
با ماجراجویی نمی توان 
مشکالت را حل کرد 

 »ازبارانی که دیر بارید« 
منتشر شد

شیرازه قیمت ها از دست دولت خارج شده است

رضایی  در جمع مردم فرادنبه: 

 چهارشنبه سوری
در جدایی نادر از سیمین 57 7

 کوچک ترین های
 دنیای حیوانات

برپایی150پایگاه جشن نیکوکاری 
5برای جمع آوری کمک های خیرین

ما را به خیر هدفمندی یارانه ها 
امید نیست، شر مرسان!

شاهین شهر دوباره برگزارکرد

 جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان

اجرای فاز بعدی هدفمن��دی یارانه ها برابر با وقوع فاجعه 
بزرگ دیگری است و اکنون در مورد یارانه ها باید گفت که 
مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. اکنون هم یک فرد 
میلیونر و هم یک فردی که از گرسنگی به نان شب خود 

نیز محتاج است...

یقه گیری 
در صدر جدول

اولین بازی از فینال های سه گانه لیگ به سود استقالل 
به پایان رسید تا رقابت برای قهرمانی لیگ دوازدهم به 
پنج هفته باقیمانده و بازی های مس��تقیم سپاهان در 

مقابل تراکتورسازی و استقالل بکشد.
 البته شاگردان زالتکو کرانچار هم با گرفتن سه امتیاز 
از صبا، خودشان را از رتبه سوم به جایگاه دوم رساندند 
تا شاید با شکست استقالل در ورزشگاه آزادی بتوانند 
فاصله سه امتیازی خود با شاگردان امیر قلعه نویی را 

جبران کنند. 

4

5

جام نایب قهرمانی به اصفهان رسید 6

نرخ بیکاری در چهارمحال وبختیاری 
به10/7درصد رسید7

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خودرو اقتصاد کشور 
در سرازیری بدون راننده اس��ت و نتیجه آن، ایجاد مشکالت 
 و س��ختی برای مردم اس��ت. محس��ن رضایی پی��ش از ظهر

جمعه در جمع مردم شهر فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری 
 اظهار داش��ت: مردم ش��هر فرادنبه در مبارزه با رژیم ش��اه و 
هشت سال دفاع مقدس فداکاری های بسیاری انجام داده اند و 
 همچنین از انقالب تاکنون در حماسه های مختلفی همچون 
راهپیمایی ها وانتخابات حضور فعال داش��ته ان��د. وی افزود: 
مردمان این منطقه مردمانی با فرهنگ، متواضع وزحمتکش 

هستند و شهر فرانبه می تواند یکی از الگوهای جهاد اقتصادی 
برای کشور باشد. رضایی بیان داشت: امروزه کشور وارد عرصه 
دیگری در جنگ ش��ده اس��ت و مردم با مش��کالت اقتصادی 

بسیاری مواجه شده اند.
وی با اشاره به این که سه عامل، دلیل مشکالت به وجود آمده 
اقتصادی درکشور اس��ت، بیان داش��ت: عامل طبیعی، عامل 
خارجی و عامل داخلی، سه عاملی هستند که هم اکنون موجب 

ایجاد مشکالت برای مردم شده اند.

7

مشکل آب اصفهان 
با مدیریت قابل حل بود 

 انتقاد روحانیون پاکستان 
از پیام احمدی نژاد

قیمت خودرو را کیلویی 
حساب نکنید

 ماهان، رئال مادرید 
بسکتبال ایران است

محکم مثل آهن، نرم مثل 
آلومینیوم!
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Book+گوشت قرمز، بازار را سرخ کرد  افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه در اقالم مصرفی سبد کاالی  4
خانوار، موضوعی است که در یکی، دو ماه اخیر  با آن بسیار برخورد کرده ایم. 
نوسانات قیمتی که بیشتر در راستای افزایشی بوده، همچنان ادامه دارد و در 

این میان، وعده ها و سیاست های دولت پاسخگوی تنظیم بازار نیست. 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در

 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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بهروشساندويچي
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بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

خدا را شکر کردم 
هاشمی رفسنجانی در واکنش به ریاست آیت اهلل مهدوی کنی گفته 
است:»وقتی شنیدم آیت اهلل مهدوی برای ریاست خبرگان ثبت نام 
کرده، خدا را شکر کردم و تا ایشان ریاست خبرگان را دارد خوشحالم 

و خیالم راحت است.«

 انتقاد روحانیون پاکستان 
از پیام احمدی نژاد 

طالب و روحانیون پاکس��تانی مقیم ق��م با انتق��اد از محتوای پیام 
احمدی نژاد برای هوگو چاوز گفته اند:» ای کاش آقای احمدی نژاد 
پیام تسلیتی هم برای کشتار ش��یعیان پاکستانی می فرستادند و از 
دولت پاکستان خواستار مهار عملیات های تروریستی علیه شیعیان 
می شدند.« سفر ماه گذشته دکتر والیتی به نمایندگی از رهبر معظم 
انقالب برای عرض تسلیت کشتار شیعیان کویته، بازتاب گسترده ای 

در پاکستان و منطقه داشت.

جلسه هاشمی و احمدی نژاد
شنیده شده که پس از پایان مراسم گرامیداشت آیت اهلل خوشوقت 
 در حس��ینیه ام��ام خمین��ی)ره(، آقایان هاش��می رفس��نجانی و 
احمدی نژاد دقایقی را در حیاط حسینیه به صورت خصوصی صحبت 

کرده اند. از محتوای این مذاکره خبری به دست نیاورده ایم.

 نماینده  ولی فقیه 
در الرستان درگذشت

 آیت اهلل س��ید مجتبی موس��وی الری، نماین��ده ولی فقیه در س��ن 
70 سالگی به علت بیماری کلیوی در بیمارس��تان امام رضا)ع( این 
شهرستان به رحمت ایزدی پیوست. آیت اهلل سید مجتبی موسوی 
الری، نویسنده مش��هور جهان اس��الم، چهره ماندگار حوزه علمیه 
کشور و نماینده ولی فقیه در الرس��تان بود که از این شخصیت واال 
بیش از هزاران کتاب دینی به زبان های مختلف دنیا ترجمه ش��ده 

است.

 جبهه پیروان یک نفر را 
معرفی می کند 

دبیرکل جبهه پیروان خ��ط امام و رهبری می گوید، از س��ه گزینه 
معرفی ش��ده این جبهه یک نف��ر برگزیده خواهد ش��د. حبیب اهلل 
عس��گراوالدی وحدت و همگرایی اصولگرایان برای انتخابات را یک 
تکلیف دانست و گفت: طبیعی است برای ائتالف، هر یک از اضالع باید 
نامزد مورد عالقه خود را داشته باشد تا بتواند در گفتگوهای ائتالف 
ش��رکت کند. دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، با اش��اره به 
معرفی سه نامزد از س��وی جبهه پیروان تصریح کرد: قاعدتا از میان 

باهنر، متکی و آل اسحاق یک نفر برگزیده خواهد شد.

نماینده کش��ورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی به ادعاهای 
آمانو مبن��ی بر عدم همکاری کافی تهران با این س��ازمان پاس��خ 
داد. علی اصغر س��لطانیه طی یک س��خنرانی در جریان نشست 
 ش��ورای ح��کام، گزارش ه��ای بح��ث برانگیز درب��اره ای��ران را 
زیر سؤال برد و آن را ناش��ی از رویکرد غیرمستقل آژانس دانست. 
سخنرانی سلطانیه که با اعتراض نماینده آمریکا و خروج از نشست 
شورا هم مواجه شد، پاسخ جامع و مبسوطی به سیاست های اخیر 
سازمانی بود که به گفته نماینده کشورمان، مبنای اطالعات خود 
درباره فعالیت های هسته ای ایران را،  گزارش ها و تصاویر تأیید نشده 
سازمان های اطالعاتی وابس��ته به غرب قرار می دهد. این اعتراض 
در حالی اس��ت که بعد از پایان مذاکرات آلماتی، امیدواری هایی 
مبنی بر ادامه همکاری های ایران و غرب به وجود آمد اما غربی ها 
و در رأس آنها اتحادیه اروپا با خیز دوباره برای تصویب دور جدید 
تحریم ها علیه کشورمان،  گامی به عقب برداشته تا همچنان تهران 
را به مواضع خود بی اعتماد نگه دارند. در این میان، چین و روسیه 
به تحریم های یکجانبه غرب اعتراض کرده و این مس��أله را منجر 

به دست اندازی بر سر مذاکرات هسته ای با ایران عنوان کرده اند.
 

درخواست مکرر درباره پارچین، غیرقابل توجیه است 
سلطانیه در این نشس��ت با انتقاد از درخواس��ت های مکرر یوکیا 
آمانو، مدیر کل آژانس برای پیوس��تن ایران ب��ه پروتکل الحاقی و 
بازدید از سایت نظامی پارچین، گفت:  مایه نگرانی شدید  است که 

راستی آزمایی بر اساس پادمان، مبتنی بر اطالعات سرویس های 
جاسوس��ی و بر مبنای اطالعات دریافتی از منابع ب��از یا عمومی 
)open source( شده و در این وضعیت هیچ مسئولیت پذیری 
و جبران خسارت در صورت مشخص شدن کذب بودن اطالعات، 
وجود ندارد. این واقعیت که پارچین در بین موضوعات بخش نهایی 
شده متن مورد مذاکره قرار گرفته، نش��ان از شفافیت ایران دارد. 
چنان چه ایران و آژانس پیش از دسترس��ی به پارچین در س��ال 
2005 روی مدالیته ای توافق کرده بودند، امروز وضعیت متفاوت 
بود، بنابراین دسترس��ی به هرگونه مکانی باید بر مبنای مدالیته 
و معیارهای توافق ش��ده صورت گیرد؛ زیرا چنی��ن اقدامی فرای 
راستی آزمایی عادی معاهده منع اشاعه هسته ای است. درخواست 
مکرر علنی مدیرکل برای دسترس��ی به پارچین قب��ل از انعقاد و 
امضای مدالیته یا به اصطالح رویکرد ساختاری، غیر قابل توجیه 
است و موضوع را به شدت سیاس��ی کرده، تحریک و مانع بزرگی 
را ایجاد کرده اس��ت. وی افزود: ما باید این رویکرد خطرناک را که 

می رود ایجاد سابقه کند، تغییر دهیم. 

انتظارات ایران از آژانس 
نماینده کش��ورمان در آژان��س بین المللی انرژی اتمی با اش��اره 
به عناص��ر اصلی انتظارات مش��روع ایران در ط��ول این مذاکرات 
درخواست های ایران را برش��مرد که از مهم ترین آنها می توان به 

نکات زیر اشاره کرد: 

بعد از اجرای مدالیته جدید برای حل و فصل موضوعات باقی مانده، 
باید پرونده مختومه شده و اجرای پادمان آژانس به وضعیت عادی 

برگردد. نباید کار از صفر آغاز شود. 
وی ادامه داد: مدالیته جدید باید پیرو برنامه کار قبلی که به تصویب 
شورای حکام رسیده بود، باشد. مدیرکل تاکنون از هرگونه اشاره ای 
به این موضوع ممانعت کرده است؛ این یک بن بست است. سلطانیه 
تأکید کرد که غیر سیاسی کردن و غیرقطبی کردن آژانس، خالص 
کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد از پرداختن به این موضوع 
فنی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلق دارد و گفتگو، تنها 
شیوه های متمدنانه ای است که ابهامات را چنان چه وجود داشته 
باش��ند برطرف می کند. وی گفت:  جمهوری اسالمی حق ادعای 
خسارت به سبب سوء برداشت ناش��ی از گزارش های مدیرکل به 
ش��ورای حکام را برای خود محفوظ می دارد. نماینده کش��ورمان 
همچنین عنوان کرد که امنیت ملی کشورهای عضو از جمله ایران، 
باید به عنوان باالترین اولویت در نظر گرفته شود. این واقعیت تلخ 
که اطالعات محرمانه توس��ط آژانس محافظت نمی ش��وند، مایه 

نگرانی جدی است.

 اعتراض چین و روسیه 
همزمان با تالش های جدی غرب برای تصویب دور جدید تحریم ها 
علیه کشورمان، چین و روسیه به این مسأله واکنش نشان دادند. در 
همین راستا نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت که کشورش 
همواره با تحریم های یکجانبه علیه ایران مخالف است. به گزارش 
پرس تی وی، وانگ مین تأکید کرد که پکن از اعمال فش��ار بیش 
از حد یا تحریم های جدید علیه ایران حمایت نکرده و پیوسته راه 
حل مسالمت آمیز برای مسأله هسته ای ایران از طریق گفتگو را مد 
نظر قرار داده اس��ت.  وانگ مین همچنین گفت: همه طرف های 
دخیل باید تماس ها را با اعتم��ادی باالتر افزایش دهند، به منظور 
پیشبرد روند گفتگو، انعطاف پذیری و صداقت نشان دهند تا این که 
شرایطی را برای رسیدن به راه حلی جامع، بلند مدت و مناسب برای 
مسأله هسته ای ایران ایجاد کنند. همچنین نماینده دائم روسیه در 
سازمان ملل نیز بار دیگر بر غیرسازنده بودن تحریم های وضع شده 

علیه ایران تأکید کرد.

پیام اعتراضی تل آویو به واشنگتن 
اعتراض چین و روسیه به اعمال تحریم ها علیه ایران در شرایطی 
است که شیمون پرز، رییس رژیم صهیونیستی، با حمایت از روند 
تشدید تحریم ها علیه ایران مدعی شد که تحریم های وضع شده 
فراتر از حد انتظار بوده، اما کافی نیستند. همچنین روزنامه الرای 
کویت در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی در واشنگتن نوشته که 
اسرائیل در پیامی به مقامات آمریکایی اعتراض کرده که غرب به 
ایران امتیاز داده است. این منابع گفته اند، مقامات ارشد اسرائیلی 
به همتایان آمریکایی خود گفته اند که کشورهای عضو گروه 5+1 
 و نه ایران در مذاکرات اخی��ر در آلماتی قزاقس��تان، امتیاز داده و 

عقب نشینی کرده اند. 

درخواست دسترسی به پارچین قبل از امضای مدالیته غیرقابل توجیه است

درخواست جان کری از ایراناعتراض شدید اللحن ایران به آمانو
وزی��ر خارجه آمری��کا در دی��دار با خان��واده مأمور س��ابق 
»اف ب��ی آی« که در س��ال 2007 ناپدید ش��د، از ش��رکای 
بین المللی و همچنین ایران درخواس��ت کرد ب��ا آمریکا در 
یافتن این فرد همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
جان کری روز جمعه به وقت محلی با خانواده رابرت لوینسون، 
افسر سابق اف بی آی که در س��ال 2007 ناپدید شد دیدار 
کرد.  خانواده لوینسون مدعی هستند که این مأمور سابق اف 
بی آی در سال 2007 در ایران ناپدید شده و کری روز گذشته 
در دیدار با آنها از تمامی آنهایی که اطالعاتی درباره مکان این 
افسر داشتند، درخواست کرد که این اطالعات را آشکار کنند. 

 تحریم های جدید 
علیه 9 مقام ایرانی

چند دیپلمات اروپایی اع��الم کرده اند که این اتحادیه هفته 
آینده تحریم ه��ای جدیدی را علی��ه 9 مق��ام ایرانی وضع 
می کنند.  خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات اتحادیه 
اروپا نوش��ته اس��ت که این اتحادیه قص��د دارد هفته آینده 
تحریم های جدی��دی را علی��ه مقامات ایران��ی وضع کند.  
بنا بر ای��ن گزارش، این تحریم ها قرار اس��ت ب��ه بهانه آنچه  
»نقض حقوق بش��ر« در ایران خوانده ش��د، وضع شود. این 
تحریم ها علیه 9 نفر از مقامات رسمی ایران و چند ایرانی دیگر 
 اعمال خواهد شد.  جواد الریجانی، رییس ستاد حقوق بشر 
قوه قضائیه این گزارش را »پرونده سازی« خوانده و می گوید: 
»این گزارش فاقد روش شناختی است«.  وزارت خزانه داری 
آمریکا هم از تالش خود برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا به 

اعمال تحریم های جدیدتر علیه ایران خبر داده است. 

آماده باش کامل ارتش اسرائیل 
در مرز سوریه

منابع خبری از آماده باش کامل ارتش رژیم صهیونیستی در 
مرز فلسطین اشغالی با سوریه خبر دادند.  نیروهای اسرائیلی 
و نیروهای س��ازمان ملل روز جمعه همچن��ان در مرز بین 
سوریه و بلندی های اشغالی جوالن در حال آماده باش کامل 
هس��تند.  این آماده باش درپی آن ص��ورت گرفت که افراد 
مسلح مخالف نظام سوریه،21 نیروی پاسدار صلح سازمان 
ملل مستقر در بلندی های اشغالی جوالن را روز چهارشنبه 
ربودند.  برپایه این گزارش، امکان مش��اهده ستون های دود 
بر فراز روستای الجمله در بخش سوری مرز همراه با شنیدن 

صدای انفجارهای پراکنده وجود داشت. 

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

علما هم مانند رهبری فعال 
نصیحت می کنند

حجت االسالم و المسلمین غرویان
استاد حوزه 

آقای احمدی نژاد و تیم وی نباید به رأی مردم مغرور ش��وند. ایشان 
با حمایت علما به قدرت رس��یدند، همان علما هم می توانند با اندک 
اش��اره ای اوضاع را تغییر دهند. احمدی نژاد باید متوجه این موضوع 
باشد و پا را از گلیم خود درازتر نکند. باید مراقب باشد که وارد شئونات 
و مسائل دینی نشود. آقای احمدی نژاد و دولتمردان و همفکران ایشان 
نباید فکر کنند که با رأی مردم همیشه در قدرت باقی می مانند. علما 
لب ت��ر کنند، اجم��اع کنند، 
 اوض��اع ع��وض ش��ده و ورق 
برمی گردد. علما و مراجع نیز 
فعال مانند رهب��ری نصیحت 
می کنند. احم��دی نژاد باید 
این را بداند ک��ه قدرت علما و 
مراجع در بین م��ردم خیلی 
بیش��تر از آن چیزی است که 

ایشان فکر می کند.
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2
هاشمی نمی آید 

نبی حبیبی درباره پیش بینی خود از ورود هاشمی به انتخابات گفت: پیش بینی می کنم آقای 
هاشمی وارد مقوله انتخابات آینده نش��ود و اظهار نظر مثبتی هم از س��وی وی گفته نشده و 

طرفداران ایشان هم اظهار نظر قطعی نکردند، بلکه در مورد نیامدن ایشان اظهار نظر کرده اند.
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ساختارشکنی احمدی نژاد در تسلی دادن مادر چاوزمشکل آب اصفهان با مدیریت قابل حل بود 

اعالم کاندیداتوری کواکبیان تا 2۵ اسفند  معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران  در همایش ملی بازمهندسی و 
ارتقای تکنولوژی بازار کشاورزی گفت: نباید به گونه ای مدیریت 
کرد که به طور مثال در اصفهان، آب زاینده رود خش��ک ش��ود و 
کشاورزان تراکتور به جاده بیاورند و به دنبال آب برای زمین های 
خود باشند.  وی با بیان این که برخی چالش های مدیریتی سبب 
شده تا امروز مسائلی چون آلودگی هوا به باد و مشکالت کشاورزی 
به آب سپرده ش��ود، تأکید کرد : امروز با گذشت سال ها از جنگ 

تحمیلی، شاید از جمله گروه هایی که همچنان در صحنه مجاهدت 
هستند، کش��اورزان اند که مهم ترین نیازهای حیاتی کشور را به 

بهترین شکل فراهم می کنند. 
 ش��هردار تهران با اش��اره به آثار تحریم ها بر اقتصاد کشور افزود: 
 کش��اورزی از جمله مقوالتی است که ش��اید تأثیر مستقیمی از 
تحریم ها نبیند و باید به کمک کش��ور بیاید و ای��ن کمک تنها با 

مدیریت صحیح قابل انجام است. 

در عرصه  بین الملل، رفتارهایی تعریف ش��ده اند که با ارزش های 
اسالمی همخوان نیستند. یکی از مهم ترین آنها دست دادن است 
که آدابی تش��ریفاتی محس��وب می شود. منشأ ش��کل گیری این 
رسم به درس��تی مشخص نیس��ت، ولی در اکثر کشورهای جهان 
پذیرفته ش��ده اس��ت، اما مقامات ایران خود را پایبند ارزش های 
دین می دانند و نه قواعد بین الملل، از این رو همیش��ه در پی راهی 
بوده اند که مؤدبانه از دست دادن با زنان خودداری کنند.  محمود 

احمدی نژاد اولین رییس جمهوری بود که در مراسمی، دست معلم 
دوران دبستان خود را بوسید و با اعتراض های عده ای و تحسین های 
عده ای دیگر مواجه شد.  خط شکنی های احمدی نژاد در دو دوره 
ریاست جمهوری چنان بوده که امروز در آغوش گرفتن یک هنرمند 
سالخورده توسط بازیگر زن یا دست دادن اصغر فرهادی با یک زن 
در یک جش��نواره خارجی، برای برخی بیشتر باعث بهت و حیرت 

می شود تا تسلی دادن مادر چاوز توسط رییس جمهور ایران.

رییس جمه��ور در نامه ای، دکت��ر محمد حس��ن طریقت منفرد 
را ب��ه عن��وان وزی��ر پیش��نهادی بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
 پزش��کی جهت اخ��ذ رأی اعتماد به مجلس ش��ورای اس��المی 

معرفی کرد.  
متن نامه محمود احمدی نژاد به شرح زیر است: 

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم 
جناب آقای دکتر الریجانی،  رییس محترم مجلس شورای اسالمی

  سالم علیکم
با اس��تعانت از ذات اقدس اله��ی و با احترام به پیش��گاه ملت 
بزرگوار ایران و نماین��دگان محترم مردم، در اجرای اصول 78 
و 134 قانون اساسی، جناب آقای دکتر محمدحسن طریقت 
منفرد را به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس ش��ورای اسالمی 

معرفی می نماید.«

رییس ستاد انتخاباتی حزب مردم ساالری اعالم کرد که دبیر کل 
این حزب تا 25 اسفند، نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 

یازدهم را اعالم می کند.
میرزابابا مطهری نژاد اعالم کرد: این تصمیم در نشست فصلی حزب 
مردم س��االری گرفته ش��د که با حضور دبیر کل و اعضای شورای 
مرکزی و همچنین اعضای دفتر سیاس��ی و مسئوالن کمیته های 
اجرایی و دبیران استانی این تشکل اتخاذ شده است. رییس ستاد 

انتخابات حزب مردم ساالری گفت که شرکت کنندگان در نشست 
فصلی این حزب، پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه )س(، 
با چند تن از مراج��ع و علما مالقات و رهنموده��ای الزم را از آنها 

کسب کردند.
 در جریان این دیدارها، علما بر ل��زوم تقویت تحزب و حضور همه 
جناح های سیاسی با س��الیق متفاوت در عرصه تعیین سرنوشت 

انتخابات 92 تأکید کردند.



یادداشت

گشتی در اخبار

مردم هر منطقه به اندازه حق خود 
آب برداشت کنند

نماینده مردم اصفهان/حمیدرضا فوالدگر  
مردم پایین دس��ت رودخانه زاینده رود باید با مردم استان های کرمان 
و یزد هماهنگ باش��ند و مردم باال دس��ت نیز به ان��دازه حق خود، آب 
برداشت کنند. در بحث آب در استان اصفهان این انسجام برقرار شده و 
خوشبختانه نمایندگان پیگیر این مسأله هستند. در هفته های گذشته 
جلس��ات متعددی با معاون اول رییس جمهور در این باره برگزار شده 
که امیدوارم نتیجه داشته باشد. مردم پایین دست رودخانه زاینده رود 

و استان های یزد و کرمان باید 
از حقوق یکدیگر آگاه باشند و 
این حقوق را رعایت کنند. نباید 
حقوق اف��راد در هر کجای این 
منطقه پایمال شود. امیدواریم 
تونل س��وم کوهرنگ تا اوایل 
س��ال آینده تکمیل ش��ود، اما 
بهش��ت آباد نیاز ب��ه اعتباراتی 

بیش از این دارد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 997 | یکشنبه 20  اسفند  1391 |  27 ربیع الثانی 1434

چهره روز
دو برادر، ناجی زن 79 ساله در خمینی شهر

روز18 اسفندماه، در تماس با اتاق فرمان فوریت های پزشکی خمینی شهر اعالم شد، زنی 79ساله 
در منزل دچار کاهش هوشیاری شده که با تالش دوبرادر که تکنسین های فوریت های پزشکی 

شهرستان خمینی شهر بودند، پس از ایست کامل قلبی تنفسی به زندگی بازگشت.  

3

زیر پوست شهر/ نشست خبری شهردار اصفهان با اصحاب رسانه
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9پایگاه برای اسکان 
مسافران فرهنگی نوروز

معاون توسعه و مش��ارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان 
گفت: مردم این استان امسال هفت میلیارد و 396 میلیون ریال در جشن 

نیکوکاری به نیازمندان اهدا کردند.
بهرام سوادکوهی افزود: امس��ال کمک های جمع آوری شده مردم توسط 
این نهاد نسبت به سال گذشته30 درصد افزایش یافته است. وی اضافه کرد: 
امسال س��ه هزار و 100 نیرو برای جمع آوری کمک های مردم در جشن 
نیکوکاری همکاری کردند. معاون توسعه و مشارکت مردمی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اصفهان با بیان این که سال گذشته از دو هزار و 431 پایگاه 
 در جش��ن نیکوکاری پنج میلیارد و 670 میلیون تومان ب��ه مردم نیازمند

  اهدا ش��د، افزود : امس��ال پنج ه��زار و 490 پای��گاه کمک ه��ای مردم را 
جمع آوری کردند.

 رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش اصفهان از دایر ش��دن 
43 پایگاه اسکان و استقرار مسافران فرهنگی نوروز در استان خبر داد و 

گفت: از این تعداد 9 پایگاه در شهر اصفهان دایر می شود.
عباسعلی سراجی افزود: به این منظور یک هزار و 52 مدرسه با 10 هزار 
و 517 کالس در اختی��ار مس��افران فرهنگی قرار می گی��رد. وی اظهار 
کرد: کالس های مدارس پیش بینی ش��ده برای اسکان براساس وسایل 
و تجهیزات به چهار دس��ته ش��امل الف، ب، ج و ویژه تقس��یم می شود. 
رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان اصفهان، اولویت 
استفاده از این کالس ها را براس��اس زمان مراجعه مسافران عنوان کرد. 
وی خاطرنشان کرد: در مدت پذیرش، 548 نفر در قالب عوامل اجرایی به 

میزبانی از مسافران فرهنگی می پردازند.

اخیراً معاون سیاس��ی و  محمد 
بندرعباسی

 
امنیتی استاندار از انعقاد 
تفاهم نام��ه ای در 9 بند 
بین نمایندگانی از مجلس، دولت، استانداری و... 
در راستای رفع مشکالت کشاورزان اصفهانی خبر 
داده که ایجاد مدیریت یکپارچه به جای مدیریت 
منطقه ای و پرداخت خس��ارت به کش��اورزان به 
خصوص منطقه شرق اصفهان، از موارد مهم این 
 تفاه��م نام��ه اس��ت. ای��ن اخب��ار خوش��ایند و 
دل خوش کن، در حالی اس��ت ک��ه نمایندگان 
تش��کل های کش��اورزی اس��تان معتقدند، رقم 
پرداختی معادل حقوق ماهانه یک کارگر است و 

خسارت چند ساله آنها را جبران نمی کند. 
از دیگر س��و، عبارت نخ نما و تک��راری» زاینده رود 
نیازمند مدیریت یکپارچه است« هم دیگر کاربرد 
خاصی ن��دارد و حتی در مطالب نش��ریات میان 
تیتر هم نمی ش��ود، ول��ی گویا ای��ن ترجیع بند 
 باید باش��د تا حرف »مدیران آب دار و کشاورزان  

بی آب« به هم وصل ش��ود؛ درست مثل بندهای 
این نوشته. 

 به هر حال رییس انجمن حمایت از کش��اورزان 
شهرس��تان اصفهان در حالی که با ایس��نا سخن 
می گفت، با اعالم این که » در سال 1333 هیأت 
 وزیران طی مصوب��ه ای به ش��ماره4322میزان 
300 میلیون متر مکع��ب آب از طریق حفر تونل 
اول کوهرنگ به کش��اورزان حق آبه دار اصفهانی 
واگذار کرد«، س��عی کرد کمی خشکی را درمان 
کند؛ چرا که طبق همی��ن مصوبه حجم آب تونل 
اول به ازای خروجی طبیع��ی زاینده رود عددی 
معادل یک میلی��ارد و 150 میلی��ون مترمکعب 
اس��ت که باید در اختیار حق آبه داران 33 سهم 

استان باشد.
ماجرا ادامه داش��ت تا این که چهارش��نبه هفته 
گذش��ته، نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی، 
 نماین��دگان مجل��س و اس��تانداران اصفه��ان، 
چهار محال و بختیاری و ی��زد و همچنین وزرای 

کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و... اقدام به تشکیل 
جلساتی کردند که مقرر شد مدیریت زاینده رود  

همانند سابق به صورت یکپارچه انجام شود.
 جلس��اتی ک��ه حس��ین محمدرضای��ی آن را 
» مثب��ت« ارزیابی کرد و ادامه داد: قبل از س��ال 
1384 مدیریت حوضه آبری��ز زاینده رود به طور 
 یکپارچه از مبدأ تا انتهای حوزه یعنی از اس��تان 
چهارمحال و بختیاری تا منطقه گاوخونی اصفهان 
اعمال می ش��د، اما در همان س��ال، طبق فش��ار 
و درخواس��ت نماین��دگان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در مجلس با تصوی��ب مصوبه مدیریت 
منطقه ای، مش��کالت و اختالفات آغاز ش��د، این 
 در حالی اس��ت ک��ه اصفهان��ی ها عقی��ده دارند 
 سال هاست آب زاینده رود از میان دره های استان 
چهارمحال و بختیاری عبور می کن��د، اما بعد از 
تصویب قانون مدیریت منطقه ای آب، متأسفانه 
برداشت های بی رویه و غیر قانونی در این استان 
از طریق پمپاژ آب حق آبه کشاورزان اصفهانی به 

کوه برای ایجاد باغ و مزرعه آغاز شد.
رضایی با اش��اره به ای��ن که » امس��ال بارندگی 
در حوض��ه کوهرنگ در حد نرمال ب��وده که تا به 
امروز یک هزار و 20  میلیمتر بارندگی ش��ده که  
میانگین 25 ساله اخیر 3 درصد و نسبت به سال 
زراعی گذشته، 27 درصد  افزایش داشته  است« 
پرسشی را مطرح می کند؛ واقعاً چرا سطح وسیعی 
از مزارع اس��تان اصفهان دچار خشکی و نابودی 

شده است؟ 
از طرفی وضع تقسیم آب در اصفهان هم آگاهانه 
در هاله ای از ابهام اس��ت؛ چرا که همواره س��هم 
برداش��تی صنعت اس��تان اصفهان از زاینده رود 
200 میلیون متر مکعب در سال عنوان می شود 
که با احتساب آب مورد اس��تفاده در صنایع خرد 
و کارگاهی و نیز ش��هرک های صنعتی، این سهم 
نیز فراتر از میزان یاد شده اس��ت که دقیق بیان 

نمی شود.
 اکنون بعد از اتفاقات رخ داده در ش��رق اصفهان 
و روش��ن ش��دن کفایت یا بی کفایتی برخی در 
موضوع آب، طب��ق تفاهمی که میان اس��تاندار 
 اصفه��ان، تع��دادی از وزرا و نی��ز مع��اون اول 
 رییس جمهور به امضا رس��ید، مقرر شد که مبلغ

 25 میلیارد و 500 میلیون تومان به  کش��اورزان 
شرق اصفهان پرداخت شود. 

ولی با توجه به جمعیت  کشاورزان شرق استان، 
به هر خان��وار مبلغی 500 هزار تومان می رس��د 
که مع��ادل حق��وق ماهانه ی��ک کارگر اس��ت و 
میزان خس��ارات وارد ش��ده درهفت  سال اخیر 
را جبران نخواهد کرد! فراموش نکنیم کشاورزان 
به خصوص افراد س��اکن ش��رق اصفهان، زمانی 
چندین کارگر در زیر دس��ت خود داش��تند اما با 
وقوع خشکسالی در سال های اخیر و از آن بدتر، 
برداشت های بی رویه بخش صنعت دراصفهان و 
نیز استان های مجاور باید نظاره گر نابودی مزارع 

خود باشند.
محمد رضای��ی در پایان حرف هایش به ایس��نا 
آماری دیگری را رسانه ای کرد: » در سال گذشته 
 نیز مبلغ 13 میلیارد تومان به کش��اورزان استان 
به عنوان خس��ارت پرداخت ش��د که رقمی بین 
250 تا 300 هزار تومان به این اش��خاص رسید،  

اما جبران  خشکس��الی چند س��اله را نمی کند و 
خواسته کش��اورزان دریافت حق آبه برای کشت 

است« و نه پولی صدقه وار. 
در سوی دیگر ماجرا مردم چهارمحال و بختیاری 
هستند که بیش��ترین منبع درآمدی شان کشت 
 و دام اس��ت که آن هم بر پایه آب م��ی چرخد و 
نه وعده مدی��ران؛ مردمی ک��ه میزبان 11درصد 
منابع آب ایران هس��تند، ولی طبق آمار منتشره 
کمترین می��زان مص��رف خانگ��ی را دارند، این 
درحالی اس��ت که تصمیم گیران کالن اس��تان 
همسایه در سخنرانی هایش��ان مردم اصفهان و 
کشاورزان اصفهانی را خطاب قرار نمی دهند؛ چرا 
که آنها هم می دانند آب از کجا گل می شود! شاید 
بهترین مص��داق در این باره، حرف های س��عید 

زمانیان، نماینده مردم شهرکرد است. 
او با اع��الم این که »می��زان مصرف آب اس��تان 
از زاین��ده رود 7 تا 9 درصد اس��ت، این در حالی 
اس��ت ک��ه 93 درص��د آب در اس��تان اصفهان 
صرف صنایعی چون ذوب آه��ن، صنایع فوالد و 
 پتروشیمی می شود«، خود و مردمش را همدرد 
اصفهانی ها می داند. بدی��ن ترتیب در این مورد 
می توان مش��ابهت ها و قرابت های مردم استان 
اصفه��ان و چهارمحال و بختی��اری را نزدیک به 

هم دید. 
به همه این دالیل، اثبات می ش��ود که آب به هر 
مقدار و میزان یک مسأله فراملی است که تنها و 
تنها نیازمند اصالح نگاه و تغییر ش��یوه مدیریتی 
است. شاید اگر شیخ بهایی زنده بود، می توانست 
دوباره طوماری برای همین مقدار آب بنویس��د 
 و مش��کل همه را حل کند. ش��اید بای��د منتظر 

شیخ بهایی دیگری باشیم تا تشنه نمانیم. 
مردم اس��تان چهارمحال و بختی��اری و اصفهان 
س��الیان س��ال اس��ت ک��ه درکنارهم ع��الوه بر 
جغرافیایی مشترک، تاریخی مش��ابه دارند؛ چرا 
که کم نیس��تند بزرگمردانی همچ��ون آیت اهلل 
دهک��ردی، میرزا حبیب دس��تان بن��ی معروف 
به میرزا حبی��ب اصفهانی وعمان س��امانی که از 
بام ایران به نصف جهان آمدند و ماندگار ش��دند 
تا گواهی باش��ند بر این ک��ه » ملت ه��ا با هم و 

درکنارهم« خواهند ماند، ولی... . 

500 هزار تومان سهم چند سال خشکسالی است؟  

حق آبه، صدقه یا حق السکوت 

 کمک میلیاردی مردم 
در جشن نیکوکاری

 مدیرکل پست استان اصفهان که جزء 
گروه 
مدیران کمتر رسانه ای این شهر است، شهر

چندی پیش در نشست مطبوعاتی خود 

با خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر شد و درباره برخی آمارهای 
موجود این اداره کل سخن گفت. در ادامه بخش هایی ازسخنان 

وی را مرور می کنیم. 
    تا پایان بهمن ماه امسال یک هزار و 80 واحد پستی دولتی و 
خصوصی در نقاط مختلف استان خدمت رسانی به مردم را انجام 
داده اند و طی 11 ماهه نخست امسال 35 میلیون و 44 هزار و 

480 مرسوله در استان اصفهان پذیرش و ارسال شده است.
    واحد های مربوط به رهس��پاری مرس��والت پس��تی نیز به 

صورت شبانه روزی در سطح استان فعالیت می کنند.
    مرسوالت پستی وارد شده به استان نیز 23 میلیون و 631 

هزار و 901 مرسوله پستی بوده است.
     ترافیک مرس��والت وارده خارج از کش��ور به اس��تان نیز 
 طی 11 ماهه نخس��ت امس��ال 316 هزار و 846 مرسوله بوده 

است.

    ترافیک مرسوالت پستی صادر شده به استان 14 درصد و 
ترافیک مرسوالت پستی وارد شده به استان نیز نسبت به سال 

گذشته رشد 15 درصدی دارد.
    در زمینه خرید و فروش اینترنتی نیز نسبت به سال گذشته 

با رشد 25 درصدی مواجه هستیم.
    111 مورد از خطوط داخلی است و هشت مورد از خطوط 

پستی فعال استان نیز به خارج از استان اختصاص دارد.
     شاخص ترین این قرارداد ها با اداره کل ثبت اسناد و امالک 

و اداره کل ثبت احوال بوده است.
     در زمینه صدور اس��ناد مالکیت نیز 54 هزار مرس��وله به 

مکان های متقاضیان ارسال شده است.
     اداره پست استان فعالیت های گس��ترده ای را در راستای 
ارتقای خدمات پستی در سطح استان اصفهان انجام داده و در 
دومین دوره جایزه کیفیت فناوری اطالعات نیز استان اصفهان 

گواهینامه اهتمام کیفیت را از آن خود کرده است.
     عضو اتحادیه بین المللی پست هستیم و پنج استان بزرگ 
کش��ور از جمله اصفهان، تهران، خراس��ان رضوی، گلس��تان 
و فارس ب��رای دریافت ای��ن گواهینامه در آزم��ون مورد نظر 

 شرکت کرده بودند و اصفهان موفق به دریافت این گواهینامه 
شده است.

    اداره پس��ت با کمک شرکت خارج س��ازمان حرکتی را در 
مرداد ماه امس��ال برای سنجش رضایت مش��تریان انجام داده 
که اصفهان در بین تمام اس��تان ها و مناطق پستی تهران رتبه 

نخست را به دست آورده است.
    متقاضیان برای ارسال کارت پس��تال می توانند با مراجعه 
ب��ه س��ایت www.ecard.Post.ir و ی��ا بخ��ش خدم��ات 
 الکترونیک سایت  www.post.ir نوع کارت پستال را انتخاب 

کنند.
    در تالش هس��تیم س��رویس های قدیمی را احیا کنیم. به 
دلیل افزایش ارس��ال توزیع هدایا در ایام نوروز نیرو های اداره 
پست در مرکز تجزیه، مبادالت و توزیع مرسوالت در تمام ایام 
نوروز به جز روز های نخست و سیزدهم فروردین ماه  سال آتی 

فعال هستند.
    در ایام نوروز دفتر پس��ت میدان امام )ره( از ساعت هشت 
صبح تا 20 خدمات پستی به همش��هریان و مسافران نوروزی 

ارایه می دهند.

مدیرکل پست استان اصفهان در نشست مطبوعاتی:

امسال حدود 24 میلیون مرسوله پستی داشتیم 

تأمین حدود 40 درصد گل شبو کشور 
در استان اصفهان

مدیرامور باغبانی س��ازمان جهادکشاورزی اس��تان اصفهان گفت: این 
اس��تان حدود 12 میلیون گلدان گل ش��بو به مناس��بت س��ال نو روانه 
 بازار کرده اس��ت. احمد رییس زاده با بیان این که استان اصفهان حدود 
40 درصد از گل شبو کش��ور را تأمین می کند، اظهار داشت:  تولید گل 
 ش��بو در این اس��تان 45هکتار از 119 هکتار گل های نشایی – فصلی

 را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت. وی ادام��ه داد: این گل ب��ه عنوان 
 عمده تری��ن تولید گل های نش��ایی – فصلی در این اس��تان ش��ناخته 
 م��ی ش��ود ک��ه عم��ده تولیدکنن��دگان آن شهرس��تان ه��ای 
خمینی شهر، نجف آباد و فالورجان هس��تند. مدیرامور باغبانی سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان افزود: تولید گل شبو در این استان نسبت 

به سال گذشته 5 درصد بیشتر بوده است.

 کاشت ۱20 هزار اصله نهال 
در فضای تصفیه خانه های آب اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 120 هزار اصله نهال 
در فضای تصفیه خانه های آب استان توسط آبفای اصفهان کاشته شد. 

هاشم امینی با اش��اره به این که آبفای اس��تان اصفهان مطابق با حفظ 
محیط زیس��ت و کاهش آلودگی هوا در س��ال جاری اقدام به کاش��ت 
 120 ه��زار اصله نهال ک��رده، اظهار داش��ت: ای��ن نهال ه��ا در فضای 
تصفیه خانه های فاضالب شمال، جنوب، شاهین ش��هر، اداره مرکزی، 
تصفیه خانه آب باباش��یخعلی، چاه ه��ای فلمن، کارخانه لوله س��ازی و 
انبار چش��مه توتی کرده اس��ت. وی افزود: در سال گذش��ته نیز شرکت 
 آب و فاضالب اس��تان اقدام به غرس 88 هزار اصله نهال در فضای س��بز 
تصفیه خانه های فاضالب، آب، اداره مرکزی، چاه های فلمن، کارخانه لوله 

سازی و انبار چشمه توتی کرده بود.

حضور خیرین در عرصه های مختلف 
ارزشمند است

اس��تاندار اصفهان گفت: حضور خیرین در عرصه های مختلف عمرانی، 
تولیدی و خدماتی بسیار ارزشمند است. 

 علیرضا ذاک��ر اصفهان��ی در دیدار ب��ا جمع��ی از خیرین خیری��ه امام 
 محمد باقر )ع( افزود: خدماتی بی نظیر از س��وی خیرین در عرصه های
 مختلف صورت گرفته است. وی با اشاره به حضور خیرین در شهرستان ها،

اظهار کرد: فعالیت خیرین در همه شهرس��تان ها چش��مگیر است و با 
 حضور این افراد خدمات ارزنده ای در شهرس��تان ها ارایه ش��ده است. 
ذاکر اصفهانی تصری��ح کرد: خیرین به عنوان پش��توانه نظام در خدمت 
مردم هستند و حضور این افراد در شرایط اقتصادی فعلی آرامش بخش 

جامعه خواهد بود. 

 محله عاشق آباد اصفهان 
توجه ویژه مسئولین را می طلبد

 نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: محله 
عاشق آباد یکی از محالت محروم اس��ت که توجه ویژه مسئولین به این 

محل را می طلبد. 
اولین نشس��ت س��مینار »عاش��ق آباد، فرصت ه��ا و  چال��ش ها« که 
ش��امگاه18 اس��فند با حضور عباس مقتدایی نماینده م��ردم اصفهان 
 در مجلس ش��ورای اس��المی، جمالی نژاد مع��اون عمرانی اس��تاندار و 
تنی چند از مسئوالن برگزار شد، عباس مقتدایی ضمن تقدیر از برگزار 
 کنندگان این س��مینار، آن را بس��یار اثر بخش دانس��ت و گفت: محله 
عاشق آباد یکی از محالت محروم اس��ت که توجه ویژه مسئولین به این 
محل را می طلبد. وی مشکالت عاشق آباد را به حدی دانست که نیاز است 

چندین کارگروه تخصصی بر روی آن بحث و بررسی کنند.



چهره روزیادداشت

 رییس انجمن صنایع همگن خودرو 
نیرو محرکه اصفهان:

قیمت خودرو را کیلویی حساب نکنید
رییس انجمن صنایع همگن خودرو نیرومحرکه اصفهان گفت: بیش��تر 
اظهارنظرها راجع به صنعت خودرو سیاس��ی و غیر کارشناس��ی است و 

برخی، قیمت خودرو را کیلویی حساب می کنند.
ابراهیم احمدی با اشاره به تصمیمات اخیر دولت و مجلس در خصوص 
وضعیت قیمت خودرو، اظهار داشت:۷۰ درصد خودرو تولیدی را قطعات 
آن تشکیل می دهد که قیمت آن به واقع سه برابر شده است. وی افزود: 
بیش��تر اظهارنظرها راجع به صنعت خودرو سیاس��ی و غیر کارشناسی 
اس��ت. رییس انجمن صنای��ع همگن خ��ودرو نیرومحرک��ه اصفهان با 
بیان ای��ن که ارزش ی��ک خودرو به وزن آن نیس��ت، گف��ت: در صنعت 
خودرو تکنولوژی ب��ه کار می رود، در حالی که برخ��ی قیمت خودرو را 
 کیلویی حس��اب می کنند. وی تصریح کرد: یک گوشی تلفن با وزن آن 
قیمت گذاری نمی ش��ود، بلکه تکنولوژی به کار رفته در آن ارزش��ش را 
مش��خص می کند. احمدی با اش��اره به افزایش۲۰ برابری قیمت فوالد 
از سال ۱۳۷۵ تا به امروز، بیان داشت: این رش��د در خودرو حدود چهار 
برابر شده و نش��ان دهنده عدم تعادل قیمت است. وی قیمت خودرو در 
بازار را غیر واقعی دانست و تأکید کرد: نرخ خودرو باید به تعادل برسد و 
این به معنای افزایش صرف نیست. رییس انجمن صنایع همگن خودرو 
 نیرومحرکه اصفهان ادامه داد: باید قیم��ت تعادلی ارز در صنعت خودرو 

به وجود آید و قیمت خودرو آزاد شود و دولت نظارت داشته باشد.

خبر ویژه

4
کاالیاساسیتاپایانخرداد۹۲ارزمرجعمیگیرد

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: تا پایان خرداد 9۲ کلیه کاالهای اساسی ارز مرجع دریافت 
می کنند و در خصوص بقیه ماه های سال آینده نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده است. علی اکبر پورکاوه 

افزود:  هیچ کمبودی در ذخایر کاالی اساسی کشور نیست.
ما را به خیر هدفمندی یارانه ها 

امید نیست، شر مرسان!
حجت االسالم محمد تقی رهبر

اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه ها برابر ب��ا وقوع فاجعه بزرگ دیگری 
اس��ت و اکنون در مورد یارانه ها باید گفت که مرا به خیر تو امید نیست، 
شر مرس��ان. اکنون هم یک فرد میلیونر و هم یک فردی که از گرسنگی 
به نان شب خود نیز محتاج اس��ت به یک میزان از عیدانه دولت استفاده 
می کنند، در حالی که اگر کمکی هم به مردم انجام می شود، باید هدف دار 
باشد. این گونه مشکالت اقتصادی ما رفع نمی شود و متأسفانه این عیدانه 
می تواند مانن��د یارانه ها تورم 
را در جامعه ایجاد کند. دولت 
به جای این ک��ه یارانه ها را به 
تولید بدهد تا کارخانه ها فعال 
شوند و جنس ها را ارزان کنند 
که قدرت خرید م��ردم را باال 
ببرند، با عجله ای��ن پول را به 
حساب مردم ریخت تا بگوید ما 

به مردم کمک می کنیم.
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در این باره، چندی پیش یک مقام مسئول در وزارت 
جهاد کشاورزی، سوءمدیریت در شرکت پشتیبانی 
امور دام را علت اصلی گرانی گوشت در بازار دانسته 
بود. مدیرکل مرکز اصالح  نژاد و بهبود تولیدات دامی 
وزارت جهادکش��اورزی، در این زمین��ه گفته بود: 
مسئوالن این ش��رکت دولتی باید هر چه زود تر به 
وعده هایی که به تولیدکنندگان داده اند، عمل کنند 

و نهاده های ارزان قیمت را در اختیار آنان بگذارند. 

مشکل در کجاست؟ 
هرچند در نگاه نخست مشکل، تهیه نهاده های دامی 

گفته می شود، ولی باید پرسید مشکل اساسی برای 
تهیه نهاده های دامی چیس��ت؟ در حالی که گفته 
می شود، اتحادیه ها اقدام به پیش خرید و واریز پول 
برای دریافت نهاده های دامی کرده اند، تنها نزدیک 
۴۰ تا ۶۰ درصد نهاده ه��ا در اختیار آنها قرار گرفته 
و هنوز مشکالتی بر س��ر پخش یا تهیه این نهاده ها 

وجود دارد. 

سیاست های سردرگم دولت
در همین حال، می بینیم که فش��ار ب��ر دولت برای 
کنترل و تنظیم بازار، موجب ش��ده است که دولت 

اقدامات و سیاست های پراکنده ای را در این زمینه در 
پیش گیرد. بنا بر آخرین اخبار درباره گرانی گوشت و 
مرغ، بر پایه نشستی که میان تولید کنندگان گوشت 
و مرغ و وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزار شده، 
قرار ش��د تا این واحد ها در ازای دریافت نهاده هایی 
چون ذرت و سویا، گوشت و مرغ در اختیار وزارتخانه 
بگذارن��د. به گفته حس��ین مقدم نی��ا، مدیر عامل 
اتحادیه سراسری مرغداران کشور، قرار شده است  
تولید کنندگان به ازای تحویل 8/۴ کیلوگرم ذرت و 
۲/ ۲ کیلوگرم کنجاله سویا، یک کیلوگرم مرغ گرم 
به بهای ۴۴۰۰ تومان در میادین تحویل دهند؛ البته 

وی این کار را نا مناسب خوانده و از آن به عنوان یک 
اقدام مسکن و زودگذر یاد کرده است.  وی همچنین 
اذعان کرده که چندی پیش، یک شرکت بر همین 
اساس۳۰۰ تن مرغ به سازمان فروخته که عمالً هیچ 
تأثیری در قیمت بازار نداشته و الزم به توضیح است 
که در حال حاضر هر کیلو مرغ در بازار اصفهان روز 

گذشته به مبلغ ۶۲۰۰ تومان فروخته شد.

افزای�ش 4۷ درص�دی نرخ گوش�ت در 
اصفهان

در کنار این ها، رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان 
ه��م در گفتگویی که با رس��انه ها داش��ته، خبری 
از کاهش قیمت گوش��ت که نداش��ته هی��چ، تازه 
از افزای��ش ۴۷ درص��دی قیمت گوش��ت قرمز در 
آستانه شب عید نسبت به س��ال گذشته خبر داده 
است: س��ال گذش��ته در این ایام نرخ گوشت قرمز 
حدود ۱8 هزار تومان بود، اما امس��ال گوشت قرمز 
 معمولی در اصفهان کیلویی ۲۶ هزار تومان به فروش 
می رسد. از طرفی با وجود اعالم نرخ گوشت از سوی 
اتخادیه، در مغازه های س��طح ش��هر گوشت قرمز 
با قیمت۳۲ ت��ا ۳۶ هزار تومان به ف��روش می رود. 
 اصغر باطنی این نوسان قیمت ها را این طور توجیه 
می کند: »قیمت گوس��فند ه��ر روز در بازار متغیر 
اس��ت و همچنین نوع درخواس��ت متفاوت مردم 
برای خرید گوشت بدون استخوان، راسته و... سبب 
تغییر نرخ ها  می ش��ود. ضمن این ک��ه اصفهان از 
لحاظ تعداد دام��داری ها در تأمین گوش��ت قرمز 
خودکفا نیس��ت و بخشی از گوش��ت قرمز مورد نیاز 
اصفهان از شهرهای کردستان، مالیر، خرم آباد،تبریز 
و... تأمین می شود. البته ناگفته نماند در شهرستان 
فریدون ش��هر یک هزار و 9۴۱ تن گوش��ت قرمز 
 تولی��د می ش��ود که ب��ه عن��وان نمونه، نش��ان از 
س��رمایه های خودکفای��ی دراین زمین��ه و وجود 
ظرفیت های این چنینی در شهرس��تان های تابع 
دارد.«  او وضعی��ت بازار گوش��ت اصفه��ان را آرام 
توصیف کرده و می گوید که م��ردم اصفهان برای 
گوشت شب عید با هیچ کمبودی مواجه نخواهند 
ش��د: »امس��ال اصفهان  برای تأمین گوشت قرمز 
در آس��تانه نوروز و حتی در زمان سفرهای نوروزی 
مسافران کمبودی ندارد و ۱۱۰۰ قصابی پروانه دار و 

بدون پروانه در اصفهان فعال هستند و ۵۶۰ قصابی 
پروانه کسب دارند.

قاچاق گوشت و نداشتن آمار 
قاچاق گوشت از آن دس��ته مواردی است که همه 
کارشناسان و مس��ئوالن به وجود آن معترفند، اما 
آماری ب��رای ارایه در اختیار ندارن��د و در این میان 
قاچاق گوس��فند زنده در اصفه��ان، در آمار قاچاق 
موجود اس��ت: »در اصفهان قاچاق گوش��ت قرمز 
گزارش نشده، اما گوسفندهای زنده ای که به عنوان 
مثال از کردستان به اصفهان وارد می شد، به دلیل 
تقاضای کشورهای عربی، از استان خارج و از طریق 
مرز تبریز به کش��ورهای عربی قاچاق می شدند. با 
اطالع این موضوع به مس��ئوالن و مطرح شدن آن 
در مجلس، تا ح��دودی جلو قاچاق گوش��ت قرمز 
گرفته ش��د، اما آمار دقیقی از قاچاق گوسفند زنده 
در اصفهان نداریم.« وزیر جهاد کشاورزی می گوید 
که امسال شاهد افزایش صادرات و قاچاق دام به ویژه 
 دام گوسفندی به کشورهای همسایه و خلیج فارس 
بوده ایم. تا این ج��ای صحبت صادق خلیلیان هیچ 
ابهامی وجود ن��دارد، اما در ادام��ه گفتگویی که با 
ایرنا داشته، گفته که این افزایش صادرات و قاچاق 
دام باعث کاهش قیمت گوشت در برخی استان ها 
شده اس��ت! حال این که چطور قاچاق گوسفندان 
زبان بس��ته باعث کاهش قیمت، آن ه��م تا حدود 
 ۱۰هزار تومان در استان ها شده، با دودوتا چهارتای 
اقتصاددان ها همخوانی ندارد. ش��اید منطق جناب 
 وزیر ب��ا آنچه در ب��ازار دیده و ش��نیده و خریداری 

می شود، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. 

کالم آخر
به نظر می رسد دولت تحت فشار از چند سو، ناگزیر از 
دست به گریبان شدن با تنظیم بازار است و مشکالت 
پیدا و پنهان در این حوزه، عماًل وقت و هزینه بسیار 
باالیی از دولت گرفته است. حرکت دولت به سمت 
اقدامات عاجل و ُمس��کن در این حوزه، نشان از آن 
دارد که شاید عماًل امکان برنامه ریزی بلند مدت و 
سیاست گذاری پایه ای در این خصوص برای دولت 
بسیار دشوار شده و سررشته کار از دست دولت به 

در آمده است.

شیرازه قیمت ها از دست دولت خارج شده است

گوشتقرمز،بازارراسرخکرد

افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه در اقالم مصرفی سبد کاالی خانوار، موضوعی است که در یکی، دو ماه اخیر  با  گروه 
آن بسیار برخورد کرده ایم. نوسانات قیمتی که بیشتر در راستای افزایشی بوده، همچنان ادامه دارد و در این میان، اقتصاد

وعده ها و سیاست های دولت پاسخگوی تنظیم بازار نیست. افزایش دوباره بهای گوشت و مرغ در هفته گذشته، در 
حالی بود که انتظار می رفت با وعده های دولت مبنی بر تهیه نهاده های دامی و در اختیار گذاشتن آن برای دامداری ها و مرغ داری ها شاهد 
کاهش قیمت باشیم، اما این افزایش قیمت نشان داد که عماًل یا این وعده ها تحقق نیافته و یا مشکالتی اساسی بر سر این موضوع وجود 

دارد، این در حالی است که همه انتقادات مستقیم متوجه شرکت پشتیبانی امور دام است. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود اختصاصی
5509 شماره: 10920 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب طویله بشماره پالک 
305- فرع��ی از 128- اصلی واقع در هنجن ج��زء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز 
بنام آقای حس��ن شریفی فرد هنجنی فرزند علی اکبر در جریان ثبت می باشد 
و بعلت عدم حضور مالک در آگهی تحدید حدود عمومی بایس��تی تجدید گردد 
اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/2/15 در محل ش��روع و 
بعم��ل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
بهم رس��انند ضمن��ًا اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 
قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف/ 295 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
5510 ش��ماره: 10921 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب و طویله جنب آن 
بشماره پالک 308- فرعی از 128- اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 حوزه 
ثبتی نطنز بنام آقای حسن شریفی فرد هنجنی فرزند علی اکبر در جریان ثبت 
می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی تحدید حدود عمومی بایس��تی 
تجدی��د گ��ردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای 
نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/2/15 در 
مح��ل ش��روع و بعمل خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی ب��ه کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 296 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350405233 ابالغی��ه:  ش��ماره   6126
9109980350401023، ش��ماره بایگانی شعبه: 911038، خواهان خانم زهرا 
شایق بروجنی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان اکبر چنگانی خوراسگانی و 
اکبر آقاجانی به خواس��ته فس��خ قرارداد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارب��اغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 9109980350401023 ثب��ت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 
1392/1/27 و س��اعت 11:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده اکبر چنگانی و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 14117  دفتر ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6280 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به حس��ین مرکزی فرزن��د عباس موضوع 
دادخواس��ت 1- زهرا زارع اصالتًا و به قیمومیت از پژمان مهرابی 2- مژگان 
مهرابی مبنی بر اس��ترداد مبیع که تحت کالس��ه 901246 ح/9 ثبت شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خوانده درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر آگهی شده اس��ت که مراتب طبق ماده 
73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر 
می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 92/1/27 ساعت 
11 صبح جهت رس��یدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر 
شوید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی 
وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/ 15148  

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350504231 ابالغی��ه:  ش��ماره   6415
9109980350500723، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910726، خواهان مهدی 

گنجعلی دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدمهدی جوالئی زاده به خواسته 
اس��ترداد مال )منقول( تعداد 160 س��که بهار آزادی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350500723 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/1/27 
و س��اعت 8:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 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 گردد. م الف/ 

15484 دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7421 ش��ماره: 15050 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ معروف سینه 
مارچون س��ه ربع رجل بشماره پالک 288 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه 
جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام خانم شمس��ی مبینی کشه فرزند علی در 
جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید 
گ��ردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده 
تحدی��د حدود پالک مرق��وم در س��اعت 10 صب��ح روز 1392/2/8 در محل 
ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف/ 393 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
7422 ش��ماره: 14927 چون تحدید حدود ششدانگ دو باب طویله مخروبه و 
اطاق فوقانی و بش��ماره پالک 252/1 و 252/5 فرع��ی از 71- اصلی واقع در 
سرش��ک جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام علی یکه سوار فرزند فرج اله در 
جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید 
گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای نامبرده 

تحدید ح��دود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1392/2/17 در محل 
ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف/ 392 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350804446 ابالغی��ه:  ش��ماره   7435

9109980350800990، شماره بایگانی ش��عبه: 911038، خواهان احمدرضا 
مظلوم زاده دادخواستی به طرفیت خوانده محسن کاغذگران به خواسته مطالبه 
طلب و تأمین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800990 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/1/28 و س��اعت 9:00 تعیین ش��ده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7436 کالس��ه پرونده: 911141 ح/ 15، وقت رسیدگی: 92/1/28 ساعت 11/30، 
خواه��ان: عاطفه مظاه��ری، خواندگان: 1- ساس��ان و حامد س��پنتا، 2- منیژه 
ش��هامت، خواس��ته: تجویز انتقال منافع. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارج��اع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهمرساند. رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
7440 خانم فریبا مرادی فرزند خدارحم دادخواس��تی به طرفیت آقای حسین 
مرادی فرزند علی خان به خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که 
به کالس��ه 9109980352201509 و به شماره بایگانی 911556 در شعبه 22 
دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی مورخ 92/2/16 
س��اعت 12/30 ظهر تعیین شده اس��ت. از آنجا که خوانده مجهول المکان می 
باشد به دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در یکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و 
در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به 
دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

م الف/ 15865 افغانی- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7441 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به ولی اله مشهدی فرزند غالمحسین موضوع 
دادخواس��ت علیرضا متین مبنی بر وجه دو فقره چک که تحت کالسه 910788 
ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نش��ر آگهی شده است که 
مراتب طب��ق ماده 73 برای یک نوب��ت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 
92/2/10 س��اعت 10/30 صبح جهت رس��یدگی در ش��عبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 
دفاعی��ه و یا عدم معرفی وکی��ل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رأی مقتضی صادر 
خواهد نمود. م الف/ 15852 مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7566 شماره: 11191 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی شش 
قفیزی بشماره پالک 1598- فرعی از 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 
حوزه ثبتی نطن��ز بنام خانم فاطمه وثوقی فرزند جعفر و غیره در جریان ثبت 
می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی تحدید حدود عمومی بایستی تجدید 
گ��ردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده 
تحدی��د ح��دود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1392/2/16 در محل 
ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف/ 396 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
7654 ش��ماره: 9895 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که فعاًل دو 
درب باب باغ محصور و مش��جر می باشد و بشماره پالک 191 فرعی از 213 

اصلی واقع دش��ت کوهن طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که بنام حبیب 
اله اصغری گیوه چی و غیره فرزند حس��ین در جریان ثبت می باش��د و بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دستور 
اخی��ر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید ح��دود پالک مرقوم در 
س��اعت 10 صبح روز 1392/1/27 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موج��ب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد 
که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظی��م صورت مجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 406 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت
7865 ش��ماره: 15926 خانم کبری جالل فرزند س��ید حسین باستناد دو برگ 
استش��هادیه محلی که هویت و امضاء شهود رس��مًا گواهی شده است مدعی 
است که س��ند مالکیت ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 148/80 مترمربع پالک 
ش��ماره 101/209 واق��ع در بخش 10 ک��ه در صفحه 458 دفتر 24 بش��ماره 
س��ریال س��ند 0114794 الف/ 87 امالک ذیل ثبت 81110 بن��ام کبری جالل 
فرزند س��ید حس��ین ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و در اثر اسباب کشی از 
بین رفته/ مفقود ش��ده اس��ت چون درخواس��ت صدور المثنی س��ند مالکیت 
نامب��رده را نموده طبق تبصره یک اصالحی م��اده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مرات��ب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامل��ه )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود س��ند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اص��ل س��ند یا ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر طرف مهل��ت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
 صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد ش��د.  م الف/ 414 ش��ادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز

ابالغ رأی
7915 کالسه پرونده: 1570/91، شماره دادنامه: 1975، مرجع رسیدگی: شعبه 
8 شورای حل اختالف، خواهان: غالمعلی ش��فیعی فالورجانی فرزند براتعلی 
نشانی: فالورجان خ میثم جنب بانک تجارت پ 32، خوانده: عبدالرضا بهلولوند 
فرزند جهانگیر مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه 
ی��ک فقره چک به ش��ماره 409725-89/6/15 بانک صادرات ایران به انضمام 
هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اخت��الف، در خصوص دعوی آقای 
غالمعلی ش��فیعی فالورجانی به طرفیت آقای عبدالرضا بهلولوند به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 409725 مورخ 89/6/15 
ب��ه عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خس��ارات 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 اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالب��ه وج��ه آن دارد و اینکه خوان��ده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مق��ام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 
313 قان��ون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حک��م بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و هزینه های نش��ر آگهی و 38/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
خس��ارت تأخی��ر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موص��وف )89/6/15( تا 
تاری��خ اجرای حکم در حق خواه��ان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 
باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



کافه کتابیادداشت

خبر ویژه

سلسله پهلوی به روایت مسعود ده نمکی
درحالی که فیلم »رسوایی«  تازه ترین س��اخته ده نمکی به زودی روی پرده سینماها می رود، او 
قصد دارد سه گانه ای درباره دوره پهلوی جلوی دوربین ببرد. وی درخصوص پروژه تازه  اش گفته 
است: طرحی است که مضمونی تاریخی دارد و دوره پهلوی ها )1357- 1304( را روایت می کند. 
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 چهارشنبه سوری
در جدایی نادر از سیمین

فیلم تحس��ین ش��ده »جدایی نادر از 
سیمین« س��اخته اصغر فرهادی، تنها 
فیلم ایرانی دارنده جایزه اسکار و جایزه 
بهترین فیلم خارجی شش��مین دوره 
جوایز س��االنه انجمن منتق��دان فیلم 

استرالیا را دریافت کرد.
ب��ر اس��اس اع��ام محم��د اطبای��ی 
پخش کننده بین المللی سینمای ایران، 
این جایزه صدوشش��مین جایزه بین المللی اصغر فرهادی محسوب 
می ش��ود. او تاکنون3 جایزه برای »رقص در غب��ار«، 7 جایزه برای 
»ش��هر زیبا«، 7 جایزه برای »چهارشنبه س��وری«، 12 جایزه برای 
 »درباره الی«، 76 جایزه برای »جدایی نادر از سیمین« و یک جایزه 
رسانه اروپا و در مجموع 106 جایزه در خارج از کشور دریافت کرده 

است.
فیلم »جدایی نادر از س��یمین« در93 جشنواره جهانی به روی پرده 
 رفته و در47 کش��ور مختلف نی��ز به نمایش عمومی درآمده اس��ت.

اصغر فرهادی این روزها مش��غول تدوین نهایی جدیدترین ساخته  
س��ینمایی اش با نام »گذش��ته« با حضور چند بازیگر شناخته شده 

بین المللی در فرانسه است.

 »ازبارانی که دیر بارید« 
منتشر شد 

کتاب شعر »از بارانی که دیر بارید« سروده احمدرضا احمدی از سوی 
نشر ثالث به چاپ رسیده است.

همچنی��ن به تازگی جل��د چهارم نمایش��نامه های »ش��اعر« از این 
شاعر و نویس��نده  پیشکسوت منتشر ش��ده اس��ت. این اثر در ادامه   
نمایشنامه های اوست که با عنوان نمایشنامه های »شاعر 4؛ نیمکت 
آبی رنگ  در انتهای دریا و ضیافتی مجلل« از سوی نشر قطره به چاپ 

رسیده است. پیش تر س��ه جلد از این 
مجموعه از سوی نش��ر یادشده منتشر 
شده اس��ت. اخیرا نیز به قلم احمدی، 
دوره   هفت جلدی »دفتر های واپسین« 
از س��وی نش��ر کتاب نیکا منتشر شده 
است. عنوان دفتر ها به این شرح است: 
»دفتر اول؛ به رن��گ آبی«، »دفتر دوم؛ 
به رنگ پرتقالی«، »دفتر سوم؛ به رنگ 
زرد«، »دفت��ر چهارم؛ به رنگ س��بز«، 
»دفتر پنج��م؛ به رنگ آبی آس��مان«، 
»دفتر ششم؛ به رنگ آبی دریا« و »دفتر 

هفتم؛ به رنگ آبی نیلی«.
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وارد شهر که می شدی سر هر چهارراه و سه راه و 
فلکه ای بنر بزرگ تبلیغ جش��نواره را می دیدی. 
»دومین جشنواره ملی ش��عر کودک و نوجوان، 
زمان15و16اس��فند ماه، مکان تاالر شیخ بهایی 
شاهین ش��هر« ورودی تاالرهم پربود از بنرهای 
جش��نواره. دم در با یک کیک و آبمیوه شما را به 

سالن اصلی هدایت می کردند.
یک عالمه صندلی که هنوز از تماش��اگر پر نشده 
بود و یک س��ن بزرگ آذی��ن ش��ده، نگاهتان را 
مجذوب خود م��ی کرد. یک عالم��ه فرفره رنگی 
از باالی سن آویزان ش��ده و پرنده های یونولیتی 
روی پرچین های کائوچویی نشس��ته بودند.کلی 
بادبادک رنگارنگ. رنگ و نور و شادی همه جا را 
گرفته بود. برنامه با اجرای مجری و گروه موسیقی 

آراد شروع شد.

اجرای زنده موسیقی کودکان
بچه ها بلز می زدند و فلوت، تعدادی از آنها هم با 
لباس فرشته چرخ می زدند و به احترام مصطفی 
رحماندوست که یک دانه انار را در دل ما کاشت 
»صد دان��ه یاقوت« را نواختن��دو خواندند. بعد از 
اجرا، بچه های گروه موس��یقی ب��ا کتاب دومین 
جش��نواره ملی ش��عر کودک و نوجوان که هدیه 
گرفته بودند به س��مت خالق »صد دانه یاقوت« 

رفتند و از او امضا گرفتند.

امضا و عکس یادگاری
م��ادر و پدرها ب��رای گرفتن امضا بیش��تر اصرار 

داشتند تا بچه ها؛ دوربین به دست منتظر بودند 
تا بچه شان به آقای رحماندوس��ت نزدیک شود 
و بایک اش��اره تصوی��ری مان��دگار را در مموری 
گوشی هایش��ان ذخیره کنند. آنقدر جلوی سن 
شلوغ شده بود که مس��ئوالن برگزاری جشنواره 
 آمدن��د و متقاضیان امضارا به س��مت صندلی ها

بدرقه کردند. 
جالب اینجا بود که مصطفی رحماندوست بدون 
هیچ عذر وبهانه ای تمام آنچه ب��ه او می دادند را 
امضا می کرد و با هرکه از او می خواس��ت، عکس 
می گرفت. این رفتار او تا آخر مراس��م اختتامیه 
 جش��نواره ملی ش��عر ک��ودک و نوج��وان ادامه 
داش��ت، آنقدر که انج��ام مصاحبه را با مش��کل 

مواجه کرد.

تشکر از مردم شاهین شهر
به دعوت مجری، دبیر جش��نواره که همان آقای 
رحماندوست بود، پش��ت تریبون رفت تا درباره 
دومین جش��نواره ملی ش��عر ک��ودک و نوجوان 
که به میزبانی ش��هرداری و اعضای شورای شهر 
ش��اهین ش��هر برگزار می ش��ود، صحبت کند. 
»خدای من همیشه در دل منی/ خدای خوشگل 
من��ی/   دوس��تت دارم هزارتا/ بیش��تر از این یه 
دنیا« رحماندوس��ت صحبتش را با این شعر که 
 از خودش بود، آغاز کرد و گفت: از طرف شاعران 
کودکانه سرای ایران از ش��ما مردم شاهین شهر، 
شهردار و اعضای شورای شهرتان تشکر می کنم 
که این فرصت را به شاعران دادید تا گرد هم جمع 
شوند و با هم تبادل تجربه و نظر کنند. این قشنگ 
ترین کاری بود که در این جشنواره رخ داد. البته 
انجمن دوس��تداران ش��عر کودک را هم تشکیل 
دادیم و بهتر از همه این که ماهم درخت کاشتیم.

استقبال خوب ازدومین جشنواره
دبیر جش��نواره به زاینده رود گفت که امسال که 
برای دومین بار اس��ت این جش��نواره به میزبانی 
شاهین ش��هر برگزار می شود، اس��تقبال خوبی 
ش��ده، به طوری ک��ه 45 نفر از ش��اعران کودک 
ونوج��وان آثار خودش��ان را به دبیرخانه ارس��ال 
کردند، درحالی که سال قبل تنها 26 نفر شرکت 
کرده بودن��د. این جم��ع 46 نف��ره، هفتصد اثر 
فرس��تاده بودند که نس��بت به س��ال قبل، 598 
 اثراضافه ش��ده ب��ود. از مصطفی رحماندوس��ت 
می پرسم که شما برای جش��نواره تئاتر کودک و 
نوجوان هم به اصفهان می آمدید، حاال هم برای 
 جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان. چه عاقه ای

به اصفه��ان دارید ک��ه این کاره��ای فرهنگی را 
در اصفهان دنبال می کنید ک��ه جواب می دهد: 
اصفهان��ی ها م��ن را دوس��ت دارند و ب��رای این 
جشنواره ها از من دعوت می کنند که بیایم. خب 

من هم استقبال می کنم.
س��ؤال دیگر من از او این است که ش��اهین شهر را 
برای تداوم این جشنواره چطور ارزیابی می کنید؟ 
که با لبخند و همین طور که دارد امضامی دهد، 
می گوید: استقبال از دومین جشنواره نشان داده 

می تواند ادامه داش��ته باش��د و تنها ش��هری که 
 در ایران اق��دام به برگزاری این جش��نواره کرده 
شاهین شهر اس��ت. به نظر من که بستر مناسبی 

است.

اوضاع بد شعر کودک
می پرس��م اوضاع ش��عر کودک چطور است؟که 
پاس��خ می دهد: زیاد خوب نیس��ت. گرانی کاغذ 
باعث ش��ده وضعیت نامناس��بی پی��ش بیاید و 
اس��تقبال مردم ازکتاب و کتابخوانی کم ش��ود. 
اما معموال مردم ایران با گذشت زمان با گرانی ها 
کنار می آیند و پیش بینی من این است که دوباره 

به حالت گذشته برگردیم و اوضاع بهتر شود.

بین المللی شدن جشنواره
 به س��راغ شهردارش��اهین ش��هر رفتی��م که با 
خوش فکری طرح جش��نواره ملی شعر کودک و 
نوجوان را از سال گذش��ته در این شهر آغاز کرده 
و با وجود مشکات اقتصادی، دومین سال آن را 
نیز به شایس��تگی برگزار کرد. ناصر نفری در این 
باره به زاینده رود گفت: س��ال90 طرح جشنواره 
ملی ش��عر کودک و نوجوان به ذهنمان رسید که 
 بعد از برگزاری آن، متوجه شدیم در بین مردم و 
رسانه ها خوب گل کرده پس تصمیم گرفتیم دوره 
دوم آن را نیز برگزار نماییم که پانزدهم و شانزدهم 
اسفند، این جش��نواره در تاالر شیخ بهایی برگزار 
ش��د. به گفته او چندی پیش تفاهمنامه ای بین 
شهرداری شاهین ش��هر، کانون پرورشی فکری 
 کش��ور و وزارت ارش��اد و فرهنگ اسامی جهت 
بین المللی ش��دن جش��نواره ملی ش��عر کودک 
و نوجوان امضا ش��ده است تا از س��ال آینده، این 

جشنواره در سطح بین المللی برگزار شود.

اهدای لوح و هدیه به شاعران برتر
یکی از برنامه های مراس��م اختتامیه جش��نواره 
اهدای لوح و هدیه به پنج ش��اعر کودکانه سرای 
برت��ر و دوازده ش��اعر کودک و نوجوان��ی بود که 
 به دبیرخانه اثر فرس��تاده بودند. مراس��می که با

ش��عرخوانی ش��اعران ادامه پیدا کردو بعد، این 
جشنواره هم تمام شد.

شاهین شهر دوباره برگزارکرد

جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان

سمیه  وقتی هوا ابری می ش�ود خیلی ها دلشان می گیرد و حس شعر و ش�اعری  عده ای گل می کند. درست مثل شاعران 
شعرکودک و نوجوان سراسر کشور که در تاالر شیخ بهایی شاهین ش�هر دور هم جمع شده بودند تا در هوای ابری و مسرور

بارانی روزهای آخر سال در دومین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان شعر بگویند وشعر بخوانند.
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ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351006239 ابالغی��ه:  ش��ماره   7933
9109980351000153، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910153، خواهان عباس 
رضایی دادخواستی به طرفیت خوانده امیرحسین فقیهی به خواسته تأمین 
خواس��ته و فس��خ قرارداد تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه 
9109980351000153 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 92/7/2 و ساعت 
8/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور مدنی  دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت 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. اطهری 

بروجنی- منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420350800494 اجرائی��ه:  7932ش��ماره 
بموج��ب   ،910588 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   ،9109980350800568
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9110090350804322 و شماره 
دادنامه مربوطه 9109970350801138 محکوم علیه س��ید رضا خدائی نام 
پدر: سید عباس مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 95/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب خسارت دادرس��ی )19/089/000 
ریال( به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 91/4/15 
در ح��ق محکوم ل��ه ابراهیم قرهی قهی ن��ام پدر: داراب نش��انی: اصفهان 
بازار باغ قلندرها جنب س��رای س��توده پخش جوراب آس��یا. رأی صادره 
نس��بت به خوان��ده غیابی بوده و حق االجرا 4750000 ریال می باش��د که 
برعهده محکوم علیه اس��ت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موق��ع اجرا گذارد. 
2- ترتیب��ي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مال��ي معرفي کند که اجرا 
حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورت��ي که خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت ده روز صورت جامع 
دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 

اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیک��ن براي فرار در پرداخت 
ام��وال خ��ود را معرفي نکنید یا صورت خالف واق��ع 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 ش��د. 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 همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. هاش��می- 

مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970353001512 دادنام��ه:  ش��ماره   7934
9009980359800774، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901153، ش��اکی: آقای 
مصطفی صفدریان به نش��انی خ 24 متری دوم ک بهارس��تان ک مهدی بن 
میالد پ 18، متهم: آقای مرتضی طاووس��ی به نش��انی خ زینبیه جنب پمپ 
بنزین خ احدی روبروی ک بعد از مسجد سمت چپ، خواسته: رأی اصالحی، 
دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی اصالحی 
می نماید. رأی اصالح��ی: در خصوص تقاضای مصطفی صفدریان فرزند 
علی مبنی بر اصالح دادنامه ش��ماره 53001334 صادره از این ش��عبه که 
طی آن نام وی به اش��تباه در ردیف متهم قرار گرفته و در دادنامه مذکور 

بعنوان متهم قلمداد شده لذا با عنایت به محتویات پرونده سطر اول دادنامه 
به ش��کایت مصطفی صفدریان علیه مرتضی طاووسی به استناد ماده 309 
قانون آئین دادرس��ی مدنی اصالح می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 

مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باش��د. تس��لیم 
رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصالحی ممنوع می باشد. م الف/ 

19260 کاظمی- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970354101651 دادنام��ه:  ش��ماره   7935
9109980364800019، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910658، ش��اکی: خانم 
غزال زرین کمر به نش��انی خ 4 باغ باال ک حجت اله ریس��ی پ 111، متهم: 
آقای محمود زرین کمر به نش��انی فعاًل مجهول الم��کان، اتهام: ترک انفاق، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح 
زی��ر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
محم��ود زرین کمر فرزند حس��ن دائر بر ترک انفاق فرزن��د واجب النفقه 

موضوع ش��کایت خانم غ��زال زرین کمر فرزند محمود دادگاه با بررس��ی 
اوراق و محتوی��ات پرونده و با توجه به کیفرخواس��ت ص��ادره از ناحیه 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان شکایت ش��اکی خصوصی و مدارک 
ارائه ش��ده عدم حضور متهم در مرحله دادس��را و در جلسه دادگاه جهت 
دف��اع از خویش و با توجه به س��ایر قرائن و ش��واهد موج��ود در پرونده 
بزهکاری متهم را محرز و مس��لم تش��خیص مس��تنداً به ماده 642 قانون 
مجازات اسالمی رأی بر محکومیت متهم به پنج ماه حبس تعزیری صادر و 
اع��الم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین ش��عبه می باشد. م الف/ 19516 نوروزی- رئیس شعبه 

115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
7936 نظ��ر به اینکه آقای غالمرضا ش��هربان فرزند علی به اتهام ضرب و 
جرح عمدی و فحاش��ی حسب ش��کایت 1- ماندانا دیناروندی فرزند رحیم 
2- زهرا طارمی فرزند فرید از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910996 
د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 

حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف/ 19514 دفتر شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352701411 دادنام��ه:  ش��ماره   7937
9109980359800347، ش��ماره بایگانی شعبه: 910475، شاکی: آقای علی 
مرادی به نش��انی خ کاوه 15 خرداد بن بس��ت ش��هید ماه پیشانیان پ 11، 
متهم: آقای رس��ول نادری به نش��انی مجهول الم��کان، اتهام: فروش مال 

غیر، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای علی مرادی فرزند اس��حاق 
علیه آقای رسول نادری پور دشتکی فرزند شنبه و دائر بر فروش مال غیر 
)فروش یکدس��تگاه پژو پارس به ش��ماره 779 م 48- ایران 13( دادگاه با 
توجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده شکایت شاکی، 
نحوه شهادت ش��هود تعرفه شده در پرونده و مطلعین و قرارداد و مدارک 
ارائه ش��ده از سوی شاکی در صفحات 8-14-21-26 و مفاد کیفرخواست 
صادره پیوستی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع 
مؤثر از خویش و س��ایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتسابی راثابت 

و محرز دانس��ته مس��تنداً به مواد 2-16 قانون مجازات اسالمی و ماده یک 
قانون مج��ازات راجع به انتقال م��ال غیر ناظر به ماده یک قانون تش��دید 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف الذکر را 
عالوه بر رد اصل مال به صاحبش )مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان( 
ب��ه تحمل پانزده ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده 
)مبلغ فوق االش��اره( درحق صندوق دول��ت محکوم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل وا خوا هی در همین دادگاه و سپس 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
مرکز استان )اصفهان( می باشد. م الف/ 19513 ذبیحی- رئیس شعبه 101 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352801958 دادنام��ه:  ش��ماره   7938
9109980364601542، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911159، ش��اکی: آقای 
س��ید حسن رادمان فر به نش��انی خ آبشار اول کوی کامبیز پ 50 واحد 2، 
متهم: آقای منوچهر هادیان به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- توهین 
به اش��خاص عادی 2- مزاحم��ت تلفنی 3- تهدید، گردش��کار: دادگاه ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی 
دادگاه: در خص��وص اتهام آقای منوچهر هادیان دائر بر توهین و مزاحمت 
تلفنی نس��بت به آقای س��ید حس��ن رادمان فر با عنایت به اظهارات شاکی، 
اس��تعالم انجام شده از اداره مخابرات، متن مکالمه انجام شده بین شاکی و 
مته��م و اینکه نامبرده علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی 
و رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است 
و دادگاه مستنداً به مواد 47 و 608 و 441 قانون مجازات اسالمی وی را به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت فحاش��ی 
و تحم��ل 91 روز حبس تعزیری بابت مزاحمت تلفنی محکوم می نماید. این 
رأی غیابی و ظرف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است و در 
خصوص اتهام وی دائر بر تهدید نس��بت به ش��اکی ب��ا عنایت به فقد دلیل 
اثباتی رأی برائت وی صادر و اعالم می گردد. این رأی ظرف بیس��ت روز 
از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م الف/ 

19512 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100362001586 ابالغی��ه:  ش��ماره   7939
9109980358101390، شماره بایگانی شعبه: 912634، در پرونده کالسه 
9109980358101390 و بایگانی 912634 د/ 1 این ش��عبه ش��کایت رویا 
رضوی علیه محمود مرتضوی به اتهام جعل و اس��تفاده از اوراق مجعول 
تحت تقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت ب��ه مجهول المکان بودن متهم و در 
اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در 30 روز پس از نش��ر آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در 
ص��ورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م 

الف/ 19511 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

فقدان سند مالکیت
8002 نظ��ر به اینکه خانم زه��ره میربد فرزند س��یداصغر باارائه دو برگ 
استش��هادیه محلي که هویت شهود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن 
س��ند مالکیت یک ونیم دانگ ازشش��دانگ پ��الک 749 / 1 واقع دربخش یک 
ثبتي ش��هرضا گردیده که س��ندمالکیت مذکورذیل ثبت 8358 صفحه 118 
دفتر66 به نام سیدحس��ن میرپورصادرگردیده سپس بموجب سندرسمي 
65339 – 8 / 4 / 49 دفتریک شهرضابه ابراهیم میرپوریان انتقال ونامبرده 
نیزمقدارفوق رابموجب سندرس��مي 1989 – 20 / 6 / 1350 دفتر2 شهرضا 
ب��ه خانم زهره میربد فرزند س��یداصغرانتقال نموده اینک نامبرده تقاضاي 

صدورس��ندمالکیت المثني نموده اس��ت لذادراجراي م��اده 120آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد 
کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي 
المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي شود. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا 

ابالغ دادخواست و وقت دادرسی
8003 خانم منصوره احمدی س��ربند فرزند محمدحسن به نشانی اصفهان 
دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه نفقه بطرفیت آقای محس��ن جاتن فرزند 
عیس��ی تقدیم که به این ش��عبه ارج��اع و به کالس��ه 911603 ع/ 25 ثبت 
گردی��ده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت براس��اس 
دادخواس��ت خواهان و حسب دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر می 
گ��ردد و از خوانده دعوت می ش��ود که برای روز 92/2/21 س��اعت 9/30 
صبح جهت رسیدگی در دادگاه ش��عبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در 
خیاب��ان نیکبخت حاضر و درهمین فرصت نیز جهت دریافت نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. بدیهی است در صورت 
عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
8004 کالس��ه پرونده: 911075 ح/15، وقت رس��یدگی: 92/2/14 ساعت 9 
صبح، خواه��ان: بانک پارس��یان، خواندگان: 1- علی پ��ور علی آبادی 2- 
قربانعلی یزدانی، خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا 
خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگه��ی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. رحیمی- مدیر 

دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
8005 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911342، چون خانم عزت علی بک شکایتی 
علیه آقای حمید مهدویان فرزن��د علیرضا مبنی بر ترک انفاق تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 103 
دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 337 ارجاع و به کالس��ه 9109980362601004 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1392/2/14 و س��اعت 10:30 تعیین ش��ده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی 
کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف/ 18148 سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تعلیق رییس به جای فدراسیون
فدراس��یون جهانی پ��رورش ان��دام و ورزش فیزیکی، سرپرس��ت 

فدراسیون پرورش اندام ایران را یک سال تعلیق کرد.
این فدراسیون جهانی )WBPSF( در خبری که روی خروجی خود 
قرار داده، آورده است، محمدرضا کاظمی آشتیانی به دلیل مواردی 
که در زیر آمده از سوی پرادیپ بابامدهوک رییس کمیته انضباطی 
فدراس��یون جهانی به مدت یک س��ال از تمام فعالیت ها در حیطه 

پرورش اندام تعلیق شد.
سه موردی که فدراسیون جهانی برای تعلیق شدن آشتیانی در نامه 

خود آورده است به این شرح است:
1     دوپینگ س��ه ورزش��کار ایرانی در مس��ابقه ها و بی توجهی 

مسئوالن پرورش اندام ایران به این موضوع.
2     بی احترامی به قانون فدراس��یون جهانی و تصمیمات کمیته 
پزشکی و ضد دوپینگ این فدراسیون که منجر به دو مورد دوپینگ 
در مسابقه های قهرمانی آسیا در گوانگجو چین و یک مورد دوپینگ 
در مس��ابقه های جهانی تایلند ش��د. همچنین بی احترامی مسئول 

پرورش اندام ایران به فدراسیون جهانی.
3     بی اعتنایی به مکاتبات انجام ش��ده و تصمیمات فدراسیون 
جهانی که منجر به ارایه لیست دوپینگی ها و همچنین نامه تعلیق به 
مقامات وزارت ورزش ایران شد که هیچ گونه سندی در ارتباط با این 

مسأله دوپینگ ارایه نشده است.
بنابراین آشتیانی از سوی فدراسیون جهانی از 28 فوریه 2013 تا 28 

فوریه2014 تعلیق می شود.
نکته جالب در تعلیق شدن آشتیانی از سوی فدراسیون جهانی این 
است که معموال در موارد اینچنینی که بحث دوپینگ در آن مطرح 
است فدراسیون محروم می شود و نه شخص، که در این مورد برعکس 

شده است.
نکته دوم ای��ن که فدراس��یون پرورش ان��دام ایران چندی اس��ت 
ارتباط خود را با فدراس��یون جهانی پرورش اندام و ورزش فیزیکی 
)WBPSF( قطع کرده و در حال رایزنی برای بازگش��ت دوباره به 
فدراسیون بین المللی پرورش اندام و بدنسازی )IFBB( است که از 
لحاظ اعتبار در درجه باالتری قرار دارد. به همین خاطر محرومیت 
آشتیانی توسط فدراسیون ذکر شده موضوع چندان مسأله سازی به 

نظر نمی رسد.
جالب تر از همه این  اس��ت که فدراسیون بدنس��ازی و پرورش اندام 
ایران سال 85 و زمانی که ناصر پورعلی فر ریاس��ت فدراسیون را بر 
عهده داشت، از سوی فدراسیون بین المللی پرورش اندام و بدنسازی 
)IFBB( نیز تعلیق ش��ده ب��ود و همان س��ال، فدراس��یون ایران، 
فدراسیون جهانی پرورش اندام و ورزش فیزیکی )WBPSF( را به 
رسمیت شناخت و با این فدراس��یون تعامل ایجاد کرد. در پرورش 

اندام، پنج فدراسیون جهانی فعالیت دارند.

ایران با دوسهمیه در غرب آسیا 
کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا تعداد سهمیه های هر کشور برای 
ش��رکت در باش��گاه های غرب آس��یا، زمان و مکان این رقابت ها را 

اعالم کرد.
کنفدراس��یون بس��کتبال غرب آس��یا ب��ا ارس��ال اطالعی��ه ای به 
فدراس��یون های ملی منطقه، تعداد س��همیه های هر کش��ور برای 
شرکت در رقابت های باشگاه های غرب آس��یا را اعالم کرد که طبق 

این اطالعیه، ایران در این دوره دو نماینده دارد. 
کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا س��همیه های ایران، لبنان، اردن 
و عراق را دو تیم و تعداد سهمیه های فس��طین و سوریه را یک تیم 

اعالم کرده است.
دو فصل گذشته به دلیل تخلف باشگاه الجال س��وریه در فینال این 
رقابت ها، این کش��ور محروم ش��د. ایران و لبنان با سه تیم در دوره 
گذشته رقابت ها شرکت کردند، اما برای دوره جدید سهمیه ایران و 
لبنان کم شده است. در این شرایط، فوالد ماهان با کسب مقام سومی 

باز هم نمی تواند سهمیه غرب آسیا را بگیرد.
کنفدراسیون بسکتبال غرب آس��یا زمان این رقابت ها را از بیست و 
یکم تا بیست و هشتم اردیبهش��ت و به میزبانی دهوک عراق اعالم 
 کرده اس��ت. با توجه به برنامه ری��زی های انجام ش��ده، این دوره از 
رقابت ها به صورت لیگ برگزار می ش��ود و دیگ��ر گروه بندی وجود 

ندارد.

جام نایب قهرمانی به اصفهان رسید
 تیم اصفه��ان به عن��وان نایب قهرمان مس��ابقات فوتبال س��احلی 

گل کوچک قهرمانی کشور رسید.
 مرحله نهایی رقابت های فوتبال ساحلی گل کوچک قهرمانی کشور 
با معرفی تیم ه��ای برتر در یزد به کار خود پای��ان داد. این رقابت ها 
که قرار بود از روز پنج شنبه آغاز ش��ود، به علت بارش شدید باران به 
روز جمعه موکول ش��د تا تیم ها هر پنج دیدار خ��ود را در یک روز 

برگزار کنند. 
این تیم با مربیگری بهروز دادخواه، سرپرس��تی پژمان س��لطانی و 
با ترکیب امیرحسین دادخواه، حمزه شیاس��ی و حسین رجایی در 
این مسابقات ش��رکت کرد. مسابقات فوتبال س��احلی گل کوچک 
زیر نظر فدراس��یون ورزش های س��نتی و بازی های بومی- محلی 

برگزار می شود.

 ماهان، رئال مادرید 
بسکتبال ایران است

بازیکن تیم بسکتبال فوالد ماهان  
اصغرکاردوست   

همه می گویند ماهان، »رئال مادرید« بسکتبال ایران است و مردم اصفهان 
انتظار داش��تند که ما قهرمان لیگ ش��ویم. سالی که نکوس��ت از بهارش 
پیداست. جواد داوری در مسابقه برابر پتروشیمی ماهشهر در رقابت های 
پلی آف مصدوم ش��د و این مصدومیت ها ادامه پیدا کرد. ماهان از ابتدای 
فصل از محمد امجد که از گاردهای خوب ایران است نیز 
بی نصیب ماند و به این دلیل نتوانست به خوبی خود را 
بازیابی کند. اگر جواد داوری و اوشین ساهاکیان مصدوم 
نبودند و می توانس��تند به خوبی مثل رقابت های 
غرب آسیا بازی کنند، نتیجه سه  بر صفر برابر 
مهرام رقم نمی خورد و ب��ه راحتی قد علم 
می کردیم، هم اکنون جز  بیان شرمندگی 
چیز دیگ��ری ن��دارم که بگوی��م. من از 

هواداران ماهان تشکر می کنم. 

6
نظرسنجي براي ماندن کشتي در المپيک

در نظرسنجي سایت معتبر ورزشي ESPN، رشته هاي کاراته و اسکیت باالتر از کشتي قرار گرفتند. این 
سایت بعد از تصمیم IOC مبني بر حذف کشتي از المپیک2020 اقدام به برگزاري نظرسنجي به منظور 
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NBA بازگشت»کریم عبدالجبار« به
»کریم عبدالجبار« از اسطوره های بسکتبال آمریکا و جهان خبر داد که 
به زودی به رقابت های NBA برخواهد گشت، اما نه به عنوان بازیکن 
بلکه در کسوت مربی ! وی با کسب 38 هزار و 387 امتیاز،  امتیازآورترین 

بازیکن تاریخ لیگ حرفه ای بسکتبال  آمریکا  به شمار  می آید. 

اولین تیم فوتبال مسی
لیونل مس��ی برای اولین بار فوتب��ال خود را از ش��هر روزاریو 

آرژانتین در حالی که پنج سال بیشتر نداشت، آغاز کرد.
لیونل مس��ی دارندهچهارتوپ طالی جهان، فوتبال خود را از 
شهر روزاریو از ایالت سانتافه آرژانتین آغاز کرد و در شرایطی که 

پنج سال بیشتر نداشت برای اولین بار پا به توپ شد. 

دروگبا شکست تیمش را رقم زد
در شرایطی که تیم فوتبال گاالتاسرای در دیدار خانگی 
در هفته بیست و پنجم س��وپرلیگ ترکیه با یک گل از 
حریفش عقب بود، داور خطای پنالتی بر روی دروگبا را 
اعالم کرد که درنهایت مهاجم ساحل عاجی با بی دقتی 

این ضربه را از دست داد تا زمینه ساز شکست تیمش شود.
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بازی نفسگیر ماهان و 
پرسپولیس در کشتی

المپیکی ها به حضور 
در اردو تمایل ندارند!

سرمربی تیم کشتی فرنگی فوالد ماهان اصفهان درباره مسابقه فوالد ماهان 
با پرسپولیس تهران از هفته سوم لیگ برتر کش��تی فرنگی که با نتیجه پنج 
 برد و به سود ماهان پایان یافت،  اظهار داش��ت: مسابقه بسیار نفسگیری بود.

کشتی گیران تیم ما اکثرا ملی پوش هستند و به همین دلیل بعد از جام جهانی 
بدن هایشان تحلیل رفته بود، ضمن این که چند مصدوم هم از جام جهانی روی 

دستمان مانده بود.
فرهاد شیرانی افزود: در چهار وزن اول همه کش��تی ها سه تایمه شد که این 
نشان از نزدیک بودن رقابت داشت، اما خوشبختانه بچه های ما توانستند کار را 
تمام کنند، هرچند که فشار زیادی به کشتی گیرانمان وارد شد. وی همچنین 
ادامه داد:  من نمی توانم درباره داوری نظر قاطع بدهم، اما به نظرم در این مسابقه 

قضاوت ها کمی ایراد داشت و چندبار رأیی که به نفع ما بود شکسته شد.

دارنده نشان نقره المپیک لندن گفت: در حال حاضر هیچ کدام از ملی پوشان 
المپیکی به حضور در اردوهای تیم ملی تمایلی ندارند. نواب نصیرشالل اظهار 
داشت: کسانی که به اردوی تیم ملی دعوت ش��دند به مسابقات همبستگی 
کشورهای اسالمی اعزام می شوند. از سوی دیگر ملی پوشان المپیکی نیاز به 
استراحت بیشتری دارند و با توجه به این که تا مسابقات جهانی، هفت ماه زمان 

داریم بنابراین یک مقدار زود است که به اردو برویم.
وی افزود: من با وزنه بردارها که صحبت کردم،  هیچ کدام تمایلی به حضور در 
اردوی تیم ملی نداشتند، چرا که تعدادی از آنها آسیب دیده و تعدادی دیگر 
نیز درگیر کارهای عقب افتاده شان هس��تند، همچنین فکر نمی کنم تیم به 
مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شود. البته تقریبا تمرین هایم را دنبال می کنم تا 

خودم را در حد آمادگی نگه دارم.

تاکنون فوتبالیست های خارجی زیادی به 
 گروه
ایران آمده اند، اما کمتر بازیکنانی توانستند  ورزش

عملکردی قابل قبول داشته باشند. در این 
بین، سپاهان بیشترین سهم را در آوردن خارجی های با کیفیت 
داشت و تاکنون بیشتر بازیکنان خارجی این تیم، عملکرد خوبی 
داشته اند.  جواهیر سوکای یکی از خارجی های خوب فوتبال ایران 

است که این روزها در سپاهان خوب گل می زند.
س�ؤال اولم کمی شخصی اس�ت. می خواهم بدانم 

چطور شد که فوتبال را انتخاب کردی؟
 16 ساله بودم که برای اولین بار پیراهن یک تیم حرفه ای را پوشیدم. 
تیم وازنیا در آلبانی اولین تیم من بود. بعد از آن هم دیدم که فوتبال، 
بیزینس خوبی اس��ت و مهم تر از آن، یک ورزش محبوب است، در 
نتیجه  به فوتبال پرداختم. در واقع فوتبالم را از هفت سالگی شروع 
کردم.  تیم هایی که در آنه��ا بازی کرده ام، هم��ه، تیم های خوبی 

بودند. در ترکیه، در بهترین تیم بودم و االس��ماعیلی مصر هم تیم 
خیلی خوبی بود. حاال هم که در سپاهان هستم بسیار راضی ام چون 

سپاهان بهترین تیمی است که تاکنون در آن بازی کرده ام.
چرا سپاهان بهترین تیمت است؟

در سپاهان هر چه بخواهم برایم فراهم اس��ت، البته در چارچوبی 
مشخص. خانواده ام هر گاه بخواهند به راحتی به ایران می آیند و در 
اینجا کامال راحت هستند. فرهنگ مردم ایران هم خیلی به مردم ما 
شبیه است. آلبانی یک کشور مسلمان نشین در اروپاست. اینجا خانه 

خوبی به من داده شده که خیلی در آن راحت هستم.
تیم ترکی�ه ای چطور ب�ود؟ امکانات آنج�ا بهتر از 

ایران نبود؟
لیگ ترکیه خیلی خوب اس��ت. به هر حال آنجا ب��ا تیم هایی مثل 
فنرباغچه و گاالتاسرای بازی می کنیم. امکانات باشگاه های ترکیه ای 
از ایرانی ها بیشتر است و برنامه ریزی بهتری دارند، اما برای من، در 
سپاهان همه چیز خوب است. در ترکیه فقط فوتبال، حرفه ای است، 

ولی در اینجا فرهنگ مردم هم خیلی خوب است.
پس از زندگی در ایران راضی هستی؟

اصفهان جای بس��یار خوبی است. همس��رم وقتی به اینجا می آید 
خیلی راضی است. من هم برای این با سپاهان قرارداد بستم چون 

همه چیزش خوب است. من مردم اصفهان را خیلی دوست دارم.
پیش از این که به ایران بیای�ی چقدر از فوتبال این 

کشور شناخت داشتی؟
نام چند تیم مانند پرسپولیس، سپاهان و استقالل را شنیده بودم. 

همچنین گاهی بازی های آنها را در لیگ قهرمانان آسیا می دیدم و 
بیش از این شناختی از فوتبال ایران نداشتم.

 از کشور ایران چه شناختی داشتی؟
همان طور که گفتم فرهنگ مردم ایران و آلبانی ش��بیه هم است. 

مردم آلبانی، ایران را دوست دارند.
از تیم ملی گفتی. خودت در تیم ملی کشورت چقدر 

بازی کرده ای؟
زمانی که 17 سالم بود به تیم ملی دعوت شدم. اکنون تعجب می کنم 
که با وجود پیش��رفت هایم، چرا دعوت نمی شوم، البته می دانم که 

مربی با من مشکل دارد.
 آرزوی فوتبالی ات چیست؟

 دوست ندارم درباره این مسأله فکر کنم. می خواهم پله های موفقیت  
را یکی پس از دیگری طی کنم و نمی دانم آخر به کجا می رسم. به 
هر حال پوشیدن پیراهن تیم ملی و کسب افتخار به همراه آن، یک 
آرزوی طبیعی برای هر فوتبالیستی اس��ت. فکر کنم اگر چند گل 

دیگر برای سپاهان بزنم، به تیم ملی هم دعوت می شوم.
ارتباطت با بازیکنان سپاهان چطور است؟

می دانید چرا سپاهان خوب است؟ چون ما یک گروهیم و مثل 
اعضای یک خانواده هستیم، یک مربی حرفه ای داریم که همه 
چیز را خودش باالنس می کند و اگر مشکلی باشد سریع حلش 
می کند. ما مدیرعامل خوبی داریم و مدیر کارخانه ما هم کارها 
را سریع جمع و جور می کند. همه اعضای تیم و باشگاه دست به 

دست هم داده ایم که سپاهان موفق باشد.
 می دانی که سپاهان قهرمان سه دوره پیاپی لیگ برتر 

است و...
 می دانم چه می خواهید بگویید! مطمئن باشید که امسال هم 
قهرمان می ش��ویم و محرم جام را برای چهارمی��ن بار پیاپی 

باالی سر می برد.

 انگار خیلی به نوید کیا عالقه داری!
محرم بازیکن بزرگی است. او مرد بزرگی است که همیشه به من 
کمک می کند. در فوتبال، همه بازیکنان کسانی را دارند که به 
آنها کمک می کنند، ولی سپاهان امسال نسبت به قبل چندان 
مقتدرانه کار نمی کند. امسال کمی از داوری ها ضرر کردیم.  اگر 
امتیازهایی را که به دلیل اشتباه داوران از دست داده ایم حساب 

کنید، اکنون ما با 12 امتیاز اختالف در صدر جدول بودیم.
 در فوتبال دنیا طرفدار کدام تیم هستی؟

 فوتبال آلمان را خیلی دوس��ت دارم و طرف��دار بایرن  مونیخ 
هستم.

 پس می شود گفت یکی از آرزوهای فوتبالی ات بازی 
در بایرن  است؟

 انشاءاهلل!
 تیم ملی آلبانی چطور؟ وضعیت فوتبال کشورت در 

اروپا چطور است؟
 در اروپا بازی کردن خیلی سخت است. ما برای صعود به جام 
جهانی باید با تیم هایی مثل پرتغال، سوئد و فرانسه بازی کنیم. 

از هر گروه هم فقط یک تیم به جام جهانی می رود.
 کمی هم درباره حضور در لیگ قهرمانان آسیا بگو. 
سپاهان اولین تیم آسیایی توست. در این بازی ها 

به چه می اندیشی؟
 هدف ما فعال این است که از گروهمان باال برویم. فکر می کنم 

امسال بتوانیم به فینال برسیم.
 پس می خواهید جام قهرمانی آسیا را هم بگیرید تا 

محرم باالی سر ببرد؟!
)با خنده( بله! یک جام آسیایی می گیریم که محرم آن را باالی 
س��ر ببرد تا با آن و چهار جام لیگ از فوتبال خداحافظی کند! 

البته این را به شوخی گفتم.

جواهیر سوکای: 

سپاهان بهترین است
 محرم جام را باالی سر خواهد برد

اولین بازی از فینال های س��ه گانه لیگ 
به سود استقالل به پایان رسید تا رقابت 
برای قهرمانی لیگ دوازدهم به پنج هفته 
باقیمانده و بازی های مستقیم سپاهان در مقابل تراکتورسازی و 

استقالل بکشد.
 البته ش��اگردان زالتکو کرانچار هم با گرفتن س��ه امتیاز از صبا، 
خودشان را از رتبه سوم به جایگاه دوم رساندند تا شاید با شکست 
استقالل در ورزشگاه آزادی بتوانند فاصله س��ه امتیازی خود با 
ش��اگردان امیر قلعه نویی را جبران کنند. صب��ا بعد از انجام یک 
بازی س��نگین در مقابل اس��تقالل که با محرومیت سه بازیکن 
تأثیرگذارش؛ یعنی بختیاری زاده، لک و میالد نوری همراه شد و 
با مصدومیت رزاقی راد، در حالی به دیدار سپاهان آمد که مرفاوی 
تیمش را برای گل نخوردن در مقابل خط حمله پرقدرت سپاهان 
ارنج کرده بود. سپاهان هم در همان نیمه اول به گل برتری رسید 
تا خیالش را از بابت پیروزی در این مس��ابقه راحت کند. مطابق 
معمول گذش��ته خلعتبری باز هم پاس گل داد تا جهان عالیان 
با انگیزه باالیش یکی از زیباترین گل های سپاهان در طول لیگ 
دوازدهم را به ثمر برس��اند. کرانچار در غی��اب بولکو و پاپی خط 
هافبک تیمش را با ترکیب محرم و جمشیدیان راهی میدان کرده 
بود، در حالی که در بازی های قبلی سپاهان معموال جمشیدیان 
به عنوان بازیکن جانشین به جای نویدکیا به میدان می آمد و این 
بار ترکیب دو نفره بازیکنان با تجربه سپاهان در خط هافبک که 
برای دقایقی از بازی، جای خود را با یکدیگر عوض هم کردند یک 

روز خوب را برای س��پاهان رقم زد. نکته نگران کننده اینجاست 
 که با رفع مصدومیت بولکو دوباره کرانچار هوس نیمکت نش��ین
 کردن جمش��یدیان به س��رش بزن��د و ای��ن ترکیب ای��ده آل

خط هافبکش را از بین بب��رد. دو گل زده در کن��ار دو تیردروازه 
و موقعیت های زیادی که توس��ط دروازه بان جوان صبا از زردها 
گرفته شد نش��ان از بازی مقتدرانه و یکطرفه سپاهان داشت که 
شاگردان کرانچار اگر کمی خوش ش��انس تر بودند شاید تعداد 
گل های این بازی به تعداد انگش��تان یک دس��ت هم می رسید. 
سوکای هم که این روزها تبدیل به مهاجم اصلی سپاهان شده باز 
هم به روند گلزنی هایش ادامه داد تا با یازده گل زده بهترین گلزن 
سپاهان در جدول گلزنان لیگ باشد. حرکات پا به توپ حاج صفی 
در سمت چپ سپاهان و پرتاب های اوت بلند و دقیق احسان نشان 
داد که کرانچار باید اعتماد بیشتری به بازیکن باتجربه و پرتالش 
تیمش داشته باشد تا از این طریق ش��رایط بازگشت حاج صفی 
به تیم ملی را فراهم کند.خط دفاعی کند و آشفته صبا در مقابل 
مهاجمان س��پاهان تقریبا حرفی برای گفتن نداشت و مرفاوی 
شانس آورد که فقط با دو گل خورده، اصفهان را به سمت قم ترک کرد. 
این پیروزی در آستانه بازی آسیایی سپاهان در مقابل الغرافه قطر 
تأثیر مثبتی بر روی شرایط روحی و روانی بازیکنان سپاهان خواهد 
داشت و اگر تیم کرانچار بتواند با دس��ت پر از قطر بازگردد بدون 
شک در بازی حساس دوشنبه هفته آینده در مقابل تراکتورسازی 
هم می توان امیدوار بود که زردها با گرفتن سه امتیاز آن مسابقه 

خودشان را همچنان در کورس قهرمانی با استقالل نگه دارند.

یکی از حساس ترین و شاید هم سرنوشت 
گروه 
 س��ازترین ب��ازی ه��ای تاری��خ فوتبال ورزش

ذوب آه��ن، ام��روز مقاب��ل آلومینی��وم 
بندرعباس برگزار می شود. 

شاگردان فرهاد کاظمی مقابل ش��اگردان پرویز مظلومی تالش 
می کنند برای به دست آوردن سهمیه پلی آف بقا در لیگ برتر در 
این دیدار بازنده نباشند. اختالف یک امتیازی ذوبی ها در جایگاه 
پانزدهم لیگ با آلومینیوم چهاردهمی شرایط را به گونه ای رقم 
زده که سه امتیاز این مسابقه حتی می تواند سرنوشت دو تیم را 
در ادامه لیگ عوض کند. آلومینیوم بعد از اخراج اکبر میثاقیان 
که مربی محبوبی در بین هواداران بندرعباسی بود در سه بازی 
گذشته اش با پرویز مظلومی دو تساوی و یک شکست به دست 
آورده که باخت ش��ش بر صفر این تیم در مقال فجرسپاسی هم 
اختالف تفاضل بندری ه��ا را با ذوب آهن جبران ک��رد و هم از 
لحاظ روحی و روانی شرایط شاگردان مظلومی را به هم ریخت، 
ولی در س��وی مقابل ذوب آه��ن در آخرین ب��ازی لیگی خود با 
گل دیرهنگام فرهادی موفق به شکس��ت داماش شد.  ذوبی ها 
البته در این م��دت یک بازی حذفی هم در مقابل پرس��پولیس 
برگزار کردند و با وجود شکست در آن مس��ابقه نشان دادند که 
هنوز هم م��ی توان به ذوب آه��ن امیدوار بود. تحت فش��ار قرار 
دادن پرسپولیس آماده از سوی ش��اگردان فرهاد کاظمی یکی 
از بازی های خوب ذوب آهن در مدت اخیر را رقم زد و فقط باید 
امیدوار بود که120دقیقه بازی پرفشار در مقابل پرسپولیس در 

ارتفاع صفر بندرعباس تأثیر منفی بر روی شرایط بدنی بازیکنان 
ذوب آهن نداش��ته باشد. البته مس��اوی در این بازی هم نتیجه 
بدی برای ذوب آهن نیست و ش��اگردان فرهاد کاظمی با توجه 
به س��ه بازی آینده خودش��ان در مقابل پیکان، راه آهن و نفت 
آبادان اگر بتوانند فاصله فعلی را با آلومینیوم حفظ کنند شرایط 
بهتری برای بقا در لیگ برتر خواهند داشت. پیروزی ذوب آهن 
 در این مسابقه هم که دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد و
  ذوب آهن با گرفتن سه امتیاز بازی بندرعباس یکی از بزرگ ترین

پیروزی ه��ای خود را ثبت خواه��د کرد. البته در س��وی مقابل 
آلومینیوم هم با صدور بیانیه ای تمام هوادارانش را برای حضور 
در این بازی بسیج کرده و بدون شک جو ورزشگاه کامال به سود 
زردپوشان بندری خواهد بود، ولی در این بین نقش بازیکنان با 
تجربه ای مثل س��پهر حیدری، فرهادی و صلصالی بسیار مهم 
است که باید با کنترل فش��ار دقایق ابتدایی آلومینیوم تیمشان 
را به سمت پیروزی هدایت کنند. بازیکنانی مثل میداودی و رضا 
ناصحی خطرناک ترین بازیکنان آلومینوم هستند که به خصوص 
میدوادی حتی بر روی ضربات ایستگاهی پشت محوطه جریمه 
هم خطرناک اس��ت و خط دفاعی ذوب آهن نباید به راحتی در 
پشت محوطه جریمه تیمشان خطا کنند. تنها محروم ذوبی ها در 
این مسابقه هم پیام صادقیان است و باید دید که بیاتی نیا یا فوفانو 
چگونه می توانند جای خالی مهاجم جوان تیمش��ان را پرکنند. 
بازگشت احتمالی مهدی رجب زاده هم شرایط را به سود باالبردن 

تجربه تیمی ذوبی ها افزایش خواهد داد.

 اختالف یک 
امتیازی ذوبی ها 
در جایگاه پانزدهم 
لیگ با آلومینیوم 
چهاردهمی شرایط 
را به گونه ای رقم 
زده که سه امتیاز 
این مسابقه حتی 
می تواند سرنوشت 
دو تیم را در ادامه 
لیگ عوض کند

نکته نگران کننده 
 اینجاست که با 
رفع مصدومیت 
بولکو دوباره 
 کرانچار هوس
  نیمکت نشین
کردن جمشیدیان 
به سرش بزند و این 
 ترکیب ایده آل
 خط هافبکش را 
از بین ببرد

سرنوشت بقا در بندرصبا پیش نیاز الغرافه

محکم مثل آهن، نرم مثل آلومينيوم!یقه گيری در صدر جدول

مسعود 
افشاری



یادداشت

 برپایی150پایگاه جشن نیکوکاری
 برای جمع آوری کمک های خیرین

مدیر کل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت:150 پایگاه 
جشن نیکوکاری برای جمع آوری کمک های خیرین در چهارمحال 

و بختیاری راه اندازی شد.
 ابوالقاس��م رس��تگار با بیان ای��ن که150پایگاه جش��ن نیکوکاری 
 برای جم��ع آوری کمک های خیری��ن در چهارمح��ال و بختیاری 
 راه ان��دازی ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: پای��گاه ه��ا در اس��تان 
 چهارمحال و بختی��اری در میدان های اصلی ش��هرها  و مس��اجد 
 اس��تقرار پیدا کرده و برای جم��ع آوری کمک ه��ای خیرین فعال 

شده اند.
وی بیان داشت: در سال گذشته بیش از750 میلیون کمک مردمی 
در این اس��تان جمع آوری شده اس��ت و پیش بینی ما این است که 
کمک های مردمی امسال در استان چهارمحال و بختیاری به بیش 

از یک میلیارد برسد.
 مدیر کل کمیت��ه امداد اس��تان چهارمحال و بختیاری ب��ا تأکید بر 
این که سه عامل همدلی، همیاری و تعامل نقش پر رنگی برای رفع 
محرومیت از جامعه دارد، افزود: امروز هیچ اقدامی مهم تر از کمک 

به نیازمندان نیست.
مدیر کل کمیته امداد اس��تان چهارمح��ال و بختیاری تصریح کرد: 
 دو ه��زار پاکت نیز در بین دان��ش آموزان مدارس این اس��تان برای 

جمع آوری کمک خیرین توزیع شده است. 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت آبفای استان 
اصغر یزدانی

برای تکمیل مخازن آب در ش��هرهای پردنجان از توابع شهرستان 
فارسان و نقنه از توابع شهرستان بروجن، س��ه میلیارد ریال اعتبار 
دیگر نیاز اس��ت و تاکنون909کیلومتر ش��بکه جم��ع آوری و 84 

کیلومتر خط انتقال فاضالب در شهرهای استان اجرا شده است.
تاکنون به  منظور اجرای این طرح در شهرهای شهرکرد، فرخشهر، 
هفش��جان و نقنه مجموعا 26 میلیارد ریال هزینه ش��ده اس��ت و 
همچنی��ن از ابتدای س��ال جاری اف��زون بر92هزار فقره انش��عاب 
فاضالب ب��ه مردم اس��تان 
واگذار شده است که تاکنون 
به  منظ��ور اح��داث این دو 
مخزن12میلیارد ریال هزینه 
ش��ده اس��ت. برای تکمیل 
مخ��ازن آب در ش��هرهای 
پردنجان و نقنه سه میلیارد 
ریال دیگر هزینه خواهد شد.

 تکمیل مخازن آب پردنجان و نقنه
3میلیارد ریال اعتبار می خواهد

چهره روزیادداشت
۲۷هزاربیمارمبتال	به	فشارخون،دراستان	تحت	درمان	هستند		

کارش��ناس بیماری های قلب و عروق مرکز بهداشت اس��تان چهارمحال و بختیاری 
گفت:27 هزار بیمار مبتال به فش��ار خون باال در اس��تان تحت درمان هستند. محمود 

شجاعی اظهار داشت: میزان شیوع بیماری فشار خون باال در استان، سه درصد است. 
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گزارش خبری

نرخ بیکاری در چهارمحال 
وبختیاری به10/7درصد رسید

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری گفت: نرخ بیکاری استان 
طی9ماهه س��ال جاری به10/76درصد کاهش یافت، در 
صورتی که نرخ بیکاری در کش��ور طی ای��ن مدت، 12/1 

درصد بود. 
 عل��ی اصغ��ر عنابس��تانی روز ش��نبه در جم��ع مدی��ران 
دستگاه های اجرایی استان با بیان حرکت مطلوب استان 
در راستای تحقق اهداف توسعه ای، اظهار داشت: در سال 
جاری و س��ال های گذش��ته نرخ بیکاری در اس��تان روند 
کاهشی داشته است. وی ادامه داد: فراهم شدن فرصت های 
شغلی جدید برای افراد جویای کار، ایجاد شغل های جدید 
و بهره برداری از پروژه های زیربنایی در اس��تان، اشتغال 
زایی در استان را افزایش داد. عنابستانی تصریح کرد: نرخ 
بیکاری در چهارمحال وبختیاری در س��ال گذشته،13/3 
درصد بود که متوس��ط این میزان در کشور،12/3 درصد 
بود. اس��تاندار چهارمح��ال وبختیاری تصری��ح کرد: نرخ 
بیکاری استان طی9ماه س��ال1390، حدود11درصد بود 
که این میزان در کشور11/7درصد بود. وی گفت: این آمار 
بیانگر آن است که برخالف تحریم های موجود، فشارهای 
اقتصادی و مش��کالت کمبود اعتبار، حرکت سازندگی در 
کشور و اس��تان متوقف نشده اس��ت. وی در ادامه سخنان 
خود با بیان اقدامات انجام شده در راستای تنظیم بازار شب 
عید استان، ادامه داد: نمایشگاه های بهاره فروش و عرضه 
کاال در مراکز شهرستان های استان راه اندازی شده است و 
مردم نیز از این نمایشگاه ها استقبال کرده اند. عنابستانی 
نظارت10ب��ازرس ویژه اس��تاندار،30 ب��ازرس افتخاری 
بسیج،50 بازرس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و450 
بازرس افتخاری بر بازار را از اقدامات انجام شده در اراستای 
مقابله با متخلفان در بازار عرضه کاال و خدمات در اس��تان 
عنوان کرد. استاندار چهارمحال وبختیاری تأکید کرد: هیچ 
کمبود کاالیی در استان نیست و کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم نظیر برنج، روغن، قند و شکر نیز به میزان الزم فراهم 
شده اس��ت. وی گفت: میوه مورد نیاز ش��ب عید نیز از 25 
اسفندماه در مراکز عرضه میوه، به فروش می رسد و طی 45 
روز گذشته نیز11هزار تن برنج در استان توزیع شده است. 
عنابستانی همچنین با بیان برگزاری سه همایش ملی نقش 
نماز در دفاع مقدس، گز و ماهیان سردابی در اردیبهشت ماه 
سال آینده در شهرکرد، اضافه کرد:الزم است امکانات همه 
دستگاه های استان برای برگزاری مطلوب این سه همایش 

به کار گرفته شود.

سه عامل، دلیل مشکالت به وجود آمده اقتصادی 
درکشور است

وی با اشاره به این که سه عامل، دلیل مشکالت به وجود آمده 
اقتصادی درکشور اس��ت، بیان داش��ت: عامل طبیعی، عامل 
خارجی و عامل داخلی، سه عاملی هستند که هم اکنون موجب 

ایجاد مشکالت برای مردم شده اند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عامل طبیعی را خشکسالی 
و کمبود آب، عامل خارجی را تحریم ه��ای اقتصادی و عامل 

داخلی را عدم مدیریت و سوء مدیریت برشمرد.
وی اظهار داشت: این عوامل دست به دست هم داده و زندگی 
را برای مردم سخت کرده است. رضایی بیان داشت: با مدیریت 
می توان همه مشکالت را حل کرد و در صورت عدم مدیریت، 

مشکالت چند برابر می شود.

45 هزارتومان، معادل 15 هزار تومان سال گذشته است
وی ادامه داد: هم اکنون45 هزارتومان معادل 15 هزار تومان 
اسفند سال گذشته است و ارزش پول لحظه به لحظه در حال 

کمتر شدن است.
وی تصریح کرد:  ماش��ین اقتصاد کشور در س��رازیری است و 
راننده آن پایین آمده که نتیجه آن سختی برای مردم است. وی 
تأکید کرد: باید فکر و تالش کرد، نباید س��اده اندیشانه از این 
مسأله گذشت و مسأله، مسأله مهمی است و باید فکری بکنیم 

که مشکالت اقتصادی کشور ریشه کن شود.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام اظهار داش��ت: چپ و 
راست، لر و ترک، فارس و... باید وارد عرصه شوند و با یک بسیج 

جهادی، خودمان را برای یک جهاد بزرگ آماده کنیم.
 رضای��ی عنوان ک��رد: آنقدر قول ها داده ش��ده اس��ت، آنقدر 

طرح های نیمه کاره وجود دارد که همه باید وارد عرصه شوند 
 تا با فکر و درایت و ش��جاعت و با دس��ت مردم مشکالت حل 

شود.

با ماجراجویی نمی توان مشکالت را حل کرد
وی گف��ت: بدون فکر و درای��ت نمی توان به این مس��أله وارد 
شد وهمچنین نه با فرار سیاسی و نه با ماجراجویی نمی توان 

مشکالت را حل کرد و به جایی رسید.
وی گفت: در مسائل اقتصادی بسیاری از کارها دلسوزانه انجام 
شده اس��ت، اما بدون برنامه ریزی و بدون فکر بوده است. وی 
اظهار داشت: صداقت مورد مهمی دیگری است که باید مورد 

توجه قرار گیرد و مردم باید صداقت ببینند.
وی تأکید کرد: در کنار درایت و فکر باید برنامه، صداقت ونظم 

باشد و نظارت باید صورت گیرد.
30 درصد محصوالت کشاورزی کشور ضایع می شود

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام عنوان ک��رد: از ابتدای 
انقالب تا هفت هشت سال پیش، بارها گفته شد که کشاورزی 
باید محور توسعه باش��د.وی گفت: فرادنبه یکی از قطب های 
تولید سیب زمینی کش��ور است، اما همیش��ه کشاورزان این 

منطقه دارای مشکالت بسیاری هستند.
وی با بیان این که30درصد محصوالت کشاورزی کشور ضایع 
می شود، بیان داشت: صنعت فرآوری باید به این منطقه بیاید و 
درآمد برای کشاورزان ایجاد شود تا جوانان برای کار به استان 
اصفهان نروند. وی گفت: ام��روزه زندگ��ی  و آبادانی در کنار 

درآمد ایجاد می شود.

یارانه سبز به کشاورزان داده شود
رضایی با بیان این که ما دنبال این هستیم که به کشاورزان یک 
یارانه داده شود، اظهار داش��ت: این یارانه را تحت عنوان یارانه 

سبز معرفی می کنم.
وی تصریح کرد: باید یارانه س��بز تحت هشت محور مکانیزه، 
اصالح بذر، بیمه محصوالت، بیمه کش��اورز و.... به کش��اورز 

تعلق بگیرد.

به دنبال ریاست نیستم
وی تأکید ک��رد: من به دنبال ریاس��ت نیس��تم، جنس من از 
 همین کوه های زاگرس اس��ت و هم اکنون که کشور وارد یک 
دست انداز شده اس��ت برای یک جهاد اقتصادی آمده ام تا با 

قدرت مشکالت را حل کنیم. 

رضایی  در جمع مردم فرادنبه: 

با	ماجراجویی	نمی	توان	مشکالت	را	حل	کرد	

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خودرو اقتصاد کشور در سرازیری بدون راننده است و نتیجه  گروه 
آن، ایجاد مشکالت و سختی برای مردم است. محسن رضایی پیش از ظهر جمعه در جمع مردم شهر شهرستان

فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مردم شهر فرادنبه در مبارزه با رژیم شاه و هشت 
 س�ال دفاع مقدس فداکاری های بس�یاری انجام داده اند و همچنین از انقالب تاکنون در حماس�ه های مختلفی همچون 
راهپیمایی ها وانتخابات حضور فعال داشته اند. وی افزود: مردمان این منطقه مردمانی با فرهنگ، متواضع وزحمتکش هستند 
و شهر فرانبه می تواند یکی از الگوهای جهاد اقتصادی برای کشور باشد. رضایی بیان داشت: امروزه کشور وارد عرصه دیگری 

در جنگ شده است و مردم با مشکالت اقتصادی بسیاری مواجه شده اند.
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تازه متأهل ها بخوانند

ازدواج، بیرون آمدن از پوسته تنهایی است. وقتی مجردی، در الک تنهایی 
فرو رفته ای ولی ازدواج، شریک کردن یک نفر دیگر در همه زندگی خودت 
است. وقتی مجردی، شریکی نداری ولی ازدواج، تولد یک خانواده جدید 
است. وقتی مجردی، خانواده ات همانی است که بود ولی ازدواج، هویتی 

جدید برای مرد و زن است. 
بیش��تر آدم ها هیچ وقت از ش��رایطی که دارند راضی نیس��تند و باز هم 
افسوس گذشته را می خورند یا نگاهشان به داشته های دیگران است، پس 
وقتی از ازدواج و تجرد هم حرف می زنند دچار همین حس می شوند. برای 
 همین اس��ت که حرف آدم ها درمورد این دو دوره از زندگی را نمی توان

مالک قضاوت صد درصدی قرار داد، ولی ف��ارغ از این بحث ها، آنچه که 
 نمی شود در آن شک کرد مزایایی است که به واسطه ازدواج سهم آدم ها

 می ش��ود و محدودیت هایی که پس از ازدواج دس��ت و پ��ای آدم ها را 
می بندد. بسیاری معتقدند دوران تجرد، دورانی است که افراد در آن آزادانه 
زندگی می کنند، هر چه بخواهند می گویند، هر کجا بخواهند  می روند 
و... اما همین که با کسی عقد کنند باید با آزادی ها و خوشی ها خداحافظی 
کنند. درست است که این نگاه درمورد امر مهمی مثل ازدواج کمی سطحی 
به نظر می رسد، اما باید پذیرفت که واقعا دنیای تجرد و تأهل تفاوت های 
بسیاری با هم دارند. به بیان دیگر هرکدام از این دنیاها قوانین خاص خود 
را دارند که افراد برای موفقیت در زندگی باید طبق آن قوانین زندگی کنند. 
جالب آن که برخی از قوانین دوران تجرد نه تنها با قوانین زندگی مشترک 
متفاوت است، بلکه کامال  ضد آن هم هست، در حالی که همه می دانند 
جمع نقیضین، محال است. تفاوت قوانین این دو دنیا و عدم توجه افراد به 
آنها باعث شکل گیری اختالفات بسیاری میان دختر و پسر به خصوص 

در دوران نامزدی می شود. در ذیل به برخی از این عادات اشاره می شود.
      تصمیم گیری های یک جانبه

شاید در دوران تجرد افراد در بسیاری از مواقع به خصوص درمورد مسائل 
شخصی ش��ان به صورت انفرادی تصمیم گرفته و عمل نمایند اما دنیای 
 تأهل با این گونه تکروی ها س��ازگار نیس��ت. در ای��ن دوران افراد باید از 
ساده ترین امور تا پیچیده ترین آنها بر اساس تصمیمی که از طریق شور 
گرفته می ش��ود عمل نمایند چون تکروی به معنای نادیده گرفتن فرد 
مقابل بوده و به همین دلیل باعث اختالف و درگیری میان افراد می شود.

   عدم مسئولیت پذیری
یکی از عادت هایی که اغلب افراد در دوران تجرد به آن مبتال هستند » از 
زیر کار در رفتن « می گویند. شاید در دوران تجرد عدم مسئولیت پذیری 
در برخی از امور مشکل آفرین نباشد، اما پس از عقد و در زمان نامزدی و 
حتی بعد از آن در زندگی مشترک خبری از این زیر کار در رفتن ها نیست.

   ابراز عالقه درست
همه می دانند که دو جنس مذکر و مونث در بسیاری از جهات و امور با هم 
متفاوتند. یکی از این تفاوت ها نحوه ابراز عالقه است. جنس مؤنث به دلیل 
روحیه بسیار لطیفی که دارد همیشه با محبت، عالقه خود را به اطرافیان 
نش��ان می دهد، اما بالعکس در جنس مذکر معموال شوخی و شیطنت و 
گاهی اذیت، نش��ان دهنده عالقه است. ش��اید این روند در دوران تجرد   
منتقل کننده احساسات باشد، ولی هیچ کارایی برای دوران تأهل ندارد و 

هر دو جنس باید تا حدودی از موضع خود فاصله بگیرند.
    کنار گذاشتن برخی اخالق و عادات زشت

برخی اخالق های زش��ت مانند توهین کردن،  مسخره کردن،  عیبجویی 
کردن، زورگویی و... جزء عاداتی هس��تند که فرد باید قبل از عقد از آنها 
کناره بگیرد زیرا این تکنیک ها نه تنها در دوران تأهل هیچ سودی ندارند، 
بلکه نوعی بی احترامی به فرد مقابل محسوب شده و باعث ایجاد کدورت، 
ناراحتی، دعوا و جدایی می شود. توجه داشته باشید که » احترام متقابل« 

مهم ترین اصل موفقیت در زندگی مشترک است.

حیوانات همیشه در اندازه های خاصی هستند که خدا 
برای آنها تعیین کرده است، اما گاهی اوقات عجایبی 
در میان آنها به وجود می آید که در نوع خود بس��یار 
ش��گفت انگیز هس��تند. یکی از ای��ن اتفاقات عجیب 
 حیواناتی هستند که بسیار از حد خودشان کوچک تر

هستند. 

 کوچک ترین مار 
 مارها در اندازه های مختلفی 
هس��تند از پیتون های چند 
صد کیلویی تا م��اری به نام 
 L e p t o t y p h l o p s «
carlae« که تنها10سانتیمتر 
 ط��ول دارد و ب��ه عن��وان 
کوچ��ک تری��ن م��ار دنی��ا 
شناخته می شود. این مار تنها در جزیره کارائیب دیده 
می شود و به علت اندازه بسیار کوچکش خیلی سخت 
قابل دیده شدن هس��تند. این مار به اندازه یک سکه 
کوچک بوده و برای اولین بار توسط بلر هدج پیدا شده 

است. 

 کوچک ترین ماهی 
 در ژانویه س��ال2006 برای 
اولین بار کوچک ترین ماهی 
دنی��ا در جزیره س��وماترا در 
اندونزی دیده شد. این ماهی 
چهره ای بسیار متفاوت دارد 
و به عن��وان کوچ��ک ترین 
حی��وان اس��تخوانی دنی��ا 
شناخته می شود. این ماهی تنها 7/9میلی متر طول 
دارد. اسم این ماهی بسیار سخت است، محققان او را 
»Paedocypris progenetica« نامگ��ذاری 

کردند. 

 کوچک ترین اسب 
 پ��اول گس��ولینگ یک��ی از 
محققان حیوان��ات، چندی 
پی��ش ب��ر روی اس��ب های 
مینیات��وری کار می کرد که 
در ای��ن راه توانس��ت ب��ا 
دستکاری ژنتیکی، اسبی به 
نام»تومبلینا« را متولد کند. 
این اس��ب تنها40س��انتیمتر قد دارد و وزن آن از30 
کیلوگرم تجاوز نمی کند. حتی خود پاول نیز از به دنیا 
آمدن و سرحال بودن این اسب بسیار شگفت زده شده 

بود. 

 کوچک ترین آفتاب پرست 
 آفتاب پرست ها با پوستی که 
دارند تشخیصشان در طبیعت 
بسیار سخت است حال فرض 
کنید با کوچک ترین گونه این 
حیوانات نیز مواجه شوید، دیگر 
ابدا نخواهید توانس��ت آنها را 

پیدا کنید.
  »Brookesia Minima« گونه ای از آفتاب پرس��ت

 اس��ت ک��ه در ماداگاس��کار پی��دا م��ی ش��ود. ای��ن 
 آفت��اب پرس��ت تنه��ا 1/2س��انتیمتر ط��ول دارد و 
 همان طور که اش��اره ش��د به س��ختی می ت��وان آن  را

 در طبیعت دید. 

 کوچک ترین مارمولک 
بعد از افتاب پرست بهتر است  
کوچک ترین مارمولک دنیا را 
نیز به ش��ما معرفی کنیم. این 
 مارمول��ک که ب��ا ن��ام علمی 
 Sphaerodactylus  «
ariasae«ش��ناخته می شود 
تنها 16 میلی متر طول دارد و 
برای اولین بار در سال 1965 و در یک جزیره انگلیسی به 

نام ویرجین یافت شده است. 

 کوچک ترین های
170+ دنیای حیوانات 

+9-3

خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

دانش��مندان دریافته اند که کافئین باع��ث افزایش حافظه 
زنبورهای عسل شده و می تواند بر روی جذب بیشتر زنبورها 
برای تولید عس��ل کمک کند.محققان دانشگاه نیوکاسل با 
همکاری محققانی از دانش��گاه های گرینویچ و آریزونا طی 
آزمایشی دریافتند هنگامی که زنبورها با محلول قند حاوی 
کافئین - که معموال به طور طبیعی در ش��هد درخت قهوه 
و گل های مرکبات وجود دارد- تغذیه می شوند، در مقایسه 
با س��ایر زنبورهایی که تنها با ش��کر تغذیه شدند، احتمال 
سه برابری در به یادآوری عطر گل برای آنها وجود دارد. به 
گفته دکتر»جرالدین رایت«، کافئین برای گیاه و زنبور به یک اندازه پر فایده است، به یاد داشتن 
صفات گیاه، برای زنبورها که با سرعت زیادی از یک گل به گل دیگر پرواز می کنند، کاری دشوار 
اس��ت، اما اکنون محققان دریافتند کافئین می تواند زنبور را در به یاد آوردن مکان گل ها یاری 
کند. دانشمندان در این تحقیق متوجه شدند که شهد مرکباتی نظیر گریپ فوروت، لیمو و پوملو 
نیز حاوی کافئین است. پروفسور» فیل استیونسون« می گوید: کافئین ماده شیمیایی دفاعی در 
گیاهان به شمار می رود که برای بعضی از حشرات نظیر زنبور عسل طعم تند و تیزی دارد و تعجب 
برانگیز است که این ماده در ش��هد نیز وجود دارد. هرچند به گفته وی این مقدار کافئین بسیار 
اندک است، اما برای تأثیرگذاری بر رفتار زنبور کافی است.دکتر رایت درباره این تحقیق می افزاید: 
این پژوهش به ما در درک چگونگی تأثیر کافئین بر مغز کمک می کند، چرا که مغز انسان و زنبور 
از نظر عملکرد سلولی و ژنی مشابه به یکدیگر است. عالوه بر این، آنچه که در رفتار زنبورها مشاهده 

شده است می تواند ما را در توضیح علت ترجیح مردم در نوشیدن قهوه حین مطالعه یاری کند.
پروفسور استیونسون نیز در پایان می گوید: فهمیدن عادت زنبورها و اولویت انتخاب گل توسط 

آنها، کمک بزرگی در مدیریت و حفاظت باغ ها و صنعت کشاورزی خواهد کرد.

مطالعات صورت گرفته توس��ط پژوهش��گران آمریکایی 
نش��ان می دهد،  کم محلی یا بی محلی ب��ه دیگران، اثرات 
مش��ابه روانی و دردهای فیزیکی روی هر دو طرف برجای 

می گذارد.
 هنگام��ی ک��ه با ک��م محل��ی یک��ی از اطرافی��ان مواجه

می ش��ویم، دچار احساس س��رزنش و گناه می شویم، اما 
حس آزرده خاطر ش��دن یک احس��اس متقابل محسوب 

می شود.
 پژوهش��گران دانش��گاه روچس��تر ب��رای بررس��ی 
تبعات ک��م محلی به دیگ��ران و اث��ر روانی ای��ن ش��رایط، از یک ب��ازی رایانه ای اس��تفاده 
 کردن��د. در ای��ن ب��ازی از ه��ر داوطلب خواس��ته ش��د که ی��ک توپ مج��ازی را ب��رای دو 
شرکت کننده دیگر پرتاب کند، اما هیچ کدام از افراد، اطالع نداشتند که این بازی به گونه ای 

طراحی  شده است که یک نفر توپ را از دست داده و از بازی خارج شود.
 پس از بازی احساس هر داوطلب مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان می داد، این افراد حتی در 

مقابل افراد غریبه  نیز دارای حس شبیه عذاب وجدان یا سرزنش هستند.
»ریچارد رایان« از پژوهشگران دانشگاه روچس��تر تأکید می کند: نتایج به دست آمده نشان 
می دهد که تحت فشار قرار دادن دیگران، هزینه های شخصی و تبعاتی برای خود فرد نیز در 

پی خواهد داشت.
»نیکول الگات« نویس��نده ارش��د این تحقیق نیز خاطر نشان می کند: انس��ان یک موجود 
اجتماعی دارای احساس است و تحمیل دردهای اجتماعی به دیگران قطعا باعث بروز ناراحتی 
در خود فرد نیز می ش��ود که این محدودیت های اجتماعی دارای اثرات مشابهی روی مغز و 

حتی بروز دردهای فیزیکی هستند.

دانشمندان دانشگاه واشنگتن در بخشی از یک 
پروژه که به درک چگونگی عملکرد اندام بدن کمک 
می کند، مجموعه ای از دقیق ترین اس��کن های 

مغزی دیده شده تاکنون را منتشر کردند.
 هدف این پروژه، تعیین میزان تأثیر ساختار مغز 

فرد بر هوش و رفتار او است. محققان حاضر در 
پروژه اتصال های انسان، اسکن 68 انسان بالغ را 
منتشر کرده اند. آنها در نهایت امیدوارند بتوانند 
مغز1200 انس��ان را اس��کن کرده و جزئیات 
ویژگی های رفتاری DNA آنها را جمع آوری 
کنن��د. این اطالع��ات به ط��ور رای��گان برای 
دانشمندان عصب شناس در بررسی اسرار مغز 
انسان در دسترس است. به گفته دانشمندان، 
به اش��تراک گذاری ای��ن اطالعات ب��ا انجمن 
بین الملل��ی محققان می تواند پیش��رفت های 
س��ریعی را در علم مغز به همراه داشته باشد.

مغز افراد حاضر در این پژوهش به مدت چهار 
ساعت اسکن ش��د که طی آن، کارهایی مانند 

حل علم حساب، گوش دادن به داستان، بازی و 
حرکت دادن اندام بدن انجام می شد.داوطلبان 
همچنین در آزمایشاتی برای ارزیابی مهارت ها 
و قابلیت های خود شرکت کردند و DNA آنها 
نیز گرفته شد. این اسکن ها در اصل یک نمودار 
سیم کشی برای هر مغز است. آنها بخش های 
مختلفی را که با الیاف عصبی به هم متصل بوده 
و همچنین ضخامت دس��ته ها را نمایش دادند 
که تصور می ش��ود نش��انگر اهمیت یا قدرت 
یک ارتباط خاص اس��ت. این نقش��ه  را نقشه 
ساختاری می خوانند. این اسکن ها همچنین 
می توانند بخش هایی از مغز را که برای وظایف 
خاص فعال می شوند، نش��ان دهند که به آنها 
نقش��ه عملکردی می گویند. محقق��ان با این 
اطالعات می توانند ببینند که آیا سیم کش��ی 
مغز ف��رد با مه��ارت ه��ای وی مانن��د مقوله 

موسیقی، اجتماعی بودن و استعداد برای علم 
و ریاضی مرتبط است. هدف نهایی این پروژه، 
درک چگونگی سیم کش��ی مغز انسان سالم و 
 منحصربه فرد بودن هر انس��ان با تفاوت های

 بین آنهاس��ت. ب��ا یادگیری بیش��تر درمورد 
چگونگی عملکرد مغز انسان سالم، این پژوهش 
ناگزیز مورد استفاده افرادی قرار خواهد گرفت 
که اختالالت مغزی مانند آلزایمر و پارکینسون 
را بررسی می کنند. یکی از اهداف مهم این پروژه 
پنج س��اله40 میلیون دالری ب��ا بودجه دولت 
آمریکا این است که اطالعات به دست آمده را با 
دانشمندان در سراسر جهان به اشتراک بگذارد. 
محققان با الهام از دستاوردهای بزرگی که پروژه 
ژنوم انسان برای پیشرفت علم ژنتیکی به همراه 
داشته، امیدوارند بتوانند این امر را در حوزه مغز 

نیز به دست بیاورند.

تبعات بی محلی به دیگرانزنبورها هم به کافئین اعتیاد دارند

دقیق ترین اسکن مغز انسان رونمایی شد

ساخت پای طالی لیونل مسی 
مهاجم نامدار تیم فوتبال 
 بارسلونا اسپانیا در توکیو.
 این مدل طالیی که 25 کیلو 
وزن دارد با قالب گیری از پای 
مسی ساخته شده است و بیش 
از 5 میلیون دالر ارزش دارد

امام جواد  )علیه السالم(:
صحت و تندرستی، بهترین بخشش خداوند است.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
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شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد 
قطعه زمینی با کاربری ورزشی واقع در محله هنر ش��هر مجلسی را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند.
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ نش��ر آگهی به مدت س��ه روز به امور مسکن و 
واگذاری این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 2284 

و 5452228-0335 تماس حاصل فرمایند.
نش�انی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- ش��هر جدید مجلسی- بلوار 
 www.majlessi-ntoir.gov.ir :ارم- شرکت عمران مجلسی سایت اینترنتی

ضمنًا کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی تجديد مزايده

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت اول

م الف/ 19544

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد 
 8 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان 
می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت سه روز جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از خودروها 
به این شرکت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل 

نمایند.
نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت 

عمران مجلسی 
تلفن: 5452227-0335، دورنگار: 5452214-0335، صندوق پستی: 86316-11178

 www.majlessi-ntoir.gov.ir :سايت اينترنتی
کلیه هزینه های کارشناسی و درج آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد. 

آگهی مزايده

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت اول

م الف/ 19545
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