
 پاک به سبک برادران
 گیتی پسند!

 »خانواده
  60 دقیقه ای« 
را بشناسید 

معاون عمرانی شهردار اصفهان:

کام فوتسال شیرین شد

اصالح طلبان به دنبال 
براندازی نیستند 2

علی پروین برای نخستین 
بار به سالن تئاتر رفت 58

اثرات منفی چراغ خواب 
5برروی مغز

 ائمه جمعه محور اصلی 
وحدت در جامعه هستند

طرح مجلس براي جلوگیري از سوءاستفاده انتخاباتي از یارانه ها

فاز دوم هدفمندی به دولت دهم وصال نداد

 ائمه جمعه محور اصلی وحدت در جامعه به شمار می روند 
و ضرورت دارد، همه افراد حول این محور حرکت کنند. 
نم��از جمعه از مهم تری��ن و مؤثرترین وظای��ف عبادی و 
سیاسی هر فرد مسلمان است و می تواند منشأ اثرات فردی 

و اجتماعی بسیار مثبتی در جامعه اسالمی شود.

  نقش مشاغل خانگی در 
توسعه اقتصاد مقاومتی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، ازصدور224جواز 
تأسیس مش��اغل خانگی درزمینه فراوری و بسته بندی 
انواع  سبزیجات، عسل، جوانه گندم وماش، شیرینی پزی  
وپخت نان خبر داد. مهندس صفدر نیازی با بیان این که 
حدود183رشته مش��اغل خانگی در حوزه کشاورزی و 
صنایع تبدیلی و دستی وجود دارد،گفت: مشاغل خانگی 
آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضوی از اعضای 
خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار 

بدون مزاحمت و ایجاد اخالل...

س: مهر[
]عک
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در بسکتبال می مانیم 6

فعالیت هنری از همه حوزه ها سخت تر 
است5

سرانجام بعد از یک فصل حساس و پرحاشیه، عنوان قهرمانی 
لیگ برتر فوتسال ایران به گیتی پسند رسید تا شاگردان علی 
افضل بر خالف فصل گذشته امس��ال بتوانند با خیالی آسوده 
از این قهرمانی پاک لذت ببرند. پیروزی گیتی پسند در مقابل 
ش��هرداری تبریز و از طرف دیگر ب��ازی جوانمردانه منصوری 
قرچک در مقابل صبای قم، این فرص��ت را در اختیار تنها تیم 
فوتس��ال اصفهانی حاضر در لیگ برتر قرار داد ت��ا در رقابتی 
ماراتن گون��ه، در نهایت با دو امتیاز اختالف نس��بت به صبای 
قم بر جام قهرمانی این مس��ابقات بوس��ه زند. البت��ه با وجود 

اختالفات دو باش��گاه گیتی پس��ند و منصوری بر سر ماجرای 
تبانی فصل گذشته پیش بینی می شد که قرچکی ها انگیزه ای 
برای متوقف کردن صبا نداشته باشند، اما منصوری با این برد 
ثابت کردکه انجام فوتسال پاک و جوانمردانه بیش از هر چیز 
دیگری در ذهن ها باقی می ماند. گیتی پسند با این عنوان به 
اولین جام قهرمانی رسمی خودش در فوتسال ایران رسید و این 
فرصت را دارد تا در مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا از 
عنوان قهرمانی خودش دفاع کند؛ هرچند که مدیرعامل باشگاه 

6صبای قم هنوز هم دست بردار نیست...

 اگر دشمن تضعیف  اقتدار
 ما را ببیند، طمع خواهد کرد

 نمی گذاریم تحریم ها
تشدید شود

ناژوان باید به شیوه جدید 
اداره شود

 مردم در خرید کاالی 
گران شده مقصر نیستند

 38 مدرسه قرآنی 
در استان فعال است
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شهربازی رویاها در سال 92 واقعی می شود

 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان 
 گروه 
گفت: اس��تان اصفهان در زمینه اک��رام ایتام در شهر

کشور رتبه نخست را دارد  و طی11ماه گذشته 
هفت میلیارد و700 میلیون تومان جمع آوری شده است.

مهدی مجلس آرا در نشس��ت خبری به مناس��بت هفته احس��ان و 
نیکوکاری اظهار داشت: مردم اصفهان در سال گذشته894 میلیون 
تومان به کمیته امداد کمک کردند ک��ه268 میلیون آن به صورت 

نقدی و بقیه غیر نقدی بوده است.
وی با بیان این که پنج هزار و500 پایگاه در کل اس��تان برای هفته 
نیکوکاری دائر می شود، افزود: امسال با توجه به هماهنگی بیشتری 
که با آموزش و پرورش و بس��یج صورت گرفته است، تعداد پایگاه ها 
افزایش یافته و سه هزار و100 نیرو در این پایگاه ها مستقر می شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد:100 پایگاه در شهر 
اصفهان و270 پایگاه در شهرستان ها توسط امداد، سه هزار و500  
پایگاه در مدارس با کمک آموزش و پ��رورش و120 پایگاه نیز برای 

مساجد پیش بینی شده است.
وی با بیان این که ایجاد پایگاه در مساجد و مدارس برای نخستین بار 
انجام می شود، ادامه داد: امسال یک هزار و500 پایگاه توسط هیأت 
امنا در مساجد استان دایر شده  و کار جمع آوری کمک های مردمی 
را بر عهده دارند.مجلس آرا گفت: پایگاه مرکزی کمیته امداد امسال 
در مجاورت نگارخانه امام خمینی)ره( جنب پل خواجو برپا ش��ده و 
پایگاه های اصل��ی در میدان احمد آباد، میدان ق��دس و فلکه ارتش 

پیش بینی شده است.

29میلیارد و 600 میلیون تومان مش�ارکت های مردمی 
در سال 90

مجلس آرا با اش��اره به مش��ارکت های مردمی س��ال گذش��ته، کل 
کمک های یک س��اله مردم به امداد را 29 میلی��ارد و600 میلیون 
تومان برشمرد و افزود: در سال جاری این عدد به 38 میلیارد و700 
میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته31 درصد رشد 

داشته است.
مدی��ر کل کمیته ام��داد اس��تان اصفه��ان اضافه ک��رد: در بخش 
صدقات،14میلیارد و500 میلیون تومان کمک های امسال بوده که 

در مقایسه با سال گذشته 18 درصد رشد داشته ایم.
وی همچنی��ن درمورد اکرام و ایتام از رش��د چش��مگیر کمک های 
مردمی خبر داد و اظهار داشت: استان اصفهان در زمینه اکرام ایتام 
در کشور رتبه نخست را دارد  و 7 میلیارد و700 میلیون تومان طی 

11 ماه جمع آوری داشته است.

 اصفهان رتبه دوم کشوری مشارکت مردمی را دارد
مجلس آرا  با اشاره به رشد 16درصدی کمک های بخش اکرام ایتام 
تصریح کرد: استان اصفهان در بخش کمک ها و مشارکت های مردمی 

رتبه دوم  کشوری را دارد.
وی با بیان این که به احتمال قوی کمک های مردمی تا پایان سال به 
مرز 45 میلیارد تومان می رسد، گفت: استان اصفهان83 هزار و700 
خانوار تحت حمای��ت کمیته امداد دارد ک��ه 69 درصد مدد جویان 

کمیته امداد استان اصفهان زنان سرپرست خانوار هستند.

مدیر کل کمیته امداد اس��تان اصفهان ادامه داد: از این تعداد، 160 
هزار نفر زن سرپرستی 57 هزار و 753 خانوار را عهده دار هستند. وی 
افزود: از این 69 درصد، 41 هزار و 431خانوار که شامل49/5 درصد 
می شود زنان سرپرست خانواری هستند که با فوت همسر سرپرست 
شده اند. مجلس آرا بیان داشت: 10 هزار و 485 زنان سرپرست خانوار 

که 12/5 درصد می شوند از زنان مطلقه  هستند.
مدیرکل کمیته امداد اس��تان اصفهان گفت: دو هزار و511 خانوار 
که شامل سه درصد می شوند از کسانی هستند که همسرانشان در 

زندان به سر می برند.
وی با اش��اره به این ک��ه دو ه��زار و 908 خانوار ش��امل 3 درصد از 
مددجویان، زنان سرپرست خانواری هستند که همسرانشان بیمار 
 و از کارافتاده هس��تند، تصریح کرد: 418 مورد از این افراد ش��امل 
نیم درص��د از مددجویان از زنانی هس��تند که همسرانش��ان با آنها 

متارکه کرده اند.
مجلس آرا گفت: در بحث اش��تغال نیز در س��ال گذشته تعداد افراد 
نیازمند10 هزار و 176 مورد بوده اس��ت که از این مجموع یک هزار 
و 755 خانوار خودکفا و از تحت حمایت کمیته امداد خارج شده اند.

وی افزود: 37 میلیارد تومان اعتبار برای این افراد در نظر گرفته شده 
و طی 11 ماهه گذشته 13 هزار و 36 مورد اشتغال ایجاد کرده ایم که 

47 میلیارد تومان نیز هزینه شده است.
مدیر کل کمیته امداد اس��تان اصفهان تأکید کرد: از محل صندوق 
امداد سه هزار و 689 مورد وام گرفته اند که10 میلیارد و200 میلیون 
تومان بوده و نیز 9 هزار و 347 فقره وام قرض الحس��نه و بانک ها به 

مبلغ 36 میلیارد و900 میلیون تومان پرداخت شده است.

300 هزار و 22 م�ورد کاریابی ب�رای مددجویان کمیته 
امداد

وی اضافه کرد: در بحث کاریابی 300 هزار و 22 مورد کاریابی انجام 
ش��ده که10 هزار 785 مورد کار برای خانواده های تحت حمایت با 

مبلغی بالغ بر 824 میلیون تومان اعتبار بابت آموزش بوده است.
مجلس آرا  با بیان این که برای مسکن مددجویان تحت حمایت  سه 
میلیارد و600میلیون تومان هزینه شده، تصریح کرد: طی سال 90 و 
تا بهمن91 سه هزار و500 واحد مسکونی احداث و تعمیر کلی شده  
که از این تعداد،900 مورد مربوط به زنان سرپرست خانوار بوده است.

  بهسازی 700 واحد مسکونی روستاییان
وی افزود:  حدود700 واحد مسکونی روستاییان در روستاها با اعتبار 
سرانه 12میلیون و500تومان برای هر واحد بهسازی شده که منابع 

آن از محل قرض الحسنه بانک ها تأمین شده است.
مدی��ر کل کمیته امداد اس��تان اصفهان درب��اره هزینه های کمیته 
 امداد برای بخش مش��اوره و آموزش اظهار داشت: در بخش مشاوره 
خانواده و تحصیلی تا پایان ماه بهمن، 37 هزار و 448 مورد آموزش 
مشاوره و امداد داش��تیم و 350 میلیون تومان هزینه پرداخت شده 

است.
وی ادامه داد: امس��ال 12 هزار و 908 دانش آم��وز از خدمات امداد 

برخوردار شدند که چهار هزار و 563 مورد آنها دانشجو بودند.
مجلس آرا با اش��اره به مصوبه ای برای معافیت دانشجویان پیام نور 
تحت پوشش کمیته امداد از پرداخت شهریه تأکید کرد: این مصوبه 
برای ترم بهمن ماه ابالغ شده و دانشجویان این دانشگاه ها از پرداخت 

شهریه معاف شدند.
وی اضافه کرد: برای ترم اول دانشجویان امسال850 میلیون تومان 
هزینه شده اس��ت که دانش��جویان دانش��گاه های دولتی نیز از آن 

برخوردار هستند.
مدیر کل کمیته امداد اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: در بحث طرح 

اکرام، 38 هزار و 6 حامی حمایت از 9 ه��زار و 222 یتیم را بر عهده 
دارند. وی افزود: سرپرستی هر یتیم را بیش از چهار حامی بر عهده 
دارند که به صورت میانگین در اس��تان به هرک��دام 71 هزار تومان 
پرداخت می شود که این رقم در سال گذش��ته 55 هزار تومان بوده 
اس��ت.مجلس آرا با اش��اره به قرارداد همکاری میان کمیته امداد و 
س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: مطابق این طرح، زنان سرپرس��ت 
خانوار یا بی سرپرست از مهرماه سال گذشته بیمه شده اند و تا پایان 
بهمن ماه، این تعداد 18 هزار و 302 زن سرپرست خانوار بوده است.

وی اضافه کرد: از مهرماه س��ال گذش��ته تا پایان ب��رج 11تعداد دو 
هزار و300 زن سرپرس��ت خان��وار از تحت حمایت ام��داد خارج و 
مستمری بگیر تأمین اجتماعی شدند و مبلغ هزینه شده بدین منظور 

هشت  میلیارد و600 میلیون تومان بوده است.
مدیر کل کمیته امداد اس��تان اصفهان تأکید کرد: س��قف پرداخت 
ماهیانه بیمه هر کدام از زنان70 هزار تومان بوده اس��ت که 31 هزار 
تومان آن توسط کمیته امداد پرداخت می شود و 39 هزار تومان را 

دولت به صورت مستقیم به حساب تأمین اجتماعی واریز می کند.
وی درباره کمک هزینه ه��ای ازدواج کمیته امداد نیز گفت: تاکنون 
س��ه هزار و 276 فقره جهیزیه پرداخت شده و س��ه میلیارد و900 
میلیون تومان اعتبار پرداخت شده است.مجلس آرا افزود: 66 مورد 
ازدواج مجدد خانوارها ک��ه در اولویت دریافت جهیزیه هس��تند را 
داشتیم که60 میلیون تومان هزینه به جز کمک کاالهای پرداختی 

از طریق خیریه ها انجام شده است.

پرداخت 18 هزار و 200 فقره وام کاریابی   
وی تصریح کرد: همچنین تا پایان بهمن م��اه، 15 هزار و200 فقره 

وام  کاریابی به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد واریز می شود.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان افزود: 12میلیارد و60 میلیون 
تومان تس��هیالت به 15ه��زار و200 نفر پرداخت ش��ده و 49 هزار 
 و730 پرونده در گردش وام در کمیته امداد ش��امل وام کارگشایی، 
اش��تغال و مبلغ اعتباری معادل 53 میلیارد تومان به آنها پرداخت 

می شود.
وی درباره خدمات حقوقی و مش��اوره اظهار داشت: یک هزار و300 
مورد مش��اوره حقوقی در بحث انحصار ورثه، مطالبات همس��ران و 
دایره اجرای احکام  داش��ته ایم که 106 مورد در دادرسی ها کمک 
کرده ایم و 262 مورد در تنظیم شکوائیه و دادخواست و در مجموع تا 
پایان بهمن ماه، سه هزار و 187 مورد در دادرسی ها و اجرای احکام 

کمک کردیم.

استان اصفهان در زمینه اکرام ایتام رتبه نخست کشور را داراست

خودکفایی 755 خانواده تحت پوشش کمیته امداد

سرپرستی هر 
یتیم را بیش از 

 چهار حامی 
بر عهده دارند 

که به صورت 
میانگین در 

استان به هرکدام 
71 هزار تومان 

 پرداخت 
می شود

3 اقدامات عمرانی شهرداری اصفهان در مناطق مختلف شهر 
اصفهان از نگاه مدیران شهرداری دارای رکورد قابل توجهی بوده، تا 
جایی که توانسته از 10 س��ال اخیر تا کنون بازده مثبتی را به همراه 

داشته باشد. 



چهره روزیادداشت

 برگزاری30 همایش انتخاباتی
 مردم ساالری 

مطهری نژاد رییس ستاد انتخابات حزب مردم ساالری برای انتخابات 
ریاست جمهوری، با بیان این که اگر راهبرد انتخاباتی اصالح طلبان 
و چگونگی حضورشان در انتخابات مشخص بود، مردم ساالری نامزد 
معرفی نمی کرد، گفت: حزب مردم س��االری30 همایش انتخاباتی 
تا زمان انتخابات برگزار می کند. مطه��ری نژاد در واکنش به برخی 
گمانه زنی ها مبنی بر کاندیداتوری هاشمی در انتخابات اظهارداشت: 
بعید می دانم هاشمی بیاید و شواهدی مبنی بر کاندیداتوری وی در 

انتخابات دیده نمی شود. 

کاندیدا نمی شوم
محمدعلی نجفی عضو شورای شهر تهران  با اشاره به این که در حال 
حاضر دو موضوع مهم در بین اصالح طلبان وجود دارد، اظهار داشت: 
موضوع اول انتخابات ریاست جمهوری است که در این خصوص هنوز 
اصالح طلبان به جمع بندی نهایی نرسیدند. وی تصریح کرد: مورد 
بعدی که از سوی اصالح طلبان پیگیری می شود انتخابات آتی شورای 
شهر است که در این زمینه نیز اقدامات اجرایی صورت نگرفته است. 
نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا شما در انتخابات آتی شورای شهر 
کاندیدا خواهید ش��د یا خیر، گفت: به طور قطع بنده در دوره بعدی 
کاندیدا نمی شوم و این درحالی است که اصالح طلبان هم لیستی را 

برای حضور در انتخابات ندادند. 

 موافقت رییس قوه قضائیه
 با درخواست وزیر

وزیردادگس��تری از موافقت رییس قوه قضائیه با درخواست افزایش 
مبلغ بازداش��ت بدل از جزای نقدی به ازای روزان��ه30 هزار تومان 
خبر داد. س��ید مرتضی بختیاری گفت: به اس��تناد ذی��ل ماده یک 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میزان محاس��به یک روز 
بازداشت بدل از جزای نقدی هر سه سال یک بار محاسبه شده و بعد از 
 درخواست وزیردادگستری و تأیید رییس قوه قضائیه ابالغ و اجرایی 

می شود.
 وی افزود: با توجه به این که تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال جاری مدت سه 
سال این مبلغ قانونی تمام می شود به آیت اهلل صادق آملی الریجانی 
رییس قوه قضائیه پیشنهادکردیم با توجه به تورم موجود در این سه 
س��ال، مبلغ قبلی با افزایش حدود۵0 درصدی از۲0 هزار تومان سه 
سال قبل به30 هزار تومان افزایش یابد که رییس قوه قضائیه با این 

درخواست موافقت کرد.

480 تذکر مجلس به رییس جمهور
معاون نظارت مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که تاکنون در 
مجلس نهم، سه هزار و۸۵0 تذکر به وزرا و رییس جمهور داده شده 
است، افزود: از این تعداد،4۸0 تذکر مربوط به رییس جمهور و مابقی 

نیز مربوط به وزرا بوده است.
حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسالمی با اشاره به وظایف 
این معاونت با بیان به این که مجلس بر 6۸ شورا نظارت دارد که 64 
شورای آن جنبه ملی داش��ته و چهار ش��ورا نیز جنبه استانی دارد 
 گفت: ۲۸6 نماینده مجلس به عنوان ناظر بر مجامع و شوراها نظارت

می کنند. مظفر در بیان آماری از این معاونت اظهار داشت: تاکنون 
37 قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابالغ شده است که از این آمار 

تنها پنج قانون توسط رییس جمهور ابالغ شده است.
 معاون نظارت رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: متأسفانه 
۲0 قانون توسط رییس جمهور با تأخیر ابالغ شده و ۱۲ قانون دیگر 
نیز آن قدر ابالغش به تأخیر افتاد که توس��ط رییس مجلس شورای 

اسالمی از طریق روزنامه های رسمی ابالغ شد.

 جریان انحرافی تا انتخابات 
درپی جذب افراد خوشنام است

دیبر کل حزب مؤتلفه اسالمی روش های گروه انحرافی بر انتخابات 
9۲ را بسیار پیچیده تر از وعده های مالی پیشین خواند و گفت: آنها 
دنبال فریب و جذب افراد خوشنام هستند.محمدنبی حبیبی دبیر کل 
حزب موتلفه با اشاره به تفکرات کالن جریان انحرافی گفت: جریان 
انحرافی زمانی که مکتب ایرانی را در مقابل مکتب اسالمی قرار داد، 
متوجه شدم این طرح یک طرح شاهنشاهی است و دریافتم شباهت 

این جریان به طرح شاهنشاهی زیاد شده است.
وی نداش��تن مبنای فکری و ایدو ئولوژیک را از دیگر شباهت های 
جریان انحرافی با رژیم گذشته دانست و گفت: یک آدم قلدری کودتا 
کرد و رژیم شاهنشاهی تأسیس ش��د و چون این رژیم فاقد مبنای 
فکری و ایدئولوژیک بود، خود را به سلسله هخامنشی و بعد ساسانیان 
وصل کرد تا به این وس��یله اثرگذاری اسالم را از ذهن ها خارج کند، 
همان طور که جریان انحرافی با مطرح کردن بیش از حد نام  کوروش 

در اصل دنباله رو همان روش است.

»... مدیریتی که در تعامل هوشمندانه با دنیا  ظرفیت های  سیاست 
خارجی را در خدمت رونق اقتصاد داخلی ب��ه کار گیرد، نه آن که  
با خود نمایی و قهرمان س��ازی  هزینه های سیاس��ی واقتصادی  

کشورداری را افزایش  دهد.« 
این بخشی از نامه منوچهر متکی به خانواده های ایرانی است که طی 
آن با اشاره به الزامات ریاس��ت جمهوری از لزوم به خدمت گرفتن 

»سیاست خارجی برای اقتصاد داخلی« سخن گفته شده است.
این، درست همان نکته ای اس��ت که توجه بخش مهمی از افکار 
عموم��ی را از میان کاندیداهای ریاس��ت جمه��وری، معطوف به 
»کاندیداهای دیپلمات« کرده است؛ کاندیداهایی که زبان تعامل 
با جهان را می شناسند و دست کم مانند رییس جمهور کنونی، با 
ادبیات غیردیپلماتیک خود، کاری نمی کنند که »قطعنامه دان« 

دشمنان ایران»پاره شود« !
در حال حاضر، پنج چهره دیپلماتیک در میان کاندیداهای ریاست 
جمهوری برای انتخابات ۲4 خرداد9۲، مطرح هستند که اجماال به 

بررسی این گزینه ها می پردازیم:
علی اکبر والیتی؛ مبدع یقه والیتی

علی اکبر والیتی رکورددار وزارت امور خارجه در جمهوری اسالمی 
ایران، با ۱6 سال سابقه وزارت از۱360تا۱376در دولت های آیت اهلل 
خامنه ای و آیت اهلل هاشمی است. والیتی متولد ۱3۲4 شمیران 

بوده، در رشته پزشکی تحصیل کرده و متخصص اطفال است.
او در دور نخست مجلس شورای اسالمی، نماینده مردم تهران بود و 

بعد از آن، با رفتن به وزارت خارجه و سپس مشاورت رهبری در امور 
بین الملل، تا کنون در عرصه روابط خارجی فعالیت کرده است.

در زم��ان او ب��ود که چ��ون دیپلمات ه��ای جمهوری اس��المی 
 نبای��د کراوات م��ی زدند، والیتی دس��ت به ابتکاری در پوش��ش 
دیپلمات های ایرانی زد و یقه دیپلمات را که بعدها به یقه والیتی 

معروف شد رواج داد که تا کنون نیز مورد استفاده است.
یکی از کارکردهای مهم او در جریان۱6 سال وزارت، توسعه روابط 
خارجی ایران بود که پس از انقالب و در جریان جنگ، دچار خدشه 
ش��ده بود. علی اکبر والیتی، در س��ال جاری وارد عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری ش��د و مدتی بعد در قالب ائتالف ۱+۲ )متشکل 
از والیتی،حدادعادل و قالیباف( شکل جدیدی به این حضور داد. 
قرار است یکی از این سه نفر، به نمایندگی از این ائتالف، وارد عرصه 
رسمی انتخابات شود.  آخرین خبر از علی اکبر والیتی نیز به نامه او و 
تعدادی از چهره های سیاسی- دانشگاهی به محمد مرسی رییس 
جمهور مصر، مربوط می ش��ود که طی آن، برای انتقال تجربیات 

مملکت داری به مصر، اعالم آمادگی کردند.
منوچهر متکی؛ میانه رویی که در سنگال برکنار شد

 منوچهر متکی ک��ه بر خالف س��لفش خرازی، همیش��ه لبخند 
می زند، متولد 3 فروردین۱33۲در بندر گز است. او در دور نخست 
مجلس شورای اسالمی، نماینده مجلس و عضو هیأت رییسه شد 
و در مجلس هفت��م، نماینده مردم تهران و ریی��س کمیته روابط 
خارجی مجلس بود. متکی بعد از مجلس اول، به وزارت امور خارجه 

رفت و در سمت های مدیرکلی، س��فارت ایران در ترکیه و ژاپن و 
معاونت وزیر امور خارجه فعالیت کرد. مدتی هم معاون بین الملل 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بود.  متکی در سال۱3۸4وزیر 
امور خارجه ش��د و دورانی پر اختالف با محم��ود احمدی نژاد که 

رویکردهای غیردیپلماتیک داشت را پشت سرگذاشت. 
گفته می ش��ود متکی در این دوران، حتی استعفا نیز کرد، ولی با 
اشاره مقامات ارشد نظام، به فعالیت دیپلماتیک خود ادامه داد تا آن 
که در پی اظهارات حمید بقایی که منجر به تنش در روابط ایران و 
ترکیه شد، متکی بخشی از اختالفات درونی را علنی کرد و به این یار 
غار احمدی نژاد در یک مصاحبه اعتراض کرد که چرا بدون آگاهی 
از ریزه کاری های روابط بین الملل، حرفی می زند که باید کل کشور 

هزینه اش را بپردازد؟!
علی اکبر صالحی؛ شاید فرجی برای دولت

هرچند کاندی��دای اصلی جری��ان دولت برای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، اسفندیار رحیم مشایی است، اما با توجه به این که امکان 
رد صالحیت او متصور است، دولت گزینه های دیگری نیز دارد. در 
این میان، از جمله از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه یاد می شود.

صالحی، متولد4 فروردین۱3۲۸کربالست. مکانیک خوانده و مدتی 
رییس دانشگاه صنعتی شریف بود. او از سال ۱997 تا ۲00۵نماینده 
ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود.  صالحی ریاست سازمان 
انرژی اتمی ایران را از سال۱3۸۸تا ۱3۸9بر عهده داشت و در پی 
عزل ناگهانی متکی، به عنوان وزیر خارج��ه معتمد احمدی نژاد، 
منصوب ش��د. صالحی به لحاظ فردی، شخصیتی اخالقگراست و 
همین ویژگی، او را از بسیاری از افراد تیم دولت، متمایز کرده است.

سعید جلیلی ؛ مذاکره کننده ارشد هسته ای   
نام سعید جلیلی با تصدی ریاست شورای عالی امنیت ملی توسط او 
بر سر زبان ها افتاد.  جلیلی در جریان جنگ تحمیلی یک پایش را از 
دست داد. او سابقه ای دو دهه ای در وزارت امور خارجه دارد و تا حد 
معاون وزیر در دوران مس��ئولیت منوچهر متکی در این وزارتخانه 
فعالیت کرده است. زمانی که در مهر ماه ۱3۸6 علی الریجانی، به 
دلیل اختالفات شدید با احمدی نژاد از دبیری شورای عالی امنیت 
ملی اس��تعفا کرد، بالفاصله احمدی نژاد، ط��ی حکمی، جلیلی را 
جایگزین او کرد. جلیلی همچنین نماینده رهبری در این شوراست. 
از آن پس،  جلیلی رسما پرونده هسته ای ایران را در دست گرفت. 
وی نیز هنوز رسما اعالم کاندیداتوری نکرده و توان خود را مصروف 
شورای عالی امنیت ملی و مشخصا پرونده هسته ای کرده است. با 
این حال، طرفداران او، با راه ان��دازی پایگاه های اینترنتی، پویش 
دعوت از جلیلی برای کاندیداتوری را به راه انداخته اند؛ دعوتی که 

این دیپلمات مؤمن، هنوز بدان پاسخی نداده است.

خیز دیپلمات ها برای انتخابات ریاست جمهوری 

 آقازاده مرسی شر به پا کرد24 خرداد 92؛ روز نبرد دیپلمات ها
برخورد اهانت آمیز پسر کوچک رییس جمهور مصر با یک 

افسر پلیس، اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت. 
ش��مار زیادی از افس��ران پلیس، علیه اهانت پس��ر رییس 
جمهور مصر به یک��ی از افس��ران، مقابل منزل مس��کونی 
محم��د مرس��ی در منطق��ه الش��رقیه، تجم��ع اعت��راض 
آمیز برگزار ک��رده و ضمن اع��الم حمایت و پش��تیبانی از 
افس��ر پلیس، خواس��تار عذرخواهی فرزند مرس��ی از این 
 افسر ش��دند. رس��انه ها و ش��اهدان عینی گزارش داده اند

مجادله و درگیری لفظی میان »عبداهلل« پسر کوچک مرسی 
و افسر مس��ئول تأمین امنیت رییس جمهور مصر در شهر 

زقازیق روی داد. 

اعالم شکست مذاکرات 
تشکیل کابینه اسرائیل

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که برای ادامه حضور در این 
سمت تالش می کند، پس از ۲۸ روز تالش رسما عدم موفقیت 
خود در تش��کیل کابینه را اع��الم کرد. به گ��زارش روزنامه 
صهیونیس��تی »هاآرتص«، »بنیامین نتانیاهو« رسما عدم 
موفقیت خود در تشکیل کابینه ای جدید را اعالم کرد. وی 
برای این کار، ۲۸ روز زمان داشت که در این مدت، نتوانست 

احزاب مورد نظر خود را برای ورود به کابینه متقاعد کند.

 پاکسازی حلب 
از وجود گروه های تروریستی

فرماندهی ارتش و نیروهای مس��لح سوریه در بیانیه ای 
اعالم کرد، نیروهای نظامی این کش��ور، جاده دمشق را 
که به فرودگاه بین المللی حلب منتهی می شود، از وجود 

گروه های مسلح پاکسازی کردند.
 در ای��ن بیانیه آمده اس��ت، نیروهای ارتش س��وریه در 
یک عملیات با همکاری مردم موفق ش��دند روس��تاها و 
شهرهای مش��رف بر جاده بین المللی حلب- دمشق در 
استان حلب به ویژه شهر س��لیمه، اطراف کارخانه های 
 صنایع دفاع ارتش، مرک��ز پژوهش های علمی و اردوگاه 
فلس��طین نش��ین النیرب را از وجود گروه های مس��لح 
تروریستی پاکس��ازی کنند. با پاکسازی مناطق وسیعی 
از استان حلب در شمال سوریه به ویژه مناطق جنوب و 
شمال شرقی این استان هم اکنون شورشیان مسلح در 
بخش هایی از شهر حلب و مناطق حومه شمال غرب این 

استان در مجاورت مرزهای ترکیه مستقر هستند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

 نمی گذاریم تحریم ها
تشدید شود

صالحی/ وزیر امور خارجه 

 ما نمی گذاریم تحریم ها تشدید شود و از امروز شاهد رفع شدن تحریم ها
خواهیم بود. 

  در این 34 س��ال ب��ه خوبی توانس��تیم با ابت��کارات، تمامی فش��ارهای 
 وارد ش��ده دش��من را دور بزنیم و از س��لبیت آن بکاهیم و مکر دش��من 
 را به خودش برگردانیم. توانستیم دش��من را خسته کنیم، به صورتی که 
اگ��ر دش��من۱00 دالر در تحریم ه��ا هزین��ه ک��رد، دالری در این باره 
اس��ت،  نک��رده  برداش��ت 
ضم��ن ای��ن ک��ه توانس��تیم 
 آث��ار تحریم را کاه��ش دهیم، 
به گونه ای که تا یک سال پیش، 
آنها می گفتند تحریم ها علیه 
ایران فلج کننده اس��ت، اما آن 
گونه که برنامه ریزی کرده بودند 
نشد و دشمنان به نتیجه دلخواه 

نرسیدند. 
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»یک رأی برای هر فرد« حق مردم بحرین است

حسین شیخ االسالم دبیر کل جبهه دفاع از مقاومت مردم بحرین، انعکاس مظلومیت مردم 
بحرین را علت تأسیس این تشکل دانست و تأکید کرد: درخواست این جبهه »یک رأی برای 

هر فرد« است، همان گونه که در تمام دموکراسی های جهان متداول است.
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 70 درصد 
دولت مقصر است

 انتقاد از اظهارات 
رییس جمهور درباره   سپاه

محسن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان این که پیشنهاد 
کرده ام همه کاندیداهای ریاس��ت جمهوری در جمعی ب��ا حضور400 نفر از 
نخبگان کشور نظرات خود را ارایه کنند، افزود: هر کس بیشترین نمره را کسب 

کند، محور قرار گیرد و بقیه کاندیداها نیز در کابینه وی باشند.
وی اولویت اصلی کشور را مهار گرانی دانست و با تشبیه نقدینگی کشور به آب، 
افزود: در کشور ما این آب سرریز کرده و این شرایط محصول چند عامل است 
که یارانه ها، کسربودجه دولت، استقراض بانک ها از بانک مرکزی و تحریم ها 
از آن جمله اس��ت. رضایی ادامه داد: تحریم ها30 درصد و عملکرد مجلس و 
دولت 70 درصد درگرانی های کشور تأثیر دارند. وی اولویت های بعدی کشور 

را تولید و اشتغال اعالم کرد.

ذوالنور مشاور نماینده ولی فقیه درباره اظهارات رییس جمهور مبنی بر این که 
اطالعات سپاه و غیر سپاه نباید در انتخابات نظام پزشکی دخالت کند، گفت: 
طبیعی است کسانی که در انتخابات دنبال انحراف هستند، امروز قشر والیتمدار 
و اصیل را مورد هجمه قرار دهند. وی ادامه داد: در انتخابات نظام پزشکی برخی 
علیه سپاه و وزارت اطالعات، هجمه های تبلیغاتی را در بوق  وکرنا کردند، در 
حالی که سپاه همانند نیروی انتظامی یکی از ضابطین قضائی است و در انتخابات 
نظام پزشکی به وظیفه خود عمل کرده است. ذوالنورتصریح کرد: در آستانه هر 
انتخاباتی، شورای نگهبان یا نظام پزشکی ممکن است از هر دستگاهی استعالم 
کنند و بخواهند سوءپیشینه آن افراد را بررسی کنند، حاال وقتی سپاه به وظیفه 

خود درمورد استعالم ها عمل می کند، علیه آن جوسازی می کنند.

غالمحسین کرباس��چی فعال اصالح طلب، درباره اتهامات 
وارد شده به اصالح طلبان گفت: عده ای به جمعی از نیروهای 
 داخل کشور اتهام س��اختار ش��کنی و اتهاماتی مشابه این 
می زنن��د و من با این رویک��رد موافق نیس��تم. فرض کنید 
تندترین آدمی که داخل کشور و یا خارج از کشور که اطالق 
اصالح طلب به او می شود واز نیروهایی است که با مجموعه 
اصالح طلبان در طی س��ال های بعد از انق��الب کار کرده و 
حاال به هر دلیلی از کار برکنار ش��دند یا نیستند، کدام یک 
به دنبال این هس��تند که نظ��ام را بر هم بزنن��د و یک نظام 
دیگر  بر س��ر کار بیاورند؟ قطعاچنین چیزی نیس��ت. وی 
درادامه افزود: حتی آنهایی که ممکن است به قانون اساسی 
و برخی بندهای آن درباره اختیارات نهادهایی مثل شورای 
نگهبان و اختیارات آن ایراد بگیرند، چنین خواسته هایی که 
 مبنی بر برهم زدن و از بین بردن نظام باشد، ندارند، چرا که

اگر چنین خواس��ته هایی داشته باش��ند، هیچ گاه به سراغ 
 اختی��ارات ش��ورای نگهب��ان نمی رون��د، بلک��ه کل آن را 
نمی پذیرند.کرباس��چی ادامه داد: مثال س��لطنت طلبان به 
ش��ورای نگهبان و اختیارات آن کاری ندارن��د، بلکه با نظام 
جمهوری اسالمی مخالفند. این تعبیر ها کار تبلیغاتی و غیر 
اخالقی است و برای تحلیل درست باید واقعیت ها را ببینیم. 

مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در 
خصوص نامزدی اش در انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: 
من اعالم کرده ام که در این مس��یر ق��رار دارم، اما به دلیل 
این که در جامعه روحانیت هس��تم و خودم درگیر ساز وکار 
جامعه روحانیت هستم، قطعا اگر بخواهم کاندیدا شوم باید 
 دراین سازوکار تعریف شوم. وی اظهار داشت: بنده فعال تأمل 
کرده ام تا س��از وکار جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات 
به بار بنشیند و آن وقت زمان قطعی و رسمی کاندیداتوری 

خودم را اعالم کرده و هدف و برنامه هایم را تشریح می کنم.
پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر که از وی 
پرسید آیا در صورت حضور حجت االسالم ابوترابی فرد دیگر 
عضو جامعه روحانی��ت مبارز در انتخاب��ات از کاندیداتوری 
انصراف می دهید، گفت : خیر در این صورت کنار نمی روم و 

این حرف ها بیشتر در سایت ها مطرح می شود.
وی درادامه افزود: هنوز این بحث جدی مطرح نشده است، 
من دراین مسیر هس��تم و دوس��تان دیگر نیز شاید حضور 

داشته باشند، باید دید در آینده چه اتفاقی می افتد.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر این که آیا آیت اهلل 
مهدوی کنی بار دیگر کاندیدای ریاس��ت مجلس خبرگان 
می ش��ود، اظهار داش��ت: افراد زیادی در مجلس خبرگان 

همچنان نظرشان بر ریاست آیت اهلل مهدوی کنی است.

محمدنجار وزیر کشور گفت: س��امانه جامع انتخاباتی برای 
اجرای دو انتخابات آینده طراحی شده است که بر اساس آن، 
۲3 فرآیند از مجموع ۲4 فرآیند برگزاری انتخابات به صورت 
رایانه ای برگزار می شود. وی بیان کرد: ۲3 فرآیند از مجموع 
۲4 فرآیند برگزاری انتخابات در کش��ور به صورت رایانه ای 
برگزار می شود، اما رأی گیری رایانه ای صورت نمی گیرد که 
این امر درصدی از فرآیند را به خود اختصاص داده است. نجار 
با بیان این که فعالیت های مناسبی برای برگزاری هر چه بهتر 
انتخابات انجام شده و تمهیدات الزم در این زمینه در دست 
انجام است، اظهار داشت: آموزش های مرتبط برای برگزاری 
انتخابات، همایش ها و کالس های آموزشی انتخابات در حال 
انجام است. وی با اشاره به این که امانتداری، عدالت محوری 
و رأی مردم، شعار اصلی انتخابات آینده است، افزود: زمینه 
مناسب برای حضور هر چه پرش��ورتر و با نشاط تر مردم در 
انتخابات باید فراهم شود. این مس��ئول در پاسخ به پرسش 
یک��ی از خبرنگاران درم��ورد چگونگی تأمی��ن اعتبار برای 
پروژه های نیمه تمام دولت تصریح کرد: مس��ئوالن اجرایی 
برای اتمام این طرح ها بسیج ش��ده اند و دولت هم اعتبارات 
مورد نیاز طرح ها را با اولویت بندی طرح های عمرانی در حال 

انجام تأمین می کند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت: 
تمام سازمان های نیروی انتظامی حتی یگان های رزمی ناجا 
باید یادگیرنده و بر پایه علمی باشند و بر اساس طی کردن 
مس��یر علمی به اهداف خود برس��ند. باید در تدوین س��ند 
راهبردی که سندی اس��ت که باید با سازماندهی مشخص 
محقق شود، باید نوع نگاه به مقوله امنیت را در نظر بگیریم 
و به دنبال پاسخ س��ؤاالتی مانند آیا امنیت بر مردم است یا 

برای مردم، باشیم.
فرمانده ناجا گفت: امنیت یعنی آن که شرایطی فراهم شود 
تا مردم در آن احس��اس نگرانی نکنند، اگر دش��من ضعیف 
شدن اقتدار ما را ببیند، طمع خواهد کرد و بر همین اساس 
یگان های نیروی انتظامی و دیگر سازمان های امنیتی باید 
آماده باشند تا ش��رایط برای ناامنی ایجاد نشود و یگان ویژه 
باید آماده باشد تا اگر یک تهدید بزرگ رخ داد، برای حمایت 

از جامعه وارد محل شود.
 وی افزود: باید در تهدیدها حضور پیشگیرانه داشته باشیم. 
 در چهار س��ال اخیر تمرین ه��ای زیادی ص��ورت گرفته و 
 حتی برای تمری��ن یگان های ویژه وضعیتی ابالغ ش��د که 
 مثال گ��ردان در زمانی معین به محل از پیش تعیین ش��ده 

برسد.

انتخابات انتخابات سیاست داخلی نیروی  انتظامی

اصالح طلبان به دنبال 
براندازی نیستند

 درگیر ساز وکار 
جامعه روحانیت هستم

23 فرآیند انتخاباتی به    صورت 
رایانه ای برگزار می شود

 اگر دشمن تضعیف  اقتدار
 ما را ببیند، طمع خواهد کرد



یادداشت

 مرد ۲۵ ساله  خمینی شهری 
جانی دوباره یافت

مرد ۲۵ ساله ای از اهالی شهرستان خمینی شهر اصفهان، پس از ایست 
کامل قلبی تنفس��ی با تالش تکنس��ین های فوریت های پزش��کی این 
شهرستان به زندگی دوباره بازگشت. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان گفت: ساعت ۲۲:10 روز گذشته در تماسی با اتاق فرمان 
فوریت های پزش��کی خمینی ش��هر، اعالم ش��د که مردی ۲۵ ساله در 
بلوار دانشجوی این شهرس��تان، پس از مصرف دارو دچار کاهش سطح 
هوشیاری ش��ده و نیاز به امدادرس��انی دارد. دکتر غفور راستین افزود: 
بالفاصله پس از دریافت گزارش حادثه، کارشناس��ان ی��ک واحد امداد 
اورژانس پیش  بیمارستانی از پایگاه منظریه بر بالین بیمار حاضر شدند و 
پس از بررسی عالیم حیاتی وی دریافتند که مرد جوان دچار ایست قلبی 
تنفسی شده است، لذا عملیات احیای قلبی ریوی را بر روی او انجام دادند 
و سرانجام پس از ۲0 دقیقه تالش مداوم، موفق شدند بیمار را به زندگی 

دوباره بازگردانند.

 تعطیلی پنجشنبه ها در اصفهان 
بدون مصوبه دولت و مجلس بود

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی به ایمنا گفت: تعطیلی 
پنجش��نبه ها در اصفهان در حالی توس��ط کارگروهی در استانداری به 
تصویب رسید که شاهد نامگذاری این سال به سال تولید ملی، حمایت 
از کار و سرمایه ایرانی بوده  و از طرف دیگر این طرح هیچ گونه مصوبه ای 
از دولت و مجلس نیز نداشت. س��ید ناصر موسوی الرگانی با بیان این که 
س��اماندهی تعطیالت کش��ور در مجلس، زمان زیادی را به ارایه نظرات 
موافقان و مخالفان به خود اختصاص داده است، گفت: این درحالی است 
که طرح تعطیلی پنجشنبه ها در اصفهان در زمان کوتاهی و بدون انجام 
هیچ گونه تبادل مشورتی با نمایندگان و برخی مسئوالن به تصویب رسید. 
وی با اعالم این مطلب که تعطیلی پنچشنبه ها در اصفهان در حالی اتفاق 
افتاد که شهرستان های دیگر از این امر محروم شدند، گفت: البته تعطیلی 
اصفهان به نوعی کل استان را تعطیل کرده بود و موجب وارد شدن اختالل 

به سیستم های اداری شهرستان ها شده بود.

روزهای ناسالم اصفهان در سال جاری 
۵1 درصد کاهش یافت

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوا سازمان محیط زیست استان اصفهان به 
ایرنا گفت: تعداد روزهای ناسالم در 11 ماه سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل ۵1 درصد کاهش یافته است. بابک صادقیان اظهار کرد: 
از ابتدای س��ال جاری تا پایان بهمن تعداد روزهای ناسالم شهر اصفهان 
 46 روز و در مدت مش��ابه سال گذش��ته 94 روز بوده اس��ت. وی گفت: 
6 درصد صنایع اصفهان فقط در 6 درصد مساحت استان واقع شده و عمده 
واحدهای صنعتی استان در شعاع ۵0 کیلومتری شهر اصفهان استقرار 
یافته است. وی افزود: میزان مصرف مازوت در دو نیروگاه استان به دلیل 

کاهش مصرف گاز ۲0 تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. 

گشتی در اخبار

آب یک مسأله ملی و جزء انفال 
عمومی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس
حجت االسالم احمد سالک 

در درجه نخست باید به این موضوع توجه شود که آب یک مسأله ملی و جزء 
انفال عمومی است. از 10 سال گذشته فالت مرکزی ایران به ویژه اصفهان 
درگیر خشکس��الی بوده و مردم دچار مشکالت بس��یاری شده اند. سند 
چشم انداز ۲0 ساله سیاست های کلی نظام را در زمینه منابع آب در پنج 
محور رقم زده که ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه براساس اصول 

توسعه پایدار و آمایش سرزمین 
در حوزه های آبریز کشور یکی از 
مهم ترین این محور ها به شمار 
می رود. نباید تالش های مدیران 
استان های مختلف را در راستای 
کاهش خسارات ناشی از کمبود 
آب انکار کرد. واقعیت این است 
که این تالش ها جبران کننده 

کمبود آب و منابع آبی نیست.
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چهره روز
POSدستگیری هکرهای بانکداری الکترونیک

 سرهنگ خسروی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان
گفت: دو هکر که با جعل عنوان کارمند بانک، دس��تگاه POS مغازه ها را جمع آوری 
کرده و قصد کالهبرداری و اخاذی داشتند، توسط پلیس فتای اصفهان دستگیر شدند. 
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غار سیمرغ بر فراز کوه صفه اصفهان کشف شد

 غار سیمرغ به عنوان عمیق ترین غار طبیعی کوه صفه اصفهان 
با 4۲ متر ژرفا توس��ط هیأت کوهنوردی اصفهان کش��ف شد. 
مهرداد حاجی هاشمی، مسئول بخش غارشناسی و غارنوردی 
هیأت کوهنوردی شهرس��تان اصفه��ان با اعالم ای��ن خبر به 
ایران نامه گفت: این غار در نزدیک��ی قله صفه در ارتفاع ۲11۵ 
متری از سطح دریا واقع شده که ژرفای آن به 4۲ متر می رسد 

و دارای سه حلقه چاه بسیار تنگ و باریک است.  

وی افزود: پس از عبور از این سه حلقه چاه، باید از شیبی تند و 
تنگنای غار گذشت تا به ژرف ترین نقطه غار در عمق 4۲ متری 
رسید.« حاجی هاشمی با بیان دیگر ویژگی های ساختاری این 
غار تازه کشف شده، گفت: در پایین آخرین چاه، این غار به دو 
دهلیز تبدیل می ش��ود. یکی از این دهلیزها تا آنجا ادامه پیدا 
می کند که به بن بس��ت ختم ش��ود و دیگری در آخر مسیرش 
 آن قدر باریک می ش��ود که دیگر راهی برای گذر انسان وجود 

ندارد.
سرپرس��ت تیم غارشناس��ی و غارنوردی اصفهان درباره علت 
نام گذاری این غار به نام »س��یمرغ« گفت: دهان��ه این غار در 
بلندای پرتگاهی دور از دس��ترس و خطرناک از کوه صفه واقع 
شده، به همین خاطر با مشورت دوس��تان، نام سیمرغ را بر آن 
نهادیم. وی درباره چگونگی کش��ف غار س��یمرغ توضیح داد: 
دهانه این غار در حدود سه سال پیش توسط آقای علی زمانی از 
کوهنوردان خوب استان اصفهان کشف شد و از آنجا که این غار 
دهانه ای تنگ و فنی دارد، به عنوان تیمی از غارنوردان حرفه ای، 

برای اکتشاف آن اقدام کردیم. 
این متخصص غارنوردی افزود: غار سیمرغ بسیار تنگ، فنی  و 

ریزشی اس��ت که رعایت دقیق موارد ایمنی یکی از شرط های 
ورود به این دنیای زیر زمینی است.

 به گفته حاجی هاش��می، این تیم امس��ال اقدامات��ی را برای 
رول کوبی، نقش��ه برداری کامل،  زمین شناسی، پژوهش های 
علمی و همچنین عکاس��ی حرف��ه ای در این غ��ار انجام داده 
 اس��ت. هدایت کاوش و مطالعات این تیم تخصصی را مهرداد 
حاجی هاشمی بر عهده داشته و دیگر اعضای گروه علی زمانی، 
مریم حاج صباغ، س��میرا زارعی، ختن کوفگر، آرش سهرابی، 

حسین جمال پور او را در این کار همراهی کرده اند. 
گفتنی است، »صفه« نام کوهی از رشته کوه زاگرس است که 
در جنوب غربی شهر اصفهان قرار دارد. مجموعه ارتفاعات کوه 
صفه با بلندترین نقط��ه ارتفاع ۲۲۵۷ متر، از ش��مال به جاده 
کمربندی، از غرب به کوه های تخت رستم و دره خان، از شرق 
به شهرک ها و مجتمع های مسکونی و از جنوب به  زمین های 
باز و خط آهن منتهی می شود.  کوه صفه تا چند دهه پیش به 
صورت عنصری مجزا و با فاصله از شهر قرار داشت، اما اکنون با 
گسترش شهر به سمت جنوب، به شهر متصل شده و بخشی از 
آن به عنوان پارک کوهستانی، کارکرد گردشگری یافته است. 

دکت��ر کارو اوئن میناس��یان، پژوهش��گر ارمن��ی اصفهانی در 
کتاب »ش��اه دژ اصفهان« به ریش��ه یابی نام اصفهان و ارتباط 
 آن با ن��ام ک��وه صف��ه پرداخت��ه و نتیج��ه می گیرد ک��ه نام 
»صفه « از »س��په« ریش��ه گرفته و از این روی نام درخور این 
کوه را سپه )ان( می داند و در متن کتاب از این کوه با نام »کوه 

اسپهان« یاد می کند. 
از غارهای مع��روف کوه صف��ه اصفهان که پیش تر ش��ناخته 
شده اند، می توان از غار بیدس��تون )غار انجیری/ انجیلی(، غار 
قنبر، غار کس��را، غار گنگ آباد، غار کفتار )در دره دوزخ(، غار 
دس��ت کند »چکاد« )کار گروه چکاد( و غار دس��ت کند »اهلل« 
توس��ط پهلوان صادق که تخریب شده )پش��ت گردنه باد( نام 
برد. طبق مستندات ارایه شده توسط تیم غارشناسی اصفهان، 
غار تازه کشف ش��ده س��یمرغ از نظر ارتفاع دهانه و ژرفا، یکی 
 از بی نظیرترین غارهای ش��ناخته ش��ده در کوه صفه اصفهان 

است. 
کش��ف این غار ممکن اس��ت در آینده برخی از زوایای پنهان 
ساختار زمین شناسی کوه صفه را بر عالقه مندان بیش از پیش 

آشکار سازد.

اصحاب رس��انه های اصفهان این بار میهم��ان یکی دیگر از 
مناطق شهرداری اصفهان برای ارایه عملکرد و کارکرد خود 
بودند تا در ماه پایانی س��ال جاری از اقدام��ات این ارگان در 

راستای خدمت رسانی به مردم با خبر شوند. 
شهرداری منطقه 9 اصفهان که جزء مناطق محروم است، در 
طی این سال ها شاهد اقداماتی در راستای محرومیت زدایی 
و ایجاد منطقه ای آباد در این منطقه بودیم که در گزارش��ی 
جامع و کامل ش��هردار منطقه 9 اصفهان، عبدالرسول امامی 

این اقدامات را این گونه بیان می کند:
افتتاح ۲0 طرح عمرانی در منطقه 9

   چهارش��نبه هفته جاری ۲0 ط��رح عمران��ی، فرهنگی، 
ورزش��ی، خدماتی و ترافیکی افتتاح رسمی شده و در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد و کلنگ هفت طرح دیگر نیز در این 

روز زده خواهد شد.
   بودجه سال جاری شهرداری منطقه 9، 1۳ میلیارد و 400 
میلیون تومان بوده که تاکنون 114 درصد آن محقق ش��ده 
اس��ت. بودجه مصوب شده برای س��ال آینده این منطقه ۲1 
میلیارد و ۵00 میلیون تومان اس��ت، این در حالی است که 
بودجه این منطقه در س��ال ۸۲، دو میلی��ارد و 600 میلیون 

تومان بوده است.
۲۵ درصد مادی های شهر در منطقه 9 قرار دارند

  یک پنجم مادی های اصفهان که حدود ۵6 کیلومتر است 
در منطقه 9 قرار دارند. در این راس��تا  ساماندهی مادی های 

صم)سهم(، فدن، کارالدان، قمیش، رهنان، تیران و لنبان به 
طول سه هزار متر مربع و هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال 

در سال جاری انجام شده است.
    به منظور تس��هیل، بسترس��ازی و مش��ارکت در تهیه و 
اجرای طرح های گردش��گری مجموع��ه فرهنگی، خدماتی 
و گردش��گری منارجنبان به مس��احت 16 هزار متر مربع با 
 هزینه آزاد س��ازی بالغ بر ۸0 میلیارد ری��ال و هزینه اجرایی 

40 میلیارد ریال در دست اجراست.
ناژوان، ریه تنفسی اصفهان

با توجه به این  که این منطقه ریه ش��هر اصفهان محس��وب 
می شود، از چندی پیش یک مدیریت واحد برای این منطقه 
در نظر گرفته ش��د و این پ��ارک یکه��زار و ۲00 هکتاری به 
عنوان پارک جنگلی ناژوان نامیده ش��د. در سه سال گذشته 
این منطقه ب��ه عنوان اراضی کش��اورزی خ��ارج از محدوده 
در نظر گرفته ش��د ک��ه با تعریف ای��ن کارب��ری، دیگر هیچ 
 اقدامی به صورت ساخت و س��از در این منطقه انجام نشد و 
ش��هرداری های مناطق 1۳ و 9 نیز در این راس��تا تفکیک یا 
پروانه س��اختی صادر نکردند و در حال حاضر این منطقه در 

حال ساماندهی در قالب طرح ناژوان است. 
   باید به این نکته اذعان داش��ت که اداره فضای سبز ناژوان 
 بدون حضور باغداران و مالکین بس��یار مش��کل است و باید 
چاره ای در رابطه با نحوه اداره باغداران در محل اندیش��یده 

شود.

اقدام��ات عمرانی ش��هرداری اصفهان در مناطق مختلف ش��هر 
اصفهان از نگاه مدیران شهرداری دارای رکورد قابل توجهی بوده، 
تا جایی که توانسته در 10 س��ال اخیر تا کنون بازده مثبتی را به 
همراه داشته باش��د. علیرضا قاری قرآن در حکم معاون عمرانی 
شهردار اصفهان، روز گذشته به همراه مدیرجدید سازمان عمران، 
کشاورزی راد در نشس��تی مطبوعاتی اقدام به ارایه عملکرد این 
معاونت در سال های اخیر کردند که در ادامه گزارش می خوانید:
اختصاص 8۵ درصد بودجه به فعالیت های عمرانی

     ۸۵ درصد از بودجه سال آینده این شهرداری به امور عمرانی 
اختصاص دارد. ای��ن میزان تخصیص یک رکورد در ش��هرداری 
اصفهان محسوب می ش��ود. بودجه عمرانی شهرداری اصفهان 
در س��ال آینده 1۳ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته ش��ده که در 
مقایسه با سال ۸۲ ، رشد 1۳/۵ برابری را در بودجه های عمرانی 
شهرداری اصفهان شاهد هستیم. افزایش بودجه های عمرانی به 
خاطر اجرای طرح های زیرساختی در شهر است. بخشی از بودجه 
 عمرانی به نگه��داری و ارایه خدمات عمران��ی اختصاص دارد و 

۵1 درصد آن صرف ساخت و ساز خواهد شد.
    نظارت بر روند اجرای طرح ها نیز در ح��وزه معاونت عمران 
انجام می ش��ود. نظارت متمرکز باعث کنترل قیمت ها و بهبود 
 کیفیت طرح های اجرایی ش��ده اس��ت. اح��داث 1۳۲ خیابان، 
۲0 پارکینگ طبقاتی با ظرفیت هش��ت هزار خودرو، 41 تقاطع 
 غیر همس��طح، ۲0 مجموعه ورزش��ی، 4۵ مجموعه فرهنگی و 
44 پل عابر پیاده از جمله اقدامات انجام شده در این سال هاست. 

60 درصد از عملیات اجرایی رینگ س��وم در 10 س��ال گذشته 
انجام شده اس��ت. از جمله طرح های ش��اخص آماده برای بهره 
برداری تعریض پل بزرگمه��ر، پارکینگ خیاب��ان الهور و نظام 
الملک است.     ش��هر بازی رویاها در تابس��تان سال آماده بهره 
برداری می ش��ود و تمام تجهیزات مورد نیاز آن وارد کشور شده 
است. از جمله طرح های شاخص سال آینده تکمیل میدان امام 
علی)ع(، سالن اجالس، تکمیل خطوط اتوبوس های تندرو، تراموا 
و همچنین تکمیل ایستگاه های مترو است. همچنین تمام موارد 
ایمنی مربوط ب��ه بناهای تاریخی در طرح ه��ای عمرانی رعایت 
شده و توسعه شهری در کنار حفظ بناهای تاریخی بر ارزش این 

بناها می افزاید.
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان/ اصغر 

کشاورزی راد
   شهرداری اصفهان به این میزان تولید بس��نده نکرده و اقدام 
به کارهای پژوهش��ی و تولید مصالح نوین کرده است.  این مرکز 
تفاهمنامه های زیادی را با مراکز علمی و دانشگاهی برای انجام 
کارهای پژوهشی منعقد کرده اس��ت. تولید آسفالت الستیکی، 

بازالتی، الیافی و پلیمری چند نمونه از این دستاوردهاست.
   برای حل این مش��کل اس��تفاده از بت��ن و همچنین کاهش 
ضخامت آسفالت پیشنهاد و نمونه ای از آن به صورت آزمایشی در 
 شهر اجرا شده است. این سازمان با هدف خودکفایی شهرداری ها

در ارایه خدم��ات عمرانی، خدماتی و تولی��دی و تأمین نیازهای 
عمومی شهرداری تشکیل شده است.

بودجه عمرانی 
شهرداری اصفهان 
 در سال آینده 
13 هزار میلیارد 
ریال در نظر گرفته 
شده که در مقایسه 
با سال 8۲ ، رشد 
13/۵ برابری را 
در بودجه های 
عمرانی شهرداری 
 اصفهان 
 شاهد 
هستیم

به منظور تسهیل، 
بسترسازی و 
مشارکت در تهیه 
و اجرای طرح های 
گردشگری مجموعه 
فرهنگی، خدماتی 
و گردشگری 
منارجنبان به با 
هزینه آزاد سازی 
بالغ بر 80 میلیارد 
ریال و هزینه 
 اجرایی 
۴0 میلیارد ریال در 
دست اجراست

معاون عمرانی شهردار  اصفهان:شهردار منطقه 9 اصفهان:

شهربازی رویاها در سال 92 واقعی می شودناژوان باید به شیوه جدید اداره شود 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
موضوع مناقصه: واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی کمپرسور شماره یک جایگاه قلعه شور )از 

نوع LMF و با ظرفیت 2145 نرمال مترمکعب در ساعت(
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ارائه رس��ید وجه مبنی بر واریز مبلغ 85/000/000 ریال 
به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سبیا بانک ملی( و شناسه واریز 
26/100/000/026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر 

بانکی سه ماهه. 
مهلت اعالم آمادگی: به مدت دو هفته از تاریخ آگهی نوبت اول، مندرج در روزنامه که از سایت های 
HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR قاب��ل 
رؤیت می باشد. و تحویل آن به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها، 

تلفن: 6244618.
شرایط متقاضی: کلیه شرکت های مجاز بهره برداری از جایگاه های CNG مورد تأیید مدیر طرح 

.CNG
ضمنًا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رؤیت می باشد.

آگهی مناقصه
)نوبت اول شماره 800/29503(

روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11
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راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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4
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 
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حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
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چرخ تئاتر اصفهان چرخید
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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شرکت ملی پخش فرآورده اهی نفتی منطقه اصفهان

تلفکس



چهره روزیادداشت

 شرکت فوالد مبارکه 
همکاربرتر شهرک علمی و تحقیقاتی 
گروه اقتصاد - ششمین مراس��م پایان دوره رشد فناوری شرکت های 
مس��تقر در ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با  تقدیر از شرکت های 
دانش بنیان برتر مس��تقر در مراکز رش��د و پارک علم و فناوری اس��تان 
اصفهان- شیخ بهایی در ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد 
و طی آن ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان برترین شرکت همکار 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان معرفی گردید.
به گزارش خبرنگار خبرنامه فوالد در این مراس��م ک��ه با حضور محمود 
شیخ زین الدین رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، عباس مقتدایی 
سخنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس، علی جبار رشیدی 
مش��اور معاون پژوهش و فن��اوری وزارت علوم و محمدجواد قاس��می 
سرپرست دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برگزار شد، لوح تقدیر برترین شرکت همکار شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به محمود ارباب زاده معاون بهره برداری فوالد مبارکه به نمایندگی 
این شرکت اهدا شد.گفتنی است: در این مراسم، از 16 واحد فناوری برتر 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اهدای لوح و جوایز ویژه تقدیر شد 
و 16شرکت دانش بنیان در مراکز رش��د فناوری گواهی پایان دوره رشد 
دریافت کردند. عباس مقتدایی نیز با تأکید بر این مطلب که تسهیل ارتباط 
دانشگاه با صنعت مساوی با دستیابی به چش��م انداز علمی کشور است، 
اظهار داشت: مطابق قانون، سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی 

باید ساالنه نیم  درصد اضافه شود  تا در پایان برنامه  پنجم به 3 درصد برسیم.

خبر ویژه

4
 در مالی، طال از جنگ سبقت گرفت

تولید طالی مالی در اوج جنگی که در این کش��ور به کمک نیروهای فرانس��وی برای سرکوب شورشیان 
در شمال در جریان است، از افزایش برخوردار بوده است. تولید و استخراج طال در مالی از 43 تن در سال 
2011 به 50 تن در سال 2012 افزایش یافته که تولید طال در این کشور افزایشی 15 درصدی داشته است. 

 مردم در خرید کاالی 
گران شده مقصر نیستند

 بیژن بید آباد / اقتصاد دان 
زمانی می توان به مردم گفت که از خرید کاالی گران شده دست نگه دارند 
که اطمینان و ثبات اقتصادی کافی برای واکنش درست به تغییر قیمت ها 
ایجاد شده باشد.  در اغلب کشور های جهان، مردم نسبت به پیش بینی و 
ارتباط با قیمت آتی کاالها رفتار مشخصی دارند، به طوری که در برخی از 
جوامع  مردم با هدایت از سوی تش��کل ها برای مدتی خرید کاالی گران 
ش��ده را محدود می کنند که در نهایت با کاهش تقاضا و اعمال فش��ار بر 
عرضه کننده، قیمت ها کاهش می یابد. در برخ��ی جوامع نظیر ایران که 
تشکل مصرف کنندگان وجود 
ندارد و حمایت های کمتری از 
عامه مردم انجام می شود، مردم 
را نمی ت��وان در ن��وع واکنش 
نسبت به تغییر قیمت ها مقصر 
دانس��ت؛ چراکه آنها نیز برای 
حفظ قدرت خرید خود سعی 
می کنند تا با خرید و انبار کاالها 

از ضرر مالی پیشگیری کنند.
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انجام بیشترین حجم تصفیه 
فاضالب در آبفای استان

گ�روه اقتص�اد - وق��وع 
پیاپی پدیده خشکسالی در 
چندساله اخیر، مسأله تأمین 
آب بهره ب��رداران را به یکی 
 از مه��م تری��ن دغدغه های

مس��ئوالن اس��تان تبدیل 
کرده اس��ت. در این شرایط 
که با محدودیت قابل توجه 
 منابع آبی روبه رو هستیم، تأمین نیاز آبی تمام بهره برداران

تقریباً امری دشوار به حساب می آید. بر این اساس، اولویت 
در تخصیص منابع به منظور غلبه بر معضل کم آبی در دستور 
کار استان قرار گرفت و از سوی دیگر برای این که بهره برداران 
بتوانند در سال های خشک تا حدودی نیاز آبی خود را برطرف 
سازند، استفاده از بازچرخانی آب به عنوان یکی از راهکارهای 

موجود مطرح شد.  
معاون بهره برداری آبفای اس��تان پیرامون کیفیت پس��اب 
تولیدی در تصفیه خانه ها اعالم کرد: آبفای اس��تان درصدد 
اس��ت با به کارگیری تکنولوژی نوین و نوس��ازی تجهیزات 
تصفیه خانه های فاض��الب، گام مؤث��ری در جهت ارتقای 
کیفیت پس��اب تولیدی بردارد که این امر مس��تلزم تأمین 
اعتبارات کافی اس��ت، با ای��ن وجود آبفای اس��تان با صرف 
هزینه از محل اعتبارات تخصیص یافت��ه تدابیری را جهت 
ارتقای تجهیزات تصفیه خانه های فاض��الب اعمال نمود و 
در حال حاضر پس��اب تولیدی تصفیه خان��ه های فاضالب 
آبفای اس��تان مطاب��ق با اس��تانداردهای زیس��ت محیطی 
 اس��ت و هم اکنون از پس��اب در آبیاری درخت��ان غیرمثمر 
به منظور بیابان زدایی استفاده می ش��ود و فعاالن صنعتی 
هم با بهره گیری از پساب، نیاز آبی صنایع خود را تا حدودی 
برطرف می سازند. قبادیان به برخی از اقدامات آبفای استان 
در جهت ارتقای تجهیزات تصفیه خانه های فاضالب اشاره 
کرد و خاطرنشان ساخت: تغییر سیستم هوادهی سطحی به 
عمقی در تصفیه خانه جنوب، ایجاد پوشش شناور ژئوممبران 
ب��ر روی الگ��ون های ب��ی ه��وازی تصفیه خان��ه فاضالب 
 نایین، خری��د تجهیزات و س��اخت واحد آبگی��ری لجن در 
 تصفیه خانه فاضالب ش��اهین ش��هر، س��اخت دانه گیر در 
تصفیه خانه فاضالب شهرضا و گندزدایی تصفیه خانه های 
فاضالب ش��مال، جنوب اصفهان، شاهین شهر، قهدریجان، 
نایین از جمله اقدامات آبفای استان به منظور ارتقای کیفیت 

پساب تولیدی در تصفیه خانه های فاضالب بوده است. 

گزارش خبری

گذشته از این مطلب، اکثریت  نمایندگان مجلس با افزایش مبلغ 
یارانه نقدی در ش��رایط فعلی با توجه به ش��اخص نگران کننده 
تورم، مخالف هستند و تأکید دارند که افزایش مبلغ یارانه نقدی، 
نقدینگی موجود در بازار را افزای��ش داده و منجر به افزایش تورم 
می شود. عالوه بر این، اعضای کمیسیون های اقتصادی مجلس 
 مطرح می کنند که با ای��ن کار، تورم تقاضایی نی��ز افزایش پیدا 
می کند؛ چرا که قدرت خرید مردم تا اندازه ای در حالی افزایش 
می یابد که بازار توان تأمین نیاز را ندارد در نتیجه، تورم تقاضایی 

نیز ایجاد می شود.
نمایندگان مجلس در این خصوص تصریح دارند که رییس دولت 
باید پیش از اعالم یک طرح یا برنامه در رسانه ملی که هنوز به دلیل 
عدم تصویب در مجلس وجاهت قانونی ندارد، این طرح را با مجلس 
مطرح کند و در صورتی که مجلس این اقدام را تصویب کرد، بعد به 

رسانه ای کردن موضوع بپردازد.
از طرف دیگر، انتقادات دیگری به ماهیت اظهارات رییس جمهور 

 از آن جهت وارد اس��ت که در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها،
سهم 30 درصدی تولید پرداخت نشده و نمایندگان ملت معتقدند 
اگر دولت درآمدی از اجرای هدفمندی در اختیار دارد، باید سهم 
تولید را از آن پرداخت کند و از اصرار بر افزایش یارانه نقدی دست 
بردارد. از جه��ت دیگر، دولت در زمان طرح این پرس��ش که چرا 
س��هم تولید را پرداخت نمی کنید، مدعی ش��د که درآمد کافی 
از اجرای قانون هدفمندی در اختیار ندارن��د. با این پیش زمینه، 
تصمیم رییس جمهور مبنی بر افزایش یارانه نقدی باید از اعتباری 
جز درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی تأمین 

شود که این اقدام بدون ذره ای تردید، خالف قانون است.

توقف فاز دوم هدفمندی در سه ماه نخست سال 92 
با وجود اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندس��ازی یارانه ها از 
ابتدای سال آینده، نمایندگان مجلس تأکید دارند که اجرای این 
مرحله از قانون حداقل تا پایان دولت دهم امکان پذیر نخواهد بود.

به گزارش همش��هری، درج رقم 120ه��زار میلی��ارد تومان در 
سرفصل هدفمندس��ازی یارانه ها در الیحه بودجه بیانگر احتمال 
ورود به فاز دوم اجرای این قانون اس��ت؛ تصمیمی که درصورت 
اجرا یارانه های نقدی را در ماه های منتهی به انتخابات با افزایش 
قابل توجهی مواجه خواهد کرد. این رقم در ش��رایطی به مجلس 
پیشنهاد شده که دولت به خاطر تأخیر در ارایه الیحه بودجه، ناچار 
به اجرای بودجه سه دوازدهم در سه ماه ابتدایی سال آینده است. با 
این شرایط نمایندگان مجلس تأکید می کنند که اجازه اجرای فاز 

دوم هدفمندسازی یارانه ها را به دولت نخواهند داد.
 

جلوی حیف و میل های احتمالی را می گیریم
یک عضو کمیسیون اقتصادی هم اجرای فاز دوم هدفمندسازی 
یارانه ها از ابتدای س��ال آینده را دارای مخاطراتی می داند که بر 
همین اساس، الزم است این امر به حداقل شش ماه آینده موکول 
شود. ابراهیم نکو به همشهری گفت: منطقی نیست که در سه ماه 
اول یارانه ها را به میزان مدنظر دول��ت افزایش دهیم؛ چرا که این 
کار بعضی ش��ائبه ها را درخصوص بهره ب��رداری انتخاباتی دولت 
یا برخی حیف و میل ه��ا ایجاد می کند. بنابرای��ن یقینا مجلس با 
جلوگیری از اجرای این قانون، ت��الش می کند جلوی مخاطرات 
را بگیرد و اجازه نده��د بودجه ای که برای امورات جاری اس��ت، 
جای دیگر هزینه شود. سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس 
خاطرنشان کرد: در ماه های ابتدایی سال آینده، مجلس تمام توان 
خود را برای نظارت بر عملکرد بودجه به کار خواهد گرفت تا تمام 

شائبه ها از بین برود.

اجرای فاز دوم در دولت یازدهم
یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس هم ب��ا بیان این که 
در الیحه س��ه دوازدهم ذکری از هدفمندس��ازی یارانه ها نشده، 
می گوید: همین مسأله دلیلی بر عدم صدور مجوز اجرای فاز دوم از 
ابتدای سال آینده است. جعفر قادری خاطرنشان کرد: نمایندگان 
بر این باور هستند که اجرای چنین قانونی نه تنها در سه ماه آتی، 
بلکه حداقل ت��ا پایان دولت ده��م به صالح نیس��ت و باید بعد از 
تعویض دولت درباره اجرا یا تداوم توقف آن تصمیم گیری مناسب 
به عمل بیاید. به گفته قادری، در الیحه سه دوازدهم بودجه صرفاً 
بحث افزایش 20درصدی هزینه های جاری مطرح شده که این امر 
می تواند افزایش 20درصدی حقوق کارمندان را به دنبال داشته 
باش��د. او تصریح کرد: به منظور جلوگیری از انحرافات بودجه ای 
دولت در زمان اجرای سه دوازدهم، احتماالً همزمان با تصویب این 

الیحه، الزامات قانونی دیگری هم به دولت ابالغ شود. 

طرح مجلس براي جلوگیري از سوءاستفاده انتخاباتي از یارانه ها

فاز دوم هدفمندی به دولت دهم وصال نداد

دولت نهم و دهم در گفتگوی زنده تلویزیونی از قطعیت افزایش یارانه نقدی خبر داد. نمایندگان   گروه
مجلس، به خصوص اعضای کمیسیون های اقتصادی مجلس، تأکید دارند که »برای هر گونه  اقتصاد 

تغییر در نحوه اجرای قانون هدفمندی اعم از تغییر مبلغ یارانه نقدی و یا آغاز فاز دوم به معنی 
افزایش قیمت حامل های انرژی، باید در بودجه س�نواتی سال 92 قید ش�ده و به مجلس ارایه شود و در صورتی که 

مجلس این موارد را در بودجه سال آتی تصویب کند، دولت مجاز به اجرایی کردن این موارد خواهد بود«.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رأی
7750 ش��ماره دادنامه: 1902، کالس��ه: 91-1542 ش ح 33، مرجع رسیدگی: شعبه 
سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای سعید هاشمی نژاد آدرس: 
اصفهان خ نظر ش��رقی جنب کوچه آسیاب س��اختمان 157 واحد D، خواندگان: 1- 
آقای محمود یاراحمدی 2- آقای مهدی معظمی گودرزی مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالب��ه مبل��غ پنجاه میلیون ری��ال از وجه چک 521741 م��ورخ 91/4/30 بصورت 
تضامنی از خواندگان به انضمام کلیه خس��ارات قانونی، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سعید هاشمی نژاد به طرفیت 
خواندگان 1- آقای محمود یاراحمدی 2- مهدی معظمی گودرزی به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال از وجه چک ش��ماره 521741 م��ورخ 91/4/30 عهده بانک 
صادرات ایران بصورت تضامنی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که داللت بر مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک مورد 
ادع��ا را دارد و الیحه تقدیمی خواهان به ش��ماره 1385/ ل م��ورخ 91/10/25 مبنی 
بر اینکه بابت فروش س��نگ چک مورد ادع��ا را خوانده ردیف دوم صادر و خوانده 
ردی��ف اول نیز ضمانت پرداخت کرده و اینکه خوان��دگان علی رغم ابالغ قانونی در 
جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و الیح��ه ای نیز ارائه ننموده ان��د و مصون ماندن 
مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا ش��ورا با اس��تناد به مواد 310 و 313 و 249 
قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون بابت اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی ایران از تاریخ سررس��ید 91/4/30 تا تاریخ وصول برعهده 
اجرای احکام ش��وراها می باش��د بصورت تضامنی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. و نسبت به الباقی وجه چک مورد ادعا به مبلغ 2/000/000 ریال با استناد 
به ماده 197 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر بطالن دعوی صادر می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می 

باشد. شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7751 ش��ماره دادنامه: 1860، کالس��ه: 91-1541 ش ح 33، مرجع رسیدگی: شعبه 
سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای سعید هاشمی نژاد آدرس: 
اصفهان خ نظر ش��رقی جنب کوچه آسیاب س��اختمان 151 واحد D، خواندگان: 1- 
آقای مهدی معظمی گودرزی 2- آقای محمود یاراحمدی مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک بصورت تضامنی به انضمام کلیه 
خس��ارات قانونی و تأخیر تأدیه، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اع��الم و بش��رح آتی مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای س��عید هاش��می نژاد فرزند محمدعلی به طرفیت 

خواندگان 1- آقای مهدی معظمی گودرزی فرزند علی صفر 2- محمود یاراحمدی 
ب��ه خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلی��ون ریال از وجه چک ش��ماره 533575 مورخ 
91/5/3 عه��ده بان��ک صادرات ایران ش��عبه وحدت بروجرد لرس��تان کد 2320 به 
انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که داللت بر اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اظهارات خواهان در 
جلس��ه رس��یدگی مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم با امضاء ظهر چک پرداخت مبلغ 
خواس��ته را تضمین نموده و نسبت به الباقی وجه چک مورد دعوی ادعایی ندارد و 
اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای 
نی��ز ارائه ننموده اند و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا ش��ورا 
با اس��تناد به م��واد 310 و 313 و 249 قانون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خواندگان به پرداخ��ت مبلغ پنجاه میلیون 
ری��ال از وجه چک مورد ادعا و چه��ل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین 
خس��ارت تأخیر تأدیه که محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
ایران برعهده اجرای احکام ش��وراها می باش��د بص��ورت تضامنی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید و نس��بت به الباقی وجه چک ب��ه مبلغ 2/000/000 ریال به 
استناد به ماده 197 حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد. رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در همین ش��عبه می باشد. شعبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110103633204645 ابالغی��ه:  ش��ماره   7752

9109983633200247، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910247، خواه��ان بانک انصار 
دادخواس��تی به وکالت آقای رفیعی به طرفیت خوانده وحید عباس��ی به خواس��ته 

مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر 
 واقع در خمینی ش��هر – بلوار دانشجو- بلوار پاس��داران روبروی بسیج خواهران 
مجتمع قضایی ش��ماره یک ارجاع و به کالس��ه 9109983633200247 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1392/1/27 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوان��ده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 
 گردد. شفیعی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110103633204628 ابالغی��ه:  ش��ماره   7753

9109983633200249، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910249، خواه��ان بانک انصار 
دادخواس��تی با وکالت آقای احمد رفیعی به طرفی��ت خوانده جواد امینی خوزانی به 
خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس��تری شهرستان 
خمینی ش��هر واقع در خمینی شهر – بلوار دانشجو- بلوار پاسداران روبروی بسیج 
خواهران مجتمع قضایی ش��ماره ی��ک ارجاع و به کالس��ه 9109983633200249 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/1/27 و س��اعت 9/30 تعیین ش��ده است. 
ب��ه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. ش��فیعی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگس��تری 

شهرستان خمینی شهر

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973633101347 دادنام��ه:  ش��ماره   7755
9109983633100778، شماره بایگانی ش��عبه: 910801، خواهان: آقای سیدمحمد 
حس��ین دیب��اج به نش��انی خمینی ش��هر منظریه ف��از 2 کوی تربی��ت 4 پالک 133 
منزل ش��خصی )با والیت س��ید علی دیباج(، خوانده: آقای حاج حس��ین تازیانی به 
نش��انی مجه��ول المکان، خواس��ته: س��ایر دع��اوی غیرمالی، دادگاه با بررس��ی 

محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رأی می 
 نمای��د. رأی دادگاه: در خص��وص دادخواس��ت آقای س��ید محمدحس��ین دیباج با 
والیت قهری آقای س��ید علی دیباج بطرفیت آقای حاج حس��ین تازیانی فرزند محمد 
بخواسته الزام خوانده به فک پالک یک دستگاه پژو 405 نقره ای به شماره شهربانی 
23-148 س 71 ب��ا مالحظ��ه دادخواس��ت و ضمائم آن و وجود اصول مس��تندات 
در ی��د خواه��ان که مصون از هر گونه ای��راد و اعتراض باقی مانده اس��ت و اینکه 
خوانده در جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��ده و دفاع مؤثری و دلیلی بر عدم صحت 
ادع��ای خواهان ارائه نکرده اس��ت لذا دادگاه دعوی خواه��ان را محمول بر صحت 
تلق��ی و مس��تنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون حک��م به الزام خوانده به فک پالک 
خ��ودروی فوق صادر می نماید. این رأی غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در این دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
 محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است.  کریمی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر

حصر وراثت
7756 خانم اش��رف سلیمانی درچه دارای شناسنامه شماره 87 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 898/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضی��ح داده که ش��ادروان احم��د عاب��دی بشناس��نامه 302 در تاریخ 
1391/10/4اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- نعمت اله عابدی فرزند تقی ش ش 18 )پدر متوفی(، 2- اشرف 
س��لیمانی درچه فرزند عباس ش ش 87 )همس��ر دائمی متوف��ی(، 3- فاطمه عابدی 
فرزند احم��د ش مل��ی 9-038675-113 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 

مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
7757 کالسه پرونده: 911008 ت 21، وقت رسیدگی: یکشنبه 92/2/1 ساعت 9 صبح، 
خواهان: آقای ع��زت اله فخری با وکالت بنیامین حاج مبینی، خواندگان: 1- خانم ها 
س��کینه هما، ماه بانو پارسا و آقایان عباسعلی یزدان پرستی و ماشاءاله رمضانی و 
شرکت پشم ریسان، خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 91/8/10-91001071 
شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 21 دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان به 
درخواست خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهمرساند. توضیحًا شعبه 21 تجدیدنظر واقع در اصفهان چهارراه 

نظر می باشد. حاج هاشمی- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

احضار
7758 خانم ناهید غالمی فرزند عباس��علی ش��کایتی علیه خانم ندا علمداری مبنی بر 
توهین و فحاش��ی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910560 ک 115 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 92/1/18 س��اعت 12 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 18871 دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
7759 شماره ابالغیه: 9110100350206795، شماره پرونده: 9109980350201278، 
شماره بایگانی شعبه: 911310، خواهان مرتضی شبیه گردان دادخواستی به طرفیت 
خوانده س��ید حمید نیکبخت نصرآبادی فرزند محمدعلی به خواسته مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کالسه 9109980350201278 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1392/01/21 و ساعت 8:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای 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 رس��یدگی حاضر گ��ردد. قربانی- مدیر دفتر 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
7760 ش��ماره: 458/91 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1024 تاری��خ 91/9/29 حوزه 18 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباس 
دوس��تعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: تخلیه و تحویل مورد اجاره و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و هش��تصد و ش��صت هزار تومان بابت اج��اره در مدت 12 ماه و 
باب��ت اجاره ماهانه و یکصد و پنجاه هزار تومان و مبلغ چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان علی اورک شیرانی نشانی محل اقامت: خ میرزا طاهر کوچه 
یخچال منزل ش��خصی. صادر گردید. نیم عش��ر هزینه حق االج��را. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 
هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر 

به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر گردیده باشد به حبس جنحه اي از ش��صت و یک روز تا شش ماه 

محکوم خواهد شد. شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7761 کالس��ه پرونده: 495/91، ش��ماره دادنامه: 1593، مرجع رس��یدگی: شعبه 9 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید تقی نیک نفس نشانی: اصفهان خ طیب 
کوچه 13 پالک 12، خوانده: س��یامک کیوانداریان مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 
وجه چک به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حمید تقی 
نیک نفس به طرفیت آقای سیامک کیوانداریان به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 
ریال وجه چک به ش��ماره 105423-90/8/15 به عه��ده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از 
طریق نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد 
م��واد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی 
مدن��ی حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبل��غ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 124/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک موص��وف )90/8/15( تا تاریخ اجرای حک��م در حق خواهان صادر 
واع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 9 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7762 شماره: 336/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 1082 تاریخ 91/6/29 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم ورثه 
مرحوم حی��در کیان زاد: 1- منیژه پرچم 2- فرهاد 3- مهرداد 4- فتانه 5- افس��انه 
همگی کی��ان زاد، ورثه مرحوم نصرت کیان زاد: 6- مریم پرچم 7- منیره 8- مهناز 
9- محبوبه 10- منصوره 11- مس��عود 12- محمد همگی پرچم 13- زهرا سپاسی 
14- بدرالملوک سپاسی 15- غالمعلی سپاسی 16- محمد سپاسی 17- بهجت خانم 
حقوقی اصفهانی 18- عفت خانم حقوقی اصفهانی 19- منوچهر ملکی همگی مجهول 
المکان محکومند به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 176 متر 
زمین از پالک ثبتی 14915/133 بخش 5 اصفهان و پرداخت مبلغ سی و شش هزار 
ری��ال )36/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی در حق محکوم له 
آقای احمدرضا خواجه کیلی نام پدر: باقر نش��انی محل اقامت: اصفهان میدان قدس 
خ الله خ اوحدی کوی ش��هید خانی پالک 5. م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقیشورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7763 آقای علی رمضانی دارای شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست به کالسه 
6894/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان الهام رمضانی بشناسنامه 1013 در تاریخ 1391/10/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی 
اکبر اسمعیلی نوغان سفلی ش ش 521 )همسر(، 2- ناهید شیریان شلمزاری ش ش 
2502 )م��ادر(، 3- علی رمضانی ش ش 36 )پدر( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان



کافه کتابیادداشت

خبر ویژه 

علی پروین برای نخستین بار به سالن تئاتر رفت
علی پروین، اسطوره ش��ماره 7 تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی کش��ورمان، برای نخستین بار 
در طول عمرش برای دیدن یک نمایش به تاالر وحدت رف��ت. وی به تاالر وحدت رفت تا نمایش 

»قحطی نور« کاری از امین حیایی را از نزدیک ببیند.
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 هدیه حمید فرخ نژاد 
به انجمن ام اس ایران

حمید فرخ نژاد جایزه بازی در »اس��ترداد« را به انجمن ام اس ایران 
اهدا کرد.

حمید فرخ نژاد، بازیگر برگزیده سی ویکمین جشنواره فیلم فجر، جایزه 
نقدی خود را به انجمن ام اس ایران اهدا کرد. در دیدار فرخ نژاد از این 
انجمن، وی ضمن آشنایی با هیأت مدیره انجمن ام اس، در خصوص 
آشنایی بیشتر جامعه با این بیماری، راه حل های موجود برای کمک به 
مبتالیان به ام اس و اهمیت حضور هنرمندان و ورزش��کاران در کنار 

انجمن ها و نهادهای این چنینی به گفتگو پرداخت.
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فجر۳۱ 
که هفته گذش��ته نیز پس از حضور در انجم��ن بیماری های نادر به 
عنوان سفیر حسن نیت این بنیاد معرفی ش��د، در خصوص آشنایی 
بیش��تر جامعه با این بیماری گفت: به نظرم در ح��ال حاضر بیش از 
هر چیزی، باید به دنبال این باش��یم که انجمنی مانند انجمن ام اس 
به مردم شناسانده شود و این کاری اس��ت که از طریق ارتباط بیشتر 
هنرمندان با این انجمن، تبلیغات فرهنگی و حضور مبتالیان ام اس 
در عرصه های هنری و فرهنگی رخ می ده��د. وی ابراز امیدواری کرد 
که هنرمندان، ورزشکاران و چهره های مطرحی که می توانند از جذبه 
تبلیغاتی خود برای جلب کمک به انجمن ام اس و س��ایر انجمن های 

این چنینی استفاده کنند، از این امر غافل نباشند.

»خانواده 60 دقیقه ای« را 
بشناسید 

کتاب »خانواده60 دقیقه ای« نوش��ته راب پارسونز با ترجمه فاطمه 
اعلمی توسط انتشارات پیدایش منتشر شده و به کتابفروشی ها آمد.

راب پارس��ونز کتاب های زیادی درباره زندگی خانوادگی و مس��ائل 
 مربوط ب��ه زندگی مش��ترک نوش��ته اس��ت. مجموع��ه کتاب های 
»60 دقیقه ای«، »نوجوانان« و »چیزهایی که روزهای یکش��نبه به 
من یاد ندادند« از جمله آثار او هس��تند. اهمیتی که این نویس��نده 

به نهاد خان��واده داده، موج��ب برگزاری 
سمینارهای متعددی شده است. بیشتر 
نوشته های پارسونز را می توان از عناوینی 
که دارند شناخت. او گفته است: »بعضی 
اوقات، بچه ها از م��ا می خواهند که کاری 
برایش��ان انجام دهیم و م��ا در جواب به 
آنها می گوییم: بع��دا! اما این بعدا هرگز از 
راه نمی رسد تا این که بچه ها دیگر از شما 
درخواست نمی کنند.« این کتاب با ۱40 
صفحه،  ش��مارگان دو هزار و500 نسخه 
و قیمت پنج هزار و 500 تومان منتش��ر 

شده است.
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رییس حوزه هنری اس��تان اصفهان در 
گروه 
مراسم تودیع و معارفه )معاونت فرهنگی فرهنگ

و هنری، مدیر واحد ادبیات و پژوهش( 
که در روز چهارشنبه 9 اس��فندماه در خانه هنرمندان اصفهان 
 برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن س��ال نو )در جلسه پایانی 
س��ال ( با بیان این جمله که» اینجا معاونت فرهنگی است، ولی 
قسمت هنری نسبت به قس��مت فرهنگی آن ضرورت دارد«، به 
معرفی س��ید عظیم فاطمی به عنوان مع��اون جدید فرهنگی و 
هنری حوزه هنری پرداخت و گفت: در شرایط کنونی جامعه، کار 
و فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر و ضرورت آن برای کسی پوشیده 

نیست و اهمیت آن مشخص شده است. 
 سید مهدی س��یدین نیا ادامه داد: به نظرم سخت ترین کار در 
حوزه های مختلف اقتص��ادی، سیاس��ی و... در حوزه فرهنگی 
صورت می گیرد و در همین حوزه فرهنگ نیز کار هنری از همه 
سخت تر است؛ زیرا که در عرصه فرهنگ و هنر ما با انسان ها و روح 
لطیف انسانی سرو کار داریم و عناصری که در این عرصه به کار 

می رود و میزان تأثیر آن در مخاطب بسیار مهم است. 
س��یدین نیا با اش��اره به فعالی��ت ه��ای واحده��ای ادبیات و 
پژوه��ش در ح��وزه هن��ری اس��تان اصفه��ان، غالمحس��ین 
مردانیان را به عن��وان مدیر واحد پژوهش معرف��ی کرد و اظهار 
داش��ت: در حوزه پژوهش به دلی��ل این که بخش��ی به صورت 
سیس��تم وار این وظیف��ه را انج��ام دهد و واحد مش��خصی نیز 
داشته باش��د)در گذش��ته این فعالیت ها در واحدهای مختلف 
انج��ام می ش��د( ایج��اد بخ��ش پژوهش ب��ه ص��ورت مجزا و 
جداگانه بس��یار ضرورت داش��ت، به همین دلیل و همچنین به 

 دلیل ماهیت ح��وزه پژوهش ک��ه کار در حوزه  فکر و اندیش��ه 
اس��ت و وجود طرح های پژوهش��ی بسیار گس��ترده که نیاز به 
اقدامات فراتر از معمول داش��ت مانند»دانشنامه عصر صفوی«، 
اقدام به جدا س��اختن این واحد از معاونت آم��وزش و پژوهش 
کردیم. وی همچنین امر آموزش را با اهمیت دانس��ت و گفت: 
البته در معاونت آموزش و پژوهش وزن آموزش��ی بیشتر است و 
 به این دلیل و همچنین به دلیل نزدیکی به واحدهای تخصصی و 
برنامه های آنها، استثنا و با اجازه تهران واحد پژوهش به عنوان 

واحدی مجزا به بخش معاونت فرهنگی و هنری انتقال یافت. 
سیدین نیا ادامه داد: حوزه در خصوص کارهای پژوهشی سابقه 
خوبی دارد و هر ساله فعالیت های پژوهشی مؤثری انجام داده و 
اکنون  مجموعه حوزه از جهت خوراک فکری و اندیشه ای باید 
تقویت ش��ود. کارهای پژوهش��ی نباید دچار روزمرگی و فراز و 
نشیب های خاص باشد و این راه باید با درایت و طمأنینه خاص 

انجام گیرد. 
وی با معرفی بشیر خالقی پور به عنوان مدیر جدید واحد ادبیات 
حوزه هنری استان اصفهان، افزود: در حوزه ادبیات امیدواریم تا 
بتوانیم این رشته را به عنوان پشتوانه کارهای هنری به حساب 
آوریم. ادبیات نقش بس��یاری در حوزه هن��ری دارد و با توجه به 
تفسیر جمله »هنر تمدن آور اس��ت« و جمله ای از رهبر معظم 
انقالب که می فرمایند ادبیات فارس��ی به ش��یعه بسیار خدمت 
کرده و کسانی که قلم زده اند و اثری تولید کرده اند، مثالً در مسأله 
عاش��ورا ادبیات چه کارهای عظیمی انجام داده است. همچنین 
رهبر معظم انقالب در جشنواره عمار، هشت محور اصلی را در هنر 

عنوان کرده اند که یک محور آن ادبیات و سینماست. 

معاون فرهنگی و تولید سازمان توسعه 
گروه 
سینمایی سوره گفت: ساخت فیلم های فرهنگ

کوت��اه موضوع��ی آین��ده س��ینمای 
کشورمان را ترسیم می کند و شکل می دهد. فرید فرخنده کیش 
افزود: هدف از برپایی این جشنواره ها گره گشایی از خلق  وخو و 
رفتارهایی است که با نگاهی آس��یب شناسانه می توان آنها را به 
سمت و سوی فطرت پاک انسان سوق داد. وی با اشاره به آیه ای 
از قران کریم که می فرماید» آیا پاداش خوبی جز خوبی است« 
افزود: پرداختن به این موارد در قالب ه��ای هنری می تواند در 
سینما و تلویزیون دنبال شده و اثرگذار واقع شود. وی این ظرفیت 
را به ویژه در س��ینما موفق تر از تلویزیون قلم��داد کرد و افزود: 
تلویزیون در به تصویر کشیدن قالب های اخالق محور ضعیف تر 
از سینما عمل کرده؛ چرا که رساندن برنامه برای پخش، آن هم به 
صورت تعجیلی منجر به افت کیفیت و توجه به درون مایه اخالقی 
 فیلم ها می ش��ود. فرخنده کیش در مورد توجه به مش��اوره در 
فیلم ها و اهمیت آنها افزود: الزمه کار،کار کارشناسی و بهره مندی 
خوب از مش��اوران خبره و مرتبط با حوزه های معنوی و اخالقی 
است. وی با بیان این که سینما نیز در مواردی به سبب به دست 
آوردن گیشه دچار ضعف هایی می شود، ادامه داد: اخالق گرایی 
در جامعه امروز باید به عنوان یک رویکرد و محور، هم در سینما و 
هم تلویزیون مطرح باش��د. فرخنده کیش مهم ترین گرفتاری 
جامعه امروز را دروغ برش��مرد و تصریح کرد: تولید فیلم هایی با 
محتوای امور خیر و خداپسندانه حرکتی مناسب و ارزنده در زمان 
معاصر اس��ت. معاون فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی 
س��وره تأکید کرد: باید به این مه��م و مواردی از این دس��ت در 

سینمای بلند، به ویژه اخالق گرایی نیز توجه کرد.

پایداری حسنات در حوزه فرهنگ و هنر مبارک است 
رییس حوزه هنری اس��تان اصفه��ان گفت: ن��گاه خیرخواهانه 
حس��نات به مقوله فرهنگ و به خصوص فیلم کوت��اه میمون و 

مبارک است و باید در دیگر نهادها و تفکرها نیز نهادینه شود. 
سید مهدی سیدین نیا ادامه داد: امروزه با توجه به کسری های 
فراوان در بخش فرهنگ و هنر و حمایت های مالی بسیار اندک 
در این حوزه، باید ورود بخش ه��ای خصوصی به این عرصه را با 
حمایت های جدی دولت در مس��یر بسترس��ازی ارج نهاد و راه 
را برای آنها هموار کرد. وی در تش��ریح برخی از این حمایت ها 
افزود: صدا و س��یما باید خودش برای خرید این آثار پیش��قدم 
باش��د؛ چرا که پخش صرف آنها دردی از سینماگر جوان درمان 
نمی کند. س��یدین نیا اضافه ک��رد: عالوه بر خری��د، می توان از 
پخش این آثار از س��وی س��ینماگر جوان راضی بود؛ چرا که اگر 
 حمایت ها تبلیغی باشد، دردی از این بچه های مستعد را درمان 
نمی کند. البته این که هم��ه حمایت را از یک س��ازمان انتظار 
 داش��ته باش��یم هم چندان کار منصفان��ه ای نیس��ت؛ چرا که 
شبکه های نمایش خانگی می توانند با خرید این آثار و عرضه آنها 
در مجموعه های موضوع محور یا هر گونه تقسیم بندی دیگر از 
هنرمندان جوان ما که سرشار از ایده هستند حمایت کنند.  وی با 
اشاره به جمله»انشاءاهلل هر کاری حسناتی باشد« اظهار داشت: 
به برگزارکنندگان هم توصیه می کن��م از همین ابتدا خیلی به 
دنبال کمیت نباشند؛ چرا که کمیت احساس رضایت آنی است 

ولی کیفیت است که لذت بخش است.

 اخالق گرایی در 
 جامعه امروز باید 
 به عنوان 
یک رویکرد و 
محور، هم در 
سینما و هم 
تلویزیون مطرح 
باشد

در شرایط کنونی 
جامعه، کار و 
فعالیت در عرصه 
فرهنگ و هنر و 
ضرورت آن برای 
کسی پوشیده 
نیست و اهمیت آن 
مشخص شده است
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فقدان سند مالکیت
7735 شماره: 14132 سند مالکیت یکسهم و پنج هیجدهم پالک 86 اصلی واقع 
اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 463 
دفت��ر 26 به ن��ام خانم فاطمه انزلی صادر و تس��لیم گردیده و بعلت جابجایی 
مفق��ود گردیده و طب��ق ثبت دفتر ام��الک معامله دیگری انجام نش��ده علیهذا 
برحس��ب درخواست مالک و طی تش��ریفات قانونی جهت صدور سند مالکیت 
المثنی در جریان می باش��د چنانچه س��ند مالکیت اولیه به آن دفترخانه ارائه 
ش��د از انجام هرگونه معامله خودداری و س��ند مزبور را اخذ و به این اداره 
ارس��ال نمایید قبل از انجام معامله از دفتر امالک استعالم نمایید. م الف/ 356 

فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

اخطار اجرایی
7736 ش��ماره: 171/91 ح 2 به موجب رأی شماره 459 تاریخ 91/9/13 حوزه 
دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم 
علیه اکبر بدیحی جوانی نام پدر: حس��ن مجهول المکان محکوم است به: انتقال 
مقدار 146 مترمربع از پالک ثبتی 99/504 برابر با 124/417 سهم مشاع معادل 
1/269 قفیز مش��اع در حق محک��وم له محمدقلی جعفری ن��ام پدر: چراغعلی 
نش��انی محل اقامت: خمینی شهر خ شهید اش��رفی اصفهانی خ شمس تبریزی 
کوی ش��هید محس��ن صفوی فرعی 2 پالک 19. و پرداخت نیم عشر دولت به 
مبل��غ 500/000 ریال در حق صندوق دولت ضمن��ًا در اجرای حکم تبصره 2 
ماده 306 رعایت گردد. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم 
علی��ه محکوم ب��ه را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های 
مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7737 آقای عبدالرحمان کریمی دارای شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست 
به کالسه 916/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان کوکب کریمی اندانی بشناسنامه 1818 در 
تاری��خ 1360/10/6 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عبداله کریم��ی اندانی فرزند علی ش ش 64 
)فرزند(، 2- حسین کریمی اندانی فرزند علی ش ش 1819 )فرزند(، 3- عزیزاله 
کریمی اندانی فرزند علی ش ش 52 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7738 در خص��وص پرونده کالس��ه 2007/91 ش/ 9 خواه��ان اکرم اکبری 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند خودرو دوو اس��پیرو به ش��ماره 
ش��هربانی 643 و 18-ایران 73 مقوم به 50/000/000 ریال و هزینه دادرسی 
به طرفیت وحید شرفیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 92/2/17 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 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 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7739 در خصوص پرونده کالس��ه 1971/91 ش 5 خواهان مصطفی رادمهر 
دادخواس��تی مبنی بر ال��زام به انتقال موتورس��یکلت 46967-ته��ران 23 به 
انضمام مطلق خس��ارات به طرفی��ت فرهاد کرمی- احمدرض��ا زمانی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/22 ساعت 11/30 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7740 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2047/91 خواه��ان مهدی عس��گری 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت زیادخانم شهریاری کوتگ 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/3/7 ساعت 
8/30 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 12 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351803869 ابالغی��ه:  ش��ماره   7741
9109980351801665، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911721، خواهان منصوره 
قندهاری دادخواستی به طرفیت خوانده کیوان سلطان زاده به خواسته صدور 
حکم طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به کالسه 
9109980351801665 ثب��ت گردی��ده ک��ه وقت رس��یدگی آن 1392/01/21 
و س��اعت 8:15 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
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 نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. نوری- 

منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
7742 آقای منصور یحیایی فروش��انی دارای شناسنامه شماره 5735 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 955/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان عبداله یحیایی فروش��انی 
بشناس��نامه 56 در تاریخ 1391/10/8 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- نصرت کاکایی فروش��انی 
فرزند مصطفی ش ش 544 )همسر دائمی متوفی(، 2- منصور یحیایی فروشانی 
فرزندعبداله ش ش 5735 )فرزند(، 3- فرشته یحیایی فروشانی فرزند عبداله ش 
ش 361 )فرزند(، 4- فریبا یحیایی فروشانی فرزند عبداله ش ش 1390 )فرزند(، 
5- مهین یحیایی فروش��انی فرزند عبدال��ه ش ش 97 )فرزند( و الغیر. اینک با 

انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
7743 کالس��ه: 478/91 ش ح 1، ش��ماره: 540، مرجع رس��یدگی شورای حل 
اخت��الف ح��وزه اول خمینی ش��هر به نش��انی: خمینی ش��هر خیابان ش��هید 
بهش��تی جنب بنگاه رس��الت طبقه س��وم، خواهان: س��ید مأذن جمش��ید پور 
دورکی محل اقامت: اصفهان پل چمران خ ش��ریعتی ک دانش بن بس��ت ش��ب 
بو، خوانده: س��هراب گلدانی- ریحانه اکبری ه��ر دو مجهول المکان، موضوع: 

مطالب��ه وج��ه حواله قرض الحس��نه، رأی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت 
خواهان آقای س��ید مأذن جمش��ید پور دورکی فرزند سید مهدی قلی بطرفیت 
خوان��دگان آقای س��هراب گلدانی نودولق��ی فرزند ش��یرویه 2- خانم ریحان 
اکبری فرزن��د کتابعلی بخواس��ته مطالبه مبلغ 8/000/000 ری��ال وجه حواله 
تعاون��ی اعتباری صالحین خمینی ش��هر تحت ش��ماره 775870-90/2/31 و 
775869-90/2/21 به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرس��ی 
ش��ورا از توجه به وج��ود اصل حوال��ه و گواهینامه ع��دم پرداخت صندوق 
 ق��رض الحس��نه و اینک��ه خوان��ده در مقابل ادع��ای خواهان دفاع��ی از خود 
به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است 
دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به ماده 1258 قانون مدنی و مواد 
519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 
8/000/000 ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه براساس شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی از زمان تقویم دادخواست مورخه 91/9/12 لغایت زمان پرداخت 
که در زمان اجراء توسط واحد اجرای احکام محاسبه می گردد به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت مبلغ 50/000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی خمینی ش��هر می باش��د. در ضمن دعوی 
خواهان ب��ه طرفیت خوانده ردی��ف دوم به علت عدم توجه دعوی به ایش��ان 
مس��تنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرس��ی مدنی محکوم به رد می باشد. 

حقیقی- قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7744 خانم محترم حیدری هرس��تانی دارای شناس��نامه شماره 28 به شرح 
دادخواست به کالسه 977/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان روح اله حیدری هرس��تانی 
بشناسنامه 32 در تاریخ 1391/10/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محترم حیدری هرس��تانی 
فرزن��د عباس ش ش 28 )م��ادر متوفی(، 2- نجمه جعفری هرس��تانی فرزند 
صفرعلی ش ش 0-026136-113 )همسر دائمی متوفی( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
7745 کالس��ه پرونده: 223/91 ش حل 1 بموجب دادنامه ش��ماره 301 مورخ 
91/7/15 صادره از شورای حل اختالف اول خمینی شهر که به مرحله قطعیت 
رسیده محکوم علیه س��هراب گالنی نودولقی نام پدر: شیرویه مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال با احتساب خسارات تأخیر 
تأدیه از زمان تقدیم دادخواست بابت وجه چک شماره 775874 مورخ 91/5/3 
لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 38/000 ریال به 
عنوان هزینه های دادرس��ی در حق خواهان س��ید مأذن جمشید پور نام پدر: 
سیدمهدی قلی ش��غل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان پل چمران خ شریعتی 
ک دانش بن بس��ت اول سمت راس��ت. در ضمن غیابی می باشد. محکوم علیه 
بموج��ب م��اده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران مکلف اس��ت: ظرف 
ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأس��ًا نس��بت به اجرای مفاد حکم اقدام 
نماید، در غیر این صورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام دادگستری ارسال 

خواهد شد. شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351306062 ابالغنام��ه:  ش��ماره   7746
9109980351300634، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910640، مش��خصات ابالغ 
ش��وندگان حقیقی: فرزانه- احمد- محمد- مهدی- محمود- نزحت الس��ادات- 
امجد الس��ادات همگی اخ��وت و  فروزنده هرندی زاده، نام پدر: س��ید اصغر، 
نش��انی: مجهول المکان، مهلت حضور: از تاریخ اب��الغ: 7 روز، محل حضور: 

اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355. علت حضور: در خصوص دعوی حس��ن 
ش��هرنوی به طرفیت شما در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس 
و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این دادگاه حاضر ش��وید. ش��عبه سیزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
7747 خانم پری محمودیان اصفهانی دارای شناس��نامه شماره 1347 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 6546/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا ارباب شیرانی بشناسنامه 
947 در تاری��خ 88/6/30 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک همسر دائمی و یک دختر و دو پسر به 
نام های ذیل: 1- پری محمودیان اصفهانی ش ش 1347 )همسر متوفی(، 2- ژاله 
ارباب ش��یرانی ش ش 254 )فرزند متوفی(، 3- مس��عود ارباب شیرانی ش ش 
310 )فرزن��د متوفی(، 4- مهرداد ارباب ش��یرانی ش ش 440 )فرزند 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 باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف/ 19277 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7748 خانم س��اناز فالحی دارای شناسنامه شماره 3385 به شرح دادخواست 
به کالسه 6881/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داد که ش��ادروان ایرج فالحی بشناس��نامه 2222 در تاریخ 
1391/10/20 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- پیمان فالحی ش ش 1270972634 همسر، 2- 
س��اناز فالحی ش ش 3385 دختر، 3- شکرخدا فالحی ش ش 26 پدر 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 باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف/ 19313  شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7749 آقای راه علی فالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 9 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 6882/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عفت فالحی بشناس��نامه 1452 در 
تاری��خ 91/10/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک پس��ر و یک مادر و یک پدر به نام های ذیل: 
1- پیمان فالحی ش ش 1270972634 )پسر متوفی(، 2- عصمت ترک ش ش 
15 )م��ادر متوفی(، 3- راه عل��ی فالحی ش ش 9 )پدر متوفی( و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات 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 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 

19314  شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7765 در خصوص پرونده کالس��ه 1799/91 ش 11 خواهان ش��رکت تعاونی 
تولیدکنن��دگان بناه��ای پیش س��اخته بتونی اصفهان با وکالت آقای حس��نعلی 
رنجکش دادخواستی مبنی بر مطالبه 16/000/000 ریال )شانزده میلیون ریال( 
بابت دو فقره چک به طرفیت مرادعلی ترابی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخ 92/1/31 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 
قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای 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 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

قهرمانی تیم ووشو اصفهان در کشور
تيم ووش��و نونهاالن، نوجوانان و جوانان اس��تان اصفهان در مسابقات 
قهرماني كشور كه به ميزباني اصفهان برگزار شد، قهرمان شدند. تيم 
ووشو بانوان استان اصفهان در رده سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
برای نخستين بار در كشور با كسب هشت مدال طال و يك مدال نقره 
به مقام قهرمانی رسيد. اين مسابقات در س��الن 17 شهريور ورزشگاه 
 تختی استان اصفهان با حضور 34  تيم از استان های مختلف كشور در 
11 و 12 اسفند برگزار شد. هدايت ووش��وكاران بانو را در بخش تالو، 
مريم معماري  و خان��م حاجي زاده و در بخش س��اندا، خانم خليلي و 
طهماسبي به عهده داشتند، همچنين سرپرستي تيم بر عهده صادقي 
بود. بانوان ووش��وكار مؤسس��ه علی ابن ابيطالب نيز در اين مسابقات 
حضور داشتند كه  در بخش تالو، سارا نگين تاج  در رده جوانان با كسب 
مدال نقره و فاطمه ابراهيمی در رده نوجوانان با كسب دو مدال طال و 
برنز  در بخش تالو به اردوی تيم ملی دعوت شدند . گفتنی است، اردوی 

تيم ملی ووشو سی و يکم خرداد ماه سال آينده برگزار می شود.

کاهش سانس های ورزشی بانوان 
صحت ندارد

معاون ورزشی س��ازمان فرهنگی تفريحی ش��هرداری اصفهان گفت: 
تغييری در برنامه های س��ازمان برای اس��تفاده بانوان از سانس های 
ورزشی وجود نداشته و مجموعه های ورزشی امين، ابرار و شهيد غازی 
تا هفت ش��ب در اختيار بانوان قرار خواهند داشت.احمدرضا مهنام در 
گفتگو ب��ا ايمنا خبر تعطيلی س��انس های عصر بانوان در س��الن های 
ورزشی تحت مديريت سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان را 
 رد كرد و گفت: تغييری در برنامه های ما وجود نداش��ته و سانس های

مجموعه های ورزشی ش��هرداری طبق روال س��ابق در اختيار بانوان 
 اس��ت. مهنام با اش��اره به اين ك��ه اگر در ه��ر ي��ك از مجموعه های

ورزش��ی ش��هرداری تخطی از اين برنامه ريزی ديده ش��د و يا بانوان 
مشکلی برای حضور در سانس های بعد از ظهر داشتند، اطالع رسانی 

شود تا پيگيری كنيم. 

پول نقش جهان کم کم می رسد
مديران استان اصفهان پس از بازديد از روند ساخت ورزشگاه و مشاهده 
پيشرفت های جزئی در روند ساخت اين ورزشگاه، يك ميليارد ديگر به 

پيمانکار اين ورزشگاه پرداخت كردند.
مديران استان اصفهان هفته گذشته و در جريان بازديد از روند ساخت 
ورزش��گاه نقش جهان عنوان كردند كه كار س��اخت ورزش��گاه بايد از 
اين كه هست، س��ريع تر پيش برود و همين مسأله باعث شد پيمانکار 
مشکالت خود را به مسئوالن استان گوش��زد كنند. با توجه به اين كه 
ساخت ورزشگاه نقش جهان طی هفته های گذشته سرعت قابل توجهی 
به خود گرفته، مديران استان اصفهان نيز دست به كار شدند و بخشی 
از بدهی های پيمانکار ورزشگاه را پرداخت كردند.  استاندار اصفهان كه 
پيش از اين دو ميليارد از ش��ركت فوالد مباركه دريافت كرده و برای 
كمك به پروژه به شركت توسعه پرداخت كرده بود، يکی، دو روز پيش 
بار ديگر يك ميليارد تومان ديگر از فوالد مباركه گرفته و به حس��اب 
مسئوالن اين شركت واريز كرد تا به پيمانکار ورزشگاه پرداخت شود. 

 نظری دعوت شد 
از شمسایی خبری نیست!

اسامی بازيکنان تيم ملی فوتسال ايران از سوی كادر فنی اعالم شد كه 
بر اين اساس 16 بازيکن از روز دوشنبه در اردوی تيم ملی حاضر شدند. 
مصطفی نظری، س��پهر محمدی، مجتبی نصيرنيا، محمد كش��اورز، 
سيد علی كيايی، بابك سهرابی، طاها مرتضوی، محمد طاهری، احمد 
اسماعيل پور، علی اصغر حس��ن زاده، عليرضا وفايی، قدرت بهادری، 
ابوالقاسم عروجی، اسماعيل وطن خواه، مهدی جاويد و حسين طيبی 
نفراتی هستند كه دوشنبه، 14 اسفندماه س��اعت 10 خود را به كادر 
فنی در هتل المپيك معرفی كردند. بازيکنان در اردوی تداركاتی تيم 
ملی فوتسال حضور داش��ته و تا روز پنجشنبه، 17 اسفندماه تمرينات 
خود را زير نظر كادر فنی پيگيری می كنند. تيم ملی روز 18 اسفند به 
روسيه سفر می كند. سرمربيگری تيم فوق بر عهده خسوس كاندالس 
و مربيگری تيم ملی بر عهده رضا لك، محمد هاشم زاده، امين فراشی، 
قدرت باقری است. وحيد شمسايی كه صحبت هايی مبنی بر حضورش 

در كادر فنی مطرح شده بود، در فهرست جديد اين كادر جايی ندارد.

قایقرانی از بالتکلیفی رها می شود
مجمع انتخاباتی هيأت قايقرانی اس��تان اصفهان با تأخير دو ماهه،  
امروز برگزار می ش��ود. پيش از اين قرار بود مجم��ع هيأت قايقرانی 
استان اصفهان سوم دی ماه برگزار ش��ود.  اداره كل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان چهاردهم اس��فند را برای برگزاری اي��ن مجمع به 
فدراس��يون قايقرانی پيش��نهاد داد كه با موافقت فدراسيون و سفر 
شروين اس��بقيان، رييس فدراس��يون به اصفهان اين مجمع ساعت 
11  امروز در تاالر افتخارات اداره كل ورزش و جوانان برگزار می شود.

برای تصاحب صندلی رياست اين هيأت، سلمان و هادی قاضی عسگر 
رييس و دبير سابق هيأت كانديدا هستند.

در بسکتبال می مانیم
محمدرضا ساکت/ مدیرعامل باشگاه   

فوالدماهان
 ما به تيمداری خود در بسکتبال ادامه خواهيم داد. هر چند كه در اين مدت 
ناماليمات، كم لطفی ها و برخورهای نامناس��ب و مناسبی را هم از برخی 
افراد مشاهده كرديم، اما به اميد ايجاد تحرک و تغييرات مثبت و جديد به 
اين حضور ادامه خواهيم داد. ما در اين مس��ير به دنبال برقراری ارتباط با 
برخی كشورها برای ايجاد برخی تعامالت بسکتبالی بين دو كشور هستيم. 
در واقع توسعه بسکتبال در كنار قدرتمندی را مالک فعاليت های خود در 
اين رشته قرار داده ايم.  نگاه ما در بسکتبال عليرغم 
همه برخورده��ا، حضور مقتداران��ه و محکم 
در صحنه اس��ت. حضور ماهان در بسکتبال 
متفاوت اس��ت؛ از ابتدا هم همين گونه بوده 
است. باشگاه فوالدماهان تحليل خود 
را از ليگ امس��ال مطرح خواهد 
كرد و در خص��وص هيچ يك از 
 موارد سکوت نخواهد كرد. 

6
فوالد ماهان این بار میزبان اول است

تيم بسکتبال ماهان كه با توجه به رده باالتر در مرحله مقدماتی ليگ حق انتخاب مکان ميزبانی 
بازی اول رده بندی را داشت، محل برگزاری بازی اول را اصفهان انتخاب كرد. به اين ترتيب بازی 
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فرگوسن تصادف کرد
روزنامه سان از تصادف جزئی هفته گذشته سرمربی تيم فوتبال پرده 
برداشته است. فرگوسن با اتومبيل خود به يك ديوار برخورد كرده و 
پالک آن كنده شده بود. مکانيك ها به سرعت فراخوانده می شوند تا 

اتومبيل آسيب ديده سرمربی را تعمير كنند. 

فوتبال در اسپانیا کسل کننده است
سانتی كاس��ورال، بازی س��از باش��گاه آرس��نال ترجيح می دهد 
در انگليس ب��ازی كند و معتقد اس��ت ب��ازی در فوتبال اس��پانيا 
 كس��ل كننده اس��ت. كاس��ورال تابس��تان گذش��ته از م��االگا به

 آرسنال پيوست. 

آرسنال و بارسا، مشتری مهاجم اماراتی
باشگاه آرس��نال همچون بارس��لونا عالقه خود را برای 
جذب عمر عبدالرحمن، مهاجم ملی پوش العين امارات 
اعالم كرد بازيکن 21 س��اله تيم ملی فوتبال امارات در 
يکی، دو سال اخير نمايش خيره كننده ای داشته است.

 بازوبند کاپیتاني 
تنها یك نماد است

جشن خشك و خالی 
خیلی چسبید

هافبك تيم فوتبال سپاهان گفت: بازي بسيار مشکلي با تيم گهر دورود داريم 
و از زماني كه محمد مايلي كهن به تيم گهر آمده، اين تيم متحول شده است. 
احمد جمش��يديان اظهاركرد: دو برد پياپي در برابر ملوان و تيم النصر امارات 
براي بازيکنان ما خيلي روحيه بخش بود و شك نکنيد كه ما براي كسب هر سه 
امتياز بازي به مصاف تيم گهر مي رويم تا در كورس قهرماني باقي بمانيم. وی 
گفت: سپاهان پر از بازيکنان بزرگ و با تجربه است كه هر يك مي توانند بازوبند 
كاپيتاني را به بازو ببندند، وگرنه به اعتقاد من بازوبند تنها يك نماد است.  وي 
با اشاره به برد ش��يرين ذوب آهن در برابر داماش گيالن گفت: واقعا از اين برد 
خوشحال شدم؛چرا كه اين پيروزي براي ذوب آهن حياتي بود.  جمشيديان 
يادآورشد: پنج امتياز ما با استقالل قابل جبران است و به اعتقاد من در اين هفت 

بازي باقيمانده، شش بازي خيلي به هم شبيه است. 

كاپيتان تيم فوتس��ال گيتی پس��ند اصفه��ان اظهارك��رد: از دو چيز خيلی 
خوشحالم؛ اول قهرمانی تيم گيتی پسند اصفهان در رقابت های ليگ برتر و دوم 

از اين كه همه حرف و حديث های مرتبط با تبانی پاک شدند.
محمد كشاورز افزود: طرز بازی تيم شهيد منصوری قرچك نيز اثباتی بر پاک 
بودن اين مدعاست، اين تيم با حمايت هوادارنش تيمی نبود كه به راحتی به 
صبای قم امتياز بده��د و به نوعی تمام صحبت ها و ح��رف و حديث هايی كه 
 تبانی و ناپاكی در فوتس��ال را به دنبال داشت، پاک شدند. كاپيتان تيم ملی و 
گيتی پسند با اشاره به حساس��يت باالی اين دو مسابقه، اظهاركرد: يك جام 
در تبريز بود و جام ديگر در ورامين، كه در نهايت در يك مراسم خشك و خالی 
گيتی پسند جام را باالی سر برد! البته طبيعی است كه هيچ كجا مانندديدار 

خانگی نمی شود، اما به هرحال در تبريز قهرمان شديم. 

گروه  بازی های معوقه هفته 28 ليگ برتر فوتبال 
 اي��ران در حالی ام��روز برگزار می ش��ود كه ورزش

سه تيم مدعی برای رسيدن به عنوان قهرمانی 
ليگ بعد از حض��وری موف��ق در اولين دور مرحل��ه گروهی ليگ 
قهرمانان آسيا به دنبال تثبيت موقعيت خودشان در صدر جدول 
هستند. البته ش��اگردان زالتکو كرانچار بعد از كسب يك پيروزی 
شيرين و ارزشمند در مقابل النصر، اين فرصت را دارند تا با توجه به 
بازی های سخت و سنگين استقالل و تراكتورسازی فاصله خودشان 
را با دو تيم اول ليگ كاهش دهند. س��پاهان در حالی راهی ش��هر 
دورود شده كه شايد بازی در ورزشگاه خانگی گهر برای اولين بار و 
آخرين بار در تاريخ باشگاه س��پاهان اتفاق بيتد و زردها بايد از اين 
فرصت به اندازه كافی استفاده كنند تا گرفتن سه امتياز از شاگردان 
مايلی كهن، هم خودشان را به اس��تقالل نزديك كرده و هم خيال 
گهر را از بابت سقوط راحت كنند تا الاقل اين تيم از مسير رقابت با 

ذوب آهن كن��ار برود. غيبت سوش��اک و بولکو باعث می ش��ود تا 
كرانچار در بازی امروز تيمش دوباره به بازيکنان جوانی مثل حسن 
جعفری و امين جهان عاليان اعتماد كند تا شايد انگيزه اين بازيکنان 
در حضور تماشاگران پرشور دورودی اس��باب پيروزی سپاهان را 
فراهم كند. محرم نويدكيا هم بعد از استراحت 70 دقيقه ای در بازی 
مقابل النصر، دوباره بازوبند كاپيتانی سپاهان را بر بازو خواهد بست 
تا در كنار خلعتبری با آن پاس های گل بی نظيرش فرصت را برای 
گلزنی مهاجمان سپاهان فراهم كنند. سپاهان در بازی رفت هرچند 
كه به سختی در مقابل گهر به پيروزی رسيد، اما حضور شاگردان 
مايلی كهن با 19 امتياز در رتبه هفده��م جدول ليگ تقريباً همه 
شرايط را برای پيروزی سپاهان فراهم كرده با اين تفاوت كه زردها 
نبايد حريف را دست كم بگيرند؛ چون گهری ها در بازی های خانگی 
تيمی خطرناک و با انگيزه نش��ان داده اند و اگر قرار باشد كه خط 
دفاعی س��پاهان با خيالی راحت در مقاب��ل مهاجمانی مثل امين 
تركاشوند و محمد پروين بازی كند، روز سختی برای شهاب گردان 
رقم خواهد خورد. البته به غير از سپاهان، ديگر مدعی قهرمانی ليگ 
يعنی تراكتورسازی هم در يك بازی خانگی حساس ميزبان نفت 
تهران اس��ت و منصور ابراهيم زاده اين فرصت را دارد تا با متوقف 
كردن شاگردان تونی اوليويرا بزرگ ترين كمك را به همشهريانش 
در راه قهرمانی ليگ داشته باشد. اما جدال سرمربيان استقاللی ليگ 
در شهر قم هم بازی مهم ديگر امروز است كه صمد مرفاوی بعد از 
اختالفاتش با امير قلعه نويی، س��عی دارد تا با شکس��ت استقالل 
خودش را به هواداران آبی اثبات كند و با امتياز گرفتن از تيم امير 
 قلعه نويی، سرنوش��ت اس��تقالل را در صدر جدول پيچيده كند.

 

جواهير س��وكای كه به س��تاره اين روزهای تيم اصفهانی تبديل 
شده، با دو گلی كه در ديدار النصر به ثمر رساند، بيش از گذشته 
توجه همه را به خ��ود جلب كرد تا هواداران س��پاهان از او انتظار 
داشته باش��ند كه حداقل در هر بازی يك گل برای تيمش به ثمر 

برساند.
س��وكای كه در ابتدای حضورش در تيم اصفهانی و در شرايطی 
كه گاه از ابتدا در تركيب سپاهان به ميدان می رفت، با انتقاداتی 
مواجه می ش��د، ام��ا كرانچار ب��ه او اعتم��اد كرد تا ح��اال اگر در 
تركيب قرار نگيرد، ص��دای هم��ه را در بياورد. البت��ه نبايد اين 
نکته را ه��م فراموش كرد كه س��وكای در زمان حضور س��زار در 
سپاهان درخشش امروز را نداش��ت، تا جايی كه خيلی ها منتظر 
خروج او در پايان ليگ بودند، اما جواهير ب��ه يکباره با آغاز ليگ 
دوازدهم متحول ش��د و چه��ره جدي��دی از مهاج��م آلبانيايی 
 س��پاهان را در معرض نمايش گذاش��ت. او كه در بازی با النصر با 

دو گل زيبای خود زمينه ساز پيروزی تيمش شد، در اين زمينه به 
ايمنا می گويد: به هر حال ما در آسيا شش بازی مهم در پيش داريم 
و برای صعود به دور بعد رقابت ها بايد در اين مس��ابقات بهترين 

عملکرد خود را به نمايش بگذاريم. 
بايد در رقابت های آس��يايی قوی ظاهر شويم تا از مرحله گروهی 
صعود كنيم و بايد بگويم ما مقابل النصر واقعاً شايس��ته پيروزی 
بوديم.  او كه پيش از اين مس��ابقه به هواداران تيمش قول گلزنی 
مقابل ياران برونو سزار را داده بود، در اين زمينه هم می گويد: خب 
به هر حال من پيش از آغاز بازی قول گلزنی دادم و خوشحالم كه 
توانستم به قولم عمل كنم، البته همان طور كه بارها گفته ام گلزنی 
من مهم نيست، ولی خوشحالم كه اين روزها هم در تركيب اصلی 
هستم و هم برای تيمم مؤثر بازی می كنم.  بعد از گلزنی سوكای 
مقابل النصر و به خاطر درخشش او، برخی رسانه ها او را با جواهری 
مقايسه كردند كه بی شباهت به نام او نيست؛ وقتی از سوكای در 
اين مورد می پرس��يم، او با خنده می گويد: خودم هم می دانم كه 
اسمم در فارسی به جواهر و طال شباهت دارد، اما ديگر اينقدر از 
من تعريف نکنيد؛ خوش��حالم كه اينقدر به م��ن لطف داريد، اما 

همان جواهير صدايم كنيد بهتر است! 
مهاجم س��پاهان در مورد بازی با گهر هم تصريح می كند: خب، 
به هر حال گهر هم تيم خوبی اس��ت، اما همه ايران می داند كه ما 
بهتر از گهر هس��تيم و اگر در بازی با گهر مثل ديدار النصر بازی 
كنيم، مطمئن باشيد با برد به اصفهان باز می گرديم؛ ما به اين برد 
احتياج داريم تا از استقالل عقب نيفتيم و مطمئن باشيد كه توان 

گرفتن استقالل در بازيکنان تيم ما وجود دارد.

پرگهر در مقابل گهر

چشم انتظار کمك منصور و صمد!
 سوکای:

جواهر نیستم، جواهیر صدایم کنید!

البته با وجود اختالفات دو باشگاه گيتی پسند و منصوری بر سر 
ماجرای تبانی فصل گذشته، پيش بينی می شد كه قرچکی ها 
انگيزه ای برای متوقف كردن صبا نداشته باشند، اما منصوری با 
اين برد ثابت كردكه انجام فوتسال پاک و جوانمردانه بيش از هر 
چيز ديگری در ذهن ها باقی می ماند. گيتی پسند با اين عنوان 
به اولين جام قهرمانی رسمی خودش در فوتسال ايران رسيد 
 و اين فرصت را دارد تا در مس��ابقات فوتسال جام باشگاه های

آس��يا از عن��وان قهرمانی خ��ودش دف��اع كن��د؛ هرچند كه 
مديرعامل باش��گاه صبای قم هنوز هم دس��ت بردار نيس��ت 
 و با زدن اتهامی جديد، س��عی در لوث ك��ردن قهرمانی پاک 
گيتی پسند داشته اس��ت، اما مثل اين كه خودشان فراموش 
كرده اند كه چطور رأی بازنده شدنشان در مقابل حفاری اهواز 
يك شبه عوض شد تا فرصت كش��اندن سرنوشت قهرمانی به 
 هفت��ه پايانی ليگ را پي��دا كنند. اين قهرمان��ی و البته صعود

گيتی پس��ند نوين به ليگ برتر، كام ورزش اصفهان را شيرين 

كرد تا بعد از خداحافظی تلخ فوالد ماهان و ماجرای تبانی فصل 
گذشته، اين بار گيتی پس��ند با س��رمربی بومی اش تمام آن 

خاطرات تلخ را به دست تاريخ بسپارد.

صعود گیتی پسند نوین
در هياهوی برگزاری مس��ابقات فوتبال ليگ برتر و حساسيت 
هفته پايانی ليگ برتر فوتس��ال ايران، ش��ايد خبر صعود تيم 
 فوتسال گيتی پسند نوين به  ليگ برتر آن طور كه شايسته اش

بود مورد توجه رس��انه ها قرار نگرفت، ولی ش��اگردان مهدی 
محمدی با پي��روزی مقتدرانه 7بر 3 در مقاب��ل هيأت فوتبال 
قزوين در مجموع دو بازی رفت و برگش��ت راه��ی ليگ برتر 
شدند تا بعد از خداحافظی فوالد ماهان و فيروز صفه از فوتسال، 
دوباره سهميه فوتسال اصفهان در ليگ برتر افزايش پيدا كند. 
فوتس��ال اصفهان شايد در طی سه س��ال گذشته بزرگ ترين 
ضربه را از موازی كاری دو باشگاه گيتی پسند و ماهان در رشته 

فوتسال خورد و در حالی كه اصفهانی ها مشغول جنجال بر سر 
انتقال بازيکن و تبانی در هفته پايانی ليگ برتر فوتسال بودند 
 تيم هايی مثل منصوری قرچك با اس��تفاده از اين اختالفات 
به راحتی عنوان قهرمانی ليگ برتر فوتس��ال ايران را به دست 
آورده و هيزم بر آتش اين اختالف هم می ريختند. مهم ترين 
نکته اين صعود، اينجاس��ت كه گيتی پس��ند نوين با تركيبی 
بومی و با استفاده از پتانسيل فوتسال اصفهان در عرض كمتر 
از دوسال از ليگ دس��ته دوم به ليگ برتر رسيد و شايد بتوان 
گفت ك��ه ارزش اين قهرمانی و صعود حت��ی از موفقيت برادر 
بزرگ تر در ليگ برتر فوتسال ارزشمندتر است و اگر به خوبی 
از جانب مديريت باشگاه گيتی پسند حمايت شود، بدون شك 
فوتسال اصفهان كه در بازار خريد و فروش ستاره های بزرگ 
تيم ملی ايران به نوعی محو شده بود دوباره می تواند خودش 
را به فوتسال ايران اثبات كند. تيمی بومی با حضور بازيکنانی 
مثل فرش��اد ش��ارقی، حامد عبدالهی، ايمان ادريس،محمد 
دهخدا،حسين كشانی و حس��ن لوالكی در رقابت با تيم های 
پرمهره ای مثل تأسيسات دريايی تهران و پروفيل زالی مشهد 
و هيأت فوتبال قزوين با شايستگی به ليگ برتر صعود كرد و اگر 
دچار حاشيه های بيخود و بی جهت فوتسال ايران نشود. شايد 
نمونه ديگری از فيروز صفه با انگيزه در طی دو س��ال گذشته 
را در فوتسال اصفهان ش��اهد باش��يم. البته مهم ترين نکته، 
اينجاست كه هم خانواده بودن گيتی پسند اصلی و گيتی پسند 
 نوين بدون ش��ك به عنوان بهانه ای برای حاشيه سازی های

تيم های حاض��ر در لي��گ برتر فوتس��ال ايران ق��رار خواهد 
گرفت و دو بازی رفت و برگشت گيتی پس��ندی ها در مقابل 
 يکديگر می تواند تبديل به محلی برای اته��ام تبانی از جانب 
تيم هايی مثل منصوری قرچك و صبای قم ش��ود. البته بنا بر 
گفته مديران اين باشگاه، قرار اس��ت تا نام گيتی پسند نوين 
تغيير كند و اين تيم با قرار گرفتن تحت پوشش يکی ديگر از 
كارخانه های مجموعه گيتی پس��ند در ليگ برتر شركت كند 
تا هم از لحاظ قانونی مشکلی ايجاد نشود و هم حساسيت هم 
نام بودن تيم ها تا حدودی كاهش پيدا كند. مهم ترين وظيفه 
مديران اين باشگاه هم اينجاس��ت كه بايد بدون توجه به رسم 
رايج در فوتس��ال ايران، اين تيم را چه از لح��اظ مالی و چه از 
جنبه روحی و روان��ی به صورت كامل هداي��ت كنند تا اگر به 
مانند س��ال های قبل بازيکنانی مثل محمد كش��اورز و احمد 
اس��ماعيل پور هوس جدايی از فوتبال اصفهان به سرشان زد، 
الاقل يك تيم بومی در پشت صحنه باشد كه توانايی رقابت با 

مدعيان فوتسال ايران را داشته باشد.

کام فوتسال شیرین شد

سامان ویسی: پاک به سبک برادران گیتی پسند!

 بیشتر از هر چیز 
به کار تیمی باختیم

بازيکن تيم بس��کتبال فوالد ماهان تأكي��د می كند كه در 
تيم ماهان هر كدام از بازيکنان براس��اس توانايی های خود 
كارهايی انجام م��ی داد، اما بازی تيمی تنها چيزی اس��ت 
كه باعث برد می شود. سامان ويسی بعد از نرسيدن تيمش 
به فينال س��وپرليگ بس��کتبال تأكيد كرد: چن��د بازيکن 
اصلی تيم قبل از مرحل پلی آف آسيب ديده و اصاًل با جمع 
تمرين نکردند، به همين دليل با تيم كاماًل ناهماهنگ بوده 
و بازيکنانی در تركيب به ميدان آمدند كه تا زمان جا افتادن 
آنها ما سه بازی را باختيم؛ هر چند اين نفرات به صورت فردی 
خوب كار می كردند. ما روی بازيکنانی مثل جواد و اوش��ين 
حساب كرده بوديم و گرچه داوری به بازی برگشت، اما چندان 
هماهنگ نبود. از طرفی، تيم مهرام هم خيلی خوب بازيکنان 
ما را آناليز ك��رده بود. وی درباره تعوي��ض هايش در جريان 
بازی ادامه داد: در مورد تعويض های جريان بازی بايد مربی 
تيم نظر دهد و اين جريان را بايد از ديد مريبان نگاه كرد، اما 
 تيمی كه با سه گارد رأس ليگ را شروع كرده و با يك نفر تمام 
می كند، دچار همين مشکالت می ش��ود. يکی از بازيکنان 
پست يك ما اوايل فصل مصدوم شده و هنوز هم به بازی ها 
نرسيده، يکی ديگر هم قبل از پل آف رباط صليبی پاره كرد و 
من به تنهايی دو بازی سخت در تهران انجام دادم و به همين 
دليل در بازی اصفهان به زحمت بازی كرده و كش��اله پشت 
پايم كش آمد. بازيکن با تجربه ماهان تأكيد كرد: ماهان بيشتر 
از هر چيزی به كار تيمی باخت. ناهماهنگی ما و هماهنگی 
حريف كه به صورت يك تيم در بازی نمايش دادند، به چشم 
می آمد. در تيم ما هر كدام از بازيکنان براساس توانايی های 
خود كارهايی انجام می داد، اما بازی تيمی تنها چيزی است 
كه باعث بردن می شود. اين هم بايد ريشه يابی شود كه آيا 
مسائل تقصير بازيکنان است يا نه؟ ما اين مشکالت را از اول 
فصل هم داشتيم. وی در پاسخ به س��ؤالی در مورد جو تيم 
اشاره كرد: همه چيز در تيم ما خوب بود. رفاقت بين بازيکنان 
و همچنين كادر واقعاً خوب است، اما در نهايت با كار تيمی 
به نتيجه می رسيد. دوست دارم همه از من متنفر باشند، اما 
در قالب تيم چيزی را نشان دهم. به هر حال در ماهان مشکل 
خاصی وجود ندارد و همه به ص��ادق زاده، مربی تيم احترام 
گذاشته و دوستش دارند. وقتی يك تيم و گروه ضعيف عمل 
می كند لطمه آن را همه می بينند و هر كس به نحوی مشکل 

را بروز می دهد.

توپ و تور

س�رانجام بعد از یك فصل حس�اس و پرحاش�یه، عنوان قهرمان�ی لیگ برتر فوتس�ال ایران به  مسعود 
گیتی پسند رسید تا شاگردان علی افضل بر خالف فصل گذشته، امسال بتوانند با خیالی آسوده افشاری

از این قهرمانی پاک لذت ببرند. پیروزی گیتی پسند در مقابل شهرداری تبریز و از طرف دیگر بازی 
جوانمردانه منصوری قرچك در مقابل صبای قم، این فرصت را در اختیار تنها تیم فوتس�ال اصفهانی حاضر در لیگ برتر 
قرار داد تا در رقابتی ماراتن گونه، در نهایت با دو امتیاز اختالف نسبت به صبای قم بر جام قهرمانی این مسابقات بوسه زند. 



یادداشت

 38 مدرسه قرآنی 
در استان فعال است

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از فعالیت 38 مدرسه 
قرآنی در استان خبر داد.

علیرضا کریمیان در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: مربیان تربیتی، س��ربازان ولی فقیه هستند که در تربیت و 

پرورش نسل جوان کشور رسالت سنگینی بر عهده دارند.
وی با گرامیداشت هفته تعلیم و تربیت اسالمی افزود: از هشتم تا چهاردهم 
اسفند ماه با عنوان هفته تعلیم و تربیت اسالمی در کشور نامگذاری شده و 
تالش ما بر این است تا در این هفته با اجرای برنامه های متعدد، این هفته 

را به نحو شایسته ای گرامی بداریم.
کریمیان ادامه داد: امور تربیتی، ش��جره طیبه ای اس��ت که به پشتوانه 
اندیش��ه های رفیع و انسان س��از امام راحل، رهبر معظم انقالب و همت 
بی بدلیل دو ش��هید بزرگوار عرصه اخالص و خدمت، شهیدان رجایی و 

باهنر در مجموعه آموزش و پرورش ایران اسالمی شکل گرفته است.
مدیرکل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختیاری با اش��اره به برنامه ها 
و فعالیت های حوزه پرورشی در کش��ور، تصریح کرد: این نهاد از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون در مقابله با فرقه های نوظهور و باورهای 
انحرافی که از سوی دشمن تبلیغ می شد، توانست گام مهمی را در زمینه 
تربیت دینی ایفا کند. کریمیان، تعداد مشاوران فعال در حوزه آموزش و 
پرورش استان را 278 نفر برش��مرد و گفت: عالوه  بر این تعداد،829 نفر 
نیز به عنوان مربی پرورشی در مدارس استان فعال هستند. وی با اشاره به 
فعالیت 38 مدرسه قرآنی در استان گفت: از این تعداد 34 مدرسه قرآنی 
در نوبت صبح و چهار دارالقرآن تخصصی در نوبت بعدازظهر فعال است. 

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
حجت االسالم محمدعلی نکونام 

 ائمه جمعه محور اصلی وحدت در جامعه به شمار می روند و ضرورت 
دارد، همه افراد حول این محور حرکت کنند.

نماز جمعه از مهم ترین و مؤثرترین وظایف عبادی و سیاسی هر فرد 
مسلمان است و می تواند منشأ اثرات فردی و اجتماعی بسیار مثبتی 

در جامعه اسالمی شود.
نمازگزار با ش��نیدن خطبه های نماز جمعه بینش و بصیرت خود را 
کامل می کند و ب��ا اقامه نماز، از خداوند متعال ب��رای انجام وظایف 

اخالقی، سیاسی، عبادی و به ویژه تقوا کمک و استعانت می طلبد.
کس��ی که بتواند در برپایی 
نماز جمعه نقش آفرین باشد، 
اج��ری عظیم ن��زد خداوند 
 متع��ال دارد و ای��ن اج��ر، 
نصیب بندگانی می شود که 
اهمی��ت این موض��وع را در 
درون خ��ود نهادین��ه کرده 

باشند.

 ائمه جمعه محور اصلی 
وحدت در جامعه هستند

چهره روزیادداشت
اجرای هفت سین قرآنی در بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری

حجت االسالم والمس��لمین فیض اهلل اس��دپور معاون فرهنگی و اجتماعی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه گفت: همزمان با تعطیالت نوروزی، هفت سین قرآنی در 

امامزادگان سطح استان گسترده خواهد شد.
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گزارش خبری

مدیرکل سازمان همیاری 
شهرداری های چهارمحال و بختیاری؛

 کاشت 7 هزار اصله درخت 
در شهرک توریستی شیدا

مدیرکل س��ازمان همیاری ش��هرداری های چهارمحال و 
بختیاری از کاشت7 هزار اصله درخت در شهرک توریستی 

شیدا از توابع استان خبر داد. 
طاهر خالدی در نشست مشترک با ش��هردار هفشجان در 
دیدار با خبرنگاران اس��تان اظهار داش��ت: رش��د و توسعه 
فعالیت های عمرانی، فرهنگی و س��رمایه گذاری در بخش 
اقتصادی، گردش��گری و بازرگانی از رویکردهای اصلی این 

سازمان اقتصادی  وفرهنگی به شمار می رود.
وی افزود: ایجاد بازار عرضه صنایع دس��تی استان در خارج 
از مرزهای کشور به ویژه در کشور پرجمعیتی مثل چین از 

اولویت های برنامه های این سازمان محسوب می  شود.
خالدی ادامه داد: توس��عه فعالیت های سازمان همیاری ها، 
افزایش تعامل با شهرداری های اس��تان و معرفی مجموعه 
رویکردهای این سازمان به مردم، از اهداف سازمان همیاری 

شهرداری های استان به شمار می رود.
مدیرکل س��ازمان همیاری ش��هرداری های چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: به  منظور اجرایی شدن برنامه های 
سازمان شرکت های تجاری از جمله ش��رکت منطقه ویژه 
اقتصادی، ش��رکت عم��ران همی��ار بام، مؤسس��ه تجاری 
همیاران و مؤسسه آموزشی فناوری فراشهر به عنوان متولی 

برگزاری دوره های آموزشی فعالیت می کنند.
وی از پیش��رفت80 درصدی احداث منبع آب در ش��هرک 
توریستی ش��یدا خبر داد و گفت: این ش��هرک توریستی با 
مساحت 314 هکتار در دس��ت احداث بوده که فاز نخست 
آن در مس��احت93 هکتار ب��ا همکاری س��ازمان همیاری 
ش��هرداری ها انجام شده اس��ت. خالدی با اش��اره به روند 
آماده سازی زیرساخت های این شهرک، افزود: برق رسانی 
ش��هرک کامال  اجرایی ش��ده و مجوز تأمین آب شهرک با 
دبی30 لیت��ر آب بر ثانیه نیز اخذ ش��ده اس��ت، همچنین 
احداث منبع آب این شهرک با پیش��رفت 80 درصدی در 
دست اجراست. وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به پیشرفت 

کار، منبع آب شهرک شیدا تا سال 92 تکمیل خواهد شد.
این مسئول از کاشت7 هزار اصله درخت در این شهرک خبر 
داد و افزود: تا دو سال آینده فضای سبز این شهرک به اتمام 
خواهد رس��ید که با اتمام آن، چش��م انداز شهرک جلوه ای 

متمایز به خود خواهد گرفت.

مهندس فتاحی با بیان این که حدود183رشته مشاغل خانگی در 
حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و دستی وجود دارد،گفت: مشاغل 
خانگی آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضوی از اعضای 
خانواده در فضای مس��کونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون 
مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مس��کونی همجوار 
ش��کل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کاالی قابل عرضه به 

بازار و خارج از محیط مسکونی می شود.
فتاحی گفت: از مزایای کس��ب و کار در منزل را می توان به ایجاد 
 توازن در مس��ئولیت های زندگی، توجه به اش��تغال زنان، حذف 
هزینه های زائد مربوط به خرید و اجاره کار گاه، استفاده از نیروی 

کار سایر اعضای خانواده و... اشاره کرد.
 وی در خصوص نقش صنایع دس��تی در اقتص��اد مقاومتی گفت: 
 با توجه به این که مواد اولیه صنایع دس��تی بومی اس��ت، نیروی 
فنی و دانش مه��ارت هم بومی و در داخل کش��ور وج��ود دارد و 
وابس��تگی به خارج از کش��ور ندارد، بهترین ابزار برای تولید ملی 
اس��ت و محصولی تولید می ش��ود که هم صادرات و هم ارز آوری 

داشته باشد.

مدیر صنایع کشاورزی س��ازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در 
ایامی که اقتصاد کش��ور با بحث تحریم ها به چالش کشیده شده 
است، توجه به صنایع دستی و مش��اغل خانگی به نوعی دور زدن 
تحریم ها، اش��تغال زایی و اس��تفاده از ظرفیت بالقوه است، چون 

تحریم شامل حال این نوع مشاغل نمی شود.
انجام س�ریع درخواس�ت متقاضی�ان ام�ور اراضی 
درص�ورت اجرای دول�ت الکترونی�ک و بان�ک اطالعاتی 

اموراراضی
مدیرامور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان، از تسریع درانجام 
درخواس��ت متقاضی��ان واگ��ذاری منابع ملی جه��ت طرح های 
کشاورزی وغیرکش��اورزی وعملیات تغییرکاربری اراضی زراعی 
و باغی درصورت اجرای دولت الکترونی��ک وبانک اطالعاتی امور 

اراضی خبرداد.
سیاوش نبی تیر با بیان این که درصورت تأمین اعتبار الزم وفراهم 
شدن امکانات، دولت الکترونیک امور اراضی اجراخواهد شد، گفت: 
کالس آموزشی دولت الکترونیک و بانک اطالعاتی با حضور تعداد 
 34 نفر از مسئولین و کارشناسان امور اراضی استان و شهرستان ها

 برگزار شد.
وی بیان کرد: این کالس ها بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران 

مبنی بر اجرا و پیاده سازی پروژه دولت الکترونیک برگزار شد.
  توزیع نهال یارانه ای در استان چهار محال و بختیاری

مدیر باغبانی از توزیع600 هزار اصله انواع نهال، در بین باغداران و 
عالقه مندان استان، خبر داد.

حمیدرضا منصوری گفت: نهال های توزیعی شامل بادام، گردو، هلو، 
زردآلو، آلبالو، گیالس، سیب، به و انواع آلو است که بر اساس شرایط 

اقلیمی استان و نیاز مردم توزیع می شود.
وی افزود: تمامی نهال های توزیعی سازمان جهادکشاورزی استان، 
از کمیته فنی نهال استان دارای گواهی بهداشت و برچسب شناسه 
نهال هستند که به صورت نهال یارانه دار در اختیار متقاضیان قرار 

می گیرند.
 منصوری با اش��اره به این که قیم��ت نهال های توزیع ش��ده از 9

 هزار ریال تا30 هزار ریال متغیر اس��ت، گفت: سال گذشته400 
 هزار اصله نهال در بین متقاضیان توزیع ش��د که امس��ال به دلیل 
راه اندازی طرح ه��ای جدید، این رق��م به600 ه��زار اصله نهال 

رسیده است.
وی تأکید کرد: با وجود قرنطینه برای بعضی از بیماری های مهم و 
خطرناک درختان میوه، متقاضیان از خرید نهال های بدون شناسه 
و جایگاه هایی که فاقد مجوز هستند جدا خودداری نموده و از مراکز 
توزیع نهال سازمان جهاد کشاورزی در سراسر استان، نهال های 

خود را خریداری کنند.
گفتنی است توزیع نهال از اسفندماه آغاز شده و با توجه به شرایط 
اقلیمی اس��تان، در برخی نواحی، تا نیمه اول فروردین ماه س��ال 

آینده ادامه دارد.
  تصوی�ب 463طرح کش�اورزی درکارگروه توس�عه 

کشاورزی شهرستان شهرکرد
مدیر جهادکشاورزی شهرستان ش��هرکرد،از تصویب 463طرح 
کشاورزی با اعتباری بالغ 163میلیارد تومان ، در کارگروه توسعه 
کشاورزی شهرستان شهرکرد از ابتدای تشکیل کارگروه تاکنون، 
خبرداد.مهندس واحد گفت: از طرح های مصوب شده درکارگروه 
تعداد343طرح با اعتبار123میلیارد تومان جهت اخذ تسهیالت 
به بانک کشاورزی وبانک های تجاری معرفی شدند و مابقی به دلیل 

فقدان وثیقه و عدم پیگیری متقاضی بالتکلیف ماندند.
واحد با اش��اره به این که از مجموعه طرح های ارس��الی به بانک، 
تعداد104مورد با اعتبار13میلیارد و384میلیون تومان در بانک 
مصوب شد،گفت: از این تعداد،97مورد با اعتبار12میلیارد تومان 

فقط دربانک کشاورزی عقد قرارداد شد.

کوتاه از سازمان جهاد کشاورزی استان 

  نقش مشاغل خانگی در توسعه اقتصاد مقاومتی

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اس�تان، ازصدور224جواز تأسیس مشاغل خانگی  گروه 
درزمینه فراوری وبسته بندی انواع  سبزیجات، عسل،جوانه گندم وماش، شیرینی پزی  وپخت نان، شهرستان

خبر داد.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350504199 ابالغی��ه:  ش��ماره   6277
9109980350500712، شماره بایگانی شعبه: 910715، خواهان سلیمان امینی 
پریخانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمودرضا پاپری به خواسته مطالبه 
وجه چک و تأمین خواس��ته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9109980350500712 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/01/21 و س��اعت 10:00 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 دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دستور 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 15151 دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6412 کالس��ه پرونده: 910945 ح 15، وقت رس��یدگی: 92/1/21 س��اعت 8/30 
صبح، خواهان: مؤسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان، خواندگان: امید رضایی، 
2- علی کاظمی، خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهمرس��اند. م الف/ 15480 رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6413 کالس��ه پرونده: 910946 ح 15، وقت رس��یدگی: 92/1/21 س��اعت 9/30 
صبح، خواهان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان، خواندگان: 1- عسگر 
هارون��ی، 2- امین هارونی، 3- یوس��ف هارونی، 4- غالم صالحی، خواس��ته: 
مطالب��ه. خواه��ان دادخواس��تی تس��لیم دادگاهه��ای عمومی نم��وده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 

و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
ب��ه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوب��ت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. ت��ا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی 
ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
 حض��ور بهمرس��اند. م ال��ف/ 15482 رحیمی- مدی��ر دفتر ش��عبه 15 دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6414 کالس��ه پرون��ده: 910944 ح 15، وق��ت رس��یدگی: 92/1/21 س��اعت 9 
صبح، خواهان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان، خواندگان: 1- محمد 
مدنی��ان، 2- محمدحس��ین ش��اکرین، 3- فره��اد ابراهیمی، خواس��ته: مطالبه. 
خواه��ان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عموم��ی نموده که جهت رس��یدگی 
 ب��ه ش��عبه 15 حقوق��ی ارج��اع گردی��ده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت 
مجه��ول المکان ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخری��ن آگهی ظرف 
ی��ک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نمای��د و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
 حضور بهمرس��اند. م الف/ 15481 رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351803838 ابالغی��ه:  ش��ماره   7171

9109980351801048، شماره بایگانی شعبه: 911083، خواهان ایرج سلیمانی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده نازی یوسف پور به خواسته صدور حکم طالق 
به درخواست زوج تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9109980351801048 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/01/21 و س��اعت 11:45 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاههای 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. نوری- منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351804106 ابالغی��ه:  ش��ماره   7447
9109980351801800، شماره بایگانی شعبه: 911879، خواهان پریسا پروانیان 
دادخواستی به طرفیت خوانده دادس��تان محترم اصفهان و محسن پروانیان به 
خواس��ته درخواس��ت صدور حکم رش��د تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجده��م دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به 
کالسه 9109980351801800 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/01/24 و 
ساعت 8:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 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 نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. نوری- منش��ی شعبه هجدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
7728 ش��ماره: 633/91 ش ح 26 ب��ه موجب رأی ش��ماره 860 تاریخ 91/8/30 
حوزه 26 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 

علیه محمدحس��ن بیرانوند- علی بازیگر مجهول الم��کان محکومند به: پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 ریال هزینه دادرسی به 
انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک مورخ 91/5/11 تا زمان 
اج��رای دادنامه به انضمام نیم عش��ر اجرایی در حق محکوم له قرض الحس��نه 
حضرت محمد به نمایندگی مهدی میرزایی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ حکیم 
نظامی جنب کوچه 33. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم 
و پرداخ��ت محکوم به بوده لیکن براي ف��رار از آن اموال خود را معرفي نکرده 
یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه 

محکوم خواهد شد. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7729 ش��ماره: 635/91 ش ح 26 ب��ه موجب رأی ش��ماره 941 تاریخ 91/9/29 
ح��وزه 26 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت 
محکوم علیه ها حس��ین عباسی- آسیه دولت خواه مجهول المکان محکومند به: 

متضامنًا به پرداخت مبلغ 13/500/000ریال بابت اصل خواسته و 30/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 91/5/15 تا زمان اجرای دادنامه به انضمام نیم عش��ر اجرایی در حق 
محکوم له قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( با مدیریت احمد صابریان نشانی 
محل اقامت: اصفهان حکیم نظامی جنب کوچه 33. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محک��وم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از 
آن ام��وال خود را معرفي نکرده یا صورت خ��الف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي 
از ش��صت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 26 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7730 ش��ماره: 1449/91 ش 6 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1799 تاریخ 91/9/22 
حوزه 6 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه تقی زردکشف مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 12/031/320 
ریال بابت اصل خواس��ته و 120/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/7/25( تا تاریخ اجرای حکم 
در ح��ق محکوم له عبداله روغنی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ طالقانی کوچه 
احمد بن بس��ت س��جاد ک 34. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به 
موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 

18914  شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100362001587 ابالغی��ه:  ش��ماره   7731
9109980362002528، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 912570، در پرونده کالس��ه 
9109980362002528 و بایگانی 912570 این ش��عبه شکایت ویدا دمی فرزند 
جالل علیه آرزو رجایی )رجالی( به اتهام مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار گرفته 
اس��ت. با عنایت ب��ه مجهول المکان بودن متهم و در اج��رای مقررات ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری به نامبرده 
اب��الغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز پس از نش��ر آگهی جه��ت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مق��ررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. ش��عبه اول دادیاری دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420351000348 اجرائی��ه:  ش��ماره   7732
9109980351000132، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910132، بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970351000975 
محک��وم علیه پروانه مل��ک زاده نام پدر: غالمعلی نش��انی: اصفه��ان خ عالمه 
امین��ی فرعی 2 مجتمع بل��ور ط 2 کدپس��تی 8158937151 محکوم اس��ت به: 
پرداخت مبل��غ 74000000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1485000 ریال 
ب��ه عنوان هزینه دادرس��ی و مبلغ 2600000 ریال به عن��وان حق الوکاله وکیل 
و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاری��خ 90/12/2 در حق محکوم ل��ه تعاونی ثامن 
االئمه نش��انی: اصفه��ان خ جی مقابل تاالر و پرداخت مبل��غ 3700000 ریال به 
عنوان نیم عش��ر اجرایی در ح��ق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از 
تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بده��د. 3- مالي معرفي کند 

که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود 
را ق��ادر ب��ه اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جمع 
 دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي 
حک��م و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن ب��راي فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام 
یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام 
مدني میباشد به قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 
آبان 1377 توجه نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420351000349 اجرائی��ه:  ش��ماره   7733
9109980351000131، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910131، بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970351000984 
محکوم علیه منصور موزرمنی نام پدر: اس��داله نش��انی: اصفهان ملک شهر خ 
مطهری کوچه امیرکبیر بن بست شهید محمودی پ 14 محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 147000000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 2945000 ریال به عنوان 
هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاری��خ 90/11/2 در حق 
محک��وم له تعاونی ثامن االئمه اصفهان نش��انی: اصفه��ان خ جی مقابل تاالر و 
پرداخت مبلغ 7350000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت 
ام��وال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي 
که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباش��د به قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرسي 
مدن��ي مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي 
مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. هاش��می- مدیر دفتر ش��عبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970351601957 دادنام��ه:  ش��ماره   7734
9109980351600816، شماره بایگانی ش��عبه: 910854،  خواهان: خانم نجمه 
غالم ش��هنی به نش��انی ملک ش��هر خ ش��هید مفتح ک طل��وع ک مهدیه پ 147 
کدپس��تی 8196496553. خوانده: آقای س��ید حامد کریمی دورکی به نش��انی 
مجهول المکان، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردشکار: 
دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی نجمه غالم ش��هنی بطرفیت س��ید حامد 
کریمی بخواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به متن دادخواست 
تقدیم��ی خواهان ضمائم آن اظهارات وی مودای اظهارات گواهان تعرفه ش��ده 
از ناحیه ایش��ان و نظریه داوری و س��ایر محتویات پرونده عدم ایراد و دفاع از 
ناحیه خوانده خواسته مطروحه مقرون به صحت است لذا به استناد مواد 1130 
و 1168 ق.م.و.م 8 ق.ح.خ.و.م.ق.ا.م.م.ط گواه��ی عدم امکان س��ازش صادر می 
گردد گواهی صادره تا سه ماه پس از ابالغ دارای اعتبار است خواهان می تواند 
پس از قطعیت در دفتر طالق حاضر و خود را براساس بند ب سند نکاحیه مطلقه 
و به ثبت برساند حضانت فرزند مشترک ایشان بنام نویان با خواهان می باشد 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است. احمدیان- رئیس شعبه 16 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



آخرین آمارها گویای آن اس��ت که 1453 میلی��اردر در جهان 
وجود دارند که اغلب در آمریکا و چین سکونت دارند.

 Hurun Global « به گزارش سی ان ان، مطالعاتی با عنوان
Rich List« گویای آن اس��ت که ح��دود 1453 میلیاردر در 
جهان وجود دارند که نیمی از آنها در ای��االت متحده آمریکا و 

چین سکونت دارند.
نام10میلیاردر اول جه��ان از دهمین به اولین ب��ه ترتیب زیر 
اس��ت:10- لیلیان بتن کورت با30 میلیارد دالر،9 و 8- دیوید 

کوچ و چارلز کوچ که ث��روت هر کدام از آنه��ا 31 میلیارد دالر 
اس��ت،7- لی کا ش��ینگ با32میلیارد دالر،6- الری الیسون با 
43 میلیارد دالر، 5- برنارد ارنول��ت با51 میلیارد دالر،  4- بیل 
گیتس با 54 میلیارد دالر، 3- آمانکو اورتیگا  با 58 میلیارد دالر، 
2- وارن باویت با 58 میلیارد دالر و1- کارلوس س��لیم هیلو و 

خانواده اش با 66 میلیارد دالر.
 الزم به ذکر است که این افراد از لقب میلیونر به میلیاردر  ترقی 

یافتند.

 امواج ن��ور مصنوعی چ��راغ خواب بر س��لول های مغ��ز تأثیر
جب��ران ناپذیری به هم��راه دارد. علیرضا غفاریان روانش��ناس 
گفت: از چراغ خواب برای جلوگیری از ترس کودکان در شب و 
یا برای افزایش نور در داخل سالن ها و یا منازل با ارتفاع مختلف 
استفاده می ش��ود. وی گفت: همان طور که چراغ خواب برای 

روشنایی بیشتر استفاده می شود، عوارضی را به همراه دارد.
غفاریان در خصوص تأثیر منفی چراغ خواب برروی مغز گفت: 
امواج این نور مصنوعی بر سلول های مغز به خصوص سروتونین 

تأثیر منفی دارد و سلول های مغز را دچار خستگی می کند.
وی اذعان داش��ت: چراغ خ��واب رنگ های مختلف��ی دارد که 
 نور آب��ی و قرمز ب��رای بینایی ک��ودکان مضر ب��وده و تأثیرات 

جبران ناپذیری برروی مغز می گذارد.
وی در پایان افزود: اگر بتوانیم مواقع استراحت در تاریکی مطلق 
بخوابیم و از چراغ خواب استفاده نکنیم، نه تنها مغز در آرامش به 
فعالیت خود ادامه می دهد، بلکه هورمون های بدن نیز در سطح 

مناسبی ترشح می شود.
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 8 عادت بدی که 
بعد از ازدواج باید ترک کنید

اگرچه جمله »هرچه تو بگویی عزیزم« دعوا را می خواباند، اما شما را 
در نقش یک همسر فداکار نشان می دهد. 

ش��ما بایس��تی گاهی اوقات عصبانی، گاهی اوقات تدافعی و گاهی 
اوقات هم فداکارانه رفتار کنید، این طور در عمل حرف های زیادی به 

نامزدتان خواهید زد و او از شما بیشتر قدردانی می کند.
همه ما می خواهیم ازدواج و زندگی خوش��بخت و سعادتمندانه ای 

داشته باشیم. درست است؟ 
ساری هارر و ریتا دماریا دو نفر از روانشناسان معروف، مدعی اند که 
خوشبختی نتیجه از بین بردن این8 عادت است که یک ازدواج خوب 
را زیر و رو می کند. اگر حتی یک��ی از این عادت ها را دارید مقاله زیر 

را بخوانید.
1     دلیل و برهان را کنار بگذارید

زندگی، میدان جنگ نیس��ت. نه تنه��ا این کار باع��ث از بین بردن 
 احساس��اتتان می ش��ود، بلکه حتی همس��رتان به طرز زیرکانه ای 

می فهمد که احساساتش برایتان مهم نیست.
2     رابطه را آرام نگهداشتن همیشه اثر نمی کند

اگرچه جمله »هرچه تو بگویی عزیزم« دعوا را می خواباند، اما شما را 
در نقش یک همسر فداکار نشان می دهد. 

 ش��ما بایس��تی گاه��ی اوق��ات عصبان��ی، گاه��ی اوق��ات تدافعی 
 وگاهی اوق��ات ه��م فداکاران��ه رفت��ار کنید، ای��ن ط��ور در عمل 
حرف های زیادی به نامزدتان خواهید زد و او از شما بیشتر قدردانی 

می کند.
3     حواس پرتی و گیج بودن را دور بریزید

بیش از اندازه فعال بودن و تمرکز نداش��تن، در مکالم��ه با هم یا در 
زندگی، صمیمیت و عالقه بینتان را از بین می برد.

4     دست از سرزنش بردارید
می دانیم که خانم ها جیغ جیغو هس��تند، اما با ص��دای بلند گله و 
شکایت کردن فقط برای مدت کوتاهی مفید است و باعث نارضایتی 

و عصبانیت همسرتان می شود.
5     از عیبجویی، انتقاد و مسخره کردن دوری کنید

این تکنیک ها، فردی که به او عشق ورزیدید را تحقیرمی کند. 
6     قلدری نکنید

این کار زش��ت به همس��ر ش��ما می فهماند که او در نظر شما هیچ 
ارزشی ندارد.

 به جای آن، با او محترمانه برخورد کنید و اجازه دهید با ش��ما مثل 
 یک فرش��ته برخ��ورد کن��د و مس��ئولیت های��ی که هر دو ش��ما 
موظف به انجام آن هستید را برای داشتن زندگی شاد با هم تقسیم 

کنید.
7     تدافعی برخورد نکنید

 تدافعی برخورد کردن، صحبت ها و بحث های س��ازنده تان را سرد 
می کند. اگر این گونه رفتار کنید، همسرتان دیگر حق صحبت کردن 

درمورد موضوع مورد بحث را ندارد.
8     یکجانبه تصمیم گیری نکنید

گاهی اوقات، ش��ما می خواهید رنگ حمامتان را به سلیقه خودتان 
انتخاب کنید.

  این مانعی ن��دارد، اما اگر بخواهی��د درمورد پول، زم��ان، بچه ها و 
زندگی تان به تنهای��ی تصمیم گیری کنید، به این معنی اس��ت که 
همسرتان را نادیده گرفته اید و یک طرفه و از جانب او تصمیم گیری 

کرده اید.

افتتاح بلندترین هتل جهان

بلندترین هتل که در رکوردهای جهانی گینس نیز به ثبت رسید در 
دبی افتتاح شد. 

 JW( »بلندترین هت��ل با عن��وان »جی دبلی��و ماریوت مرکی��س
Marriott's Marquis Dubai( به طور رسمی در 26 فوریه به 

عنوان بلندترین هتل در دبی افتتاح شد. 
 این هتل با ارتفاع 355 متر )1099 فوت( در اکثر شهرها، بلندترین 
آسمانخراش محسوب می ش��ود، اما در دبی این هتل در سایه  بیش 
از دوبرابر ارتفاع »برج الخلیفه« یکی از بلندترین آسمانخراش های 

جهان با ارتفاع 828 متر )2717 فوت( قرار دارد.

خودروهای مختلف��ی ه��ر روز وارد بازار می ش��وند که 
س��ازندگان آنها گروه خاصی از خری��داران را هدف قرار 
می دهند، اما سؤال اینجاست که جوانان کدام خودرو ها 
را بیش��تر می پسندند؟براس��اس نتایج یک تحقیق تازه 
فهرس��تی از10خودرو که بی��ن جوانان16 تا 35 س��ال 
محبوبیت بیشتری دارند، منتشر شده است. این فهرست 
در نگاهی کلی از اقبال جوانان نس��بت ب��ه اتومبیل های 
ژاپنی حکای��ت دارد. ارزان��ی، کم مصرف ب��ودن و ظاهر 
جوان پس��ند از جمله مشخصاتی اس��ت که خودروهای 
ژاپنی به آن متصف هستند. البته تعدادی از اتومبیل های 
ساخت کش��ور آلمان نیز در این فهرست دیده می شوند. 
ایمنی باال از جمله مش��خصات ب��ارز خودروهای آلمانی 
به حس��اب می آید، هرچند که این خودرو ها به نس��بت 
اتومبیل های ژاپنی و کره ای قیمت نس��بتا باالیی دارند. 
در واقع این طور می توان نتیجه گرفت که عالقه مندان به 
خودروهای آلمانی با پرداخت پول بیشتر، هزینه سالمت 
و ایمنی خود را می پردازند. در این فهرس��ت خودروهای 
آمریکایی در اقلیت قرار دارند. مصرف باال در کنار هزینه 
نسبتا بیشتری که برای خرید اتومبیل های آمریکایی باید 
صرف شود، این خودرو ها را به کاالیی نچسب برای جوانان 

بدل کرده است و اما این10 خودرو عبارتند از:

:»tC سیون«
  »سیون tC« در صدر فهرست قرار 
گرفت��ه اس��ت و ج��زء ارزان ترین 
خودرو های اس��پرت است. 2 / 50 
 درصد از خریداران این خودرو در 
سال گذشته، دارای رنج سنی بین 

16 تا 35سال بوده اند.

»میتسوبیشی لنسر«:
»میتسوبیشی لنسر« در مکان دوم   
فهرس��ت خودروهای مورد عالقه 
جوانان با  درصد عالقه مندی 6 / 48 
قرار گرفته است. این ماشین اسپرت 
با ارایه قابلیت های مناسب و قیمت 

معقول، یک رانندگی لذت بخش را به جوانان می بخشد.

 :»ILX اکورا«
هوندا ه��م در این فهرس��ت با یک 
نسخه جذاب دیگر از خودرو اکورا 
یعن��ی »ILX «حض��ور دارد که با 
ضریب جلب بی��ش از2 /40 درصد 

برای جوانان بسیار جذاب است.

»مزدا ۳«: 
خودرو سدان جمع و جور »مزدا« در 
ح��دود2 /40  درص��د از خریداران 
خود را از بی��ن جوان��ان دارد. این 
اتومبیل دومین خ��ودرو به لحاظ 

ارزانی در این فهرست است.

»سوبارو ایمپرزا«: 
»س��وبارو ایمپ��رزا« دارای یکی از 
بهتری��ن عملکردهاس��ت و ج��ای 
تعجب نیس��ت ک��ه7 / 34درصد از 
خری��داران آن جوان هس��تند. این 
خ��ودرو در مدل س��ال2012 خود 
شاهد ریزش نسل جوان بود، زیرا در مدل2011 در حدود 
45 درصد از خریداران آن دارای سن بین 16 تا 35 سال بودند.

»فولکس واگن جتا«: 
»فولکس واگن جت��ا« یکی دیگر از 
خودروهای س��دان جم��ع و جور و 
معمول��ی در این فهرس��ت10تایی 
اس��ت که در حدود 35/2 درصد از 
خری��داران جوان را به س��وی خود 
جذب کرده اس��ت. این خودرو با فضای داخلی جادار به 
همراه  مصرف  سوخت اقتصادی، یک  ماشین آلمانی خوب  است.

»فولکس واگن گلف«: 
»فولکس واگن گلف« خودرو آلمانی 
است که 7 / 34 درصد خریداران آن 
دارای س��ن زیر 35 س��ال هستند. 
گلف ب��رای خریداران ج��وان خود 
بهترین عملکرد را با بودجه محدود 
فراهم می کن��د و هرچند قدرتمند ترین خ��ودرو در این 
فهرست نیست، اما یکی از  سرگرم کننده ترین خودرو هاست.

»دوج چارجر«: 
 »دوج چارجر« یکی از خودروهای 
آمریکایی مورد عالقه جوانان است 
که در نوع خود خودرو  گران قیمتی 
اس��ت و ح��دود 7 / 34 درص��د از 
خریداران آن نیز دارای رنج سنی 16 
تا 35 س��ال هس��تند و البته در کمال تعجب این خودرو 
سدان آمریکایی تنها خودرو واقعا بزرگ در این فهرست است.

:»TSX اکورا«
  در پایین این فهرست 10 تایی قرار 
دارد و توسط شرکت هوندا یکی از 
معظم ترین خودروسازهای ژاپنی 
ساخته شده اس��ت. حدود 4 / 34 
 درصد از خری��داران آن را جوانان 
تشکیل می دهند. این خودرو سدان با قیمت پایینی که 
 دارد برای ه��ر بودج��ه ای مناس��ب و معق��ول به نظر

 می رسد.

جوان پسندترین 
خودروهای جهان +3+21

+1+19

دانستنی

خواندنی

جالب

اخبار کوتاه

عکس نوشت

نمایندگان ایالت داکوتای جنوب��ی آمریکا الیحه ای را به تصوی��ب درآوردند که طبق آن 
معلمان و کارکنان مدارس این منطقه، مجهز به س��الح می شوند. س��ناتورهای این ایالت 
با21رأی موافق در مقابل14رأی مخالف، الیحه ای را به تصوی��ب درآوردند که به منظور 
امن تر کردن مدارس داکوت��ای جنوبی، معلمان و کارکنان م��دارس این منطقه مجهز به 

سالح می شوند. 
  حامیان این الیحه مدعی هستند تجهیز کردن معلمان می تواند از بروز تراژدی هایی چون 
آنچه که در14دسامبر سال گذشته میالدی به وقوع پیوست و یک جوان20ساله با سالح 
نیمه خودکار خود20 کودک6 تا 7 سال و7 نفر از معلمان و پرسنل دبستان سندی هوک 

ایالت کانتیکت را کشت، جلوگیری شود.

براساس تحقیقات حلقه ای در اطراف زمین قبل از ناپدید شدن آن توسط بادهای خورشیدی 
کشف شد. به گزارش بخش علم و تکنولوژی خبرگزاریANSA ایتالیا، یک حلقه نو در اطراف 
زمین کشف شد. براس��اس این گزارش، یک حلقه نو که تا حاال ناشناخته مانده است با ذرات 
باردار در اطراف زمین کشف شد. بر این اس��اس، کمربند ون آلن تقریبا کمی بیش از یک ماه 
است که مشاهده شده است و مش��اهده این کمربند قبل از آن که توسط بادهای خورشیدی 
ناپدید شود انجام شده است. این کشف توسط محققان در دانشگاه کلرادو انجام شد که گزارش 
آن در مجله علوم منتشر شده اس��ت. این پدیده توسط یک جفت ماهواره NASA که در ماه 
اوت2012راه اندازی شده است، کشف شد. این ماهواره به بررسی بالقوه یا اختالل ناشی از این 

ذرات بر روی ماهواره ها و فضانوردان می پردازد.

یک پژوهش��گر انگلیسی می گوید کریس��تف کلمب نخستین 
کس��ی نبوده که پا بر قاره آمریکا گذاشته، چرا که دو هزار سال 
پیش از او، این فینیقیه ای ها بودند که آمریکا را کشف کردند.

کریستوف کلمب در س��ال 1492 با عبور از آب های ناشناخته 
بین اس��پانیا و جزایر کارائیب، آمریکا را کشف کرد. فیلیپ بیل 
 افس��ر س��ابق نیروی دریایی س��لطنتی انگلیس در یک س��فر 
بلند پروازانه که می تواند تاریخ دریانوردی را به چالش بکشاند 
امیدوار اس��ت یک نس��خه از قای��ق فینیقیه ای ه��ا را10هزار 

کیلومتر در طول اقیانوس اطلس حرکت دهد.
او قصد دارد نش��ان دهد که فینیقیه ای ها- تمدن س��امی که 
 بین1500تا300س��ال پیش از می��الد در س��واحل مدیترانه 
می زیسته اند-  نخستین کسانی بودند که به آمریکا رفتند. بیل 
می گوید: این یکی از بزرگ ترین س��فرهای انسان است و اگر 
کس��ی می توانس��ته پیش از کلمب آن را انجام دهد، آنها قطعا 

فینیقیه ای ها بودند. وی افزود: از تمامی تمدن های باس��تان، 
فینیقیه ای ها ب��زرگ ترین دریانوردان بودن��د. لبنان درختان 
سدر زیادی دارد که برای ساخت قایق های قوی بسیار مناسب 
 هس��تند.آنها دانش س��تاره شناس��ی و جریان آب را داشتند. 
چش��م انداز دریانوردی در اقیانوس اطلس با یک کشتی چوبی 
500 تنی، یکسان با آنچه که دو هزار و600 سال پیش ساخته 

شده، می تواند کار بی پروایی به نظر برسد. با این حال بیل، پیش 
از این، قایق نسخه برداری ش��ده ای را با اسم»فینیقیه ای ها« 
در اطراف آفریقا در سال2010به آب انداخته تا نشان دهد این 
تمدن باستانی می توانسته این قاره را با قایق دور بزند؛ یعنی دو 
هزار سال پیش از آن که نخستین اروپایی به نام بارتولومئو دیاز 
 در سال1488چنین سفری را شکل دهد، قایق فینیقیه ای های

ساخت بیل،32هزار کیلومتر را طی دو سال پیموده است. این 
قایق سفر خود را در سال2008 از سوریه آغاز کرده و با همه چیز 
سفر دریایی از جمله امواج شش متری سواحل خلیج سومالی 
جنگیده اس��ت. در واقع اظهارات هرودوت تاریخ��دان یونانی 
موجب شده است تا بیل این سفر بلندپروازانه را ترتیب بدهد. بر 
اساس دست نوشته های هرودوت، فینیقیه ای ها در سال600 
 پیش از میالد، آفریقا را با کش��تی دور زده ان��د. فینیقیه ای ها

به عنوان یک تمدن صنعتی و صاحب فکر  شناخته می شوند.

کشف یک حلقه در اطراف زمینیک قانون بسیار عجیب برای معلمان!

آزمایش دریایی که تاریخ را متحول می کند

کریستف کلمب نخستین کاشف آمریکا نبود!

 جدایی هلی کوپتر 
 حامل پاپ سابق 
از واتیکان

 امام کاظم )ع( :
 مؤمن اندک سخن و بسیار کار است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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چند میلیاردر در جهان وجود دارند؟

اثرات منفی چراغ خواب برروی مغز
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