلیون ریال )95,000,000( ریال به موسسه مالی واعتباری 
قوامین ش��عبه ملک شهر بدهکاربوده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بستانکار 
پرونده اجرائي در ش��عبه اجراي ثبت شهرضا به مبلغ نودوپنج میلیون ریال )95,000,000( 
ری��ال بابت طلب بس��تانکار و هزینه های متعلقه تش��کیل و تحت کالس��ه 25/2663/پ/91 
در جریان ورس��یدگی میباشد، لذا به اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي 
مص��وب س��ال 1387 مراتب یکنوب��ت در روزنامه زاینده رود جهت ابالغ به ش��ما چاپ و 
منتش��ر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار آگهي عملیات اجرائي جریان خواهد 
 یاف��ت و غیر از اگهي مزایده آگهي دیگري منتش��ر نخواهد ش��د. میرمحمدی - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا
 

حصر وراثت
4904 آقای علیرضا دروگر بشناس��نامه شماره 2891 باستناد ش��هادتنامه و گواهی فوت 
و رونوش��ت شناسنامه ورثه، درخواستی بش��ماره 769/91 ش 1 ح تقدیم این شورا نموده 
چنین اش��عار داشته است که شادروان ست طروس��یان خویگانی بشناسنامه شماره 774 
در تاری��خ 72/9/10 درگذش��ته و ورث��ه وی هنگام درگذش��ت عبارتند از: 1- آس��ترانیک 

طروسیان خویگانی ش ش 91 فرزند، 2- آرسیک طروسیان خویگانی ش ش 1753 فرزند، 
3- آرمیک طروسیان خویگانی ش ش 1877 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. آزاد- مدیر دفتر ش��عبه اول حقوقی ش��ورای حل اختالف 

شاهین شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
4905 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1269/91 ش 7 خواه��ان زیبا اس��دی ش��یخ رباط 
دادخواس��تی مبنی بر تحریر ماترک مرحوم مراد اس��دی و ص��دور حکم و مجوز فروش 
ماترک مشاع به طرفیت مریم و رضا اسدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/8/30 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه  

7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

 ابالغ اجرائیه
4906 کالس��ه: 1295/89 ح/ 6، ش��ماره دادنامه: 1151-90/11/11، محکوم له: محمدرضا 
کریمی��ان، محک��وم علیه: قدرت اله کریم��ی، محکوم به: به موجب دادنامه ش��ماره 1511-
90/11/11 ص��ادره از ش��عبه 6 حقوقی اصفه��ان محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت 
مبل��غ 125/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبل��غ 2/500/000 ریال به 
عن��وان هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدی��ه از تاریخ گواهی ع��دم پرداخت 89/6/8 
لغای��ت اجرای حکم در ح��ق محکوم له و پرداخ��ت مبلغ 6/250/000 ری��ال به عنوان حق 
االج��راء در حق صن��دوق دولت. مرات��ب در اجرای م��اده 9 ق اجرای اح��کام مدنی یک 
نوب��ت در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محل��ی اصفهان درج و آگهی می ش��ود تا 
محک��وم علیه از تاری��خ درج آگهی ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد اجرائی��ه را به موقع 
اج��را بگذارد ی��ا ترتیبی ب��رای آن بگ��ذارد و در صورت تواف��ق موافقت نام��ه را به این 
مرج��ع تس��لیم نمای��د. در این ص��ورت اجرای احکام ش��عبه براب��ر مق��ررات ق. اجرای 
 اح��کام مدنی اقدام خواهد کرد. م ال��ف/ 12025 فانی- مدیر دفتر ش��عبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4907 ش��ماره دادنامه: 9109970352300833، ش��ماره پرونده: 9009980352301198، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901240، خواهان: خانم سمیه روزبهانی به نشانی اصفهان، خیابان 
رباط دوم، خیابان عادل پور، چهارراه شهبازی، جنب خشکشویی صاف و صوف، خوانده: 
آقای مجتبی احمدی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواست 
زوجه، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم س��میه روزبهانی فرزند رضا به طرفیت آقای 
مجتبی احمدی فرزند اس��داله به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان س��ازش، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه رونوش��ت مصدق س��ند نکاحیه بش��ماره 2173-82/5/16 دفتر 
رس��می ثبت ازدواج ش��ماره 123 اصفهان علقه زوجیت بر عقد نکاح دائم محرز اس��ت از 
طرفی س��عی و ت��الش دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البین و ترغی��ب به ادامه زندگی 
مش��ترک مؤثر در مقام واقع نشده اس��ت و زوجه مصر بر طالق است زوجه اعالم نموده 
زوج از مردادماه س��ال 89 من و فرزندم را ترک نموده و رفته اس��ت و حتی نیامد بچه اش 
را ببیند و اطالعی از او ندارم لذا ش��رط هشتم از ش��روط ضمن العقد تحقق یافته است بر 
این اس��اس با بذل مهریه از دادگاه اس��تیذان جهت مطلقه نمودن را دارد خوانده در جلسات 
دادرس��ی حاضر نشده ودفاعی معمول نداشته اس��ت. دادگاه از توجه به اظهارات خواهان 
و اظهارات ش��هود و عدم دفاع از ناحیه خوانده به این نتیجه می رس��د که ش��رط هشتم از 
ش��روط ضمن العقد تحقق یافته است لذا دادگاه به اس��تناد مواد 234، 237 و 1119 قانون 
مدن��ی و ماده 4 قان��ون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خان��واده ضمن صدور گواهی عدم 
امکان س��ازش به خواهان اجازه داده می شود به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و 
با اس��تفاده از وکالت حاصله از تحقق ش��روط ضمن العقد و با توجه به بذل مهریه خود را 
به طالق خلع مطلقه نماید و اس��ناد و دفاتر مربوطه را اصالتًا و به وکالت از زوج امضا می 
نماید رعایت صحت ش��رایط اجرای صیغه ط��الق از جمله مراعات مفاد مواد 1134، 1135، 
1140 و 1141 قانون مدنی حس��ب مورد برعهده مجری صیغه خواهد بود حضانت فرزند 
مشترک بنام ساغر با مادر است مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه است. 
رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس 
 ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر اس��ت. م الف/ 11036 زارعی- رئیس ش��عبه 23 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان



از سینمای کودک، تنها 
نمادی باقی مانده است

»آدم آهنی«
 فعال  اول است 

کارگردان شاخص فیلم های کودک گفت: می توان به جرأت گفت از سینمای 
کودک تنها نمادی به نام جشنواره کودک باقی مانده است. مسعود کرامتی در 
حاشیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان به فارس اظهار کرد: 15 سال است که 
سینمای کودک نداریم و این موضوع لطمه زیادی به سینمای کودک زده است. 
وی افزود: در طول سال، تنها چند فیلم برای جشنواره اکران می شود و سپس به 
دلیل نداشتن سینمای کودک اکران نمی شود. این کارگردان نامی کشورمان 
با اشاره به این که سینمای کودک تنها به مدت دو ماه از پیش از آغاز جشنواره 
تا پایان آن، مورد توجه قرار می گیرد، تأکید کرد: در طول این مدت خبرنگاران 
سؤال های بسیاری درباره جشنواره می پرس��ند و کارگردانان و کارشناسان، 

دغدغه های این سینما را مورد بررسی  قرار می دهند.

دبیر اجرایی کمیته آرای مردمی گفت: تا پایان روز دوم بیس��ت وشش��مین 
جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، فیلم »آدم آهنی« باالترین امتیاز 
 آرای مردمی را ب��ه خود اختصاص داد. مهدی س��جادزاده که با مهر س��خن 
می گفت، اظهار داش��ت: تا کنون فیل��م »آدم آهنی« ب��ه کارگردانی رحیم 
بهبودی فر با 860 رأی رتبه نخست، فیلم سینمایی »مروارید« با 766 رأی دوم 
و »فرزند خوانده« با 740 رأی در جایگاه سوم قرار دارد. وی  بیان داشت: امسال 
در پنج سینما از سینماهای در حال نمایش فیلم های جشنواره، نظر مردم پس 
از نمایش فیلم ها جمع آوری می شود. وی ادامه داد: مردم پس از نمایش فیلم، 
نظر خود را درجعبه هایی که بر روی آنها سه محل برای فیلم خوب، متوسط و 

ضعیف تعبیه شده، قرار می دهند.

کافه کتابیادداشت

هفت

موزه متروپولیتن یكی از تابلوهای فرح اصولی را خرید
یكی از مجموع��ه داران آمریكایی که پیش از این یك��ی دیگر از آثار مجموعه  ای��ن هنرمند با نام 
»بال های سوزان«  را خریداری کرده بود، به پیشنهاد موزه متروپولیتن تصمیم گرفت تا این تابلو را 

برای خرید به آنجا ارایه دهد و در عین حال یكی دیگر از آثار این هنرمند را نیز به موزه اضافه کرد.
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آثار، در گنجه های شخصی 
خاک می خورد

صدیق تعریف گفت: هنرمندان به دلیل 
این ک��ه نمی توانند آثار خود را منتش��ر 
کنند، بسیار گوشه گیر شده اند. همچنین 
آنها به واس��طه دانلود آثارش��ان توسط 
مردم، بسیار مورد بی مهری قرار گرفته اند. 
صدی��ق تعری��ف ردیف��دان و خوانن��ده 
موسیقی سنتی گفت:هم اکنون چهار اثر 
موسیقایی در دست انتشار دارم که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی 
نمی توانم زمان دقیق انتش��ار این آثار را بگویم. ای��ن ردیفدان در ادامه 
افزود: شرایط نامناس��ب بازار موس��یقی سبب شده اس��ت بسیاری از 
هنرمندان آثار خود را در گنجه بگذارند و در آن را ببندند، زیرا زمانی که 
هیچ حمایتگری برای موس��یقی وجود ندارد، یک موسیقیدان چگونه 

می تواند آثار هنری خود را در دسترس عالقه مندان خود قرار دهد. 

مجموعه مقاالت حافظ پژوهی 
منتشرمی شود

مجموعه مقاالتی که در همایش دو روزه 
»حافظ به روایت ادب و هنر امروز« ارایه 
می شود، به صورت کتاب منتشر خواهد 
ش��د.علی اصغرمحمدخان��ی مدی��ر 
فرهنگی ش��هرکتاب در همایش حافظ 
گفت: در سال های گذشته چندین دوره 
اقدام به برگ��زاری همای��ش حافظ به 
مناسبت روز بزرگداشت این شاعر بزرگ کرده و در هردوره، میزبان 
حافظ پژوهان و ادیبان بوده ایم و امس��ال تصمیم گرفتیم که برنامه 
متفاوتی را نسبت به سال های گذشته برگزار کنیم، از این رو همایش 
»حافظ به روایت ادب و هنر امروز« را به همت ش��هرکتاب مرکزی و 
بنیاد فارس شناسی برگزار کردیم. وی افزود: دراین چند دوره، مقاالت 
خوب و متنوعی درباره حافظ در مراسم های بزرگداشت حافظ ارایه 
شده است که تصمیم داریم گزیده ای از بهترین مقاالت موجود را در 
قالب کتابی منتشر کنیم و  این امر تا پایان سال به انجام خواهد رسید.

 ابوالفضل پور عرب 
به تلویزیون می آید 

برنامه »خوشا ش��یراز« به تهیه کنندگي 
ه��ادي قن��دي، هفت��ه آین��ده میزب��ان 

»ابوالفضل پور عرب« خواهد شد.
هادي قندي تهیه کننده این برنامه با اعالم 
این خبر،گفت: »خوشا شیراز« هفته آینده 
میزبان ابوالفضل پور عرب خواهد بود و به 
شایعات اخیر پایان خواهد داد. وي افزود: 
در صدمین برنامه »خوشا شیراز«  قرار است جشني  با حضور میهمانان 
منتخب این برنامه در کنار مردم و در یكي از بناهاي تاریخي شهر شیراز 
برگزار شود. وي تصریح کرد: »خوشا ش��یراز« برنامه اي میهمان محور و 
مجري محور ترکیبي است که میهمانان برجسته  در عرصه هاي مختلف 
علمي ، فرهنگي، هنري و ورزشي در آن حضور پیدا مي کنند. وي تبیین 
 کرد: در این برنامه مجري س��عي دارد با ایجاد فضایي صمیمي از طریق 

گپ و گفت با میهمانان لحظاتي مفرح را براي مخاطبان رقم زند.
گفتني است » خوشا شیراز« در 120 دقیقه روزهاي جمعه ساعت 9 صبح 

از شبكه استاني فارس با اجراي »سید علي ضیاء« روي آنتن مي رود.

 »نامه هایی از کابل«
 منتشر شد 

کتاب»نامه هایی از کابل« نوشته سر شرارد کوپرکولز با ترجمه مهدی 
گلجان و سیدسعید کالتی از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد. 

مهدی گلجان با اش��اره به انتشار ترجمه مش��ترک وی و سیدسعید 
کالتی از کتاب »نامه هایی از کابل« از سوی انتشارات امیرکبیر گفت: 
این کتاب ترجمه ای اس��ت از یادداش��ت های سر ش��رارد کوپر کولز 

س��فیر اس��بق بریتانیا درافغانستان 
وهمچنین نماینده وی��ژه بریتانیا در 
امور افغانستان و پاکستان که در آن 
به شرح خاطرات هشت ساله خود از 
دوران خدمتش در افغانستان و شهر 

کابل می پردازد.
وی افزود: این کتاب به دلیل تصویری 
که از درون هیأت حاکمه افغانستان 
پس از دوران استقرار دموکراسی ارایه 
می دهد، بس��یار ممتاز اس��ت. کتاب 
»نامه هایی از کابل« توسط انتشارات 
امیرکبیر در شمارگان 1500 نسخه 

منتشر شده است.
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رضا درمیشیان که فعالیتش در سینما را 
 جمال
در مطبوعات سینمایي آغاز کرده، چند  نوروز باقری

مس��تند س��اخته و پس از آن به عنوان 
دستیار کارگردان و برنامه ریز، مشاورکارگردان و مجری طرح با 
فیلمسازاني چون داریوش مهرجویي و فریدون جیراني همكاري 
داشته است. فیلم »بغض« اولین تجربه سینمایي  درمیشیان در 

مقام نویسنده و کارگردان است.

فیلم »بغض« یک فیلم خیابانی اس��ت و از مضمونی اجتماعی 
برخوردار است.

فیل��م، داس��تان مهاج��رت اس��ت؛ داس��تانی تل��خ درب��اره 
زندگ��ی دو جوان از نس��ل س��وم ومهاج��رت آنها. ب��ه همین 
دلی��ل تم��ام صحن��ه ه��ای فیل��م در اس��تانبول ترکی��ه 
فیلمبرداری ش��ده اس��ت. باران کوث��ری و باب��ک حمیدیان و 
 مه��ران احم��دی تنه��ا بازیگ��ران ایران��ی »بغض« هس��تند.

»بغض« داس��تان دو روایت از دو مقطع متفاوت از زندگی ژاله 
و حامد اس��ت. روایت اول: حامد )بابک حمیدیان( پس��ر جوان 
ایرانی که کارش در ترکیه کشیدن نقاش��ی های خیابانی است 
وبه دلیل تنها بودن نمی تواند وارد دیسكو شود. او برای رفتن به 
داخل دیسكو با ژاله )باران کوثری( آشنا می شود و این آغاز رابطه 
عاشقانه آنهاست. روایت دوم: هشت ساعت سرنوشت ساز زندگی 
حامد و ژاله در آخرین ساعات حضورشان در استانبول است که 
دست به سرقت از مغازه عموی حامد )مهران احمدی( می زنند 
و... . » بغض« داستان آدم های دهه60 است و قهرمانان فیلم از 
متولدین دهه شصت هستن؛ نس��لی که قربانی جامعه شده اند 

وبایدخوش��حال بود که »بغض« در بازار آشفته سینمای ایران 
امكان عرضه و نمایش پیدا کرده اس��ت.کارگردان س��عی کرده 
نهایت استفاده را از ش��رایط و موقعیت ها بكند و حداقل ها را به 
حداکثرها تبدیل کند. سینمای مستقل به دلیل وابسته نبودنش 
به هیچ گونه نهاد و سازمانی، همواره زیر ذره بین است و این که 
چگونه یک فیلم ساخته می شود، از پروسه تولید تا زمان اکران 
و از لحاظ فرم و محتوا همواره با چالش ها و س��ؤال های نظارتی 
مواجه است. در چنین شرایطی ساخت فیلم اجتماعی با بودجه 
شخصی کار را سخت می کند، ولی ریسک سرمایه گذاری را باال 
می برد. از طرف دیگر کار در خارج کشور همواره مصائب خودش 

را دارد و  فیلم توانسته با این مشكالت به خوبی کنار بیاید.
تم قضاوت در این فیلم، نقش خیلی مهمی دارد و دنیای آدم های 
 عاصی پ��ر اس��ت از تردیدها وتلخی ه��ا که ای��ن تلخی بعضی 
وقت ها از واقع گرایی نشأت می گیرد و این به معنای آن است که 
سینمای اجتماعی صرفا به معنای فیلم امیدوارکننده و نگاه صرف 

مثبت به اجتماع نیست وجنبه های دیگری نیز دارد.
مكان فیلمبرداری به خوبی انتخاب شده، چون استانبول سكوی 
پرتاب مهاجران برای رفتن به کشوری دیگر است و از طرف دیگر 
با رفتن به کوچه پس کوچه ها توانسته به بطن شهر نزدیک شود 

و تمام تالش خود را کرده تا نگاه توریستی نداشته باشد.

یكی دیگر از ش��اخصه های فیلم، حضور افرادی همچون هایده 
صفی یاری، تورج اصالنی، نظام الدین کیایی ومحمدرضادلپاک 
است که هر یک در این فیلم به خوبی از عهده کارشان برآمده اند. 
سینما یعنی یک تجربه دسته جمعی و گروهی، بنابراین چینش 
و همدلی این آدم ها در کنار هم به ش��دت مهم است و هر چقدر 
جمع سازنده فیلم خالق تر باشند، فیلم ماحصل بهتری خواهد 
داش��ت. در روایت یک قصه که هدف اصلی این فیلم بوده است 
به دنب��ال ش��عار دادن و یا نصیحت ک��ردن نب��وده و فقط تنها 
 خواس��ته روایتی از دو زندگی موازی با هم را به تصویر بكش��د.

فیلم دارای دو بخش کلی است؛ بخشی که به فلش بک ها مربوط 
است و در آن دوربین ثابت است و هیچ حرکت مشخصی ندارد 
و قسمت هایی که اوضاع نابس��امان حاکم را نشان می دهد که 
این تنش به وسیله دوربین برای مشخص شدن فضا، نشان داده 
شده است. فیلم »بغض« مهاجرت نسل سوم و مسائل و مشكالت 
پس از آن را بررس��ي مي کند و نگاهي واق��ع بینانه به این قضیه 
دارد نه تلخ و تبلیغاتي که این تلخي را باید بازخوردي از جامعه 
عنوان کرد و متأس��فانه این تلخی در جامعه ما درحال نهادینه 
شدن است ودر شرایط فعلی، سینمای اجتماعی به معنای فیلم 
امیدوارکننده و نگاه صرف مثبت ب��ه اجتماع یعنی همان دروغ 

است و فیلمسازدر این فیلم ترجیح داده دروغ نگوید!

»بغض« سینما، اکران می شود؟!

 چیزی مثل رؤیای آسمان 
گروه 
پر از پروانه، پر از بادبادک، فرهنگ

درون��ت غن��چ م��ی زند، 
چیزی از جنس پرواز حتی وقت��ی که بال نداری 

احساس شیریِن بودن، درونت موج می زند.
این روزه��ا دلت غنج می زند  از حس��ی ش��بیه 
کودکی که رؤیاهایش را بافته و به ستاره ها آویزان 

کرده و شب ها »برق« می زند. 
این روزها فهمیده ای آرزویت فق��ط در فیلم ها با 
همان آدم های کوچک به واقعی��ت می پیوندد، 
اما این روزها حال جشنواره کودک خوب نیست؛ 
اعترافی که انگار احتیاج به هیچ توضیح اضافه ای 
ندارد و می توان آن را از وضعیت سینماها دید، از 
دل فیلم هایی که هربار مالل آورتر از قبل دنبال 
می شود، از جش��نواره ای  که از آخرین باری که 
توانسته است دل مردم را ش��اد کند زمان زیادی 
می گذرد، از ناکامی هایی که قطار شده اند و انگار 

قرار نیست به ایستگاه پایانی برسند.
این را خوب می فهمی وقتی صندلی های خالی 
دژ بزرگ فرشچیان توی چشمت قاب می شود . 
به جز چن��د صندلی در ردیف وس��ط و چند تای 
دیگر در ردیف آخ��ر، زیاد تماش��اگر نیامده، که 
بیشترش��ان هم خرده روشنفكرهایی هستند که 

شنیده اند فیلم امروز خوب است .
تنها فیلمی که قرار اس��ت درب��اره جنگ، چراغ 
جشنواره را روش��ن کند، اما برای بچه ها نیست 
بلكه درب��اره بچه هاس��ت و پر اس��ت از نماهای 
خش��نی که ب��ا م��رگ و خش��ونت توأم ش��ده. 
خانمی که با دو بچه اش آم��ده، ترجیح می دهد 
 صندلی را ترک کن��د. درباره فیل��م، نظر خوبی 

ندارد.
 می گوید:بچ��ه های��م کوچكند و ترس��یده اند. 
دوست داش��تم با حال و هوای جنگ آشنا شوند، 
نه این که از صحنه هایی که هیچ وقت ندیده اند 

منزجر ش��وند. این اصرار بر تلخ کردن فیلم ها در 
جشنواره ای که مال کودکان است جالب نیست. 
 شادی 5 ساله هم از فیلم خوشش نیامده است و 

می گوید: جشنواره خوب نیست .
نتیجه این اوضاع و احوال این که امروز تماشاگر 
فیلم ک��ودک کمتر رغب��ت می کند ک��ه مانند 
گذشته جش��نواره را دنبال کند. شاید تلخ باشد، 
اما باید گفت جش��نواره فیلم کودک به کما رفته 
و دیگر مانند گذش��ته مخاطبانش را همراه خود 

ندارد. 
فضای س��ینما قدس هم دس��ت کمی ندارد، اما 
حال و اوضاعش کمی بهتر اس��ت. اکثر کس��انی 
که منتظرند تا درهای س��الن باز ش��ود بچه های 

گذشته هستندکه حاال بزرگ شده اند.
کمتر می توانی کودکان را ببینی. بهترین کسی 
که می تواند از اوضاع این س��ینما بگوید دختری 
 است که در حال فروش سی دی انیمیشن است. 

می گوید:دو روز از جشنواره گذشته اما سرد و بی روح. 
سال گذشته وضعیت بهتر بود.

 جمعیت بیش��تری از بچه ها می آمدند، اما حاال 
کمتر خانواده ها بچه هایش��ان را می آورند. اکثرا 
مهدکودک ها یا مدارس این کار را بر عهده دارند. 
فیلم ها هم ای��ن طور که معلوم اس��ت باب طبع 

بچه ها نیست .
 حاال کاله قرمزی، چنان بر س��ر س��ینماها رفته 
که مردم تنها ب��رای چیزی که دوس��ت دارند به 
سینما می آیند و جش��نواره رقیبی جدی دارد؛ 
همان عروس��ک کاموایی چند گرم��ی که مردم 
 برایش صف می کشند، چیزی که این روزها کمتر 
می بین��ی و آنها ترجیح می دهند که ش��ب های 
 برگ ریزان را نه در کنار س��احل رودخانه خشک 
و نه در جش��نواره، بلكه در خانه هایشان سپری 

کنند. 
فاصله گرفتن مردم از جش��نواره، ب��ه این خاطر 
است که این پدیده در این  سال ها کمترتوانسته 
دل مردم را ش��اد کند؛ این را شیرازی می گوید؛ 
 پدر س��ه فرزندی که هر س��ه پسر هس��تند: خب 
بچه ها توی این جشنواره بیشتر دنبال خودشان 

می گردند.
فیل��م  کاراکتره��ای  ب��ا  دارن��د  دوس��ت    
همذات پنداری کنند، اما متأسفانه تا به حال هر 
فیلمی را که دیده ایم به مزاقش��ان خوش نیامده 

و دلزده شده اند .
این را می ت��وان به وض��وح در حرف ه��ای مونا 
هفت ساله هم ش��نید: کاش فیلم ها قشنگ بود. 
یادش نمی آید آخرین فیلمی که در جش��نواره 
 دیده چه بوده، کمی مكث م��ی کند و می گوید : 
جالب نب��ود.کاش کاله قرمزی و پس��ر خاله هم 

بودند.
مقایسه تعداد تماشاگران جشنواره امسال با فصل 
گذشته و قبل تر از آن، همه نشان از نمودار نزولی 
حضور مخاطبان کوچک و بزرگ دارد؛ شرایطی 
که با دور ش��دن مردم از فیلم کودک  که امیدی 
را در دل ها زنده نمی کند و تماش��اگر را به وجد 
نمی آورد و این روزها خریدار ندارد به مثابه زنگ 
خطری است که خیلی وقت است به صدا درآمده 
و به تهیه کنن��دگان فیلم های کودک هش��دار 

می دهد.
افكارت را توی س��ینما قدس جا می گذاری و با 
خش خش برگ های زیر پایت همراه می شوی تا 
به سینما ساحل برس��ی. آنجا هم خبری نیست . 
روزهایی که از بهار عبور کرده اند و به پاییز رسیده اند 
حاال شكل تازه تری از پاییز جشنواره را هم نشان 
می دهند. ایمان 8- 9 ساله به نظر می رسد. جلوی 
سینما ایس��تاده، صورتش در البالی بادکنک ها 
گم ش��ده، دس��ت های کوچک زمخت شده اش 

را مش��ت کرده دور چوب بادکنک هایی که توی 
باد تكان می خورند. او از جشنواره فقط یک چیز 
می داند؛کاس��بی.  توی س��ینما هم تک و توک 
بچه ها هستند. نگاهت روی معصومیت کودکانه 
پسری که روی ویلچر اس��ت جا می ماند. محمد 
10 ساله اس��ت و از فیلم هایی که تا به حال دیده 
 راضی است. سخت حرف می زند، اما صحبت که 
 م��ی کن��د مظلومی��ت کودکان��ه اش دوچندان 
می ش��ود.  با همان چش��م های گ��رد و معصوم 
کودکانه می گوید: جش��نواره خوب بود. فیلم ها 

را دوست داشتم.
فیلم شروع شده و کم کم سالن خلوت تر از پیش 
می شود و گه گاه صدایی که از س��الن سینما به 
گوش می رسد سكوت را می شكند؛ سكوتی که 

نشان از حال بد جشنواره دارد ... .

حال جشنواره خوب نیست

اعترافی که نیاز به توضیح ندارد

جدول اکران، راهی برای انتخاب
بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی کودک ونوجوان به روایت تصویر 

نشست خبری فیلم ها، اشک ها و لبخندهاسینما قدس، محلی برای میزبانی فیلم و شادی بچه هاخبرنگاران نوجوان در جلسه پرسش و پاسخ

امروز 
تماشاگر فیلم کودک 

کمتر رغبت می کند که 
مانند گذشته 

جشنواره را دنبال کند. 
شاید تلخ باشد،

 اما باید گفت 
جشنواره فیلم کودک

 به کما رفته 
و  دیگر مانند گذشته 

مخاطبانش را 
همراه خود ندارد
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

شکایت امیرحسینی کارساز شد
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، رأی خود را درخصوص شکایت 

امیر حسینی پاسور سابق گیتی پسند از این باشگاه اعالم کرد.
کمیته انضباطی فدراس��یون والیبال در نشس��ت ده��م مهرماه خود 
ش��کایت امیر حسینی از باش��گاه گیتی پس��ند درخصوص پرداخت 
 نش��دن مطالباتش را مط��رح ک��رد و در نهای��ت رأی این ش��کایت 

روز گذشته صادر شد: 
 »نظر به این ک��ه مطابق قوانین موض��وع و اصول و موازی��ن قانونی و 
 آیی��ن نامه س��ازمان لی��گ، باش��گاه مکلف ب��ه انج��ام تعهدمالی و 
تس��ویه حس��اب ب��ا بازیکن��ان اس��ت و نظ��ر ب��ه ای��ن ک��ه صرفا 
ح��دود ۲۰۰ میلی��ون توم��ان از مبلغ ق��رارداد آقای امیر حس��ینی 
پرداخت گردیده اس��ت و ب��ا اعمان نظر ب��ه این که ق��رارداد داخلی 
برای اعمال جریمه اساس��ا وجود ن��دارد و در صورت وج��ود قرارداد 
داخلی الزم اس��ت به فدراس��یون ارس��ال ش��ود  و م��ورد تأیید قرار 
گیرد و کس��ر قرارداد ب��رای جریمه تاب��ع رابطه منطق��ی و حقوقی 
 اس��ت که در اینج��ا منتفی ب��ه نظر م��ی رس��د و قص��ور و تخلف و

  نحو اینها از جانب بازیکن گزارش نگردیده اس��ت، بنابراین باش��گاه 
گیتی پسند مکلف اس��ت پس از کس��ر مبالغ واریزی به فدراسیون و 
سازمان مالیات ها با ارایه مدارک آن، الباقی مبلغ قرارداد را محاسبه 
 و به بازیکن یاد ش��ده پرداخت نماید. مقتضی است مفاد رأی هرچه 

سریع تر به مرحله اجرا گذاشته شود.«

سپاهان میهمان تازه واردها
سپاهان در هفته دوم رقابت های لیگ برتر هندبال در ارومیه میهمان 
شهرداری این شهر خواهد بود.هفته دوم رقابت های لیگ برتر هندبال 
باشگاه های کشور جمعه و شنبه آینده پیگیری خواهد شد. بر اساس 
برنامه اعالم شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون، روز جمعه ثامن 
الحجج)ع( سبزوار نایب قهرمان فصل گذشته در سالن سربداران این 
شهر و در حضور تماشگران پرشمار خود، به دیدار صنعت مس کرمانی 
خواهد رفت که در هفته نخست موفق شد هپکوی اراک را مغلوب خود 
سازد. همچنین سپاهان هم به دیدار تیم تازه وارد این فصل لیگ برتر؛ 
یعنی ش��هرداری ارومیه خواهد رفت و در نهای��ت در دیگر دیدار روز 
جمعه، هپکوی اراک، میزبان ش��هرداری زرند کرمان خواهد بود، در 
نهایت در آخرین مسابقه هم دو تیم شهرداری قزوین و ثامن الحجج)ع( 
مشهد به مصاف هم خواهند رفت.  آخرین بازی هفته دوم نیز روز شنبه 
بین تیم های شهرداری تبریز و نیروی زمینی تهران و به میزبانی تیم 
تبریزی برگزار خواهد ش��د. تا پایان هفته نخست تیم های سپاهان، 
ثامن الحجج)ع( مش��هد، ش��هرداری زرند کرمان، ثام��ن الحجج)ع( 
سبزوار و صنعت مس کرمان با کسب ۲ امتیاز و بر حسب تفاضل گل 
 در رده های اول ت��ا پنجم جدول قرار دارند. س��اعت برگزاری تمامی 

بازی های فوق ۱۶ خواهد بود.

سپاهان به جنگ صدرنشین می رود
کاراته کاران س��پاهان در هفته دوم س��وپر لیگ باش��گاه های کشور به 
 مص��اف صدرنش��ین هفته نخس��ت رقاب��ت ها م��ی رون��د. دیدارهای 
س��وپر لی��گ ه��م ب��ه ای��ن ش��رح پیگی��ری م��ی ش��ود. در مرحله 
اول، نگی��ن نم��ای س��منان ب��ا هی��أت کارات��ه ش��اهرود، مرواری��د 
 کردس��تان با تلوان گی��الن و فوالد مبارکه س��پاهان تیم س��وم جدول 

رده بندی با تیم علمدار کربال صدرنشین هفته اول، مبارزه می کند. 
در مرحله دوم، مروارید کردستان با دانش��گاه آزاد اسالمی، فوالد مبارکه 
 س��پاهان با هیأت کاراته ش��اهرود و تی��م علمدارکربال با تل��وان گیالن 

رو در روی هم قرار می گیرند.  

واترپلوی ماهان به میهمانی می رود
در پنجمی��ن هفته  رقابت ه��ای لیگ برت��ر واترپلو، تی��م واترپلوی 
فوالدماهان روز جمعه میهمان تیم گچساران است.  تیم های فارس 

و خوزستان نیز به ترتیب میزبان کوثر گیالن و نفت امیدیه هستند.

قلعه نویی چشم انتظار حاج صفی
دوران خدمت سربازی احس��ان حاج صفی رو به پایان بوده و او می تواند 
تراکتورس��ازی را ترک کند. در ش��رایطی که در هفته گذش��ته باشگاه 
تراکتورسازی و کادرفنی استقالل حسابی از خجالت هم در آمدند، گفته 
می شود امیر قلعه نویی خیلی دوست دارد احسان حاج صفی مدافع کناری 
و ملی پوش تراکتورسازی را به خدمت بگیرد. قلعه نویی که هم در سپاهان 
و هم در تراکتورسازی بازی حاج صفی را قبول داشت، به نزدیکان باشگاه 
 گفته زمینه حضور این بازیکن در استقالل را فراهم کنند. از طرفی گفته 
 می شود دوران خدمت س��ربازی حاج صفی رو به پایان بوده وخود او هم 
بی میل نیست از نیم فصل دوم به استقالل برود. باید دید این انتقال جنجالی 

صورت می گیرد یا در روزهای آینده شاهد واکنش تراکتوری ها خواهیم بود؟

نیکبخت دوباره استقاللی می شود
علیرضا واحدی نیکبخت در هفته های اخیر چند بار با امیر قلعه نویی 
حرف زده و سرمربی استقالل از او خواسته که در تمرینات حاضر شود 
و برای ادامه لیگ با استقالل قرارداد امضا کند. نیکبخت به دوستانش 
 گفته که تا یک هفته دیگر مش��کالت برطرف خواهد ش��د و مجوز 

بازی اش را خواهد گرفت. 

ما شایسته صعود هستیم
کی روش/ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

گروه ما  در رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا ۲۰۱5، 
یکی از س��خت ترین گروه های این مرحله است، اما مطمئن هستیم 
که ایران می تواند امتیازات الزم را برای صعود به مرحله بعدی کسب 
کند.ش��کی نیس��ت که به تمام حریفان خود در این گ��روه احترام 
می گذاریم، اما امیدواریم و معتقدیم که شایس��ته صعود به مرحله 
بعدی این مسابقات هستیم. عقیده من این است که مرحله مقدماتی 
جام ملت های آس��یا ۲۰۱5 دو مشکل در راه 
آمادگی تیم ملی برای ما ب��ه وجود می آورد، 
ام��ا ای��ن 
ظیف��ه  و
ماس��ت ک��ه 
راه حل درس��ت را برای رسیدن تیم 
به آمادگ��ی کامل پیدا کنی��م. به هر حال 
من به ش��دت معتقدم که هنوز توانایی ها و 
مهمات الزم را ب��رای راهیابی به دور بعد  در 

اختیار داریم.

ماهان برای تیمداری در کشتی مردد شد

پای مافیای کشتی
 در میان است

با این که فوالد ماه��ان به عنوان اولین باش��گاه، حضور 
خود را در لیگ های برتر کشتی آزاد و فرنگی اعالم کرد 
اما مسئوالن این باشگاه اصفهانی همچنان برای قطعی 

کردن حضورشان دچار تردید و نگرانی هستند.
فوالد ماهان چندی پیش، از حضور در لیگ برتر کشتی 
آزاد خبر داد و در روزهای نخس��ت ثبت نام، حضور خود 
را به فدراسیون اعالم کرد. ماهانی ها اولین تیمی بودند 
 که برای شرکت در لیگ برتر فرنگی نیز اعالم آمادگی و 
ثبت نام کردند، اما  از این باشگاه اصفهانی خبر می رسد 

حضور آنها در لیگ برتر صددرصد نیست.
پیش از ثبت نام در لیگ کش��تی آزاد، ماهانی ها مدتی 
دست نگه داشتند و در پاس��خ به سکوت و بی خبریشان 
اعالم کردند تغییرات هیأت کش��تی استان که تغییر در 
مدیریت فنی تیم های لیگ برتری آنها را به دنبال دارد 
موجب دلس��ردی و نگران��ی بابت حض��ور در لیگ برتر 

شده است. 
اما ش��اید این بار ماهانی ها نگران مسئله دیگری باشند. 
ماهانی ها که در لیگ دس��ته یک کشتی نیز برای اولین 
بار تیمداری کردند، شورایی متش��کل از مربیان را برای 
انتخاب کش��تی گیران و ارنج تیم در رقابت ها تش��کیل 
دادند که با اعتراض اهالی کش��تی اصفهان روبه رو شد. 
این ش��ورا در طول مسابقات، دچار مش��کالت بسیاری 
بود و پیشکسوتان کش��تی اصفهان نیز بارها به مدیریت 
فنی ماهان تغییر در هدایت این تیم را گوش��زد کردند و 
خواستار بررسی بیشتر شرایط برای حضور در لیگ های 

برتر شدند. 
اما از سوی دیگر مافیای پشت پرده و باندبازی در انتخاب 
مربیان و کشتی گیران، همه ادوار گذشته لیگ های برتر 
را تحت تأثیر قرار می داد تا حاشیه های رشته اول کشور 
در لیگ های برتر به اوج برسد. ماهانی ها که قصد اولین 
حضور خود بدون توجه به ش��رایط پشت پرده کشتی را 
دارند تا کنون موفق به جذب گزین��ه های مطرحی که 
قرار بود راهی اصفهان شوند، نشده اند. در حقیقت اسیر 
باندبازی اهالی کشتی شده اند؛ همان نگرانی که مدتی 
پیش کشتی گیران پیشکس��وت اصفهانی از آن صحبت 
کرده بودند. با این ح��ال باید دید ش��رایط برای ماهان 
 چگونه رقم می خورد. ش��اید اصفهانی ه��ا صالح را در 

عدم حضور خود در لیگ برتر کشتی ببینند. 

تحلیل

6
مرزبان: در کنفرانس، همه چیز را می گویم  

علیرضا مرزبان پیرامون بحث جدایی اش از سپاهان می گوید:»فعال قصد ندارم در این زمینه حرفی بر زبان آورم 
و ترجیح می دهم   فعال سکوت کنم.  البته روز شنبه درمورد همه چیز در نشست خبری صحبت می کنم و پاسخ 

همه سؤاالت خبرنگاران را می دهم.«

مرزبان به عنوان رفیق شفیق کرانچار در حالی فصل گذشته به 
سپاهان پیوس��ت که از همان ابتدای ورودش شایعات فراوانی 

درمورد نحوه فعالیت ورزشی اش وجود داشت. 
مهم ترین شایعه این بود که مرزبان را یک مربی دالل معرفی 
می کرد که هر کجا می رود تعدادی از بازیکنانش را هم با خود 

به همان تیم می برد. 
حتی پیوستن سوکای در میانه های فصل پیش به سپاهان به 
نوعی به فعالیت های مرزبان نسبت داده شد که خوشبختانه 
مهاجم آلبانیایی سپاهان با عملکردی که از خود نشان داد، هم 
فروش��نده و هم خریدار را از خود راضی کرد. مرزبان که عالوه 
بر ترجمه صحبت های کرانچار به عنوان دستیار او هم فعالیت 
 می کرد، معم��وال جو کنفرانس های مطبوعات��ی را در اختیار 
می گرفت و ترجمه صد کلمه ای او از صحبت های بیست کلمه ای 
کرانچار در بین اصحاب رسانه معروفیت زیادی پیدا کرده بود. 

مرزبان با آن حرکات منحصر به ف��ردش در کنار زمین و البته 
حرف های جنجالی اش، بیش��تر از کرانچار ب��ر روی نیمکت 
سپاهان به چشم می آمد و رابطه عاطفی او با بعضی از بازیکنان 
س��پاهان به گونه ای بود که حتی نقش یک برادر بزرگ تر را 

برای آنها بازی می کرد. 
داستان اختالف او با پرویز مظلومی در کنار پیاده روی مرزبان 
از فوالدش��هر تا اصفهان بعد از قهرمانی در لیگ دوازدهم هم 
خاطرات دیگریس��ت که از این مربی در یاد هواداران سپاهان 
نقش بسته است، اما مشکل اصلی مربی سپاهان از جایی شروع 
شد که اکثر بازیکنان جدا شده سپاهان در فصل نقل و انتقاالت 
به صورت مس��تقیم، مرزبان را مسبب این مسئله دانستند و با 
انتقاد از باند بازی های او در تیم، حت��ی لقب دالل و باند باز را 

هم به او نسبت دادند. 
بر اس��اس ش��ایعات، جدایی بازیکنانی مثل مهدی کریمیان، 

هاشم بیک زاده، سید صالحی،جانواریو و البته مجید بصیرت 
حاصل تالش های مرزبان در کادر فنی سپاهان بود که باعث 
شد س��وگلی هایی مثل زنیدپور و محمد غالمی دوباره بعد از 

استیل آذین شاگرد مرزبان شوند.
 تمامی این اتفاقات در حالی به وقوع پیوس��ت که هیچ گاه نه 
مرزبان و نه مدیریت باشگاه سپاهان، پاسخ مناسب و صریحی 
به این س��ؤاالت ندادند تا همواره این پرس��ش وجود داش��ته 
 باشد که مرزبان چگونه مقدمات خروج این بازیکنان را از تیم

 فراهم کرد.
 اما سرانجام شکست سنگین سپاهان در مقابل االهلی بهانه ای 
شد تا مدیریت باشگاه س��پاهان عذر مربی تیمش را بخواهد، 
ولی کامال مشخص اس��ت که اگر قرار به پاسخگویی درمورد 
این شکست باشد باید اول کرانچار بازخواست می شد چون او 
نفر اول کادر فنی س��پاهان بوده و بدون شک همه تصمیمات 
با امضای او نهایی می شده اس��ت، در هر صورت مرزبان با این 
قطع همکاری به نوعی سپر بالی کرانچار شد تا سرمربی کروات 
سپاهان فعال نفسی به راحتی بکشد، ولی رحیمی با این حکم، 
زهر چشمی از کرانچار گرفت که در آینده بیشتر از این مراقب 
تعویض ها و نحوه هدایتش در کنار زمین باش��د وگرنه خیلی 
زود مجبور می شود برای رسیدن به همکار همیشگی اش راه 

خروج از سپاهان را در پیش گیرد. 
مرزبان بعد از خروج از س��پاهان قول داده که پس فردا در یک 
مصاحبه مطبوعاتی، تم��ام ناگفته های��ش را در باب جدایی 
از س��پاهان مطرح کند، ولی به طور طبیعی نمی توان انتظار 
داشت که او برای س��پاهان حاش��یه ایجاد کند چون کرانچار 
هنوز بر روی نیمکت زردها نشسته و هر حاشیه ای می تواند در 
روند فعالیت های کرانچار اختالل ایجاد کند. کرانچار هم که 
تا لحظه نگارش این مطلب هنوز موضعگیری خاصی درمورد 
جدایی همکار دوقلویش انجام نداده، ولی ش��اید گره کور این 
ماجرا در دست کرانچار باشد که با تعویض زودهنگام خلعتبری 
 شرایط را هم برای حذف سپاهان و هم برای اخراج همکارش

 ایجاد کرد! 
مرزبان ه��م که در جش��ن پیراهن س��پاهان ادعا ک��رده بود 
که حاضر اس��ت چند ماه از عمرش کم ش��ود ولی س��پاهان 
باالتر از پرس��پولیس و اس��تقالل بایس��تد، دیگ��ر احتیاجی 
به ب��ذل و بخش��ش عم��رش نخواهد داش��ت و م��ی تواند با 
 خیالی راحت تر از همیش��ه منتظر قهرمان��ی زردها در لیگ 

دوازدهم باشد.

بار فتن علیرضا  مرزبان

رحیمی از کرانچار زهر چشم گرفت

از همان یک س�ال قبل هم مش�خص بود که داس�تان حضور مرزبان بر روی نیمکت سپاهان  مسعود 
سرانجامی نخواهد داشت و حاشیه های اطراف او در نهایت باعث شد تا به قول سایت باشگاه افشاری

سپاهان، طرفین به قطع همکاری رضایت دهند، ولی از ظاهر ماجرا کامال مشخص است که این 
قطع همکاری با اجبار باشگاه سپاهان انجام شده و علیرضا مرزبان تمایلی برای این توافق نداشته است و  به هرحال 
دوقلوهای جدانشدنی سرانجام از یکدیگر جدا شدند تا کرانچار مجبور باشد در ادامه لیگ با یک مترجم دیگر بر 

سر تمرینات تیمش حاضر شود و البته زحمت آمدن به کنار خط طولی زمین برای داد و فریاد را هم بکشد. 
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شیران: از کاظمی 
قهرمانی نخواستیم 

صادقی: خودم را 
ثابت می کنم 

س��خنگوی هیأت مدیره باش��گاه ذوب آهن درمورد اظهارات کربکندی که 
گفته بود هیأت مدیره باشگاه به یکباره فکر قهرمانی به سرش زد، گفت: ما 
از کاظمی انتظار قهرمانی نداری��م، اما جایگاه ذوب آهن در جدول رده بندی 
لیگ برتر باید باالتر رود. داوود ش��یران اظهار داشت: به هر حال تغییر، نظر 
 هیأت مدیره باش��گاه بوده و اگرچه آق��ای کربکندی یک��ی از باارزش ترین 
چهره های ورزشی استان اس��ت، اما همه می دانند که او خودش حاضر بود 
برای کمک به ذوب آهن هر کاری انجام دهد و مطمئنم ش��رایط ذوب آهن 
با این انتخاب تغییر می کن��د. وی گفت: ذوب آهن هفته ه��ا در قعر جدول 
رده بندی لیگ برتر قرار داش��ت، اما به هر حال نیاز داشتیم که شرایط تیم 

تغییر کند و مطمئن باشید برایمان مهم است که جایگاه تیم بهتر شود.  

دروازه بان تیم فوتبال س��پاهان گفت: ش��ک نکنید تا توانایي هاي خود را به 
هواداران س��پاهان و مدیران این باش��گاه ثابت نکنم از پاي نخواهم نشست. 
محمد باقر صادقي افزود: هم اکنون از نیمکت نشیني خود اصال ناراحت نیستم، 
هر چند که این موضوع در ابتدا من را ناراحت کرده بود و باعث شد تا در شرایط 
 روحي نامناس��ب مصاحبه کنم. البته رس��انه ها هم کمي حرف هاي بنده را 
بزرگ  نمایي کردند، هر چند من نباید این مصاحبه را انجام مي دادم. من به 
سپاهان عشق مي ورزم و با این تیم قرارداد چند ساله دارم و اصال قصد جدایي 
از این تیم را ندارم. بازیکن باید فکرش هم حرفه اي باشد و در شرایط روحي 
نامناس��ب نباید مصاحبه کرد. صادقي درخصوص بازي با االهلي عربستان 

تصریح کرد: من یک اشتباه در این بازي کردم و مسئولیت آن را مي پذیرم. 

رقابت آلمان ها  برای شکار لیانگ فنگ
تیم های اینتراخت فرانکفورت و آگسبورگ از مدت ها قبل با کمبود 
بازیکن در پست هافبک راست مواجه بودند. مسئوالن این دو تیم 
پس از تعمق بسیار متوجه »رن لیانگ فنگ« ستاره تیم ملی چین 

و باشگاه شنهوا شدند.

پیشنهاد  روس ها به هوودس
باشگاه زنیت روسیه برای به خدمت گیری مدافع تیم 
ملی آلمان و کاپیتان ش��الکه، بودجه ای قابل توجه 
اختصاص داده است. زنیتی ها بودجه ای بالغ بر ۲۰ 
میلیون یورو  برای خرید هوودس اختصاص داده اند.

جنجالی که  فیلم »ویا« به راه انداخت
داوود ویا به خاطر حضور در یک فیلم تبلیغاتی و آسیب 
رساندن به خودروی پلیس )نماد امنیت جامعه( مورد 
انتقاد قرارگرفت. وی��ا در این فیلم تبلیغاتی  با ضربات 

مکرر توپ، به خودروی پلیس آسیب می رساند.

اصفهان در راه قهرمانی لیگ جنوب

ریی��س کمیت��ه بیس��بال اس��تان  از برگ��زاری رقاب��ت ه��ای دور 
رفت لیگ جنوب کش��ور ب��ا حضور نماین��ده اصفهان خب��ر داد.وحید 
 باطنی درم��ورد چگونگ��ی برگ��زاری این رقاب��ت ها گف��ت: پنج تیم 
ش��رکت کننده در دور رفت با یکدیگر رقابت می کنند و در دور برگشت 
نیز این رقابت ها ادامه خواهد داشت تا در نهایت دو تیم صعود کننده از 
لیگ جنوب مشخص شده و به همراه تیم های آذرخش البرز و شهرداری 
سمنان که از لیگ شمال صعود کرده اند به رقابت بپردازند تا قهرمان کشور 
مشخص شود. وی گفت: با تیم های بسیار قدرتمندی همگروه هستیم و 
در تالشیم افتخارات سال های ۸۴ تا ۸۸ را تکرار کنیم. مسابقات دور رفت 
لیگ جنوب کشور با حضور پنج تیم از بوشهر، کرمان، مرکزی، هرمزگان و 
تیم پاور پایپ اصفهان به نمایندگی کمیته بیسبال استان اصفهان از تاریخ 

۱۹ مهر ماه به میزبانی استان مرکزی برگزار می شود. 

فستیوال هنرهای رزمی در اصفهان 

فستیوال هنرهاي رزمي با حضور ۱۶ رزمي کار حرفه ای در اصفهان برگزار 
مي شود. مسئول برگزاري فستیوال هنرهاي رزمي اصفهان گفت:  در این 
فستیوال  رزمی کارانی از شهرهای اصفهان، تهران، شیراز و قم حضور دارند 
و محمد مهدی کاظمی��ان، آرش تاج آبادی، عل��ی آرازش، نوید کاکایی،  
فرشاد محمدیان،  حسین چیت س��از  و عباس مصباحی  نفرات تشکیل 

دهنده تیم اصفهان هستند.
 خواجو  مس��ئول برگزاری این فس��تیوال  با بیان این که این فستیوال با 
دریافت مجوزهای الزم برگزار می ش��ود، عنوان کرد: به نفرات برتر جوایز 
نقدی تا سقف یک میلیون تومان اهدا می ش��ود و اسپانسرهای مالی نیز 

جداگانه جایزه اهدا خواهند کرد.
فستیوال هنرهای رزمی روز جمعه -۲۱مهرماه- س��اعت  ۱۸الی ۲۱ در 
سالن پوریای ولی مجموعه ورزشی شهید نصر اصفهان برگزار خواهد شد. 

مورد منشوری از فرهاد کاظمی ندیدم

بیژن طاهری دوست نزدیک فرهاد کاظمی که همواره به عنوان دستیار در 
کنار او کار کرده، شایعات پیرامون منشوری بودن فرهاد کاظمی را تکذیب 
می کند. بیژن طاهری پیرامون ش��ایعاتی که پیرامون حض��ورش در تیم 
ذوب آهن به عنوان دستیار فرهاد کاظمی شنیده می شود می گوید: بله، آقای 
کاظمی با من به عنوان مربی ذوب آهن صحبت کرده  است و به زودی به جمع 
ذوب آهنی ها می پیوندم.  بحث منشوری بودن فرهاد کاظمی و سال ها دوری 
او از لیگ برتر نیز سؤال دیگری بود که طاهری درمورد او این گونه می گوید: من 
سال ها در کنار کاظمی کار کردم و بعد از بازی االتفاق مقابل سپاهان هم گفتم 
که اینها تهمت های ناروایی است که به کاظمی می زنند. شاید او نتوانست در 
این زمینه از خود دفاع کند اما به نظر من، او در این مدت مظلوم واقع شد، 
چراکه من در این مدت هیچ وقت موردی از او ندیدم که بوی منشوری بودن 

بدهد و به نظر من فوتبال ما از نبود کاظمی ضرر کرد، نه کاظمی!

بیژن طاهری:با حضور رزمی کاران چهار استان افتخارات گذشته تکرار می شود؟
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یادداشت

اجرای موفق پروژه ملی 
مدیریت آب كشاورزی 

مدیرتروی��ج وهماهنگی س��ازمان جه��اد كش��اورزی چهارمحال 
وبختیاری از اجرای موفق پروژه ملی مدیریت مصرف آب در اراضی 

كشاورزی شهرستان شهركرد خبرداد.
پیام قاس��می كه با ایرنا س��خن می گفت، افزود: در پروژه مدیریت 
مصرف آب ب��ه صورت همزمان در هراس��تان به اقتضای ش��رایط و 
 نیاز، میزان مصرف آب دراراضی كشاورزی برای برخی محصوالت، 
بهینه سازی شد . وی كاهش مصرف و استفاده بهینه از آب و افزایش 

بهره وری را از اهداف اجرای این طرح عنوان كرد .
وی اظهارداشت: در چهارمحال و بختیاری، روستای هرچگان از توابع 

شهرستان شهركرد به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد . 
قاس��می تصریح كرد: 15هكت��اراز این اراضی برای كش��ت ذرت و 

30هكتار برای كشت گندم اختصاص یافت . 
وی افزود: با بهینه س��ازی و كاهش 30 درصدی مصرف آب، میزان 
عملكرد تولید ذرت دراین اراضی 35 درصد افزایش یافته و از66 به 

90 تن درهكتار رسید . 
قاسمی تصریح كرد: میزان تولید محصول گندم بر اساس این طرح 

نیز درحال بررسی و آمارگیری است . 
وی بیان داشت: برای اجرای این پروژه، 100 میلیون ریال اعتبارات 

ملی هزینه شد . 

خبر ویژه

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
چهارمحال و بختياري 

             رضا گنجی 
  به منظور تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي و پیاده سازي قانون 
 نحوه واگذاري مالكیت و اداره امور ش��هرك ه��ا و نواحي صنعتي، 
 اولین شركت خدماتي شهرك صنعتي در اس��تان تأسیس شد كه 
ش��ركت خدماتي ش��هرك صنعتي هفش��جان، نخس��تین شركت 
خدماتي اس��تان اس��ت كه پس از برگزاري مجمع عمومي عادي و 
طي مراحل ثبتي در اداره ثبت اسناد و امالك، موظف به انجام كلیه 
امور قانوني مترتب بر »نحوه  
 واگذاري مالكیت و اداره امور 
 شهرك هاي  صنعتي «  و نیز 
آیین نامه  اجرایي آن خواهد 

بود. 
در همین راستا 19شهرك و 
ناحیه صنعتي آماده واگذاري 

است.

19شهرک و ناحيه صنعتي 
آماده واگذاري است

چهره روزیادداشت
مداحانبروجنی،کارتشناساییمیگیرند

حجت االسالم مجید الهیان رییس تبلیغات اسالمی بروجن، از شركت 90 نفر از مداحان و شعرای 
آیینی این شهرستان در آزمون صدور كارت شناس��ایی مداحان و شعرای آیینی خبر داد و اظهار 
داشت: مداحان از تریبون مداحی، چهره واقعی اسالم ناب محمدی)ص( را به جهان معرفی كنند.
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مدیر مركز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشكي چهارمحال 
و بختیاري گفت: در طول 24 ساعت، بین 500 تا 700 مورد با 
اورژانس تماس گرفته مي شود كه از این تعداد به طور میانگین 
15 تا 20 م��ورد مأموریت واقع��ي و بقیه مزاحمت ه��اي تلفني 
است. فرامرز شاهین كه در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه و 
مطبوعات استان با ایسنا سخن می گفت، افزود: اورژانس 115 
با 183 نیروي تخصصي به صورت 24 ساعته آماده ارایه خدمات 
 به مردم استان اس��ت و همه نقاط اس��تان را تحت پوشش قرار

 مي دهد. وي ادامه داد: پایگاه هاي امداد جاده اي تنها به عنوان 
اورژانس جاده اي عمل نمي كنند و اگر در روستاهاي اطراف هم 
مشكلي پیش آید به صورت خاص پوش��ش مي دهند.  شاهین 
با بیان این كه سال گذشته بیش از 18 هزار مأموریت اورژانس 
پیش بیمارستاني در سطح استان انجام شده خاطرنشان كرد: 
در ش��ش ماهه اول امس��ال نیز 9هزار و988 مأموریت توسط 
این مركز انجام ش��ده كه از این تعداد، دو هزار و884 مأموریت 
تصادفي بوده و دو هزار و761 مورد منجر به بستري شده است.

به گفته وي، س��تاد هدایت این مركز مسئول بررسي انتقادات، 
 پیشنهادات كتبي و ش��فاهي مردم استان اس��ت و شهروندان

 مي توانند نظرات خ��ود را با ش��ماره 2229710 اعالم كنند. 
شاهین تصریح كرد: با توجه به این كه ایران در آسیا چهارمین 
كشور و در دنیا ششمین كش��ور در وقوع بالیاي طبیعي است، 
بخش سالمت در حوادث غیرمترقبه باید نقش مؤثرتري داشته 

باشد و در بحث خدمات پیش بیمارستاني و بیمارستاني در فاز 
اولیه خدمات بهتري ارایه دهد.

وي با بیان این كه ح��وادث و بالیاي طبیع��ي قابل پیش بیني 
نیس��تند و تنها نقش آموزش در این بین مهم است خاطرنشان 
كرد: در زمان بروز حادثه، بیمارستان ها چه از نظر سازه اي چه 
غیر سازه اي ممكن اس��ت دچار آسیب ش��وند یا حتي نیروي 
انسانیش��ان از بین برود، پس باید از قبل برنامه اي تعیین شده 
باش��د تا خدمات ارایه شده در س��اعات اولیه مناسب و به موقع 
باشد. ش��اهین اظهار داش��ت: اس��تاندارد فاصله بین دو پایگاه 
 اورژانس، 42 كیلومتر است كه در این استان به علت كوهستاني و 
صعب العبور بودن برخي مناطق، 25 كیلومتر است. حضور در صحنه 
حادثه در جاده ها نیز بین 12 تا 15 دقیقه و در شهرها بین شش 
تا هشت دقیقه زمان مي برد. وي افزود: در حال حاضر 38 پایگاه 
115 در استان فعال است كه از این تعداد 11 پایگاه شهري و 27 
پایگاه جاده اي است. وي از راه اندازي بیمارستان هاي صحرایي با 
همكاري مدیریت بحران استانداري و بس��یج جامعه پزشكي و 
سایر ارگان ها خبر داد و گفت: این بیمارستان ها امسال از 13 
تا 16 شهریور در منطقه صمصامي برپا ش��د و سه هزار و 859 
نفر شامل221 عمل جراحي س��رپایي، 319 خدمات تخصصي 
زنان و زایمان، 678 نفر خدمات دندانپزشكي، 775 نفر خدمات 
پزش��ك عمومي و هزار و462 نفر خدمات داروخانه، تزریقات و 

پانسمان دریافت كردند.

در زمینی به مس��احت 30 هزار مترمرب��ع، مجموعه تفریحی، 
 س��رگرمی، ورزش��ی و س��الن های همایش ش��هر هفش��جان 
 كلنگ زنی ش��د. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در مراس��م 
كلنگ زنی این مجموعه گفت: در س��ال های اخیر چهارمحال 
و بختیاری ب��ه یكی از اس��تان های مقصد گردش��گری تبدیل 
شده است.علی اصغر عنابس��تانی با بیان این كه در سند توسعه 
اس��تان، گردش��گری در اولویت قرار دارد، اف��زود: ورود نزدیك 
به 10 میلیون گردش��گر و اقام��ت بیش از یك میلی��ون از آنها 
در تابس��تان نش��ان دهنده حركت های روبه رش��د استان در 
این زمینه اس��ت. وی بر ض��رورت حمایت از س��رمایه گذاران 
بخش خصوص��ی تأكید و خاطرنش��ان ك��رد: در ح��ال حاضر 
با توجه به تحری��م هایی كه به ص��ورت یك جانب��ه علیه نظام 
 مقدس جمهوری اس��المی ای��ران اعمال می ش��ود، حمایت از 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی، نجات بخش كش��ور اس��ت. 
عنابس��تانی با اش��اره به ط��رح مجموعه تفریحی، س��رگرمی، 
ورزشی و سالن های همایش شهر هفش��جان اظهار داشت: این 
پروژه بس��یار خوبی اس��ت كه فكر می كنم با توج��ه به همتی 
 كه س��رمایه گذار این ط��رح دارد به زودی افتتاح ش��ده و مورد 
بهره برداری قرار گیرد. وی با اشاره به مشكالت این طرح افزود: 
مشكالت تسهیالت و تأمین آب مورد نیاز پروژه حل شدنی است 
و به زودی اقدامات الزم در این زمینه انجام می گیرد.  مدیركل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری استان نیز در این 

مراس��م با بیان این كه صدور موافقت اصولی ب��رای احداث این 
گونه طرح ها زمانبر اس��ت، گفت:  این طرح در كوتاه ترین زمان 
ممكن موافقت اصولی خود را دریافت كرده است. مژگان ریاحی 
 افزود: متأس��فانه دس��تگاه های اجرایی، هم��كاری مطلوبی با 
سرمایه گذاران ندارند و این امر یكی از مهم ترین موانع فراروی 
توسعه فرهنگ گردشگری و گردش��گر پذیری استان است. وی 
با بیان این كه در س��ند چشم انداز توسعه اس��تان، گردشگری 
 محور توسعه استان به ش��مار می رود، افزود: در این راستا ستاد 
س��رمایه گذاری و كارگروه گردش��گری اس��تان باید همكاری 
بیش��تری با این اداره كل داش��ته باش��ند تا زمینه برای جذب 
 س��رمایه گذاران بیش��تر در این اس��تان فراهم ش��ود.  نماینده 
س��رمایه گذار این طرح نیز در مراس��م كلنگ زنی، نام پروژه را 
مجموعه تفریحی آپامای زاگرس هفشجان عنوان كرد و گفت: این 
طرح در دو فاز تفریحی آبی و سالن همایش طراحی شده است. 
فتحی تصریح كرد: فاز اول این طرح شامل 2800 و فاز دوم شامل 
 5800 متر است كه شامل سالن سه طبقه با ظرفیت 1500 نفر، 
محوطه س��ازی، پاركینگ و آالچیق اس��ت. وی با بیان این كه 
مشكل آب این طرح هنوز به طور كامل برطرف نشده است، افزود: 
استاندار و دیگر مسئوالن ذیربط در این زمینه باید با سرمایه گذار 
همكاری بیش��تری داشته باش��ند، چرا كه مشكل آب مجموعه 
تفریحی، سرگرمی، ورزشی و سالن های همایش شهر هفشجان 

به تالش جهادی استاندار نیاز دارد.

مشکالت 
 تسهيالت و 
تأمين آب مورد 
 نياز پروژه
  حل شدنی است و 
به زودی اقدامات 
 الزم در این زمينه 
 انجام 
می گيرد

استاندارد فاصله 
بين دو پایگاه 
اورژانس، 42 

كيلومتر است كه 
در این استان به 

 علت كوهستاني و 
صعب العبور بودن 
برخي مناطق، 25 

كيلومتر است

درمراسم كلنگ زنی مجموعه فرهنگی -تفریحی هفشجان عنوان شد مدیر مركز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي:

ازهر500تماسگرفتهشدهبامرکز115
تنها15موردواقعياست

چهارمحالوبختیاریبهیکیاز
مقاصدگردشگریتبدیلشدهاست
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تحدید حدود عمومی
4765 شماره: 8744 آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک 
اردس��تان. آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 17 ثبت اصفهان 
جزء حوزه ثبتی اردستان به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک 
تحدید حدود ابنیه و امالک مش��روح ذیل واقع در حوزه ثبتی اردستان 
از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می ش��ود که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره 
بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
)الف( شهر اردستان به شماره یک اصلی دهستان گرمسیر و شماره های 

فرعی زیر
1775- آقای س��ید حسام نیری فرزند مرحوم حبیب اله-27 حبه مشاع 

از 72 حبه ششدانگ قطعه زمین مخروبه
3766- آقای رضا قمی فرزند حسین و غیره ششدانگ یک درب باغ

در روز یک شنبه 1391/8/14
4551- آقای دخیل قاس��میان اردستانی فرزند حسن و غیره ششدانگ 

قطعه ملک مزروعی معروف بکرانه.
5458- آقای عباسعلی ملکی فرزند علی اکبر ششدانگ یک باب دکان

در روز دوشنبه 1391/8/15
)ب( شهر مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسیر و شماره های فرعی زیر:

13- آقای حیدرعلی حیدری��ان مهابادی فرزند قدمعلی و غیره 34 حبه 
مفروز از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه و دکان متصله. 

270- آقای مرتضی قریش��ی مهابادی فرزند عزت اله و غیره ششدانگ 
یکباب خانه.

در روز سه شنبه 1391/8/16
138- آقای حسن فالحت مهابادی فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه.
629- آقای داود بنی آدمی فرزند حسینعلی ششدانگ یک باب خانه.

679- آقای حسین فالحتی فرزند رضا ششدانگ قطعه زمین مزروعی
در روز چهارشنبه 1391/8/17

1096- آق��ای حمیدرضا داوری مهاب��ادی فرزند مرحوم محمدرضا و 
غیره ششدانگ یک قطعه ملک معروف بکویرخان کوچک 

1270- آق��ای حمیدرضا داوری مهاب��ادی فرزند مرحوم محمدرضا و 
غیره ششدانگ یک قطعه ملک معروف به کویر حسن محمدرضا

در روز پنج شنبه 1391/8/18
1311- آقای غالمحسین عباس��ی مهابادی فرزند دخیل عباس و غیره 

ششدانگ یک درب باغ
در روز شنبه مورخه 1391/8/20

)ج( دهستان علیای اردستان
اول قریه کچوسنگ به شماره 15 اصلی و شماره های فرعی زیر:

162- آقای رضا رس��تمی کچوس��نگی فرزند علی و غیره شش��دانگ 
یکدرب باغ

در روز یکشنبه مورخه 1391/8/21
دوم مزرع�ه خرم آباد به ش�ماره 360 اصلی آق�ای محمدرضا متانت 

فرزند حسن و غیره ششدانگ مزرعه خرم آباد
در روزهای دوشنبه و سه شنبه 22 و 1391/8/23

)د( دهستان سفلی اردستان
قریه کچومثقال و شماره های فرعی زیر:

1383- خانم طاهره رحمتی کچومثقالی فرزند حسین ششدانگ قطعه 
زمین

1500- خانم مهین کچوئی زاده فرزند یوس��ف شش��دانگ قطعه زمین 
محصور

در روز چهارشنبه 1391/8/24
ح- دهستان برزاوند اردستان

قریه کهنگ 96 اصلی و شماره های فرعی زیر
319- خانم سکینه بیگم مرتضوی فرزند سید مرتضی و غیره ششدانگ 

یکدرب باغ
در روز پنج شنبه 1391/8/24
که به ترتیب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل شروع و به عمل خواهد 
آم��د. لذا به موجب ماده 14 قان��ون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین 
اعالم می ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در مح��ل حضور به هم 

رس��انند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک ی��ا نماینده قانونی آنها در 
موقع تعیین حدود حاضر نباش��ند مطابق م��اده 15 قانون مزبور ملک 
آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد ش��د 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند 
مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین 
حدود فقط تا سی )30( پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیص��الح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: پنج شنبه 1391/7/20

م الف/ 226            فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ وقت دادرسی
4544 کالسه پرونده: 910933 ح/ 26، وقت رسیدگی: 91/8/28 ساعت 9/30 صبح، خواهان: 
آس��یه محمدی دولت آبادی فرزند مجتبی، خوانده: محس��ن خان میرزایی فرزند شمس اله، 
خواس��ته: طالق. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر 

آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 10084 ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
4584 ش��ماره آگهی: 9100390200400016، ش��ماره پرونده: 8900400200400006/1، 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 32107-2/872. شش دانگ آپارتمان پالک هفت فرعی 
واق��ع در طبقه دوم به مس��احت 192/25 مترمربع و بالکن به مس��احت 4/19 مترمربع به 
انضمام شش دانگ انباری پالک 13 فرعی واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 5/07 مترمربع 
ب��ا حق العبور از پارکینگ 20 فرعی به انضمام ش��ش دان��گ پارکینگ پالک 19 فرعی واقع 

در طبقه زیرزمین به مس��احت 13 مترمربع که انباری 14 فرعی از آن حق العبور دارد با 
قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات که عبارتند از موتورخانه 23 و راه پله و آسانسور 
24 و محوطه مش��اعی پارکینگ و رامپ 25 و حیاط 26 و البی 27 فرعی کاًل مجزی شده از 
پ��الک یک فرعی از 2552 اصلی واقع در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
ابوذر کوچه عرفان پالک 16 که سند مالکیت آن در صفحه 197 دفتر 199 امالک به شماره 
ثبت 46349 و به ش��ماره چاپی 363127 ثبت و صادر ش��ده است که طبق نظر کارشناس 
رس��می پالک فوق عبارتس��ت از یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 192/25 مترمربع به 
انضمام بالکن به مس��احت 4/19 مترمربع و ش��ش دانگ یک باب انباری به مس��احت 5/07 
مترمربع که در یک مجموعه مسکونی با سقف تیرچه و بلوک دیوارهای آجری در و پنجره 
بیرونی آهن و آلومینیوم درهای داخلی چوبی ساخته شده است و دارای سرویس بهداشتی 
آشپزخانه و نمای 3 سانتی می باشد دارای امتیاز آب برق گاز دایر در محل می باشد ملکی 
آقای محمدرضا رضوی که طبق س��ند رهنی شماره 2334-86/8/3 دفترخانه 189 اصفهان 
در رهن مدیریت ش��عب بانک تجارت استان اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک مدت 

بیمه نامه س��ند رهنی فوق تا تاریخ 91/7/15 اعتبار دارد و از س��اعت 9 الی 12 روز شنبه 
مورخ 91/8/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه س��ه میلیارد و 
هش��تصد و چهل و پنج میلیون ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداخت��ی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
91/7/20 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 

گردد. م الف/ 10937  اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ رأی
4804 کالسه پرونده: 1010/90، مرجع رس��یدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: جواد الماس��ی نش��انی: اصفهان خیابان پروین جنب بانک انصار، خوانده: ش��بنم 
باطنی و اش��کان باطنی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، به تاریخ 91/6/8 شعبه 
39 ش��ورای حل اختالف به تصدی امضاءکنندگان زیر تش��کیل پرونده کالس��ه 1010/90 
مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده و اظهارات طرفین، شورا با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: در خصوص دعوی جواد الماسی 
به طرفیت شبنم باطنی و اشکان باطنی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک به ش��ماره 603625-90/10/25 ملی به انضمام تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی 
نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و اینک��ه خواندگان هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه مبنی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد 
تش��خیص داده و به اس��تناد مواد 198، 515، 519 و 522 ق.آ.د.م و مواد 313 و 310 قانون 
تجارت رأی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزینه دادرسی 38/000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص 
بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید مورخه 90/10/25 تا زمان وصول در حق خواهان صادر 
و اع��الم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهی در 
همین ش��عبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی دادگستری اصفهان 

می باشد. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

احضار
4830 چون آقای حس��ین قندهاری علویجه فرزند رضاقلی ش��کایتی علیه آقای عرفان فعله 
گری مبنی بر تهدید و قدرت نمایی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910690 
ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه 91/8/28 ساعت 9 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود 
و از مته��م مذک��ور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف/ 10095 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
4837 چون سازمان جهاد کشاورزی شکایتی علیه آقای بیژن میرشمشیری مبنی بر تغییر 
کاربری اراضی زراعی و باغات مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910490 ک 112 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 91/8/28 ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 10859 دفتر 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
4842 ش��ماره درخواست: 9110460352500004، ش��ماره پرونده: 9009980352501768، 
شماره بایگانی شعبه: 901836، در پرونده کالسه بایگانی 901836 این شعبه واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
262 خواه��ان اکرم محمد بیگی فرزند محمدرضا دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده مصطفی 
نجاری فرزند فتحعلی به خواس��ته گواهی عدم امکان س��ازش تقدیم که دارای وقت رسیدگی 
مورخه 1391/8/27 ساعت 10/30 می باشد نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان اعالم 
شده با درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/ 10873 مطلبی- مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
4844 آقای صادق جاللی دارای شناس��نامه ش��ماره 20 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4115/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان رضا جاللی بشناسنامه 1670 در تاریخ 90/5/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک همس��ر و یک دختر و چهار 
پسر به نام های: 1- بلقیس صادق ش ش 2 همسر متوفی، 2- مهری جاللی قمبوانی ش ش 
748 دختر متوفی، 3- احمد جاللی ش ش 50540 پس��ر متوفی، 4- محمد جاللی ش ش 54 
پسر متوفی، 5- صادق جاللی ش ش 20 پسر متوفی، 6- عباسعلی جاللی ش ش 49 پسر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 11941 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4863 در خصوص پرونده کالس��ه 1195/91 ش 8 خواهان حمید خوانس��اری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 48/980/000 ریال وجه 5 فقره چک و هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه 
به طرفیت احسان نصیرزاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/8/22 ساعت 
11/45 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4864 کالس��ه پرونده: 599/91، ش��ماره دادنامه: 1049، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس��علی حدادگر اصفهانی نش��انی: اصفهان خ کاش��انی 
جنوبی کوچه جوزدان نرس��یده به دبیرستان ش��یروانی بن بست خرم پالک 175، خوانده: 
جواد عباس��ی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
دعوی آقای عباس��علی حدادگر اصفهانی بطرفیت آقای جواد عباس��ی به خواس��ته مطالبه 
مبل��غ چهل و پنج میلیون و هش��تصد هزار ریال وجه 4 فقره چک ش��ماره های 788510-

3/000/000 و 66586-3/000/000 و 064137-36/000/000 و 788509-3/800/000 عهده 
بانک کش��اورزی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک کش��اورزی که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه 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 و 314 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون و 
هش��تصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پنجاه و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید چکها تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به 

این مرجع خواهد بود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
4866 ش��ماره ابالغیه: 9110100361502000، شماره پرونده: 9109980361501150، شماره 
بایگانی شعبه: 911193، خواهان مریم قربانعلی دادخواستی به طرفیت خوانده مرتضی قربانعلی 
به خواسته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( دادگستری شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 345 ارجاع و به کالس��ه 9109980361501150 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/08/27 و س��اعت 10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف/ 11694 منصوری- مدیر دفتر شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 20 مهر  1391 | 24 ذی القعده 1433
شماره 900 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 900  , October 11  ,2012
8 Pages

 امام صادق )عليه  السالم( :
از تنبلى و بي حوصلگى، بپرهيز زيرا كه اين دو خصلت، تو را 

از بهره دنيا و آخرت بازمي دارد.

مشاهدهPDFبا فايرفاكس
بس��ياري از فايل هاي متني در 
اينترنت به ص��ورت PDF در 
اختيار كاربران ق��رار مي گيرد 
و نماي��ش اين فايل ه��ا ني��ز 
توس��ط نرم افزارهاي مختلفي 
امكان پذير اس��ت ك��ه يكي از 
 Adobe معروف تري��ن آنه��ا

Acrobat نام دارد.
به نقل از جام جم، اين نرم افزار 
امكانات بس��ياري را در خود جاي داده اس��ت و ب��راي راحتي كاربران 
نيز با طراحي افزونه ها و پالگين هاي اختصاصي قابل اس��تفاده توسط 
مرورگرهاي مختلف، اين امكان را در اختيار شما قرار مي دهد تا بدون 
هيچ دردس��ري هنگام مرور صفحات وب توسط مرورگر محبوبتان به 

مشاهده اين فايل ها بپردازيد.
باتوجه به افزايش روزانه كاربران اينترنت و نياز اين كاربران به مشاهده 
سريع و آسان فايل هاي PDF، سازندگان مرورگرها  امكاناتي را براي 
نمايش اين فايل ها در مرورگرهاي خود ج��اي داده اند كه يكي از اين 

امكانات در نسخه جديد مرورگر فايرفاكس قابل مشاهده است.
اين مرورگر به ش��ما اين امكان را مي دهد تا به راحت��ي و بدون نياز به 
نصب نرم اف��زار Adobe Acrobat فايل ه��اي PDF را در مرورگر 

مشاهده كنيد.
چنانچه نسخه جديد اين مرورگر را در اختيار داريد، اما هنوز هم پالگين 
نرم افزار Adobe Acrobat فايل هايPDF  را براي ش��ما به نمايش 
درمي آورد و قصد داريد با استفاده از خود مرورگر به مشاهده اين فايل ها 

بپردازيد، مي توانيد مراحل زير را دنبال كنيد:
1    پيش از هر چيز بايد مطمئن شويد كه آخرين نسخه از مرورگر را 
 Adobe Acrobat روي رايانه خود نصب كرده ايد و پالگين نرم افزار
نيز غيرفعال شده است. براي انجام اين كار   بايد ابتدا روي منوي اصلي 
 About گزينه Help مرورگر از باال � سمت چپ كليك كرده و از بخش
Firefox را انتخاب كنيد. با انتخاب اين گزينه فايرفاكس نسخه نصب 
شده روي سيستم عامل شما را با آخرين نسخه منتشر شده مقايسه كرده 
و در صورت انتشار نسخه جديدتر، به صورت خودكار عمليات دانلود و 

به روزرساني را به انجام مي رساند.
2    پس از به روز شدن مرورگر به آخرين نسخه، بايد پالگين نمايش 
فايل هايPDF توسط نرم افزار Adobe Acrobat را غيرفعال كنيد. 
براي انجام اين كار نيز بايد پس از مراجعه به منوي اصلي مرورگر، روي 
گزينه Add-ons كليك كرده و پس از آن، به بخش Plugins مراجعه 
كنيد. در اين بخش پس از يافتن گزين��ه Adobe Acrobat، روي 

دكمه Disable در مقابل آن كليك كنيد.
3    تا اين بخش از كار، مرورگر ش��ما به روز شده و از قابليت نمايش 
فايل هاي  PDF پشتيباني مي كند. همچنين پالگين نمايش فايل هاي 
PDF توسط نرم افزار آكروبات نيز در آن غيرفعال شده و تنها كاري كه 
بايد انجام دهيد اين اس��ت كه قابليت نمايش فايل ها توسط مرورگر را 
فعال كنيد. براي انجام اين كار هم به نوار آدرس مرورگر برويد و عبارت 
about:config را وارد كنيد  و پس از به نمايش درآمدن پيغام هشدار 
نيز با كليك روي گزينه موجود، موافقت خود را نسبت به ادامه مراحل 

كار اعالم كنيد.
4     در صفحه به نمايش درآمده كادري را براي جس��تجوي عبارات 
 browser. preferences. دلخواه خود مش��اهده مي كنيد. عبارت
inContent را در اين كادر تايپ كرده و به جس��تجوي آن بپردازيد. 
 Toggle پس از مشاهده نتيجه، روي آن كليك راست كرده و گزينه

را انتخاب كنيد.
5     در اين مرحله بايد عبارت pdfjs. disabled را جستجو كرده 
و پس از مش��اهده نتيجه آن نيز روي آن كليك راس��ت كرده و گزينه 

Toggle را انتخاب كنيد.
6     مراحل كار به پايان رسيده است و مي توانيد پس از بستن پنجره 
تنظيمات مرورگر، آن را يك بار راه اندازي مجدد كنيد. از اين پس قادر 
خواهيد بود تا همه فايل هاي PDF را توسط مرورگر و بدون نياز به هيچ 

نرم افزار اضافه اي مشاهده كنيد.

ساختارحيرت آور شاخ  و برگ 
گياهان زير ذره بين

انواع و اندازه هاي مختلف گياهان، 
هم��واره از نماي بي��رون جذاب و 
حيرات آور بوده اند، اما تصاويري كه 
توسط طيفي از تجهيزات پيشرفته 
گرفته ش��ده اند، توصيفي از دنياي 
ذره بيني فعالي��ت و حياتي فراتر از 
آنچه ب��ا چش��م غيرمس��لح قابل 
مشاهده است، به شمار مي آيد. اين 
تصاوير زيبا، نش��انگر اين واقعيت هس��تند كه چگونه ارگانيسم دروني 
گياهان، ساختارهايي به مراتب حيرت آورتر از شاخ و برگ ها هستند. جان 
رونيونز از دانشگاه آكسفورد بروكس تصويري را ارايه مي دهد كه خود وي 
آن را »فوق بزرگراه گياهي« مي خواند. به گفته ديگر دانشمندان حاضر در 
اين پروژه،معتقدند منابعي چون آب و مواد غذايي بايد از بخشي از گياه به 
بخش ديگر انتقال يابد و در گياهان آوندي اين منابع از طريق خوشه هاي 
آوندي كه از انواع گوناگون سلول ساخته شده اند، منتقل مي شود. به ادعاي 
اين محققان، همچنين اگرچه آنچه كه در وهله نخست درخصوص پوسته 
درخت به ذهن خطور مي كند، بيروني ترين اليه زمخت و شكننده به نظر 
مي رسد، اما واقعيت آن است كه اين پوسته متشكل از اليه هاي مختلف 

انواع گوناگون سلول و بافت از جمله چوب پنبه، قشر و آبكش است. 

پل ها و گذرگاه های بس��ياری در دني��ا وجود دارند 
كه با طراحی و مهندس��ی منحصر به فردشان ساالنه 

گردشگران زيادی را به خود جذب می كنند.
بعضی از پل ها همان طور كه اش��اره ش��د  از نظر نوع 
مهندس��ی و يا ش��كل ظاه��ری ويژگی ه��ای خاص 
خودش��ان را دارند و اين باعث شده اس��ت تا از ديگر 
پل های دنيا متمايز باش��ند. در ادام��ه با اين پل های 

منحصربه فرد بيشتر آشنا می شويم.
1    پل امواج هندرسون

 اين پل در سنگاپور قرار دارد 
و دو پارک گردشگری را به 
يكديگر متصل می كند. اين 
 پ��ل ب��ا ط��ول 9 كيلومتر 
 ب��ه عن��وان بلندتري��ن پل 
عابر پياده در دنيا ش��ناخته 
می شود و روزانه افراد زيادی از آن استفاده می كنند.

2    پل جزيره آيوال
اين پل در اتريش قرار دارد و   
توس��ط طراح��ی ب��ه ن��ام 
»Vito Acconci” ساخته 
شده است. در ميانه راه اين 
 پ��ل ي��ك جزي��ره وج��ود 
دارد ك��ه در آن، امكان��ات 
گردشگری مهيا شده اس��ت. اين پل بر روی رودخانه 
Graz قرار دارد و به عنوان يك جاذبه توريستی مهم 

در اتريش شناخته می شود.
Langkawi 3    پل آسمان

يكی از منحصر به فردترين 
پل های دنيا را می توانيد در 
تايلند پيدا كنيد. جايی كه 
 اي��ن پل ب��ه دور ي��ك كوه 
می پيچد تا به س��مت ديگر 
آن برسد. اين پل دارای يك 
انحنای 125 درجه ای بوده و البته از سطح زمين نيز 

700 متر باالتر است.
4    پل چشم تيان جين

 اين پل شايد از نظر طراحی 
و س��ازه ويژگ��ی خاص��ی 
نداشته باشد، اما اگر بدانيد 
كه روی آن يك چرخ و فلك 
نص��ب ش��ده اس��ت حتما 
شگفت زده خواهيد شد. اين 
پل ب��ر روی رودخانه »های هه« واق��ع در تيان جين 

چين بنا شده است.
Octavio Frias de Oliveira 5    پل

اين پ��ل در س��ائوپائولوی   
 برزيل واقع ش��ده اس��ت و 
به عنوان يكی از عجيب ترين 
 پل ه��ای دني��ا ش��ناخته 
می شود. اين پل دارای يك 
حالت x مانند اس��ت و تنها 
پل در دنياست كه اين حالت را دارد و ستون های آن 

با يكديگر متقاطع هستند.
6    پل پيتون

يكی از زيباتري��ن پل های    
عاب��ر پياده دنيا پ��ل پيتون 
است كه در بندر آمستردام 
بنا ش��ده اس��ت. اين پل با 
حالت خميدگی ك��ه دارد 
دارای يكی از پيچيده ترين 
 مهندس��ی ها و طراحی هاس��ت.  اين پ��ل همچنين 
به عنوان يكی از بزرگ ترين پل های عابر پياده در دنيا 

شناخته می شود.
7    پل كرمی

 بس��ياری از پل هايی كه بر 
 روی رودخان��ه ه��ا نص��ب 
می شوند قابليت باز شدن از 
وسط را دارند، ولی اين پل به 
ش��كل ديگری ب��ه قايق ها 
اجازه عبور می دهد. اين پل  
 مانند يك ك��رم به خودش جمع می ش��ود تا قايق ها 

به راحتی از داخل رودخانه عبور كنند.
8    پل گلشنر ولی

ويژگی اين پل در واقع طول   
ي��ا ارتفاع آن نيس��ت، بلكه 
مصالحی است كه در ساخت 
آن به كار رفته است. اين پل 
ك��ه در آلمان ش��رقی و در 
منطقه ساكسونی واقع است 
با بيش از 20ميليون عدد آجر ساخته شده است. اين 
پل نزديك به 600 متر نيز ط��ول دارد و به برای خط 

آهن از آن استفاده می شود.
9    پل دانی يانگ- كانشان

 اين پل در آغاز سال 2011 
افتتاح شد و با طول بيش از 
خ��ود  كيلومت��ری   165 
به عن��وان طوالنی ترين پل 
جهان انتخاب شد. طبيعی 
است كه امكان حركت با پای 
پياده روی اين پل وجود نداشته باشد، اما گذر از آن با 
قطار مافوق س��ريع كه ب��ا س��رعت 300 كيلومتر در 

ساعت حركت می كند بسيار لذت بخش است.
10    پل هارتلند

اين پل 403 متری را كه سقف 
دارد در سال 1901 ساختند و 
حاال با پيش��رفت های علمی، 
پل ه��ای سرپوش��يده به كار 
گرفت��ه نمی ش��وند و ب��رای 
همي��ن پ��ل  هارتلن��د ب��ه 

طوالنی ترين پل سرپوشيده جهان بدل شد.

10 گذرگاه باورنکردنی دنيا 
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 برای بسياری از افراد هنگام انتخاب محلی برای زندگی، يكی از فاكتورهای مهم و قابل توجه 
اين است كه آن كشور چقدر شاد است. شايد هم حق با آنها باشد، چون شادی از چند مؤلفه 
شكل می گيرد و وقتی مردم يك كشور از لحاظ امنيت اجتماعی و اقتصادی و مواردی از اين 
قبيل تأمين بوده و رفاه مناسبی داشته باشند، می توانند شاد باشند، بنابراين وقتی كشوری 
در ليست كشورهای شاد باش��د؛ يعنی طبيعتا چنين پيش زمينه هايی نيز فراهم شده است. 
در اوايل ماه ژانويه سال 2011 ميالدی، مجله مشهور آمريكايی فوربس )Forbes( فهرست 
110 كشور دارای شادترين مردم دنيا را منتشر كرد كه در آن، كشور »نروژ« شادترين كشور 
 LEGATUM جهان معرفی شده بود. در اين تحقيق جامع كه توسط انستيتوی تحقيقاتی
انجام شده است، به ترتيب كشورهای نروژ، دانمارک، فنالند، استراليا، نيوزيلند، سوئد، كانادا، 
سوئيس، هلند و آمريكا ش��ادترين مردم دنيا را دارند و بعد از آنها كشورهای ايرلند، ايسلند، 
انگلستان، اتريش، آلمان و بلژيك در رده های 11 تا 16 كشورهای شاد دنيا قرار گرفته اند. برای 
انتخاب اين كشورها معيارهای مختلفی در نظر گرفته شده و بر اساس آنها به كشورها امتياز 
داده می شود. اين معيارها بهداشت و سالمت، وضعيت تحصيالت و آموزش، مسائل اقتصادی، 
سيستم اداره كشور و ... را شامل می شود و البته در كنار همه اينها، درآمد ساالنه نيز مد نظر 
قرار می گيرد.شايد جالب باش��د  بدانيد هر ساله بر اس��اس گزارش های سازمان ملل متحد 
كشورهای حوزه اسكانديناوی جزء شادترين كش��ورهای جهان بوده اند )سال های 2005 تا 
2011( كه در سال 2012 نيز دوباره در اين ليست جای گرفته اند. نكته جالب ديگر اين است 
كه شادترين كشورهای جهان جزء ثروتمندترين كشورها نيز هستند كه سرانه درآمد آنها 40 

برابر كشورهای ديگر است.

گران قيمت ترين خودروی سواری وارد شده به كشور در نيمه نخست 1391 يك دستگاه 
خودروی پورشه به ارزش گمركی 257 ميليون تومان بوده است.

 تحليل آمار گمرک ايران نشان می دهد كه سواري پورش��ه پانارما توربو 4800 سی.سی 
چهار در اس اس 2012 با 210 هزار و 220 دالر معادل دو ميلي��ارد و 577 ميليون ريال 

گران ترين خودروی وارداتی به كشور در شش ماهه اول امسال بوده است.
 اين خودرو از طريق امارات وارد كشور شده اس��ت و در صورتی كه هزينه های واردات آن 
شامل 120 درصد تعرفه واردات، هزينه شماره گذاری و بيمه و همچنين 50 ميليون تومان 
به عنوان سود فروشنده اين خودرو را در نظر بگيريم، قيمت اين خودرو در هنگام تحويل 
به خريدار حداقل 567 ميليون تومان خواهد بود كه البته رسيدن اين رقم به 600 ميليون 

تومان با توجه به نوسانات اخير بازار ارز، اتفاق چندان دور از انتظاری نيست.
  چند مدل ديگر پورش��ه نيز جزء خودروهای وارداتی 200 هزار دالری به ايران محسوب 
می ش��وند. نزديك ترين رقيب پورش��ه در بين خودروهای گران قيمت وارداتی به ايران 
سواري مرس��دس بنز SL500 مدل 2013 ساخت 2012 س��فيد به قيمت بيش از 186 
هزار دالر است. همچنين بعد از انواع و اقسام خودروهای پورشه و بنز، محصولی از شركت 
مازراتی نيز با بيش از 150 هزار دالر در رده س��وم گران قيم��ت ترين برندهای خودروی 
وارداتی به ايران قرار گرفته است. با وجودی كه آمار حاكی از كاهش 10 درصدی كل واردات 
كاال به كشور در نيمه نخست 1391 است، اما واردات خودروهای سواری به كشور در همين 
مدت با رش��د 17 درصدی از نظر تعداد و 21 درصدی از نظر ارزش به ترتيب به 19 هزار و 

380 دستگاه و 429 ميليون دالر رسيد.

هر فردي در پخ��ت تخم مرغ از س��ليقه خاص��ي برخوردار 
اس��ت و اكنون دانش��مندان انگليس��ي دريافته ان��د كه اين 
سليقه بر ش��خصيت افراد تأثير داشته و اس��راري را درمورد 
طبقه اجتماعي آنها مش��خص مي كند. دانش��مندان از هزار 
و10 بزرگس��ال بررس��ي به عمل آورده و دريافتند كه افراد 
داراي س��ليقه تخم مرغ عس��لي بيشتر معاش��رتي بوده، در 
حالي كه دوس��تداران تخم مرغ آب پز نامنظم هس��تند. اين 
در حالي اس��ت كه طبق اي��ن پژوهش، طرف��داران خاگينه 
محافظه كار و املت خورها خويش��تن دار معرفي شده اند.اين 

 پژوهش توسط ش��ركت بين المللي Mindlab به سفارش 
ش��وراي صنايع تخم مرغ انگليس انجام ش��ده ك��ه در حوزه 
روانشناس��ي انتخاب خريدار، بررس��ي هايی انجام مي دهد. 
اين تحقيق همچنين دريافت كه مصرف كنندگان تخم مرغ 
عسلي از سايرين شادتر هستند.همچنين طبق اين بررسي ها 
دوستداران تخم مرغ آب پز بيشتر ممكن است به طالق روي 
 بياورند. طرفداران تخم مرغ خاگين��ه معموال در ميان طبقه

 كارگر ماهر معمول بوده و تخم مرغ نيمرو بيشتر مورد عالقه 
افراد بدون فرزند است.

گران ترين خودروی وارداتی به ايرانشادها كجای دنيا زندگی می كنند؟

شناسايي شخصيت افراد با تخم مرغ!
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آيا خواب نامناسب، يك فاكتور ريسك برای ديابت محسوب 
می ش��ود؟ بله در تحقيقی كه توسط گروه محققين دانشگاه 
شيكاگو انجام شد به اين نتيجه رس��يدند كه عادات زندگی 
سالم، نه تنها بايستی شامل عادات غذايی صحيح و فعاليت های 
فيزيكی مناسب باشد، بلكه شامل داشتن خواب با طول زمانی 
مناسب و كيفيت خوب هم هس��ت. ميزان نياز متوسط افراد 
بزرگسال به خواب حدود هشت س��اعت در شبانه روزاست، 
اما يافته های جديد نش��ان می دهد كه متوسط خواب افراد 
بزرگسال امروزه كمتر از هفت س��اعت در شب بوده و بيش 
 از 1/3 افراد بزرگس��ال حداق��ل چند روز از م��اه در طی روز 
 خواب آلوده هس��تند ك��ه اثر ن��ا مطلوبی بر كيفي��ت كار و 

فعاليت های اجتماعی آنان می گذارد.
 بيش از 70 ميليون آمريكايی از اختالالت مزمن خواب و يا 
كاهش خواب رنج می برند كه منجر به حدود 16 بيليون دالر 
هزينه ساالنه مراقبت های سالمتی آنها و حدود 50 بيليون 

دالر كاهش در توليد می شود.
 ميزان نياز به خواب در صورتی كه فرد در روزهای اخير دچار 

كم خوابی شده باشد از هشت ساعت نيز باالتر می رود. حتی 
زمانی كه ماخود را با برنام كاه��ش خواب تطبيق می دهيم، 
خواب ناكافی در نوع قض��اوت، زمان عك��س العمل و ديگر 

عملكردهای ما تأثير می گذارد.
 خواب ناكافی ممكن است ريس��ك ابتال  به ديابت را افزايش 
دهد. در يك مطالعه ديده ش��د زنانی كه فقط پنج ساعت در 
ش��ب می خوابند، 2/5 برابر بيش��تر تمايل به ديابتی شدن 
نسبت به كسانی كه 8-7 ساعت در شب می خوابند داشتند. 

يك توضيح برای اين ارتباط اين اس��ت كه كم خوابی باعث 
افزايش مقاومت به انسولين می ش��ود؛ همان چيزی كه در 

ديابت رخ می دهد.
 در مطالعه ای ديگر ديده شد وقتی افراد سالم و جوان به مدت 
شش شب، شبی چهارساعت بخوابند، سطح انسولين و قند 
خونشان از الگوی افراد ديابتی تقليد می كند. در افراد ديابتی 

با كمبود خواب شاهد تغييرات مداوم قند خون هستيم.
 يك سری هورمون هايی كه در طی شب ترشح شده و مصرف 
انرژی بدن را كنترل م��ی كنند با مراحل خ��واب در ارتباط 
هستند. عدم خواب كافی يا عدم زمان كافی در هر مرحله  از 
خواب، باعث به هم خوردن اين الگو شده و در نهايت اختالل 

خواب منجر به بروز چاقی می شود.
 ب��ه اف��راد ديابت��ی معم��وال توصيه می ش��ود كه س��االنه 
 واكس��ن آنفوالنزا را درياف��ت كنند. در طی خواب، بدن ش��ما 
هورمون هايی كه باعث مقاومت سيستم ايمنی به عفونت های 
مختلف می شود، ترش��ح می كند. عدم داشتن خواب كافی 

می تواند باعث كاهش پاسخ بدن به واكسن آنفوالنزا بشود.

برای مبتال نشدن به اين بيماری، خوب بخوابيد!
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