
سالمت؛ بی نصیب از درآمد   هدفمندی

»بی خود و بی جهت«  در 
شبکه نمایش خانگی

جدول تغییرات 13 ساله دستمزد کارگران چقدر بود؟ 

گفتگو با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

ماجرای تحصیل مشایی 
در دانشگاه 2

 مسأله آب اصفهان 
به خوبی مدیریت شده است 47

4

 100 هزار هکتار از مراتع 
5چهارمحال و بختیاری بیمه شد

اتفاقات تشییع جنازه چاوز 
شرم آور بود

2هزار و500 میلیاردتومان برای اصالح جاده های 
استان اصفهان 

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در سخنانی اظهار کرد: این 
روزها مسائل دردناکی واقع می شود که انسان نمی داند در 
برابر آن چه باید بکند، اگر سکوت کند درست نیست و اگر 

سخن بگوید، مشخص نیست که چگونه تفسیر می شود.

انتقادها محکمه پسند 
نیست، عوام فریبی 

است

با نزدیک ش��دن به روزه��ای پایانی س��ال، خبرهای 
حاش��یه ای مربوط به تغییر و تحوالت در رأس هیأت 
فوتبال استان بیش از پیش قوت گرفته است. هر چند 
این اتفاق تازگی ندارد و تا ذهن فوتبال دوستان یاری 
می کند همواره همه مدیران کل اداره ورزش و جوانان 
در ابتدا درصدد تغییرات در این هیأت بودند، اما بعداز 
چندی همه چیز فراموش می ش��ود و فعالیت ها روند 

معمولی به خود می گیرد.

س: زاینده[
]عک

2

3

 اینجا هیأت ورزشی است 
6

یا قهوه خانه حاج میرزا؟

اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
رمز رستگاری جامعه است7

بودجه ساالنه کشور بر اساس اس��ناد باالدستی به ویژه قانون 
برنامه پنج ساله تدوین می شود و بر همین اساس نتیجه عملی 
و اجرایی ناشی از احکام برنامه پنج ساله پنجم  باید در الیحه 
بودجه سال92متجلی شود. در قانون برنامه پنجم احکامی که 
برای الیحه بودجه الزام آور اس��ت و باید در ردیف ها و جداول 
بودجه ای نمایان باشد، ش��امل بند»ب« ماده 34 قانون برنامه 
اس��ت که دولت را موظ��ف کرده10درصد خال��ص کل وجوه 
حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اعتبارات بخش 
سالمت را به حساب و ردیف خاص در الیحه بودجه ذیل وزارت 
بهداشت منظور کند. همچنین این اعتبارات باید برای تحقق 
شاخص عدالت در سالمت، کاهش سهم هزینه های مستقیم 
مردم به حداکثر معادل30درصد از هزینه های سالمت، ایجاد 
دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به 

تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوش��ش دارو، درمان 
بیماران خ��اص و صعب العالج، تقابل وابس��تگی گردش امور 
واحدهای بهداش��تی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به 
تربیت، تأمین و پایداری نیروی انس��انی متخصص مورد نیاز 
هزینه شود. در الیحه بودجه92، یک ردیف ذیل وزارت بهداشت 
به شماره129450 بر اس��اس بند »ب« ماده 34 با اعتبار دو هزار 
و796 میلیارد تومان آمده که در سال91، این اعتبار دو هزار و113 
میلیارد تومان منظور شده اس��ت. ضمن این که دولت در بند 55 
الیحه، حدود12هزار میلیارد توم��ان برای اجرای هدفمند کردن 
یارانه ها اعتبار و درآمد حاصل از آن پیشنهاد کرده و10 درصد آن 
حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد بود، به نظر می رسد طبق روال 
گذشته در لوایح بودجه س��ال های قبل این حکم برنامه به خوبی 

منظور نشده است.

ساخت و سازهای 
سیتی سنتر اسالمی است

هیچ کس در مقابل اعتیاد 
مصونیت ندارد

 قطعی اینترنت مخابرات
فراگیر نیست

به صرف
 » پذیرایی ساده« 

گذر چهار سیارک از کنار 
زمین در یک هفته!
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Film+ دستمزد سال 92 رکورد زد؛ کمر کارگر شکست  

ادامه در صفحه 7

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مناقصات
 شماره های 6 و 92-1-7

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

15/000/000294/840/872جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه چهار92-1-6

73/000/0001/459/925/345جاریلوله گذاری فاضالب درچه خمینی شهر92-1-7

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/1/17
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/1/18

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را  از طریق مناقصه عمومی با فهرست 
به��ای س��ال 1388 معاونت برنامه ری��زی و نظارت راهبردی رییس جمهور به پیمان��کار دارای رتبه و واجد 

صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد
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بهرو

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«
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angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

هوا خوب شود، سفر استانی می رویم! 
رییس دفتر رییس جمهور بدی آب و هوا را دلیل توقف سفرهای استانی 
عنوان کرد و گفت: هوا خوب ش��ود، سفرهای استانی ش��روع می شود. 
سیدحسن موسوی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، در 
رابطه با زمان انجام سفرهای استانی اظهار کرد: برنامه ریزی های سفرهای 
استانی از سوی آقای دادخواه انجام می شود اما تأخیر اتفاق افتاده به علت 
شرایط بدی جوی بوده است؛ چراکه موجب اذیت مردم می شد. پس به 

محض مساعد شدن هوا سفرهای استانی انجام خواهد شد.

 پاسخ منفی آیت اهلل مصباح 
به درخواست الهام

 به گ��زارش جهان نی��وز، غالمحس��ین اله��ام و فاطمه رجب��ی اخیراً با 
آیت اهلل مصباح یزدی دیدار کردند. غالمحسین الهام در این دیدار تالش 
داشته تا نظر آیت اهلل مصباح را نسبت به احمدی نژاد تغییر دهد، ولی در 
این کار موفق نبوده اس��ت. تا چندی پیش از غالمحسین الهام به عنوان 
یکی از کاندیداهای احتمالی دولت برای انتخابات ریاست جمهوری نام 
برده می شد که طبق شنیده ها برای الهام محرز شده که صالحیت وی در 

انتخابات تأیید نخواهد شد.

رییس کمیسیون تلفیق انتخاب شد
حسین علی حاجی دلیگانی گفت: جلسه کمیسیون تلفیق روز گذشته 
با حضور 48 نفر از اعض��ا و با حضور ن��واب اول و دوم مجل��س برگزار و 
رأی گیری در م��ورد رییس و اعضای هیأت رییس��ه کمیس��یون انجام 
ش��د. عضو کمیس��یون تلفیق مجلس با اش��اره به برگ��زاری انتخابات 
رییس و هیأت رییس��ه کمیس��یون تلفیق، گفت: با برگزاری انتخابات، 
غالم رض��ا مصباحی مق��دم ب��ا 42 رأی به عن��وان رییس کمیس��یون 
تلفیق انتخاب شده اس��ت. حس��ین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم 
شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس گفت: بر این اس��اس، غالم رضا 
مصباحی مقدم ب��ا 42 رأی به عن��وان رییس، الیاس ن��ادران با 38 رأی 
نایب ریی��س اول، غالم رضا تاجگردون با 37 رأی ب��ه عنوان نایب رییس 
 دوم، جعف��ر ق��ادری ب��ا 29 رأی به عن��وان س��خنگو، ای��رج ندیمی با 
21 رأی به عنوان دبیر اول و نصراهلل پژمانفر با 16 رأی به عنوان دبیر دوم 

انتخاب شدند.

 ریاست ایران بر کمیته
مبارزه با مواد مخدر

نماینده و س��فیرجمهوری اس��المی ایران در آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی و نزد دیگر س��ازمان های بین المللی در وین از ریاس��ت جمهوری 
اس��المی ایران بر کمیت��ه همکاری های مب��ارزه با مواد مخ��در پنجاه 
و شش��مین اجالس کمیس��یون مب��ارزه با م��واد مخ��در در وین خبر 
داد.علی  اصغر س��لطانیه با اع��الم این خبر گف��ت: وزیر کش��ور ایران، 
سه ش��نبه به عنوان رییس کمیت��ه همکاری های مبارزه ب��ا مواد مخدر 
کش��ورهای منطقه انتخاب و در این جلس��ه ب��ا حضور وزرای کش��ور 
 عضو و نماین��دگان آنها در رابطه با مب��ارزه با مواد مخ��در و راهکارهای 

پیش رو بحث و گفتگو کرد.

 در بازنشستگی اساتید
بهتر از دوره های قبل کار کردیم

کامران دانشجو، وزیر علوم در پاس��خی به منتقدان بازنشستگی اساتید 
گفت: به ما درباره بازنشستگی اساتید بسیار انتقاد کرده اند،  اما ما کمتر از 
دوره های قبل اساتید را بازنشسته کردیم. قانونی که شورای عالی انقالب 
فرهنگی گذاشت، بسیار خوب است و من از آن دفاع می کنم.  او از افزایش 
 سن بازنشستگی اس��اتید خبر داد و گفت: قباًل استادیار در 60 سالگی با 
30 سال خدمت بازنشسته می شد. اکنون به 63 سال رسانده ایم؛ بدون 
در نظر گرفتن سنوات خدمتی. دانشیار 65 س��ال بود و حاال به 72 سال 
 رسیده است. استاد تمام هم 65 سال که اکنون رساندیم به 76 سال؛ یعنی

11 سال زیاد شده است.

تحریم های دشمن از نوع شدیدترین 
تهدیدات برای براندازی است

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: دش��منان ب��ا بزرگ نمایی 
مشکالت داخلی کشور دست به تبلیغات هنگفت و عجیبی در شبکه های 
ماهواره ای و اینترنت��ی در دنیا زده اند. محس��ن رضایی اظهار داش��ت: 
تهدیدات و تحریم های دش��من علیه ایران اس��المی از نوع شدیدترین 
تهدیدات آنها برای براندازی اس��ت که بار دیگر اهداف ش��وم بیگانه راه 
به جای خاصی نبرد. وی افزود: ع��ده ای در این بین امیدوار به برون رفت 
از مش��کالت موجود هس��تند، ولی با ش��عار دادن نمی توان راه به جایی 
برد و کاری کرد.گروهی دیگر نیز عالوه بر امی��دواری با افکار ناب خوب 
راهکارهای زیادی برای بیرون رفتن از مشکالتی که دشمن برای ما ایجاد 
کرده است دارند و همیشه با توکل بر خداوند و در راه رضایت او مستحکم 

گام بر می دارند.

 تعدد کاندیداه��ای اصولگرای��ان در انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
 مس��أله ای اس��ت که ذهن اصولگرای��ان را به خود مش��غول کرده 

است. 
هم از این روس��ت که بزرگان اصولگرا در صدد تمهید فرمول هایی 
هستند تا بتوانند اردوگاه خود را به بهترین وجه ممکن مدیریت کنند 

و برنده انتخابات باشند. 
شنیده ها، حاکی اس��ت جامعتین )جامعه مدرسین حوزه علمیه و 
جامعه روحانیت مبارز(، برای رس��یدن به کاندیدای واحد، فرمول 
2-3-3  را در نظر دارد. بر مبنای این فرمول، در فاز نخست، سه نفر از 

میان گروه های زیر انتخاب می شوند:

یک نفر از گروه سه نفره جبهه پیروان خط امام و رهبری 
جبهه پیروان خط امام و رهب��ری، فراگیرترین جریان اصولگرایی و 

شامل تشکیالت زیر است:
حزب مؤتلفه اسالمی، جامعه اس��المی مهندسین، جامعه اسالمی 
دانشجویان، جامعه اسالمی دانشگاهیان، جامعه اسالمی پزشکان، 
جامعه اسالمی کارمندان، جامعه اسالمی کارگران، جامعه اسالمی 
فرهنگیان، جامعه اسالمی ورزشکاران، جامعه اسالمی نمایندگان 
ادوار مجلس، جامعه زینب، جامعه پیروان زینب، کانون اس��المی 
فارغ التحصیالن شبه قاره هند، اتحادیه انجمن های اسالمی اصناف 
و بازاریان. این جبهه س��ه نفر را به عن��وان کاندیداهای نهایی خود 

اعالم کرده است:

    منوچهر متکی )نماینده اسبق مجلس در دوره های اول و هفتم، 
مدیرکل و معاون در وزارت خارجه، سفیر ایران در ژاپن و ترکیه، وزیر 

امور خارجه سابق(
    محمدرضا باهنر )نماینده مجلس در هم��ه دوره ها جز اول و 

ششم، نایب رییس مجلس در دوره های هفتم تا نهم(
    یحیی آل اسحاق )معاون اس��بق وزیر بازرگانی، معاون اسبق 
وزیر صنایع، قائم مقام بنیاد مس��تضعفان و رییس اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن تهران(
از بین این س��ه نفر، تنها منوچه��ر متکی فعالی��ت انتخاباتی دارد، 
 سایت ش��خصی اش فعال است، به س��فرهای انتخاباتی می رود و 
مدت هاست که به یک چهره حاضر در دانشگاه های کشور تبدیل 
شده است. او چند روز پیش با نگارش نامه ای، خطاب به خانواده های 
ایرانی که در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب گسترده ای داشت، 

سماً اعالم کاندیداتوری کرد. 
اما محمدرضا باهنر تنها این را گفته اس��ت که دیگران کاندیدایش 
کرده اند و او، اخالقاً نمی توانسته است نامزدی را نپذیرد؛ آل اسحاق 
نیز که کاندیدای اختصاصی مؤتلفه است، تا کنون سکوت پیشه کرده 

و هیچ رفتار انتخاباتی از خود بروز نداده است. 
از این رو، به نظر می رس��د از گروه س��ه نف��ره اول، منوچهر متکی، 
بیشترین شانس را برای برگزیده ش��دن به عنوان کاندیدای اصلی 
را دارد و در نهایت اوست که منتخب فراگیرترین جریان اصولگرایی 

در ایران خواهد شد.

یک نفر از گروه سه نفره 2+1
این گروه بر خالف گروه سه نفره نخست، پشتوانه تشکیالتی چندانی 

ندارد، بلکه سه چهره سیاسی آن را تشکیل داده اند:
   علی اکبر والیتی )وزیر اسبق خارجه، مشاور رهبر معظم انقالب 

در امور بین الملل(
    محمد باقر قالیباف )فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا، فرمانده اسبق 
نیروی هوایی سپاه، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، رییس اسبق 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شهردار تهران(
   غالمعلی حداد عادل )عضو هیأت امن��ای بنیاد دایره المعارف 
اسالمی، معاون پژوهش��ی وزارت آموزش و پرورش، نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی دوره ششم، هفتم و هشتم و نهم و 

رییس مجلس هفتم (
از بین این سه، محمدباقر قالیباف، بیش��ترین فعالیت انتخاباتی را 
دارد. او نیز همانند متکی، سایت شخصی فعالی دارد و فعالیت های 
انتخاباتی خاص خودش را دارد، به ویژه آن که او سابقه کاندیداتوری 
در انتخابات 84 را نی��ز دارد و س��تادهایش در قالب های مختلف، 
 فعالیت خ��ود را ادامه داده اند. علی اکبر والیت��ی، از مدت ها پیش، 
به عنوان کارشناس مسائل تاریخی و فرهنگی، در تلویزیون روی آنتن 

است و هر از گاهی نیز اظهار نظر انتخاباتی می کند. 
غالمعلی حدادعادل نیز که نتوانس��ت در انتخابات ریاست مجلس 
بر علی الریجانی غلبه کند، چش��م به پاس��تور دوخته، اما در گروه 
1+2، بین دو چهره قدر این ائتالف، ش��انس کمتری دارد. احتمال 
 می رود از این گروه، یکی از دو نفر قالیب��اف یا والیتی گزینه نهایی

شوند.
 

یک نفر از دو چهره منفرد  
جامعتین، در کنار دو منتخب نهایی ائتالف های سه گانه، یکی از این 

دو چهره  را نیز به عنوان کاندیدا انتخاب خواهد کرد:
    محسن رضایی )فرمانده اسبق س��پاه، دبیر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام(
    مصطفی پور محمدی )دادس��تان اس��بق انقالب اس��المی 
خوزس��تان، بندرعباس، کرمانش��اه و مش��هد، معاون اسبق وزیر 

اطالعات، وزیر پیشین کشور، ریاست سازمان بازرسی کل کشور(
هنوز مشخص نیس��ت این یک نفر کدامش��ان خواهد بود، ولی اگر 
محس��ن رضایی که حضور پررنگی هم در فضای مجازی دارد و هم 
سفرهای منظم انتخاباتی می رود با همین فرمان ادامه دهد، سبد 

رأیش بزرگ تر از رقیب روحانی اش خواهد بود.
بر اس��اس فرمول جامعتین، نهایتاً س��ه نفر کاندیداه��ای جریان 
اصولگرایی خواهند ب��ود. بعد از آن، دو حالت پی��ش خواهد آمد: یا 
اصالح طلبان ب��ا کاندیدا ی��ا کاندیداهای قوی به می��دان خواهند 
آمد، یا انتخابات ب��دون حضور اصالح طلبان برگزار می ش��ود. در 
حالت اول، برای جلوگیری از تش��تت آرای اصولگرایان، باز هم بین 
 سه نفر نهایی، یک نفر انتخاب خواهد ش��د تا به رقابت با کاندیدای 
اصالح طلب بپردازد. اما اگر اصالح طلبان نیایند، این سه نفر، به رقابت 

با هم و کاندیدای دولت می پردازند.

جامعتین با فرمول »2-3-3« آرایش انتخاباتی می گیرد

 اظهارات پرز علیه ایران فرمول اصولگرایان برای انتخابات آتی
در پارلمان اروپا

رییس رژیم صهیونیستی در اظهاراتی بی اساس ایران را 
خطری برای صلح در جهان خواند.  

خبرگزاری آسوش��یتدپرس گزارش داد که شیمون پرز، 
رییس رژیم صهیونیستی روز سه ش��نبه در سخنرانی در 
برابر پارلمان اروپا در استراسبورگ،  فرانسه، در اظهاراتی 
تکراری مدعی ش��د که ایران بزرگ ترین خطر برای صلح 
در جهان است.   وی در عین حال حزب اهلل لبنان را گروهی 
تروریس��تی خواند و از پارلمان اروپا خواست از این اقدام 
پیروی کند. پرز که رژیم متبوعش دارنده صدها کالهک 
هسته ای است و س��ابقه طوالنی در حمالت نامشروع به 
خاک کشورهای اطراف خود دارد مدعی شد: »هیچ کس 
ایران را تهدید نمی کند؛ ایران دیگران را تهدید می کند.«

پاپ جدید در دور اول 
رأی گیری انتخاب نشد

با برخاستن دود سیاه از فراز کلیسای سیستین، دور اول 
انتخاب پاپ جدید بی نتیجه به پایان رسید. 

به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از به پایان رس��یدن 
اولین جلس��ه انجمن س��ری و رأی گیری برای انتخاب 
پاپ جدید، دود س��یاهی از دودکش کلیسای سیستین 
برخاست. بنا بر این گزارش، این مس��أله به معنای عدم 
انتخاب پاپ و شکس��ت روند رأی گیری است، بنا بر این 
با عدم انتخاب پ��اپ جدی��د در روز اول، دور های بعدی 
رأی گیری ب��رای این منظ��ور طی روز های آت��ی انجام 

خواهد شد.

 تداوم فعالیت های سیاسی 
در نسل بوش

یک روزنامه سوئیسی از تصمیمات جرج پی بوش، پسر 
جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا و برادرزاده جرج بوش 

برای ورود به صحنه سیاست خبر داد. 
به نقل از روزنامه تاگس انس��ایگر، جرج پی بوش، برادر 
زاده جورج بوش، رییس جمهوری پیشین ایاالت متحده 
آمریکا می خواهد پ��ا به عرصه سیاس��ی ایاالت متحده 
بگذارد. وی مانند همه بوش ها یک جمهوری خواه است. 
وی از نامزدی خود برای یکی از مس��ئولیت های مهم و 

کلیدی در ایالت تگزاس خبرداده است. 

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

بعضی فقط شعار می دهند 
قالیباف/شهردار تهران

 بعضی ها به خاط��ر این که در گذش��ته و عملکردش��ان کارنامه قابل 
 توجهی ندارند تنها به ارایه شعار بس��نده می کنند؛ مثال می گویند ما 
می خواهیم به گفتمان سوم تیر پایبند باشیم. اشکالی ندارد؛ سوم تیر 
از آن انقالب است، شعارهایش شعارهای انقالب و دفاع مقدس است به 
شرط این که افراد مدعی، به آن شعارها پایبند باشند. اما متأسفانه در 
عمل نشان دادند که رفتار و کردارشان در ابعاد مختلف، متفاوت با سوم 
تیر و شعارهای آن است. لذا این گونه افراد نمی توانند بیایند و دیگران را 
متهم کنند که مثال دنبال رجعت به گذشته هستند.  بنده بارها گفته ام 
که مدیریت ما ی��ک مدیریت 
جهادی و مبتن��ی بر فرهنگ 
اس��المی است و پیش��رفت و 
توس��عه ای ک��ه م��ا دنبالش 
هس��تیم، هم��ان پیش��رفت 
اسالمی، انقالبی و ایرانی است 
که اساس آن پیشرفت توأمان 
مادی و معنوی و رشد و تعالی 

انسان هاست.
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نامه الریجانی به احمدی نژاد

الریجانی چندی پیش با ارسال نامه هایی به رییس جمهور، گفته که مصوبه  دولت درباره تهاتر 
مطالبات دولت و شرکت هواپیمایی آسمان درباره صدور مجوز انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی 

توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی دارای ایرادات متعدد قانونی بوده و باید لغو شود.
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ماجرای تحصیل 
مشایی در دانشگاه 

 انتقاد  رحیمی 
از صدا و سیما

حسن زیاری، رییس دانش��گاه پیام نور درباره تحصیل و دانش آموختگی 
رحیم مش��ایی در این دانش��گاه گفت: بیش از یک میلیون نفر در دانشگاه 
پیام نور تحصیل می کنند و در بین آنها افراد زیادی از فرزندان و خانواده های 
مسئوالن هستند و من نمی توانم به عنوان رییس این دانشگاه از مشخصات 
و اسامی آنها مطلع باشم. وی با تأکید بر این که پذیرش دانشجو در دانشگاه 
پیام نور فقط از طریق کنکور امکان پذیر اس��ت، افزود: اگر مدرکی دارید که 
نشان می دهد فردی از مسئوالن کش��ور اعم از وزیر یا مدیر بدون گذشتن 
از فیلتر سازمان س��نجش وارد دانشگاه پیام نور شده اس��ت، ارایه دهید تا 
پیگیری کنم.   رییس دانشگاه پیام نور درباره فارغ التحصیلی مشایی از این 
دانشگاه، خاطرنشان کرد: قرار نیس��ت اطالعات شخصی افراد را در اختیار 

دیگران قرار دهیم.

معاون اول رییس جمهوری گفت: صدا و س��یما آنقدر مصاحبه های مختلف 
درباره کاهش بهای خودرو پخش کرد که کار دولت در این زمینه به طور کل گم 
شد. محمدرضا رحیمی در جمع خبرنگاران در حاشیه حضور در پارک فناوری 
پردیس اظهار داشت: برای مردم در همه حوزه ها خبرهای مسرت بخشی داریم.

وی ادامه داد: برخی مواقع بعضی ها مسائل را خراب می کنند و با گفتگوهای 
گوناگون راه را برای تشخیص مردم دش��وار می سازند؛ مانند کاری که رادیو و 
تلویزیون انجام داد. رحیمی اضافه کرد: روز گذش��ته اعالم کردیم که قیمت 
خودرو از 500 تا چهار میلیون تومان با توافق خودروس��ازان کاهش می یابد.

معاون اول رییس جمهور افزود: در این میان، یکی گفت که این طرح برای شب 
عید است، دیگری اعالم کرد این مهم برای همیشه است؛ برخی گفتند، چرا 

افزایش قیمت حاصل شد که بخواهید ارزان کنید.

»آقای احمدی نژاد یک نظری دارد و شاید هم عالقه مند باشد 
که همچنان در رأس ق��درت بماند. این اصاًل اهمیتی ندارد. 
مهم، این اس��ت که مردم باید انتخاب کنند و آنها تشخیص 
می دهند که چه کسی باشد و چه کسی حاشیه نشین شود، 
به همین دلیل نگرانی ها درباره این که گفته می شود دولتی ها 
به نوعی این هدف را دنبال می کنند که دولت یازدهم را هم 

در دست بگیرند، نگرانی هایی بی موردی است«.  
 سردار کوثری با گفتن این جمله تأکید دارد که نگرانی های 
 پیش آم��ده منطق��ی نیس��ت. وی همچنین با اش��اره به 
سوء استفاده احتمالی از موقعیت دولتی اظهار داشت: مردم 
به خوبی متوجه تحرکات خالف و غیرمنطقی می شوند و اگر 
کسی دست به این کار بزند، حتما واکنش مناسبی به چنین 
تحرکاتی خواهند داد. الیه های مختلف مردم با هر س��طح 
سواد و موقعیت اجتماعی اگر به این نتیجه برسد که کسی 
در حال سوء استفاده از امکانات عمومی است، حتما پاسخی 
قاطع خواهند داد. نماینده مردم تهران همچنین گفت: اگر 
شعاری که از س��وی آقای احمدی نژاد بیش از سه مرتبه در 
بخش هایی از سخنرانی و خاتمه سخنانش تکرار شد )زنده 
باد بهار( شعار نامزد دولت برای انتخابات آتی باشد، این امر 

تخلف قطعی و به نوعی مهندسی انتخابات است.  

 فریدون عباس��ی گفت: نیروگاه بوش��هر می بایس��تی 
یک سری آزمایش ها را بگذراند تا بهره برداری موقت را 
از روس ها تحویل بگیریم و از آن به بعد هم هفت، هشت هزار 
س��اعت باید کار کند تا بهره برداری به طور قطع تحویل 
نیروهای ایرانی شود.  رییس سازمان انرژی اتمی گفت: 
نیروگاه بوشهر هم اکنون مراحل آزمایشی را طی می کند 
و هنوز از آزمایش بیرون نیام��ده، لذا قطع و وصل آن به 

شبکه طبیعی است. 
وی خاطر نش��ان کرد: این مراحل هنوز اتفاق نیفتاده و 
 باید آزمایش ها کامل شوند تا نظام ایمنی ما تأیید کرده و 
به��ره برداره��ای ایران��ی آن را تحویل بگیرن��د. رییس 
سازمان انرژی اتمی در خصوص انتشار اخباری در برخی 
رس��انه های خارجی و داخلی مبنی بر تعطیلی نیروگاه 
بوش��هر اظهار کرد: همان طور که اشاره ش��د، نیروگاه 
 مراحل آزمایشی خود را طی می کند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دولت، عباس��ی افزود: بر این اساس قطع و 
وصل آن به شبکه به دلیل مسائل فنی، طبیعی است که 
در این خصوص اخیراً اش��کالی در ژنراتور به وجود آمده 
که پیمانکار روس تجهیزات الزم را آورده و درحال آماده 
کردن رآکتور است و انشاءاهلل تا چند روز آینده به شبکه 

وصل خواهد شد.

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در سخنانی اظهار کرد: این روزها 
مسائل دردناکی واقع می شود که انسان نمی داند در برابر آن 
چه باید بکند؛ اگر سکوت کند درس��ت نیست و اگر سخن 

بگوید، مشخص نیست که چگونه تفسیر می شود.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم )ص( در حدیثی فرمودند که زمانی 
بر امت من می رس��د که امر به معروف و نه��ی از منکر ترک 
می شود، اصحاب تعجب کردند و ایشان فرمودند: از این بدتر 
این است که به منکر امر کرده و از معروف نهی می شود و باز 
هم اصحاب تعجب می کنند و ایشان فرمودند: زمانی می رسد 
که معروف منکر شده و منکر معروف می شود. استاد حوزه 
علمیه قم با اشاره به این که نباید بگذاریم حجاب منکر و بی 
حجابی معروف شود، بیان کرد: اگر بخواهیم به آنجا نرسیم 
باید علما، فضال، دردمندان و شخصیت ها زمانی که منکر را 
ببینند، آن را بگویند و تذکر دهند. وی تصریح کرد:  حوادث 
اس��فناک و دردناکی که در جریان تش��ییع جن��ازه رییس 
جمهور ونزوئال واقع شد، در مجموع شرم آور بود؛ اگر سخن 
نگوییم کم کم منکر، معروف شده و این مسأله تبدیل به سنت 
می شود. این مرجع تقلیدگفت: اگر درباره این مسائل سخن 
نگوییم در پیشگاه خداوند مس��ئول هستیم. از آقایان دیگر 
خواهش می کنم در برابر منکرات سکوت نکنند. علمای قم، 

تهران و شهرهای دیگر نگذارند منکر، معروف و عادی شود.

عضو ش��ورای مرکزی جبهه پیروان از دیدار عسگر اوالدی 
با ائتالف س��ه گانه در آینده نزدیک خب��ر داد و گفت: نامزد 
نهایی ما در قالب فرآیند جامعتین انتخاب می شود؛ هرچند 
همفکری و تعامل اس��تراتژی جبهه پیروان است. محسن 
کوهکن، درباره تأیید سازوکار و فرمول جبهه پیروان از سوی 
جامعتین اظهار داشت: این فرمول همان گفتمان و راهکار 
برای رسیدن به ائتالف است و از این رو، پیش بینی می شد که 
این امر محقق شود. کوهکن با اشاره به تأکید جبهه پیروان 
برای قرار گرفتن تحت هدایت جامعتین جهت پیش بردن 
پروژه انتخاباتی، درباره دیدار با جامعتین گفت: طبق دستور 
کار جبهه ای��ن دیدار حتما صورت می گیرد. عضو ش��ورای 
مرکزی جبهه پیروان در خص��وص اعالم نامزد نهایی جبهه 
پیروان ادامه داد: نامزد نهایی م��ا در قالب فرآیند جامعتین 
انتخاب می شود و این سه نفر پیش��نهاد جبهه هستند، لذا 
منتظر نظر سایر دوستان اصولگرا برای جمع بندی و ائتالف 
هستیم. وی از جلسات مس��تمر گزینه های جبهه پیروان با 
پورمحمدی خبر داد و افزود: پیگیری های نامزدهای جبهه 
در حال حاضر به صورت 3+1 دنبال می ش��ود و این افراد به 
دلیل همفکری درصدد اجرایی کردن سازوکار جامعتین برای 

رسیدن به یک نامزد نهایی هستند.

انتخابات سیاست داخلیانتخابات انرژی هسته ای

مهندسی انتخابات با شعار 
»زنده باد بهار«

 علت تعطیلی اخیر 
نیروگاه بوشهر

اتفاقات تشییع جنازه 
چاوز شرم آور بود

 دیدار عسگر اوالدی 
با ائتالف سه گانه



یادداشت

فرماندار شهرضا تا پایان دولت دهم 
تغییر نمی کند

معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار اصفهان گفت: فرماندار شهرضا تا 
پایان دولت دهم به عن��وان نماینده دولت به فعالی��ت خود در این 
شهرس��تان ادامه می دهد. محمد مهدی اس��ماعیلی اظهار داشت: 
استان اصفهان به عنوان نخستین استان کشور که اقدام به تشکیل 
هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
و چهارمین انتخابات ش��وراهای اسالمی شهر روس��تا کرده، مطرح 

است.
وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون نشست های متعددی با مجموعه 
فرمانداران، بخشداران و سایر عوامل اجرایی شهرستان های مختلف 
برای برگزاری انتخاباتی س��الم و باش��کوه انجام گرفته است. معاون 
سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت های چشمگیر 
فرماندار شهرضا بیان کرد: پس از انتصاب محمدی به عنوان فرماندار 
شهرضا همواره شاهد تالش ها و پیگیری های ایشان در زمینه های 

مختلف بوده ایم و این حاکی از عملکرد سازنده وی است.

کشف۷۰ هزار ترقه و مواد آتش زا
رییس پلیس مرکز استان اصفهان گفت: پلیس هرگز شادی و تخلیه 
هیجان را در نس��ل جوان جامعه نکوهش نمی کن��د، اما زمانی که 
پای آزار رساندن به دیگران، تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم 
و امنیت به میان می آید، مس��أله فرق می کن��د و انتظار آحاد مردم 
نیز از پلیس چیزی جز برخورد قاطعانه با قانون ش��کنان نیست. در 
راستای طرح انتظامی چهارشنبه آخر سال و برخورد با فروشندگان 
مواد محترقه در این شهرس��تان، مأموران انتظام��ی مرکز اصفهان، 
انبار بزرگ حاوی مواد محترقه و آتش زا را در یکی از نواحی ش��رقی 
استان شناسایی کردند. سرهنگ حسن یاردوستی فرمانده انتظامی 
شهرس��تان اصفهان در این خصوص اظهار داش��ت: مأموران پس از 
انجام تحقیقات الزم با هماهنگی مقام قضائی به محل موصوف اعزام 
و انبار این واحد را مورد بررسی قرار دادند. وی تصریح کرد: مأموران 
در بازرس��ی از محل، تعداد۷۰ هزار و۷۱۹ عدد ترقه و مواد آتش زا 

کشف و متصدی مربوطه را دستگیر کردند.

1۰ میلیون تومان؛ قیمت کلیه
رییس هیأت مدی��ره خیریه حضرت ابوالفض��ل)ع( گفت: فقر مالی 
بزرگ ترین علت فروش کلیه در کش��ور است. مهدی اذانی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: خیریه حضرت ابوالفضل)ع( از سال 6۷ کار 
خود را برای کمک به بیماران کلیوی و دیالیزی آغاز کرد. وی با بیان 
این که اخاذی افرادی با عنوان اهدا کننده کلیه، علت به وجود آمدن 
این خیریه بوده اس��ت، افزود: افرادی س��ودجو در آن سالها در تمام 
استان های کشور به عنوان اهدا کننده کلیه از مردم اخاذی می کردند 
و زمانی که به اصفهان رسیدند، ما با برخی از خیرین این شهر صحبت 
کردیم تا آنها نتوانند اخاذی کنند و خیرین همت کرند تا این مرکز به 
وجود آمد. وی به قیمت کلیه اشاره کرد و افزود: قیمت کلیه3۰ سال 
پیش حدود2۰۰ هزار تومان بود، ولی امروزه به طور متوسط هر کلیه 

۱۰ میلیون تومان خریداری می شود.

 6 پایگاه اورژانس در نایین 
آماده ارایه خدمات 

مدیر شبکه بهداشت و درمان نایین به ایرنا گفت: درتعطیالت نوروزی 
شش پایگاه اورژانس ش��هری و جاده ای ویک اتاق فرمان درشهرستان 
به مسافران و گردشگران نوروزی خدمات ارایه خواهند داد. دکترعلی 
شریفی اظهار داشت: طرح نوروزی از26 اس��فند امسال شروع و تا ۱۷ 
فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت. وی افزود:3۹ نفر از کارکنان 
مرکز اورژانس و حوادث فوریت های پزشکی بیمارستان نایین وشبکه 

بهداشت درمان نایین در این طرح به مردم خدمات رسانی می کنند. 

گشتی در اخبار

ساخت و سازهای سیتی سنتر 
اسالمی است

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
اصفهان/ حجت االسالم محمد رضا صالحیان 

اگر در  سیتی س��نتر اصفهان گردش کنیم، متوجه احترام به شخصیت 
انسان ها و رعایت عدالت می شویم که این مسأله ای است که غرب مدعی 
آن اس��ت. در این مجموعه به تمامی نعمت های الهی از ریز و درشت آن 
احترام گذاشته شده و با رعایت ادب نیز به دست مشتری سپرده می شود. 
ساخت و س��ازهای این مرکز، اسالمی اس��ت و در مجموعه سیتی سنتر 

اصفهان، مرکز علمی، اقتصادی 
و حوزه علمیه در کنار یکدیگر 
بوده و ب��ا یکدیگ��ر و حکومت 

تعامل دارند. 
بدون شک باید قدردان چنین 
مدیرانی باشیم که توانسته اند 
با ایجاد چنین مرک��ز بزرگی، 
باعث اش��تغال افراد نیازمند و 

معلول شوند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1001 | پنج شنبه 24  اسفند  1391 |  2 جمادی االول 1434

چهره روز
تعداد دستگاه های دیالیز کافی نیست

رییس هیأت مدیره خیریه حضرت ابوالفضل)ع( گفت: فقر مالی، بزرگ ترین علت فروش کلیه در 
کشور است. مهدی اذانی در حاشیه سمینار نارسایی حاد کلیه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

اظهار داشت: خیریه حضرت ابوالفضل)ع( از سال6۷ کار خود را برای کمک به بیماران آغاز کرد.
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زنان تن فروش،  بیشتر ِ
شیشه مصرف   می کنند

مدیر درمان تأمین اجتماعی اصفهان به ایرنا گفت: بیمارس��تان های تأمین 
اجتماعی این استان در چهارشنبه آخر سال آماده باش هستند. حسین عطایی 
افزود: اورژانس های بیمارستان های تابعه این نهاد نیز برای به حداقل رساندن 
آسیب های احتمالی در چهارشنبه آخر س��ال آمادگی کامل را دارند. وی به 
شهروندان تذکر داد که به توصیه های مسئوالن انتظامی برای چهارشنبه آخر 
سال گوش فرا دهند و لحظات شیرین زندگی پایان سال را با افروختن آتش و 
استفاده از مواد منفجره نابود نکنند. عطایی همچنین افزود: جوانان و کودکان 
با پرتاب ترقه و دیگر مواد محترقه باعث سلب آسایش دیگران نشوند. وی با بیان 
این که بیمارستان های دکتر شریعتی، غرضی و فاطمه الزهرا )س(نجف آباد 
در چهارشنبه آخر سال خدمات رسانی خواهند کردد،گفت: امسال مسئوالن 

استان درصدد کاهش حوادث های ناگوار چهارشنبه آخر سال هستند.

یک کارشناس جامعه شناسی گفت: بیشتِر زنان تن فروش و روسپیگر معتاد 
به مصرف شیشه هستند. 

رؤیا نوری با اش��اره به این ک��ه خطر ابتال به م��واد مخدر در زنان به نس��بت 
پنج به یک اس��ت، اظهار داشت: نگرانی ما بیش��تر بابت مصرف تزریقی مواد 
مخدر و روسپیگری در حوزه زنان معتاد است. وی با بیان این که خودکشی، 
مصرف سیگار و مواد اعتیادآور به عنوان مشکالت ش��ایع است، افزود: از نگاه 
جامعه شناسی این یک ناهنجاری اس��ت، چنان که نوعی بی هنجاری نیز در 
رفتارهای جنسی معتادان مشاهده می ش��ود. وی تصریح کرد: آسیب پذیری 
زیستی و روانی زنان در مقابل اعتیاد بیشتر اس��ت، اما علل مصرف مواد و نیز 
نیاز زنان معتاد با مردان معتاد متفاوت است. وی ادامه داد: زنان به واسطه رشد 

عاطفی بیشتری که دارند، سریع تر وابسته به مواد مخدر می شوند.

آماده باش بیمارستان ها 
برای چهارشنبه سوری 

معاون کاهش تقاضا و توس��عه مشارکت  گروه
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از ایجاد  شهر

کمیته تخصص��ی ویژه زنان سرپرس��ت 
خانواده از ابتدای سال آینده در کش��ور خبر داد و گفت: سه هزار و 

۹4۰ مرکز ترک اعتیاد در کشور داریم. 
بابک دین پرس��ت در نخستین کنگره پیش��گیری و مصون  سازی 
زنان در برابر اعتیاد با اشاره به این که طبق سرشماری سال گذشته، 
۷5میلیون نفر نفوس در ایران اعالم شد، اظهار داشت: 3۷میلیون 
نفر و معادل 6/4۹ درصد از این جمعیت را زنان تشکیل می دهند. 
وی با بیان این که کل خانوار در ایران2۱میلیون اس��ت که بخشی 
از این سرپرستی خانوار بر عهده زنان اس��ت، افزود:6۱ درصد این 
خانوارها دارای همس��ر و پنج میلیون نفر دارای تحصیالت عالیه و 
حوزوی هس��تند. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این که بیش از ۱۰میلیون نفر 
در جهان بند قاچاق مواد مخدر هس��تند، تصریح کرد: در فضایی 
که مردان به هر دلی��ل، توجیهی از جمله فقر ب��رای در دام افتادن 
در قاچاق دارند، می بینیم که زنان بس��یاری به واس��طه خانواده و 
نیز ش��وهران خود در زندان ها به س��ر می برند که البته این آمار رو 

به افزایش است. وی با بیان این که اگر به س��راغ مردان معتاد هم 
بروید، باز رد پایی از زنان می بینید، ادامه داد:۷۰درصد زنان در دام 
اعتیاد افتاده از سوی همسران و فشارهای خانوادگی معتاد شده اند. 
دین پرست گفت: پیشگیری از نفوذ اعتیاد و مصونیت زن به واسطه 
این که عضو اصلی کانون خانواده اس��ت، بیشتر بوده و زنان در این 
رابطه مهم ترین عامل برای پیشگیری هستند. وی با اشاره به این که 
ماهواره و اینترنت از جمله موارد تأثیرگذار در افزایش اعتیاد است، 
افزود: هیچ کس در مقابل اعتیاد مصونیت ندارد، چرا که به راحتی  در 
دسترس همه قرار می گیرد. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت 
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمبود عاطفه را از عوامل تعیین 
کننده اعتیاد در زنان برش��مرد و تصریح کرد: باید زمینه آشنایی 
زنان و سرپرستان خانواده را نس��بت به مواد مخدر فراهم کرد. وی 
به آموزش مهارت های زندگی به عنوان عوامل پیش��گیرانه اشاره 
کرد و افزود: نگاه زن معتاد نس��بت به مرد معتاد در اعتیاد و درمان 

آن متفاوت است. دین پرس��ت به گزارش های سال گذشته اشاره 
کرد و ادامه داد:۹درص��د از یک میلیون و۱25هزار معتاد کش��ور 
 را زنان تش��کیل می دهند. وی با بیان این که بیش��تر زنان جامعه 
به واس��طه انگ زنی اجتماعی به زنان، پنهان کار و در خانه هستند، 
ادامه داد: بیشتر زنان در کنار اعتیاد به خودفروشی و روسپیگری و 

موارد غیراخالقی روی می آورند. 
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با اشاره به این که سه هزار و۹4۰مرکز ترک اعتیاد در کشور 
برای ۷۰۰هزار نفر زن و مرد ایجاد کردی��م، گفت: به دلیل مارکی 
که به زنان زده می شود، تعداد زنان بس��یار کم بوده و از این مراکز 
استفاده نمی کنند. وی نقش ش��وهران معتاد در اعتیاد زنانشان را 
۷۰ درصد عنوان کرد و افزود: مرد معتاد با این ترفند، ناجوانمردانه 
از سرزنش همسر جلوگیری و در زمان تنگدستی، زن خود را وادار 

به تن فروشی می کند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

هیچ کس در مقابل اعتیاد مصونیت ندارد 

یادداشت

 معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان خبر داد:

 باغ فدک تنها مکان برای 
اسکان مسافران چادرخواب

معاون خدمات ش��هری اصفهان گفت: باغ غدیر از لیس��ت 
اسکان مسافران شب خواب در اصفهان حذف شد.

محسن رنجبر با اش��اره به این که ما امس��ال مسافران را به 
س��مت باغ فدک هدایت می کنیم، اظهار داش��ت: معاونت 
خدمات شهری با همکاری س��ازمان آتش نشانی، خدمات 
موتوری و زیباس��ازی، وظیفه مدیریت بحران را در ش��هر 
اصفهان در ای��ام نوروز دارد. وی افزود: س��تاد تس��هیالت 
سفرهای نوروزی شهرداری اصفهان از25اسفند ماه آغاز و 
تا۱4فروردین ادامه دارد.  رنجبرتصریح کرد: حدود۱5۰هزار 
نفر ظرفیت شب خواب در مناطق۱4گانه داریم که اولویت 
نخس��ت را با تکمی��ل ظرفیت رس��می همچ��ون هتل ها، 
مهمان پذیرها و مهمانس��راها و س��پس ب��ا مکان های غیر 
رسمی قرار داده  ایم. وی با بیان این که سیاست کلی، کاهش 
خطرات اس��ت، ادامه داد: تمرکز اسکان مس��افران از چهار 
نقطه نوروز، امس��ال به باغ فدک منتقل شده است. رنجبر 
هدف از اسکان مسافران نوروزی را کاهش ترافیک و سهولت 
رفت و آمد ش��هروندان در ایام نوروز در مرکز ش��هر عنوان 
کرد. وی همچنی��ن از اضافه ظرفیت اس��کان در مدارس، 
منازل اس��تیجاری، مکان های مذهبی، اماک��ن مقدس و 
بقاع،مساجد، ورزشگاه ها و فرهنگسرا ها   در ایام نوروز خبر 
داد. معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان گفت: سال 
گذشته۱22هزار نفر شب خواب در شهر اصفهان اسکان داده 
شدند. وی اظهار داش��ت: چادرخوابی به جز تبعات ایمنی، 
نظم ش��هری را به هم می زند و به همین دلیل امسال تنها 
در باغ فدک چادر زدن مجاز است. رنجبر با تأکید به این که 
امسال نیز با کلید به دستان برخورد قاطع می شود، افزود: در 
نوروز سال۹2 با تعاملی که با قوه قضائیه و نیروی انتظامی 
صورت گرفته به طور قطع با کلید به دستان برخورد قانونی 
می شود. رنجبر درمورد اسکان در منازل استیجاری تصریح 
کرد: افرادی که قص��د دارند منازل خ��ود را در نوروز اجاره 
دهند، باید از طریق مش��اوران امالک و یا از طریق س��ایت 
درگاه الکترونیکی ثبت نام کنند. وی همچنین از اس��تقرار 
ستادهای هدایت و اس��کان در چهار ورودی شهر خبر داد.  
رنجبر معتقد اس��ت ماش��ین خوابی جرم نیست و معضل 
جدید ماشین خوابی در قوانین در صورتی که در محل های 

پارک ممنوع توقف کرده باشند، مشمول برخورد می شوند.

» ج��اده م��رگ گریبان خبرن��گاران  داوود
اصفهانی را گرف��ت«؛ تقریبا می توان  شیخ جبلی

گفت این تیتر عن��وان آخرین خبری 
است که درمورد جاده اصفهان – ورزنه معروف به »جاده مرگ« 
منتشر شد با فاصله کمی از تصادف اخیر این جاده اتفاق افتاد 

و این بار گریبان خبرنگاران را گرفت.
 ش��اید به جرأت می توان گفت که در این ب��ه اصطالح جاده، 
روزی بدون حادثه س��پری نمی ش��ود که مخوف ترین آن به 

مرگ می انجامد.
 در اش��اره به ش��اهدان عین��ی یک��ی از تصادف��ات در جاده 
اصفهان– ورزنه می توان به سید حسین میرشفیع معاون راه 
روستایی وزیر راه و شهرسازی اش��اره کرد که حین بازدید از 
این جاده با تصادفی روبه رو ش��د که سندی بر این ماجراهای 

اخیر بود.
به گزارش اصفه��ان ف��ردا، »پیش از بازدید س��ید حس��ین 
میرشفیع معاون راه روس��تایی وزیر راه و شهرسازی از منطقه 
ش��رق اصفهان و راه  ها و جاده های ارتباط��ی این منطقه، یک 
دستگاه پژو در جاده »براآن ش��مالی« واژگون شد. همزمان با 
 واژگونی این خودرو، معاون وزیر راه و شهرسازی باالی سر این 
حادثه حاضر شد و از نزدیک با مش��کالت این جاده که مردم 
ش��رق اصفهان آن را »جاده مرگ« نامگذاری کرده اند، آشنا 

شد.«

مهم ترین نکته اینجاس��ت که بارها بازدید از این جاده توسط 
مسئوالن استانی و کش��وری به عمل آمده، ولی هنوز بودجه 
 س��اخت آن فراهم نشده اس��ت و باید چش��م انتظار کمک از 

مقام های باال دستی بود. 
» جاده اصفهان � ورزنه استاندارد نیست«. محمود محمودزاده 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در اس��تان اصفهان با اشاره به 
این مطلب باور داشت:» همیش��ه در صحبت های خود تأکید 
دارم که باید در جاده ها از س��رعت باال پرهیز ش��ود و نباید در 
محورهایی که احتمال خطر وجود دارد از س��رعت استاندارد 

تعیین شده برای آن مسیر تخطی کرد.«
وی در رابطه با تصادف اخیر خبرن��گاران در این جاده معتقد 
است:»در تحقیقات به عمل آمده از پلیس راه، ثبت شده است 
که سرعت ماشین حامل خبرنگاران اعزامی به منطقه شرق در 
این مسیر، باالتر از حد تعیین ش��ده بوده و این موضوع سبب 

شده تا از مسیر، منحرف و سبب بروز تصادف شود.«
محمود زاده در ادامه می گوی��د:» در جاده های اصلی هم که 
دارای شرایط اس��تاندارد هستند، باید با س��رعت۹۰ تا۱۰۰ 
کیلومتر رانندگی ش��ود. در ج��اده ارتباطی اصفه��ان � ورزنه 
به دلیل نبود ش��رایط مناس��ب در جاده باید س��رعت کنترل 
شود و اگر رانندگان از س��رعت مجازی که برای این محدوده 
تعیین ش��ده باالتر حرکت کنن��د، می توان ش��اهد حوادثی 
جانی و مالی بود. تنها جاده اصفهان � ورزنه نیس��ت که دارای 

 چنین مش��کالتی اس��ت و باید اعتب��ار کافی فراهم ش��ود تا 
مش��کالت جاده ای اس��تان اصفهان رفع ش��ود. با برآوردهای 
انجام شده به این نتیجه رس��یدیم که دو هزار و5۰۰ میلیارد 
 تومان اعتبار الزم است تا جاده های استان اصفهان ساماندهی 

شود.«
وی  اف��زود:» این مح��ور دارای طول۱4۰کیلومتر اس��ت که 
تاکنون38 کیلومتر آن کار اصالح شده و۱5کیلومتر آن نیز تا 

پایان سال آماده تحویل می شود.
 اصالح این جاده دارای مصوبه دولت است و در اولویت این اداره 
قرار دارد و اگر مشکل اعتباری ما رفع شود، در نخستین فرصت 
ممکن آن را آماده تحویل می کنیم. نخستین اولویت اداره راه و 

شهرسازی در اصالح جاده ها 
محور ارتباطی شهرستان ها 
تا مراکز استان ها است که هم 
اکنون2۱شهرس��تان دارای 

بزرگراه است.«
 ولی برخ��الف صحبت های

قائ��م مق��ام وزی��ر راه و 
اس��تان  در  شهرس��ازی 
اصفه��ان، س��رهنگ عل��ی 
نیکبخت ریی��س پلیس راه 
اس��تان اصفه��ان تصادفات 
اتفاق افت��اده در جاده براآن 
ش��مالی در چند ماه گذشته 
را ناش��ی از بی احتیاط��ی 
رانن��دگان و ع��دم توجه به 
قوانین راهنمایی و رانندگی 

می داند و می گوید:» حدود چهار سال اس��ت که اداره کل راه 
و شهرسازی نس��بت به تعمیر این جاده اقدام کرده و وضعیت 
جاده را از حالت یک بانده به دوبانده تغییر داده است و چنانچه 
رانندگان هنگام عبور از این جاده با سرعت مجاز حرکت کنند، 

دچار حادثه نخواهند شد.«
برخالف صحبت ه��ای قائم مق��ام وزیر راه وشهرس��ازی در 
اس��تان اصفهان رییس پلیس راهور اس��تان اصفه��ان اعتقاد 
دارد که از نظر فن��ی، این جاده مش��کلی ن��دارد و اداره راه و 
شهرسازی کارهای خوبی در آن انجام داده است، در حالی که 
 مدیرکل راه و شهرسازی استان در گفتگو با خبرنگار ما جاده 
اصفهان – ورزنه را دارای عیوب بسیار می داند و باور دارد که 

باید اعتبار کافی برای تعمیر آن فراهم شود. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان اصفهان:

2هزار و500 میلیارد تومان برای اصالح جاده های استان اصفهان  

نکته اینجاست که 
 بارها بازدید
  از این جاده 

توسط مسئوالن 
استانی و کشوری 

 به عمل آمده، 
 ولی هنوز 

 بودجه ساخت آن 
 فراهم 

نشده است



چهره روزیادداشت

خبر ویژه

4
برگزاري ۱۱ نمايشگاه بهاره در سطح استان

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از برگزاري ۱۱ نمايشگاه بهاره در سطح استان خبر 
داد. مظفر انصاري اظهار داشت: در راستاي توزيع اقالم مورد نياز مردم براي شب عيد و تثبيت قيمت بازار 

در  ۱۱ شهرستان نمايشگاه بهاره برگزار مي شود.
مسأله آب اصفهان به خوبی 

مدیریت شده است
مجید نامجو / وزیر نیرو

مديران اين اس��تان توانس��ته اند مس��أله آب را به خوبی مديريت 
کنند؛ چرا که اکنون استان های زيادی در فالت مرکزی ايران مانند 
اصفهان، يزد، کرمان، خوزستان و چهارمحال و بختياری دغدغه آب 
دارند ولی راهکار حل کمبود آب در گرو ب��ه کارگيری خرد جمعی 
در عرصه مديريت آن است. تالش می کنيم قوانين مناسبی که در 
 اين زمينه وضع ش��ده، اجرا شود. در اين جلس��ات برای آب کشور 
برنامه ريزی و پول زيادی برای مصرف بهينه آن در بخش کشاورزی 

تزريق شده است. 
وزارت نيرو تالش می کند تا 
بخش��ی از آب های ايران را 
که از کشور خارج می شود، 
 مه��ار کند.اعتب��ار ويژه ای

از س��وی اي��ن وزارتخان��ه 
 ب��رای مديري��ت آب ه��ای 
مرزی تخصيص داده ش��ده 

است.
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یک رکورد در افزایش مزد سالیانه
هرچند در تعيين افزاي��ش 25 درصدی حداقل 
 دستمزد سال آينده مباحث و حرف و حديث های

فراوانی بين کارگران و کارفرمايان وجود داشته، 
اما ب��رای حداقل مزد س��ال آينده اي��ن دو گروه 
توانس��تند در نهاي��ت در ي��ک نقطه ب��ه توافق 
دس��ت پيدا کنند که البته به گفت��ه نمايندگان 
 دو گروه و سرپرس��ت وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، در تعيي��ن اي��ن رق��م بس��ياری از 
 ش��رايط و جوانب مختل��ف کار نيز ديده ش��ده 

است.
در ۱3 س��ال گذش��ته رون��د افزاي��ش حداق��ل 
دستمزدهای س��اليانه کارگران نش��ان می دهد 
که افزايش ها از 9 تا 24 درصد در نوس��ان بوده و 
با اين که يک بار برای حداقل مزد س��ال 87 ابتدا 
رقم افزايش 25 درصد به تصويب رسيده بود، اما 
با تغيير آن، رکورد افزايش حداقل مزد ساليانه به 
ميزان 97 هزار و 425 تومان )برای حداقل بگيران 

مزد( به سال 92 رسيد.
پيگيری های مهر نشان می دهد که وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی ب��ه عنوان رييس ش��ورای 
عالی کار در يک��ی، دو روز آين��ده ابالغيه اجرای 
تصميمات جديد مزدی اين شورا را برای اجرا از 
ابتدای سال آينده به بنگاه ها و واحدهای توليدی 
مشمول قانون کار سراسر کشور ابالغ خواهد کرد.

در عين ح��ال، مقام��ات کارگ��ری و کارفرمايی 
حاضر در نشست عصر دوشنبه شورای عالی کار 
به مهر اعالم کردند که ب��ا وجود اختالف نظرها و 
مباحث فراوان پيرامون مي��زان افزايش حداقل 
مزد س��ال آينده، اما همه گروه ها صورتجلس��ه 
نهايی را امضا کردند و به عبارتی، تمام امضاهای 
 نمايندگان دول��ت، کارگ��ران و کارفرمايان پای 
صورتجلسه حداقل دس��تمزد سال آينده خورده 

است.

امضای صورتجلسه مزد با اکثریت آرا
مواردی در س��ال های گذش��ته وجود داشته که 
نماين��دگان کارگران و ي��ا کارفرماي��ان مصوبه 
حداقل دستمزد را بنا به داليلی که از آن به عنوان 
مخدوش بودن منافع کارگران و يا کارفرمايان نام 

برده شد، خودداری کردند.
بررسی وضعيت افزايش دس��تمزد ساير سطوح 
مزدی )گروه هايی از مش��موالن قان��ون کار که 
پايه حقوق ماهيانه آنها از مصوبات ش��ورای عالی 
کار بيش��تر اس��ت( نيز نش��ان می دهد که اين 
گروه در س��ال آينده حدود۱0 درصد به صورت 
 ثابت افزايش حقوق پايه به اضاف��ه روزانه حدود 

دو هزارتومان خواهند داشت.
به عبارتی، اگر ف��ردی دارای پايه حقوق ماهيانه 
450 هزارتومان باشد که جزء ساير سطوح مزدی 
خواهد بود، ميزان افزايش حداقل دس��تمزد وی 
در س��ال آينده به ميزان يک رقم 45 هزارتومان 
به اضافه 60 هزارتومان می ش��ود که در مجموع 
 مي��زان افزاي��ش حق��وق ماهيان��ه اين ف��رد از 
حداقل بگيرانی که افزاي��ش ماهيانه حقوق آنها 
 97 هزار و 425 تومان پيش بينی ش��ده، بيشتر 

می شود.

وضعیت سایر سطوح مزدی
حال اگر افرادی دارای پاي��ه حقوق های ماهيانه 
بيشتر از مبلغ يادشده نيز باشند، ميزان افزايش 
حقوق آنان به مراتب بيشتر شده و به زبان ساده، 
اختالف افزايش حقوق س��اليانه آنها با کارگران 

حداقل بگير بيشتر می شود.
در هر صورت، شورای عالی کار توانست در واپسين 
روزهای سال 9۱ و در کمتر از شش روز مانده به 

پايان سال، وضعيت حداقل دستمزد سال آينده 
ميليون ها کارگر و مشمول قانون کار را مشخص 
 و نهايی کند و پرونده دستمزد سال 92 نيز بسته 

شود.

ج�دول 13 س�اله افزای�ش حق�وق
 کارگران

سال
حداقل 

دستمزد 
)تومان(

افزایش 
نسبت به 
سال قبل 
)درصد(

13805679024

13816984623

13828533823

138310660223

138412259214

138515000018

138618300022

138721960017

138826352017

138930300013

13903303009

139138970018

139248712525

در حالی پرونده مزد 92 بسته شد که شورای عالی 
کار نتوانس��ت برای افزايش حق مسکن کارگران 
که بي��ش از ي��ک ده��ه در رق��م ۱0 هزارتومان 
باقی مانده اس��ت تصميم جدي��دی اتخاذ کند، 
در حالی که ب��رای اين منظور مباح��ث فراوانی 
در يک��ی، دو ماه اخير از س��وی مقامات کارگری 
 مبنی بر برنامه ري��زی برای افزاي��ش آن مطرح 
ش��ده بود. البته يک مقام کارگری به مهر گفت: 
»کارفرمايان حاضر بودند در مقابل افزايش کمتر 
از  487 هزارتومان حداقل دس��تمزد، ميزان حق 
مسکن را به دو برابر يعنی 20 هزارتومان افزايش 

دهند که مورد قبول کارگران قرار نگرفت.«

تغییرات مزایای جانبی مزد 92
حق بن نقدی نيز از ديگ��ر موارد و مزايای جانبی 
حداقل دستمزد است که برای سال آينده بدون 
تغيير خواهد ماند و همان رقم 35 هزارتومان در 
س��ال 92 نيز اجرا می ش��ود. با اين حال، شورای 
عالی کار تصميم گرفت ميزان حق اوالد شاغالن 
 مش��مول قانون کار از 38 ه��زار و 970 تومان به 

62 هزارتومان در سال آينده افزايش يابد.
همچني��ن در بخ��ش مربوط ب��ه پايه س��نواتی 
کارگران هم شورا به اين نتيجه رسيد که کارگران 
در س��ال آينده روزانه 300 تومان به عنوان حق 

سنوات دريافت کنند که اين رقم در سال جاری 
250 تومان و در سال 90 هم 200 تومان تعيين 

شده بود.

جدول مقایس�ه ای تغیی�رات حقوق و 
مزایای کارگران )ارقام به تومان(

مصوبه 
شورای 
عالی کار

سال 
90

سال 
91

سال 
92

حداقل 
330300389700487125دستمزد

330303897062000حق اوالد

حق 
100001000010000مسکن

حق بن 
280003500035000نقدی

حق 
سنوات 
روزانه

200250300

جمع اين موارد در حالی است که اقتصاددانان و 
فعاالن عرصه کارگری در ي��ک نکته متفق القول 
هستند؛ اين که با افزايش مزد در سال 92 بيش از 
پيش به آمار بيکاران افزوده خواهد ش��د؛ چرا که 
بس��ياری از کارفرمايان امکان پرداخت دستمزد 
 قانون��ی را ي��ا ندارند و ي��ا نمی خواهند داش��ته

 باشند. 

جدول تغییرات 13 ساله دستمزد کارگران چقدر بود؟ 

 دستمزد سال 92 رکورد زد؛ کمر کارگر شکست  
گروه  پس از مدت ها بحث و گفتگو بر س�ر تعیین حداقل 

دستمزد سال آینده 11/5 میلیون مشمول مستقیم اقتصاد
قانون کار و 35 میلیون مش�مول غیرمس�تقیم این 
قانون، عصر دوش�نبه نمایندگان کارگری، کارفرمای�ی و دولت در محل 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از 11 ساعت بحث و گفتگو حداقل 
دستمزد سال آینده را به میزان 487 هزار و 125 تومان معادل 25 درصد 
نسبت به حداقل دس�تمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری تعیین و 
تصویب کردند. طی ماه های اخیر مباحث فراوانی پیرامون نحوه و میزان 

افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح شده بود، با این حال 
اغلب گمانه زنی ها بر روی درصدهایی بین 20 تا 25 درصد متمرکز شده 
بود و این موضوع در روزهای اخیر از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی نیز مطرح شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان:

 قطعی اینترنت مخابرات
فراگیر نیست

مدير عامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: قطعی اينترنت مخابرات 
فراگير نيست و هيچ شکايتی از س��وی مردم مبنی بر اين موضوع وجود 
ندارد. حس��ين کش��ايی در گفتگو با ايمنا تصريح کرد: سرويس2030 
خدمات اينترنت پرسرعت را در سطح استان اصفهان و با شرايط خاصی 
به مردم ارايه می دهد. وی با اشاره به اين که اين سرويس تنها در استان 
اصفهان خدمات ارايه می دهد، افزود: ش��رکت مخابرات کشور بر اساس 
شرايط کل کشور سرويس 2020 را راه اندازی کرده که در تمام استان ها 
جوابگوی مشترکين است.مدير عامل شرکت مخابرات استان اصفهان با 
بيان اين مطلب، اظهار کرد: هر دو سرويس در سطح استان اصفهان فعال 
هستند و مردم می توانند از خدمات آنها متناسب با سليقه خود بهره ببرند. 
وی در خصوص قطعی زياد اينترنت مخابرات بيان داشت: قطعی اينترنت 
مخابرات فراگير نيست و هيچ شکايتی از سوی مردم مبنی بر اين موضوع 
به دست ما نرسيده، البته اشکاالتی وجود دارد که بايد آن را برطرف کرد. 
مدير عامل شرکت مخابرات اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: مخابرات 
خدمات اينترنت را مستقل از پهنای باند و بر اساس ميزان مصرف مردم 
ارايه می دهد و يکی ديگر از خصوصيات اين سرويس، اين است که مردم 
مجبور به پرداخت نقدی نيستند و هزينه اس��تفاده از اينترنت تا سقف 

25هزار تومان بر روی قبض تلفن لحاظ می شود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
8083 در خصوص پرونده کالس��ه 1111/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 2/000/000 ریال بابت اصل خواسته به طرفیت خشایار تیموری تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/2/22 س��اعت 5/45 عصر تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 24 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8084 در خصوص پرونده کالس��ه 1109/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه مبلغ 2/900/000 ریال بابت اصل خواس��ته به طرفیت عباس محمودیه چم 
پیری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/2/22 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 

24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8085 کالس��ه پرونده: 914/91، ش��ماره دادنامه: 1264، مرجع رس��یدگی: شعبه 12 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: خ وحید بین رودکی و 
ارتش، س��اختمان بعثت، خوانده: صال��ح اخترنژاد مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست حمید عابدی به طرفیت صالح 
اخترنژاد بخواسته مطالبه مبلغ 2/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 1- 
209066-90/3/10، 2- 209067-90/4/10 عهده بانک صادرات به انضمام خس��ارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات 
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 بعمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و 
م��واد 313 و 310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و 

و پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ه��ا لغایت زمان وصول 
ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد 
بودو پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. 

شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8086 کالس��ه پرونده: 922/91، ش��ماره دادنامه: 1263، مرجع رس��یدگی: شعبه 12 
ش��ورای حل اخت��الف اصفهان، خواه��ان: حمید عابدی نش��انی: خ وحید بین رودکی 
و ارتش، س��اختمان بعثت، خوانده: اکب��ر ماهرانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت حمید عابدی به طرفیت 
اکبر ماهرانی بخواس��ته مطالبه مبلغ 6/840/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 
745739-91/4/25  عهده بانک سپه به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه 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 بعمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال به عنوان 

اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارات 
تأخیر و تأدیه از تاریخ 91/4/25 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص 

بانک مرکزی در ح��ق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بودو پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باش��د. ش��عبه 31 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8087 آقای علیرضا مهرابی دارای شناسنامه شماره 399 به شرح دادخواست به کالسه 
967/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان احمد مهرابی بشناسنامه 59 در تاریخ 91/11/3 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- بیگم مهرابی 
کوش��کی فرزند حسین ش ش 1804 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- علیرضا مهرابی فرزند 
احمد ش ش 399 )فرزند(، 3- ولی اله مهرابی فرزند احمد ش ش 928 )فرزند(، 4- حجت 
اله مهرابی فرزند احمد ش ملی 0-045382-113 )فرزند(، 5- فرشته مهرابی فرزند احمد 
ش ش 3-013960-113 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

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

حصر وراثت
8088 آقای جواد پیمانی دارای شناسنامه شماره 19495 به شرح دادخواست به کالسه 
953/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان صدیقه صرامی فروشانی بشناس��نامه 9694 در تاریخ 91/11/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- جواد پیمانی فرزند عزیزاله ش ش 19495 )فرزند(، 2- فاطمه پیمانی فرزند عزیزاله 
ش ش 178 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

تأسیس
8089 شماره: 6663. آگهی تأس��یس بنیاد خیریه سادات کشاورز زواره بشماره ثبت 
9 و شناس��ه ملی 14003206688. خالصه اساسنامه و تقاضانامه بنیاد خیریه سادات 
کشاورز زواره که در تاریخ 91/11/17 تحت شماره 9 و شناسه ملی 14003206688 
در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 91/11/17 از نظر امض��اء ذیل ثبت تکمیل 
گردی��ده برای اط��الع عموم آگهی می گردد: - موضوع مؤسس��ه: نگه��داری از افراد 
س��المند و انج��ام کارهای فرهنگ��ی و ارائه خدمات حمایتی در ارتباط با بخش��ی از 

فعالیت های حوزه توانبخشی و در شهرستان اردستان- زواره می باشد. مرکز اصلی 
ش��رکت: زواره انتهای بلوار رهبر جنب سالن ورزشی کدپستی: 8441613386. مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، س��رمایه ش��رکت: مبلغ سی میلیون ریال که 
تمامًا پرداخت و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است. مدیران و صاحبان امضاء: آقایان 
سید ابوالفضل شاهمرادیان به ش��ماره ملی 1189409496 و کدپستی 8441835653 
بس��مت رئیس هی��أت مدیره، حس��ن مختاریان پور بش��ماره مل��ی 1189486377 و 
کدپس��تی شماره 8441613386 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، احمد زابولی بشماره 
ملی 1189466880 و کدپستی شماره 8441843371 بسمت منشی هیأت مدیره، رضا 
عالیشان بش��ماره ملی 1189479427 و کدپستی شماره 8441613386 بسمت خزانه 

دار، عل��ی نوریان بش��ماره ملی 1189459094 و کدپس��تی ش��ماره 8441835731 
بس��مت عضو اصلی، محمدعلی گلی بش��ماره ملی 1188936735 و کدپس��تی شماره 
8441638881 بس��مت عضو اصلی، محمدعلی مطلب بش��ماره ملی  1189543575 و 
کدپستی ش��ماره8441613386 بسمت عضو اصلی، سید مهدی آموزگار بشماره ملی 
1189527197 و کدپس��تی شماره 8441814441 بس��مت عضو علی البدل و علیرضا 
ش��ریف زاده بش��ماره ملی 1189332884 و کدپستی ش��ماره 8381773361 بسمت 
عض��و علی البدل هیأت مدیره برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدن��د و آقای جواد 
درفشی بشماره ملی 1189526409 و کدپستی شماره 8441958761 خارج از اعضای 
هیأت مدیره بس��مت مدیرعامل برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند و کلیه اوراق و 
اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضا دو امضا از سه امضاء رئیس هیأت مدیره، 
خزانه دار، مدیرعامل )س��ید ابوالفضل شاهمرادیان رئیس هیأت مدیره، رضا عالیشان 
بسمت خزانه دار و جواد درفشی بسمت مدیرعامل( و با مهر مؤسسه معتبر می باشد. 

بازرسان شرکت: آقایان عباس ترکیان بشماره ملی 1188930117 و کدپستی شماره 
8441613386 و س��ید علی آموزگار بش��ماره ملی 1188932519 و کدپستی شماره 
8441636851 به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت 

یکسال انتخاب شدند. م الف/ 367  عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

حصر وراثت
8090 آقای حسین صفار خوزانی دارای شناسنامه شماره 251 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 990/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان علی صفار خوزانی بشناس��نامه 79 در تاریخ 1388/5/29 
اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه: 1- مصطفی صفار خوزانی فرزند علی حس��ین ش ش 659 )فرزند(، 2- حس��ین 
صفار خوزانی فرزند علی حسین ش ش 251 )فرزند(، 3- محمد صفار خوزانی فرزند 
علی حس��ین ش ش 3706 )فرزن��د(، 4- جعفر صفار خوزانی فرزند علی حس��ین ش 
ش 205 )فرزن��د(، 5- صغرا صفار خوزانی فرزند علی حس��ین ش ش 1033 )فرزند(، 
6- صدیقه صفار خوزانی فرزند علی حس��ین ش ش 18531 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
8091 ش��ماره: 14619 عزیزاله هویدی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهی ش��ده مدعی شده که سند مالکیت چهار دانگ و نیم مشاع 
از شش��دانگ قطعه ملک پالک شماره 1/3864 واقع در اردس��تان یک اصلی دهستان 
گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 226 دفتر 126 به نام نامبرده باال 
ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام ش��ده 
چون درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به 
ای��ن اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید. در صورت 
انقض��اء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند 
مالکیت یا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 369 

فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت
8092 ش��ماره: 14614 عزیزاله هویدی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی ش��ده که سند مالکیت چهار دانگ و نیم قطعه 
ملک پالک 7479 واقع در اردس��تان یک اصلی دهس��تان گرمسیر اردستان بخش 17 
ثبت اصفه��ان در صفحه 364 دفتر 186 به نام نامبرده باال ثبت و صادر گردیده و بر 
اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور 
س��ند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 368 فدایی- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان

احضار متهم
8104 شماره ابالغیه: 9110100354203901، شماره پرونده: 9109980365801037، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911108، محاکم کیفری دادگستری شهرس��تان اصفهان به 
موجب کیفرخواس��ت در پرونده کالس��ه 9109980365801037 برای فریبرز فیلی به 
اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و 
وقت رس��یدگی برای مورخه 1392/2/23 س��اعت 12 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب یک نوبت 
منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردید. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد. م الف/ 18870 اسماعیلی- منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
8105 آگهی ابالغ وقت دادرسی به حمزه ردانی پور موضوع دادخواست اداره تصفیه 
امور ورشکس��تگی اصفهان به قائم مقامی ورشکستگان آقایان منصور و محمدعلی 
ذوالفق��اری مبنی ب��ر مطالبه مبلغ 55/705/000 ریال که تحت کالس��ه 910550 ح/ 9 
ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل 
اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 
برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد 
بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 92/2/11 ساعت 10 صبح جهت 
رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رس��یدگی 
و رأی مقتض��ی صادر خواهد نمود. مدیر دفتر ش��عبه نه��م دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ
8106 شماره ابالغیه: 9110100350206971، شماره پرونده: 9109980350200902، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910919، خواهان احترام نصیری خوزانی دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده حجت غریبی فرزند ابراهیم به خواس��ته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 
و مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
304 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350200902 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 
1392/2/23 و س��اعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
8107 شماره ابالغیه: 9110100350805514، شماره پرونده: 9109980350800720، 
شماره بایگانی شعبه: 910750، خواهان حسین آقایی کوپایی دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمد سمیعی به خواسته الزام به تحویل اتومبیل و تأمین خواسته و الزام به 
انتقال اتومبیل و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800720 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/2/22 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منشی 

شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
8108 شماره ابالغیه: 9110100352004341، شماره پرونده: 9109980352001885، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911967، خواهان پری نس��ا صفری دادخواستی به طرفیت 
خوان��ده آقاخون اس��فندیاری به خواس��ته مطالبه نفق��ه تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی 
)خان��واده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 249 ارجاع و به کالسه 
9109980352001885 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/2/10 و ساعت 11:30 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی 

هفت

»گفتگو«  برای نمایش 
علی سرتیپی و منیژه حکمت »گفتگو« را برای شبکه نمایش خانگی تهیه می کنند. »گفتگو« عنوان 
برنامه ای است شامل 14 قسمت 45 دقیقه ای جهت ارایه در شبکه ویدئویی مبتنی بر مصاحبه با 

بازیگران سینما و تلویزیون که به قصد نزدیک کردن تماشاگر به زندگی واقعی آنها تهیه می شود. 
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 حراج آثار هنری در اصفهان
 پشت درهای بسته

گالری متن اصفهان از ۲۲ اسفند ۹1 
تا 1۲ فروردین س��ال ۹۲ حراج آثار 
هن��ری برگ��زار می کند. ای��ن حراج 
بازدید عمومی ندارد و تنها خریداران 
آثار هنری پس از هماهنگی می توانند 

وارد گالری شوند.
میترا پورمعمار، مدیر این نگارخانه در 
این باره گفت: این فروش ویژه بازدید 
عمومی ندارد اما هر کس که متقاضی خرید اثر اس��ت، می تواند بعد از 
هماهنگی با نگارخان��ه برای خرید و بازدید بیای��د. وی در ادامه افزود: 
مخاطب اصلی این فروش ویژه مردم عادی نیستند، بلکه مجموعه دارها 
و مخاطبان تخصصی را هدف قرار می دهد؛ چراکه اگر بازدید عمومی 
باش��د کس��ی که می خواهد اثر خریداری کند درگیر جمع و شلوغی 
می ش��ود و ما فکر کردیم بازدید مح��دود از این نظر بهتر باش��د. وی 
همچنین با اشاره به حراج  سال گذشته این گالری ادمه داد: حراج سال  
پیش متن خوب بود و حرفه ای برگزار شد و امیدوارم امسال هم همین 
گونه باشد. در این فروش قیمت های حراج نهایتاً تا یک میلیون و نیم 
اس��ت، اما تخفیف کلی روی تمام آثار وجود ندارد و هر اثر متناسب با 

خودش تخفیف خورده و قیمت گذ اری شده است. 

»بی خود و بی جهت«، در شبکه 
نمایش خانگی 

فیلم »بی خود و بی جهت« به کارگردانی عبدالرضا کاهانی توس��ط 
مؤسس��ه تصویر گستر پاس��ارگارد در ش��بکه نمایش خانگی توزیع 

می شود.
 »بی خ��ود و بی جهت« آخرین س��اخته عبدالرضا کاهان��ی بعد از فیلم 
»اسب حیوانی نجیبی است« که در سی امین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر به نمایش درآمد و با اقبال عمومی مواجه شد. این فیلم در تاریخ هشت 
آذرماه ۹1 به به روی پرده سینما رفت و اکران موفقی را پشت سرگذشت.  

»بی خود و ب��ی جهت« ج��زء فیلم های 
تحریم شده از سوی حوزه هنری بوده که 
بدون در اختیار داش��تن این سینماها به 
فروش قابل توجهی دس��ت پیدا کرد. این 
فیلم توسط مؤسسه تصویر گستر پاسارگاد 
که فعال ترین مؤسس��ه ویدئو رس��انه در 
شبکه نمایش خانگی است، در این شبکه 
توزیع شده اس��ت. تصویرگس��تر گستر 
 پاس��ارگاد پیش از این فیل��م، فیلم های

نارنجی پوش، چک و خوابم می آد را در این 
شبکه توزیع کرده است.

تئاتر در مدارس
پرورش خالقیت دانش آموزان، نکته ای است که متأسفانه 
در مدارس نادیده گرفته ش��ده اس��ت. در این میان، تئاتر 
مدارس را باید به عنوان یکی از بهترین و مؤثرترین امکانات 

تربیتی به حساب آورد.
بسیاری از مباحث درسی و آ موزش��ی، به ویژه آنهایی که 
در حوزه علوم انس��انی و تاریخ و جغرافیا قرار می گیرند را 
می توان در قال��ب نمایش و تئاتر به دان��ش آموزان انتقال 
داد. این شیوه آموزش بسیار مؤثرتر از روش های مستقیم 

شفاهی است و کودکان بهتر از آن استقبال می کنند.
جمع��ی،  فعالیت ه��ای  در  مش��ارکت   همچنی��ن، 
مسئولیت پذیری، شناخت حقوق خود، احترام به حقوق 
دیگران و آم��وزش امور اعتق��ادی و کارب��ردی زندگی را 
بیشتر باید در فعالیت های جمعی خارج از کالس جستجو 
 کرد و آنچنان که اثبات ش��ده اس��ت، یکی از کوتاه ترین 
راه ه��ای دس��تیابی ب��ه ای��ن رفتاره��ا پرداخت��ن ب��ه 
فعالیت های تئاتری اس��ت. همه امور مه��م حتی دروس 
علمی کالس ه��ا را هم می ت��وان از طریق تئات��ر آموزش 
داد. مدرس��ه همواره ب��ه عنوان یک��ی از بهتری��ن مراکز 
 برای شکوفایی اس��تعدادها و کش��ف توانایی های بالقوه 
دانش آموزان از دیرباز مورد توجه بوده است. هنر تئاتر به 
عنوان یک رشته جذاب مورد توجه دانش آموزان و هنری 
است که جای کار فراوان دارد و جذب بچه ها در این رشته، 
باعث به کارگرفته شدن انرژی سرشار آنان در راه مثبت و 
هدفمند کردن فعالیت ها می ش��ود؛ چرا که این رشته در 
ذات خود باعث جل��ب توجه دیگران می ش��ودکه یکی از 
نیازهای مهم انسان که همان نیاز به توجه است را برآورده 
می کند. پرورش خالقیت دانش آموزان، نکته ای است که 
 متأس��فانه در مدارس نادیده گرفته شده است. مسأله ای

که گریبان مدارس ما را در حال حاضر گرفته، عدم عالقه 
مربیان و معلمان و به طور کلی اولیای مدارس به مسائل این 
چنینی است که باعث هدر رفتن استعدادها و توانایی های 

بچه هاست. 
 در س��ال های اخی��ر اف��ت ش��دیدی را در نمایش ه��ای 
دانش آموزی شاهد بوده ایم که نشان دهنده این است که 
متأسفانه مقوله تئاتر در مدارس به طور کلی تعطیل است. 
مس��ئولین و متولیان آموزش و پرورش واقعاً چه پاسخی 
برای این گونه مسامحه خواهند داش��ت! به هر روی، این 
مطلب می تواند هش��داری باش��د برای به هرز رفتن یک 
استعداد و توان بس��یار عظیم که اگر از آن استفاده نشود 
مطمئناً ضررهای بسیار سنگینی در آینده به جامعه جوان 

و در حال توسعه ما وارد کند.
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داستان اصلی فیلم شامل نمایش عکس العمل11 کاراکتردر 
مواجه��ه با تقدیم پولی هنگفت اس��ت: س��ربازی در ایس��ت 
 و بازرس��ی، پیرمردی تنها و کوه نش��ین، دو بچه روس��تایی 
هیزم ف��روش، صاحب یک قهوه خانه س��ر راه��ی، یک جوان 
 خالف��کار، ی��ک قاچاقچی ک��ه با قاط��رش مش��روب حمل 
می کند، یک نگهبان، دو جوان راننده کامیون و نهایتاً مردی 
که مشغول حفر قبر در زمین یخ زده برای دفن فرزند یک روزه 

مرده اش است. 
فیلم با آیه ای از سوره بقره درباره انفاق شروع می شود؛ آیه ای 
که بیانگر آگاهی خداوند از عمل انفاق گران اس��ت که تفسیر 
مستقیم آن هرگز در فیلم خود را نشان نمی دهد و نشانه های 
بیرونی اش برمال نمی شود، به غیر از عنصر پول که توسط لیال 
و کاوه به ش��کل انفاق ولی به دور از ه��دف و غایت آن، پخش 
می ش��ود.  در »پذیرایی ساده«، س��ازنده اثر س��عی کرده تا 
وضعیت امور و مسائل طبقاتی و اخالقی را در این قالب مطرح 

کند و این پرسش که عنوان می شود: مشکل چیست،پرسشی 
است که سازنده فیلم از مخاطب می پرسد.

»پذیرایی س��اده« در واقع نوعی روایت سورئال است، البته نه 
به معنای حقیق��ی آن، بلکه در واقعاً بریده ای از آن اس��ت که 
تنها برخی ویژگی های این سبک را داراست. یکی از نکاتی که 
در آثار سورئال رعایت می شود، این است که یک سورئالیست 
وقتی قصد دارد دیگران را از عملی ب��از دارد، همان عمل را به 
شکلی شدیدتر نشان می دهد؛ برای مثال وقتی می خواهد به 
فردی بگوید فریاد نزن، این جمله را با فریاد می گوید یا شروع 
می کند به فریاد کش��یدن و البته این را در بس��تر غیر واقعی، 

رویایی و بدون علت و معلول تصویر می کند.
»پذیرایی س��اده« تا حدی پیرو همین سبک است. کارگردان 
سعی دارد پول دوس��تی و پول پرس��تی را مورد ذم قرار دهد 
و بگوید تحقیره��ای اجتماعی که به خاطر پ��ول صورت می 
 گیرد پس��ندیده نیس��ت، اما خودش عینا همین زبان را دارد. 

دو شخصیت اصلی فیلم با بازی ترانه علیدوستی و مانی حقیقی 
در منطقه ای که اوضاع نا بسامانی دارد، پول پخش می کنند 
که این، همان بستر غیر واقعی داس��تان است و بعید است که 
مابه ازای بیرونی داشته باش��د. عالوه بر آن، ما جز چند علت 
متضاد توجیه برای این تقسیم پول میان مردم نمی بینیم که 

همان اصل نادیده گرفتن روابط علت و معلولی است.
 مانی حقیقی از مخاطب��ش با لحنی تقریباً س��ورئال پذیرایی 
می کند که البته این پذیرایی ابدا ساده نیست و زبان پیچیده 
فیلم به هیچ عنوان نمی تواند با مخاطب عام ارتباط برقرار کند.

 ش��خصیت های اصلی فیلم به هر کس��ی که یک کیسه پول 
می دهند، به طریقی آن فرد را تحقیر می کنند که اوجش در 
مورد دو مردی است که کامیون دارند و بار حمل می کنند و آن 
پدری که دارد نوزاد بی جانش را خاک می کند. حتی دادن پول 

به بچه ها هم با نوعی تحقیر صورت می گیرد.
در تک تک نماهای فیل��م می بینیم که آدم ه��ا برای پول هر 
کاری می کنند؛ یکی از جس��د نوزادش می گذرد، یکی حاضر 
می شود قاطرش درد بکش��د، یکی به برادرش پشت می کند 
و این در مورد شخصیتی که صابر ابر عهده دار ایفای آن است 
 به اوج می رسد؛ چرا که این ش��خصیت در ابتدا کیسه پول را 
می گیرد و در ازایش یک روس��ری به علیدوس��تی می دهد، 
اما در انتها برای گرفتن همه پول ها با عده زیادی موتورس��وار 
 جلوی او را می گیرد و حتی به برداشتن تمام پول ها هم راضی 

نمی شود و ماشین او را هم می برد.
انتخاب لوکیشن و فضای س��رد کوهستان به کمک قصه آمده 
و فضا را باورپذیرتر کرده اس��ت. »پذیرایی ساده« اگر به عمد 
پا به فضایی نسبتاً سورئال گذاشته، فیلمی هوشمندانه و قابل 

تأمل است.
»پذیرایی ساده« با صراحت تمام، معرف شخصیت هایی است 
که می توان نمودهای عینی و بارزی از آنها را در کلیت جامعه 
دید. اش��اره کنایه آمیز به مقوله هایی چون نذر و حاجت و نیز 
اعتنای درس��تی که نسبت به آس��یب پذیری، حقارت و خود 
فروختگی طبع بشر که قابل تعمیم به هر نژاد و قوم و فرهنگ 
اس��ت در برابر انگیزه و قدرتی به نام سرمایه به خوبی نمایانگر 
 اس��ت. در پایان، باید گفت ک��ه »پذیرایی س��اده« با تمامی 
ویژگی ه��ای خود ن��ه مطلقا مدرن اس��ت و نه مطلقا پس��ت 
مدرن، نه ساختارش��کن، بلکه آشنایی زدایی می کند و بر فرم 
 استوار است و نه وحدت گریز و ضد قصه است. قصه می گوید، 
نش��انه هایی می گذارد اما هیچ کدام از آنها را کامل نمی کند، 

پیش نمی برد و در انتها، نتیجه نامعلوم است.

بفرمایید سینما قدس

به صرف » پذیرایی ساده« 

جمال بعضی اوقات سوژه یا همان موضوع فیلم به نظر برخی جذاب و به نظر دیگران غیر جذاب است. 
نکته جالب آن که موضوع فیلم، نه در حرف، بلکه در عمل برای اکثریت تماشاگران مهم ترین  نوروز باقری

 عام�ل تعیین ارزش ی�ک فیلم اس�ت.  لی�ا و کاوه بنا به وصیت مادرش�ان بس�ته های پول 
چهار میلیونی را باید به مردمی که در ناکجاآبادی زندگی می کنند، برسانند. در این راه با اهالی آن منطقه روبه رو 

می شوند و این برخوردها باعث به وجود آمدن اتفاقاتی غیرمنتظره می شود و...

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت رسیدگی
8109 خانم اعظم نوروزی فرزند علی دادخواس��تی به طرفیت آقای رس��ول رضایی 
کوجانی فرزند حسین به خواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 
9109980352201471 و به ش��ماره بایگانی 911510 در ش��عبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رسیدگی مورخ 92/2/11 ساعت 9/30 صبح تعیین 
ش��ده است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در یک��ی از روزنامه ها درج می گردد تا 
خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در این م��دت جهت اعالم آدرس و دریافت 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور 
اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. افغانی- مدیر دفتر ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
8110 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی به خانم س��مانه صادقی فرزن��د محمود موضوع 
دادخواس��ت احمد خزدوز مبنی بر پرداخت مبلغ هش��ت میلیارد ریال بدواً اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی که تحت کالسه 1682-91 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت 
ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می شود که در تاریخ 92/2/10 ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 
دفاعی��ه و یا ع��دم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رأی مقتضی صادر خواهد 

نمود. مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
8111 کالس��ه پرون��ده: 911989 ح/ 26، وقت رس��یدگی: 92/2/7 س��اعت 10 صبح، 
خواهان: مهدی اس��تخری فرزند عبداله، خوانده: کوهدخت خواجه فرزند غالمحسین، 
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف ی��ک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نمای��د و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. ارژندی- مدیر دفتر 

شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
8112 شعبه 15 اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 

63/91/ج 15 له آقای محس��ن زادهوش و ش��هناز صفایی و علیه ش��رکت تعاونی 
مس��کن پلی اکریل و شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان علیه 
آقای فیض اله برومند به نشانی قهنویه، خیابان شهید ضیایی ها، کوچه شهید غالمی، 
پ��الک 31 مبنی بر فروش پالک ثبتی 11548/926 واق��ع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
روز س��ه ش��نبه مورخ 92/1/20 از س��اعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا )اتاق 345 
طبقه 3 س��وم دادگس��تری ش��هید نیکبخت( جهت فروش 12 حبه از 72 حبه از شش 
دانگ پالک ثبتی 11548/926 بخش 5 به نش��انی اصفهان، خیابان مش��تاق سوم، جی 
شیر، خیابان سروس��تان، خیابان بوستان، مجتمع مسکونی نگین، مشتاق طبقه دوم، 
بل��وک B، واحد 25 ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند 
بود تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیشنهاد 
دهن��ده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه ه��ای اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. اوصاف ملک براساس نظر کارشناس: مورد مزایده یک باب آپارتمان 
دارای ش��ماره فرعی 926 مجزی شده از پالک ثبتی 11548/1 بخش 5 ثبتی اصفهان 
و به مس��احت مفید 100/75 مترمربع به انضمام 4/80 مترمربع تراس سرپوشیده و 
پارکینگ مس��تقفی در زیرزمین با ش��ماره فرعی 1248 با مس��احت 11 مترمربع می 
باش��د. اسکلت ساختمان بتن آرمه و دیوارهای آجری با مالت سیمان و سقف تیرچه 
بلوک بتنی با نمای آجر س��فال بندکشی ش��ده و درب و پنجره خارجی آلومینیوم و 
درب های داخلی چوبی و چارچوب فلزی نمای داخلی س��فیدکاری و کاغذ دیواری و 
نقاشی و کف دارای کابینت MDF در آشپزخانه است. دارای لوله کشی آب و برق و 
گاز و کانال کولری و کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور برق اختصاصی ولی آب 
و گاز مش��ترک است. مجموعه آپارتمان دارای آسانسور و پله است دارای قدرالسهم 

از اتاق اطالعات و س��رایداری مش��اعی است با دوربین مداربس��ته و سیستم اطفاء 
حریق و گچ بری در کنج س��قف ها می باش��د که با توجه به مطالبه فوق و موقعیت 

محل و آپارتمان موردنظر و مساحت مفید آپارتمان و مشاعات و قدمت ساختمان و 
نوع مصالح مصرفی و کلیه عوامل مؤثر در قضیه و نوسانات بازار و قیمت متعارف 
روز و کلی��ه عوامل مؤثر در قضیه و جمیع جهات ارزش 6 دانگ آپارتمان مس��کونی 
فوق الذکر با کلیه متعلقات و مش��اعات مربوطه جمع��ًا به مبلغ 1200/000/000 ریال 
و معادل با یک میلیارد و دویس��ت میلیون ریال و برابر با یکصد و بیس��ت و میلیون 
تومان که بدون منظور نمودن هزینه های کابینت آش��پزخانه و شیرآالت بهداشتی و 
کاغ��ذ دیواری و دکور چوبی و پکیج و رادیاتور می باش��د ارزیابی و اعالم نظر می 

گردد. مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
8113 ش��ماره: 911207 ح/ 3 کالسه پرونده: 9109980350301207، وقت رسیدگی: 
92/2/23 ساعت 11 صبح، خواهان: علی براتی فرزندعبداله، خوانده: صادق بال افکن، 
خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه سوم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت 

مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
 در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

مزایده در خصوص مال منقول )نوبت دوم(
8114 ش��عبه اول اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلس��ه مزای��ده ای در خصوص 
کالس��ه 233/90 ج/1 له بهزاد صابریان علیه مس��عود ش��یروانیان به نشانی تهران 
خ ملت، جنب ب��رج، مبنی بر مطالبه مبلغ 2/672/425/318 ریال بابت اصل خواس��ته 
و هزینه های دادرس��ی و اجرای��ی متعلقه و مبل��غ 124/437/245 ریال حق االجرای 
دولتی در روز پنج ش��نبه مورخ 92/1/29 از ساعت 9 تا ساعت 10 صبح در محل این 
اجرا )اتاق 332 ط س��وم دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش اقالم ذیل که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری جمعًا به مبلغ 1/191/850/000 ریال ارزیابی گردیده و 
نظری��ه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگ��زار نماید. لذا طالبین خرید 5 
روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی اصفهان، شاهپور جدید، خ باباگلی، انبار 
وح��دت نزد حافظ اموال انبار وح��دت از آن بازدید و با تودیع نقدی ده درصد قیمت 
پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
BZ79BK- :بود. 1- نوع اقالم: یاتاقان متحرک خاور س��ایز 0/50، ش��ماره سریال

EB41B، تعداد: 36 دس��ت، کشور سازنده: کلبن چین، قیمت عددی به ریال: 225/000، 
 ،)STD( قیمت کل به ریال: 8/100/000 ، 2- نوع اقالم: یاتاقان متحرک خاور س��ایز

ش��ماره سریال: BZ796BK-EB31 ، تعداد: 229 دس��ت، کشور سازنده: کلبن چین، 
قیمت عددی به ریال: 225/000، قیمت کل به ریال: 51/525/000، 3- نوع اقالم: یاتاقان 
ثابت استاندارد خاور سایز )STD(، شماره سریال: BZ796BK-EB10 ، تعداد: 229 
دس��ت، کش��ور س��ازنده: گیلیکو چین، قیمت عددی به ریال: 260/000، قیمت کل به 
ریال: 59/540/000، 4- نوع اقالم: یاتاقان ثابت خاور س��ایز 0/50، ش��ماره سریال: 
BZ79BK-EB20B ، تعداد: 39 دس��ت، کشور س��ازنده: گیلیکو چین، قیمت عددی به 
ری��ال: 250/000، قیمت کل به ریال: 9/750/000، 5- نوع اقالم: یاتاقان متحرک ده تن 
سایز )STD(، شماره س��ریال: BZ257BK-EB30 ، تعداد: 8 دست، کشور سازنده: 
گیلیک��و چین، قیمت عددی به ریال: 500/000، قیمت کل به ریال: 4/000/000، 6- نوع 
 ، 04/3572-71-OM364 :اقالم: یاتاقان متحرک خاور س��ایز 0/25، شماره سریال

تعداد: 28 دست، کش��ور سازنده: گیلیکو چین، قیمت عددی به ریال: 185/000، قیمت 
کل ب��ه ریال: 5/180/000، 7- نوع اقالم: فش��نگی قوری روغن ده تن 5 بار، ش��ماره 
سریال: 18mm، تعداد: 45 عدد، کشور سازنده: چین، قیمت عددی به ریال: 60/000، 
 ،)STD( قیم��ت کل به ری��ال: 2/700/000، 8- نوع اق��الم: یاتاقان ثابت ده تن س��ایز
ش��ماره سریال: BZ257BK-EB12 ، تعداد: 156 دس��ت، کشور سازنده: کلبن چین، 
قیم��ت عددی به ری��ال: 600/000، قیمت کل ب��ه ری��ال: 93/600/000، 9- نوع اقالم: 
یاتاقان متحرک 302 س��ایز 050، ش��ماره س��ریال: OM360-71-06/2811، تعداد: 
65 دس��ت، کش��ور س��ازنده: گیلیکو چین، قیمت عددی به ریال: 430/000، قیمت کل 
به ری��ال: 27/950/000، 10- نوع اقالم: یاتاقان ثابت ده تن س��ایز )STD(، ش��ماره 
س��ریال: OM355-71-06/2549 ، تعداد: 34 دس��ت، کشور س��ازنده: گیلیکو چین، 
قیم��ت عددی به ری��ال:560/000 ، قیمت کل به ری��ال: 19/040/000، 11- نوع اقالم: 
یاتاقان متحرک ده تن سایز )STD(، شماره سریال: OM355-71-06/2549 ، تعداد: 

14 دس��ت، کش��ور س��ازنده: گیلیکو چین، قیمت عددی به ریال: 500/000، قیمت کل 
به ریال: 7/000/000، 12- نوع اقالم: یاتاقان متحرک خاور س��ایز )STD(، ش��ماره 
س��ریال: BZ796BK-EB30 ، تعداد: 270 دست، کش��ور سازنده: گیلیکو چین، قیمت 
ع��ددی به ریال: 180/000، قیمت کل به ریال: 48/600/000، 13- نوع اقالم: بوش میل 
س��وپاپ SEMI-302، شماره سریال: 13-2415، تعداد: 1534 دست، کشور سازنده: 
گیلیک��و چین، قیمت عددی به ریال: 300/000، قیمت کل به ریال: 460/200/000، 14- 
نوع اقالم: رینگ پمپ باد 18 میلیمتری، ش��ماره س��ریال: TRW ، تعداد: 240 دست، 
کشور س��ازنده: چین، قیمت عددی به ریال: 20/000، قیمت کل به ریال: 4/800/000، 
-L28-OM314 :ش��ماره سریال ،)STD( 15- نوع اقالم: یاتاقان ثابت خاور س��ایز
HL87427600، تعداد: 270 دس��ت، کشور س��ازنده: کلبن چین، قیمت عددی به ریال: 
320/000، قیم��ت کل به ری��ال: 86/400/000، 16- نوع اق��الم: یاتاقان متحرک خاور 
س��ایز 0/50، شماره سریال: BZ796BK-EB40B ، تعداد: 29 دست، کشور سازنده: 
گیلیکو چین، قیمت عددی به ریال: 180/000، قیمت کل به ریال: 5/220/000، 17- نوع 
اقالم: یاتاقان متحرک خاور 0/25، ش��ماره سریال: BZ796BK-EB40A ، تعداد: 83 
دست، کشور سازنده: گیلیکو چین، قیمت عددی به ریال: 180/000، قیمت کل به ریال: 
14/940/000، 18- نوع اقالم: یاتاقان ثابت ده تن KS( 0/25-132(، ش��ماره س��ریال: 
کلبن ، تعداد: 37 دس��ت، کشور س��ازنده: کلبن چین، قیمت عددی به ریال: 600/000، 
 ،)STD( قیمت کل ب��ه ریال: 22/200/000، 19- نوع اقالم: یاتاقان ثابت خاور س��ایز
ش��ماره سریال: BZ796BK-EB11 ، تعداد: 272 دس��ت، کشور سازنده: کلبن چین، 
قیم��ت عددی به ری��ال: 320/000، قیمت کل به ری��ال: 87/040/000، 20- نوع اقالم: 
یاتاقان متحرک ده تن سایز )STD(، شماره سریال: BZ257BK-EB32، تعداد: 224 
دس��ت، کشور سازنده: کلبن چین، قیمت عددی به ریال: 560/000، قیمت کل به ریال: 
125/440/000، 21- نوع اقالم: س��وپاپ دود ده تن، شماره سریال: VGI ، تعداد: 92 
عدد، کش��ور سازنده:، قیمت عددی به ریال: 35/000، قیمت کل به ریال: 3/220/000، 
 BZ796BK-EB21A :22- نوع اقالم: یاتاقان ثابت خاور سایز 0/25، شماره سریال
، تعداد: 117 دس��ت، کشور سازنده: کلبن چین، قیمت عددی به ریال: 180/000، قیمت 
کل به ریال: 21/000/000، 23- نوع اقالم: رینگ ده تن ماه لی هند، ش��ماره س��ریال: 
128mm000354VO، تعداد: 37 دس��ت، کشور سازنده: ماه لی هند، قیمت عددی به 
ری��ال: 325/000، قیمت کل به ریال: 12/025/000، 24- نوع اقالم: یاتاقان ثابت خاور 
س��ایز 0/25، شماره س��ریال: PL87429610-025، تعداد: 18 دست، کشور سازنده: 
کلب��ن چین، قیمت عددی به ری��ال: 330/000، قیمت کل به ری��ال: 5/940/000، 25- 
نوع اقالم: یاتاقان ثابت خاور 0/25، ش��ماره س��ریال: BZ796BK-EB20A، تعداد: 
8 دس��ت، کش��ور س��ازنده: کلبن چین، قیمت عددی به ریال: 280/000، قیمت کل به 
ری��ال: 2/240/000، 26- ن��وع اقالم: یاتاقان متحرک ده تن 0/50، ش��ماره س��ریال: 
L87735620-050، تعداد: 4 عدد، کش��ور س��ازنده: کلبن چین، قیمت عددی به ریال: 
560/000، قیم��ت کل به ری��ال: 2/240/000، 27- نوع اقالم: ی��ک کارتن اقالم متفرقه 
و فاقد بس��ته بندی س��الم جهت ارائه به بازار ش��امل بوش و یاتاق��ان، اقالم کارتن 
فاقد بس��ته بندی جمعًا: 2/000/000. جم��ع کل: 1/191/850/000 ریال( معادل یکصد 
و نوزده میلیون و یکصد و هش��تاد و پنج هزار تومان. مدیر اجرای احکام شعبه اول 

دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8115 در خصوص پرونده کالسه 1111/91 خواهان اسماعیل خنیاب دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند رس��می یک دستگاه پراید س��واری به رنگ نقره ای به شماره 
ش��هربانی 814 ط 24 ش موت��ور 962829 ش ش 1412286334629-34629 مدل 86 
به انضمام کلیه خس��ارات دادرس��ی به طرفیت زهرا اخوان تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/2/18 س��اعت 5/30 عصر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده در وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب روبروی 
مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پ 57 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. دفتر شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8116 ش��ماره: 441/91 ش ح 14 به موجب رأی ش��ماره 846 تاریخ 91/5/26 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
علیرضا مختاری مهری نام پدر: حس��ین مجهول المکان محکوم است به: حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی موتورسیکلت به شماره 9244-زاهدان 13 
و پرداخت مبلغ س��ی و دو هزار ریال )32/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و هزینه 
نش��ر آگهی در حق محک��وم له آقای مهدی جعفری فخرآبادی نام پدر: علی نش��انی: 

اصفه��ان میدان قدس خ م��درس خ مولوی کوی 22 بهمن غربی پ��الک 73. ماده 34 
قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8117 آقای جعفرقلی یاوری دارای شناس��نامه ش��ماره 1004 به ش��رح دادخواست 
به کالس��ه 7131/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان عطیه کاظمی طالخونچه بشناسنامه 2554 در تاریخ 
1389/10/4 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- عباسقلی یاوری ش ش 772 فرزند، 2- جعفرقلی یاوری ش ش 
1004 فرزند، 3- مهرداد یاوری ش ش 915 فرزند، 4- مینا یاوری ش ش 275 فرزند، 
5- مرتض��ی قلی ی��اوری ش ش 1845 فرزند، 6- پرویز ی��اوری ش ش 67 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 19812 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8118 ش��ماره پرونده: 1-9109986794300315، ش��ماره دادنامه: 2064، ش��ماره 
بایگانی: 91-1012، خواهان: حمیدرضا محمدی الدان به نشانی اص خ کهندژ ایستگاه 
امام زاده الدان کوچه دارالش��فاء کوچه باغ س��یدعلی روبروی بن بست، خواندگان: 
1- حجت جانثاری به نش��انی اص خ کهندژ الدان کوچه دارالشفا جنب میوه فروشی، 
2- ایرج پور نعمه به نش��انی اص خ کهندژ الدان کوچه دارالش��فا جنب میوه فروشی، 
3- مصطفی امامی 4- مجتبی دباغی هر دو مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال 
س��ند خودرو پراید، گردشکار: ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دادخواس��ت آقای حمیدرضا محمدی الدان به طرفیت خواندگان آقای ایرج پور نعمه، 
مصطفی امامی، مجتبی دباغی به خواس��ته تقاضای ص��دور حکم به الزام خواندگان 
به انتقال س��ند خودرو مقوم به 50/000/000 ریال با عنایت به اس��تعالم انجام شده، 
محتوی��ات پرونده و مبایعه نامه های مضبوط در پرون��ده حکایت از انجام معامالت 
متعدد با تسلسل ایادی دارد و نظر به اینکه هیچکدام از خواندگان در جلسه رسیدگی 
حض��ور نیافته و الیحه ای هم تقدیم ننم��وده و دلیلی که نفی مبایعه نامه ها را احراز 
نماید ارائه نگردیده لذا شورا با استناد مواد 237 و 362 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده دوم آقای ایرج پور نعمه به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال سند 
اتومبیل ش��ماره 13-829 ل 52 به نام خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
در مورد خوانده اول حجت جانثاری حضوری و نسبت به بقیه خواندگان که از طریق 
نش��ر آگهی اقدام شده و در جلس��ه حضور نیافتند غیابی است. که برای خوانده اول 
رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه های حقوقی عمومی اصفهان اس��ت و نسبت به بقیه خواندگان رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا و س��پس ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه های حقوقی عمومی اصفهان می 

باشد. شعبه سیزدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8120 آقای سید مسعود معین الدینی دارای شناسنامه شماره 73 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 6858/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید رحم��ت اله معین الدینی بشناس��نامه 40 در 
تاری��خ 91/7/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس��ت به: دو پسر و یک دختر و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- بابک 
معین الدینی ش ش 812 )پس��ر متوفی(، 2- س��ید مس��عود معی��ن الدینی ش  ش73 
)پس��ر متوفی(، 3- آزیتا معی��ن الدینی ش ش 60 )دختر متوف��ی(، 4- توران احمدی 
چادگانی ش ش 2923 )همسر دائمی متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 19305 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 صبا و ماهان۲۸اسفند 
به مصاف هم می روند

هفته چه��ارم از دور رف��ت رقابت های لی��گ برتر کش��تی فرنگی جام 
خلیج همیش��گی فارس امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم های هیأت 
 کش��تی فارس و هیأت کش��تی خوزس��تان در ش��یراز آغاز می ش��ود.

هفته چهارم از دور برگشت لیگ برتر کش��تی فرنگی عصر روزهای پنج 
شنبه ۲۴ و دوشنبه ۲۸ اسفندماه در شهرهای شیراز و قم برگزار می شود.

 تاج:پاسخ رحیمی را 
به وقتش می دهم

مهدی تاج در واکنش به مصاحبه تند مدیرعامل باش��گاه سپاهان که با 
 توجه به اتفاقات اخیر و تغییر زمان دیدار سپاهان و استقالل در رقابت های

 نیمه نهای��ی جام حذف��ی، او را متهم ب��ه جانبداری از اس��تقالل کرده 
بود، بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد: 

س��ازمان لیگ طرفدار هیچ تیمی نبوده و نخواهد ب��ود و به همه اعضا و 
باشگاه ها نگرشی یکسان داشته و خواهد داشت. درمورد صحبت رحیمی 
در خصوص جانبداران��ه بودن تصمیم ها به جهت عدم تش��ویش اذهان 
عمومی صحبتی ندارم و به موقع و به نحو مقتضی پاسخ ایشان داده خواهد 
شد. برای نمایندگان فوتبال جمهوری اسالمی ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

نیز آرزوی موفقیت همه جانبه را می نمایم.

 مس پارس بدون سرمربی
 به لیگ برتر بازگشت

بعد از تساوی تیم فوتسال بانوان مس پارس اصفهان در هفته اول از دور 
برگشت لیگ برتر، مهرابی مدیرعامل باشگاه مس پارس خبر از انحالل 
این تیم داد، اما گویا تصمیم وی یک روز پیش از شروع رقابت های هفته 

سیزدهم عوض شد و وی رأی به بازگشت تیم داد. 
مهرابی در این باره گفت: پس از اعالم خبر در سایت باشگاه و خبرگزاری ها 
چند تن از مسئوالن اس��تان تماس گرفته و ضمن حمایت همه جانبه، 
خواستار ادامه مسابقات شدند تا از آبرو و اعتبار فوتسال اصفهان دفاع شود. 
همچنین با اعضای تیم جلساتی برگزار شد که آنها قول دادند در مسابقات 

آینده حداکثر امتیازات را از آن خود کنند. 

 احمدی نژاد: کشتی ایران 
در حال تعالی و پیشرفت است

رییس جمهور در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت از قهرمانان کشتی جام 
جهانی تهران تقدیر کرد. احمدی نژاد  در این مراسم با اهدای جوایزی از 
مدال آوران تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی تهران 
تقدیر کرد.جوایز قهرمانان کشتی آزاد تا سقف50 میلیون تومان و برای 
قهرمانان کشتی فرنگی تا سقف۴0 میلیون تومان است. تیم ملی  آزاد در 
رقابت های جام جهانی تهران قهرمان و تیم ملی فرنگی نایب قهرمان شد. 
محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران در این مراس��م با تقدیر از کادر 
ورزشی، مربیان و دست اندرکاران این دو تیم گفت: کشتی ایران نیز مثل 
سایر ورزش ها در حال تعالی و پیشرفت است و قله های افتخار آفرینی را 

یکی پس از دیگری فتح می کند.

  مهدوی کیا مرد اخالق شد، 
سوریان، سلیمی و حدادی؛ برترین ها

مراسم تجلیل از برترین ورزشکاران سال91 از سوی شورای هماهنگی 
ورزش ص��دا و س��یمای جمهوری اس��المی ایران در محل س��اختمان 
شهدای رسانه سازمان صدا و سیما برگزار شد و در این مراسم یازده نفر از 
ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی و قهرمانان جهان به انتخاب70هزار نفر 
از مردمی که در نظرسنجی »رادیو ورزش« شرکت کرده بودند به عنوان 
ورزشکاران، مربیان و ورزشکاران اخالق برتر سال91 انتخاب شدند. در 
این مراسم از یازده ورزشکار تجلیل شد که حمید سوریان، بهداد سلیمی 
و احسان حدادی، ورزشکاران مرد برتر سال91شناخته شدند. در قسمت 
خانم ها نیز الهه احمدی، ندا شهس��واری و سوس��ن حاجی  پور بهترین 
ورزشکاران سال91شدند. همچنین عبدالرضا جوکار، سیامند رحمان و 
زهرا نعمتی بهترین ورزشکاران جانباز و معلول سال91 شناخته شدند. 
محمد بنا بهترین مربی س��ال91 ش��د و عنوان بهترین ورزشکار اخالق 

سال91 به مهدی مهدوی کیا رسید.

دختران هندبالیست ایران به مصاف 
قزاقستان و ازبکستان می روند

تیم ملی هندبال دختران نوجوان ایران که خود را برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا و انتخابی جهان در سال آینده آماده می کند، در نظر دارد دو 
دیدار دوستانه با قزاقستان و ازبکستان برگزار کند.رایزنی ها با این کشورها 
صورت گرفته است، اما هنوز مشخص نیس��ت که این دیدار دوستانه در 
ایران خواهد بود یا خیر.۲1 هندبالیست به اردوی تیم ملی دعوت شدند 
و قرار است6 مربی نیز در کنار سانیا پانیچ به فعالیت بپردازند تا در نهایت 

یک مربی به عنوان دستیار پانیچ انتخاب شود.

روسیه گردن کلفت و زهرآگین 
بازی کرد

سپهر محمدی/ دروازه بان تیم ملی فوتسال  
تیم ملی روسیه با ترکیب کامل و با تمامی بازیکنان حاضر در جام جهانی 
برابر ایران قرار گرفت و برای ایران، کسب ۲ نتیجه تساوی در خانه حریف 
نسبتا مطلوب است. ملی پوشان، خوب کار کردند و حتی در مصاف دوم تا 
10 ثانیه آخر ۴ بر 3 جلو بودیم و در این زمان کوتاه روسیه تیم را پنج نفره 
کرد و توانست گل چهارم را بزند و 
نتیجه ۴ بر ۴ پایان یافت. مسابقه 
با ایران ب��رای تیم ملی روس��یه 
 قابل توجه و مهم بود، این مصاف 
به طور مس��تقیم ب��ه روی آنتن 
رف��ت. همچنین روس��یه گردن 
کلفت و زهرآگین بازی می کرد و 
بازیکنان برزیلی االصل خود را نیز 

در ترکیب داشت. 

6
سرنوشت استقالل در قطر برای تراکتور تکرار شد

تیم فوتبال تراکتورسازی در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا برابر الجیش قطر به تساوی 
پرگل 3 بر 3 دست یافت. در سایر دیدارهای این گروه تیم های الجزیره امارات و الشباب عربستان به 
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شالکه باخت، چون ناآگاه بود و  اشتباه می کرد
بندیکت ه��وودس پس از باخ��ت  از گاالتاس��رای ترکی��ه در دیدار 
برگشت مرحله یک هش��تم نهایی اظهار داشت: متأسفانه با وجودی 
که بهتر از حریف بودیم، حذف ش��دیم، به این خاطر نباید کس��ی را 
 مالمت کنیم، بلکه باید از خود انتقاد کنیم که ناآگاه بودیم و مرتکب 

اشتباه شدیم.

سانیو دوباره سرمربی پالرمو شد
به نقل از سایت فوتبال ایتالیا، باشگاه پالرمو اعالم 
کرد جیان پیرو گاسپرینی دیگر در این باشگاه به 
عنوان سرمربی فعالیت نخواهد کرد. اکنون سران 
پالرمو یک بار دیگر به جوزپه سانیو اعتماد کرده 

و او را به عنوان سرمربی انتخاب کرده اند.

جشن تولد ۳۵ سالگی دروگبا
بازیکنان تیم گاالتاسرای ترکیه قبل از رویارویی با 
شالکه، برای دروگبا جشن تولد گرفتند و با روحیه 
وارد پیکار مهم در ورزش��گاه ولتینز آره نا شدند. آنها  
در هتل محل اقامت در ش��هر گیلزن کرشن،  مراسم 

جشن تولد این ستاره آفریقایی را برگزار کردند.
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شنبه جشن نوروزی 
یاران سپاهانی

 اصفهان 
نایب قهرمان شد 

به همت واحد رسانه و روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و اتحادیه 
هواداران سایبری، این باشگاه در آستانه نوروز9۲ویژه برنامه ای با عنوان یاران 

سپاهانی در قسمت های مختلف برپا می گردد. 
در یکی از آیتم های مهم این برنامه نس��خه آزمایش��ی پایگاه خبری رادیو 
اینترنتی سپاهان که چندی پیش از س��وی واحد رسانه ای باشگاه وعده راه 
اندازی آن داده شده بود، در این جشن افتتاح می شود و موجودیت خود را 
اعالم می کند. حضور و اجرای هنرمندان و خوانندگان سپاهانی که آثار خود 
را با موضوع س��پاهان خلق کرده اند، از دیگر قسمت های این جشن نوروزی 
است. این هنرمندان در قسمت های مختلف  به اجرای برنامه می پردازند و 
اصحاب رسانه و حاضرین در جش��ن از طریق پیامک، قضاوت و رأی خود را 

درمورد بهترین آهنگ سپاهان در یک سال اخیر اعالم می دارند. 

تیم فوتبال قطع عضو جانبازان و معلوالن اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور 
به مقام دوم دست یافت. 

محمد صادق پسندیده افزود: در جریان مسابقات قهرمانی کشور فوتبال قطع 
عضو جانبازان و معلوالن که از 16 تا ۲1 اسفندماه در تهران برگزار شده بود، تیم 
فوتبال قطع عضو اصفهان به دیدار پایانی راه یافت و در آن دیدار برابر تیم فارس 
با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و بر سکوی دوم کشور ایستاد. وی تصریح کرد: 
این مسابقات که با حضور۸ تیم از استان های گیالن، مازندران، فارس، اصفهان، 
خوزستان، خراسان جنوبی، تهران و کرمانش��اه در اردوگاه امام خمینی)ره( 
تهران برگزار گردید با معرفی س��ه تیم برتر به کار خود پای��ان داد و تیم های 
فارس، اصفهان و تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.  هدایت تیم اصفهان را در 

این مسابقات حسن گلشیرازی بر عهده داشت.

شاید این برای اولین بار باشد که یک هیأت 
گروه 
ورزش��ی به یکب��اره با آماجی از حواش��ی ورزش

مختلف روبه رو می شود که خیلی با فضای 
 ورزش و روحیه ورزش��کاری س��نخیت ندارد و یا کم باش��ند

هیأت هایی که به این ش��کل و با مشکالتی اینچنینی دست و 
پنجه نرم می کنند.

 هیأت انجمن های ورزش��ی هرچقدر در طول دوران حیاتش 
در س��ال های گذش��ته بی حاش��یه و با برنامه به عمر فعالیت 
های خود ادام��ه می داد، ای��ن روزها بیش از ه��ر چیز درگیر 
حاش��یه های میان رییس هیأت و برخی رؤسای کمیته های 
زیرمجموعه است. ظاهرا یک روز رییس برای مسکوت ماندن 
اعتراض ها دست به برخوردهای فیزیکی می برد، روز دیگر به 

 خاطر تعلل در پرداخت حقوق ها مرتب، منش��ی دفتر عوض 
 می کند و رییس کمیته ها را بس��ته به بهانه های واهی تغییر 
 می دهد و روز دیگ��ر به خاطر توج��ه بیش از ح��د به کمیته 
ورزش ه��ای هوایی که خود ریاس��ت این کمیت��ه را همزمان 
برعهده دارد و این که نگاه از باال به پایین به س��ایر کمیته های 
هیأت دارد، خبرساز می شود. براساس اطالعات رسیده پس از 
گذشت دو سال، این هیأت هنوز نایب رییس و دبیر خود را نیز 
معرفی ننموده است و تمامی نامه های مربوطه، مهر و امضای 
رییس را به جای اصل امضا  به همراه دارد. حواشی واخبار زرد 
اینچنینی در هیأت انجمن های ورزشی کم نیست، اما این که 
تاکنون مدیران اداره کل ورزش و جوانان در قبال این مس��ائل 
سکوت کرده و از تش��کیل یک جلس��ه برای رفع اساسی این 

بحران ها کوتاهی کرده اند جای بسی تأمل و سؤال دارد. 
البته خبرنگار زاینده رود برای اطالع از صحت و سقم درستی 
این اتفاقات با عطایی رییس هیأت انجمن های ورزشی گفتگو 
کرد. گفتگویی که ماحصل آن، تکذیب همه موارد مطروحه بود 
و توپ به میدان اداره کل نش��ین ها افتاد که چرا با عدم توجه 
درست به این هیأت و برطرف نکردن نیازهای سخت افزاری، 

روند فعالیت های این هیأت را کند و بعضا مختل کرده است.
 عطای��ی می گوی��د: من تاکن��ون هرچه ب��رای ای��ن هیأت و 
کمیته هایش هزینه کرده ام، از جیب بوده است و این که کی 
قرار است این هزینه ها بازگردانده ش��ود، معلوم نیست.  او در 
نشستی که خبرنگاران رسانه های مختلف حضور داشتند اعالم 

کرده درصورتی ک��ه روزی روزگاری اداره کل قصد تخصیص 
بودجه به هیأت انجمن های ورزش��ی را داش��ت باید تا سقف 
100میلیون آن برای خ��ود او بابت هزینه های��ی که تاکنون 
کرده کنار گذاشته شود. از طرفی ش��نیده می شود که رییس 
یکی از کمیته ها ب��ه خاطر یک میلیون توم��ان بودجه ای که 
 ن��دارد از کار برکنار می ش��ود که همان حکای��ت پاک کردن 

صورت مسأله است. 
می گویند رییس کمیته راگبی به خاطر این که از رییس هیأت 
تقاضای تنخواه و بودجه کرده از کار برکنار شده و این درحالی 
است که رییس قبلی این کمیته هم به خاطر همین موضوع به 
اضافه عدم حضور مستمر در دفتر از این مسئولیت کنار گذاشته 
شده است و جالب تر این که هنوز از آمدن رییس جدید کمیته 
راگبی3-۴ماهی نگذش��ته ک��ه ظاهرا او هم ب��ه خاطر همین 

مسائل در آستانه دیپورت شدن است. 
واقعا مشکل اینها از کجاس��ت؟ آیا همه چیز به مسائل مالی و 
ناتوانی افراد مذکور در جذب اسپانسر برای تأمین هزینه های 
فعالیت های کمیته برم��ی گردد یا آنها هم ح��ق دارند که به 
پش��توانه و حمایتی که هیأت انجمن های ورزشی باید از آنها 
داشته باشد حساب کنند؟ آیا س��رپا بودن برخی کمیته های 
این هیأت با هم��ه کمبود بودجه ای که ای��ن هیأت طی 3-۲ 
سال اخیر با آن دس��ت به گریبان بوده شاهکار محسوب نمی 
ش��ود و نباید رؤس��ای کمیته های فعال مورد تقدیر قرار می 
گرفتند؟ آیا واقعا بازرس��ان و ناظران اداره کل ورزش و جوانان 

برخی هیأت ها از جمله این هیأت ها را به حال خود رها کرده 
اند و خود مسبب حواش��ی که رخ داده می شوند؟ اصال رزومه 
کاری و سوابق مدیریت ورزش��ی افراد تا چه اندازه در انتخاب 
رییس هیأت ها و کمیته ها با دقت و ذره بین مدیران اداره کل 
بررسی شده اس��ت؟ چطور می ش��ود که یک نفر از قهوه خانه 
تا رأس یک هیأت به عظمت انجمن های ورزش��ی پیش��رفت 
می کند؟ چطور می ش��ود که همین فرد به یکباره و همزمان 
ریاس��ت کمیته ورزش های هوای��ی و بازرس��ی ورزش جت 
 اسکی را عهده دار می ش��ود؟ مگر نه این که رؤسای کمیته ها

به خاط��ر ناتوان��ی در جذب اسپانس��ر تعدیل می ش��وند و از 
طرفی رییس هیأت هم در جذب اسپانس��ر ن��اکام بوده، پس 
 چرا مدیران ورزش استان برای تغییرات، حداقل دست به کار 
نمی شوند؟پولدار بودن رییس هیأت حکم به بهتر بودن مدیر 
نیست، هست؟ جنیسز سوار شدن رییس یک هیأت به معنای 
 تزریق پول بی حس��اب و کت��اب به هیأت تحت تابع نیس��ت،

هست؟ 
ای کاش ی��ک بار و ش��اید همین یک ب��ار به ج��ای تغییرات 
 بدون دلیل رؤسای برخی هیأت ها که کارش��ان را می کنند، 
هیأت های اینچنینی مورد بازرسی و بررسی قرار می گرفتند تا 
رییس هیأت را از حواشی نجات و حق رؤسای کمیته های فعال 
این هیأت هم داده می شد تا بلکه با ش��فاف سازی دراین باره 
همه از اداره کل و اقتدارش حساب برده و سالح های سرد خود 

را غالف  می کردند. ای کاش...

       از تهدید و ارعاب گرفته تا برخورد فیزیکی 

 اینجا هیأت ورزشی است یا قهوه خانه حاج میرزا

در حال حاضر  از یک س��و انتقادهای��ی به عملکرد 
ریی��س هی��أت فوتب��ال اس��تان از س��وی اداره 
 کل ورزش و جوان��ان در محافل ورزش��ی ش��نیده 
می ش��ود و از طرفی گزین��ه های احتمال��ی برای 
تصدی این صندلی گاه��ا با مصاحبه ه��ای خود با 
رسانه ها از تمایل زیرپوس��تی خود حرف می زنند،  
اما نکت��ه قاب��ل تأمل درای��ن می��ان، صحبت های 
رییس هیأت فوتبال اس��تان درمورد عملکرد خود 
در ط��ول این چندس��ال حضور مداوم خ��ود دراین 
 پس��ت اس��ت. علی اکبر ابرقوئ��ی نژاد درای��ن باره 
می گوی��د: افرادی که انتق��اد می کنند اگ��ر با نگاه 
علمی و کارشناس��ی و با اس��تفاده از عل��م تطبیق، 

 جزء ب��ه ج��زء عملک��رد هی��أت را نقد و بررس��ی 
م��ی کردند ج��ای بس��ی خوش��حالی داش��ت، اما 
 متأس��فانه این اظهار نظرها براس��اس دیدگاه های

ش��خصی اس��ت. در واق��ع ای��ن انتقادها ب��ه جای 
محکمه پس��ند،عامه پس��ند و نخبه پس��ند بودن 
بیش��تر عوام فریبی اس��ت. وی در پاس��خ ب��ه این 
س��ؤال که چرا همیش��ه در برابر انتقادهای��ی که از 
او و هی��أت فوتبال اس��تان می ش��ود دف��اع نکرده 
 اس��ت و یا پاس��خی نداده می گوید: بنده انتقادهای 
 ب��ی منط��ق، خ��ارج از ن��گاه کارشناس��ی و 

غیر تخصصی را نه می پذیرم و نه پاسخگو هستم.
وی معتقد اس��ت ای��ن انتقاده��ای اخیر از س��وی 

شکس��ت خ��وردگان در انتخاب��ات اخی��ر هی��أت 
 فوتبال اس��تان که در خردادماه امس��ال برگزار شد 
اس��ت: شکس��ت خ��وردگان در انتخاب��ات هن��وز 
 از پ��ا نیافتاده اند و ب��ه تالش مذبوحانه خ��ود ادامه 
می دهند. ریی��س هیأت فوتبال اس��تان می گوید: 
اگر واقعا عالقه مند به توسعه و رشد و تعالی فوتبال 
استان هستیم باید با همدلی، هم جهتی، همزبانی و 
همفکری به سرانجام برسیم و هر گونه تفرقه باعث 

جلوگیری از توسعه فوتبال می شود.
ابرقوئی نژاد معتقد اس��ت: هر کس که در راس��تای 
تفرقه گام برمی دارد، دلسوز فوتبال اصفهان نیست و 
بیشتر برای مطرح کردن خود دست به تفرقه می زند. 

وی می گوی��د او و تی��م تحت مدیری��ت او خارج از 
برنامه عمل نکرده اند: فعالیت های هیأت براس��اس 
برنامه استراتژیک10ساله تهیه و تدوین شده است 
که شش سال است طبق آن برنامه های انجام شده 
اس��ت و چهار س��ال دیگر را در پیش رو دارد و کلیه 
این فعالیت ها از سوی کنفدراس��یون فوتبال آسیا، 
فدراس��یون فوتبال و هیأت فوتبال نظارت می شود. 
رییس هیأت فوتبال به حضور دو گروه از نمایندگان 
"AFC در اصفه��ان در بهم��ن و اس��فندماه اش��اره

 می کند و می گوید: هر دو گ��روه از عملکرد هیأت 
فوتبال اس��تان اعالم رضایت کردند و اصفهان را به 
عنوان الگوی توس��عه فوتبال در کشورهای آسیایی 
معرفی کرده اند، در حالی که در اس��تان اصال به این 

موفقیت ها توجهی نمی شود!
وی که همواره آمار و فعالیت های هیأت را هرس��اله 
در قالب برنام��ه پاورپوینت برای ارایه در جلس��ات 
آماده می کند، می گوید: همه این اطالعات مستند 
اس��ت و بیانگر جهش قابل توجه فوتبال اس��تان در 
حوزه های مربیگری، داوری، امور بانوان، فوتس��ال، 
فوتبال س��احلی، مدارس فوتبال، حض��ور تیم های 
 شهرستانی در لیگ های کش��وری و قهرمانی های 
 پی در پی تیم  های باش��گاهی در لی��گ های برتر

 است. 
ابرقوئی نژاد با اطمینان کامل از اجرایی ش��دن همه 
برنامه های تدوین ش��ده خود در سال91می گوید: 
امس��ال علیرغم همه مش��کالت اقتصادی، ما طبق 
تقویم و برنامه زمانبندی توسعه فعالیت های فوتبال 
عمل کردیم و در برخی از شاخص ها به ویژه در بحث 
آموزش مربیان و داوران جلوتر از برنامه ترسیم شده 

عمل کردیم.

سال 91 سال شکوفایی استعدادهای بومی 
اصفهان بود

رییس هیأت فوتبال استان از سال91به عنوان سال 
شکوفایی اس��تعدادهای بومی اصفهان یادمی کند: 
همواره این انتقاد به فوتسال اصفهان گرفته می شد 
که چرا این استان علیرغم همه استعداهای بومی که 
دارد از داشتن یک تیم بومی محروم مانده است. در 
همین راستا امس��ال با حضور تیم های گیتی پسند 

نوین، نیک اندیش ش��هرداری و تیم افزون پالست 
کاش��ان با بازیکن��ان و کادرفنی بوم��ی، این ضعف 

مرتفع شد. 
وی از این اتفاق به عنوان  ب��رگ زرین دیگری برای 
فوتس��ال اصفهان یاد کرد: با تکیه بر دانش و توانایی 
بومی می ت��وان قله ه��ای موفقیت را فت��ح کرد  و 
امیدوارم این تفکر و اعتماد به نیروهای بومی در تفکر 

مدیران استانی جای خود را پیدا کند. 
  وی ب��ه مقام س��ومی تی��م فوتب��ال آینده س��ازان 
میهن نجف آباد در لیگ برتر بانوان هم اشاره کرد و 
 گفت: فعالیت ها و افتخارات بانوان فوتبالیست از نگاه 
رسانه ها مغفول مانده اس��ت و این درحالی است که  
لیگ برتر بانوان نیز به اندازه لیگ آقایان حس��اس و 
با کیفیت برگزار می ش��ود و به تازگی هم سه نفر از 
بازیکنان این تیم، به تیم ملی دعوت شده اند که هیچ 

کجا رسانه ای نشد. 

لیگ های اصفهان نمونه هستند
عضو هیأت رییسه سازمان لیگ می گوید: اگر فعالیت 
های صورت گرفته در طرح آسیا ویژن در اصفهان را با 
استان های شیراز،آذربایجان شرقی، خراسان، تهران 
و خوزستان مقایسه کنید دقیقا به این نتیجه خواهید 
رسید که لیگ های اصفهان در کشور نمونه هستند. 
وی می گوی��د: برگ��زاری لیگ، نیازمند پتانس��یل 
نیروی انسانی، سخت افزار و توانمندی مدیریت در 
اجرای مسابقات است. اصفهان در زمینه نظم و اقدام 
 خیلی عالی عمل کرده اس��ت و تنها در بحث اجرا با 
ضعف هایی روبه رو بوده که در پی اصالح آن هستیم، 
 اما در مجموع اصفهان سرآمد برگزاری لیگ در کشور 

است.
 عضو کمیته فوتبال فدراسیون معتقد است: برگزاری 
لیگ باعث توس��عه یافتگی فوتبال و ایجاد نشاط در 
بین جوانان اقصی نقاط استان می شود و ما در طول 
 سال با همکاری باش��گا ه ها، مؤسس��ات ورزشی و 
هیأت های ورزشی بیش از هشت هزار مسابقه برگزار 
 کرده ای��م. هرکس که تفکر فوتبالی داش��ته باش��د 
می داند برگزاری این تعداد مسابقه چقدر دشوار است 
و بی جهت نبوده که هیأت فوتبال اس��تان به عنوان 

هیأت نمونه در کشور انتخاب شده است. 

رییس هیأت فوتبال استان اصفهان:

انتقادها محکمه پسند نیست، عوام فریبی است

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، خبرهای حاش�یه ای مربوط به تغییر و تحوالت در رأس هیأت فوتبال استان  گروه 
بیش از پیش قوت گرفته اس�ت. هر چند این اتفاق تازگی ندارد و تا ذهن فوتبال دوستان یاری می کند همواره همه ورزش

مدیران کل اداره ورزش و جوان�ان در ابتدا درصدد تغییرات در این هیأت بودند، ام�ا بعداز چندی همه چیز فراموش 
می شود و فعالیت ها روند معمولی به خود می گیرد.



یادداشت

 100 هزار هکتار از مراتع 
چهارمحال و بختیاری بیمه شد

مدی��رکل مناب��ع طبیع��ی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: در حال حاض��ر 100 هزار 
هکتار از مراتع اس��تان بیمه شده 

است.
عطاءاهلل ابراهیم��ی در گفتگو با 
خبرنگار ف��ارس اظهار داش��ت: 
طرح واگذاری 250هزار هکتار از 
مراتع استان آماده شده است و در 
سریع ترین زمان به بهره برداران واگذار می شود. وی از افزایش بیمه مراتع 
استان از30 هزار هکتار به100هزار هکتار خبر داد و گفت: واگذاری20 
هزار پروانه چرای دام به روس��تاییان و عشایر استان به صورت مستقیم، 
گذران زندگی100 هزار نفر را فراهم کرده اس��ت. ابراهیمی بر ضرورت 
اجرای طرح صیانت از جنگل های استان تأکید کرد و افزود: این طرح از 
سال آینده در10 هزار هکتار از جنگل های بازفت اجرا می شود. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، منابع طبیعی را شریان 
حیاتی کش��ور دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: 309 هزار هکتار جنگل در 
چهارمحال و بختیاری وجود دارد که این شریان حیاتی تنها با مشارکت 
مردم به صورت بهتر حفظ می ش��ود. وی با اشاره به سخنان رهبر معظم 
انقالب افزود: با توجه به اهمیت منابع طبیعی در توسعه همه جانبه، باید 

برای اصالح و توسعه این بخش فرهنگ سازی مناسبی صورت پذیرد.

خبر ویژه

رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح 
استان

حجت االسالم احمدرضا پور خاقان

 احیا و اجرای فرائض امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت و قداس��تی 
برخوردار است که برای احیای آن، قیام خونین عاشورا پدید آمد.

برخ��ی از عبادت ها اثر س��ازنده ف��ردی دارد و برخی نیز اف��زون بر دارا 
بودن ثمره ش��خصی از فواید اجتماعی برخوردار اس��ت که از جمله این 
عبادت ها، امر به معروف و نهی از منکر اس��ت. با نهادینه ش��دن فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر، بس��یاری از ناهنجاری ه��ا در جامعه رفع 
می شود. امر به معروف و نهی 
از منکر احس��اس مسئولیت 
در برابر خود و دیگران و نشانه 
خیرخواهی انس��ان ها نسبت 
به یکدیگر اس��ت، این فریضه 
بزرگ اگر بهنگام انجام ش��ود 
 زمین��ه ب��رای روی��ش انواع 

خوبی ها فراهم می شود. 

اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
رمز رستگاری جامعه است

چهره روزیادداشت
اختصاص 170میلیارد ریال به ایمن سازی محور بروجن به لردگان

علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی روز سه شنبه در س��فر به شهرستان بروجن در 
جمع مردم شهر گندمان از تخصیص170میلیارد ریال اعتبار به ایمن سازی محور 

ارتباطی بروجن به لردگان خبر داد.
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همچنین در ذیل جدول        ادامه از صفحه  یک:
7 الیحه بودجه92 اختیار جابه جایی این اعتبار ردیف 
فوق را هم به دولت برای هزینه در سایر موارد داده و 
در سایر ردیف ها هم آثار این بند ماده 34 به صورت 
پراکنده آمده اس��ت، در صورتی که در قانون برنامه 
پنجم صراحتا به تمرکز این اعتبار10درصدی ذیل 
وزارت بهداش��ت در یک ردیف خاص را پیش بینی 
کرده اس��ت. به همین منظور، ایرادات و اش��کاالتی 
بر بودجه س��المت در الیحه بودجه س��ال92 وارد 
است که در همین راس��تا خبرگزاری فارس استان 
چهارمحال و بختاری گفتگویی با حمیدرضا عزیزی 
عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان و نماینده مردم 
اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس ترتیب داده 
شده است که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید. 
آی�ا در تدوین بودجه س�امت س�ال92 
تمرک�ز اعتبارات�ی در نظر گرفته ش�ده 

است؟
بند »ب« م��اده 36 ، برنامه تمرکز سیاس��تگذاری، 
برنامه ریزی و نظارت  بخش س��المت در کش��ور را 
در وزارت بهداشت دانسته اس��ت، ولی با پراکندگی 

اعتب��ارات در ردیف های مختلف حت��ی ردیف های 
متفرقه که هیچ صاحب مش��خصی برای آنها نیست 
همچون روال س��نتی و برخالف سیاست های کلی 
و قان��ون برنامه به چش��م می خورد. بهت��ر بود همه 
ردیف های اعتباری سالمت به ذیل وزارت بهداشت 
منتقل می ش��د تا سیاس��تگذاری و نظارت ناشی از 
اجرای این ماده برنامه ضمان��ت اجرایی می یافت و 

وزارت بهداشت پاسخگو بود.
در بودجه س�ال 92 در رابط�ه با اقدامات 
مقابله ای با کاالها و اقدامات آسیب رسان 
ب�ه س�امت و داروهای�ی ب�ا احتم�ال 
س�وء مصرف، چه میزان بودج�ه در نظر 

گرفته شده است؟
از اش��کاالت دیگر این الیحه کاهش اعتبار ناش��ی 
از اجرای بن��د »الف« ماده 37 مرب��وط به اقدامات و 
کاالهای آسیب رسان به سالمت و داروهایی با احتمال 
سوء مصرف مواد است که در سال91 اعتبارش حدود 
70 میلیارد تومان بود، ولی در الیحه سال92 به20 
میلیارد تومان کاهش یافته است. ظاهرا برنامه های 
جدی برای کاهش کاالها و اقدامات آسیب رسان به 

خوبی اجرا شده است و ما شاهد آلودگی هوا در مقابل 
سوخت ناسالم خودروهای ناس��الم و غیراستاندارد 
نیس��تیم. همچنی��ن هم��ه کارخانج��ات و عوامل 
آسیب رس��ان به س��المتی از جمله قاچاق  کاالهای 
غیراستاندارد و وجود این کاالها در بازارهای ایران از بین 

رفته، ولی این عوامل زیادتر شده و کم نشده است.
عل�ت ای�ن کاه�ش اعتب�ار را در چ�ه 

می بینید؟
شاید عملکرد ضعیف وزارت مربوطه برای کسب این 
درآمد و جلوگیری از عوامل آسیب رسان باعث کاهش 

این اعتبار شده است.
در همین رابطه درمورد تبلیغات مربوطه 
در راس�تای مقابله با خدمات و کاالهای 
تهدیدکننده س�امت چه اعتباراتی در 
نظر گرفته شده اس�ت. آیا این اعتبارات 
تخصیصی جوابگ�وی مقابله با این موارد 

است؟
بند »ج« ماده 37 درمورد تبلیغ خدمات و کاالهای 
تهدید کننده س��المت است در س��ال91 حدود20 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود. الیحه 92 

این اعتبار به نصف یعنی10میلیارد تومان تبدیل شده 
و ضمانت اجرایی الزم برای اجرای درست قانون برنامه 
پیش بینی شده است. همچنین شاهد تبلیغات کاالها 
و مواد تهدیدکننده س��المتی حتی از طریق مراکز 
دولتی و رسمی نیستیم، با وجود جریمه های یک تا 
100میلیون تومانی برای این اقدامات تهدیدکننده 
سالمتی، دلیل کاهش اعتبار مربوط به بند »ج« ماده 

37 روشن نیست.
اعتب�ارات مربوط به بیم�اران تصادفی و 
ترافیکی در بودجه 92 به چه شکل است؟

الیحه بودجه92 درمورد بند »ب« ماده 37 درمورد 
اخ��ذ و پرداخت10درصد حق بیمه ش��خص ثالث 
سرنش��ین و مازاد به حس��اب وزارت بهداشت برای 
جبران قسمتی از هزینه بیماران تصادفی و ترافیکی 
اس��ت که این اعتبار به صورت دقیق و روش��ن ذیل 
وزارت بهداشت لحاظ نشده و در عمل ضمانت اجرایی 
الزم در بودجه برای پرداخت به موقع این اعتبارات به 
مراکز بیمارستانی جهت جبران خدمات اورژانسی به 

مصدومین ترافیکی دیده نشد است.
بهره مندی مردم از بیمه سامت ایران در 

بودجه92 به چه شکل لحاظ شده است؟
در بند »ب« ماده 38 برنامه س��ازمان بیمه سالمت 
ایران پیش بینی ش��ده که برای 75 میلیون ایرانی با 
سرانه تعریف ش��ده که درصدی از حقوق است باید 
به صندوق این س��ازمان واریز ش��ود ت��ا همه مردم 
زیرپوشش بیمه سالمت قرار گیرند، اما با وجود حکم 
روشن قانون برنامه همچون گذشته تنها عنوان ردیف 
س��ازمان بیمه خدمات درمانی به نام سازمان بیمه 
سالمت ایران تبدیل شده است و اعتبارات پراکنده و 
سرانه های متکلف سالمت برای پوشش عادالنه مردم 

در بیمه همگانی دچار مشکل خواهد بود.
نحوه تنظیم بودجه بهداشت در الیحه 92 

به چه شکل است؟
 از اشکاالت دیگر در الیحه بودجه92 عدم ارایه الیحه 
بودجه طبق قانون برنامه پنجم مبنی بر الیحه بودجه 
عملیاتی است که بودجه به سبک سنتی تنظیم شده 
و طبیعتا بودجه سالمت نیز بر اساس بودجه عملیاتی 
و خرید راهبردی و پرداخت مبنی بر عملکرد تعیین 

نشده است.
در بودجه سامت 92 آیا در مواردی شاهد 

افزایش اعتبارات هستیم؟
در چند م��ورد جدید و قابل اش��اره، این مورد وجود 
دارد، از جمله افزایش بودجه فصل بهداشت و سالمت 
به 16832 میلی��ارد تومان که در س��ال91 میزان 
14043 میلیارد تومان بوده اس��ت و با مبلغ 2027 

میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزش��ک خانواده و 
با افزایش اعتبار سازمان بیمه سالمت ایران از 1988 
میلیارد تومان در سال91 به 2410 میلیارد تومان تا 
حدودی از نکات مثبت است، ولی افزایش قیمت ها 
و به ویژه موارد منظور ش��ده در هدفمندی یارانه ها 
ش��امل انرژی، برق، آب و س��ایر موارد هزینه ای در 
مراکز بهداشتی درمانی اس��ت که هزینه های آ ها را 
باال می برد و یا افزای��ش دارو و درمان که اگر جبران 
نشود پرداخت س��هم مردم به طور مس��تقیم برای 
هزینه های سالمت بیشتر خواهد شد و این موضوع 
خالف سیاس��ت های کلی ابالغی و م��اده 34 قانون 
برنامه بوده و این هزینه های پرداختی مردم نباید از 

30 درصد بیشتر شود.
آیا مورد خاف قانونی در بودجه سامت 

92 وجود دارد؟
 از نکات خالف قانون برنامه در الیحه بودجه 92 این 
اس��ت که در حکم بند »ب« م��اده 34 قانون برنامه 
پنجم به صراحت آمده است که10 درصد خالص کل 
درآمد حاصل  از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
عالوه  بر بودجه متداول بخش سالمت، باید در بودجه 
سنواتی دیده شود؛ یعنی به اعتبارات بخش سالمت 
که هر س��ال در لوای��ح بودجه درج می ش��ده اضافه 
می گردد که برای بیماران مناطق محروم، سوختگی، 

روانی و غیره مصرف می شود.
آی�ا بودجه فرهنگ�ی و رفاهی س�امت 

افزایش داشته است؟
در بخش فرهنگی و رفاهی میزان اعتبار نس��بت به 
س��ال قبل کاهش دارد که با توجه به تورم اقتصادی 
قطعا تغذیه دانشجویان و مسائل فرهنگی، تفریحی و 

ورزشی با آسیب جدی مواجه خواهد شد.
به طور کلی اعتبار بخش سامت نسبت به 

سال قبل افزایش داشته است؟
کل اعتبار بخش سالمت نسبت به سال قبل 26 درصد 
رشد دارد، ولی تورم در بخش سالمت باالی50 درصد 

است که بر  مردم فشار خواهد آورد.
آیا اعتبارات تخصیص داده شده به بخش 
س�امت، جوابگوی اجرای طرح پزشک 

خانواده هست؟
به طور کلی با ای��ن اعتبارات اجرای طرح پزش��ک 
خانواده و رسیدگی به سالمت جامعه و ارتقای سالمت 
مردم و پرداخت حقوق پرس��نل دانشگاه های علوم 
پزشکی و کارانه پزش��کان با مشکل مواجه می شود، 
این در حالی اس��ت که وزارت بهداشت موظف است 
شش هزار تخت بیمارستانی را نیز تا پایان شهریور  ماه 

سال آینده راه اندازی کند.

گفتگو با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛ 

سالمت؛ بی نصیب از درآمد هدفمندی 

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

تحدید حدود اختصاصی
7083 ش��ماره: 11400 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب بوم کند و ساختمان 
دامداری بش��ماره پالک 354- فرعی از 98- اصل��ی واقع در چاله قره جزء بخش 
10 ح��وزه ثبتی نطن��ز بنام آقای مهدی دهقانی فرزند حس��ین در جریان ثبت می 
باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب 
دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم 
در س��اعت 10 صبح روز 1392/2/21 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی ب��ه کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 382 شادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز

احضار
8016 چ��ون خان��م نس��رین آزادی فرزند محمدعلی ش��کایتی علی��ه آقای بابک 
جهانبخش فرزند حسین مبنی بر ضرب و جرح، تدلیس در ازدواج، توهین، فحاشی 
مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 910555 این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از 
مته��م مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت 
پاس��خگویی به اتهام خ��ود به این مرجع مراجعه نمای��د در صورت عدم حضور 
دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 19642 دفتر بازپرسی شعبه 

اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8017 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1164/91 خواهان مرتضی س��هل آبادی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت 1- سید مهدی صالحی 2- محمدرضا 
نادری زاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/2/1 
س��اعت 4 تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 15 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.  م الف/ 18740 دفتر شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8069 کالس��ه پرونده: 903/91، ش��ماره دادنامه: 1324، مرجع رسیدگی: شعبه 

18 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مژگان الس��ادات جمش��یدی نشانی: 
شهرک ولیعصر سه راه سیمین قسمت E، خواندگان: 1- احمد همدانیان 2- شهین 
درخش��ان هر دو مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال س��ند رسمی خودرو، 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خواهان 
به طرفیت خوانده یاد ش��ده باال به خواس��ته الزام به انتقال س��ند رسمی خودرو 
سواری پی کی به شماره انتظامی 884/13 ن 47 به انضمام مطلق خسارات وارده 
با عنایت به محتویات پرونده، استعالم به عمل آمد از مرجع انتظامی در خصوص 
آخری��ن مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه ش��ده از ط��رف خواهان، عدم 
حضور خواندگان و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب، ش��ورا 
دع��وای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد ماده 198 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدن��ی و مواد 10 و 219 
و 220 و 221 و 223 و 225 قان��ون مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده ردیف اول 
آقای احمد همدانیان به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال رسمی سند 
خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 40/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از 
انقضای مهل��ت واخواهی قابل تجدیدنظرخواه��ی در دادگاه های عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. در خصوص خوانده ردیف دوم خانم شهین درخشان با توجه 

به اینکه دعوی مطروحه متوجه ایش��ان نمی باشد مستند به بند 4 ماده 84 قانون 
آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. م الف/ 19756  ترنج 

مهرگان- قاضی شعبه هجدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8070 در خصوص پرونده کالس��ه 1025 خواهان آقای حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه و تأمین خواس��ته به طرفیت آقای عباس نوری تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/2/3 لغایت 17/30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در بهارستان- انتهای 
خیابان الفت- جنب ش��رکت عمران- مجتمع قضایی بهارس��تان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 38 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8071 در خصوص پرونده کالس��ه 2053/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه یک فقره چک به طرفیت مهراب احمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای روز 2شنبه مورخ 92/2/23 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8072 در خصوص پرونده کالس��ه 2037/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره چک بش��ماره 470491 و هزینه دادرس��ی و غیره به 
طرفیت مجتبی قربانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای مورخ 92/2/16 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر شعبه هشتم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8073 ش��ماره: 750/91 ش ح 24 به موجب رأی ش��ماره 1051 تاریخ 91/10/11 
حوزه 24 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه راضیه ش��هریاری گش��نیگانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
س��ه میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و هشت 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )90/10/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان حمید عابدی نش��انی 
محل اقامت: اصفهان خ وحید خ مابین رودکی و ارتش ساختمان بهشت. و پرداخت 
نیم عش��ر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 24 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8074 ش��ماره: 865/91 به موجب رأی ش��ماره 1085 تاری��خ 91/10/13 حوزه 
29 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
قدرت اله ش��یری نام پدر: ابراهیم مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 

چهار میلیون و س��ی ص��د هزار ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت چهل و دو 
ه��زار ریال بابت هزینه دادرس��ی طب��ق تعرفه و پرداخت خس��ارات تأخیر تأدیه 
از تاری��خ سررس��ید چ��ک 90/9/9 تا تاریخ اج��رای حکم و پرداخت 0/5 عش��ر 
ح��ق االجرا. مش��خصات محکوم له: حمید عابدی نام پدر:عبداله ش��غل: کاس��ب، 
نش��انی محل اقامت: اصفهان خ س��جاد مقابل بانک صادرات بیمه توس��عه. ماده 
34 قان��ون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه ب��ه محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موق��ع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي 
ب��راي پرداخت محک��وم به بدهد یا مال��ي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محک��وم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي ک��ه خود را قادر ب��ه اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
 اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 29 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8075 کالس��ه پرونده: 403/91 حل 12، ش��ماره دادنامه: 525، مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه دوازدهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان خمینی ش��هر، خواهان: حمید 
عابدی فرزن��د عبداله، خوانده: محمدعلی حاجیان فرزن��د قدمعلی مجهول المکان، 
رأی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی حمید عاب��دی بطرفیت محمدعلی 
حاجیان بخواسته مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال به استناد یک فقره چک 458027-

91/7/30 نظ��ر به اینک��ه خوانده علی رغم ابالغ قانون��ی هیچگونه دفاعی در قبال 
خواس��ته خواهان به عمل نیاورده است و نظر به اینکه وجود اصل مستند دعوی 
در ید خواهان حاکی از اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه آن 
دارد لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
3/000/000 ریال اصل خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه 
از سررس��ید لغایت اجرا در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی خمینی شهر است. 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
8076 در خصوص پرونده کالس��ه 1002/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید کش��اورزی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای مورخ 92/2/18 س��اعت 2/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 39 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8077 در خصوص پرونده کالسه 997/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حس��ن یزدانی فر تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ 92/2/4 ساعت 17/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8078 در خصوص پرونده کالس��ه 2025/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرج اله رحیمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/2/10 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، مجتمع 

ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8079 ش��ماره: 587/91 بموجب رأی ش��ماره 844 تاری��خ 91/10/10 حوزه 25 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
زه��را امینی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبل��غ 30/300/000 بابت 
اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از 
سررس��ید چک ها )057235-91/7/15 سیزده میلیون ریال و 87/8/30-468578 
مبل��غ هفده میلیون و س��یصد هزار ریال( لغایت زمان وص��ول در حق خواهان 
حمی��د عابدی نش��انی محل اقامت: خ س��یمین ک میرعظی��م ک جواهری پ 11 و 
پرداخت نیم عش��ر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: 
چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت 
 های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 25 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8080 ش��ماره: 785/91 ش 39 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1275 تاریخ 91/11/14 
حوزه 39 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمد کریمی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 30/000/000 
ری��ال بابت اص��ل خواس��ته و 30/000 ریال باب��ت هزینه دادرس��ی و همچنین 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 91/5/28 لغایت تاریخ وصول که 
محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران بعهده اجرای احکام می باش��د گردید. مش��خصات محکوم له: حمید عابدی 
نش��انی محل اقامت: خ س��جاد-مقابل بانک صادرات طبقه فوقانی بیمه توس��عه. 
م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بده��د یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
ب��ه از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خ��ود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه 
ندان��د باید ظ��رف مهلت مزب��ور صورت جام��ع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
 تس��لیم کند و اگر مالي ن��دارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 39 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8081 در خصوص پرونده کالس��ه 1105/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت محس��ن محمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
ب��رای روز ش��نبه م��ورخ 92/2/14 س��اعت 3/45 عصر تعیین گردیده اس��ت. با 
توج��ه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ 
نمایی��د. در ص��ورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8082 در خصوص پرونده کالس��ه 1103/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رس��ول احمدپور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز ش��نبه م��ورخ 92/2/14 س��اعت 3/30 عصر تعیین گردیده اس��ت. با 
توج��ه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ 
نمایی��د. در ص��ورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
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کشف سومین منظومه ستاره ای 
نزدیک به خورشید

دانشمندان ناسا موفق به کشف 
دو س��تاره جدید ش��ده اند که 
به گفته آنها س��ومین منظومه 
س��تاره ای نزدیک به خورشید 

محسوب می شود.
این دو س��تاره، نزدی��ک ترین 
منظومه های س��تاره ای کشف 
ش��ده از س��ال1916تاکنون 
محسوب می شوند. این منظومه 
موسوم به»WISE J104915.57-531906« توسط کوین لوهمان 
دانشیار ستاره شناسی و اخترفیزیک دانشگاه پنسیلوانیا و پژوهشگر 
مرکز سیارات فراخورش��یدی و جهان های قابل سکونت پنسیلوانیا 
کشف شده است. هر دو س��تاره در این منظومه دو ستاره ای جدید، 
کوتوله قهوه ای محس��وب می ش��وند. این نام به س��تارگانی اطالق 
می شود که از لحاظ جرمی برای داغ شدن و روشن کردن همگداخت 
هیدروژن بسیار کوچک هستند. در نتیجه این ستارگان بسیار سرد 
و تاریک بوده و شبیه به یک سیاره غول پیکر مانند مشتری هستند تا 

ستاره درخشانی مانند خورشید.
فاصله این منظومه س��تاره ای 6/5 س��ال نوری بوده که به نوبه خود 
بسیار نزدیک محسوب می شوند. این سیستم به دلیل فاصله نزدیک 
آن به زمین برای پژوهش های آینده برای س��یارات احتمالی بسیار 
مطلوب است. از آنجایی که این منظومه، سومین منظومه ستاره ای 
 نزدیک به زمین بوده، در آینده دور ممکن است یکی از اولین مقاصد 

مأموریت های سرنشین دار به خارج از منظومه شمسی باشد.
این منظومه تنها کمی از دومین س��تاره نزدیک به منظومه شمسی 
موسوم به ستاره بارنارد دورتر اس��ت که در فاصله0/6 سال نوری از 

خورشید در سال1916کشف شد.
نزدیک ترین منظومه ستاره ای به خورشید شامل آلفا قنطورس است 
که در فاصله 4/4 سال نوری از خورش��ید در سال1839کشف شده 
و دیگری پروکس��یما قنطورس که در سال1917در فاصله 4/2سال 

نوری شناسایی شد.

ابداع جدید یک شرکت آمریکایی می تواند کلید منازل 
را به یک وس��یله  تاریخی تبدیل کرده و از بدن انسان به 
عنوان بخشی از فرآیند احراز هویت امن برای باز کردن 

دیجیتالی در استفاده کند.
دستگاه »BodyCom« شرکت میکروچیپ تکنولوژی 
از بدن به عنوان یک سیم برای انتقال کد رمزگشا از یک 
جاس��وئیچی عالم��ت دار دیجیتالی در جی��ب کاربر به 
صفحه لمس��ی بر روی هر چیز قابل دسترسی استفاده 

می کند.
اما نسخه های آینده از رسانایی خاص هر فرد برای تعیین 
هویت کاربران استفاده خواهد کرد. این سیستم نیازی 
به پیل ندارد، چرا که تمام جریان مورد نیاز برای تأمین 
نیروی جاسوئیچی از طریق گوشت و خون خود کاربر از 

ایستگاه پایه منتقل می شود.
از این دستگاه می توان برای باز کردن درها، گاوصندوق و 
 خودرو یا برای فعالسازی ابزارهای قدرتی، سیستم های

رایانه ای و حتی س��الح های گ��رم بهره ب��رد. در حال 
حاضر یک شرکت ایتالیایی در حال کار بر روی سیستم 
BodyCom ب��رای کاله های موتورس��یکلت جهت 
اطمینان از اس��تفاده کاربران از کاله در زمان رانندگی 

است.
به گفته این ش��رکت، در حال حاضر طیف وس��یعی از 
کاربردها برای سیستم های مرتبط با بدن وجود داشته 
 و هیچ چی��ز ایمن تر از ب��دن برای کنترل دس��تگاه ها 

نیست.
ش��رکت میکروچیپ تکنولوژی تأکید کرده اس��ت که 
افزودن الگوریتم های رمزگشا مانند استاندارد پیشرفته 
رمزگش��ایی می تواند امکان رخنه در سیس��تم را کمتر 

کند.
به گفته سازندگان، اگرچه در حال حاضر این دستگاه به 
تماس مستقیم بین کاربر و صفحه نیاز دارد، اما می توان 
آن را برای امکان احراز هویت از فاصله چند سانتیمتری 

تنظیم کرد.
نس��خه های آین��ده حت��ی می توانن��د از کیفیت های 
 منحصربه فرد رس��انایی بدن ه��ر کاربر ب��رای تعیین 
این که آیا فرد دارای جاسوئیچی خود کاربر اصلی است، 

استفاده کنند.

؟
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طی هفت روز گذشته چهار سیارک در ابعاد مختلف از فاصله 
ایمن از کنار زمین عبور کرده اند که همگی آنها تنها چند روز 

قبل شناسایی شده بودند.
گذر این چهار س��یارک از کنار زمین در فاصله زمانی چهار 
تا10مارس )14 تا20اس��فند( اتفاق افت��اد، اما همگی این 
س��یارک ها چند روز پیش از عبور از کنار زمین، شناس��ایی 

شده بودند.
سیارک 2013EC  با قطر12متر در تاریخ چهارم مارس )14 
اسفند( از فاصله 383 هزار کیلومتری زمین که معادل فاصله 

زمین تا ماه است، عبور کرد.
این س��یارک تنها دو روز قبل در تاریخ دوم مارس توس��ط 
 پ��روژه تلس��کوپ مج��ازی )VTL(  در ایتالیا شناس��ایی 

شده بود.
سیارک 2013ET  بزرگ ترین سیارکی است که طی هفت 
روز گذشته از کنار زمین عبور کرده است، تخمین های اولیه، 
قطر این س��یارک را140متر اعالم کرده بودن��د، اما تصاویر 

آنتن راداری گلداستون ناسا اندازه دقیق آن را40متر نشان 
می دهد.

این س��یارک نیز که تنها ش��ش روز قبل توس��ط رصدخانه 
آسمان کاتالینا در دانش��گاه آریزونا شناسایی شده بود، نهم 
م��ارس )19 اس��فند( از فاصله965ه��زار کیلومتری زمین 

عبور کرد.
س��یارک2013EC20  با قطر هفت متر نیز که دو روز قبل 
شناس��ایی ش��ده بود، در تاریخ نهم مارس )19 اس��فند( از 
فاصله150هزار کیلومتری زمین که نص��ف فاصله زمین تا 

ماه است، عبور کرد.
س��یارک2013EN20با قطر هفت مت��ر، دهم مارس )20 
اسفند( از فاصله ای فراتر از مدار ماه عبور کرد. این سیارک 

نیز تنها سه روز قبل شناسایی شده بود.
ناس��ا و اخترشناس��ان در سراس��ر دنیا به صورت مس��تمر 
 وضعیت س��یارک های نزدیک ب��ه زمین را تحت بررس��ی 

دارند.

گذر چهار سیارک از کنار زمین در یک هفته!

فستیوال ساالنه شتر مرغ 
در آریزونای آمریکا

 امام علی )علیه السالم(:
هر کس به جز حق جویای عزت شود به ذلت درافتد و هر کس با حق عناد 

ورزد خوار گردد.
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