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شهرداری اصفهان یکی از شهرداری های سرآمد در 
سطح کشور به ش��مار می آید که در سال های اخیر 
توانس��ته برنامه های فرهنگی و هنری مختلفی را در 
سطح شهر به اجرا گذارد که مورد استقبال شهروندان 

قرار گرفته است.به همین خاطر مدیران سازمان ...

در حالی که افزایش 15 درصدی قیمت شیر و لبنیات 
سه شنبه  دهم تیرماه  رسما اعالم شد و کارخانه ها قرار 
بود به صورت تدریجی و از هفته آینده افزایش قیمت 
شیر و فرآورده های لبنی اعمال کنند، بازار مصرف از 

ابتدای هفته با قیمت های جدید روبرو شده است.
طبق تصمیمات انجمن صنف��ی صنایع لبنی افزایش 
15 درصدی قیمت شیر و لبنیات در دستور کار قرار 

گرفته و مقرر شده کارخانه های...

کارشناس مسوول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با 
توجه به فعال شدن کانون هاي گرد و خاك داخلي در 
شرق کشور، ش��رایط باد و گرد و خاك و کاهش دید 
افقي در بیشتر مناطق اس��تان اصفهان فراهم است.

لیال امیني گفت: به علت فعال شدن کانون هاي گرد و 
خاك داخلي در شرق کشور، شرایط باد...
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 وزیر ام��ور خارج��ه کش��ورمان گفت:  تواف��ق موقت هس��ته ای 
می تواند ما را به راه حل جامع تبدیل کند، این مرحله سرنوش��ت 
ساز نزدیک می ش��ود و من در چنین ش��رایطی از مخاطبان خود 
می خواهم با احترام به ش��ان ما، به عزم م��ا در کاهش نگرانی های 

2مربوط به توان هسته ای ،پاسخ بدهند.  
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ورزش اصفهان در س��ال های گذش��ته همواره تحت تاثیر 
چهره هایی بوده که با حضور خود مدیران اس��تان را تحت 
تاثیر قرار داده و با نفوذهای خ��ود لطمات جبران ناپذیر را 
بر ورزش نصف جهان وارد کرده اند. این افراد در ش��رایطی 
تاثیرگذاریشان بر ورزش این اس��تان را حفظ کرده اند که 
برخی از آن ها مدیر جابج��ا می کنند و برای مدیران جدید 

نقشه ها می کشند!
 اهرم های فش��ار، گروه های خاص، دست های پشت پرده، 
سایه نش��ین ها، بادمجان دور قاب چین ها یا ده ها نام دیگر 
که در طول سالیان سال، همواره در حاشیه یا بطن ورزش 
اصفهان حضور داشته اند هرگز اجازه نداد ه اند ورزش آنگونه 
که باید، مس��یر پیش��رفت خود را طی کند، ای��ن چهره ها 
همواره در پش��ت پرده بوده اند، اما مدیران س��ابق ورزش 

اصفهان پرده از فشارهای آنها بر ورزش استان برداشتند.
خبرگزاری مهر 30 دی ماه س��ال گذشته، انتخاب طوالنی 
مدی��رکل ورزش و جوان��ان اصفهان را به اخت��الف نظرها 
درباره گزینه های انتخابی و فش��ارهای وارد ش��ده عنوان 
کرد و اختالفات بین نمایندگان اصفهان در مجلس شورای 

اسالمی و اس��تاندار در کنار فش��ار»گروه های خاص« را از 
دالیل آن عنوان کرد.

مدیران کل ورزش اس��تان نیز همواره از گروه های فشار و 
چهره های خاصی س��خن به میان آورده اند که همواره در 
صدد تحمیل نظرات خود بر آنها بوده اند اما به  هرحال این 
افراد هرگز چهره واقعی خود را نش��ان نداده اند و استاندار 
اصفهان هم روز معارفه مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان به 

شدت نسبت به آن انتقاد کرد.
رشید خدابخش، مدیرکل س��ابق ورزش و جوانان اصفهان 
در تعریف افراد حاش��یه ای حاضر در ورزش می گوید: اگر 
آدم های غیر ورزش��ی به عنوان مشاور رسمی و غیر رسمی 
در ورزش بیایند، ضعف مدیر است چون همه می خواهند در 

ورزش بر سر زبان ها بیفتند.
غالمعلی ابراهیمی، معاون سابق اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان اما بیشتر این افراد را از چهره های سیاسی تحمیل 
ش��ده به ورزش می دان��د و می گوی��د: افرادی هس��تند و 
فش��ارهایی می آورند تا جایگاهی برای خود ایجاد کرده و 

یا جایگاهی...

چهرههایمشکوکوتاثیرگذار!

 پنجشنبه  12 تیر    1393 |  5 رمضان  1435
 شمار ه 1342   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1342 ،july  3,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

غنیمتشمردنفرصتها
ورهاکردنخیالبافیها

اجرایبرنامههایفرهنگی
بهوسعتنصفجهان

هوایاصفهان
گردوخاکیشد

لبنیات15درصد
گرانشد

تسهیالتبرقاستانبهمتقاضیان
انرژیهایتجدیدشونده 4

شعرازپوشالیشدن
تمدنجلوگیریمیکند 5 3

جزییاتثبتنامآزموندورههای
غیرحضوریارشدودکتری

سیگار،
ژنها
راپیرمیکند

ینترنت  نه ا  هدایای شگفت انگیز تابستا
شبکیه را از دست ندهید

 10Mb/s سرعت تا باالتر از

با کیفیتی عالی و قیمتی استثنایی

با هدایای ویژه شامل

 )مودم وایرلس- آنتی ویروس- سه ماه و 15 گیگ و نصب( همگی 
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بهرهبرداریآبرومندانهمصلی،درانتظار40میلیاردتومان
مدیرعامل پروژه مصلی اصفهان با بیان اینکه تاکنون بیش از 
25 میلیارد تومان اعتبار در راه اندازی پروژه  مصلی اصفهان 
هزینه ش��ده، گفت: با توجه به برآورد مالی صورت گرفته 

40 میلیارد تومان دیگر برای بهره برداری آبرومندانه از این 
پروژه نیاز است.

ابراهیم پرچمی با اشاره به آخرین وضعیت مصلی اصفهان 

اظهار داشت: شیش��ه های ایوان مقصوره مصلی به صورت 
کامل نصب ش��ده و در حال حاضر عملیات ساخت سقف 

صحن اصلی آغاز شده است.
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اخبار کوتاهيادداشت

بايد به تمامی زوايای وقف توجه شود
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: حراست، احیاء و عمل به 

نیت واقف سه وظیفه اصلی اوقاف است.
احمد خس��روی وفا در دیدار با مدیر کل اداره اوق��اف و امور خیریه 
استان گفت: مس��اله وقف از اهمیت باالیی برخوردار است ؛عالوه بر 
سفارشات دینی و فقهی در خصوص وقف تقدس موضوع بسیاری از 
موقوفات که بیش��تر وقف ائمه معصومین )ع( است اهمیت آن را دو 
چندان کرده است چراکه احیای فرهنگ دینی را به همراه دارد. باید 
به تمامی زوایای وقف توجه شود.خسروی وفا حراست از موقوفات، 
احیا و عمل به نیت واقف را از وظایف اصلی و مهم اداره اوقاف برشمرد 
و خاطرنشان کرد: اگر این امور مهم به درس��تی در دستور کار قرار 
گیرد قطعاً اداره اوقاف پویا و زنده بوده و باعث جلب بیش��تر اعتماد 
عمومی خواهد ش��د.رییس کل دادگستری اس��تان محصور شدن 
اراضی موقوفه را خواستار و بیان کرد: با اجرای این طرح از تصرفات 

غیرقانونی این اراضی جلوگیری می شود.

 بررسی موضوع عفاف و حجاب
 در کمیسیون اصل 90

سخنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس از بررس��ی موضوع عفاف و 
حجاب این کمیس��یون با حضور دستگاه های مرتبط در هفته آینده 
خبر داد.مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای 
اس��المی گفت: کمیس��یون اصل 90 در جلس��ه روز یکشنبه هفته 
آینده خود به بررسی موضوع عفاف و حجاب می پردازد و نمایندگان 
دستگاه های مرتبط گزارش��ات خود را در این باره به این کمیسیون 

ارایه می دهند.

آينده صنعت کشور مثبت است
نماینده م��ردم لنجان در مجلس گفت: آینده صنعت کش��ور مثبت 

است.
مجید منصوری با اشاره به اینکه نقطه قوتی که در صنعت کشور طی 
یک سال گذشته به وجود آمد اعتماد بیشتر صنعتگران به دولت بود، 
اظهار کرد: صنعتگران در این زمینه احساس امید می کنند و تالش 
خود را بیشتر کرده اند و با توجه به تحریم هایی که وجود آمده صنعت 

کشور ما توانسته رشد خود را داشته باشد که جای امیدواری دارد.
وی افزود: اما خیلی از صنایع کوچک که با ظرفیت کم کار می کنند 
دچار آسیب هایی شده اند که از چند سال پیش نیز شاهد آن بوده ایم 
اما دولت با طرح هایی که ارایه کرد طرح های خوبی بود توانس��ت به 

سایر صنایع کمک کند.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

پیامدهای استانی شدن انتخابات 
مجلس بر تکوين احزاب سیاسی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیامدهای استانی شدن انتخابات 
مجلس بر تکوین احزاب سیاسی را بررسی کرد.

دفت��ر مطالع��ات سیاس��ی ای��ن مرک��ز اع��الم ک��رد: اح��زاب و انتخابات 
دو کفه ترازوی دموکراس��ی  هس��تند که نه تنه��ا الزم و مل��زوم یکدیگرند، 
 بلک��ه تاری��خ گواه��ی می ده��د ک��ه ای��ن دو ب��ه م��وازات ه��م ب��ه وجود 

آمده اند.
اهمی��ت و تأثیر قدرت اح��زاب بر حکومت ت��ا بدان جا پیش رفته اس��ت که 
برخی از علم��ای اهل فن ب��ه ج��ای »تفکیک ق��وا« از »تفکی��ک احزاب« 
س��خن رانده اند.با وجود ای��ن اهمیت فزاینده ک��ه برای اح��زاب و نقش آنها 
در انتخابات وجود دارد و گذش��ته از ای��ن که با وقوع انقالب اس��المی موانع 
پیش روی توسعه سیاس��ی و تحزب در ایران برطرف ش��ده است، با این حال 
 موضوع مشارکت احزاب در انتخابات سیاس��ی ایران با اقبال چندانی مواجه 

نبوده است.
فق��دان س��نت حزب��ی در کش��ور م��ا ب��ه عوام��ل و زمینه ه��ای مختلفی 
بس��تگی دارد ک��ه در این میان نق��ش نظ��ام انتخاباتی به مثاب��ه یک متغیر 
تأثیرگ��ذار، قاب��ل توج��ه اس��ت. نظ��ام انتخابات��ی مجل��س ش��ورای 
اس��المی ب��ا مجم��وع اض��الع و اج��زای خ��ود ثاب��ت ک��رده اس��ت ک��ه 
 نظام��ی نامزد � محور اس��ت و نتوانس��ته فضا را ب��رای ظهور و ب��روز احزاب

 هموار کند.
گرچه نظام انتخاباتی تنها دلیل عدم ش��کل گیری احزاب منسجم و قوی در 
انتخابات کش��ور نیس��ت، اصالح نظام انتخاباتی و استانی ش��دن حوزه های 
انتخابی��ه انتخابات مجل��س به خودی خود نمی تواند س��بب ظه��ور احزاب 
منس��جم باش��د، بنابراین اتخاذ فرمول ترکیبی )اکثریتی � تناسبی( همراه 
با گس��تردگی حوزه ه��ای انتخابیه و س��اماندهی برگه ه��ای رأی به صورت 
لیس��تی و حزب محور می تواند در توانمندس��ازی احزاب ضعیف و نامنسجم 
 موج��ود و نی��ز فراهم س��ازی بس��ترهای الزم برای ظه��ور اح��زاب جدید

 موثر افتد.
با وج��ود س��ابقه بی نظی��ر انتخاباتی در کش��ور، حض��ور احزاب منس��جم 
و موث��ر در انتخاب��ات بس��یار ک��م رن��گ اس��ت.در بی��ن عوام��ل مختلف 
که در این قضی��ه دخیل بوده ان��د، از قبی��ل مولفه های فرهنگی، سیاس��ی، 
اقتص��ادی، اجتماعی، قان��ون فعالی��ت احزاب، ش��کل حکوم��ت و ... نقش 
 نظ��ام انتخابات��ی به عن��وان ی��ک عامل مه��م در کنار س��ایر عوام��ل مورد

 توجه است.
گزین��ش نامناس��ب نظ��ام انتخابات��ی در ابت��دای کار انتخابات در کش��ور، 
 نام��زد مح��ور ب��ودن آن، ناس��ازگاری اش ب��ا عقالنی��ت و نتیجه گرای��ی و 
نق��ش منف��ی عوام��ل مکانیک��ی و فیزیولوژیک��ی از جمل��ه مولفه های��ی 
 هس��تند که بر اس��اس آنه��ا نظ��ام انتخابات��ی اکثریتی نتوانس��ته اس��ت 
 بس��ترهای الزم را ب��رای خودنمای��ی اح��زاب منس��جم و قوی در کش��ور 

فراهم کند.
با تغییر نظام اکثریتی به نوع��ی از نظام های انتخابات��ی ترکیبی، آنچنان که 
در آخرین طرح استانی ش��دن انتخابات آمده اس��ت، اجزای چهارگانه نظام 
انتخاباتی نیز دچار تحول شده اند.هر یک از این اجزا می توانند کارکرد حزبی را 
ترویج کرده و سبب تدارک زمینه برای ظهور احزاب باشند، بخشی از فرمول 
انتخاباتی، فرمول تناسبی است، برگه رأی با امکان عملکرد حزبی همخوانی 
دارد، حوزه های انتخابیه در جهت تناس��بی و حزبی ش��دن انتخابات توسعه 
یافته اند و حد نصاب حداقلی 20 درصد کل آرای استانی محدودیتی را برای 
جلوگیری از پیروزی بی چون و چرای نامزدهای مستقل ایجاد کرده تا بدین 

مناسبت فضایی برای رقابت حزبی به وجود آید.
نظ��ام انتخابات��ی به ای��ن ص��ورت گزینه ه��ای باب می��ل سیاس��تمداران 
 و بازیگ��ران سیاس��ی را، ه��ر چن��د ب��ه ش��کل ناق��ص، ب��رآورده 

می کند.
با تبدیل ش��دن نظام انتخابات��ی به یک نظام ح��زب محور ب��ه احتمال زیاد 
برخی از بازیگران سیاسی این فضای ایجاد ش��ده را حایز سود بیشتر و هزینه 
 کمتر تلقی کرده و عقالنیت آنها سبب می ش��ود که عملکرد حزبی را در این 

عرصه بپذیرند.
در حالی که در نظام اکثریتی عامل مکانیکی سبب می شود تا این نظام ذاتا با 
پایداری احزاب جدید مخالف باشد و احزاب موجود را به سمت نظام دو حزبی 
منضبط بکشاند و نسبت به تعداد احزاب تأثیر انقباضی دارد،نظام تناسبی بر 
عکس نظام اکثریتی عمل می کند، با تغییر نظام انتخاباتی کشور به یک نظام 
انتخاباتی اکثریتی � تناسبی، از تأثیر عامل مکانیکی کاسته می شود، هر چند 

که از بین نمی رود.
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نشست مشترک هیأت وزیران و استانداران سراسر کشور دیروز  در مجموعه حافظیه سعدآباد برگزار شد.2
اعضای هیأت دولت و استانداران در این جلسه تصمیمات مورد نیاز برای پیشرفت اهداف دولت در استان ها 

را بررسی کردند 
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 وزیر امور خارجه کش��ورمان گف��ت:  توافق موقت هس��ته ای 
می تواند ما را به راه حل جامع تبدیل کند، این مرحله سرنوشت 
ساز نزدیک می شود و من در چنین شرایطی از مخاطبان خود 
می خواهم با احترام به شان ما، به عزم ما در کاهش نگرانی های 

مربوط به توان هسته ای ،پاسخ بدهند.  
به گزارش مهر، روزنامه لوموند فرانسه مقاله محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه کشورمان را در آستانه مذاکرات ایران و 1+5 با عنوان 

غنیمت شمردن فرصت ها و رها کردن خیالبافی ها منتشر کرد.
متن کامل اين مقاله به شرح زير است: 

دور آین��ده مذاکرات هس��ته ای بین ایران و س��ه کش��ور عضو 
اتحادیه اروپا )فرانس��ه، انگلیس، و آلمان( و همچنین روس��یه 
 چین و آمری��کا  و به عبارتی مذاک��ره با گ��روه  3+3  ، در تاریخ

 2 جوالی در وین آغاز خواهد ش��د. این آخرین  دور گفتگوهای 
طوالنی، قبل از اولین مهلت زمانی در نظر گرفته شده یعنی 20 
ماه جوالی می باش��د. این تاریخ در  بیس��ت و چهارم ماه نوامبر 
2013 مورد موافقت قرار گرفته بود.  ایران اراده سیاسی جهت 
دستیابی به یک راه حل جامع دراز مدت مورد توافق طرفین را 
دارد. لیکن، گفت وگوها تنه��ا زمانی می تواند به نتیجه موفقیت 
آمیزی برس��د که همه طرف ها به یافتن راه حل های قابل قبول 
طرفین که در راستای اهداف توافق شده مندرج در توافق موقت 
می باش��د، متعهد باش��ند: تضمین اینکه برنامه هسته ای ایران 
کامال صلح آمیز خواهد بود و لغو کلیه تحریم های شورای امنیت، 
همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای 
ایران.در حالی  که دوراندیشی و تحلیل معقول می تواند موفقیت 
را تضمین کند، خیالبافی و س��وء محاسبه می تواند موجب یک 
فرصت از دس��ت رفته جدید ش��ود.بعد از این که ما مسوولیت 
گفتگوهای مان با ش��ش قدرت جهان��ی را بر عه��ده گرفتیم، 
طرح اقدام مش��ترک ظرف  100 روز  به تایید رسید.  این توافق 
تاریخی که اولین توافق انجام گرفته در ده س��ال گذشته بود، بر 
دو محور اصلی مبتنی اس��ت. اولین محور ای��ن بود که غربی ها  
حق ما در دفاع از حقوق ، حیثیت  و حرمت مان را به رس��میت 
 بشناسند. محور  دوم  عزم ما در اثبات صلح آمیز بودن کامل برنامه 
هس��ته ای م��ان بود.آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی توانس��ت 
پایبندی ما به قول های مان را مش��اهده کند. ما در س��ال های 
اخیر بهترین همکاری ها را داش��ته ایم. ما  در راس��تای تحقق 
اولویت های امنی��ت ملی مان این راه را  ادام��ه خواهیم داد. این 

اولویت ها موجب می ش��ود که م��ا منطبق با تعه��دات مان به 
 روش��نی نش��ان بدهیم که در تالش برای دس��تیابی به سالح

 هسته ای نیستیم.
ما هیچ چیزی ب��رای پنهان ک��ردن نداریم. برنامه و سیاس��ت 
هس��ته ای ایران کامال صلح آمیز اس��ت و  به منظور پاسخگویی 
به نی��از های غی��ر نظامی ای��ران در زمین��ه بهداش��ت، انرژی 
 و بخ��ش ه��ای طراحی ش��ده اس��ت. پ��س از اینک��ه تمامی

 ت��الش ه��ای ای��ران ب��رای دسترس��ی ب��ه ب��ازار آزاد ) برای 
 تامین نیاز خود ( با شکس��ت مواجه ش��د، به وی��ژه ممنوعیت

 بهره مندی از سهام شرکت فرانسوی یورودیف، )ایران( ناگزیر شد 
زیرساخت های ملی خود را توسعه بدهد.

 ب��ا نادیده گرفت��ن ای��ن واقعی��ات و ارای��ه نادرس��ت حقایق، 
گروه های  فشار در اروپا و ایاالت متحده به طور بسیار مضحکی 
جنج��ال ب��ه راه انداخته اند که برنامه هس��ته ای ای��ران هدف 
س��اخت س��الح های هس��ته ای را دنبال می کند و ای��ن که ما 
در مرحل��ه ای ق��رار داریم که قادری��م ظرف چند  م��اه مقادیر 
 کاف��ی از م��واد الزم برای س��اخت یک بم��ب را تولی��د کنیم.
  آن ها خاطر نش��ان کردند که برای جلوگیری از دس��تیابی به

 سالح های اتمی، برنامه هس��ته ای ما می بایست کامال متوقف 
شود. عدم شناخت از  مراحل، زمان و خطرات ناشی از شتابزدگی 
ساخت یک بمب زمینه ساز ارایه چنین تصوری است. این تصور 
 همچنین تعه��دات و اولویت های ثابت ش��ده ای��ران را نادیده

 می گیرد.یک بررس��ی علمی و محاس��بات دقیق فن��ی به دور 
از جنجال که دو س��ال پی��ش در مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحدمطرح ش��د، به روشنی نش��ان می دهد که چنانچه ایران 
روزی تصمیم به س��اخت بمب بگیرد چندین س��ال زمان الزم 
دارد، ن��ه چند ماه. م��ا باید همه بازرس��ان آژان��س بین المللی 
انرژی اتم��ی را اخراج می کردی��م. برنام��ه صلح آمیز که تحت 
نظارت بین المللی ق��رار دارد، ب��رای تولید م��واد الزم با هدف 
نظامی،  باید تغییر مس��یر می داد. ایران هیچ یک از این مراحل 
را انجام نداده اس��ت.حتی زمانی که ما وقت داش��تیم، به برای 
ساخت بمب تالش��ی نکردیم. بین س��ال های 2005 تا 2013،  
رواب��ط ایران با غ��رب و همکاری ب��ا آژانس بین الملل��ی انرژی 
 اتمی در س��طح پایینی بود، م��ا زمان کافی داش��تیم، تعهدات

 بین المللی کمی بر عهده داشتیم، نظارت نسبتا کمتری بر ما بود 
و سانتریفیوژ کافی برای رفتن به سمت یک بمب را داشتیم. ما 

حتی هزینه تحریم های وسیع و ناعادالنه ای را پرداخت کردیم 
که حتی علیه آنهایی که به سمت گسترش سالح های هسته ای 
حرکت کرده بودند مورد استفاده قرار نگرفته است. اما همانگونه 
که دو گزارش پی در پی جامعه سرویس های اطالعاتی آمریکا 
در سال های 2007 و 2012 بر آن صحه گذاشته اند، ایران حتی 

گامی به این سمت برنداشته است.
در حقیقت باورهای اخالقی 
همچنی��ن  و  مذهب��ی  و 
محاس��بات اس��تراتژیکی 
عقالنی اس��ت که ای��ران را 
از دسترس��ی به سالح های 
هس��ته ای دور نگاه داشته، 
نه تع��داد س��انتریفیوژها و 
یا واحد ش��کافت هسته ای 
)swu( .  برخی در غرب در 
اقدامی پرتناق��ض بدون در 
نظر گرفتن داده های علمی 
و س��وابق تاریخ��ی، ترجیح 
می دهند، به ارایه  افس��انه 
ای خطرناک، مبنی بر اینکه 
ایران به منظ��ور حفاظت از 
خویش نیازمند بمب اس��ت 
و این که تا دستیابی به یکی 
از آنها )بمب هسته ای( چند 
قدم بیش��تر فاصله ن��دارد، 

مبادرت کنند.مذاکره با 3+3 ب��رای ما فرصت منحصر به فردی 
اس��ت به منظور تقویت اعتم��اد در دراز مدت، عق��د توافقات 
نظارتی و بررس��ی های کامال اطمینان بخش، به منظور ایجاد 
تضمین بیشتر مبنی بر اینکه برنامه هسته ای ایران برای همیشه 
کامال صلح آمیز باقی خواه��د ماند. برای از پیش رو برداش��تن 
موانع تحقق این دس��تاورد تاریخ��ی، ما می بایس��ت به آینده 
 نگاه کنیم. البته م��ا نمی توانیم و نباید درس های��ی که از تاریخ

 گرفت��ه ای��م را نادی��ده بگیری��م. درک دالیل از دس��ت رفتن 
مجموعه ای از فرصت ها با خیالبافی مهم است.

من در مذاکرات مربوط به برنامه هس��ته ای از 2003 تا 2005 
مستقیما درگیر بودم.  مذاکرات در آن زمان تحت نظارت رییس 
جمهور کنونی ایران قرار داشت. بسیاری از خیالبافی ها و مواضع 
مخربی که امروز من شاهد آن هستم، به شکل شگفت آوری مرا 
به یاد خیالبافی هایی می اندازد که  آن روزها شاهدش بودم. در 
تاریخ 23 مارس 2005، من در پاریس یک بسته پیشنهادی را 
به مخاطبان اروپایی خودم ارایه کردم. آن بسته شامل تمهیداتی 
بود که توسط دانشمندان مستقل غیرایرانی و با هدف تضمین 
صلح آمیز بودن برنامه هس��ته ای ما  تنطیم ش��ده بود. پاسخی 
که ما دریافت کردیم، رد قاطع آن ب��ود. با تحریک دولت بوش، 
 مخاطبان اروپایی ما درخواست کردند که حداقل تا سال 2015 از 
غنی سازی خودداری کنیم. اصرار واشنگتن بر توقف غنی سازی 
در ایران دقیقا نتیجه عکس داشت. اما در به هم زدن گفت وگوها 
موفق بود.اکنون که به س��ال 2015 نزدیک می ش��ویم، نتیجه 
زیاده خواهی و گرفتاری های تحریم بس��یار آشکار است. شمار 
سانتریفیوژ های ایران از دویست دستگاه در آن زمان،  اکنون به 
حدود بیست هزار دستگاه رسیده است. توان غنی سازی ما از سه 
ممیز پنج درصد به بیست درصد افزایش یافته است و راکتور آب 

سنگین اراک نیز یک سال تا راه اندازی فاصله دارد.

ظريف در آستانه مذاکرات وين به غرب توصیه کرد: 

غنیمت شمردن فرصت ها و رها کردن خیالبافی ها
ریی��س جمه��ور گف��ت: 
بهتری��ن خان��ه از دیدگاه 
پیامبر اسالم خانه ای است 
که در آن یتیمی احس��ان 

ونیکوکاری شود.
ریی��س جمه��ور همزمان 
با س��ومین روز ماه مبارک 
رمضان در دیدار و ضیافت 
افطاری ب��ا ایت��ام کمیته 

ام��داد امام خمینی )ره(با اش��اره ب��ه اینکه خداون��د بزرگ را 
سپاس��گزارم را که من و همراهانم میهمان سفره کمیته امداد 
هستیم، گفت: خداوند مقام امام را متعالی بگرداند به خاطر همه 
قدم های مهمی که برای این کشور، ملت و مسلمان ها برداشت 

و یکی از آن قدم های مهم دستور تاسیس کمیته امداد بود.
وی گفت: آن هایی که کوتاه می بینند و کوتاه می اندیش��ند و 
آینده را آینده بلندی نمی بینند معموال خانواده های محدود و 
کوچکی دارند. فردی با همسرش، پدرش، مادرش، فرزندانش، 
یک خانواده کوچک و زندگی کوچ��ک را در داخل همان خانه 
کوچک و خانواده کوچک می بنین��د اما آنهایی که بلنداندیش 
 هس��تند و آینده بلند انس��انیت و بش��ریت را در پیشگاه خود

 می بینند خانواده بزرگی هستند به بزرگی یک کشور، ملت و 
گاهی به بزرگی همه انسانها و جامعه انسانی هستند.

رییس جمهور با اش��اره به اینکه فرد هر چه بلندنظر تر باش��د 
خانواده و جمع وابس��ته به خود را عظیم تر و بلندتر می بیند، 
ادامه داد: اگر ما کل کشور و جامعه را خانواده خود ببینیم با یک 

دید وسیعی به جامعه خود نگاه کرده ایم.
گفت: همانگونه که قرآن مجید همه مس��لمانان را اعضای یک 
خانواده می داند اگر همه ما برادر و اعضای یک خانواده هستیم 
الزامات فراوانی در کنار آن هست، همه را عضو خانواده، برادر، 
خواهر و  اعضای یک خانواده بزرگ دیدن، دید ما نسبت به افراد 

جامعه و جامعه را متفاوت می کند.
رییس قوه مجریه افزود: در یک خانواده بزرگ مش��کالت هم 
فراوان است مسایل و مصادیق سختی ها و گرفتاری ها هم زیاد 
است و اگر ما الاقل جامعه ایران را یک جامعه واحد و کل کشور 
ایران را یک خانه و خانواده ببینیم می توانیم نسبت به وظایف و 

بار رسالتی که بر دوشمان هست احساس بهتری کنیم.
وی گفت: همه فرزندان جامعه ما فرزندان خودمان هس��تند، 
همه پس��ران و دختران که در جامعه ما دچار مشکل می شوند 
و حوادثی برای خانواده آنها پیش می آی��د اگر همه را اعضای 
خانواده خود ببینیم مخصوصا فرزندانی ک��ه پدر یا پدر و مادر 
خود را از دست داده اند و یا پدر و مادر آنها در شرایطی هستند 
نمی توانند بار مس��وولیت تربیت و اداره زندگی آنها را بر دوش 
بکش��ند را به عنوان فرزندان خ��ود تلقی می کنی��م و آنها هم 
باید احساس کنند در جامعه و کش��وری که زندگی می کنند 

کمبودی ندارند بخصوص کمبود عاطفی ندارند.
روحانی با اش��اره به اینکه همه توجه دین اسالم به ایتام است 
گفت: بهترین خانه از دیدگاه پیامبر عظیم الش��ان اسالم خانه 
 ای اس��ت ک��ه در آن یتیمی احس��ان و نیکوکاری ش��ود، اگر

 خانه بزرگی بنام کمیته امداد احسان و ایتام را به دوش بگیرد 
بهترین خانه است.وی گفت: همه باید دست به دست هم دهیم 
و دولت هم در زمینه کمک به خانواده هایی که دچار سختی و 
مشکالت هستند وظیفه بزرگی بر دوش خود می داند و به سهم 
خود از همه اعضای کمیته امداد به این خاطر تشکر می کند که 

بار سنگین این چنینی را به دوش گرفته اند.

برگزاری جلسه مشترک هیأت دولت و استانداران سراسر کشور

ريیس جمهور در ضیافت افطاری با ايتام :

بهترين خانه خانه ای است 
که در آن يتیمی احسان شود

ما هیچ چیزی برای 
پنهان کردن نداريم 

برنامه و سیاست 
هسته ای ايران 
کامال صلح آمیز 

است و  به منظور 
 پاسخگويی به
 نیاز های غیر 

نظامی ايران در 
زمینه بهداشت، 

انرژی و بخش های 
طراحی شده است

نماینده مردم برخوار، میمه و شاهین شهر در مجلس گفت: 
وزرای نفت و نیرو با حضور در هیات رییس��ه مجلس شورای 
اسالمی متعهد شده اند که سوخت مازوت دیگر در اصفهان 
مصرف نشود.حس��ینعلی حاجی دلیگانی در پاس��خ به این 
س��ووال که با توجه به اینکه در حال حاض��ر در نیروگاه های 
اصفهان دیگر از سوخت مازوت اس��تفاده نمی شود، به نظر 
شما آیا تضمینی برای مصرف نش��دن این سوخت در آینده 
در اصفهان وجود دارد؟ اظهار کرد: در راس��تای این موضوع 
وزرای نفت و نیرو به مجلس شورای اسالمی دعوت شده اند 
و س��ؤواالتی را از این وزرا کرده ام.وی اضافه کرد: وزرای نفت 
و نیرو با حضور در هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی 
متعهد شده اند که س��وخت مازوت دیگر در اصفهان مصرف 
نشود.نماینده مردم برخوار، میمه و شاهین شهر در مجلس 
شورای اسالمی با تأکید بر اینکه امیدواریم که وزرای نفت و 
نیرو به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند، تصریح کرد: 
عدم مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها و پاالیشگاه اصفهان 
بخشی از آالیندگی های زیست محیطی را کاهش می دهد.

بخش دیگری از آالینده  های موجود در استان اصفهان ناشی 
از فعالیت واحد های صنعتی کوچکی است که از سوخت های 

فسیلی استفاده می کنند.

رییس حوزه علمیه اصفهان وهابیت را نوکر استکبار جهانی 
عنوان کرد و گف��ت: داع��ش حاصل پیوند صهیونیس��م و 

قارون های خلیج فارس است.
آیت  اهلل حسین مظاهری در جلس��ه اخالق خود در مسجد 
حکیم اصفهان، تبعیت نک��ردن از بُعد ملکوت��ی را موجب 
انحراف انسان دانست و اظهار داشت: انسانی که از بُعد ملکوتی 
خود تبعیت نکند به جایی می رسد که حتی خالفت را غصب 
می کند.وی، داعش را اوالد غاصبان خالف��ت عنوان کرد و 
افزود: داعش یعنی شیطانی که از هر درنده ای درنده تر است 
و این شیطان به علت بی توجهی به بعد ملکوتی به وجود آمده 
اس��ت، هنگامی که ولی خدا را در خانه خدا با قصد قربت به 
شهادت می رسانند، معلوم است که آینده این چنین نگرشی 
تبدیل به داعش و وهابیت می شود، اکنون استکبار جهانی راه 
عجیبی را درست کرده است، صهیونیزم جهانی با قارون های 
خلیج فارس با یکدیگر ازدواج کرده اند و حاصل این ازدواج 
کودکی به ن��ام داعش، القاعده و طالبان است.اس��تاد حوزه 
علمیه داعش را پست تر و خطرناک تر از هر درنده ای توصیف 
کرد و یادآور ش��د: ریی��س داعش و القاعده، صهیونیس��ت 
و قارون های خلیج فارس هس��تند که آقا باالس��ر همه آنها 
استکبار جهانی و آمریکا است و تمام برنامه ها و جنایات آنها 

تحت نظر و سیطره آمریکا اداره می شود.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شرایط فعلی 
کش��ور عراق، با بیان اینکه امروز شاهد یکپارچگی برادران و 
خواهران مسلمانمان اعم از شیعه و سنی در کشور عراق مقابل 
داعش هستیم، گفت: مردم این کشور با قدرت از شرایط فعلی 

عبور می کنند.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد در 
ارتباط با شرایط کنونی کش��ور عراق، اظهار داشت: به  نظرم 
شرایطی که امروز در عراق به  وجود آمده است، آسیب هایی که 
خلق شده و مصائبی که برای برادران و خواهران ما در کشور 
عراق به وجود آمده، راه را برای افزایش اقتدار، همبستگی ملی، 

انسجام و یکپارچگی کشور عراق هموار کرده است.
وی ادامه داد: بنده بر این باور هس��تم که حوادث امروز عراق 
می تواند مانند حوادث دوران دفاع مقدس جمهوری اسالمی 
ایران برای ملت عراق دس��تاوردهای ارزشمندی را به دنبال 

داشته باشد.
نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: امروز 
شاهد یکپارچگی برادران و خواهران مسلمانمان اعم از شیعه 
و سنی در کشور عراق هستیم.ابوترابی فرد عنوان کرد: علما، 
روحانیت، مراجع، مراجع شیعه و اهل سنت و شخصیت های 
تراز اول کشور عراق در کنار هم با وحدت و یکپارچگی قدم 

برمی دارند و این از دستاوردهای حوادث اخیر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
روند مذاکرات هس��ته ای تا کنون به س��ود ای��ران نبوده و 
مذاکره کنندگان باید در مذاکرات پیش رو، بیش از گذشته 
نسبت به منافع و خطوط قرمز کشور حساسیت داشته باشند 
و به آمریکا و غرب اعتماد نکنند.حجت االس��الم سید ناصر 
موسوی الرگانی پیرامون پیش بینی خود از آینده مذاکرات 
هس��ته ای اظهار کرد: نظر بنده در مورد مذاکرات این است 
که تا االن به نفع ملت و کش��ور ایران نب��وده و در آینده هم 
همان طور که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند، خیلی 
نمی شود به کسانی که دشمن قسم خورده ما هستند، اعتماد 
کنیم.وی  تصریح کرد: این ملت ایران که تا االن این طور مقاوم 
و سخت کوش بودند و خیلی از نیازهای ضرروی خودشان را 
از آن صرفه نظر کردند، بنابراین نباید ما تنها به خاطر اینکه 
بحث آشتی با جهان باشد، بیاییم و حیثیت و شخصیت مردم 
را زیر س��ووال ببریم و بگوییم که ما به هر قیمتی باید با این 

کشورها ارتباط برقرار کنیم.
 باید توجه کنیم که شعار و هدف شهدا و امام شهدا چه بوده 
و در حالی که امام فرمودند »م��ا رابطه با آمریکا را برای چی 
می خواهیم؟ رابطه گرگ و میش معنایی ندارد«ما یک وقت 

نخواهیم عکس آن عمل کنیم.

حوزه علمیه مجلسنماینده  دیدگاه

سوخت مازوت در استان 
ديگر مصرف نمی شود

وهابیت نوکر استکبار 
جهانی است 

تقدير از يکپارچگی مردم 
عراق مقابل داعش

مذاکره کنندگان هسته ای 
به آمريکا اعتماد نکنند



یادداشت

فرماندار اصفهان:

 پیشگیری اولین قدم در راه 
مبارزه  با مواد مخدر

فرماندار اصفهان گفت: آگاهی بخشی و پیشگیری اولین قدم در 
راه مبارزه با مواد مخدر است.

فض��ل اهلل کفی��ل در جلس��ه ش��ورای فرع��ی هماهنگ��ی 
مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در شهرس��تان اظه��ار ک��رد: مب��ارزه 
ب��ا م��واد مخ��در و ناهنجاری ه��ای ناش��ی از آن مس��تلزم 
 ارای��ه راه��کاری جدی��د و متناس��ب ب��ا ش��رایط جامع��ه

 است.
 وی با اش��اره به ص��رف هزینه های گ��زاف دولت در مب��ارزه با 
مواد مخدر افزود: پیش��گیری، ورود به فعالیت های اجتماعی و 
فعال س��ازی نهادهای مردمی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با 

اعتیاد و شیوع آن در جامعه است.
این مقام مسوول فعال سازی و تشویق سازمان های مردم نهاد در 
حوزه اعتیاد و مواد مخدر را از جمل��ه راهکارهای این فعالیت ها 
برشمرد و خواستار توجه ویژه دستگاه ها و حمایت از این سمن ها 

شد.     
فرمان��دار اصفه��ان ب��ا تأکی��د ب��ر اج��رای ط��رح مقابل��ه با 
خرده فروش��ان به صورت محله مح��وری گف��ت: ارایه طرحی 
جامع از س��وی نیروی انتظام��ی برای مقابله با خرده فروش��ان 
 ب��ه وی��ژه در محله هایی که ب��ه مناطق آل��وده ش��هرت دارند 

ضروری است.
کفی��ل آگاهی بخش��ی، آم��وزش و اط��اع رس��انی از آث��ار 
س��وءمصرف مواد مخدر به جوان��ان و دانش آم��وزان را از دیگر 
راهکارهای پیش��گیری دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: آموزش و 
پ��رورش و دیگر دس��تگاه های مرتب��ط بایس��تی برنامه مدون 
 و جامع��ی در بعد آموزش��ی تهی��ه و در طول س��ال تحصیلی

 اجرا کنند.
فرماندار اصفهان افزود: ایجاد اش��تغال و حمایت از رهاشدگان 
از بند اعتی��اد از دیگر وظایف دستگاه هاس��ت که بایس��تی در 
برنامه های خود نگاه ویژه ای به این افراد و اش��تغال آنان داشته 

باشند.
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مرگ ساالنه 600 نفر بر اثر برق گرفتگی
طی دو ماهه نخست سال جاري 84 نفر به دلیل برق گرفتگي در کشور جان خود را از دست دادند،  
این آمار در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل که آمار تلفات برق گرفتگي 120 نفر بود 30 درصد 

کاهش یافته است.
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مدیرعامل پروژه ی مصلی اصفهان با بی��ان اینکه تاکنون 
بیش از 25 میلیارد تومان اعتبار در راه اندازی پروژه ی مصلی 
اصفهان هزینه شده، گفت: با توجه به برآورد مالی صورت 
گرفته 40 میلیارد تومان دیگر برای بهره برداری آبرومندانه 

از این پروژه نیاز است.
ابراهیم پرچمی با اشاره به آخرین وضعیت مصلی اصفهان 
اظهار داشت: شیش��ه های ایوان مقصوره مصلی به صورت 
کامل نصب ش��ده و در حال حاضر عملیات ساخت سقف 

صحن اصلی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه طرح پوشش س��قف و کاشی کاری روی 
گنبد مصلی فیروزه ای رنگ خواهد بود، افزود: ساخت مصلی 

اصفهان با بافت و نشانه ای شاخص شهر اصفهان همخوانی 
خواهد داشت.

مدیرعامل پ��روژه ی مصلی اصفهان با بی��ان اینکه فضای 
داخلی مصلی اصفهان به صورت معماری اسامی و سنتی 
است، افزود: بعد از اتمام سقف، معماری داخلی صحن آغاز 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا ش��ش ماه آینده صحن اصلی مصلی به 
بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: همزمان با ساخت 
سقف بر روی کف و دیوارهای صحن اصلی نیز کار می شود.

پرچمی با بیان اینکه تاکنون بی��ش از 25 میلیارد تومان 
 اعتب��ار در راه ان��دازی پ��روژه ی مصلی اصفه��ان هزینه

 شده است ، افزود: با توجه به برآورد مالی 
صورت گرفته 40 میلیارد تومان دیگر 
برای بهره ب��رداری آبرومندان��ه از این 

پروژه نیاز است.
وی با اش��اره به اینکه بودجه  دولتی 
تصویب شده برای مصلی اصفهان 
در س��ال ج��اری 1.5 
میلیارد تومان بوده 
اس��ت، افزود: این 
میزان بودجه در پیش��رفت 
پروژه  مصل��ی تاثی��ر زیادی 

ندارد.
مدیرعام��ل پ��روژه ی مصلی 
اصفهان بابیان اینک��ه در حال 

حاضر فروش بخش��ی از 
ت  مس��تغا

برای  مصل��ی 
بهره ب��رداری از 
این پ��روژه و تامین 
اعتبار در دستور کار قرار 

گرفته است، ادامه 
داد: چنانچ��ه این 
مس��تغات به فروش 
برس��د بخش زی��ادی از اعتبار 
مورد نیاز برای این پ��روژه تامین 

خواهد شد.

وی در ادامه به انعقاد قرار داد با یکی از صنایع استان اصفهان 
در خصوص تامین اعتبار برای پروژه  مصلی اصفهان اشاره 
کرد و افزود: بر این اس��اس این صنعت مبلغ پنج میلیارد 
 تومان برای بهره برداری از مصل��ی اصفهان هزینه خواهد

 کرد.
پرچمی به کمک یک میلیارد تومانی ش��ورای اس��امی 
ش��هر اصفهان به پروژه ی مصلی در س��ال جاری اش��اره 
کرد و گفت: باید توجه داش��ته باش��یم که بودجه خوبی 
ب��رای مصلی اصفهان تصویب نمی ش��ود و در این راس��تا 
 باید با کمک خیرین اس��تان این پروژه را ب��ه بهره برداری

 برسانیم.
وی در خصوص وضعیت بال هایپر نیز گفت: مس��تاجران 
قبلی این فروش��گاه بزرگ ورشکس��ت ک��رده و در حال 
 حاضر این مکان نیز برای اجاره دادن به مزایده گذاش��ته 

خواهد شد.   
پرچمی بی توجهی مسووالن دولتی در دوران گذشته را 

عامل عدم پیشرفت پروژه ی مصلی اصفهان عنوان 
کرد و بیان داش��ت: در دور چهارم س��فر 

رییس جمهور ب��ه اصفهان، مصوب 
ش��د که 10 میلیارد تومان برای 
س��اخت مصلی در نظر گرفته 

ش��ود اما تاکن��ون هیچ 
خبری از ای��ن بودجه 
نش��ده و نامه آن روی 

وزی��ر  ارشاد خاک می��ز 
می خورد.

وی در ادام��ه با بیان 
اینکه هم��ت خیران 
می توان��د مصل��ی را ب��ه 
سرانجام برساند، افزود: 
چنانچه تامی��ن اعتبار 
این پروژه ی بزرگ و 20 
ساله تامین شود مصلی 
اصفهان تا یک س��ال 
آینده به بهره برداری 

کامل خواهد رسید.

مدیرعامل پروژه  مصلی اصفهان:

صحن اصلی مصلی تا 6 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید 

بهره برداری  آبرومندانه مصلی ، در انتظار 40 میلیارد تومان

یادداشت

بهره مندی یک هزار و 600 نفر از 
طرح اوقات فراغت کمیته امداد

مدیر ام��ور فرهنگی کمیت��ه امداد 
اس��تان اصفهان گفت: در تابس��تان 
جاری یک هزار و 600 نفر مددجوی 
کمیت��ه ام��داد این اس��تان از طرح 

اوقات فراغت بهره مند می شوند.
محمد میرزایی با اشاره به برنامه های 
اوقات فراغت و اردوهای تابس��تانی 
کمیت��ه ام��داد اظه��ار داش��ت: 
برنامه های فرهنگی  اوقات فراغت امس��ال کمیت��ه امداد پس از ماه 
مبارک رمضان به مدت هش��ت هفت��ه و از 11 مرداد آغ��از و تا 22 
شهریور ماه ادامه دارد.وی با اش��اره به اینکه یکی از اهداف مهم در 
توانمندی سازی درحوزه فرهنگی بحث اوقات فراغت تابستان همراه 
سایر مراکز فرهنگی اس��ت، افزود: کمیته امداد استان اصفهان 13 
هزار دانش آموز و پنج هزار دانشجو دارد که بر این اساس برنامه ریزی 
خوبی انجام شده تا با توجه به پتانسیل موجود و توسط مراکز کمیته 
امداد شهرستان اوقات فراغت خوبی برای مددجویان نوجوان و جوان 

رقم بخورد.

 هوای اصفهان گرد و خاکی شد 
کارشناس مس��وول پیش بینی هوای 
اصفهان گفت: با توجه به فعال ش��دن 
کانون هاي گرد و خاک داخلي در شرق 
کش��ور، ش��رایط باد و گرد و خاک و 
کاهش دی��د افقي در بیش��تر مناطق 
استان اصفهان فراهم است.لیا امیني 
گفت: به علت فعال شدن کانون هاي 
گرد و خاک داخلي در ش��رق کشور، 
شرایط باد و گرد و خاک و کاهش دید افقي در نواحي شرق، شمال، 
جنوب شرق و مرکز استان فراهم است بر همین اساس، باعث کاهش 
دید افقي در اکثر مناطق استان مي شود. وي با بیان اینکه کمینه دما 
امروز یک تا دو درج��ه افزایش مي یابد، تصریح ک��رد: در این مدت، 
دمای شهرس��تان اصفهان در گرمترین  س��اعات به 3۷ درجه  و در 

خنک ترین  ساعات به 22 درجه ی سانتیگراد خواهد رسید. 

شهریه های جدید مهدهای کودک 
شهریور مشخص می شود

رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه هیچ مهدکودکی حق ندارد مبلغ 
اضافی از خانواده ها تح��ت هر عنوان 
دریافت کند، گفت: شهریه های جدید 
مهدهای کودک در شهریور مشخص 
خواهد شد.همایون هاشمی با اشاره به 
برگزاری فاز دوم ط��رح آفتاب اظهار 
داشت:  این طرح، طرح توانمندسازی 
فرهنگی مددجویان تحت پوش��ش بهزیس��تی اس��ت.وی تصریح 
کرد: طرح آفتاب با دو هدف برگزار می شود که از آن جمله می توان به 
حضور مسووالن ارشد سازمان بهزیستی کشور در بین مددجویان و 
در ادامه رفع مشکات مددجویان در کمترین زمان ممکن اشاره کرد.

هاشمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر طرح آفتاب در 18 استان و 
شهرستان برگزار شده است که پیش بینی می شود پس از ماه مبارک 
رمضان این طرح به صورت منظم و مستمر در سایر استان ها برگزار 

شود.

 ایدز با روبوسی و دست دادن
 منتقل نمی شود

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: 
ایدز بیماری رفتاری اس��ت که دو راه 
اصل��ی انتقال آن، رفتارهای جنس��ی 
پرخطر محافظت نش��ده و استفاده از 
سرنگ و سوزن مش��ترک در جریان 
مصرف تزریقی مواد مخدر است.دکتر 
عب��اس صداق��ت اف��زود: اچ آی وی 
)ویروس ایدز( از طریق شنا در استخر، 
نوشیدن آب، استفاده از وسایل غذاخوری مشترک، استفاده از حمام 
و سرویس های بهداشتی عمومی، تماس های معمولی از جمله دست 
دادن و روبوسی و حتی نیش پشه منتقل نمی شود.وی تاکید کرد: با 
توجه به راه های اصلی انتقال این بیماری، خویشتن داری و وفاداری 
به همسر، استفاده از وس��ایل محافظت کننده و پرهیز از استفاده از 
سرنگ و سوزن مشترک در جریان تزریق مواد مخدر برای پیشگیری 

از ابتا به آن ضروری است.

جزییات ثبت نام آزمون دوره های 
غیرحضوری ارشد و دکتری 

  سازمان س��نجش  در خصوص ثبت  نام 
آزم��ون ورودي متمرک��ز در دوره هاي 
مجازي و پردیس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسس��ات آم��وزش عال��ي در مقطع 
تحصیات تکمیلي )کارشناسي ارشد و 
 دکت��ری( س��ال ۹3 اطاعی��ه ای

صادر کرد.در این اطاعیه آمده اس��ت،  
آزمون ورودي دوره ه��اي مجازي )ویژه 
شاغلین( و پردیس خودگردان دانش��گاهها و موسسات آموزش عالي در 
مقطع تحصیات تکمیلي )کارشناسي ارشد ناپیوس��ته( سال 13۹3، و 
پذیرش به صورت متمرکز برگزار می ش��ود. دفترچه راهنماي ثبت نام و 
شرکت در آزمون فوق از روز سه شنبه  هفدهم تیرماه  بر روي سایت سازمان 
قرار خواهد گرفت. داوطلبان مي توانند ضمن مراجعه به س��ایت سازمان 
س��نجش آموزش کش��ور به نش��اني www.sanjesh.org و دریافت 
دفترچه، نس��بت به خریداري کارت اعتباري ثبت  نام از طریق کارت هاي 
بانکي عضو شبکه شتاب اقدام و از روز سه شنبه  ۹3/4/1۷ تا روز یکشنبه 
۹3/4/22 از طریق سایت مزبور ثبت نام نمایند.همچنین دفترچه راهنماي 
ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دوره هاي پردیس خودگردان دانشگاهها 
و موسسات آموزش عالي در مقطع دکتري )نیمه متمرکز Ph.D( سال 
 13۹3، از روز سه ش��نبه ۹3/04/1۷ ب��ر روي س��ایت س��ازمان ق��رار 

خواهد گرفت. 

اخبار کوتاه
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رییس مرکز مطالعات وزارت جوانان

۱۷ تا ۲۲؛ ساعت های پرخطر در اوقات فراغت جوانان
در مطالعات جدیدی

سیگار، ژن ها را پیر می کند

پزش��کان با تاکید بر ارتباط پیری ژن ها با افزای��ش خطر ابتا به 
سرطان به بررسی عوامل موثر بر فرسودگی ژن ها پرداخته اند.

متخصصان در مطالع��ات جدید مش��اهده کردند ک��ه دو عامل 
 مصرف مرتب آسپرین و سیگار کشیدن از عوامل تاثیرگذار بر روند

 فرسوده شدن ژنوم مرتبط با س��رطان روده بزرگ هستند با این 
تفاوت که آس��پرین روند پیری ژن ها را کند در حالی که س��یگار 
روند فرسودگی ژن ها را تس��ریع می کند. در دهه 1۹۹0 میادی 
نتایج مطالعات نش��ان داد که مصرف مرتب و طوالنی مدت قرص 

آس��پرین، خطر ابتا به س��رطان را کاهش می دهد. در حقیقت 
مصرف این ق��رص در کاهش 40 درصدی خطر ابت��ا به این نوع 
سرطان موثر است با این حال تاکنون مشخص نشده بود که چگونه 
این قرص بر پیش��گیری از خطر سرطان تاثیر می گذارد به همین 
دلیل متخصصان تصمیم گرفتند تا نگاه دقیق تر و جزئی تری به این 

فرآیند داشته باشند.
در این بررسی، نمونه های از بافت روده در 546 زن سالم با بیش از 
50 سال سن مورد مطالعه قرار گرفت. سپس تغییرات مرتبط با سن 
در نشانگرهای ژنی شاخص های ژن با فاکتورهای سبک زندگی این 
زنان از جمله مصرف آسپرین، استعمال سیگار، شاخص توده بدنی و 

هورمون درمانی جایگزین مقایسه شد.
»پریمو ش��ار«، یکی از محققان این مطالعه گفت: هر ژنوم سلول 
مانند یک کتاب خانه پر از کتاب، مملو از نشانگرهایی است که البته 
این نشانگرها خیلی ثابت نیس��تند و تحت شرایط سنی مختلف 
تغییر می کنند اگر در هر بخش خاصی از ژنوم این تغییرات شدید 
باشد می تواند منجر به رشد تومورهای سرطانی شود.در این مطالعه 
مشخص شد که آسپرین در حقیقت زوال ژنومی ناشی از افزایش 

سن را کاهش می دهد.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش ه��ای راهبردی وزارت ورزش 
و جوانان با بیان اینکه س��اعت 1۷ تا 22، س��اعت های پرخطر 
اوقات فراغت جوانان هستند گفت: مسووالن باید زمینه های 
حضور آس��ان و رایگان جوانان در باش��گاه ها و اماکن تفریحی 

را فراهم کنند.
محمدتقی حس��ن زاده گفت: موض��وع اوق��ات فراغت نقش 
اساسی در س��بک زندگی دارد و می تواند به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم بر روی عوامل فرهنگی، اجتماعی و زیستی تأثیر 

بگذارد.
وی ادامه داد: جمعیت فعال در یک کشور جمعیتی هستند که 
اوقات فراغت خوب و برنامه ریزی شده ای را دارند و هم اکنون ما 
نیازمند برنامه ریزی تخصصی در حوزه اوقات فراغت هستیم که 

تمام قشرها را دربرگیرد.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش ه��ای راهبردی وزارت ورزش 
و جوانان خاطرنش��ان کرد: در برنامه ریزی اوقات فراغت باید 
زنان، مردان و حتی سالمندان را نیز در نظر بگیریم اما متأسفانه 
یکی از چالش های ما این اس��ت که در برنامه ریزی ها با تفاوت 
نگرش ها مواجه هستیم اما باید توجه داشته باشیم اوقات فراغت 
دوران حساسی است که باید غنی سازی شود در غیر این صورت 
گرایش ها و تمایاتی در بین جوان��ان افزایش پیدا می کند که 

می تواند تبعات زیادی را در پی داشته باشد.
حس��ن زاده ادامه داد: نتایج پژوهش های انجام ش��ده نش��ان 
می دهد که هم اکنون جوانان تمای��ل دارند اوقات فراغت خود 
را در کنار خانواده سپری کنند که خانواده ها باید به این تمایل 
جوانان پاسخ مثبت دهند و زمینه ها را برای گذران اوقات فراغت 

جوانان در کنار خود فراهم کنند.

رییس کمیسیون امور اقتصادي و گردشگري شوراي اسامي 
ش��هر اصفهان با تاکید بر استفاده از س��وخت یورو 4 در این 
کانش��هر اظهار داش��ت: مس��ووالن قول داده اند از مهرماه 

سوخت یورو 4 و استاندارد در اصفهان توزیع کنند.
سید کریم داودي با بیان این مطلب گفت: وضعیت آلودگي هوا 
در س��ال هاي اخیر به خصوص در فصل هاي پاییز و زمستان 
بحراني شده است. وي با اشاره به اینکه بیشترین دلیل آلودگي 
هوا ناشي از تردد خودروهاست، افزود: در این زمینه مسووالن 
قول داده اند از مهرماه سوخت یورو4 و استاندارد در اصفهان 
توزیع نمایند. وي تاکید کرد: اس��تاندار اصفهان، نمایندگان 
مجلس و شوراي شهر  پیگیر توزیع سوخت یورو 4 در اصفهان 

هستند.رییس کمیسیون امور اقتصادي و گردشگري شوراي 
اسامي شهر اصفهان با اشاره به اینکه از تردد خودروهاي فاقد 
معاینه فني باید جلوگیري شود، تصریح کرد: الزم است  نیروي 
انتظامي در این خصوص با رانندگاني که اقدام به معاینه فني 
نمي کنند برخورد جدي کند. داودي خاطرنشان کرد: مدیریت 
ش��هري اصفهان نیز براي کاهش آلودگي هوا توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومي را در دستور کار خود قرار داده است. وي 
اضافه کرد: در این راستا در بودجه امسال 200 میلیارد تومان 
براي تکمیل مت��رو و 85 میلیارد تومان براي توس��عه ناوگان 

اتوبوسراني اختصاص داده شده است. 
وي با تاکید بر اینکه فضاي سبز شهري در تلطیف کردن هوا 
بسیار تاثیرگذار است، اظهار داشت: به دنبال کاهش آالیندگي 
هوا توس��عه فضاي سبز نیز در دس��تور کار است به طوري که 
امس��ال 200 میلیارد تومان براي این منظور اختصاص داده 
شده است. عضو شوراي اسامي ش��هر اصفهان با بیان اینکه 
البته باید براي کاهش آلودگي هوا در جهت کاهش سفرهاي 
درون شهري، برنامه ریزي شود، ادامه داد: با افزایش خدمات 
الکترونیکي و اینترنتي مي توان بسیاري از سفرهاي شهري را 
به مرکز شهر کاهش داد. داودي با اشاره به اینکه مجتمع هاي 
تجاري باید در اطراف شهر ایجاد شود، گفت: حفظ زمین هاي 
کشاورزي اطراف شهر ضروري است چرا که در تلطیف کردن 

هوا نقش بسزایي دارند.

شهردار منظریه گفت: برج های کبوتر شهر منظریه با قدمت 
200 سال در حال تخریب هستند و مسئوالن به این مساله که 

اهمیت بسیاری دارد، توجهی نشان نمی دهند.
س��ید علی مرتضوی اظهار کرد: چهار ب��رج کبوتر با قدمتی 
حدود 200 س��ال از دوران قاجاریه در این شهر به جا مانده 
اما متأس��فانه به دلیل عدم توجه مس��ووالن در حال تخریب 

و نابودی است.
وی گفت: متأسفانه در گذش��ته مجوز ساخت و سازهای غیر 
قانونی در حریم این برج ها داده شده که سرعت تخریب این 

بناهای ارزشمند را افزایش داده است.

ش��هردار با بیان اینکه نورپردازی برج کبوتر محله عمروآباد 
ش��هر منظریه با اعتباری بالغ بر 20 میلیون ریال انجام شد، 
تصریح کرد: شهرداری در نظر دارد با خرید خانه های ساخته 
ش��ده در اطراف ای��ن برج ها و تخری��ب و آزادس��ازی آنان با 
احداث پارک و فضای سبز این آثار مهم تاریخی را از تخریب 

بیشترحفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال رایزنی با رییس سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری هس��تیم تا بتوانیم به طور اصولی این 

آثار را بازسازی، مرمت و احیا کنیم.
مرتضوی ب��ا بی��ان اینک��ه کبوترخانه ه��ا ی��ا کفترخانه ها، 
س��اختمان هایی کهن هس��تند که به طور معمول به شکل 
استوانه ساخته  ش��ده اند، افزود: کبوترخانه ها برای گردآوری 
کود کبوترها و دیگ��ر پرندگان، برای مصارف کش��اورزی در 

گذشته ساخته  شده است.
وی بیان کرد: کود کبوتر در گذش��ته اس��تفاده های بسیاری 
در صنعت نیز داشته، از جمله صنعت دباغی در چرم سازی و 
ساخت باروت، از این رو شاه عباس صفوی مالیات  سنگینی 

بر کبوتر خانه ها بست.
مرتضوی اظه��ار کرد: ب��رج کبوتر عمرآب��اد منظریه مربوط 
به دوره قاجار اس��ت و در تاریخ 6 اس��فند 1385 با ش��ماره 
ثبت1۷4۷1 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رس��یده 

است.

رییس کمیسیون امور اقتصادي و گردشگري شوراي اسالمي شهر اصفهان: 

توسعه فضای سبز به کمک تلطیف هوا می آید 
شهردار منظریه: 

برج های کبوتر ۲00 ساله منظریه در حال تخریب است



اخبار کوتاهيادداشت

همراه بودن بانک ها با مشتريان 
ريسک اقتصادی را کاهش می دهد  
   مدیر ش��عب بانک س��په اصفهان گف��ت: طرح هایی که از س��وی 
واحدهای تولیدی به بانک ارایه می شود بر اساس دیدگاه کارشناسی 

و نگاه آسان گیری مدیران شعب مورد بررسی قرار می گیرد.
اس��فندیار گراوند در نشس��ت بررس��ی راهکارهای تعامل و توسعه 
همکاری بانک س��په با فع��االن اقتص��ادی اصفه��ان، تصریح کرد: 
کارشناسی طرح ها بر اساس مستندات ارایه ش��ده و بر اساس نظر 
کارشناسان صورت می گیرد و اعمال سلیقه و سخت گیری بی مورد 

جایی در بانک سپه ندارد. 
وی از وجود منابع برای ارایه تسهیالت بانکی به فعاالن اقتصادی خبر 
داد و گفت: بر اساس بخش نامه اخیر بانک تفویض اختیار به مدیران 
شعب داده ش��ده تا در شعب راجع به تس��هیالت باالی یک میلیارد 

تومان تصمیم گیری شود. 
رییس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق اصفهان در این 
جلسه خواستار افزایش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه های 
اقتصادی ش��د و گفت: باال بودن نرخ بهره و نرخ سپرده بانکی سبب 

افزایش قیمت تمام شده محصوالت می شود. 
مصطفی متین راد تاکید کرد: اتاق بازرگانی مدافع فعاالن اقتصادی 
است که تسهیالت بانکی را به موقع پرداخت و در جای خود مصرف 
می کنند. وی خواستار کاهش روند بررس��ی تسهیالت بانکی شد و 
گفت: همراه بودن و هم مس��یر بودن بانک ها با مشتریان در سود و 

زیان می تواند میزان ریسک در فضای اقتصادی را کاهش دهد. 

بررسی مشکالت شهرک صنعتی 
اشترجان و ناحیه صنعتی وزيرآباد 

با حضور فرماندار فالورجان و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان مسایل و مشکالت شهرک صنعتی اشترجان و ناحیه 

صنعتی وزیرآباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عموم��ی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، اصغر 
هدایت فرماندار شهرستان فالورجان در دیدار با جعفری مدیر عامل 
شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان ضمن تبریک حلول 
ماه مبارک رمضان به بررس��ی مسایل و مش��کالت شهرک صنعتی 
اش��ترجان و ناحیه صنعتی وزیرآباد واقع در شهرس��تان فالورجان 

پرداخت.
وی در این دیدار خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی اشترجان با 200 
واحد صنعتی تنها با 30 ت��ا 50 درصد ظرفیت فعال اس��ت و حتی 

نتوانسته ریزش های بخش کشاورزی شهرستان را جذب کند.
شایان ذکر است در این جلسه تصمیماتی در خصوص توسعه شهرک 

صنعتی اشترجان و ناحیه صنعتی وزیرآباد اتخاذ شد.

صدور ۱۰۰ مجوز در حوزه صنعت 
سمیرم

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سمیرم گفت: در حوزه صنعت 
شهرستان س��میرم تا کنون حدود ۱00 مجوز صادر شده که از این 

تعداد ۴0 واحد صنعتی غیر فعال هستند.
اردشیر نوابی اظهار کرد: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی 
و اهمیت بخش صنعت و معدن در ایجاد اشتغال پایدار امیدواریم همه 
گروه های سیاسی و اقتصادی با اتحاد خود بتوانند در پویایی بیش از 

پیش این بخش قدم بردارند.
وی با اشاره به ظرفیت موجود در شهرستان س��میرم در این زمینه 
افزود: شهرستان سمیرم در حوزه معدن دارای ظرفیت بسیار باالیی 
اس��ت که امیدواریم با جذب س��رمایه گذاران بتوان از این ظرفیت 

استفاده کرد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سمیرم با اشاره به مشکل تامین 
برق کارگاه آب معدنی ونک س��میرم بیان کرد: شرکت آب معدنی 
 وردشت سمیرم تا کنون 80 درصد پیش��رفت داشته که امیدواریم

 به زودی شاهد بهره برداری آن باشیم تا با اشتغال 75 نیرو به صورت 
مستقیم گام خوبی در اشتغال و کاهش بیکاری شهرستان برداریم.

طالخونچه مبارکه قطب اصلی تولید 
زيره سبز در استان 

مسوول مرکز خدمات کشاورزی دهستان طالخونچه گفت: دهستان 
طالخونچه با سطح زیر کش��ت 220 هکتار زیره سبز به عنوان قطب 

اصلی تولید زیره سبز در استان اصفهان شناخته شده است.
مظاهر سلیمانیان اظهار کرد: این دهستان دارای آب و هوایی گرم و 
نیمه خشک است که از قدیم االیام کشاورزان منطقه به دلیل کمبود 
آب و عمدتاً مواجه شدن با ش��وری آب و خاک اقدام به کشت زیره 
س��بز که گیاهی مقاوم به کم آبی اس��ت کرده اند که می توان گفت 
مردم طالخونچه با تدبیر توانس��ته اند با استفاده از این الگوی کشت 
که از زمان های دور در این منطقه مرس��وم گش��ته اس��ت استفاده 
بهینه از اراضی کشاورزی وسیع دهستان جهت تولید و امرار معاش 
خود کنند.مسوول مرکز خدمات کش��اورزی دهستان طالخونچه با 
بیان اینکه تولید امس��ال زیره به 66 تن رسیده است ،یادآور شد که 
امس��ال به دلیل کاهش بارندگی ها و منابع آبی و افت عملکرد تولید 
زی��ره از 500 کیلوگرم در هر هکتار ب��ه 300 کیلوگرم در هر هکتار 
ش��اهد کاهش ۴0 درصدی تولید زی��ره در منطق��ه بودیم. گفتنی 
است زیره س��بز در دهس��تان طالخونچه به صورت نیمه دیم کشت 
می ش��ود و پس از برداش��ت عمدتاً برای مصارف غذایی و دارویی به 
 بازارهای داخل شهرستان و شهرستان های مجاور و استان های دیگر

 صادر می شود.

مانورموفقیت آمیزاکیپ های 
مديريت بحران شرکت گاز 

رزمایش کش��وری هس��ته ای با حضور اکیپ های مدیریت بحران 
شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد .

این رزمایش که با حضور استاندار اصفهان، رییس و معاون سازمان 
پدافند غیرعامل کش��ور، رییس پدافند غیرعامل ومدیریت بحران 
وزارت نفت، مدیرکل پدافندغیرعامل، مدیرکل بحران ، مدیرعامل 
شرکت گازاس��تان اصفهان، جمعی از مدیران قرارگاه رافع در محل 

UCF اصفهان برگزار گردید.
 همچنین در ای��ن رزمایش اکیپ ه��ای عملیات��ی مدیریت بحران

 سازمان های امدادرسان نظیر؛شرکت های خدماتی گاز، برق ، آب، 
مخابرات، دانشگاه علوم پزشکی،سازمان امداد و نجات هالل احمر، 

واحدهای کشوری و لشگری حضور داشتند.

4
ارزش صادرات گمرک اصفهان 18درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: بیش از ۴6۴ میلیون دالر کاال در سه ماه نخست سال جاری از گمرکات این استان 
صادر شد که ۱8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.»اسداهلل احمدی ونهری« وزن این کاالها ی صادره 

شده را 92۱ هزار تن ذکر کرد و افزود : این میزان از نظر وزن ۱۴ درصد کمتر از کاالهای صادراتی بهار پارسال بود.
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در حالی که افزایش ۱5 درصدی قیمت ش��یر و لبنیات سه شنبه  
دهم تیرماه  رسما اعالم شد و کارخانه ها قرار بود به صورت تدریجی 
و از هفته آینده افزایش قیمت شیر و فرآورده های لبنی اعمال کنند، 

بازار مصرف از ابتدای هفته با قیمت های جدید روبرو شده است.
طبق تصمیمات انجمن صنفی صنایع لبنی افزایش ۱5 درصدی 
قیمت ش��یر و لبنیات در دس��تور کار ق��رار گرفته و مقرر ش��ده 
کارخانه های لبنی قیمت محصوالت خود را به تدریج از هفته آینده 
افزایش دهند و پیش از آن که این افزایش قیمت اعمال شود باید 

نرخ خرید شیر خام از دامداران به همان نسبت افزایش دهند.

اما افزایش قیمت انواع شیر پاستوریزه در بسته بندی های نایلونی و 
بطری  از سوی برخی کارخانه ها از ابتدای این هفته اعمال شد و نیز 
همه کارخانه های تولید کننده  محصوالت لبنی قیمت شیر را در 
بسته بندی های مختلف افزایش دادند؛ به گونه ای که قیمت شیر 
کم چرب و پرچرب نایلونی از ۱250 تومان به ۱500 تومان، شیر 
کم چرب بطری  از ۱600 به 2000 تومان و شیر پرچرب بطری  از 

2۱00 تومان به 2500 تومان رسید.
همچنین قیمت ش��یرکاکائو 250 سی س��ی نیز از هزار تومان به 
۱200 تومان رس��ید و کارخانه های لبنی اعالم کردند که قیمت 
دیگر محصوالت و فرآورده های خود را از جمله ماست، پنیر، خامه 

و غیره را از هفته آینده افزایش می دهند.
حسین چمنی، مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران نیز در این باره 
گفت: افزایش تدریجی ۱5 درصدی قیمت شیر و لبنیات از ابتدای 

این هفته آغاز شده است.
به نظر می رس��د وزارت جهاد کش��اورزی و دیگر دس��تگا ه های 
متول��ی ناظر ب��ر صنای��ع و ب��ازار محص��والت کش��اورزی باید 
جدی تر از گذش��ته به ب��ازار و تغیی��ر قیمت محص��والت ورود 
 پیدا کنند ت��ا اجازه فرصت طلب��ی و فرار از قانون به هیچ کس��ی 

داده نشود.

مدی��رکل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: عملیات زیرس��ازي و 
روس��ازي ایس��تگاه هاي گز، مدآباد، ده آباد و فیروزآباد به پایان 

رسیده و در آینده اي نزدیک بازگشایي مي شوند.
حسن ماسوري استان اصفهان را داراي قابلیت ها و ظرفیت هاي 
ویژه صنعتي و اقتصادي دانست و اظهار داشت: اداره کل راه آهن 
اس��تان اصفهان از موقعیت و جایگاه خاصي در بین مناطق راه 

آهن برخوردار است. 
وی به اقدامات این اداره کل اش��اره کرد و ادام��ه داد: هم اکنون 

شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاري ۴۴ میلیارد توماني نسبت 
به توسعه ایستگاه ریز درحوالي زرین شهر براي راه اندازي طرح 
فوالد صبا اقدام کرده که این نشان ازتوانمندي هاي استان است 
که آثار و برکات آن براي همه کش��ور خواهد ب��ود. مدیرکل راه 
آهن اس��تان اصفهان با بیان اینکه نخس��تین اولویت راه آهن و 
این اداره کل سیر ایمن و مطمئن قطارها است، تصریح کرد: در 
 راس��تاي افزایش ظرفیت خطوط و رفع گلوگاه هاي ترافیکي و

 روان س��ازي تردد قطارها، عملیات بازگش��ایي ایستگاه مشک 
در حال گذران��دن مراحل پایاني اس��ت و تا م��اه آینده تحویل 
 داده خواهد شد. وی بیان داش��ت: عملیات زیرسازي و روسازي

 ایستگاه هاي گز، مدآباد، ده آباد و فیروزآباد نیز به پایان رسیده 
و درآینده اي نزدیک بازگشایي مي ش��وند . ماسوری تخصیص 
اعتبار و بودجه الزم برای س��اخت س��اختمان اداري را از جمله 
نیازهاي این اداره کل دانست و ادامه داد: نمازخانه ایستگاه هاي 
اصفهان و کاش��ان و طول خطوط نیز به شکلي زیبایي بهسازي 
شده که با پایان یافتن عملیات بازسازي نمازخانه ایستگاه بادرود 
تاپایان سال س��عي ش��ده تا محیطي روحاني ومعنوي وآرامش 

بخش براي عبادت مهیا شود. 

مديرکل راه آهن استان : در آينده ای نزديک 

بازگشايی ايستگاه های راه آهن گز، مدآباد و فیروزآباد 
افزايش قیمت به هفته آينده نرسید 

لبنیات ۱5 درصد گران شد 

انهدام محصوالت 
کشت شده با پساب 

بازرسی از ۳۰5 واحد 
صنفی و غیر صنفی 

گشت سیار تعزیرات حکومتی استان اصفهان از 305 واحد صنفی و غیرصنفی 
در استان بازرسی به عمل آورده است.

 در چهارچوب سیاس��ت های س��ازمان تعزیرات حکومتی گشت مشترکی با 
همکاری پلیس آگاهی و بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت،اتاق اصناف، 
شرکت نفت و دانشگاه علوم پزشکی درسراسر استان اصفهان انجام شد که موارد 
تخلف برای رسیدگی پس از تشکیل پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال 
شد.همچنین  تیم های گشت سیار اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
در طول هفته گذشته و در سراسر استان در قالب گشت های مشترک سیار و 
در معیت ماموران پلیس آگاهی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، 
شرکت نفت و دانشگاه علوم پزشکی از ۱60 واحد صنفی و غیر صنفی بازرسی به 
عمل آوردند که موارد تخلف نیز برای رسیدگی پس از تشکیل پرونده به شعب 

تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

 دادستان اصفهان در ارتباط با کشت صیفی جات توسط کشاورزان با پساب 
کارخانجات اظهار داشت: استفاده غیرمجاز پساب توسط کشاورزان یکی 
از مهم ترین پرونده های دادگس��تری اصفهان در سال گذشته بود.محمد 
رضا حبیبی افزود: خشکسالی اصفهان در سال های گذشته سبب شده که 
برخی کشاورزان به استفاده از پساب تصفیه خانه ها روی بیاورند که مطابق 
قانون این پساب برای کش��ت تنها برخی از فضاهای سبز مجاز است. وی 
تاکید کرد:بر اساس گزارشات واصله، از مکان مورد نظر بازدیدهایی انجام 
شد و متوجه این نکته شدیم که کشاورزان در این مکان ها تا چند صد متر 
 این  پساب ها را پمپاژ و از آن برای کاشت سیب زمینی، پیاز و گوجه استفاده

 می کنند.وی اضافه کرد: با این پساب در برخی نقاط گندم و جو نیز کشت 
شده بود که کارشناس��ان حتی مصارف حیوانی این غالت را نیز غیرمجاز 
دانستند و این محصوالت برای پیشگیری از مصرف غیرمجاز سوزانده شدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور با اش��اره به این که در 
5300 تا 6300 روستا وضعیت آب رس��انی در بهار و زمستان 
در نوسان اس��ت گفت: کماکان این روستاها از آب رسانی سیار 
استفاده می کنند.حمیدرضا جانباز گفت: برای سرعت بخشیدن 
به ساماندهی وضعیت روستاها می خواهیم پروژه ها را به صورت 

منسجم به بخش خصوصی عرضه کنیم.
وی افزود: با توجه به تبصره ۱۱ بودجه س��ال جاری می توانیم 
۱0 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی اعتبار بگیریم بنابراین 
درصددیم به صورت منس��جم پروژه ها را ب��ه بخش خصوصی 
عرضه کنیم.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور با تاکید بر 
این که س��پردن پروژه ها به بخش خصوصی سرعت ساماندهی 
اوض��اع را افزای��ش می دهند گفت: در بس��یاری از روس��تاها 

همچنان از آبرسانی سیار برای توزیع آب استفاده می شود.
جیره بندی آب در دستور کار نیست

پیش از این مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور اظهار کرده 
بود که با وجود س��ر به س��ر بودن تولید و مصرف در 5۱7 شهر 
کشور و وجود تنش آبی، پیش بینی می ش��ود در هیچ کدام از 
کالن شهرها جیره بندی برنامه ریزی ش��ده نداشته باشیم کما 
این که االن هم نداریم.جانباز با اش��اره به پیش بینی سازمان 
هواشناسی در سال 92 مبنی بر این که تابستان 93، بالغ بر ۱.5 
درجه نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش دما دارد گفت: 

برای تامین آب از منابع جدید در تعدادی از ش��هرها، بهسازی 
و بازس��ازی چاه ها، اجرای خطوط انتقال و بهبود سامانه های 

انتقال و توزیع آب را برنامه ریزی کردیم.
وی با اش��اره به این که تعدادی زیادی از اقدامات برنامه ریزی 
شده در س��ال 93 انجام ش��ده و بقیه نیز برای گذر از تابستان 
درحال انجام هس��تند گفت:  کلیه ش��رکت های آب و فاضالب 
برنامه جامع مدیریت مصرف دارند و به تفکیک شهرها می دانند 

به چه میزان وچگونه آب را مدیریت کنند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب کش��ور با اش��اره به برنامه 

شرکت ها گفت: از جمله اقداماتی که صورت می گیرد مدیریت 
فشار، کاهش فشار آب در شب ها، زون بندی شبکه ها، بهسازی 

شبکه و به کارگیری روش های صرفه جویی است.
جانباز ادامه داد: برای هر ش��رکت برنامه ها مش��خص ش��ده و 
پیش بینی ما این است که با وجود این که در 5۱7 شهر، تولید 
ومصرف آب به یک اندازه اس��ت و با کوچکتری��ن تغییری در 
افزایش مصرف و کاهش تولید در آن شهرها تنش آبی خواهیم 
داش��ت، با این وجود درهیچ کدام از کالن شهرها جیره بندی 
برنامه ریزی شده نداریم. همان گونه که االن سهمیه بندی آب 
صورت نمی گیرد. ما از مردم درخواست می کنیم بین ۱0 تا ۱5 
درصد در مصرف آب صرفه جویی داش��ته باشند چرا که با این 

میزان می توان پایداری شبکه را تضمین کرد.

مدير عامل آبفای کشور خبر داد

6۰۰۰ روستا هنوز با تانکر تامین آب  می شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: متقاضیان 
 اس��تفاده از ط��رح روش های نوی��ن بهره ب��رداری از انرژی های

 تجدید پذی��ر آیینه های خورش��یدی می توانند از تس��هیالت 
بالعوض 50 درصدی این طرح استفاده کنند.

با توجه به اینکه س��ال 93 س��ال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و 
مدیریت جهادی نامگذاری شده اس��ت باید در مرحله عمل نیز 
نقشه راه جامع و کاربردی وجود داشته باشد تا شاهد خودکفایی 
کشور در عرصه های گوناگون باشیم در این راستا شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان نیز راهکارهای تحقق مدیریت جهادی را 
در شاخه های مختلف خدمات مشترکین ،لوازم اندازه گیری،فنی 

و مباحث ایمنی دراختیار استانداری گذاشته است.
تحق��ق مدیریت جه��ادی به طور قطع تس��ریع و ساده س��ازی 
خدمت رسانی و کاهش تش��ریفات اداری و افزایش بهره وری را 

به همراه دارد.
حمیدرضا پیرپیران مدیر عامل ش��رکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در زمینه نقش مدیریت جهادی و مصرف برق اظهار کرد: 
یکی از روش ه��ای نوین بهره ب��رداری از انرژی های تجدیدپذیر 
استفاده از س��لول های فتوولتاییک یا به زبان س��اده آیینه های 
خورشیدی است که جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی 
اس��ت که از س��ال 92 تجهیزات این انرژی پاک در ۴0 مسجد و 

مدرسه نصب شده است.

وی اف��زود: متقاضی��ان اس��تفاده از ای��ن ط��رح می توانن��د از 
تس��هیالت بالعوض 50 درصدی اس��تفاده کنند ک��ه تاکنون 
 این طرح موف��ق و 80 درصد از ای��ن پروژه پیش��رفت عملکرد 

داشته است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان تصریح کرد: 
تاکنون چهار هزار و 500 انشعاب صنعتی و دیماندی به سامانه 
AMI یا قرائت از راه دور مجهز شده است که به صورت پایلوت 

کشوری در آمده و پیشرفت عملکرد داشته است.
وی بخش دیگری از نقش مدیری��ت جهادی و ارایه خدمات برق 
گفت: این خدمات به صورت تلفنی و غیرحضوری اعم از فروش 
انشعاب و خدمات پس از فروش اس��ت که از سال 9۱ در شرکت 
توزیع برق شهرس��تان کلید خ��ورده که در ای��ن فرایند تمامی 
خدمات فقط با گرفتن یک شماره تلفن 38۱2۱ به مشترکان ارایه 
می شود و مشترک می تواند تمام مشاوره های الزم را به به صورت 

کلی بلکه به صورت جزیی دریافت کند.
وی ادامه داد: وجود یک مرکز فرهنگی و آموزشی که روش های 
بهینه مصرف ک��ردن انرژی را به همش��هریان اصفهانی آموزش 
می ده��د یک��ی از ن��کات مثبتی اس��ت ک��ه در هیچ ک��دام از 
شرکت های توزیع پیاده سازی نش��ده به نحوی که در این خانه 
آموزش ه��ای همگانی به ص��ورت کارگاه��ی � تجربی  ب��ا ابزار 
دیداری و شنیداری مراحل تولید،انتقال و توزیع برق و رفتارهای 

مش��ترک را در هر حالت با تجهیزات��ی ک��ه در آن مرکز وجود 
دارد را فرا روی مردم قرار می دهد و اس��تانداردهای مصرف برق 
 جهانی و الگوهای درس��ت مصرف نمودن  نیز تعریف و آموزش

 داده می شود.
پیر پی��ران در بخ��ش دیگری 
از صحبت های خود با اش��اره 
ب��ه توانمندی ه��ای داخل��ی 
شرکت گفت: ش��رکت با اتکا 
ب��ه توانمندی ه��ای داخل��ی 
و مدیری��ت جه��ادی ک��ه در 
ساختار درون سازمانی تعریف 
کرده اس��ت وجود یک شبکه 
مخابراتی داخلی روان و بدون 
ترافی��ک را ب��ا ایجاد ش��رایط 
امنیت��ی پایدار،پدافن��د غیر 
عامل و هماهنگ با ساختارهای 
سازمانی ش��رکت پیاده کرده 

است.
وی اضاف��ه کرد: پیاده س��ازی 
ای��ن س��اختار ب��رای تکمیل 

ش��بکه مخابرات داخلی اس��ت که با ایجاد ش��بکه گیرنده های 
بی سیم و مراکز تلفن سرورها و کامپیوتر شرکت که پرونده های 
بی��ش از ی��ک میلی��ون مش��ترک را مدیری��ت و پش��تیبانی  
می کند، ک��ه با ارتباط��ات درون س��ازمانی ب��رای 2۴ منطقه و 
ارتباطات بی س��یمی برای ۱30 گیرنده عملیات��ی و ارتباطاتی 
ای��ن مجموعه با ش��بکه مخابرات اس��تان ب��ه گون��ه ای  فراهم 
ش��ده که بتواند در ارتباطات درون س��ازمانی به ش��کل محلی 
 و در ارتباط��ات برون س��ازمانی ش��بکه درون��ی و بیرونی باهم

 متصل شود.
این مقام مس��وول یکی دیگر از ش��بکه های توس��عه  داخلی را 
توسعه سیستم های مخابراتی عنوان کرد و گفت: در واحد ۱2۱ 
درخواست های مردمی به صورت جزیی و کلی بررسی و پیگیری 

می شود.
وی در پایان تاکید کرد: اس��تفاده از هم��ه ظرفیت ها در تامین 
ش��بکه های ب��رق از ابتدای س��ال تاکنون صورت گرفته اس��ت 
به نح��وی ک��ه واگ��ذاری پروژه های ب��رق به ص��ورت کلید در 
دس��ت از فاز صفر تا فاز پایانی به پیمانکار واگذار می ش��ود تا در 
 ساده سازی و تسریع خدمت رس��انی همچون گذشته پیش قدم

 باشیم.

آيینه های خورشیدی نقطه روشن تامین انرژی

تسهیالت برق استان   به متقاضیان انرژی های تجدید شونده 
مديرعامل شرکت مخابرات استان 

آغاز پروژه بزرگ تدوين 
استراتژی مخابرات 

مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفه��ان گفت: 
مراح��ل اجرای پ��روژه ب��زرگ تدوین، بهب��ود و پیاده 
 سازی اس��تراتژی ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان 

آغاز شده است.
حسین کش��ایی با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: 
ش��رکت ها و س��ازمان های مختلف برای دستیابی به 
اهداف بلند مدت خود در زمینه رسوخ در بازار، کاهش 
هزینه ها، بهب��ود فعالیت ه��ا، افزای��ش رضایتمندی 
مش��تری و ... نیازمند تدوین اس��تراتژی هستند و این 
اس��تراتژی ها نیز باید گام به گام از رأس هرم س��ازمان 
به پایین به صورت آبشاری جاری ش��ود. وی ادامه داد: 
به همین منظور تدوین اس��تراتژی ش��رکت مخابرات 
استان اصفهان در راستای استراتژی های کالن شرکت 
مخابرات ایران به طور رس��می با برگزاری اولین جلسه 
در یکشنبه هفته آینده )  هشتم  تیر ( با حضور اعضای 
هیات مدیره، معاونان و مدیران کلیدی س��ازمان آغاز و 
 مبانی تدوین استراتژی و پیاده سازی آن مبتنی بر روش 

BSC ارایه شد. 

حضور توانمندی های فنی 
ايرانی ها در ترکمنستان 

 »قربانف«س��فیر ترکمنس��تان در ای��ران با اش��اره به 
توانمن��دی های اقتص��ادی و تجاری ای��ران در منطقه 
تصریح کرد: ایران به عنوان نخس��تین شریک تجاری 

ترکمنستان محسوب می شود.
 در همین مسیر، فرصتی بی نظیر در انتظار شرکت ها 
و مجموعه های ایرانی اس��ت تا برای معرفی توانمندی 
ها در عرصه خدمات فنی- مهندسی و توسعه صادرات 
در نوزدهمین دوره نمایش��گاه نفت و گاز ترکمنستان 

قدمی بردارند. 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اخذ 
مجوز رسمی از سازمان توسعه تجارت ایران برگزارکننده 
پاویون ملی ایران از تاریخ 27 الی 29 آبان ماه 93 در مرکز 
نمایشگاهی عشق آباد است. برای کسب اطالعات بیشتر 
و یا رزرو غرفه می توانید با ش��ماره های  3260۱683- 
326۱2559- 326۱۱6۱۴ )03۱( و 09۱30095028 
 تماس گرفته و ی��ا به آدرس ه��ای زیر ایمیل ارس��ال

 فرمایید.  
 bagherpour@isfahanfair.com

يکی از روش های 
نوين بهره برداری 

از انرژی های 
تجديدپذير 

استفاده از 
سلول های 

فتوولتايیک 
يا به زبان ساده 

آيینه های 
خورشیدی است



یادداشت

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری مراس��م »جزء خوانی قرآن کریم «ویژه 
ایام ماه رمضان کرده  اس��ت.زمان برگزاری برنامه جزء خوانی در مراکز مختلف متفاوت اس��ت و عالقه 
مندان به حضور در این برنامه می  توانند با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی از زمان برگزاری این برنامه 

بهره مند شود. 
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مراسم »جزء خوانی قرآن« برگزار می شود
هفتیادداشت

به » روایت عشق« بنشینید
فرهنگسرای پایداری، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان اقدام به برگزاری س��ومین دوره از کانون راویان جوان ویژه 

شب های ماه مبارک رمضان پرداخته است.
رییس این فرهنگس��را در این باره گفت: کانون راویان جوان با هدف 
انتقال تجارب راویان جنگ به نسل عالقه مند به صورت کاماًل عملی و 
کاربردی طراحی شده که از سال ۹۰ تاکنون به جذب نیروهای فعال 

در امر روایتگری جنگ پرداخته است. 
میری��ان در ادامه افزود: عالق��ه مندان می توانن��د از اول ماه مبارک 
رمضان ب��ه م��دت ۳۰ روز ه��ر ش��ب از س��اعت ۲۱ ت��ا ۲۲:۳۰ به 

فرهنگسرای پایداری جهت شرکت در این دوره ثبت نام نمایند. 
گفتنی است؛ عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
فرهنگسرای پایداری واقع در خیابان سجاد،گلزار شهدا مراجعه کرده 

و یا با شماره ۳۶۶۲۲۱۶۰ تماس حاصل نمایند.

شکایت آکادمی اسکار از 
فروشندگان تندیس سال 1942

آکادمی اسکار از وراث برنده اسکار سال ۱۹4۲ برای فروختن مجسمه 
اسکار در یک حراجی شکایت کرد.

 پ��س از این که هفته گذش��ته مجس��مه طالی��ی اس��کار متعلق به
 »جوزف رایت«، برنده اسکار سال ۱۹4۲ در بخش کارگردانی هنری 
توسط وراث وی به مبلغ 7۹ هزار دالر در یک حراجی به فروش رفت، 
آکادمی اسکار ش��کایتی را علیه این افراد در دادگاه عالی لس آنجس 
تنظیم کرد.براساس این شکایت ، فروش این مجسمه اسکار برخالف 
قوانین اسکار است، چرا که در صورت قصد فروش ابتدا باید پیشنهاد 
فروش این مجس��مه به مبلغ ۱۰ دالر به آکادمی اس��کار ارایه شود و 
در صورت عدم موافقت آکادمی ، برندگان جوایز اسکار و یا وراث آنها 

می توانند جوایز خود را به فروش برسانند.

 رسومات عشایری در موزه شرق
 به نمایش در می آید 

کارشناس میراث فرهنگی و مسوول موزه های استان اصفهان گفت: با 
بهره برداری از نخستین موزه شرق اصفهان بسیاری از رسومات سنتی 
عشایر عرب ساکن منطقه جرقویه اصفهان در آن به نمایش درآمده 
که یکی از آنها احیای صنعت تخت کشی گیوه با آموزش سه صنعتگر 

باقی مانده شاغل در این حرفه به جوانان است.
ساغر حمیدی با توجه به بهره برداری از نخستین موزه مردم شناسی 
در شرق اصفهان اظهار داش��ت: یکی از خانه های ضلع شمالی قلعه 
ای در روس��تای محمدآباد جرقوی��ه اصفهان به نام خانه س��رهنگ 
توس��ط اداره کل میراث فرهنگی اصفهان و با مش��ارکت شهرداری 
بازسازی شده و هفته گذشته طی سفر س��لطانی فر رییس سازمان 
 میراث فرهنگی کش��ور با نام موزه مردم شناسی شرق اصفهان مورد

 بهره برداری قرار گرفت.وی با اشاره به مشخصات این قلعه تاریخی 
افزود: قلعه قدیمی محمدآباد به مس��احت 7 هزار مترمربع در بافت 
قدیمی شهر واقع شده و دارای س��اختمان و ابنیه های به جامانده از 

دوران زندیه و قاجاریه است.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
استان اصفهان گفت: صائب همانند 
س��تاره ای در منظومه ش��عر وادب 
فارسی چشمک می زند و ادبیات او 
توانایی کشش انس��ان های زیادی 
به س��مت خود دارد.حجت االسالم 
محمد قطبی در نخستین همایش 
بزرگداشت صائب تبریزی در محل 
آرامگاه صائب در اصفهان اظهار کرد: 
پس از تالش های بی دریغ ش��عرا و 
شعردوستان اصفهانی سرانجام در 
سال گذش��ته روز ۱۰ تیر به عنوان 
روز صائب تبریزی در تقویم رسمی 
ایران به ثبت رسید این رخداد مهم 
برای فعاالن عرصه شعر و ادب یک 
س��رآغاز بوده به گون��ه ای که آن ها 
باید در راس��تای امت��داد دادن راه 
 متعال��ی این ش��اعر گرانقدر تالش

 کنند.
وی بیان کرد: در تاریخ موضوع تمدن 
به عنوان نکته مهم و اساس��ی تلقی 
می شود و امروز تصور جامعه از تمدن 
ساختمان های با قدمت باال و تاریخ 
دراز بوده اما این تصور درست نیست 
زیرا این ساختمان ها و ابنیه محصول 
تأمالت انسان های آن دوران هستند 
و اگر بهتر ب��ه این جوامع نگاه کنیم 
این مساله به وضوح مشهود است که 
مسایل اجتماعی، فلسفی و فرهنگی 
هر تمدن س��ازنده ساختمان اصلی 
تمدن است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی اس��تان اصفهان با تأکید بر 
اهمیت ش��عر در آفرین��ش تمدن 
تصریح کرد: شعر و ادبیات به عنوان 
زنجیری با هر تمدن گره خوردند و 
می توانند آن را به پیشرفت برسانند؛ 
تاریخ ادبیات و ب��ه خصوص در اوج 
آن ش��عر که در قل��ه ادبیات حضور 
دارد، مثل ستاره ای در عرصه تمدن 
بشری می درخشد و به همین سبب 
آفرینش تمدنی بزرگ اتفاق می افتد 
به این دلیل ما باید به شعر و ادبیات 
خود ببالیم و از ن��کات ریزی که در 
درون  مایه آن وجود دارد اس��تفاده 
کنی��م.وی خاطرنش��ان ک��رد: در 
ادبیات فارسی طیفی از شعرا وجود 
دارند که به دلیل ظرافت های فنی و 
حکمت هایی که در اشعارشان به کار 
برده اند دایره ای وسیع از مخاطبان 
جهانی پیدا کرده اند این شاعران به 
عنوان سرحلقه های ادبیات شناخته 
می ش��وند و س��بب حف��ظ ادبیات 
می شوند.حجت االس��الم قطبی با 
بیان اهمی��ت ش��عر در جلوگیری 
از پوش��الی ش��دن تمدن گفت: در 
ادبیات شعر، حافظ تمدن بوده و از 
تهی شدن و و پوشالی کردن تمدن 
جلوگیری می کند؛ ش��عر به عنوان 
جایگاهی عظی��م می تواند در ذهن 
مردم ماندگار باش��د اش��عاری که 
مبتنی بر معرف��ت عمیق توحیدی 
می توانند جامعه را به لحاظ معنویت 
و اخ��الص به رش��د قاب��ل توجهی 
برسانند و بین نسل ها پیوندی ایجاد 
کنند.وی درب��اره صائ��ب تبریزی 
افزود: صائب همانند س��تاره ای در 
منظومه شعر وادب فارسی چشمک 
می زند و ادبیات او توانایی کش��ش 
 انس��ان های زیادی به س��مت خود

 دارد.

تقابل میان عقل و عشق در ادبیات        صدیقه 
سنایی 

  
فارسی از جذاب ترین موضوعاتی 
اس��ت که ادبا به وفور بر طبل آن      نواخته اند و شاید گزاف 
نباشد که ادعا کنیم بیشترین تقابلی که در آثار باقی مانده  
نظم و نثر از پیشینیان به ما رس��یده است جدال دو مفهوم 
مجرد عقل و عشق است. پیشینه این جدال در ادب فارسی 
به روشنی معلوم نیست . به عقیده دکتر شفیعی کدکنی قبل 
از تقابل بین عقل و عش��ق این تقابل در بی��ن عقل و ایمان 
وجود داشته است و اندکی بعد عشق جای ایمان را در این 
منازعه گرفته است همچنین در پی نهضت ترجمه که آرا و 
افکار حکمای یونان به خصوص ارسطو و افالطون شناسائی 
ومعرفی شد موضع عقل بر تخت س��لطنت ارباب معرفت و 

اصحاب شریعت نشست. 
نزاع معتزله و اش��اعره جدی ترین تقاب��ل مذهبی در این 
حوزه می تواند باشد تا جایی که ابوالحسن اشعری به کلی 
منکر رابطه علت و معلولی شد و موضوع" عادت الهی" را به 
 جای علیت پیش کش��ید. این مجادالت در زبان ادبی تاثیر

 ان��کار ناپذیری گذاش��ته اس��ت. در این زمان فالس��فه و 
منطقی��ون با اس��تدالل و براهین خود س��عی داش��تند تا 
خمیرمایه ش��ریعت را در قالب محدود عق��ل بریزندکه با 
چارچوب منطق ش��کل گرفته بود و با چراغ های کم سوی 
عقل س��عی داش��تند تا جاده رهپویان حقیقت را در شب 
ظلمانی دنیا نقطه به نقطه روشن کنند و گام به گام به سوی 
صبح امید پیش برند الزمه این سلوک طاقت فرسا داشتن 
ذهن و قوه ادراکه توانمند و فارغ از ه��ر دغدغه ای بود تا با 
صرف وقت در نزد اس��تادان علوم معقول و محس��وس تا بر 

دانش خود بیفزایند.
 در این میان ع��ده ای خس��ته از قیل و ق��ال منطقیون در

 پی میانه راهی بودند ت��ا حلقه ارادت و محب��ت خود را بر 
قالب محبوب ازلی و ابدی بیندازند و رها از تکلفات کالمی 
و تعقیدات لفظی و دشواری های منطقی با حضرت محبوب 
راز و نیاز کنند . نماد عقل گرایی در ادبیات را حضرت موسی 
کلیم اهلل و نماد عشق بی تکلف را شبانی  می دانند که موسی 
)ع ( با او احتجاج کرد این داستان را مولوی درمثنوی معنوی 

به نظم آورده است. 
ادبیات منظوم و منثور در قالب های گوناگونی از قبیل قصه، 
حکایت، داستان های رمزی، غزل و مثنوی و... گزارش این 
جدال را بر عهده داشته است و جالب اینکه اغلب این لشگر 

عشق است که لوای پیروزی را برافراشته می دارد.

 عقل را ب��ا آن ک��ه در متون دین��ی و اقوال حکم��ا مقامی 
 بس عال��ی رتبه اس��ت لیکن در ب��اور متصوف��ه غالبا عقل 
ریزه خوار خوان عشق است .در بسیاری از اقوال از عقل در 
مقام ضدیت و مهلکات عش��ق نام برده می ش��ود. عقل در 

پیشگاه این طایفه به شدت  مذموم  است .  
  ش��اید بتوان س��نایی غزنوی را در این میان پیشتاز ادبای 
فارسی دانست که از او به عنوان بنیا ن گذار ادبیات عرفانی 
نیز نام برده می شود. ما در این مقاله سعی می کنیم مروری 
بر این تقابل شیرین نماییم.  برون کن طوق عقالنی، به سوی 
ذوق ایمان شوچه باشد حکمت یونان به پیش ذوق ایمانی؟

همچنین سنایی غزنوی جزو نخستین شعرایی است که واژه 
عشق را به جای ایمان و هدایت به کاربرده است.

عالم علم نیست عالم عشق
رویت صدق، چون روایت نیست

به هدایت نیامده ست از کفر
هر که را کفر چون هدایت نیست

و در غزلی دیگر:
هر که را »عشق« نیست در دل و جان

در دل و جان او »هدایت« نیست
و میراث اوست که در شعر حافظ بدین گونه متبلور می شود:

زاهد ار راه به رندی نبرد، معذور است
عشق کاری است که موقوف هدایت باشد

این دریافت شاید حاصل برداشتی عارفانه از آیه 5۶ سوره 
شریفه قصص باشد که فرمود:

ن اهللَ یَهدی َمن یَشاء" ََّک ال تَهدی َمن اَحَببَت ولکِّ  "اِن
همچنین در ادبیات منثور ابوس��عد اب��ی الخیر این منازعه 
را در مجالس خود وارد می کرده اس��ت . در اسرارالتوحید  

می خوانیم:
" ش��یخ بوالحس��ن خرقانی را رفته اس��ت، قدس اهلل روحه 
العزیز، که: علماء ام��ت بر آن متفق اند ک��ه خداوند را جل 
جالله به عقل باید شناخت. بوالحسن چون به عقل نگریست، 
او را در این راه نابین��ا دید. تا خدایش بینای��ی ندهد، و راه 
ننماید . نبیند و نداند. بس��یار کس را ما دست گرفتیم و از 

غرور عقل به راه آوردیم."
همچنین در حکایتی دیگر می خوانیم:ش��یخ ما ]بوسعید[ 
را درویشی گفت: »یا ش��یخ عقل چیست؟« شیخ ما گفت: 
»العقل آله العبودیه. به عقل ، اش��راف ربوبیت نتوان یافت 
که وی محدث اس��ت که محدث را به قدیم راه نیس��ت.« 
داستان دیدار بوعلی و شیخ ابوسعید صرف نظر از سندیت 

تاریخی آن، نش��ان از تقابل ای��ن دو ح��وزه در عالی ترین 
س��طوح خود دارد تا جایی که بینش و دان��ش به عنوان دو 
ساحت شناختی در سه روز مالقات پشت درهای بسته ، هر 
 کدام یک کفه ترازوی عقل و عشق را با هم برابر می کند. به
  گونه ای که بعد از س��ه روز از شیخ  می پرس��ند بوعلی –
  س��ردار لش��گر عقل– را چگونه یافتی می گوی��د آنچه ما

  م��ی بینیم او م��ی دان��د و آنگاه ک��ه مریدان بوعل��ی از او 
می پرسند شیخ ابو سعید– سردار لشکر عشق - را چگونه 
یافتی می گوید: آنچه ما می دانی��م او می بیند. حاصل این 

مالقات را سنایی در این بیت بیان می کند.
عقل در کوی عشق نابیناست

عاقلی کار بوعلی سیناست  
همچنین شوریده غزنه در انتهای غزل معروف خود با مطلع 
          مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن واال 

          قدم زین هر دو بیرون نه ، نه اینجا باش و نه آنجا 
چنین دست به دعا بر می دارد .

 که یارب مر سنایی را سنایی ده تو در حکمت
چنان کز وی به رقص آید روان بوعلی سینا

در مقابل، انوری ابیوردی که در قرارگاه سپاه عقل خیمه زده 
است به طرفداری از حکمت سینایی می پردازد.

دیده جان بوعلی سینا              
 بود از نور معرفت بینا

سایه آفتاب حکمت او            
 تافته از مشرق ولو شینا

جان موسی صفات او، روشن
به تجلی و شخص او سینا

ای سفیه فقیه نام! تو کی
باز دانی زّمرد از مینا؟

                                                                                             ادامه دارد ....

با تاکید بر آرای موالنا جالل الدین محمد بلخی  مدیرکل ارشاد اصفهان
 در بزرگداشت صائب تبریزی 

 شعر از پوشالی شدن تمدن 
جلوگیر ی می کند 

عقل وعشق در ترازوی ادبیات فارسی 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2108  اخالق پور  آقای رضا   23859
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1467/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان حسین اخالق پور بشناسنامه 40 در تاریخ 93/1/26 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1- رضا اخالق پور ش.ش 2108 )فرزند( 2- خشایار اخالق پور ش.ش 1323)فرزند( 
3- محمد اخالق پور ش.ش 15574)فرزند( 4- مهوش جمالی ش.ش 190 )همسر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6934 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23860 آقای احمد کرباسی عامل دارای شناسنامه شماره 1029 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1463/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمود کرباسی عامل بشناسنامه 41430 در تاریخ 92/8/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- رسول کرباسی عامل ش.ش 1029)فرزند( 2- احمد کرباسی عامل ش.ش 
43627)فرزند( 3- مریم کرباسی عامل ش.ش 43628)فرزند( 4- الهام کرباسی عامل 
کرباسی  سعید   -6 855)همسر(  ش.ش  پهلوانی نژاد  احترام   -5 )فرزند(   5181 ش.ش 
عامل ش.ش 55958 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

م الف:6920 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   4245 شماره  شناسنامه  دارای  روزبهانی  یعقوب  آقای   23861
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1093/93ح10  کالسۀ  به 
 79/4/13 تاریخ  در   1 بشناسنامه  روزبهانی  قاسم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ش.ش  روزبهانی  یعقوب   -2 )فرزند(   255 ش.ش  روزبهانی  علی  ذیل:1-  افراد  به 
4245 )فرزند( 3- یوسف روزبهانی ش.ش 5197 )فرزند( 4- فاطمه روزبهانی ش.ش 
بلقیس  1272385620)فرزند( 5- خدیجه روزبهانی ماهورکی ش.ش 489 )همسر( 6- 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )مادر(.   311 ش.ش  ساری  دره  حبیبی 
مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:6921 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1155  مقدم  اخوان  آقای اصغر   23862
به کالسۀ 1132/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 84/5/19 تاریخ  در   1891 بشناسنامه  مقدم  اخوان  رضا  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به افراد ذیل:1- اصغر اخوان مقدم ش.ش 1155 )فرزند( 2- اکبر اخوان مقدم ش.ش 
1369 )فرزند( 3- حسن اخوان مقدم ش.ش 54148 )فرزند( 4- عبدالحسین اخوان مقدم 
ش.ش 54147 )فرزند( 5- محمدرضا اخوان مقدم ش.ش 54149 )فرزند( 6- علیرضا 
اخوان مقدم ش.ش 1887 )فرزند( 7- مریم اخوان مقدم ش.ش 23726 )فرزند( 8- بهجت 
سالمت ش.ش 905 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

م الف:6922 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23863 خانم آزاده امامی بافرانی دارای شناسنامه شماره 63292 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1134/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن امامی بافرانی بشناسنامه 478 در تاریخ 88/8/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- محمد 
امامی بافرانی ش.ش 2223 )فرزند( 2- فهیمه امامی بافرانی ش.ش 5924 )فرزند( 3-فتانه 

امامی بافرانی ش.ش 5925 )فرزند( 4- فرشته امامی بافرانی ش.ش 58532 )فرزند( 5- 
آزاده امامی بافرانی ش.ش 63292 )فرزند( 6- عزت یخه دوز ش.ش 509 )همسر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
 ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6923 شعبه دهم حقوقی

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23864 خانم زهرا مومیوند دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسۀ 
101/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسمعیل ترکاشوند بشناسنامه 9 در تاریخ 93/2/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا مومیوند ملی کارت 
کارت  ملی  ترکاشوند  علیرضا   -2 همسر،  متوفی  با  نسبت   17 ش.ش   3962510907
3921291755 نسبت با متوفی فرزند، 3- احمدرضا ترکاشوند ملی کارت 392116659 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  با  اینک  با متوفی فرزند.  نسبت 
نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:59 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان نطنز
ابالغ 

فرهنگ  زهرا  خانم  دادخواست  موضوع   2441/92 کالسه  پرونده  به  عطف   23865
)خواهان(  دار  خانه  شغل  لیسانس  تحصیلی  مدرک  دارای  عبدالصمد  فرزند  سهلوانی 
آزاد  فرزند جمشید شغل  میثم شیخی  آقای  علیه همسر خود  آقای حسینی  وکالت  با 
مجهول المکان )خوانده( مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و آتیه خود از تاریخ 92/03/01 به 
استحضار می رساند. اینجانب کارشناس منتخب در اجرای قرار صادره در وقت مقرر 
در آن شعبه محترم حاضر و پس از مطالعه پرونده و اسناد و مدارک ابرازی با خواهان 
مذاکره و در خصوص نفقه مشارالیها بحث و تبادل نظر شد. ایشان اظهار داشتند به 
موجب سند نکاحیه شماره 9493 در تاریخ 89/05/05 به عقد دائمی خوانده درآمده ام. 
خوانده بدون هیچ دلیل از تاریخ 92/03/01 زندگی مشترک را ترک نموده اند و از وی 
هیچ خبری نداریم و تاکنون از پرداخت نفقه هم خودداری نموده است تقاضای الزام 
اظهارات خواهان  از استماع  آتیه خود را دارم پس  نفقه معوقه و  به پرداخت  نامبرده 
قصد تماس با خوانده را داشتم که نامبرده پاسخگوی تلفن خود نشدند. با توجه به متن 
دادخواست،اظهارات خواهان و مفاد قرار صادره و با رعایت شئونات زندگی زوجه و 
جمیع عوامل موثر در تعیین نفقه،نفقه خواهان به شرح ذیل تعیین و برآورد میگردد. 
نفقه   ،92/12/29 لغایت   92/03/01 برآورد  تاریخ  هوشنگ سهلوانی  زهرا  خانم  زوجه 
نفقه معوقه 27/000/000 ریال.  نفقه ماهیانه 2/700/000 ریال،  روزانه 90/000 ریال، 
ماهیانه  نفقه  نفقه روزانه 120/000 ریال،  لغایت 93/03/31،  برآورد 93/01/01  تاریخ 
3/600/000 ریال، نفقه معوقه 10/800/000 ریال. جمع کل نفقه معوقه زوجه تا پایان 
فوق  به محاسبات جدول  عنایت  با  کارشناسی:  نتیجه  ریال.  خرداد 93، 37/800/000 
نفقه معوقه زوجه از تاریخ 92/03/01 لغایت 93/03/31 جمعًا مبلغ 37/800/000 ریال 
مبلغ  ماهیانه  احراز نشوز  تا زمان  تاریخ 93/04/01  از  آتیه مشارالیها  نفقه مستمر  و 
3/600/000 ریال تعیین و برآورد می گردد. در ضمن چنانچه زوج بابت این مدت مبلغی 
پرداخت نموده اند و برای آن شورای محترم محرز می باشد از کل مطالبات کسر شود. 

م الف: 6951 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

23866 شماره دادنامه: 9309970350400257 شماره پرونده: 9209980350400169 
شماره بایگانی شعبه: 920170 خواهان: آقای حسین عطایی با وکالت آقای محمدعلی 
هنر- دانشگاه  کوچه29-جنب  میانی-ابتدای  توحید  اصفهان-خ  نشانی  به  مند  فیض 
پالک123-ط2 خواندگان: 1- آقای حسن خلیلیان 2- آقای احمد انیسیان اصفهانی 3- 
خانم بهشتی دخت بهشتی نژاد 4- آقای جالل خلیلی 5- خانم فاطمه باب الدشتیان 6- آقای 
اصغر خلیلی 7- آقای حاج محمد سروش 8- آقای مشهدی ابوالقاسم افیونی)خلیلیان( 
مسعود  آقای   -11 شعربافیون  محمدجعفر  آقای   -10 سجادیه  ابوالحسن  آقای   -9
آقای   -14 آلوچی  حسین  آقای   -13 باب الدشتیان  نصرت  آقای   -12 الدشتیان  باب 
آقای   -17 عسگر  قاضی  آقابیگم   -16 لوافان  تقی  آقای   -15 محقق  عبدالرسول  سید 
حسن بکرانی 18- آقای حسن انیسیان اصفهانی 19- خانم فاطمه فخوری 20- خانم 
بدری انیسیان اصفهانی 21- آقای عباس خلیلیان 22- خانم سلطان خلیلیان 23- آقای 

محمدابراهیم قاضی عسگر 24- آقای علی خلیلیان 25- خانم میمنت مهماندوست 26- 
خانم زهرا خلیلی 27- خانم مریم بکرانی 28- خانم بطول مهماندوست 29- خانم محترم 
خلیلیان 30- آقا اشرف قاضی عسگر 31- خانم مهناز بکرانی 32- آقای سید مصطفی 
خلیلی 33- خانم بدرالسادات خلیلی 34- آقای محمد بکرانی 35- خانم عذرا مهماندوست 
36- آقای علی بیزری 37- آقای محمد خلیلیان 38- آقای عباس شاه میرحسینی 39- 
آقای سید اسماعیل قاضی عسگر 40- آقای حسین خلیلیان 41- خانم هلیا باب الدشتیان 
42- خانم سادات باب الدشتیان 43- آقای سید ابوالقاسم باب الدشتیان 44- آقای حسین 
انوش 45- خانم فخرالسادات خلیلی 46- آقای حسن قاضی عسگر 47- آقای حسین 
پاکیزان 48- آقای میرزاعلی قاضی عسگر 49- آقای مجید بکرانی 50- آقای حیدرعلی 
خلیلیان 51- آقای محمدحسن هوشیاری 52- آقای علی محمد دخانی 53- آقای احمد 
خلیلی 54- آقای محمد مروی اصفهانی 55- آقای محمود باب الدشتیان 56- خانم فاطمه 
خلیلیان 57- آقای سعید انیسیان اصفهانی 58- خانم نصرت آغا باب الدشتیان 59- آقای 
محسن بکرانی 60- آقای احمد محقق طباطبایی 61- خانم فخری انیسیان اصفهانی 62- 
خانم منور خلیلیان 63- خانم زینت السادات خلیلی 64- خانم معصومه خلیلیان 65- آقای 
غالمعلی خلیلیان 66- خانم صدیقه قاضی عسگر 67- آقای ابراهیم خلیلیان 68- آقای 
جمال خلیلی 69- آقای احمد قاضی عسگر 70- خانم فروغ انیسیان اصفهانی 71- آقای 
یزدخواستی 73- خانم اشرف السادات سجادیه 74-  آقای محمود  کریم خلیلیان 72- 
آقای محمدباقر سنگلچی 75- خانم محترم باب الدشتیان 76- آقای احمدعلی انصاری 
77- آقای محمدحسن خلیلیان 78- آقای حسن دخانی 79- آقای رضا قاضی عسگر 
آقای   -83 کشانی  عزیزا...  آقای   -82 بکرانی  مهدی  آقای   -81 یزدی  علی  آقای   -80
محمدرفیع باب الدشتیان 84- آقای اکبر خلیلی 85- آقای حسین افیونی 86- آقای احمد 
خانم   -89 خلیلی  اعظم  خانم   -88 باب الدشتیان  شفیع  محمد  آقای   -87 باب الدشتیان 
با  دادگاه  گردشکار:  ملک  افراز  نشانی مجهول المکان خواسته:  به  همگی  دخانی  رباب 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه 
آقای  وکالت  با  عطایی  حسین  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای 
محمدعلی فیض مند به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته افراز سه حبه و نیم مشاع 
1895و1896و1898و1912  و   1882 الی   1860 ثبتی  های  پالک  حبه ششدانگ   72 از 
به  رسیدگی  منظور  به  اینکه  به  نظر  اصفهان  ثبت   3 بخش  در  واقع  همگی   1918 الی 
موضوع خواسته اخذ نظریه کارشناس خبره ثبتی ضرورت حاصل و به شرح نظریه 
واصله که به شماره 7094-1392/12/6 ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمااًل حکایت از عدم 
قابلیت افراز میزان سهمی خواهان از پالک های فوق الذکر دارد و این نظریه مصون از 
اعتراض طرفین باقیمانده است فلذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 
197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد 
 این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی است. م الف: 6405 

استادشریف رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

خواهان:   2033-92 بایگانی:  شماره   431-93/3/27 دادنامه:  شماره   23867
خوانده:  پالک42  فرعی3-  کوی24-  شرقی-  بهشت  هشت  نشانی:  میرزایی  محمود 
به  چک  فقره   3 مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  سیوکی  چراغی   بهمن 
121149/792043/58مورخ  و   89/10/15 مورخ   121149/792040/49 های  شماره 
ریال   2/000/000 کدام  هر  مورخ1389/9/15   121149/792039/59 و   90/1/15
گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
محمود  دادخواست  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت 
میرزائی به طرفیت بهمن چراغی سیوکی بخواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه 3 
فقره چک به شماره های 121149/792039/59مورخ89/9/15 و 121149/792043/58 
مورخ 90/1/15 و 121149/762040/49مورخ89/10/15 به عهده بانک ملت به انضمام 
اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
در جلسه شورا  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  و  دعوی  مستندات 
عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر 
را حکایت  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198،519،522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 315،310،309،307،249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 110/000 ریال به 
عنوان خسارت دادرسی هزینه نشر با احتساب اجرای احکام به پرداخت خسارات تاخیر 

و تادیه از تاریخ 1-89/9/15 و 2-90/1/15و3-89/10/15 هر کدام به مبلغ دو میلیون 
ریال لغایت زمان وصول و ابطال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه خواهد بود و 20 روزپس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6980 هنرفر قاضی شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

23868 کالسه پرونده: 92-1958 شماره دادنامه: 260-93/2/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمود میرزائی نشانی: هشت بهشت شرقی-

خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  برشته  ستوده  جان  علی  خوانده:  ک24-ف3-پ42 
ریال   9/000/000 مبلغ   92/9/25-1334/456/894/33 شماره  به  فقره چک  دو  مطالبه 
و چک 1334/456895/19-92/9/25 مبلغ 16/000/000 ریال جمعًا 25/000/000 ریال 
با کلیه خسارات تاخی و هزینه دادرسی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
قاضی شورا: در خصوص  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
مطالبه  خواسته  به  برشته  ستوده  جان  علی  طرفیت  به  میرزائی  محمود  دادخواست 
-1334/456894/33  -1 های  شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  ریال   25/000/000 مبلغ 

92/9/25)9/000/000ریال( و 2-1334/456895/19-92/9/25)16/000/000ریال( عهده 
بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را  ابرازی نیز حکایت  نیاورده و مستندات  به عمل 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 110/000 
با احتساب اجرا به پرداخت خسارات  ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر 
لغایت زمان وصول و  به مبالغ چکها  تاریخ هر دو 92/9/25 نسبت  از  تادیه  تاخیر و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و 
 20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

م الف: 6982 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

محمود  خواهان:   2034-92 بایگانی:  شماره   434-93/3/27 دادنامه:  شماره   23869
محمدعلی  خوانده:  شرقی-کوی24-فرعی3-پالک42  بهشت  هشت  نشانی:  میرزائی 
مبلغ   90/7/15-2682236 چک  فقره   2 مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  پادبان 
خسارات  کلیه  با  ریال   5/000/000 مبلغ  به   90/7/15-2682235 و  ریال   5/000/000
به  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  عنایت  با  دادرسی گردشکار: شورا 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
محمود میرزائی به طرفیت محمدعلی پادبان به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال 
به عهده  به شماره های 2682236-90/7/15و90/7/15-2682235  فقره چک  وجه دو 
بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  جلسه شورا حاضر  در 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 
به  تجارت حکم  قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
به  احکام  اجرای  احتساب  با  نشر  هزینه  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال   110/000
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 90/7/15 لغایت زمان وصول و ابطال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و 20 روز پس 
 از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:6983 

هنرفر قاضی شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

 رضا لك: تمایل داشتم
 در گيتي پسند بمانم

از ميان گزينه هايي كه براي هدايت تيم 
فوتسال گيتي پسند مطرح شده است نام 
رضا لك س��رمربي فصل گذشته اين تيم 

نيز شنيده مي شود.
لك اظهار داش��ت: قرارداد من يك ساله 
بود و ب��ا پايان فصل گذش��ته ب��ه اتمام 
رسيد اما مسووالن باش��گاه گيتي پسند 
چندي پيش مذاكراتي را آغ��از كردند و 
صحبت هاي اوليه اي را با آقايان طاهري و عراقي زاده داش��تيم؛ بعد 
از مذاكرات اوليه طبيعي بود كه منتظر پاسخ آنها بمانيم و مانديم اما 

هنوز جوابي نگرفته ايم. 
لك با بيان اينكه از يكي دو باش��گاه پيش��نهاد همكاري دارد تصريح 
كرد: البته خود من تمايل داشتم كه در گيتي پسند بمانم چون به هر 
حال يك سال با اين تيم كار كردم و تا حدودي آشنا شده بودم. با اين 
 حال نمي دانم اين اتفاق مي افتد يا نه، ب��ه هر حال اين تيم زمان براي

 كار كردن مي خواهد و در هر صورت گزينه ها زياد هستند اما باشگاه 
بايد فقط يك نفر را انتخاب كند. 

سپاهان مهاجم و هافبك دفاعی 
می خواهد

مدافع تيم فوتبال سپاهان گفت: در خط 
حمله مش��كل داريم كه اميدوارم باشگاه 

مهاجمان خوبی به خدمت بگيرد.
ه��ادی عقيلی ، با بي��ان اينك��ه بارها در 
مصاحبه هاي��م گفته ام كه دوس��ت دارم 
فوتبالم را با س��پاهان به اتمام برس��انم، 
 اظهارك��رد: ق��راردادی كه با س��پاهان

بسته ام سه س��اله اس��ت و فكر می كنم  
باتوجه به آمادگی بدن��م می توانم چهار تا پنج س��ال ديگر به صورت 

حرفه ای فوتبال بازی كنم.
وی پيرامون جذب بازيكنان جديد برای زرد پوش��ان، تصريح كرد: ما 
در خط حمله مش��كل داريم و نياز به بازيكن خط حمله خوب داريم 
كه اميدوارم باشگاه مهاجمان خوبی را به خدمت بگيرد. در خط دفاع 
مشكل نداريم و باشگاه ش��يرازه خط دفاع را حفظ كرده است، اما در 
پست هافبك دفاعی اميد ابراهيمی را از دست داده ايم كه بايد مشكل 

هافبك دفاعی نيز حل شود.

پيروزی پرگل ذوب آهن در مسابقات 
فوتبال پيشكسوتان 

اولين دوره مسابقات فوتبال پيشكسوتان 
استان اصفهان به مناس��بت ماه مبارك 
 رمض��ان تح��ت عن��وان ج��ام ش��هيد

 حميد كشاورز با برگزاری يك ديدار ديگر 
ادامه پيدا كرد.دو تيم ذوب آهن و سپهر به 
مصاف هم رفتند كه اي��ن تيم ذوب آهن 
بود كه در ديداری پرگل با حساب چهار بر 
صفر از س��د حريفش گذشت.اين دوره از 
مسابقات فوتبال در زمين چمن ورزشگاه شهداي بوزان با حضور هشت 
تيم در حال برگزاری اس��ت. تيم هاي شركت كننده در دو گروه چهار 

تيمي تا پايان ماه مبارك رمضان به رقابت مي پردازند. 
در گروه اول تيم هاي فوتبال ذوب آهن،رهنان،سپهر و عدل و در گروه 
دوم تيمهاي فوتبال فوالد مباركه سپاهان،شهيد كشاورز، دارايي و فوالد 
مباركه رقابت خواهند كرد. رقابت ها به صورت دوره اي و سپس حذفي 
هر شب با برگزاري يك بازي از ساعت ۱۸:۴۵ در زمين چمن ورزشگاه 
شهداي بوزان انجام خواهد شد.اين مسابقات به همت بخش خصوصي 

و با همكاري ورزشگاه شهداي بوزان برگزار مي شود.

آفریقای جنوبی قيد کی روش را زد
در حالی كه فدراس��يون فوتبال ايران در 
تالش برای حفظ كارلوس كی روش است، 
فدراسيون فوتبال گابن در نظر دارد با اين 
مربی پرتغالی وارد مذاكره شود.فدراسيون 
فوتبال آفريقای جنوبی از مدت ها قبل به 
دنبال جذب كارلوس ك��ی روش بوده اما 
اكنون با كناره گيری» استفان كشی« از 
سمت سرمربيگری نيجريه، شايد اين تيم 
آفريقايی قيد كی روش را بزند.س��ايت »س��اكرالدوما« در گزارش��ی 
پيرامون انتخاب س��رمربيان تيم های ملی آفريقايی نوش��ته اس��ت: 
فدراس��يون فوتبال گابن اكنون در نظر دارد با كارلوس كی روش وارد 
مذاكره شود. البته به ش��رطی كه بتواند از توان پرداخت دستمزد اين 
مربی بربيايد.كی روش پيش از اين گفته عالقه مند است تا با چهارمين 
تيم راهی رقابت های جام جام جهانی شود و همين امر احتمال پيوستن 

اين مربی به گابن را قوت می بخشد.

تشبيه مربی ایرانی به موتور گازی 
نايب رييس اول فدراسيون فوتبال اعالم 
ك��رد بيانيه كان��ون مربيان اي��ران عليه 
كارلوس كی روش سرمربی پرتغالی تيم 
ملی فوتبال حرفه ای و پس��نديده نبود.

هادی آيت اللهی ، در خصوص نشس��ت 
كميته فنی فدراسيون فوتبال برای تمديد 
قرارداد كارلوس ك��ی روش، ضمن بيان 
مطلب فوق اظهار كرد:بيش از ۵0 درصد 
شروط ما، شرط مالی است. مبلغ پيشنهادی كی روش بسيار باالست و 

بايد اين مبلغ كمتر شود. 
وی همچنين در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع گيری كانون مربيان 
ايران عليه كارلوس كی روش خاطرنشان كرد: مطلبی كه كانون مربيان 
منتشر كرده بود، درست نبود. ضمن اينكه تشبيه مربی ايرانی در اين 
بيانيه به موتور گازی اصال كار صحيح��ی نبود.آيت اللهی اضافه كرد: 
بيانيه كانون مربيان نبايد مستقيم متوجه س��رمربی تيم ملی باشد. 
در ش��رايط فعلی تعامل و همكاری مهمترين بحث در فوتبال ماست.

وی در ادامه يادآور شد: در اين بيانيه به صورت غير مستقيم عملكرد 
فدراسيون فوتبال زير سوال برده شده بود كه اين هم كم لطفی و يك 
كار غير حرفه ای بود. اگر قرار باشد برای هر چيزی بيانيه صادر كنيم كه 

هميشه مشكل ايجاد می شود.

تعداد مربيان کاراته اصفهان

پاسخگوی نيازهای استان 
نيست

رييس هيات كاراته اس��تان اصفه��ان گفت: بخش عمده 
مش��كالت ورزش اصفهان به نبود اعتب��ار مرتبط بوده و 
از س��وی ديگر تعداد مربيان كاراته اصفهان، پاسخگوی 
نيازهای استان نيس��ت كه بايد تالش كنيم برای تربيت 

مربی كاراته اصفهان اقدامات جدی صورت گيرد.
علی دعوايی ها درباره مشكالت پيش روی اين هيئت اظهار 
كرد: من هيات كاراته را با بدهی ب��اال در اختيار گرفتم و 
با اراده قوی ش��روع به كار كردم بنابراين توانسته ام تمام 

برنامه های هيات تكواندو را بر اساس تقويم انجام دهم.
 وی تصريح كرد: خوش��بختانه در مدت اين س��ه س��ال،

 كاراته كاران اصفهانی هم بانوان و هم آقايان، توانس��تند 
 مدال های بس��ياری را برای استانش��ان رق��م بزنند.وی

 بيان كرد: در حال حاضر تعداد مربيان آقا و خانم اين رشته 
۴00 نفر هستند كه اين تعداد مربی برای ۱0 الی ۱۴ هزار 
ظرفيت كاراته كار در استان اصفهان كم است و بايد سعی 
كنيم كه اين مشكل چه در دوره رياست من و چه در دوره 
رياست بزرگ ديگری، حل ش��ود.دعوايی ها به بزرگترين 
مشكل ورزش استان اش��اره كرد و گفت: اكثر كسانی كه 
در هيات ها فعاليت می كنند از نب��ود اعتبارات در ورزش 
به طور كامل آگاه هستند و به صورت رايگان يا با گرفتن 
هزينه بس��يار ناچيز فعاليت می كنند.وی بيان كرد: سال 
گذشته از 60 ميليون  تفاهمنامه مد نظر مسووالن، تنها 
دو ميليون تومان از س��وی اداره كل به هيات كاراته داده 
شد اما در هر ش��رايطی ما اجازه نمی دهيم فعاليت كاراته 
اصفهان متوثق شود زيرا اگر اين اتفاق صورت گرفت، زمان 
و هزينه بيشتری برای گرم شدنش نياز است.رييس هيات 
كاراته اصفهان خاطرنشان كرد: اداره كل ورزش و جوانان 
فقط می گويد هيات ها بايد خودكفا باش��ند و خود فكری 
برای هيات كنند ام��ا می دانند در اين موقعيت اقتصادی، 
كمتر سرمايه گذاری پيدا می ش��ود كه در زمينه ورزش 
سرمايه گذاری كند.وی بيان كرد: اميدواريم هرچه سريع تر 
اين معضالت اقتصادی حل ش��ود و تمام قشر كاراته كار 
استان اصفهان بدانند كه اگر گاهی مواقع هيات نمی تواند 
كمك بسياری داشته باشد، تنها به دليل مشكالت مالی 
بوده و چيز ديگری در آن تأثيرگذار نيس��ت رييس هيات 
كاراته اصفهان خاطر نش��ان كرد دنيا حرفی برای گفتن 

داشته باشيم، بايد در اين زمينه سرمايه گذاری كنيم.

زاویه

6
انتصاب رئيس هيات شناي استان 

مجمع انتخاباتي هيات شنا، شيرجه و واترپلوي استان اصفهان ديروز برگزار شد. در اين مجمع 
انتخاباتي در نهايت خليليان توانست با كس��ب ۱۵ رأي از مجموع ۱6 رأي مأخوذه براي چهار 

سال رياست هيات شناي استان اصفهان را برعهده بگيرد.

ورزش اصفه��ان در س��ال های گذش��ته همواره تح��ت تاثير 
چهره هايی بوده كه با حضور خود مديران اس��تان را تحت تاثير 
قرار داده و با نفوذهای خود لطمات جب��ران ناپذير را بر ورزش 
نصف جهان وارد كرده اند. اين افراد در شرايطی تاثيرگذاريشان بر 
ورزش اين استان را حفظ كرده اند كه برخی از آن ها مدير جابجا 

می كنند و برای مديران جديد نقشه ها می كشند!
به گزارش مهر، اهرم های فشار، گروه های خاص، دست های پشت 
پرده، سايه نشين ها، بادمجان دور قاب چين ها يا ده ها نام ديگر كه 
در طول ساليان سال، همواره در حاشيه يا بطن ورزش اصفهان 
حضور داشته اند هرگز اجازه نداد ه اند ورزش آنگونه كه بايد، مسير 
پيش��رفت خود را طی كند، اين چهره ها همواره در پشت پرده 
بوده اند، اما مديران سابق ورزش اصفهان پرده از فشارهای آنها بر 

ورزش استان برداشتند.
خبرگزاری مهر 30 دی ماه سال گذشته، انتخاب طوالنی مديركل 
ورزش و جوانان اصفهان را به اختالف نظرها درباره گزينه های 
انتخابی و فش��ارهای وارد ش��ده عنوان ك��رد و اختالفات بين 
نمايندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی و استاندار در كنار 

فشار»گروه های خاص« را از داليل آن عنوان كرد.
مدي��ران كل ورزش اس��تان نيز هم��واره از گروه های فش��ار و 
چهره های خاصی س��خن به ميان آورده اند كه همواره در صدد 
تحميل نظرات خود بر آنها بوده اند اما به  هرحال اين افراد هرگز 

چهره واقعی خود را نشان نداده اند و اس��تاندار اصفهان هم روز 
معارفه مديركل ورزش و جوانان اصفهان به ش��دت نس��بت به 

آن انتقاد كرد.
کسانی که می آیند و کسانی که ماندنی می شوند

رشيد خدابخش، مديركل س��ابق ورزش و جوانان اصفهان در 
تعريف افراد حاش��يه ای حاضر در ورزش می گويد: اگر آدم های 
غير ورزشی به عنوان مش��اور رسمی و غير رس��می در ورزش 
بيايند، ضعف مدير است چون همه می خواهند در ورزش بر سر 

زبان ها بيفتند.
چهره های سياسی نباید به ورزش وارد شوند

غالمعلی ابراهيمی، معاون سابق اداره كل ورزش و جوانان اصفهان 
اما بيشتر اين افراد را از چهره های سياسی تحميل شده به ورزش 
می داند و می گويد: افرادی هس��تند و فش��ارهايی می آورند تا 
جايگاهی برای خود ايجاد كرده و ي��ا جايگاهی كه در ورزش به 
دست آورده اند را حفظ كنند. برخی چهره های سياسی انتظاراتی 
از ورزش دارند كه برای برآورده شدن آن بيشتر به ورزش نزديك 

می شوند و اين مساله به ضرر ورزش است.
عصبانيت جواهری از آدم بدهای اصفهان!

جواهری اما چهار دی 92 در آخري��ن روز مديريتش در ورزش 
اصفهان اين مس��اله را رس��انه ای كرده و در جمع خبرنگاران با 
قاطعيت از آن س��خن گفت: در اي��ن دوران برخی ناماليمتی، 

شيطنت و سنگ اندازی كردند. من در اصفهان نه حمايت مالی، 
نه حقوقی و نه قضايی و اخالقی ديدم و اگر يك هزارم انرژی كه 
برای تخريب گذاشتيد، برای آبادانی می گذاشتيد، اصفهان در 
دنيا آقايی می كرد؛ همه جا خوب و بد دارد اما متاسفانه آدم های 
بد اصفه��ان خيلی بد هس��تند و آدم های خ��وب آن برای حل 

مشكالت ورود نمی كنند!
سنگ اندازی ها برای 
مدیر جدید ورزش اصفهان

اميررض��ا خادم، مع��اون وزير 
ورزش هم در سفر به اصفهان 
درباره طوالنی ش��دن انتخاب 
مديركل ورزش اصفهان گفت: 
در يك ماه اخير روی هر كس 
دست گذاشتيم، الی ماشااهلل، 
اعتراض��ات  و  ش��ب نامه ها 
بس��ياری ب��ه وزارت ورزش و 
جوانان ارسال شد اما در نهايت 
ما روی گزينه خود به انتخاب 
رسيديم، مس��اله ای كه شايد 
توجه بسياری را به خود جلب 

كند.
سلطان حسينی بيش 

از گذشته به مشاورانش دقت کند
اخبار خوشايندی از مشاوران مديركل جديد به گوش نمی رسد، 
حرف های بسياری از البی های ورزشی، چای خانه ها و آن چه در 
ورزش اصفهان - چه باش��گاه ها و چه ديگر ورزش ها - رخ داده، 
در محافل است. هرچند كه برخالف گذشته، اين روزها ورزش 
استان در آرامشی نسبی فرو رفته و رس��انه ها كمتر از دو مدير 

قبلی، محمد سلطان حسينی را زير نظر گرفته اند.
او كه با عنوان يك چهره دانشگاهی قدم به ورزش استان گذاشته، 
هنوز از وجود چهره های تحصيل كرده آن گونه كه بايد بهره نبرده 
و اين مساله سبب انتقاداتی شده است، حضور برخی چهره های 
پرحاشيه گذشته در كنار ورزش استان يا افرادی كه در بسياری 
از اتاق فكرهای حاشيه ای ورزش استان بوده اند نيز سبب شده كه 

بسياری با ديده نگرانی نسبت به اين مساله بنگرند.
ش��يران، مدي��ركل س��ابق ورزش و جوان��ان اصفه��ان اما به 
سلطان حسينی در اين باره هشدار داده و می گويد: مديركل از 
پيشكسوتان ورزش استفاده كند و حواسش به افرادی كه دور و 
بر برخی مديران قبلی بودند، بيشتر باشد؛ اگر افراد معلوم الحال 

به مديركل جديد خط دهند، او زمين می خورد.
بی توجهی مدیران ورزشی، نابودی آنها را به دنبال 

دارد
وی با شدت بيشتری در اين زمينه صحبت كرده و اضافه می كند: 
به مديران جديد ورزش استان توصيه می كنم كه ترسی از برخی 

افراد نداشته باشيد و اجازه ندهيد كه آنها گرد شما جمع شوند.

اتفاقات عجيب در پشت پرده ورزش اصفهان

چهره های مشکوک و تاثيرگذار!
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مسی ،تفاوت آرژانتين 
با دیگر تيم هاست

ایران با بازیكنان 
اصلي عازم لهستان

اينكه ايران در 90 دقيقه بازی فرصت هايی به مراتب بهتر از سوييس برای 
گلزنی داشت ، خيلی نياز به يادآوری ندارد. تنها كافی است ضربات اشكان 

دژاگه و موقعيت های عالی رضا قوچان نژاد . 
فرص��ت هايی ب��ه مرات��ب خطرناك تر از ش��يوه ب��ازی س��وييس برابر 
غول فوتبال دني��ا . آنچه اما در همه ب��ازی های آرژانتي��ن تفاوت ايجاد 
می كن��د بازيكنی اس��ت به نام مس��ی . كس��ی ك��ه كارل��وس كروش 
 درب��اره اش می گوي��د:» اين بچه ش��يطون مهار نش��دنی« آنها مس��ی 

دارند.
 آن هم نه مس��ی همه جام ه��ای قبلی. پس��ری كه اين ب��ار می خواهد 
مارادونای جديد مردمش باش��د و دركش��ورش ماندگار ش��ود. گلش به 
بوس��نی ، گلش به اي��ران ، گل هايش ب��ه نيجريه و اين بار پ��اس گل با 
 ارزش��ش در بازی با س��وييس. او داغ جام را اين بار به دل سوييس��ی ها 

گذاشت.

 تيم ملي واليبال ايران براي ديدار با لهستان در هفته پاياني مرحله گروهي 
ليگ جهاني واليبال با يازده بازيكن  بامداد ديروزچهارشنبه راهی لهستان 
شد . سعيد معروف، محمد موس��وی، فرهاد قائمی، عادل غالمی، مجتبی 
ميرزاجان پور، فرهاد ظريف، مهدی مهدوی، امير غفور، آرمين تش��كری، 

ميالد عبادی پور و پوريا فياضی بازيكن اعزامی ايران هستند. 
رضا قرا نيز به جای شهرام محمودی كه به دليل مصدوميت مچ پا نمی تواند 
ملی پوش��ان ايران را همراهی كند، امروز پنجش��نبه پس از برطرف شدن 

مشكل خروج از كشور راهی لهستان شد. 
تيم ملی واليب��ال ايران روزهای جمعه و ش��نبه ۱3 و ۱۴ تيرم��اه در برابر 
لهس��تان صف آرايی خواهد كرد. ملی پوش��ان ايران در دو مس��ابقه رفت 
كه در س��الن ۱2 هزار نفری آزادی تهران برگزار ش��د، موفق به شكس��ت 
 اين تيم ش��دند و جواز حضور در مرحل��ه نهايی ليگ جهان��ی واليبال را 

كسب كردند. 

برگزاری مسابقات پرس سينه 
هيات بدنسازی و پرورش اندام آران و بيدگل مسابقات پرس 
سينه قهرمانی باشگاه های شهرستان را برگزار كردكه در 
پايان باش��گاه خيبر به مقام اول رس��يد و باشگاه علمدار و 

باشگاه ماهان به ترتيب دوم و سوم شدند.

نگرانی به سبك همسر مسی 
اين عكسی چهره مضطرب  آنتونال روكوتزو همسر ليونل 
مسی را نشان می دهد كه  بازی آرژانتين و سوسيس را از 
نزديك تماشا كرد. او آن قدر عصبی است كه دارد ناخن های 

خودش را می جود!

پله در آغوش بالتر
پل��ه ي��ك روز پ��س از انتق��اد تن��د مارادون��ا از او و بك��ن باوئ��ر ك��ه آنه��ا 
 را به خاطر حماي��ت از تصمي��م فيف��ا در محروميت س��وارز »احمق«خطاب

  كرده بود در ورزشگاه حاضر شد و خوش و بش معنی داری با رييس فيفا انجام 
داد.

پيروزی سرخپوشان بلژیك مقابل آمریكا

تقابل با مسی و دوستانش در یك چهارم نهایی
ديدار تيم ه��ای بلژيك و آمري��كا با نتيجه دو بر يك به س��ود 
ش��اگردان مارك ويلموتبه به اتمام رس��يد.پيش بينی خيلی 
ها اين بود ك��ه ب��ازی آمريكا و بلژي��ك می توانس��ت يكی از 
ديدارهای خوب ج��ام جهان��ی از آب در بيايد.آخرين ديدار از 
 مرحله يك هشتم نهايی جام جهانی 20۱۴.با شروع بازی اين

 بلژيكی ها بودند كه كامال سوار بر بازی شدند و در همان ثانيه 
های ابتدايی بازی می توانس��تند با فرار غافلگير كنننده 

اوريب��ی ب��ه 
گل برس��ند.

واكنش  ام��ا 
ب��ان  دروازه 
آمريكاي��ی ها اين 

موقعيت خوب را از آنه��ا گرفت.اين اتف��اق در حالی افتاد كه 
از دقيقه هفت به بعد بود كه ش��اگردان يورگ��ن كلينزمن تازه 
به خودش��ان آمدند و ب��ا انجام يك ب��ازی هماهن��گ و روی 
زمين،تا ح��دودی بر ب��ازی مس��لط ش��دند.آمريكايی ها كه 
س��رمايه گذاری روی فوتبال پايه خودش��ان ك��رده اند بدون 

ز شك در آينده نه چندان دور به يكی  ا
تيم های برتر جهان تبديل خواهند 

 شد.س��بك بازی آنها به نسبت
 

س��ال های قبل تفاوت زيادی كرده اس��ت و اي��ن تغييرات در 
تيم ملی آمريكا كامال به چشم می آيد.با اين شرايط تيم مقابل 
آنها بلژي��ك با تجربه بود.تيمی كه منس��جم ب��ازی می كرد و 
برای تك تك حمالتی ك��ه روی دروازه حريفش انجام می داد 
برنامه داش��ت.آن ها موقعيت های خوبی را هم در اين نيمه از 
دست دادند اما اين موقعيت ها و برتری شان نتوانست آنها را به 
هدفشان كه باز كردن دروازه آمريكا بود برساند.با شروع نيمه 
دوم باز هم اين بلژيكی ها بودن��د كه توپ و ميدان را در اختيار 
گرفتند.آنها مثل نيمه نخس��ت می توانس��تند به گل برس��ند 
اما هاوارد با درخشش��ی خوب مانع از رس��يدن قرمزپوش��ان 
 بلژيكی به گل ش��د.بلژيكی ها ه��ر چه می زدند به در بس��ته 
م��ی خورد.آمريكا دف��اع م��ی ك��رد و ازارد و دوس��تانش 
 حلقه محاص��ره را تنگ تر و تن��گ تر م��ی كردند اما

 دروازه هاوارد قفل ش��ده ب��ود.در اين بي��ن البته 
آمريكايی هم بی كار نبودند و دل به ضد حمالت 
دوخته بودند.حمالتی كه البته خطر چندانی 
را روی دروازه بلژيك��ی ها ب��ه وجود نمی 
آورد.بازی به تندی ب��رای بلژيكی ها در 
حال گذر بود.آمريكايی اصال بدشان نمی 
آمد كه اين فشار حريف كم شود و با اتمام 
زمان بازی تكليف برنده در وقت های تلف شده 
و البته ضربات پنالتی مشخص شود اتفاقی كه اصال 

باب ميل بلژيكی ها نبود.آنها به آب و آتش زده بودند تا دروازه 
آمريكا را باز كنند اما همه چيز مطابق خواس��ته آمريكايی ها 
پيش رفت تا بازی به وقت های تلف شده كشيده شود.با شروع 
بازی در وقت های تلف ش��ده بلژيكی ها موفق شدند در همان 
دقايق ابتدايی بازی دروازه آمريكا را فرو بريزند.كوين دی بروين 
زننده اين گل برای بلژيكی ها بود.آنها مستحق رسيدن به اين 
گل بودند و حتی می توانس��تند در وقت ه��ای قانونی چند بار 
دروازه شاگردان كلينزمن را باز كنند.در ادامه بازی آمريكايی 
ها از الك  دفاعی خودش��ان بيرون آمدن��د.آن ها ديگر چيزی 
برای از دس��ت دادن نداش��تند و بايد به گل می رسيدند.اين 
بيرون آمدن از الك دفاعی فرصت خود نمايی به بلژيكی ها را 
داد تا آنها با زدن يك گل ديگر توس��ط لوكاكو در دقيقه ۱0۵ 
كار را يك جورهايی تمام كرده باش��ند.با شروع نيمه دوم وقت 
های تلف شده اين آمريكايی بودند كه توسط جوليان گرين به 
گل رسيدند تا انگيزه و اميد به اردوی آنها برگردد.بازی به اوج 
حساس��يت خودش رس��يده بود.ديداری كه در نود دقيقه گل 
نداش��ت دروقت های اضافه س��ه گل به همراه داشت.درادامه 
بازی آمريكايی ها می توانستند گل دوم را هم به بلژيك بزنند 
اما درخش��ش كورتوآ مانع از اين كار شد تا شاگردان كلينزمن 
در آستانه حذف از جام جهانی قرار بگيرند.اتفاقی كه در نهايت 
پس از ۱20 دقيقه افتاد تا بلژيكی ه��ا در مرحله بعدی رقابت 

های جام جهانی رقيب آرژانتين با مسی و دوستانش شوند.

برخی چهره های 
سياسی انتظاراتی 

 از ورزش دارند 
که برای برآورده 
شدن آن بيشتر 

به ورزش نزدیك 
 می شوند

 و این مساله به ضرر 
ورزش است
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اختصاص 2 میلیارد ریال اعتبار برای 
زیرسازی جاده هفشجان 

فرماندار ش��هرکرد از تخصیص دو میلیارد ریال اعتبار برای زیرس��ازی 
جاده هفش��جان به ش��هرکرد خبر داد.حمید ملک پور دهکردی اظهار 
کرد: با پیگیری های صورت گرفته اعتبار مناسبی برای جاده هفشجان به 
شهرکرد اختصاص داده شد.وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته دو میلیارد ریال اعتبار برای زیرسازی جاده هفشجان به شهرکرد 
تخصیص داده ش��ده که برای رفع مش��کالت موجود در این زمینه این 
میزان اعتبار راه گشا است.ملک پور دهکردی بیان داشت: در حال حاضر 
پنج کیلومتر از هفت و نیم کیلومتر جاده هفشجان به شهرکرد زیرسازی 
شده که با تخصیص دو میلیارد ریال اعتبار دو و نیم کیلومتر باقی مانده 

نیز زیرسازی خواهد شد.
فرماندار شهرکرد گفت: باید با تالش های شبانه روزی بتوانیم بر اساس 
جدول زمان بندی مشخص شده تمام پروژه های نیمه تمام این شهرستان 
را تکمیل و به بهره برداری برس��انیم.وی تصریح کرد: ب��ا بهره برداری از 
پروژه های نیمه تمام شهرستان ش��هرکرد بخصوص در زمینه  راه سازی 
بس��یاری از مش��کالت مردم در این زمینه برطرف می ش��ود و رضایت 

شهروندان را به همراه دارد.

مشاور امور جوانان استاندار ی 
چهارمحال و بختیاري منصوب شد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاري در حکمي، جلیل صابري را به سمت 
مشاور امور جوانان اس��تاندار منصوب کرد.قاسم سلیماني دشتکي طی 

حکمی مشاور خود در امور جوانان را منصوب کرد. 
در حکم استاندار آمده اس��ت:نظر به مراتب و تجارب ارزنده جنابعالي و 
 به موجب این ابالغ شما را به سمت مشاور خود در امور جوانان منصوب

 مي کنم.امید اس��ت با همت و بهره گیري از ت��وان و خالقیت جوانان، 
بسترهاي الزم به منظور حضور در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي و 

اجرایي کشور براي این قشر فراهم شود

 راه اندازی پایگاه تابستانی
 دانش آموزان استثنایی  

رییس آم��وزش و پ��رورش اس��تثنایی چهارمحال و بختی��اری گفت: 
روخوانی و حف��ظ قرآن کریم، آش��نایی با نم��از، برگزاری مس��ابقات 
ورزشی و فعالیت های توانبخش��ی از برنامه های پایگاه تابستانی دانش 
آموزان اس��تثنایی چهارمح��ال و بختی��اری اس��ت.خداکرم حیدری 
ضمن بازدید از پایگاه تابس��تانی دانش آموزان استثنایی چهارمحال و 
بختیاری، اظهار کرد: غنی سازی اوقات فراغت مهم ترین فرصت تربیتی 
 اس��ت که اثرات اجتماعی، فرهنگی و تربیتی فراوان��ی بر دانش آموزان

 دارد.

تخلفات اصناف 40 درصد کاهش یافت
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از کاهش 40 درصدی 
تخلفات اصناف استان به دنبال اجرای اصالح قانون نظام صنفی خبر داد.

محمود اسماعیلی افزود: مقاطع هدف تعزیرات در ایام خاصی چون ماه 
رمضان، نوروز و بازگشایی مدارس است و به عنوان یک مرجع رسیدگی 
در کنار متولیان نظارت در حوزه های مختلف برای تسریع در رسیدگی به 

تخلفات، فعالیت می کند.

فرماندار شهرستان فارس��ان گفت: مهرماه س��ال جاری تونل دشتک به فارسان 
افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.فیروز احمدی  اظهار کرد: تونل دشتک به 
فارسان واقعا نیاز ضروری مردم این شهرستان است و ما در تالش هستیم تا تمامی 

اقدامات الزم برای تکمیل و افتتاح این تونل را انجام دهیم.

7

تجدید میثاق سرپرست 
دانشگاه شهرکرد با شهدا 

دکتر شایان شامحمدی سرپرست دانشگاه شهرکرد، در بدو 
قبول این مسوولیت، ضمن ادای احترام به شهدای گمنام با 

آرمان های امام و شهدا تجدید میثاق کرد.
به گزارش روابط عمومي دانش��گاه ش��هرکرد، سه ش��نبه 
گذش��ته  دکتر شایان ش��امحمدی سرپرس��ت دانشگاه 
شهرکرد در بدو قبول این مسوولیت، با حضور در کنارقبور 
5 شهید گمنام مدفون در این دانشگاه، با قرائت فاتحه و نثار 
گل، ضمن ادای احترام، بار دیگر با آرمان های بلند حضرت 
امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری و شهدا تجدید میثاق 
کرد. گفتنی است معاونان، مدیران و جمعی از دانشگاهیان، 

دکتر شامحمدی را در این برنامه همراهی کردند.

 9 شهر استان بحران
 کم آبی دارد

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به بحران کم آبی در 9 شهر اس��تان، گفت: باید با 
اطالع رس��انی و آموزش مطلوب به مردم، مصرف بهینه و 
صرفه جویی در مصرف آب فرهنگ سازی شود.قدرت اهلل 
بیگلری با اش��اره به ض��رورت تکمیل ش��بکه جمع آوری 
فاضالب در چند ش��هر واقع در غرب مرکز اس��تان، افزود: 
اکنون چهار پیمانکار  در س��ه منطقه چالشتر، اشکفتک و 
مهدیه مشغول کار هستند که پیش بینی می شود تا پایان 
امسال 15کیلومتر از این پروژه به بهره برداری برسد.وی با 
اشاره به خشکسالی های چند سال اخیر در کشور و بحران 
کم آبی، تصریح کرد: امسال با توجه به کاهش نزوالت جوی 
بحران آب در کشور وجود دارد به طوری که در بسیاری از 
کالن شهرهای کشور آب جیره بندی می شود.به گفته وی، 
در چهارمحال و بختیاری نیز ب��ا توجه به تغیر نوع بارش و 
کاهش 20درصدی نزوالت جوی، سطح آّب های زیر زمینی 
بسیارکاهش یافته است که باید مصرف بهینه و صرفه جویی 

در مصرف آب فرهنگ سازی شود.

معاون مشارکت های مردمی بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری 
گفت: با اج��رای طرح ضیاف��ت مهر در م��اه رمضان امس��ال در 
چهارمحال و بختیاری، س��بدهای کاال ح��اوی موادغذایی بین 

مددجویان تحت پوشش بهزیستی در استان توزیع می شود.
مهشید سلیمانی با اشاره به اجرای طرح ضیافت مهر در ماه رمضان 
امس��ال در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در راستای اجرای 
این طرح خیران به همراه مسئوالن بهزیستی، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، استاندار، فرمانداران و ائمه جمعه از خانواده های 
تحت پوشش بهزیستی بازدید می کنند و از نزدیک با مشکالت این 
مددجویان آشنا می شوند.وی با اشاره به اینکه این طرح برگرفته 
از س��یره و س��نت ائمه اطهار )ع( در دلجویی و کمک رس��انی به 
نیازمندان است، افزود: با اجرای این طرح سبدهای کاال و بسته هایی 
حاوی موادغذایی بین مددجویان تحت پوشش بهزیستی در استان 
توزیع می شود.معاون مشارکت های مردمی بهزیستی چهارمحال 
و بختیاری خاطرنش��ان کرد: با اجرای طرح ضیاف��ت مهر در ماه 

رمضان سال گذشته، یک هزار و 188 بسته سبد کاال شامل برنج، 
روغن، گوشت مرغ و ش��کر در بین مددجویان این سازمان توزیع 
شد.سلیمانی با اشاره به برگزاری مراسم افطاری با حضور خیران 
و با هدف تجلیل از آن ها در ماه مبارک رمضان امسال افزود: سال 
گذشته با اجرای 9 برنامه افطاری ویژه مددجویان بهزیستی در این 
استان، 2 هزار و 585 پرس افطاری در بین نیازمندان تحت پوشش 
این سازمان توزیع ش��د.وی از برنامه ریزی برای جمع آوری زکات 
فطره در عید فطر امسال خبر داد و افزود: در عید فطر سال گذشته 
105 پایگاه جم��ع آوری زکات با تعداد 400 صندوق، کمک های 
مردم ب��ه مددجویان تحت پوش��ش بهزیس��تی در چهارمحال و 
بختیاری را دریافت و در بین آن ها توزیع کرد.معاون مشارکت های 
 مردمی بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری گفت: س��ال گذشته

 951 میلیون و 120 ه��زار ریال فطریه نق��دی و 955 میلیون و 
30 هزار ریال فطریه غیرنقدی از س��وی مردم به منظور کمک به 

مددجویان تحت پوشش این استان جمع آوری شد.

سرپرس��ت مبارزه با بیماری های مرکز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری گفت: واکسیناسیون دام ، ذبح بهداشتی دام، خودداری 
از مصرف فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه از اقدامات پیشگیرانه 

ابتال به بیماری های مشترک انسان و دام است.

رحم��ت اهلل بیگی اظهار ک��رد: یکی از مش��کالت اصلی و عمده 
بهداشتی کشور که س��ال ها به یک معضل برای منابع انسانی و 
مالی کشور تبدیل شده و در قالب بیماری های نوپدید و باز پدید 

بروز می کند، بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است.
وی افزود: بنابراین لزوم هوشیاری و آگاهی جامعه از خطرات ناشی 
از این بیماری ها و راه ه��ای انتقال آنها و همچنین تبیین اهمیت 
تأثیر همکاری های بخش های مختلف در کنترل این بیماری ها 

امری ضروری است.
سرپرس��ت پیش��گیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداش��ت 
چهارمحال و بختیاری گفت: عامل اصلی بیماری های قابل انتقال 
میان حیوان و انسان را گروه  باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها 

تشکیل می دهد.
بیگی افزود: از مهم ترین بیماری های مشترک میان انسان و دام 
که در کشور ما دیده می شود، می توان به تب مالت، سالک، هاری، 
سیاه زخم، کیست هیداتیک و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 

اشاره کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: در عص��ر حاضر علم پزش��کی در کنترل 
یا ریش��ه کنی بیماری های اختصاصی انس��ان مانند آبل��ه، وبا و 

دیفت��ری به دلیل فقدان منبع ی��ا میزبان حیوان��ی در این قبیل 
بیماری ها به موفقیت رسیده اس��ت ولی ریشه کنی بیماری های 
مش��ترک انس��ان و دام و یا بیماری های قابل انتقال به انس��ان 
 ب��ه دلی��ل تن��وع زیس��تی، آب و هوای��ی و جغرافیایی بس��یار

 مش��کل است.سرپرس��ت پیش��گیری و مبارزه با بیماری های 
مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری با بیان ای��ن که، 13 تیر 
ماه به عن��وان روز ملی مبارزه ب��ا بیماری های قاب��ل انتقال بین 
حیوان و انسان  نام گذاری شده است، افزود: کنترل بیماری های 
مش��ترک میان انس��ان و دام، حذف و ریش��ه کنی این بیماری 
 از طری��ق باال ب��ردن دانش و آگاه��ی عمومی از اه��داف تعیین 

این روز است
بیگی گفت: واکسیناس��یون دام های واجد ش��رایط و جداسازی 
حیوانات��ی دارای عالیم بیماری، شناس��ایی و کش��تار دام های 
آل��وده, ذب��ح دام در کش��تارگاه های بهداش��تی، رعایت اصول 
بهداش��تی در هنگام برخورد با دام و بافت ه��ای حیوانی آلوده، 
خودداری از مصرف شیر خام و فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه 
 از اقدام��ات پیش��گیرانه ابتال به بیماری های مش��ترک انس��ان

 و دام است.

معاون بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

 توزیع سبد کاال ماه رمضان بین نیازمندان  استان 

سرپرست مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری: 

 ممنوعیت مصرف فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه در استان 

افتتاح تونل دشتک به فارسان
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حصر وراثت
شرح  به   1805 شماره  شناسنامه  دارای  جونی  ذوالفقاری  محسن  آقای   23841
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1504/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  جونی  ذوالفقاری  خانم  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   92/9/24 تاریخ  در   1020
آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- بتول ذوالفقاری جونی ش.ش 38 )فرزند( 
ایران ذوالفقاری جونی ش.ش 1381  )فرزند( 3-  2- معصومه ذوالفقاری ش.ش 79 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1805 جونی ش.ش  ذوالفقاری  محسن   -4 )فرزند( 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و 
شورای حقوقی  دهم  شعبه  الف:6946  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد   تقدیم 

 حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   612 شناسنامه شماره  دارای  هنرآسا  رحمان  آقای   23842
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1506/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان رحیم هوش عقل هنرآسا بشناسنامه 824 در تاریخ 91/5/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
عقل  هوش  ژیال   -2 )فرزند(   34697 ش.ش  هنرآسا  عقل  هوش  رفعت  ذیل:1-  افراد 
هنرآسا ش.ش 41 )فرزند( 3- بهجت هوش عقل هنرآسا ش.ش 1490 )فرزند( 4- طلعت 
هوش عقل هنرآسا ش.ش 542 )فرزند( 5- افشین هنرآسا ش.ش 13824 )فرزند( 6- 
رحمان هنرآسا ش.ش 612 )فرزند( 7- کریم هنرآسا ش.ش 262 )فرزند( 8- رامین 
هنرآسا ش.ش 13823 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:6947 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   25 شماره  شناسنامه  دارای  خشوئی  عسگری  پوراندخت  خانم   23843
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1507/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  خشوئی  عسگری  محمد  شاه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
155 در تاریخ 90/4/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- مهدیقلی عسکری خشوئی ش.ش 10 )فرزند( 2- 
محمدرضا عسگری خشوئی ش.ش 18 )فرزند( 3- پوراندخت عسگری خشوئی ش.ش 
انجام تشریفات  با  اینک  )فرزند(.  )فرزند( 4- کشور عسکری خشوئی ش.ش 10   25
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:6948 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                               حصر وراثت
23844 خانم نوشین مروی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 175 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1518/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان هدایت ا... مروی اصفهانی بشناسنامه 3914 در تاریخ 92/2/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
افراد ذیل:1- نوشین مروی اصفهانی ش.ش 175 )فرزند( 2- روشنک مروی اصفهانی 
تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   159 نواب ش.ش  مهری   -3 )فرزند(   1768 ش.ش 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:6949 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                              حصر وراثت
23845 آقای مهرداد مرادمند خرزوقی دارای شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1468/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جعفر مرادمند خرزووقی بشناسنامه 46 در تاریخ 92/10/1 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- مهرداد مرادمند خرزوقی ش.ش 44 )فرزند( 2- مهرشاد مرادمند ش.ش 
)فرزند( 4- مجید مرادمند ش.ش 57  )فرزند( 3- مهدی مرادمند ش.ش 73806   245
)فرزند( 5- محمد مرادمند ش.ش 1270168460 )فرزند( 6- اشرف اسماعیلیان ش.ش 
3611 )همسر( 7- فرخ عمادی خرزوقی ش.ش 1960 )مادر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:6935 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                             حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 252  بهارلو  23846 خانم منصوره 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1437/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان روح ا... اسالمی اشنی بشناسنامه 18 در تاریخ 92/11/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- مهدی اسالمی اشنی ش.ش 1276651708 )فرزند( 2- منصوره بهارلو 
ش.ش 252 )همسر( 3- نرگس خاتون رستمی زاده ش.ش 1952 )مادر( 4- عباسعلی 
اسالمی اشنی ش.ش 20 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:6926 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23847 خانم زهرا انصاری با وکالت ریحانه تجدد و هلیا محمودی دارای شناسنامه 
درخواست  دادگاه  این  از  1377/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  به شرح   502 شماره 
ابریشم  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت خانم 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   90/4/30 تاریخ  در   33887 بشناسنامه  اصفهانی  کار 
افراد ذیل:1- بتول طرمه  الفوت آن مرحوم منحصر است به  زندگی گفته ورثه حین 
فروشان طهرانی ش.ش 103 )فرزند( 2- حسین طرمه فروشان طهرانی ش.ش 264 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6927 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
فقدان سند مالکیت 

از  23850 شماره: 103/93/565/24 آقای محمدرضا شبانیان فرزند غالمحسین احد 
و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  استناد  به  شبانیان  غالمحسین  مرحوم  ورثه 
امضای شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی پنج قفیزی دشت ریگنه شماره 1399 فرعی از 
یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 288 دفتر 52 ذیل ثبت 652 
به نام آقای ابوالقاسم حیدریان فرزند محمدعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی 
سند قطعی شماره 5055 مورخ 1356/02/14 به آقای غالمحسین شبانیان فرزند عباس 
انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت  انتقال یافته است و معامله دیگری نیز 
و در قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است 
چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه
فقدان سند مالکیت 

ورثه  از  احد  ناصر  فرزند  گرانمایه  اسدا...  آقای   103/93/566/24 شماره:   23851
مرحوم ناصر گرانمایه به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای شهود 

رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
چهارده قفیزی دشت دشت کنار ریگنه شماره 1396 فرعی از یک اصلی واقع در میمه 
فرخ  نام خانم  به  ثبت 8257  ذیل  دفتر 54  که در صفحه 360  میمه  ثبتی  جزء بخش 
گرانمایه فرزند ذوالفقار ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی سند قطعی شماره 17813 
یافته  انتقال  اسدا...  فرزند  گرانمایه  ناصر  به  میمه   14 دفترخانه   1349/11/15 مورخ 
است و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه بازداشت و رهن نیز ندارد به علت 
جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه
حصر وراثت

23852 آقای هاشم رحیمی دارای شناسنامه شماره 3231 به شرح دادخواست کالسۀ 
203/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابوالقاسم رحیمی بشناسنامه 2321 در تاریخ 93/2/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- جاسم 
رحیمی فرزند ابوالقاسم ش.ش 223 )فرزند متوفی( 2- سجاد رحیمی فرزند ابوالقاسم 
)همسر   13 ش.ش  فتحعلی  فرزند  شهیدی  خدیجه   -3 متوفی(  )فرزند   3789 ش.ش 
)فرزند متوفی( 5- زهرا رحیمی  ابوالقاسم ش.ش 44  متوفی( 4- ثریا رحیمی فرزند 
فرزند ابوالقاسم ش.ش 851 )فرزند متوفی( 6- فرشته رحیمی فرزند ابوالقاسم ش.ش 
227 )فرزند( 7- مهوش ریاحی فرزند نورا... ش.ش 271 )همسر متوفی( 8- علیرضا 
رحیمی فرزند ابوالقاسم ش.ش 3579 )فرزند متوفی( 9- هاشم رحیمی فرزند ابوالقاسم 
ش.ش 3231 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
حصر وراثت

23853 آقای نوروز علی غالمی رنانی دارای شناسنامه شماره 61 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1388/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن غالمی رنانی بشناسنامه 2478 در تاریخ 76/9/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- محمدعلی غالمی رنانی ش.ش 180 )فرزند( 2- نوروز علی غالمی رنانی 
ش.ش 61 )فرزند( 3- طاهره غالمی ش.ش 369 )فرزند( 4- طاهره غالمی رنانی ش.ش 
272 )فرزند( 5- فاطمه رنانی ش.ش 2497 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:6928 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                 حصر وراثت
23854 خانم حمیده افضلی دارای شناسنامه شماره 50525 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1410/93ح10  کالسۀ 
اقامتگاه  تاریخ 86/6/24  افضلی بشناسنامه 27 در  توضیح داده که شادروان اصغر 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود 
ذیل:1- محمدجواد افضلی ش.ش 672 )فرزند( 2- حمید افضلی ش.ش 949 )فرزند( 3- 
زهرا افضلی ش.ش 16 )فرزند( 4- رضوان افضلی ش.ش 348 )فرزند( 5- حمیده افضلی 
ش.ش 50525 )فرزند( 6- احترام حسینی ش.ش 15 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:6929 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                              حصر وراثت
23855 آقای علی محمد هاشمی حسین آبادی دارای شناسنامه شماره 17400 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1434/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت هادی حسین آبادی بشناسنامه 82 
در تاریخ 85/8/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 -2 هاشمی حسین آبادی ش.ش 19296)فرزند(  بتول  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
حسین آبادی  هاشمی  عزت   -3 )فرزند(   18025 ش.ش  حسین آبادی  هاشمی  پروانه 
ایران   -5 )فرزند(  فاطمه هاشمی حسین آبادی ش.ش 923   -4 ش.ش 18024)فرزند( 
هاشمی حسین آبادی ش.ش  محمد  علی   -6 )فرزند(   35 هاشمی حسین آبادی ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.  احمدرضا هاشمی ش.ش 1177  17400)فرزند( 7- 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:6930 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                    حصر وراثت
شرح  به   5421 شماره  شناسنامه  دارای  جوشانی  شوقی  احسان  آقای   23856
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1454/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
تاریخ  در   380 بشناسنامه  شوقی  ولی ا...  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
89/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- جمیله قربانی بجگردی ش.ش 16)همسر( 2- گوهر زمانی قلعه 
میرزمانی ش.ش 196 )مادر( 3- مریم شوقی جوشانی ش.ش 1271048371 )فرزند( 
جوشانی  شوقی  احسان   -5 )فرزند(   12570 ش.ش  جوشانی  شوقی  محمدرضا   -4
ش.ش 5421 )فرزند( 6- حمید شوقی جوشانی ش.ش 423 )فرزند( 7- شهرام شوقی 
جوشانی ش.ش 1246 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می    نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:6931 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23857 خانم اعظم السادات حسینی دارای شناسنامه شماره 848 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1461/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صدیقه بیگم اقطار بشناسنامه 10024 در تاریخ 92/11/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- احمد طوسی پور ش.ش 452 )فرزند( 2- مرتضی طوسی زاده ش.ش 280 
)فرزند( 3- ملیحه طوسی پور ش.ش 27494 )فرزند( 4- اعظم السادات حسینی ش.ش 
848 )فرزند( 5- اکرم حسینی عاشق آبادی ش.ش 19)فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:6932 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                 حصر وراثت
شرح  به   32 شماره  شناسنامه  دارای  سینگردی  هوسپیان  امیرخان  آقای   23858
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1466/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  سینگردی  هوسپیان  مارکار  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/1/7 تاریخ  در   288
 32 ش.ش  سینگردی  هوسپیان  امیرخان  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن 
هوسپیان  هاسمیک   -3 1)فرزند(  ش.ش  سینگردی  هوسپیان  مانوشاک   -2 )فرزند( 
ش.ش 6 )فرزند( 4- وارتوش هوسپیان ش.ش 13)فرزند( 5- آنائی هوسپیان ش.ش 
انجام تشریفات  با  اینک  2)فرزند( 6- لوسیک هوسپیان سینگردی ش.ش 13)فرزند(. 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و 
شورای  حقوقی  دهم  شعبه  الف:6933  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد   تقدیم 

حل اختالف اصفهان



رسول خدا)ص(:
 رمضان ماهی اس��ت که اولش رحمت، میان��ه اش مغفرت و 
آخرش آزادی از آتش است. کس��ی که بر زیر دستش در آن 
روز آسانی میکند، خدایش میامرزد و از آتش دوزخ آزادش 

می سازد.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

؟؟؟؟؟؟؟

به مناسبت فصل ۲۰۱۴ مسابقات فورمول یک، لوتوس از مدل ویژه 
Exige LF۱ رونمایی شد. در طراحی Exige LF۱ که ترکیبی 
از ویژگی های کالسیک لوتوس و مدرنیته اس��ت، از خودروهای 
مس��ابقه الهام گرفته شده اس��ت. در این مدل شاهد خصوصیات 
مشترک با بزرگ ترین های لوتوس درفرمول  یک هستیم. از طرف 
دیگر ویژگی های کامال امروزی از مدل هایی نظیر E۲۲ نیز به عاریه 
گرفته شده اند.LF۱ بر پایه مدل Exige S ساخته شده ؛ بنابراین از 

یک موتور 

۳.۵ لیتری ۶ س��یلندر و V ش��کل مجهز به سوپرشارژر سود می 
جوید که ۳۴۵ اسب بخار قدرت تولید می کند. با بهره گیری از این 
موتور این خودروی دوسرنشینه با وزن ۱۱۷۶ کیلوگرم قادر است 
به حداکثر سرعت ۲۷۴ کیلومتر بر س��اعت برسد. شتاب گیری 
صفر تا صد کیلومتر بر ساعت آن هم ۴ ثانیه طول می کشد.به طور 
استاندارد یک پکیج مس��ابقه ای یا به عبارتی »ریس پک« نیز به 
همراه LF۱ ارایه می شود. پکیج مسابقه ای LF۱ سیستم مدیریت 
عملکرد پویای لوتوس را شامل می شود. از امکانات استاندارد دیگر 
آن می توان به دیس��ک های ترمز دو تک��ه و عملکرد باال و همین 
 طور الس��تیک های عملکرد ب��االی پیرلی پی زیرو اش��اره کرد.
 Exige LF۱ در رنگ مش��کی ب��ا جزییات طالی��ی و قرمز ارایه

 می شود. قسمت های داخلی و خارجی به رنگ مشکی و طالیی 
درآمده که به مدل های مس��ابقه ای س��ال های ۱9۷۰ و ۱98۰ 
میالدی اشاره دارد. درون کابین چرم مشکی به کارگرفته شده 
و تودوزی ها طالیی رنگ هس��تند. بدنه براق و مشکی رنگ نیز 
 با خطوط و تریم قرمز و طالیی تزیین ش��ده اس��ت. چرخ های

 ۱۷ اینچی جل��و و ۱8 اینچی در عقب طالیی رنگ هس��تند.در 

قس��مت های مختلف کابین لوگوی LF۱ به چش��م می خورد و 
منحصربفرد بودن این مدل را یادآور می شود. عبارت LF۱ روی 
بدنه هم نقش بسته است. از این مدل تنها 8۱ دستگاه تولید خواهد 
شد که به تعداد دفعات پیروزی لوتوس در Grand Prix اشاره 
دارد. روی پالک فیبرکربنی LF۱ اطالعاتی در این باره نوشته شده 
است. این خودروی کوپه دود ۱۰۵۴۰۰ دالر قیمت دارد. با خرید 
هر مدل خریدار می تواند از یک پکیج فرمول یک لوتوس نیز بهره 

مند شود که شامل تور کمپانی، بازدید از دفتر تیم 
فورمول یک لوت��وس، هدیه ها و 

تخفیف لوتوس است.

لوتوس ، آمیزه ای از میراث برند و مدرنیته 

یک ش��رکت آلمان��ی به نام 
LUNAR فرشی هوشمند 
برای آموزش و تناسب اندام 
و یوگا به نام Tera طراحی 
کرده اس��ت که ب��ه صورت 
آنالین می توان با آن ورزش 

کرد.
دارای  ف��رش  ای��ن   
نش��انگرهای LED اس��ت 
 که مطابق با ورزش��ی که کاربر انجام می دهد، نش��انگرها روشن

 می شوند.
 این فرش یک مربی شخصی اس��ت و برای آموزش و کمک به فرد 
ورزش کننده طراحی و برنامه ریزی ش��ده اس��ت و به فرد کمک 
می کند تا از نظر بدنی در موقعیت مناس��ب قرار گی��رد و قادر به 

تشخیص تغییر وزن کاربر است.

ب��ه گ��زارش زاین��ده رود ، مدی��ر عام��ل س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری 
اصفه��ان ابت��دا ب��ه معرف��ی ای��ن س��ازمان پرداخ��ت و گف��ت: س��ازمان فرهنگی 
تفریح��ی ش��هرداری اصفه��ان بزرگ ترین س��ازمان ش��هرداری اصفهان اس��ت و با 
دارا ب��ودن بی��ش از ۱۷۰ مرک��ز در حوزه های فرهنگی، تفریحی، ورزش��ی و س��الن 
 مطالعه ب��ار اعظم��ی از فعالیت های فرهنگی ش��هر اصفه��ان را به دوش می کش��د. 
مهدی بقایی ضمن اشاره به نام گذاری امس��ال توسط مقام معظم رهبری گفت: شعار 
امسال شهر اصفهان »سهم من از فرهنگ نصف جهان چیست؟« است که برگرفته از 
نام گذاری امسال است و این موضوع بار مسوولیت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
 اصفهان را بیش ت��ر می کند چرا ک��ه ورود به این عرص��ه همت بلن��دی را می طلبد. 
وی در تبیین شعار »سهم من از فرهنگ نصف جهان چیست؟«، اظهار داشت: استفاده از 
کلمه نصف جهان اشاره به وسعت بزرگ این شهر دارد و این شعار بیانگر تکلیف و وظیفه 
شهرداری اصفهان و مردم در قبال فرهنگ اس��ت. بقایی ادامه داد: سهم ما در فرهنگ 
نصف جهان به عنوان سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان ارتقا فرهنگ در 
حوزه های مختلف و تبیین این شعار برای شهروندان محترم است که آن ها چه سهمی 

می توانند در فرهنگ نصف جهان داشته باشند. 
راه اندازی بانک ایده در اصفهان 

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به معرفی یکی از فعالیت های 
در حال انجام این سازمان پرداخت و گفت: در سازمان حرکتی جدید به نام بانک ایده 
را انجام خواهیم داد بدین صورت که یک معضل شهری را در قالب تبلیغات به پرسش 
خواهیم گذاشت و شهروندان می توانند با پاسخگویی به آن جوایز نفیسی را برنده شوند. 
بقایی افزود: از بین برندگان برنامه بانک ایده هر دو هفته یک بار، تعدادی به شهرهای 
خواهر خوانده اصفهان سفر خواهند کرد و در پایان به ۱۰ ایده برتر جوایز بسیار خاص 

و نفیسی اعطا می کنیم.
رویکردهای جدید سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

بقایی از هفت رویکرد جدید س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان خبر داد و 
افزود: با توجه به وسعت فعالیت های فرهنگی طبیعتاً اولویت های زیادی مد نظر ما قرار 
دارد که آن ها را در قالب هفت موضوع محوری طبقه بندی می کنیم. وی ادامه داد: این 
موضوعات از طریق شورای اسالمی شهر اصفهان، از طریق مدیریت شهری و از طریق 
مدیریت کالن کشور به ما واگذار شده که شامل: فرهنگ شهروندی، فرهنگ سالمت، 
خانواده، رس��انه، فرهنگ مطالعه، تفریح و ورزش همگانی اس��ت. بقایی با بیان اینکه 
ممکن است سازمان ورزش شهرداری اصفهان تشکیل ش��ود، افزود: اگر این سازمان 
تشکیل شود وظیفه آخر ما که ورزش همگانی است بر عهده سازمان ورزش شهرداری 
قرار خواهد گرفت. بقایی با اش��اره به کم آبی در اصفهان اظهار داشت: روابط عمومی 
شهرداری اصفهان بیست درصد از فضاهای تبلیغاتی خود را به بحث آب و فرهنگ سازی 
در خصوص صرفه جویی آب اختصاص داده و حدود ۳۰۰ تابلوی تبلیغاتی به این منظور 

در نظر گرفته شده است. 

استفاده حداکثری از ظرفیت های فرهنگی مردم
مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان در ادامه این نشست خبری 
خاطر نشان کرد: از جمله برنامه های های جدید این سازمان تغییر در ساختار سازمانی 
است و این کار را با توزیع عادالنه بودجه در مناطق مختلف شهرداری آغاز خواهیم کرد. 
بقایی افزود: در بحث مدیریت بودجه ریزی باید توجه بیش��تری به جمعیت مناطق و 
میزان محرومیت آن ها داشته باشیم تا بتوانیم بودجه فرهنگی شهرداری اصفهان را به 

طور عادالنه توزیع کنیم. 
بقایی توجه بیش از پیش به ظرفیت های فرهنگی مردم را از دیگر تغییرات در ساختار 
سازمانی برشمرد و گفت: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بنا دارد که رجوع 
بیشتری به سازمان های فرهنگ نهاد داشته باشد و از این سازمان ها حمایت بیشتری 
کند. وی افزود: به منظور تعامل بیشتر شهرداری با مردم بنا بر این داریم که به صورت 

منطقه محور و محله محور برنامه های فرهنگی خود را به پیش ببریم.
برنامه های متنوع شهرداری برای اوقات فراغت تابستانی 

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان از برنامه های متنوع این 
سازمان برای پر کردن اوقات فراغت تابس��تانی خبر داد و گفت: شعار این سازمان 
برای برنامه های تابس��تانی »یک تابس��تان داغ با خوراکی های مطبوع فرهنگی« 
است و هدف اصلی ما ایجاد جذابیت، مفید بودن و رویکرد توجه به تمامی سالیق 
 و نیازهای شهروندان اس��ت و برنامه های ما طوری تنظیم ش��ده که هرکس در هر

 زمینه ای عالقه مندی داشته باشد برای آن یک برنامه داشته باشیم. بقایی به برنامه 
محافل قرآنی سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: هر 
شب در یک منطقه اصفهان محفل قرآنی برگزار می کنیم که در روزهای پایانی ماه 
مبارک رمضان برنامه ای بزرگ با حضور قاریان بزرگ بین المللی در میدان امام علی 

)ع( برگزار خواهیم کرد. 

توجه ویژه شهرداری اصفهان به هنر
 در ادامه این نشس��ت خبری مدیر امور فرهنگی و هنری س��ازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان به بیان عملکرد و برنامه های فرهنگی هنری این سازمان پرداخت. 
مهدی سلطان آقایی اظهار داش��ت: مدیریت فرهنگی س��ازمان ۴۰ مرکز مختلف در 
س��طح ش��هر را در اختیار دارد. وی ادامه داد: از این ۴۰ مرکز شش مرکز هنری داریم 
که به طور اختصاصی به موضوع هنر می پردازند که ش��امل ت��االر هنر به عنوان مرکز 
تخصصی نمایشی، هنرس��رای خورش��ید به عنوان مرکز تخصصی موس��یقی، مرکز 
قلمستان به عنوان قطب ادبیات اصفهان، موزه هنرهای معاصر به عنوان مرکز هنرهای 
تجس��می و حمام علی قلی آقا به عنوان یک مرکز معماری،می ش��ود. س��لطان آقایی 
 همچنین از راه اندازی عصار خانه ش��اهی به عنوان یک مرکز هن��ری جدید خبر داد. 
در ادامه مدیر امور فرهنگی و هنری س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به 

معرفی مراکز تخصصی فرهنگی این س��ازمان پرداخت و افزود: این سازمان ۱۰ مرکز 
تخصصی فرهنگی در اختیار دارد که به دو حوزه موضوع محور و مخاطب محور تقسیم 
می شود که به طور مثال فرهنگس��رای پرس��ش در دایره موضوع محور و خانه جوان 
و خانه کودک در دایره مخاطب محور تقس��یم می ش��وند س��طان آقایی ادامه داد:۲۴ 
مرکز فرهنگی دیگر در محالت مختلف پراکنده هس��تند که هر کدام با توجه به شعاع 
عملیاتی تعریف ش��ده خود به فعالیت ه��ای فرهنگی می پردازند. وی فرهنگس��رای 
 باران را به عنوان یکی از این ۲۴ مرکز مثال زد و گفت: فرهنگس��رای باران س��ه محله

 شمس آباد، آهنگران و تیران را پوشش می دهد و خدمات هر فرهنگسرا صرفاً به همان 
محله تخصیص دارد.

مهدی س��لطان آقایی برگزاری کالس های آموزش��ی را یکی از مهم ترین برنامه های 
انجام ش��ده توس��ط این س��ازمان قلمداد کرد و افزود:کالس های آموزشی ما همواره 
مورد توجه ش��هروندان قرار می گیرد که این کالس ها ش��امل کالس های موس��یقی، 
تئاتر، زبان، کامپیوتر، صنایع دستی،مهارت های منزل ویژه بانوان و کالس های علمی 
مختلف می ش��ود. س��لطان آقایی آمار ش��رکت کنندگان در این کالس ها را مطلوب 
عنوان کرد و افزود: در تابستان سال گذش��ته ۲۷ هزار نفر معادل ۶۶۰ هزار نفر ساعت 
 در این کالس ها ش��رکت کردند که پیش بینی می ش��ود امس��ال رش��د ۱۰ درصدی

 داشته باشیم.

کانون ها محلی برای تبادل تجربه ها 
سلطان آقایی تشکیل کانون ها را یکی دیگر از فعالیت های حوزه متبوع خود برشمرد 
و گفت: کانون مادران ب��ا ۴۵۰۰ عضو، کانون تجربه ویژه س��المندان، کانون روبه دریا 
ویژه دختران نوجوان و کانون دختران جوان از مهم ترین کانون های تش��کیل ش��ده 
است. وی افزود: هدف از تش��کیل کانون ها دور هم جمع شدن شهروندان برای تبادل 
 اطالعات حول محورهای خاص اس��ت و هدف م��ا صرفاً آموزش دادن آن ها نیس��ت. 
سلطان آقایی جایگاه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان را در اتفاقات فرهنگی 
هنری اصفهان بسیار با ارزش و مهم بر شمرد و افزود: در هیچ کجای شهر اصفهان جایی 
مانند فرهنگسرای خورشید را نداریم که هفته ای دو شب کنسرت داشته باشد و در آن 
موسیقی اصیل و فاخر ایرانی نواخته ش��ود. وی ادامه داد: کمتر شبی است که در تاالر 
هنر یک نمایش هنری اجرا نشود؛ در حوزه هنرهای تجسمی همه ایام سال گالری های 
مختلف فعال است و آثار هنرمندان کش��ور به نمایش گذاشته می شود ؛ در حوزه شعر 

و داستان مرکز قلمستان ما بهترین و مجرب ترین اساتید کشور را در اختیار دارد. 
کتاب را به دل خانواده ها می بریم 

مدیر ام��ور کت��اب خانه ها و س��الن های مطالع��ه ش��هرداری اصفهان یک��ی دیگر از 
افراد حاض��ر در این نشس��ت خبری ب��ود. امیر حس��ین ماه آور پ��ور با بی��ان اهداف 
امور کت��اب خانه های  ش��هرداری اصفه��ان گفت: در این ح��وزه دو ه��دف عمده را 
پیگیری می کنیم که ش��امل افزای��ش میزان مطالع��ه مؤثر و افزای��ش نقش مطالعه 
در اوقات فراغت ش��هروندان می ش��ود که در دو بس��تر س��خت افزاری و نرم افزاری 
پیگیری می ش��ود. وی افزود: ش��هرداری اصفهان ۲8 کتابخانه و ۴۲ س��الن مطالعه 
را در اختیار دارد که از این تعداد کتابخانه ش��ش کتابخانه تخصصی ش��امل ادبیات، 
 هنر، حق��وق، خانواده، ش��یعه و س��المت و پن��ج کتابخان��ه اختصاص��ی در خدمت

ش��هروندان اس��ت. ماه آور پور تعداد کتاب های موجود در این کتاب خانه ها را بس��یار 
مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تعداد کتب و منابع موجود بالغ بر ۶۶۰ هزار جلد کتاب و 
۴8۰۰ حلقه CD می ش��ود و کتاب خانه دیجیتال ما بیش از ۱۰ هزار منبع در اختیار 
دارد همچنین ۶۵۰۰ کتاب نیز ب��رای نابینایان موجود اس��ت. وی ادامه داد: در حال 
حاضر بالغ بر ۴۵ هزار نفر عضو کت��اب خانه ها و ۲۲ هزار نفر عضو س��الن های مطالعه 
هستند. وی به فعالیت های فرهنگی شهرداری برای جذب مردم به سمت کتاب خوانی 
اش��اره کرد و افزود: عادت دادن شهروندان به کتاب خوانی بس��یار سخت است ولی ما 
س��عی بر این داریم که این کار را از خانواده ها آغاز کنیم که ش��امل برنامه هایی مثل 
 کارگاه های آموزشی، مسابقه بلند خوانی، پارک دانایی و شب نشینی با کتاب می شود. 
محمد مهدی مغروری مدیر امور تفریحی و حمید کریمی مدیر امور ورزش��ی سازمان 
فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان نیز در این نشست به طور مختصر خبرنگاران را 
از عملکرد و برنامه های خود آگاه کردند. مغروری از برنامه های متنوع این سازمان در 
ناژوان، باغ فدک و باغ نور و کریمی از برگزاری ۶۷۰ فعالیت ورزش��ی در این س��ازمان 

خبر دادند.

یک بانک در س��وئیس 
گاوصندوقی را به حراج 
 گذاش��ته که با پیش از

8 میلیون سکه پر شده  
اس��ت.افرادی که پول 
زیادی دارن��د باالخره 
می توانند تا رویای شنا 
کردن در پ��ول را برای 
خود به واقعیت تبدیل  
کنند.این اتاق که با 8 میلیون س��که ۵ سنتی سوئیس پر شده 
اس��ت ارزش��ی معادل ۴۵۰ هزار دالر دارد و اکنون به باالترین 
پیش��نهاد در حراجی به فروش می رود.این تعداد س��که با این 
گاوصندوق پیش��تر در یک تبلیغ در مورد شغل هایی با حداقل 
حقوق استفاده شده بود.فردی که این گاوصندوق را خریداری 
کند می تواند کل گاوصندوق با محتویاتش را به مقصد دلخواه 

منتقل کند.

برخی پزشکان معتقدند 
»آدنووی��روس ۳۶« که 
عامل ب��روز عفونت های 
دستگاه تنفسی فوقانی 
اس��ت، در بس��یاری از 
م��وارد از فاکتوره��ای 
اصل��ی چاق��ی و اضافه 
وزن اس��ت.»ریچارد ال 
آتکینس��ون«، ریی��س 
مرکز تحقیقات چاقی در »ریچمون��د« آمریکا گفت: هرچند 
عفونت ناش��ی از این ویروس علت تمامی موارد ابتال به چاقی 
نیس��ت اما به طور چش��مگیر به افزایش وزن کمک می کند. 
همچنین این فاکتور طی فرآیندی تدریجی سرعت سوخت و 
ساز بدن را نیز تغییر می دهد. به گفته پزشکان، افراد حدود یک 
یا دو سال پس از ابتال به این عفونت روند چاق شدن را در خود 

مشاهده می کنند.

فرش هوشمند مخصوص 
تناسب اندام

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

اجرای برنامه های فرهنگی به وسعت نصف جهان 
برنامه های متنوع شهرداری اصفهان برای تابستان امسال

 یک تابستان داغ با خوراکی های مطبوع فرهنگی 

 در استخر پول 
شنا کنید

 ویروسی که 
چاق می کند

عوامل بس��یاری می تواند موجب از دست رفتن انرژی 
بدن مان ش��ود حال در این بخش به چن��د روش برای 

جذب انرژی وشادابی دوباره بدن می پردازیم:
به یکی از دوستانتان زنگ بزنید

روابط اجتماعی یکی دیگر از عوامل انرژی زای طبیعی 
است. مطالعات نشان داده است مردم می توانند ضمن 
معاشرت با دوس��تان خود، با کمک به دیگران و خود را 
صرف دیگران کردن، سرش��ار از انرژی شوند. اگر شما 
احس��اس بی حوصلگی م��ی کنید یا کم انرژی ش��ده 
 اید، چند دقیقه با ف��ردی که صدایش به ش��ما انرژی 
می بخش��د، تلفنی صحبت کنید. یا یک راه بهتر اینکه 
برنامه هایی را برای انجام یک کار مثبت برای افراد دیگر 
ترتیب دهید؛ مثال کمک داوطلبانه به مراکز عام المنفعه 

یا کمک به یکی از همسایگان سالخورده.
مواد غذایی پرانرژی میل کنید

 منظ��ور نوش��یدنی ه��ای انرژی زا نیس��ت. ب��ه جای 
نوشابه های انرژی زا مواد غذایی غنی از ویتامین های 
گروه B که مانند یک نوشابه انرژی زا عمل خواهند کرد 
شامل ماست، غالت کامل و تخمه آفتاب گردان است. 
مواد معدنی موجود در آجیل، غ��الت کامل و فرآورده 
های لبنی با کمک به سوخت و س��از بدن نیز انرژی را 

افزایش می دهند.
از پله باال بروید

مانند ش��نای روی زمین، باال رفتن س��ریع از پله های 
س��اختمان دفترکارتان ی��ک ورزش هوازی به ش��مار 
رفته و ش��ما را پرانرژی خواه��د ک��رد. ورزش نه تنها 
عملکرد بدن تان را بهتر می کند بلکه میزان اکس��یژن 
 خون تان را نی��ز افزایش می دهد و موجب می ش��ود

 قلب تان تندتر بزند و در نتیجه جریان خون به ماهیچه 
و بازگشت به ریه ها تقویت شود.

چند مسوولیتی )چند شغله بودن( را کنار 
بگذارید

مردم با قبول چند مس��وولیت همزم��ان، واقعا به خود 
صدمه می زنند. شما با برعهده گرفتن چند مسوولیت 
فش��ار بس��یاری را بر خود وارد می کنید و نمی توانید 
به خوبی زمانی که تنها یک وظیفه برعهده داش��تید و 
توجه کامل تان را بر هر مسوولیت معطوف می کردید، 

متمرکز شوید. 

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

پندی از استاد به شاگرد 

استادی با ش��اگرد خود از میان جنگلی می گذشت. استاد به شاگرد 
جوان دس��تور داد نهال نورس��ته و تازه بارآمده ای را از میان زمین 

برکند.
جوان دس��ت انداخ��ت و ب��ه راحت��ی آن رااز ریش��ه خ��ارج کرد.

پ��س از چندقدم��ی که گذش��تند به درخ��ت بزرگی رس��یدند که 
 ش��اخه های فراوان داش��ت .اس��تاد گفت:این درخت راهم از جای

 بر کن.
 جوان هرچه کوشید نتوانست.استاد گفت:

بدان که تخم زشتی ها مثل کینه حسدو هرگناه دیگر هنگامی که در 
دل اثر گذاشت مانند آن نهال نورس��ته است که به راحتی می توانی 
ریشه ان رادر خود برکنیولی اگرآن را واگذاری بزرگ و محکم شودو 
همچون آن درخت در اعماق جانت ریشه زند.پس هرگز نمی توانی 

آن را  برکنی و ازخود دور سازی.

اَلّلـُهمَّ اْجَعْلنی فیِه ِمَن الُْمْسَتْغِفریَن، َواْجَعْلنی فیِه
خدایا قرارم ده در این ماه از آمرزش خواهان و قرارم ده در آن

 ِمْن ِعبـاِدَک الّصالِحیـَن اْلقانِتیـَن، َواْجَعلنی فیِه ِمـْن اَْولِیآئَِک 
بیَن، الُْمَقرَّ

از بندگان شایسـته فرمانبردارت و بگردانم در این روز از اولیای 
مقرب درگاهت

 بَِرأَْفِتَک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن
به مهرت ای مهربانترین مهربانان.

دعای روز پنجم 

حکایت

شهرداری اصفهان یکی از شهرداری های سرآمد در سطح کشور به شمار می آید که در سال های اخیر توانسته برنامه های فرهنگی  گروه 
و هنری مختلفی را در سـطح شهر به اجرا گذارد که مورد اسـتقبال شهروندان قرار گرفته اسـت.به همین خاطر مدیران سازمان جامعه

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به عنوان متولی اصلی فعالیت های فرهنگی هنری شهرداری در نشستی خبری حاضر شدند 
تا به معرفی برنامه های جدید این سازمان بپردازند.
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