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معاون آبخيزدارى اداره كل منابع طبيعى استان:

مسئول كانون سنگ ايران گفت :

كاهش قيمت دالر و افزايش 
يورو درمركز مبادالت 4

توسعه پايدار با رشد توليد 
و اشتغال محقق مى شود 78

همه چيز راجع به گلو درد 
5و درمان آن

 وابستگى به نفت زياد شده 
است

سى و سه پل، ميزبان 33 نقاش

ــند  ــال هاى اخير به دليل بى توجهى به برنامه ها و س طى س
چشم انداز وابستگى كشور به نفت و تصدى گرى دولت افزايش 
يافته است. اين اتفاق حاصل بى اعتمادى به توانمندى اقشار 
ــگان بخش هاى  ــگان و فرهيخت ــون و به خصوص نخب گوناگ

مختلف كشور و سرمايه هاى انسانى بود و... 

ــزدارى اداره كل منابع  ــب امينى، معاون آبخي ديدار ابوطال 3
طبيعى استان اصفهان اين بار در فضايى متفاوت با خبرنگاران انجام 
شد. تپه هرندى، ميزبان خبرنگارانى بود كه با او جلسه داشتند تا اين 

مدير ازكمبود 70ميليارد تومانى كمبود اعتبارات اجرايى بگويد.

نمايشگاه هاى استاد 
و شاگردى

ــال 92 كليد  ــاى هنرى س ــگاه ه بالخره اولين نمايش
ــال  ــتن بيش از يك ماه از آغاز س خوردند.  بعد از گذش
ــر بردن گالرى ها،  ــكوت و خاموشى به س جديد و در س
ــه كار گروهى،  ــى دو مجموع ــدن يك ــش درآم به نماي
ــال جديد  ــرى در س ــن فعاليت هن ــر گرفت ــراى از س ب
اميدوار كننده به نظر مى رسد. در اين ميان وجود برخى از 
ــاگردى جالب توجه به نظر  ــتاد و ش نمايشگاه هاى اس

مى رسد و مى توان در...

س: حميدرضا نيكومرام/ زاينده رود]
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بدون شك اصفهان پايتخت فوتبال 
6

ايران است

سهم كانون هاى مساجد 
7

در خلق حماسه سياسى

ــه اصطالح كوپ  ــكل فله اى و ب ــنگ هاى معدنى ايران به ش «س
ــت و صرفا قيمت  ــود كه داراى ارزش افزوده اى نيس صادر مى ش
ــن عرصه، ــه فعاالن اي ــن كه به گفت ــت . جالب اي خود كوپ اس
 چينى ها سنگ هاى معدنى ما را به شكل همان كوپ مى خرند و 
ــنگ را به خود  آن گاه پس از فرآورى، با قيمت چند برابر همان س
ــود چينى ها براى اين كه سود  ما مى فروشند. حتى گفته مى ش
ــود، به جاى اين كه كوپ ها را به  ــترى از اين كار عايدشان ش بيش
كشور خود منتقل و سپس فرآورى كنند، با استقرار دستگاه هاى 
ــام مى دهند، از  ــتى هاى بزرگ انج مخصوص، اين كار را در كش
اين روست كه فعاالن اين عرصه از واردات سنگ احساس نگرانى 
ــنگ ايران هم اكنون با آن  مى كنند.» چالش هايى كه در بازار س

روبه رو هستيم، برگرفته برخى از شايعاتى است كه در گزيده از متن 
باال ذكر شده و كارشنان حوزه سنگ و مواد معدنى بر اين باورند كه 
در بازار سنگ ايران سود حداكثرى كه مى تواند متعلق به صنعت 
ما باشد به كشورهاى ديگر فرستاده مى شود و تنها حداقل سرمايه 
ــت مطبوعاتى كه به مناسبت نهمين  وارد ايران مى شود. در نشس
دوره نمايشگاه تخصصى سنگ و صنايع وابسته در اصفهان برگزار 
شد، حسين امير يوسفى مسئول كانون سنگ ايران، رضا احمدى 
رييس انجمن سنگ استان اصفهان و مجيد نايب زاده رييس بخش 
ــگاه هاى اصفهان به صحبت  نمايشگاه هاى داخلى شركت نمايش

پرداختند كه در ادامه گزارش گزيده اى از آن را مى خوانيد:

واكنش فيروزآبادى 
به اظهارات احمدى نژاد

توسعه صنايع پاك
محور توسعه استان

اصفهان، مدينه دلربا 
با اصالتى غرورآفرين

افتتاح بزرگ ترين  كارخانه 
توليد اكسيژن كشور

صداى بلند خوانى كتاب 
از شهر كتاب اصفهان 

مى آيد 
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چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

نامزد رياست جمهورى نمى شوم
ــاره به اين كه بنا ندارم كانديداى يازدهمين  محمدعلى نجفى با اش
دوره رياست جمهورى شوم، گفت: در اين زمينه تصميم نهايى خود 

را گرفته ام و قطعاً كانديد نخواهم شد. 
 وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اگر دولت اصالحات برسر كار آيد 
شما به عنوان وزير حاضر هستيد فعاليت كنيد يا خير، گفت: بنا ندارم 
ــوم، اما آمادگى دارم به عنوان مشاوره در  در كارهاى اجرايى وارد ش

خدمت دولت بعدى باشم. 
ــش كه بعد از اتمام سومين دوره شوراها   نجفى در پاسخ به اين پرس
به چه كارى پرداخت خواهيد كرد، گفت: بنده استاد دانشگاه شريف 
هستم كه بازنشسته شده ام و مى خواهم بعد از اتمام فعاليتم در شورا 

به كارهاى شخصى و عقب مانده خود برسم.

واكنش فيروزآبادى 
به اظهارات احمدى نژاد

ــن فيروزآبادى، رييس ستاد كل نيروهاى مسلح  سرلشكر سيد حس
گفت: آرمان جمهورى اسالمى ايران، عدالت و حمايت از محرومين 

است. 
ــان را بايد دنبال كند.  ــود، همين آرم هر كس رييس جمهور مى ش
ــور، آقاى  ــرم رييس جمه ــام محت ــازى مق ــد كرد: جو س وى تأكي
احمدى نژاد در سفر به استان خوزستان غيرقابل قبول و مايه تشويش 
اذهان عمومى است.  عضو شوراى عالى امنيت ملى خاطر نشان كرد: 
ــتار عدالت بوده و شهداى اين  ملت ايران نشان داده كه همه خواس
ملت فداييان عدالت هستند، لذا اميداريم آقاى احمدى نژاد به اين 

گفتمان خود خاتمه دهد.

تذكر جديد الريجانى به احمدى نژاد
  بر اساس ابالغيه على الريجانى رييس مجلس به احمدى نژاد، رييس 
مجلس با اشاره به ماده 7 قانون محاسبات عمومى كشور اعالم كرده 
است كه مصوبه آخر سال دولت درباره تكليف وزارت ارتباطات براى 
ابالغ استانداردهاى درگاه هاى دستگاه هاى اجرايى، به علت تكليف 
ــتگاه هاى دولتى به تأمين اعتبار از محل هاى نامشخص مغاير  دس

قانون بوده و بايد لغو شود. 

شرايط برگزارى مناظره زنده 
بين كانديداها

مدير شبكه يك سيما امكان برگزارى مناظره هاى زنده در تلويزيون 
براى نامزدهاى انتخابات دوره يازدهم رياست جمهورى را منوط به 

محدود بودن تعداد اين افراد دانست. 
نشست خبرى تشريح برنامه هاى انتخاباتى و برنامه هاى سال 1392 
ــت ماه در ساختمان توليد شبكه يك  شبكه يك سيما دوم ارديبهش
سيما برگزار شد. مهدى فرجى، مدير شبكه يك درباره مناظره  هايى 
ــت جمهورى براى نامزدها در  كه همچون دوره قبل انتخابات رياس
رسانه ملى در نظر گرفته شده است، توضيحاتى ارايه داد. وى گفت: 
اگر تعداد كانديداها محدود باشد، برگزارى مناظره  زنده ممكن است 
البته شرط ما براى امكان برگزارى مناظره براى آنها تأييدشان توسط 

شوراى نگهبان است.

يك فوريت طرح ايجاد حساب ويژه 
حمايت از توليد ملى تصويب شد

ــالمى يك فوريت طرح ايجاد حساب  نمايندگان مجلس شوراى اس
ويژه حمايت از توليد ملى را تصويب كردند.

ــه علنى روز سه شنبه  ــوراى اسالمى در جلس نمايندگان مجلس ش
مجلس با 149 رأى موافق،  24 مخالف  و 10 رأى ممتنع، يك فوريت 
ــى را تصويب كردند تا  ــاب ويژه حمايت از توليد مل طرح  ايجاد حس
ــى  ــيون هاى تخصصى مجلس بررس ــن طرح در كميس جزييات اي

شود. 
ــين زاده بحرينى، نماينده مردم مشهد به عنوان  محمدحسين حس
ــاب ويژه حمايت از  ــان اين كه طرح ايجاد حس طراح اين طرح با بي
توليد ملى به امضاى 181 نفر نمايندگان مجلس رسيده است، گفت: 
ما در اقتصاد كشورمان مبتال به تورم ركودى هستيم و اقتصاد ما از دو 
پديده همزمان تورم و ركورد رنج مى برد. نماينده مردم مشهد ادامه 
ــى از منابع كشور  ــت كه بخش داد: معناى ركود در اقتصاد ما اين اس
ــت و كارخارنجات زيادى وجود دارد كه  با  ــتفاده اس معطل و بالاس

بخشى از ظرفيت خود كار مى كنند.
حسين زاده بحرينى با تأكيد بر اين كه مسائل بلند مدت و ساختارى 
ــده تا ظرفيت واقعى در فعاليت هاى  ــورمان باعث ش در اقتصاد كش
توليدى وجود نداشته باشد، اظهار داشت:  در يك ونيم سال گذشته 
ــده و پيش بينى ها در  ــكل ركود در اقتصاد كشورمان بيشتر ش مش
ــان  ــد اقتصادى از مراجع بين المللى و داخلى نش خصوص نرخ رش
ــد اقتصادى  ــت و نرخ رش ــدت پايين اس مى دهد كه اين نرخ به ش

كشورمان منفى است.

ــى  ــخصيت ها و فعاالن سياس ــدود ده ها نفر از ش تاكنون ح
براى كانديداتورى در انتخابات، به طور رسمى اعالم آمادگى 
ــتند و  ــز از جناح اصولگرايان هس ــد. اكثر اين افراد ني كرده ان
ــوى  ــان، بقيه حتى از س ــمارى از آن ــت ش به جز تعداد انگش
ــؤال  ــوند! حال س ــان نيز جدى گرفته نمى ش خود اصولگراي
اينجاست كه چرا تب كانديداتورى به ناگاه اين همه باال رفت 
به طورى كه كانديدا نشدن افراد، جذابيت خبرى بيشترى از 

نامزدى شان پيدا كرده است؟
اين موضوع را در چهار بند مى توان بررسى كرد:

ــورمان - كه نامش  ــهرهاى كوچك كش ــى از ش 1     در يك
محفوظ است - در انتخابات مجلس اول و دوم و سوم، همواره 
حدود چهار ، پنج نفر كانديدا مى شدند و يكى شان به مجلس 
مى رفت تا اين كه در انتخابات مجلس سوم، اتفاق خاصى در آن 
شهر افتاد: «يك دستفروش كه بر روى گارى دستى ساندويچ 
مى فروخت، كانديدا شد.» در آن زمان، شرط مدرك تحصيلى 
ــت و اين دستفروش با  براى كانديداتورى مجلس وجود نداش
مدرك تحصيلى سيكل، به رقابت با چهار كانديداى سرشناس 
ــرايط خاص آن انتخابات و اختالف  شهر رفت. به هر روى، ش
ــد كه در كمال ناباورى  ــديد كانديداهاى ديگر و... باعث ش ش

اين دستفروش رأى بياورد و براى يك دوره، به مجلس برود.

ــهر، ده ها نفر  ــه انتخابات آن ش ــس تا به امروز، در هم از آن پ
كانديدا مى شوند. علت اين جهش نيز اين است: «وقتى فالنى 

با آن وضعيت رأى آورد، چرا من نتوانم؟»
ــال نيز، حال و روز مشابهى  ــت جمهورى امس انتخابات رياس
ــخصيت ها خود را با محمود  را تداعى مى كند و بسيارى از ش
احمدى نژاد رييس جمهور دو دوره ايران مقايسه مى كنند و  
ــود را با فاصله زيادى باالتر از او  به طور قطع توانمندى هاى خ
مى دانند و لذا ضمن روحيه گرفتن از اين مقايسه، اميدوارند 
ــژاد را گرفت، اين بار به  معجزه اى كه يك بار دامن احمدى ن

سراغ آنها بيايد.
ــاى اصلى و ليدرهاى جناح ها  2      در اين انتخابات  چهره ه
ــات در غياب  ــد و انتخاب ــور ندارن ــى حض و گرايش هاى سياس
چهره هايى مانند مانند سيد محمد خاتمى، هاشمى رفسنجانى 
ــاى اصلى و كالن برگزار  محمود احمدى نژاد و ديگر چهره ه

مى شود. اين موضوع منجر به دو نتيجه مى شود:
ــور چهره هاى  ــخصيت ها كه در صورت حض ــمارى از ش - ش
كالن، در انتخابات حاضر نمى شوند در اين وضعيت، كانديدا 
مى شوند. مثًال در جبهه اصالح طلبان، از آنجا كه چهره هاى 
اصلى به داليل سياسى به احتمال قوى كانديدا نخواهند شد 
ــا اين اميد كه بتوانند آراى  چهره هاى درجه دوم اين جريان ب

اصالحات را از آن خود كنند، وارد عرصه شده اند.
- در اين وضعيت، به دليل پراكنده شدن رأى ها، انتخابات به 
احتمال قوى به دور دوم كشيده مى شود. در چنين شرايطى 
بسيارى از كانديداها شانس خود را نه براى پيروزى در مرحله 
نخست، بلكه براى ورود به مرحله دوم، محك مى زنند. همين 

مسأله تعداد كانديداها را افزايش داده است.
ــده كه با  ــخص ش ــره ها و نيروهاى اصولگرا مش 3     بر چه
ــان دولت و حاضر  ــى چهره هاى اصلى جري ردصالحيت قطع
ــدن چهره هاى كالن و اصلى جريان اصالح طلب، كرسى  نش
رياست جمهورى آينده از آن يكى از نيروهاى جريان اصولگرا 
خواهد بود و در اصطالح، انتخابات رياست جمهورى خرداد 92 

درون جناحى خواهى بود. 
ــرايط، نيروهاى  ــن ش در اي
ــان  ــون خيالش ــرا چ اصولگ
ــت  ــى رياس ــب كرس از كس
ــك  ي ــط  ــورى توس جمه
ــود راحت  ــى خ ــم جناح ه
است، سعى مى كنند جايگاه 
و وزن خود را ارتقا بدهند تا 
ــد از رييس  ــده بتوانن در آين
ــم جناحى خود با  جمهور ه
ــهم  ــت «پر» مطالبه س دس
ــن افراد به  و امتياز كنند. اي
خوبى مى دانند هر كسى از 
جناح اصولگرا كرسى رياست 
جمهورى را به دست بگيرد 
ــه دور از تكروى  ــوالً ب معم
احمدى نژاد، به توزيع سهم 

در ميان هم جناحى هاى خود خواهد پرداخت.
ــاى مرحله  ــژاد در ميان كانديداه ــود احمدى ن 4      محم
ــت جمهورى 1384، داراى كمترين  ــت انتخابات رياس نخس
ــه پيروزى از  ــيدن ب ــانس پيروزى بود و موفقيت او در رس ش
ــت و ميانه، قابل  سوى هيچ يك از فعاالن سياسى چپ و راس
ــاس قواعدى  ــگفتى براس ــى نبود، اما او در كمال ش پيش بين
ناشناخته توانست معجزه وار، به مرحله دوم انتخابات راه يابد 
ــابقى به نام اكبر هاشمى  و در اين مرحله هم رييس جمهور س
ــت دهد. اين موضوع، اين اميد را در ميان  رفسنجانى را شكس
كانديداهاى كم توان ايجاد كرده است كه شايد اين بار نيز، دور 

دوِر افراد نه چندان معروف باشد.

درباره تب رياست جمهورى 

اتحاديه عرب اين روزها همه احساس تكليف مى كنند ؛ شما چطور؟!
پيشنهاد بان كى مون را رد كرد

بان كى مون، دبيركل سازمان ملل روز دوشنبه خواستار 
ــورهاى خارجى براى  ــالح از طريق كش توقف تأمين س
طرفين درگير در سوريه شد.  بان كى مون در حين گفتگو 
ــيخ  ــركل اتحاديه عرب و همچنين ش با نبيل عربى، دبي
حامد بن جاسم آل ثانى، نخست وزير قطر كه كشورش به 
تأمين سالح براى شورشيان سوريه متهم است، خواستار 
توقف ارايه سالح به طرفين سوريه شد.   نبيل عربى ضمن 
رد درخواست بان كى مون گفت: اگر يك راه حل سياسى 
وجود داشته باشد يا آغاز يك راه حل سياسى وجود داشته 
باشد، حتما رخ مى دهد اما در اين نقطه فكر نمى كنم چنين 

راه حلى وجود داشته باشد. 

سقوط اسد 
به نفع چه كسانى است؟

ــى حزب اهللا لبنان گفت كه سقوط  رييس شوراى سياس
ــتى را تأمين  ــم صهيونيس ــد صرفاً منافع رژي ــار اس بش
ــوريه  ــئول تخريب س ــرائيل مس ــد و آمريكا و اس مى كن
هستند.  العهد نوشت: «سيد ابراهيم امين السيد، رييس 
ــى حزب اهللا لبنان تأكيد كرد كه آمريكا  ــوراى سياس ش
ــوريه هستند و هر  ــرائيل صاحبان پروژه تخريب س و اس
ــود در راستاى اين  ــور ريخته مى ش خونى كه در اين كش
ــمى در منطقه العين بقاع  ــت. وى كه در مراس پروژه اس
سخنرانى مى كرد، از همه خواست تا به اتفاقاتى كه روى 
مى دهد، توجه كنند و اين سؤال را از خود بپرسند كه اين 
اتفاقات به نفع كيست؟ اين تنها سران اسرائيل هستند كه 
مى گويند سقوط بشار اسد و دولت كنونى سوريه كامًال به 

نفع اسرائيل است و هر جايگزينى بهتر از وى است. 

درخواست مردم عربستان 
براى بركنارى وزير كشور 

ــور بر لزوم  ــهرهاى مختلف اين كش ــتان در ش مردم عربس
ــتان و آزادى زندانيان سياسى  ــور عربس بركنارى وزير كش
ــتار دخالت فورى  تأكيد كردند. معترضان همچنين خواس
ــض حقوق  ــكنجه و نق ــى در موضوع ش ــع بين الملل مجام
اساسى زندانيان شدند. معترضان با تأكيد بر لزوم بركنارى 
محمد بن نايف، وزير كشور عربستان خواستار محاكمه وى در 

مجامع بين المللى شدند.

اخبار كوتاه

اخبار بين الملل

 وابستگى به نفت زياد شده 
است 

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى 

ــند چشم انداز  ــال هاى اخير به دليل بى توجهى به برنامه ها و س طى س
وابستگى كشور به نفت و تصدى گرى دولت افزايش يافته است. اين اتفاق 
ــون و به خصوص نخبگان  ــار گوناگ حاصل بى اعتمادى به توانمندى اقش
ــانى بود و  ــرمايه هاى انس ــور و س و فرهيختگان بخش هاى مختلف كش
نتيجه اش ضعف مفرط بخش خصوصى و يكه تازى دولت و ساير بخش هاى 
حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است. همان گونه كه پس از 
ــاالن عرصه اقتصاد  جنگ از فع
ــور براى رفع محروميت ها  كش
و توسعه كشور دعوت به عمل 
آورديم، اكنون نيز همين انتظار 
را از توليدكننده ها و كارآفرينان 
نجيب و صبور كشور داريم و در 
اين راه بايد امكانات كشور براى 
تقويت توليد و حمايت از صنعت 

كشور به كار گرفته شود.
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ثبت نام 302 هزار داوطلب براى چهارمين دوره انتخابات شوراها

وزير كشور با اعالم ثبت نام 302 هزا ر نفر براى شوراهاى اسالمى شهر و روستا در سراسر كشور گفت: 
اين تعداد داوطلب براى چهارمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا ثبت نام كرده اند 

كه جوان ترين داوطلب 25 سال و مسن ترين، 100 سال سن دارد.

 بسيارى از 
شخصيت ها خود 
را با احمدى نژاد 

رييس جمهور دو 
دوره ايران مقايسه 

مى كنند و اميدوارند 
معجزه اى كه يك بار 

دامن احمدى نژاد 
را گرفت، اين بار به 

سراغ آنها بيايد 
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ايران حامى ملت 
عراق است

اعضا بناى نقض پيمان 
ندارند

وزير دادگسترى عراق با رييس مجلس شوراى اسالمى ديدار و گفتگو كرد. 
على الريجانى، رييس مجلس در ديدار با حسن الشمرى، وزير دادگسترى 
عراق ضمن ابراز خرسندى از روند رو به رشد ارتباطات سياسى،  اقتصادى 
و فرهنگى به ويژه روابط پارلمانى گفت: مجلس شوراى اسالمى از توافقات 
صورت گرفته ميان جمهورى اسالمى ايران و عراق كامًال حمايت مى كند.
رييس مجلس در ادامه وحدت ميان گروه هاى سياسى عراق را يك ضرورت 
ــعى دارند با ايجاد  ــت و ادامه داد: بعضى دولت ها س براى اين كشور دانس
اختالف ميان گروه هاى سياسى باعث تضعيف حاكميت سياسى عراق شوند. 
ــترك دو كشور در مسائل منطقه اى و  الريجانى در ديدگاه ها و مواضع مش

بين المللى را مثبت ارزيابى كرد. 

متكى كانديداى احتمالى رياست جمهورى با بيان اين كه صحبت هايى 
ــره پس از مهلت  ــى كانديداى ائتالف پنچ نف ــن روزها درباره معرف كه اي
ثبت نام نقل مى شود انحراف آغازينى بر توافق قبلى است و ما در ائتالف 
ــنجى و مقبوليت گزينه نهايى را  پنج نفره متعهديم در چارچوب نظرس

معرفى كنيم، گفت: اگر اين چنين نشود، نقض پيمان شده است. 
ــان ندارند.  ــج نفره بناى نقض پيم ــتان ائتالف پن وى تصريح كرد: دوس
منوچهر متكى درباره مسائل پيش آمده در سنگال گفت: به داليل اخالقى 
و غير شخصى تا پايان مسئوليت آقاى احمدى نژاد، از پاسخ دهى معذورم.
خبرنگارى از وى پرسيد اگر رييس جمهور شديد چطور كه متكى گفت: 

سؤال سخت نپرسيد! 

No. 1018 |  April  24 ,2013  |  8 Pages www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper

ــكيل هيأت  ــس از عدم تش ــارت رييس مجل معاون نظ
ــورى و تذكر به  ــت جمه اجرايى مركزى انتخابات رياس

دولت در اين راستا خبر داد.
ــزى انتخابات  ــين مظفر گفت: هيأت اجرايى مرك حس
رياست جمهورى طبق ماده 31 قانون انتخابات حداقل 
پنج ماه قبل از پايان دوره رياست جمهورى بايد تشكيل 
ــى مركزى  ــون هيأت اجراي ــود، يعنى طبق اين قان ش
ــفندماه  ــت جمهورى بايد نيمه دوم اس انتخابات رياس

تشكيل مى شد كه تا كنون نشده است.
ــق قانون  ــان كرد: طب ــارت مجلس خاطرنش معاون نظ
30 نفر معتمد بايد معرفى شوند كه از ميان آنها هفت نفر 
ــد، همچنين چهار عضو ديگر، چهار  انتخاب خواهند ش
شخصيت حقوقى هستند كه وزير كشور، وزير اطالعات 
دادستان كل كشور و يك عضو از هيأت رييسه مجلس را 
شامل مى شود. وى تصريح كرد: نسبت به عدم تشكيل 
ــت جمهورى از  ــزى انتخابات رياس هيأت اجرايى مرك
سوى معاونت نظارت مجلس تذكرى به دولت داده شده 
ــريع تر اين هيأت بايد تشكيل شود. مظفر  كه هر چه س
ــت در برابر اين  ــؤال كه واكنش دول ــخ به اين س در پاس
يادآورى و تذكر چه بوده، گفت: قول دادند كه اين هيأت 

را تشكيل دهند. 

ــتان، فرمانده نيروى زمينى ارتش   امير احمدرضا پوردس
ــى ارتش با  ــترده نيروى زمين ــزارى رزمايش گس از برگ
عنوان«بيت المقدس 25»  از روز سوم خرداد سال جارى 
ــن رزمايش تمرين و  ــت: هدف از اجراى اي خبر داد و گف
ــده رسته هاى  پياده كردن تاكتيك هاى آموزش داده ش
نيروى زمينى ارتش براى ورود به عرصه ناهمطراز است.

وى مدت اين رزمايش را هفت روز اعالم كرد و افزود: در 
اين رزمايش تمامى يگان هاى زرهى، توپخانه و هوانيروز  
ــا واقعى در يك  ــركت مى كنند و در حقيقت گلوله ه ش
شرايط كامًال واقعى تست مى شوند. فرمانده نيروى زمينى 
ــال جارس هشت رزمايش  ارتش با بيان اين كه ما در س
ــتا  تخصصى را برگزار خواهيم كرد، گفت: در همين راس
دومين رزمايش نيروى زمينى به صورت كامًال زرهى در 
سه ماهه دوم سال و در منطقه جنوب شرق كشور برگزار 

خواهد شد. 
ــترش همكارى هاى  ــتان در خصوص گس امير پوردس
ارتش ايران با كشورهاى خارجى و دوست، اظهار داشت: 
ــه رزمايش ها، برقرارى  ــداف برگزارى اين گون يكى از اه
ــلمان براى پيشرفت و  ارتباط با كشورهاى دوست و مس
ايجاد تبادل فعاليت هاى آموزشى و پيشرفت يگان هاى 

نظامى است. 

آيت اهللا نورى همدانى گفت: سوريه در برابر صهيونيست ها 
ــت، اما آمريكا طرفدار صهيونيست هاست و در  مقاوم اس

نتيجه در صدد است سوريه را از ميان بردارد.
ــوراى  ــين نورى همدانى در ديدار معاون ش آيت اهللا حس
ــيه در ايران و معاون اول  ــفير روس فدراسيون روسيه، س
ــيه اظهار كرد: دنياى  رييس كميته امور بين المللى روس
ــت به طورى كه ارتباطات فكرى  امروز، دنياى ارتباط اس
فرهنگى، سياسى و اقتصادى در آن بسيار مهم و تأثيرگذار 
است. وى با بيان اين كه بين شرق و غرب بر اساس تجربه 
تفاوت قائل هستيم، گفت: غربى ها در قرون اخير با اسالم 
ــرق هميشه از راه  ــتند، ولى ش و ايران به مخالفت برخاس
ــده و اين تفاوت اكنون در  صفا، وفا و محبت با ما پيش آم
دنيا احساس مى شود. استاد حوزه علميه قم خاطرنشان 
ــه غرب درباره انرژى هسته اى خواسته عليه  كرد: هميش
ــته باشد، ولى روسيه  ما موضع گيرى كند و مخالفت داش
ــته كه ايران در فكر  هميشه به ما كمك كرده و بيان داش
ــت و از انرژى هسته اى استفاده  سالح هاى هسته اى نيس

صلح آميز دارد. 
وى با اشاره به اهميت اطالع رسانى گفت: اطالع رسانى در 
تمام امور زندگى اثرگذار است، به همين دليل اطالع رسانى 

برخالف، نابه جا و دروغ يكى از ترفندهاى غرب است.

نماينده مردم آبادان گفت: برخى از نمايندگان خوزستان در 
مجلس شوراى اسالمى به دليل رفتار نامناسب معاون اول 
رييس جمهور، جلسه روز گذشته هيأت دولت در استاندارى 

خوزستان را ترك كردند.
ــتى در خصوص داليل بروز اين مسأله  سيد حسين دهدش
اظهار كرد: آغازگر اين جلسه رحيمى بود كه در ابتدا از وزرا 
پرسيد:«مصوباتى كه در استان انجام نشده چيست؟» و وزرا 
نيز توضيح دادند كه مصوبات كدامند و اين كه اين مصوبات 
به دليل آن كه دو، سه سالى است برايشان اعتبار تخصيص 
داده نشده انجام نشده اند. وى اظهار كرد: پس از شنيدن هر 
بخش از سخنان وزرا، در پاسخ مى گفتند، ما هم قبول داريم 
و بايد انجام شود. پس انشاهللا اگر بودجه اش تأمين شود انجام 
ــا اعالم اين كه  ــود و در انتها معاون رييس جمهور ب مى ش
ــتار اتمام كارهاى  ــتيد، خواس تصويب شد و صلوات بفرس
ــتى گفت: بنده من جلسه را  ــتان شد. دهدش حل نشده اس
ــر از نمايندگان  ــزود: متعاقبا يكى ديگ ــردم. وى اف ترك ك
گفت: آقاى دكتر اگر نياز به شنيدن حرفاى ما نداريد، پس 
ــما  ــوت كرديد و رحيمى در جواب گفت: به ش چرا ما را دع
ــتيم. پس از اين حرف بود كه بيش از 11 نفر  احترام گذاش
از نمايندگان خوزستان حداقل تا زمان حضور من در محل  

جلسه را ترك كردند.

بين الملل مجلس دفاعى  دولت

تذكر انتخاباتى مجلس 
به دولت

رزمايش مشترك ارتش 
با كشورهاى همسايه

آمريكا در صدد است 
سوريه را از ميان بردارد

رحيمى جلسه هيأت دولت 
را به تنش كشاند



يادداشت

سقوط خودرو پيكان در كانال  آب 
جان 3 نفر را گرفت

ــه نفر  ــكان، يك خانواده س ــتگاه خودرو پي ــقوط يك دس بر اثر س
شامل پدر، مادر باردار و يك دختر هشت ساله در كانال آب نكوآباد 

خمينى شهر غرق شدند و جان خود را از دست دادند. 
ــهردارى  ــانى ش ــازمان آتش نش ــارس، مديرعامل س به گزارش ف
ــازمان  ــت: مأمورين و غواصان س ــه گف ــهر در اين رابط خمينى ش
ــانى در كمترين زمان در محل حادثه حاضر شدند، ولى به  آتش نش
ــقوط تا زمان حضور مأمورين، نبود روشنايى و  علت فاصله زمانى س
عمق زياد آب عمليات امداد نتيجه بخش نبود. محمد حاجيان افزود: 
ــانى با وجود مشكالت، تالش زيادى  غواصان و امدادگران آتش نش

براى نجات مصدومين كردند، ولى تالش آنها نتيجه بخش نبود. 
وى افزود: علت اين حادثه عدم رعايت نكات ايمنى و سقوط خودرو 

و غرق شدگى بوده است. 

سى و سه پل، ميزبان 33 نقاش
ــپرى  گروه شـهر - اصفهان اين روزها روزهاى اصفهانى ترى را س
مى كند. هفته نكوداشت اصفهان از روز گذشته آغاز شد و به همين 
ــه پل اصفهان ميزبان 33 نقاش  ــى و س دليل، ديروز پل تاريخى س
كودك و نوجوان اصفهانى از 33 مدرسه در سطح شهر بود تا با نقاشى 
روى كاشى هاى خام، ياد و خاطره امسال هفته نكو داشت اصفهان 

را  زنده نگاه دارند. 

گشتى در اخبار 

اصفهان، مدينه دلربا با اصالتى 
غرورآفرين

سيدمرتضى سقائيان نژاد/ شهردار اصفهان 
ــمه تمدنى كهن، فرهنگى عميق و شور و شعرى نغز و  اصفهان، سرچش
ــت. به جاى جاى اين مدينه دلربا كه نظر بيفكنيم، تاريخى  بى مثال اس
ــم، هويتى بى بديل و اصالتى غرورآفرين و پرفروغ را شاهد و ناظر  مجس
ــار فرهنگ بومى و سترگ اين  هستيم. گلواژه هاى زيباى هنر بر شاخس
ــتان مقدسش  ديار خود نمايى مى كند و گنبدهاى فيروزه اى اش بر آس
ــته اند. اصفهان، نامت را به حق پايتخت فرهنگى جهان  قامت حضور بس
اسالم گذاشته اند؛ چرا كه سرچشمه تمدنى كهن، فرهنگى عميق و شور 

ــعرى نغز و بى مثال است.  و ش
شهر آب و آيينه، نامت پرآوازه و 

يادت خاطره انگيز است. 
اينجانب نامگذارى يك هفته 
ــار اصفهان  ــام پرافتخ ــه ن ب
ــين  ــه تحس ــيار ماي را بس
مى پندارم و رجاى واثق دارم 
كه ما خدمتگزاران وام دار اين 

شهريم.
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يادداشت ياددا چهره روزاددا
شوراى حل اختالف، عامل كاهش پرونده هاى دادگسترى

ــد پرونده هاى ورودى سال 91 نسبت به سال  ــترى گفت: رش غالمرضا انصارى، مديركل دادگس
گذشته با كاهش همراه بوده است. وى اظهار كرد: 528 هزار و 365 پرونده ورودى سال90 بوده كه 

در سال 91 اين تعداد پرونده ها 545 هزار و 348 گزارش شده است. 
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مهدى جمالى نژاد، معاون امور عمرانى 
گروه 
استاندار اصفهان كه  در همايش علمى شهر

مديريت پسماند يكى از سخنرانان بود، 
ــر داد و اعالم كرد:  ــعه بوم كده هاى علمى و صنعتى خب از توس
توسعه اين بوم كده ها در سطح شهر ها ضرورت دارد. وى با اشاره 
به اين كه بايد با حركتى جهاد گونه در راستاى حفظ محيط زيست 
در مقابل بحران هايى چون آلودگى هوا تالش كنيم، اظهار كرد: 
شيب ماليم حركت در راستاى مديريت مباحث زيست محيطى 
ــاى او را مرور  ــى از حرف ه ــود. در ادامه بخش هاي بايد تند ش

مى كنيم. 
ــرزمين و نگاه هوشمندانه به مسائل  - توجه جدى به آمايش س
ــتاى توجه به  ــان در راس ــت محيطى از برنامه هاى اصفه زيس
ــتان اصفهان با  ــمار مى رود. اس ــت محيطى به ش مسائل زيس
ــت و بيش از950  ــهر را داراس ــتن 106 شهر، بيشترين ش داش
ــتا نيز در اصفهان وجود دارد.  بوم شهر ها سازگار با طبيعت  روس
هستند و هوشمندانه به مباحث زيست محيطى نگاه مى كنند و 
كاهش توليد پسماند، دستيابى به خود كفايى و رعايت الزامات

زيست محيطى از ويژگى هاى بوم شهر ها به شمار مى رود.
ــتان تلقى  ــعه در اس ــعه صنايع پاك به عنوان محور توس - توس
ــالمى به مباحث زيست محيطى  ــود و آيات و روايات اس مى ش
توجه ويژه دارند و بر اساس معيار هاى غربى شهر پايدار برگرفته 
از شاخصه هاى شهر اسالمى است. دستيابى به بوم شهر ها بايد با 

استفاده از عمليات سخت افزارى و نرم افزارى محقق مى شود.
 - توسعه عادالنه خدمات و امكانات در سطح شهر ها و روستا ها 

مهم ترين دغدغه مسئوالن و مردم است. اين بوم كده ها بايد در 
روستا ها نيز توسعه پيدا كنند.

ــگاهيان، دولتمردان و صنعتگران در  ــى ميان دانش - هم انديش
ــده در سطح كشور و  ــتاى مديريت علمى مباحث ايجاد ش راس
كاهش اثرات ناشى از بحران هايى مانند آلودگى هوا ضرورت دارد. 

بهره بردارى از قطار مسافربرى اصفهانـ  مشهد
ــن از راه اندازى و  ــم ديگرى همچني مهدى جمالى نژاد در مراس
افتتاح دومين رام قطار مسافربرى نور الرضا(ع) در مسير اصفهان 

ـ مشهد و قطار جديد دو طبقه اصفهانـ  شيراز خبر داد.
او در حاشيه آيين راه اندازى و افتتاح دومين رام قطار مسافربرى 
ــهد و قطار جديد دو طبقه  نورالرضا (ع) در مسير اصفهانـ  مش
اصفهانـ  شيراز، اظهار كرد: برنامه ريزى هاى مطلوبى به منظور 
توسعه ناوگان حمل و نقل ريلى و به منظور افزايش سهم ترانزيتى 

حمل و نقل ريلى در استان اصفهان انجام گرفته است.
ــطه حضور در چهار راه مركزى كشور  ــتان اصفهان به واس - اس

مى تواند سهم عمده اى در اين جابه جايى داشته باشد.
- از قابليت هاى اين رام قطار مى توان به قابليت حركت با حداكثر 
ــاعت، ظرفيت 40 نفرى هر واگن،  ــرعت 160 كيلومتر در س س
ــتم صوتى و تصويرى در هر  ظرفيت 42نفرى رستوران و سيس

كوپه اشاره كرد.
ــن و امكان  ــرى در هر واگ ــار داراى ظرفيت 108 نف - اين قط
ــرايط جوى 50 درجه زير صفر و 50 درجه  سرويس دهى در ش

باالى صفر  است. 

ديدار ابوطالب امينى، معاون آبخيزدارى 
گروه 
اداره كل منابع طبيعى استان اصفهان شهر

اين بار در فضايى متفاوت با خبرنگاران 
ــه  ــد. تپه هرندى، ميزبان خبرنگارانى بود كه با او جلس انجام ش
داشتند تا اين مدير ازكمبود 70ميليارد تومانى كمبود اعتبارات 
اجرايى بگويد. متن زير، سخنان ابوطالب امينى است كه در يكى 

از بندهاى آبخيزدارى شهرستان دهاقان بيان كرده است.
ــفرهاى رياست  ــتانى مصوب در س - تحقق اعتبارات ملى و اس
ــت. مديريت كنترل سيالب ها باعث حفظ  جمهورى كافى نيس
ــديد خاك، جلوگيرى از انباشت  ــايش ش منابع آب، عدم فرس
رسوبات در مراتع و مزارع، حفظ پوشش گياهى، تغذيه سفره هاى 

زير زمينى خصوص قنات ها و...خواهد شد.
- وسعت بيابان هاى جهان 10 درصد است، اما بيابان ها در ايران 
وسعتى20 درصدى دارند و نكته حايز اهميت در خصوص ارزش 
ــت كه بيابان هاى حدود  ــتان اصفهان آن اس آبخيزدارى در اس

30 درصد مساحت اين استان ر ا تشكيل مى دهند.
ــاالنه ايران كمتر از 250 ميليمتر در سال است. كل  - بارش س
بارندگى كشور در يك سال به 430 ميليارد متر مكعب مى رسد 
ــب آن روان آب ها و  ــارد متر مكع ــم 90 تا 95ميلي كه از اين رق
سيالب هاست و طبق برنامه، بايدتوسط وزارت نيرو و وزارت جهاد 

كشاورزى به طور اصولى و صحيح كنترل شود.
- نزوالت جوى استان اصفهان بيش از 17 ميليارد مترمكعب در 
سال است كه از اين ميزان چهار ميليارد و 200 ميليون مترمكعب 
آن روان آب ها محسوب مى شود و وزارت نيرو كنترل دو ميليارد 

ــدهاى گوناگون در استان  ــاخت س مترمكعب آن را از طريق س
متعهد شده است. 

- توان مديريت 750 ميليون مترمكعب از اين روان آب ها را داريم 
كه از 20 سال گذشته تاكنون موفق به كنترل 350 ميليون متر 
مكعب از اين رقم شده ايم. حدود 52 ميليارد تومان اعتبار، صرف 
مطالعات و اجراى اين طرح ها شده كه وسعتى در حدود سه و نيم 

هكتار از اراضى استان را شامل مى شود.
ــتحصال350 ميليون متر مكعب روان آب باقى مانده  - براى اس
حدود يك ميليون هكتار از اراضى استان مورد مطالعه قرار گرفته 
ــز دارى آن به 70 ميليارد تومان  كه براى اجراى طرح هاى آبخي

اعتبار نياز است.
ــوردارد: براى  ــادى بااليى براى كش ــزدارى ارزش اقتص - آبخي
مثال درسال 1391موفق به استحصال  60 ميليون متر مكعب  
هرز آب ها در استان شديم كه با احتساب نرخ هزار تومانى براى هر 

متر مكعب آب،60 ميليارد تومان سود حاصل مى شود.
ــايش خاك  ــاله حدود 12 تا 15 تن براى هر هكتار فرس - هرس
داريم كه با مديريت قوى تر در حوزه آبخيزدارى اين معضل نيز 
ــد. 1930طرح آبخيزدارى در سال هاى اخير در  رفع خواهد ش
استان انجام شده است. چهار منطقه بودجان دهاقان، جغيورت 
ــميرم و ابيانه نطنز با توجه به نوع پوشش  فريدون شهر، ونك س
گياهى، ميزان بارندگى، ارتفاعات و... به عنوان چهار حوزه الگويى 

آبخيزدارى در استان انتخاب شده اند.
- بيشتر طرح هاى آبخيزدارى در سال گذشته در شهرستان خور 

و بيابانك انجام شده است.  

حدود 52 ميليارد 
تومان اعتبار، 
صرف مطالعات و 
اجراى اين طرح ها 
شده كه وسعتى 
در حدود سه و نيم 
هكتار از اراضى 
استان را شامل 
مى شود

توجه جدى به 
آمايش سرزمين 
و نگاه هوشمندانه 
به مسائل زيست 
محيطى از برنامه هاى 
اصفهان در راستاى 
توجه به مسائل 
زيست محيطى 
به شمار مى رود

معاون آبخيزدارى اداره كل منابع طبيعى استان معاون امور عمرانى استاندار اصفهان:

فرماندار تهران30 درصد مساحت استان بيابان استتوسعه صنايع پاك، محور توسعه استان
به دو كانديدا تذكرداد

جيب بري
به روش ساندويچي

جيب بري
به روش ساندويچي

ميراث فرهنگى 
بازيچه اختالفات و فرصت طلبى ها

به روش ساندويچي 1212
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آگهى فراخوان 

روابط عمومى ذوب آهن اصفهان 

ضمناً ليست استعالمهاى مربوط به خريدهاى متوسط (بدون برگزارى مناقصه) در سايت 
شركت به آدرس ذيل درج مى گردد.

ساير موارد:
زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهى نوبت اول تا پايان ساعت ادارى مهلت دريافت 

اسناد (مندرج در جدول)
جهـت اطـالع از محـل دريافـت اسـناد و كسـب اطالعـات بيشـتر بـه آدرس

 com.esfahansteel.www  مراجعه فرماييد.

(نوبت دوم)

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/2/1092/02/22خريد 6 رديف قطعات مكانيكى 7475-91مناقصه1-

92/2/892/2/24خريد پودر عايق-سرباره مصنوعى7477-91مناقصه2-

آگهى مناقصه نوبت دوم
(مرحله دوم شماره 800/27799)

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان

مناقصه گزار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان
ــت و تعميرات جايگاه هاى سوختگيرى گاز  موضوع مناقصه: واگذارى امور مربوط به بهره بردارى، نگهداش
ــان آراى شمالى- جنوبى، در قالب دو  ــرده (CNG) اريسمان، ميمه، مشكات غربى- شرقى، س طبيعى فش

قرارداد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رسيد وجه مبنى بر واريز مبلغ 110/000/000 ريال بعنوان 
سپرده نقدى به حساب جارى شماره 4120075101008 (سيبا بانك ملى) و شناسه واريز 26100000026 

به نام شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكى سه ماهه.
ــايت هاى  ــدت دو هفته از تاريخ آگهى نوبت دوم، مندرج در روزنامه كه از س مهلـت اعـالم آمادگى: به م
ــد و تحويل آن به  ــل رويت مى باش http://iets.mporg.ir و www.monaghese.niopdc.ir قاب

آدرس اصفهان، چهار باغ باال ، جنب پمپ بنزين، امور قراردادها، تلفن: 6244618
شرايط متقاضى:

CNG مورد تاييد مدير طرح CNG كليه شركت هاى مجاز بهره بردارى از جايگاه هاى -
م الف/ 951- ضمنا متن آگهى در سايت WWW.SHANA.IRقابل روئيت مى باشد.

پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
منطقه اصفهان

آگهى مناقصه
موضوع و برآورد ماهيانه مناقصه: عمليات نگهدارى فضاى سـبز شهردارى منطقه پنج (پارك ملت) براساس 
فهرست بهاء سال 93-92 سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى اصفهان، بدون تعديل و مابه التفاوت، با برآورد 

ماهيانه: 105/240/460 ريال 
مدت اجراى عمليات:  يك سال شمسى

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى نجف آباد
محل اجراى عمليات: شهردارى منطقه پنج (پارك ملت) شهر نجف آباد 

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن رتبه الزم متناسب با نوع عمليات و رعايت سقف قرارداد، داشتن شخصيت 
حقوقى و مطابقت اساسانامه شـركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمى كه 

منقضى نشده باشد (شرك كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند) 
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت هاى واجد شرايط دعوت مى شود جهت كسب 
اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 92/02/17 به امور قراردادهاى 
شهردارى نجف آباد مراجعه و پيشـنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 92/02/21 به 
دبيرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضورى و با ارائه معرفى 

نامه كتبى، با مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شركت انجام مى گيرد)
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلـغ فـروش اسـناد مناقصـه: 200/000 ريـال طى فيـش واريزى به حسـاب سـيبا بانـك ملى به شـماره 

0104544156001 درآمد شهردارى نجف آباد
ميزان سـپرده: معادل 5% كل اعتبار به مبلغ (63/150/000) ريال را طى فيش واريزى به حساب سپرده شماره 

0104544150002 شهردارى نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر باكى ارائه نمايند.
تذكر: شهردارى نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد.

محسن خندان - شهردارى نجف آباد

آگهى مزايده عمومى واگذارى داروخانه هاى بيمارستان هاى 
شهيد آيت اهللا اشرفى و ساعى خمينى شهر به صورت اجاره بهاى ماهيانه 

متقاضيان شركت در مزايده مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكى اصفهان به آدرس ir.ac.mui.www يا سايت 
مديريت خدمات پشتيبانى دانشگاه به آدرس khadamat/ir.ac.mui.afa.www مراجعه و يا با شماره تلفن 7922191-0311 واحد كميسيون 

مناقصات تماس حاصل فرمايند.

م الف: 1091روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 



چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

 حماسه آفرينى كاركنان فوالد مباركه
گروه اقتصاد - واحدهاى احياى مستقيم 1 و 2 (مدول هاى ششگانه 
و مگامدول شهيد خرازى ) با توليد 565 هزارو 872 تن آهن اسفنجى 
ــه مجموع مدول ها به  در فروردين ماه، ركورد ديگرى درتوليد ماهيان
ثبت رساندند، اين در حالى است كه ركورد ماهيانه قبلى مجموع توليد 
آهن اسفنجى در فوالد مباركه به ميزان 535 هزارو 732 تن و مربوط به 

اسفندماه سال گذشته بوده است.
ــا اعالم اين خبر  ــازى فوالد مباركه ب رحيم عبدى، مدير ناحيه آهن س
ــگران فوالد  ــال جارى، كاركنان تالش تصريح كرد: در فروردين ماه  س
ــهيد خرازى نيز موفق به كسب ركورد ماهيانه  مباركه در مگامدول ش
ــدند. وى ركورد  ــفنجى به ميزان110هزار و350 تن ش توليد آهن اس
ــن و مربوط به  ــزار و 79 ت ــه ميزان 104ه ــن واحد را ب قبلى توليد اي
اسفندماه 1391 خواند. بنا برهمين گزارش، بهرام زمانى، مدير ناحيه 
فوالدسازى فوالد مباركه نيز از ثبت ركورد جديد در اين ناحيه خبر داد 
و گفت: همكاران سخت كوش ناحيه فوالد سازى در فروردين ماه 92با 
ــورد قبلى توليد ماهيانه كه 480  توليد 488 هزارو 715 تن تختال رك
ــده بود را به ميزان هشت هزار و  هزارو 38 تن در آبان ماه 91 محقق ش
677 تن ارتقا بخشيدند. وى خاطر نشان كرد: نتايج حاصله در فروردين 
ــقف در ظرفيت سازى  ــعه زيرس ماه به موازات انجام فعاليت هاى توس
ــال و به موازات اختصاص زمان الزم براى نصب  5/2 ميليون تن در س
ــذر از مرز  ــده كه نويد گ ــت آم ــعه ها به دس تجهيزات مربوط به توس

5/5 ميليون تن تختال در سال را دارد.

افتتاح بزرگ ترين  كارخانه 
توليد اكسيژن كشور

ــان داخلى و  ــالش و همت متخصص گروه اقتصـاد - با ت
ــرده  ــيژن، نيتروژن، آرگن و هواى فش به منظور تأمين اكس
ــقف ــال فوالد تا س ــش توليد تخت ــت افزاي ــورد نياز جه م

7/2 ميليون تن در سال، بزرگ ترين و پيشرفته ترين كارخانه 
ــور با ظرفيت60 هزار نرمال متر مكعب  توليد اكسيژن كش
ــركت فوالدمباركه اصفهان با حضور رييس  در ساعت در ش
جمهور افتتاح مى شود. اين پروژه در زمينى به مساحت دو 
هكتار و با هزينه اى بالغ با هفت هزار ميليارد ريال اجرا شده 
ــال 88 كار خود را آغاز نمود و با ساخت  است. اين پروژه ازس
ــردا با حضور رييس  ــور، ف تجهيزات مورد نياز در داخل كش

جمهور، افتتاح و مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

كاهش قيمت دالر و افزايش 
يورو درمركز مبادالت

ــز مبادالت ارزى براى  بانك مركزى، نرخ انواع ارز را در مرك
روز سه شنبه اعالم كرد كه بر اين اساس، نرخ مبادالتى دالر 
ــته كاهش و قيمت يورو و پوند افزايش  ــبت به روز گذش نس
ــت.  نرخ هر دالر آمريكا در مركز مبادالت ارزى ــته اس داش

 24 هزار و 765 ريال و هر يورو نيز به قيمت 32 هزار و 315 
ــت. نرخ هر پوند انگليس نيز 37 هزار و724  ريال رسيده اس
ريال بود. هر فرانك سوئيس روز گذشته 26 هزار و 567 ريال 
ــه هزار و 795 ريال، روپيه هند 459 ريال  ــوئد س كرون س
 درهم امارات متحده عربى شش هزار و 742 ريال و يكصد ين 

ژاپن 25هزارريال نرخ گذارى شده است. 

مصوبه الزام خودروسازان 
براى نصب 2 ايربگ 

ــخنگوى دولت اظهار  ــر كل دفتر س مهدى قمصريان، مدي
داشت: با ابالغ معاون اول رييس جمهور و با تصويب شوراى 
ــت، معدن و  ــنهاد وزارت صنع ــتاندارد و بنا به پيش عالى اس
تجارت و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصالح قوانين و 
مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران- مصوب 
ــه ايمنى هواى راننده  1371- اجراى استاندارد نصب كيس
ــماره  ــتاندارد ملى ش در خودروهاى گروه (m1) موضوع اس
ــه  ــب حداقل دو كيس ــال 1392 و  نص ــداى س 6924 از ابت
ايمنى هوا (براى راننده و سرنشين جلو) از تاريخ 1392/4/1 

اجبارى شد.

خبر ويژه

اخبار كوتاه

4
افتتاح بيش از 36 هزار واحد مسكن مهر 

محمود محمودزاده، مديركل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: همزمان با دور چهارم سفرهاى 
استانى هيأت دولت به اين استان، 36 هزار واحد مسكن مهر با حضور رييس جمهور به بهره بردارى 

مى رسد. سهم استان اصفهان در اجراى اين طرح 163هزار و 500 واحد مسكن مهر است. قيمت نان تغيير نمى كند
قائم مقام وزير صنعت

مسعود موحدى
ــاى آينده با  ــده و در ماه ه ــراى افزايش قيمت نان اتخاذ نش تصميمى ب
ــت گندم بايد با  ــود؛ چرا كه قرار اس تغيير قيمت نان مواجه نخواهيم ب
قيمت مناسب از كشاورزان خريدارى شود و در اين زمينه بايد معيشت 
ــود و هنوز هيچ تصميم در خصوص  و قيمت نان با هم در نظر گرفته ش
ــت. پس توصيه مى شود هموطنان  افزايش قيمت نان گرفته نشده اس
بابت افزايش نرخ نان نگران نباشند؛ زيرا در ماه هاى آينده با رشد قيمت 
نان مواجه نخواهيم بود. از طرفى با توجه به رانت موجود در اين زمينه و 
يك سرى گرايش هاى منفى و 
در نتيجه قاچاق صادراتى كه 
در سال گذشته شاهد بوديم، 
ــم ارز مرجع  ــم گرفتي تصمي
برخى كاالهاى اساسى حذف 
شود؛ حال نيز ارز مرجع واردات 
ــده و تغييرات  روغن حذف ش
قيمتى در اين مورد به صورت 

تدريجى اعمال خواهد شد. 
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مسئول كانون سنگ ايران گفت :

وابستگى صنعت سنگ به كشورهاى خارجى

مسئول كانون سنگ ايران حسين امير يوسفى 
      ادامه از صفحه  يك:    نمايشگاه 

گروه 
سنگ، معادن و صنايع وابسته براى نهمين اقتصاد

دوره در اصفهان برگزار مى شود. در حال 
حاضر مسئوالن انجمن و كانون سنگ در استان اصفهان، هنرى كه 
در حوزه سنگ وجود دارد را بايد به ساير استان هاى كشور و جهان 
ــنگ بايد متولى  ــاالن صنعتى در بخش صنعت س صادر كنند. فع

برگزارى اين نمايشگاه ها باشند.
    صنعت سنگ اگر چه يك صنعت وابسته به خارج نيست، اما يك 
ــمار نمى رود. همچنين 50 درصد  صنعت بى نياز به خارج نيز به ش
سنگ كشور در اين كارگاه ها توليد مى شود. اصفهان از ظرفيت هاى 
بسيارى براى تبديل شدن به پايتخت سنگ كشور برخوردار است و 
درصدد تبديل اين استان به پايتخت سنگ ايران هستيم. كشور ايران 
اقدامات قابل توجهى را در راستاى توليد ماشين آالت مرغوب براى 
توليد و فرآورى سنگ براى ارسال به ساير كشور ها انجام داده است. 
همچنين در حال حاضر چشم انداز 20 ساله سنگ در استان اصفهان 
تدوين شده است. صنعت سنگ مى تواند جايگزينى براى نفت باشد و 

در راستاى توسعه اقتصادى كشور نقش مؤثرى داشته باشد.
ــنگبرى در  ــاد، 170 س ــنگبرى در دولت آب ــش از200 س     بي
رضوان شهر، 700 سنگبرى در شهرك صنعتى محمود آباد، 150 
واحد سنگبرى در نجف آباد و 80 واحد سنگبرى نيز در خمينى شهر 

وجود دارد، در حال حاضر در مجموع حدود دو هزار واحد سنگبرى 
در استان اصفهان است.

ــاب از دارايى از  ــويه حس ــتن اعتبار بانكى، نقدينگى و تس     داش
ــمار مى رود. اين موانع  جمله شرايط دريافت وام هاى صنعتى به ش
و مشكالت بايد برطرف شود و تسهيالت ويژه به واحد هاى صنعتى 
در بخش صنعت سنگ اختصاص داده شده و صنعت سنگ بايد در 

استان تقويت شود.

رييس انجمن سنگ استان اصفهان / رضا احمدى ظهر 
ــته فعاالن صنعتى متبحر در حرفه سنگ در  ــاليان گذش    از س
ــتان اصفهان  ــوم قرار گرفته است. اس ــل هاى دوم و س اختيار نس
ــنگ  ــور در زمينه صنعت س ــتان هاى فعال و مهم كش يكى از اس
به شمار مى رود و مشكالت در راستاى فعاليت هاى مجموعه هاى 
ــود. در حال حاضر ــنگ بايد برطرف ش فعال در بخش صنعت س
ــتان اصفهان اختصاص  ــنگ كشور به اس 50 درصد از توليدات س
ــور با جنگ تحميلى مواجه شدند و  دارد. پس از انقالب، مردم كش
پس از جنگ تحميلى بخش هاى بسيارى از كشور تخريب شد كه 
ــازى اين بخش ها جايگاه خود را در سطح كشور  صنعت براى باز س

حفظ كرده است.
ــت و آمار بااليى  ــنگ پايين اس ــور در بخش س      صادرات كش
ــور به خارج وجود ندارد. برگزارى  ــنگ كش در زمينه صادرات س

نمايشگاه هاى بين المللى سنگ، معادن و صنايع وابسته به منظور 
رشد و شكوفايى اين صنعت از جمله اقدامات صورت گرفته در استان 

اصفهان به شمار مى رود.
     نمايشگاه سنگ، معادن و صنايع وابسته براى نهمين مرتبه در 
استان اصفهان برگزار مى شود، به روز شدن صنعت سنگ از جمله 
مهم ترين اهداف برگزارى اين نمايشگاه محسوب مى شود. دنيا به 
دنبال دستيابى به سنگ هاى طبيعى است. سنگ مانند نفت يك 
ــت كه در صورت بروز مشكالتى در حوزه هاى  كاالى سياسى نيس

روابط خارجى به اقتصاد كشور ضربه بزند.
     تحريم ها، مشكالت بانكى و ساير مشكالت سبب عدم رشد و 
ــت. در حال حاضر  يك  شكوفايى صنعت سنگ در كشور شده اس

پنجم از فرآورده هاى معدنى خام از كشور به خارج صادر مى شود.
     كشور از حدود30 سال گذشته تاكنون در شرايط تحريم قرار 
ــتاى رشد  ــگاه ها در راس دارد، اما اميدواريم با برگزارى اين نمايش
ــتان اقدام مؤثرى صورت  و شكوفايى صنعت سنگ در كشور و اس
بگيرد. مشكالت موجود در راستاى رشد و شكوفايى اين صنعت بايد 

برطرف شود و صادرات كشور در بخش سنگ نيز بايد تقويت شود.

رييس بخش نمايشگاه هاى داخلى و بين المللى شركت 
نمايشگاه هاى استان اصفهان / مجيد نايب زاده 

ــا حضور  ــال ب ــت امس ــگاه از 11 تا 15 ارديبهش ــن نمايش     اي
ــود.  ــركت كنندگان داخلى و خارجى در اصفهان برگزار مى ش ش
ــمار مى رود و معادن سنگ  اصفهان مهد صنعت سنگ ايران به ش
ــتان اصفهان وجود دارد. اين  و شهرك هاى صنعتى بسيارى در اس
شركت در نظر دارد كه نمايشگاه هاى سنگ، معادن و صنايع وابسته 

را با همكارى انجمن سنگ استان به صورت ويژه برگزار كند.
     نمايشگاه سنگ، معادن و صنايع وابسته در بخش هاى مختلفى 
از جمله معادن، طراحان و ساخت و ساز، عمليات توليد سنگ هاى 
خام، بخش هاى لجستيكى، حمل و نقل و ماشين آالت و تجهيزات 
حفارى معادن در اصفهان برگزار مى شود. حضور بخش هاى مختلف 
ــگاه سنگ، معادن و  ــگاه به اين دليل بوده كه نمايش در اين نمايش

صنايع وابسته با يك محور خاص برگزار نشود.
     استان هاى تهران، قم، خراسان رضوى، فارس، زاهدان و مركزى 
ــركت كننده در نهمين دوره از نمايشگاه سنگ  ــتان هاى ش از اس
معادن و صنايع وابسته هستند. 16 شركت چينى در نهمين دوره از 
نمايشگاه سنگ، معادن و صنايع وابسته اصفهان شركت مى كنند. 
حضور شركت هاى چينى در اين نمايشگاه تنها در بخش ابزار آالت و 
تجهيزات است، همچنين در اين نمايشگاه نمايندگانى از كشور هاى 

آلمان، تركيه و ايتاليا حضور پيدا مى كنند.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت رسیدگی
404 در خصوص پرونده کالسه 1811/91 خواهان محمد رمضانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سجاد یعقوبی فرزند فریدون تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز پنجشنبه مورخ 92/3/2 ساعت 11:00 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
403 کالس��ه پرون��ده: 1080/91. ش��ماره دادنام��ه: 91/12/28-1241. مرجع 
رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حمید عابدی نشانی: 
اصفهان- خ توحید- ساختمان ثبت- بیمه توسعه. خوانده: علیرضا میرحقگویان 
نش��انی: مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 
رای دادگاه. دعوی حمید عابدی بطرفیت علیرضا میرحقگویان بخواسته مطالبه 
مبل��غ 5/200/000 ریال وج��ه دو فقره چک ش��ماره 1- 89/9/1-207539 2- 
207540-89/12/25 عهده بانک هر دو ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی – 
با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالب��ه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه ب��ه ابالغ قانونی وقت 
رسیدگی در جلسه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 210 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 5/200/000 ریال بابت اصل خواسته و 56/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باش��د و هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای ص��ادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
405 در خصوص پرونده کالسه 63/92 خواهان لیال جوادی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه چک به طرفی��ت 1- رامین بپرم وند فرزند حج��ت اله 2- داریوش 
دلفانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز پنجشنبه مورخه 92/3/9 
س��اعت 9:30 تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
406 در خصوص پرونده کالس��ه 1849/91ش7 خواهان حس��ین استکی زاده 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال بخش��ی از وجه یک فقره 
سفته با احتساب خسارات تاخیر تادیه از سررسید سفته لغایت حکم و احتساب 
هزینه دادرسی به طرفیت محسن کریمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
م��ورخ 92/3/8 س��اعت 8:30 صبح تعیین گردیده، با توج��ه به مجهول المکان 

بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
407 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 15/92ش11 خواهان محم��د محمد بیگی 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال سند به طرفیت علی اکبر سلیمی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/3/7 ساعت 8:30 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
408 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 61/92ش33 خواهان ش��هریار مهدیان 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال س��ند یکدس��تگاه هوندا 125 به ش��ماره انتظامی 
2624اصفه��ان16 به انضمام مطلق خس��ارات به طرفیت ه��ادی فیروزه تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/3/11 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
409 کالس��ه پرونده: 1589/91ش33. ش��ماره دادنام��ه: 92/1/22-50. مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حسین اشتر نشانی: 
اصفه��ان- خ طالقانی- بازار بزرگ طالقانی طبقه همکف واحد 129. وکیل: امید 
اش��تر نش��انی: اصفهان- خ صائب- روبروی آرامگاه صائب-نبش بن بس��ت 
22)بنفشه( دفتر وکالت. خوانده: محمد ابراهیم آقایی فروشانی نشانی: مجهول 
المکان. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای ش��ورا، 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای 
قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی آقای حسین اش��تر با وکالت امید اشتر به 
طرفیت آقای محمد ابراهیم آقافروش��انی به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 
ریال وجه چک به ش��ماره 1313/653799/53-91/9/20 به عهده بانک ملت به 
انضم��ام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به محتوی��ات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بان��ک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداش��ته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ش��انزده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چ��ک موصوف )91/9/20( تا تاریخ اجرای 

حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می 
باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 33 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان  

ابالغ
410 ش��ماره: 640/91 به موجب رای ش��ماره 1006 تاریخ 91/9/28 حوزه 23 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
وحید ابوطالبی نشانی محل اقامت خ جی- جنب شهروند- مجتمع صبا- بلوک1 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 9/120/000 ریال ریال بابت اصل خواس��ته و 
30/000 ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام در حق محکوم له مجتبی شفازند 
با وکالت امید اش��تر به نش��انی خ صائب- آرامگاه صائب-نبش بن 22- دفتر 
وکالت امانی اش��تر. چ��ک ش��ماره)728/825861-90/4/29. ( ماده 34 قانون 
اج��رای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجرای حک��م و پرداخت محکوم به بوده 
لیکن ب��رای فراز از آن اموال خود را معرفی نک��رده یا صورت خالف واقع از 
دارای خود داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده 
باش��د به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ
411 کالس��ه پرون��ده: 1366/91 ش��ماره دادنام��ه: 91/11/21-2022. تاریخ 
رس��یدگی: 91/11/14. مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: مس��عود پیراسته نشانی: اصفهان- ش��یخ بهایی-کوچه خلجا-کوچه 
ش��هید امس��اکی- بن صدر هاش��می- پ10.. خوانده: 1- مه��دی خیام نیا 2- 
مرضیه پور رج. نش��انی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: ای قاضی شورا. در خصوص 
دادخواس��ت مس��عود پیراس��ته به طرفیت 1- مهدی خیام نیا 2- مرضیه پور 
رج به خواس��ته مطالبه مبلغ 37/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 
136524 عهده بانک رفاه به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
ب��ا توجه به محتویات پرون��ده و گواهینامه عدم پرداخت وج��ه چک از ناحیه 
بان��ک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلس��ه رس��یدگی مورخه 
91/11/2 و دفاعیات غیر مؤثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل س��ند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادره کننده و ظهور 
در اش��تغال ذمه وی دارد و نظر به اینک��ه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مش��ورتی اعضاء 
ش��ورا به شرح صورتجلسه مورخه 91/11/14 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تصحاب دین و مس��تنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 
310، 311، 313 از قان��ون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تش��خیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت 

مبلغ 37/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک 91/7/15 تا زمان اجرا حکم براساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 50/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیس��ت 
روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ
412 کالس��ه پرونده: 91/1036. ش��ماره دادنام��ه: 1473- 91/11/27. مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: محمد هموله نشانی: 
اصفهان- خ مولوی کوچه ویس کوچه یاوران بن بس��ت صفا پ223. خوانده: 
محمدرضا امینی نشانی: مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مش��ورتی اعضای ش��ورا، ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به 
ص��دور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورا. دعوی محمد هموله فرزند حس��ین 
به طرفیت محمدرضا امینی به خواس��ته مطالبه مبل��غ پنج میلیون ریال وجه 2 
فقره چک به ش��ماره های 984217-90/8/21 و 984216-90/6/21 عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات 
در ی��د خواهان و گواه��ی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته 
دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی )نش��ر آگهی( در جلس��ه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده. بر ش��ورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین 
خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. شعبه 22حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
413 در خصوص پرونده کالس��ه 1958/91 خواهان بانک مهر اقتصاد )شرکت 
س��هامی عام( به نمایندگی حمید نوری و با وکالت خانم صادقی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه وجه به طرفیت آقایان علی کرمی اش��کفتگی و حمید صمدانی 
تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/2/31 ساعت 
11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 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 نمای��د. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
414 در خصوص پرونده کالسه 2168/91 خواهان مریم روشنی دادخواستی 
مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه ROA به طرفیت سمیه شهریاری 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/3/4 ساعت 10 تعیین گردیده، 
ب��ا 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 ش��عبه واقع در خیابان 
سجاد-اول ارباب مجتمع شماره 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 شورای حل اختالف اصفهان



يادداشت يادداشت ياددا اكران خانگى اددا

خبر ويژه

«تعبير خواب » جايزه گرفت
ــتيوال بين المللى فيلم هاى پليسى مسكو، فيلم تلويزيونى  در مراسم پايانى پانزدهمين فس
«تعبير خواب» توانست جايزه ويژه هيأت داوران و دو ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش اول 

و نقش مكمل مرد  اين فستيوال را از آن خود كند.

5

صداى بلند خوانى كتاب 
از شهر كتاب اصفهان مى آيد 

ــم بلند خوانى كتاب كه به زودى يكمين سال  گروه فرهنـگ - مراس
تولدش را جشن خواهد گرفت، اين هفته برقرار است.

در مراسم اين هفته نگين درخشنده، يكى از اعضاى انجمن دوستداران 
ــم  ــه عهده دارد. مراس ــدن كتاب را ب ــوان خوان ــات كودك و نوج ادبي
بلندخوانى كتاب كودكان گروه دبستان به منظور تثبيت مطالب گفته 
شده در كتاب و نيز عالقه مند كردن كودكان به مطالعه انجام مى شود.

ــن هفته  ــاره كتابى كه اي ــهركتاب درب ــى ش ــع فرهنگ مديرمجتم
بلند بلند خوانده مى شود هيچ اطالعاتى ارايه نكرد و در تشريح دليل 
ــه در هنگام خوانش  ــت مخاطبان اين برنام اين نكته، گفت: بهتر اس
ــبت  ــوند و نس ــتر از طريق ذهن و فكر با كتاب درگير ش كتاب بيش
ــازى ذهنى كنند تا از اين طريق فعاليت  ــنوند تصويرس آنچه مى ش

ذهنى شان تقويت شود.
ــتقبال خانواده ها از اين مراسم را بسيار  ــماعيل مرتضوى ميزان اس اس

خوب توصيف و تأكيد كرد: ورود براى عموم آزاد است.
گفتنى است، اين مراسم با همكارى انجمن دوستداران ادبيات كودك 

و نوجوان انجام مى شود. 
ــت ماه  رأس ساعت 17 درمحل  بد نيست بدانيد اين برنامه 5 ارديبهش
شهر كتاب اصفهان برپاست و عالقه مندان مى توانند جهت ورود به اين 
مراسم يا كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  2203890 تماس بگيرند.

پوستر و عكس هاى جديد فيلم «تور: 
جهان تاريك» منتشر شد

هفته گذشته اولين پوستر فيلم «تور: جهان تاريك» با نمايى از «كريس 
ــورث» به همراه چكش آهنى اش رونمايى شد و دو عكس از اين  همس

فيلم براى عالقه مندان منتشر شد.
ــتر (ناتالى  ــردد و با جين فاس ــمت دوم، تور به زمين بازمى گ  در قس
پورتمن) دوباره مالقات مى كند تا به او نشان دهد كه يادش نرفته كه 
ــت و تور بايد او را با خود به  به ديدن او بيايد. زندگى فاستر در خطر اس

ــينمانگار،  ــگارد ببرد. به گزارش س اس
ــمت «تور»  با بازى كريس  دومين قس
ــورث، ناتالى پورتمن، تام هيدل  همس
استون، استيالن اسكارسگارد، ادريس 
ــاج، كيت  ــوال آكينوى- اگب ــا، ادي آلب
ــون و جيمى  ــز، رى استيونس دينينگ
الكساندر به همراهى رنه روسو و آنتونى 
ــت در 8 نوامبر 2013  هاپكينز قرار اس
اكران شود.  كارگردانى اين فيلم را آلن 
تيلور برعهده دارد و كريستوفر يوست، 
كريستوفر ماركوس و استفان مك فيلى 

فيلمنامه آن را نوشته اند.
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ــن  اولي ــره  بالخ  
نسترن 
نمايشگاه هاى هنرى مكارمى

سال 92 كليد خوردند.  
بعد از گذشتن بيش از يك ماه از آغاز سال جديد 
ــر بردن گالرى ها،  ــكوت و خاموشى به س و در س
به نمايش درآمدن يكى دو مجموعه كار گروهى، 
ــر گرفتن فعاليت هنرى در سال جديد  براى از س

اميدوار كننده به نظر مى رسد.
ــگاه هاى  ــى از نمايش ــود برخ ــن ميان وج در اي
ــاگردى جالب توجه به نظر مى رسد و  استاد و ش
ــگاهى،  مى توان در اين روزهاى بى رونق نمايش
ــبينانه تر به ديدار آثارى رفت كه  با نگاهى خوش
استادان همراه با شاگردان خود به ارايه هنرشان 

پرداخته اند. 
ــان ايمان  ــى هنرجوي ــس گروه ــگاه عك نمايش
ــگاه در خور  وكيل زاده، در نگارخانه آرته، نمايش
ــت كه مى تواند براى عالقه مندان به  توجهى اس

عكاسى جذاب و  آموزنده باشد. 
ــس هايى  ــروه عك ــا با گ ــگاه م ــن نمايش در اي
ــته به  ــر عكاس توانس ــه در آنها، ه ــم ك مواجهي
ــخصى  ــدگاه منحصر به فرد  و ش ــوع دي خوبى ن
ــر و موقعيت هاى ــى با مناظ ــود را در روياروي خ

مختلف، به خوبى به تصوير  درآورد. 
ــه ايمان  ــود ك ــت به اين نكته توجه ش جالب اس
ــن هنرجويان،  ــتاد اي ــه عنوان اس ــل زاده ب وكي
ــك هاى  ــدگاه و تكني ــط دي ــرده فق ــعى نك س
ــا كند و  ــه هنرجويان الق ــود را ب ــند خ مورد پس
ــه به آثار  ــكان را داده ك ــك از آنها اين ام به هري
ــند و  ــخص يافته ببخش عكس خود،هويتى تش
ــاظ ديدگاه و  ــب اثر هر هنرجو به لح به اين ترتي
ــوژه  و نوع اجرا با ديگرى متفاوت و انحصارى  س

شود. 
در اين نمايشگاه تكنيك و سبك آثار نيز در كنار 
ــراى مخاطب،  ــده و ب ــس توضيح داده ش هر عك

ــبى از سبك و سياق هاى  توضيح تصويرى مناس
ــى و  زمينه اى براى آشنايى با آنها  مختلف عكاس
در قالب هاى كانسپت، مينيماليم و يا امپرسيونى 

و...  است.
ــهر  ــال 1359 در ش  ايمان وكيل زاده متولد س
ــى را از دوران نوجوانى  ــت. او عكاس اصفهان اس
ــا دوربين هاى  به دليل درگير بودن با طبيعت ب
ــروع كرده و با ورود به دانشكده معمارى  135 ش
ــى را به طور جدى تر  در سن 18 سالگى، عكاس
ــس از دريافت مدرك  ــع 120 ادامه داد. پ در قط
ــد معمارى به نيويورك رفت و  ــى ارش كارشناس
ــى دوره هاى پيشرفته عكاسى  در مدرسه عكاس
با دوربين هاى قطع بزرگ را گذراند و عكاسى از 
معمارى غربى در اروپا و آمريكا را با دوربين هاى

قطع بزرگ و ديجيتال دنبال نمود. 
ــود را در  ــى خ ــت عكاس ــون فعالي ــم اكن او ه
ــگاهى دنبال  زمينه هاى مختلف و تدريس دانش

ــرادى و گروهى  ــاى انف ــگاه ه مى كند و نمايش
ــران در زمينه هاى  متعددى در داخل و خارج اي
ــى برگزار  ــى اجتماع معمارى، طبيعت و عكاس

نموده است.
او پيش از اين نيز مجموعه اى ازعكس هاى خود 
ــه به نمايش  ــوژه نيويورك در گالرى آرت را با  س
ــته بود به خوبى نيويورك را در  در آورده و توانس
ــان؛ شهرى  ــهرى پرزرق و برق و درخش لباس ش
ــر درآورد. ايمان  ــزى را به تصوي پر از رويا و فانت
وكيل زاده از منتخبين دوازدهمين دوساالنه ملى 
عكس و همچنين منتخب جشنواره عكس داالهو  

با رويكرد گردشگرى از دريچه دوربين است. 
ــكاس اجتماعى  ــه ع ــن ك ــه اي ــاره ب ــا اش وى ب
ــد، تأكيد  ــم باش ــناس خوبى ه ــد جامعه ش باي
ــواره در  ــكاس ديد خوب و هم ــى كند:«اگر ع م
ــد، مى تواند  ــته باش ــورى فعال داش جامعه حض
ــان ها  ــه و روابط انس ــكالت اجتماعى جامع مش
ــذار به نمايش  ــا عكس هايى تأثيرگ را به خوبى ب

بگذارد.»  
ــل زاده از  ــان وكي ــار هنرجوي ــگاه آث نمايش
30 فروردين آغاز و تا چهار ارديبهشت ادامه دارد. 
ــهيد  نگارخانه آرته واقع در آپادانا دوم،كوچه ش
موسى رضايى، بن بست دوم سمت چپ، ميزبانى 

اين نمايشگاه را بر عهده دارد.
ــتاد  گالرى نقش خانه هم مجموعه اى از آثار اس
ــش را به نمايش  ــادق زاده و هنرجويان مجيد ص

در آورده است. 
مجيد صادق زاده، طراح و نگارگر و متولد 1345 
ــت. او تحصيالت خود را با  كارشناسى ارشد  اس
ــى فعاليتش  ــى به پايان برده و زمينه اصل نقاش

نگارگرى و تذهيب است.
ــز آموزش  ــن مدرس مراك ــادق زاده همچني  ص
ــكده هاى هنرى اصفهان است و آثار  عالى و دانش
خود را در چندين نمايشگاه انفرادى و گروهى در 
ــر اصفهان و  ــا و موزه هنرهاى معاص نگارخانه ه

تهران به نمايش در آورده است.
ازديگر آثار او مى توان به كتاب« مرغ باغ ملكوت» 
ــى هاى  ــه اى از طراح ــه مجموع ــاره كرد ك اش
صادق زاده به شيوه نگارگرى است. او درنمايشگاه 
ــيوه ها و  ــه با تكيه بر ش ــود در نقش خان اخير خ

سنت هاى نقاشى ايرانى، آثار هنرجويان خود را 
ــت؛  آثارى كه بى تخطى از  به تماشا گذاشته اس
سنت ها به تصوير در آمده و به گونه اى در كمال 
ــده اند كه گويى هر يك برگردان  مطلوب واقع ش

بى چون و چراى استاد خود بوده اند.
ــادق زاده، ولى اندكى  ــر از خود ص  در يكى دو اث
ــا كمى  ــى در ارائه اثر ب ــتى و رهاي ــاده دس گش
ــاى كهن نگارگرى  دورى گزينى از فوت و فن ه

نيز ديده مى شود.
او درمورد چارچوب هاى نقاشى ايرانى مى گويد: 
ــيوه ها و مكاتب نقاشى كه  «در بين بسيارى از ش
ــه كار گرفته و  ــى ابزار طراحى را ب هر يك به نوع
توانسته اند نتايج قابل قبولى را به عالم هنر ارايه 
ــه دار و  ــى ريش ــد، نگارگرى يا همان نقاش نماين
اصيل ايرانى هم، راهى مشخص و قابل تعريف را 

در برخورد با طرح و طراحى به ميان آورده است.
 در اين مسير موجوديت طرح به گونه اى مطرح 
مى شود كه «خط» شرايط اجرايى خاص خود را 
دنبال مى كند. در واقع فضاى اصلى ارايه شده به 
ــوط برمى گردد؛ خطوطى  لحاظ فنى به نوع خط
ــى تصوير ارايه  كه خود عامل هويت و جلوه اصل

شده مى گردند.»
ــاز و تا  ــار از 24 فروردين آغ ــه آث ــن مجموع  اي
10 ارديبهشت در نقش خانه حوزه هنرى واقع در

ــد عالقه مندان به  خيابان آمادگاه در معرض دي
هنرهاى اسالمى قرار خواهد گرفت.

نگاهى به دو نمايشگاه گروهى در گالرى هاى آرته و نقش خانه 

نمايشگاه هاى استاد و شاگردى

در ايـن ميـان وجـود برخى 
از نمايشـگاه هـاى اسـتاد و 
شـاگردى جالب توجه به نظر 
مى رسـد و مى تـوان در اين 
روزهاى بى رونق نمايشگاهى، 
بـا نگاهـى خوشـبينانه تر به 
ديدار آثارى رفت كه استادان 
همراه با شاگردان خود به ارايه 

هنرشان پرداخته اند
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مزایده اموال منقول 
211 اج��رای احکام ش��عبه 15 دادگاه حقوقی اصفه��ان در خصوص پرونده 
کالس��ه 581/91/ج15 که آقای محمدرضا سلیمانی و حسن عباسی علیه آقای 
عباس آقابابایی کمشچه به خواس��ته مبلغ 58/655/000 ریال اصل خواسته و 
مبلغ 2/891/750 ریال بابت حق االجرای دولتی در نظر دارد در راس س��اعت 
8/30 مورخ��ه 92/2/22 جلس��ه مزایده جهت فروش کامی��ون باری کاویان به 
ش��ماره انتظامی ایران 23-142-ع58 واقع در شاهپور جدید خیابان امیرکبیر 
بعد از فلکه امیرکبیر دس��ت راس��ت پارکینگ صیرفیان متعلق به محکوم علیه 
در ساختمان مرکزی دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان نیکبخت اطاق 345 
برگزار نماید. به مبلغ 350/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی ش��ده اس��ت طالبین می توانند با مراجعه به محل موصوف تا 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده از آن دیدن نمایند. مزایده راس س��اعت 8/30 الی 9/30 در 
محل اعالم شده شروع برنده کسی خواهد بود که باالترین قیمت پیشنهادی را 
ارائه دهد و حداقل 10% وجه نقد را همراه داش��ته باشد ضمنا کلیه هزینه های 
مرب��وط به مزایده به عهده برنده خواهد ب��ود. اوصاف خودرو مورد ارزیابی 
توسط کارشناس. کامیون باری اطاق فلزی سیستم: کاویان به شماره انتظامی: 
23-142-ع58 تیپ: k106c16 مدل 1389 رنگ س��فید روغنی به ظرفیت جمعا 
6500 کیلوگ��رم تعداد س��یلندر 4 عدد و دارای 2 محور به ش��ماره شاس��تی: 
 EQ4BTAA3987091873 موت��ور  ش��ماره  و   NA5K1063CAS570209
کامیون بدون اطاق عقب مورد نظر که از قس��مت جلو س��مت چپ تصادفی به 
بازس��ازی گردیده و فاقد بیمه نامه ش��خص ثالث و دو حلقه الستیک و رینگ 
مربوطه می باش��د و نیاز به دو ع��دد باطری دارد. براس��اس قیمت پایه مبلغ 
35/000/000 تومان معادل 350/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. مدیر 

دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی  
213 کالس��ه پرون��ده: 9109980350301237. وقت رس��یدگی: 92/3/11 - 8 
صبح. خواهان: رعنا بناگذار اهری با وکالت زهرا س��عادت. خوانده: حمیدرضا 
عم��ادی فرزند رحیم. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواه��ان و دس��تور دادگاه و به تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
مرات��ب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا 

و خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه ب��ه دفتر دادگاه مراجعه 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. مدیر دفتر شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده اموال غیر منقول
پرون��ده:  ش��ماره   .9100390200400046 آگه��ی:  ش��ماره   226
1/9100400200400314. ب��ه موج��ب پرون��ده اجرایی کالس��ه 9100853 له 
تعاونی اعتبار کارسازان آینده علیه پژمان صفوی و غیره ششدانگ خانه پالک 
ثبتی 4 فرعی از 3030 اصلی مجزا ش��ده از یک فرعی از 3030 واقع در بخش 
5 شهرس��تان اصفهان به مس��احت 215/10 مورد ثب��ت 131701 صفحه 144 
دفت��ر 761 ملکی خانم محبوبه ش��یروانی فرزند تقی با حدود ش��مال به طول 
7/05 متر درب و دیواری اس��ت به کوچه 8 متری شرق به طول 32 متر دیوار 
به دی��وار پالک 3030/2 جنوب به طول 6/33 متر ب��ه دیوار پالک 3029 غرب 
به طول 32/30 متر دیوار به دیوار پالک 3030/1 باقیمانده به نش��انی اصفهان 
بلوار میرزا کوچک خان جنگلی کوچه ش��هیدان یارمحمدی کوچه شهید رجایی 
بن بس��ت ش��کوفه پالک 128 کدپس��تی 81769-36471 و 3 ک��ه برابر نظریه 
کارش��ناس رسمی دادگستری بدین ش��رح توصیف شده است ملک مورد نظر 

یک باب خانه در دو طبقه زیرزمین )60-( و همکف به مس��احت اعیانی احداثی 
در طبق��ه زیرزمین حدود 117 مترمربع و ح��دود 15 مترمربع پارکینگ بوده 
و مس��احت طبقه همکف حدود 133 مترمربع جمع اعیانی برابر 265 مترمربع 

حیاط س��ازی با کف فرش موزاییک و دیوار آجرنما انجام شده و عمر ساخت 
بالغ بر 15 س��ال می باشد اسکلت ساختمان ش��امل دیوارهای آجری و سقف 
تیرچ��ه و بلوک نما با آج��ر و درب و پنجره های خارج��ی پروفیل و دربهای 
داخلی چوبی می باش��د طبقه زیر زمین به صورت بازس��ازی شده مشتمل بر 
کفپوش پالس��تیکی کاغذ دیواری کابینت آشپزخانه تمام - و سقف گچ کاری و 
رنگ می باشد در طبقه اول کف ها موزاییک و موکت دیوار و سقف گچ کاری و 
رنگ کاپینت آشپزخانه فلزی سیستم گرمایش طبقات بخاری گازی و سرمایش 
کولر آبی و دارای انشعابات آب و گاز مشترک و برق مجزا برای هر طبقه باشد 
ب��ه مبلغ 2/650/000/000 ریال ارزیابی گردیده، از طریق مزایده به فروش می 
رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12 دوشنبه مورخ 92/2/30 در محل اداره اجرای 
اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت شرقی چهار راه حمزه 

اصفهانی دس��ت چپ س��اختمان اداره ثبت اس��ناد و امالک طبقه سوم از مبلغ 
ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رس��می غیر مترقبه گردد مزایده روز اداری بعد 
از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده 
طبق مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف، بدهی های 
مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره ت��ا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده یا نشده باشد و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مس��ترد می گردد. 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 92/2/4 
چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. اسدی . م الف: 495 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره  ابالغی��ه:9110100351306041.  ش��ماره   240
8909980351300663. ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 890668. خواهان فرحناز 
کریمیان و علیرضا درفشان و هوشنگ آیرم دادخواستی به طرفیت خواندگان 
هوش��نگ آیرم و علیرضا درفش��ان و فرحنار کریمیان به خواس��ته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق 355 ارجاع و به کالسه 8909980351300663 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/11 و ساعت 11:30 تعیین شده است. 
ب��ه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

 جهت رس��یدگی حاضر گردد. شعبه س��یزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
257 خانم ش��هناز جمشیدی فرزند حسینعلی دادخواستی به طرفیت آقای علی 
شهبازی دس��تجرده فرزند حسین بخواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده 
اس��ت که به کالسه 9009980352200528 و به ش��ماره بایگانی 900560 در 
ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی مورخ 
92/3/11 ساعت 12:30 ظهر تعیین شده است از آنجا که خوانده مجهول المکان 
می باش��د به دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی 

مرات��ب در یکی از روزنام��ه درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق 
حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفت��ر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود. افغانی – مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ وقت دادرسی
262 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی به غالمرضا حس��ین پ��وری فرزند قهرمان 
موضوع دادخواس��ت مرتض��ی صدیقی مبنی بر مطالب��ه 2 فقره چک که تحت 
کالس��ه 1430/91ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است 
که به دلیل نامش��خص بودن آدرس خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نش��ر 
آگهی ش��ده است مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می 
شود که در تاریخ 92/3/11 ساعت 11 صبح جهت رسیدگی در شعبه 9 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر 

خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار 
269 چ��ون آق��ای محمدرض��ا کثیری فرزند علی ش��کایتی علیه آقای حس��ن 
آتش��ین مبنی بر فروش مال غیر )ملک( مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
911101ک121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 92/3/11 ساعت 9:00 
صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده 
180 قان��ون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

16265 مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ
384 ش��ماره: 1415/90ش ح/12 به موجب رای شماره 1859 تاریخ 91/11/15 
حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه ایرج مهدور فرزند امیرقلی نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است 
ب��ه: پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار 
ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
402541-89/8/10 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له جواد الماس��ی فرزند 
حس��ن نش��انی محل اقامت اصفهان- خ پروین دوم – جنب بانک انصار. ماده 
34 قان��ون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
385 در خصوص پرونده کالس��ه 1667/91 خواهان مجید سلیمی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند خودرو پراید به ش��ماره شهربانی 389ن66-69 
به طرفیت حس��ین امینیان- علی رضا جیران آس��یا تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخه 92/2/31 ساعت 5:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد-اول 
ارباب-روبه روی مدرس��ه نیلی پور-جنب س��اختمان صبا-پالک57 کدپستی 

8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان – شعبه 22 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
386 در خصوص پرونده کالس��ه 1222/91 خواهان داوود رشتی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه طرفیت محمد علی خالدی سردش��تی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای یک هفته پس از ابالغ-جهت رویت نظریه کارشناسی تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد-اول ارباب-روبه روی مدرسه نیلی پور-جنب ساختمان صبا-پالک57 
کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 22 شورای حل 
اخت��الف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی نظریه کارشناس��ی را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده 
387 اجرای احکام مدنی ش��عبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی به کالس��ه 910427ج/12 له غالمرضا 
احمدی و علیه محمود گلس��رخ و وحید گلس��رخ ب��ه آدرس اصفهان چهارباغ 
خواجو روبروی خیابان منوچهری لوازم آرایش��ی گلس��رخ. مبنی بر مطالبه 
مبلغ 862532109 ریال بابت اصل خواس��ته و خسارات دادرسی و هزینه های 
اجرایی و مبلغ 29000000 ریال بابت حق االجرای دولتی در مورخه 92/2/19 
از س��اعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا )اتاق 321 طبقه س��وم دادگستری 
ش��هید نیکبخت( جهت فروش مقدار 28/049 حبه از شش��دانگ پالک ثبتی 15 
فرعی از 4604 اصلی بخش چهار ثبت اصفهان که حسب نظر کارشناس رسمی 
دادگس��تری به دلیل عدم اعالم متراژ در س��وابق ثبتی طی اندازه گیری دارای 
مس��احت حدود 27 مترمربع با مشخصات ساختمانی سطوح رویه شامل کف 
س��رامیک فرش، سقف دارای نورپردازی با س��قف mdf درب ورودی شیشه 
سکوریت جمع شو، نما کامپوزیت و دارای انشعابات برق که با توجه به متراژ 
عرصه و اعیان موقعیت، امکانات انشعابات پالک و قدمت ساخت و نوع کاربری 
تجاری کل ششدانگ به مبلغ 2214000000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردی��ده برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز 
قبل از جلس��ه مزایده می توانند به نشانی اصفهان بر خیابان چهارباغ خواجو 
مقابل خیابان منوچهری لوازم آرایشی گلسرخ مجاور کدپستی 8153715345 
مراجع��ه و از آن بازدی��د و با تودی��ع نقدی 10% قیمت پایه در جلس��ه مزایده 
شرکت نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

920 مدیر اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
388 در خصوص پرونده کالس��ه 141/92 خواهان س��هیال مؤمنی ش��هرکی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر نفقه به طرفیت عل��ی نجفیان تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز 92/4/29 س��اعت 8:30 صبح تعیی��ن گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول 
ارباب- روبه روی مدرس��ه نیلی پور- جنب ساختمان صبا-پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه اول شورای حل اختالف 
اصفهان مراجه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



ــتان اصفهان گفت: قصد داريم با  ــتى اس ــت هيأت كش سرپرس
ــتين مدال  ــم، نخس ــى دهي ــه انجام م ــزى هايى ك ــه ري برنام
ــب كنيم.عليرضا  ــتى را كس ــته كش ــى اصفهان در رش المپيك
ــت: در حال  ــى گفت، اظهار داش ــخن م ميرواحدى كه با مهر س
ــال  ــراى برنامه هاى خود در س ــزى ب ــغول برنامه ري حاضر مش
ــال  ــى خود را در س ــتيم و بدين منظور تقويم ورزش جديد هس
ــرد: از روز 15 فروردين ماه  ــح ك ــم.وى تصري 92 آماده كرده اي
ــت انتخابى تيم ملى  ــاى مرحله نخس نفرات خود را به رقابت ه

ــنى نوجوانان و جوانان فرنگى و آزاد اعزام كرديم  در رده هاى س
ــنى جوانان و بزرگساالن،  و تا پايان ارديبهشت ماه نيز در رده س
فرنگى كاران خود را به رقابت هاى قهرمانى كشور اعزام مى كنيم. 
ــتان اصفهان ادامه داد: با توجه به  ــتى اس ــت هيأت كش سرپرس
ــال جارى شرايط  ــت كه در س عملكردمان، پيش بينى  ما اين اس
ــيم و هم اكنون نيز  ــته باش ــبت به سال گذشته داش بهترى نس
ــنى مختلف تيم ملى هم در رشته  34 كشتى گير در رده هاى س
فرنگى و هم در آزاد حضور دارند كه 14 نفر از آنان براى مرحله بعد 
ــده اند. وى تأكيد كرد: قصد داريم براى حفظ آمادگى  انتخاب ش
كشتى گيرانمان رقابت هايى را به صورت تيم به تيم با استان هاى 
ديگر به ميزبانى اصفهان برگزار كنيم.ميرواحدى با اشاره به اين 
ــان، فارس و مازندران كشتى گيران خوبى  كه استان هاى خراس
ــت: در اين ميان چرا اصفهان نتواند از  ــور دارد، بيان داش در كش
ــتفاده كند. وى گفت: قصد داريم با  ظرفيت هاى موجود خود اس
برنامه ريزى هايى كه انجام مى دهيم براى المپيك 2016 به طور 
حتم بتوانيم از استان اصفهان نماينده اى را در اين رقابت ها داشته 

باشيم و نخستين مدال المپيكى اصفهان را كسب كنيم.

چهره  روزادداياددايادداشتيادداشت

اخبار كوتاه

زنگ زورخانه 
در گوش اصفهان مى پيچد

جشنواره ورزش پهلوانى و زورخانه اى نكوداشت هفته اصفهان فردا در 
ذكرخانه على قلى آقا برگزار مى شود.

ــت هفته اصفهان  ــنواره ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى نكوداش جش
ــت با حضور تيم هاى مختلف باستانى كار  ــم ارديبهش از چهارم تا شش

اصفهانى در ذكرخانه على قلى آقا برگزار مى شود.
ــكارى هيأت  ــهردارى اصفهان با هم ــازمان فرهنگى- تفريحى ش س
ــان، برگزار كننده اين  ــتان اصفه ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى اس

مسابقات هستند.
اين مسابقات در هر سه شب از ساعت 16 تا 22 برگزار مى شود و در پايان 

به برترين ها جوايزى اهدا خواهد شد. 

مى توانم قهرمان جهان شوم
رسول تقيان، وزنه بردار اصفهانى كه طى هفت سال گذشته همواره در 
دسته 77 كيلوگرم وزنه زده است، بزرگ ترين هدف خود را كسب مدال 

طالى جهان لهستان عنوان كرد.
تقيان گفت: بعد از چهار سال است كه دوباره به اردوى تيم ملى دعوت 
مى شوم براى تمرين به كمپ تيم هاى ملى مى آيم. البته االن شرايط 

براى من با سال هاى گذشته كامًال تفاوت دارد.
ــتم كه مى توانم قهرمان جهان  ــايد قبًال اين باور را نداش وى افزود: ش
ــته كه در جريان تمريناتم توانستم به ركوردهاى  شوم، اما سال گذش
ــت  ــته 77 كيلوگرم جهان حمله كنم، انگيزه هايم نيز براى به دس دس
آوردن دوبنده تيم ملى و كسب مدال هاى جهانى دوچندان شد. در اين 
ــورمان در سه سال گذشته  ميان مدا  ل هايى كه ديگر وزنه برداران كش
ــرداران ايجاد انگيزه كرد  ــت آوردند، هم براى من و ديگر وزنه ب به دس
ــان قهرمانان جهان و  ــتر بتوانيم نام خود را در مي تا ما هم با تالش بيش

المپيك قرار دهيم.

ممكن است سرمربى سپاهان شوم
سرمربى تيم فوتبال النصر از احتمال حضورش در تيم سپاهان خبر داد 
و گفت: آنقدر مقابل سپاهان قرار گرفته ام كه بازى با اين تيم برايم عادى 

شده و فردا براى انتقام گيرى به ميدان مى آيم.
والتر زنگا در نشست خبرى پيش از بازى تيم هاى فوتبال سپاهان ايران و 
النصر امارات گفت: بازى هاى بين المللى هميشه براى ما اهميت زيادى 
دارد. از اين رو سعى مى كنيم نتايج ارزشمندى در ليگ قهرمانان آسيا 
بگيريم. به دست آوردن سه امتياز در بازى فردا اهميت زيادى براى تيم 
ــابقه داريم. وى افزود: حذف  النصر دارد و آمادگى الزم را براى اين مس
ــود كه ما انگيزه كافى براى  النصر از ليگ قهرمانان آسيا دليلى نمى ش
بازى با سپاهان نداشته باشيم. ما براى انتقام شكست بازى رفت به ديدار 

سپاهان مى رويم. 
اگر بازيكنان ما انگيزه شان كم باشد و بخواهند در بازى فردا آرام باشند، 
ــان را عوض كنند.  ــت با خانواده هايشان بروند خريد و شغل ش بهتر اس
ــل روى بازى هاى تيمش  ــه اى بايد تا آخر فص تمركز يك بازيكن حرف

باشد و جنگجويانه در ميادين حاضر شود.

بانوان واليباليست  گيتى پسند 
جمعه راهى مى شوند

تيم واليبال گيتى پسند، نماينده ايران در جام باشگاه هاى آسيا جمعه 
راهى ويتنام مى شود، اين در حالى است كه اين تيم جلسات آخر تمرينى 
ــر مى گذارد كه ياران جديدى نيز به عنوان بازيكنان  ــت س خود را پش

كمكى به اين تيم ملحق شده اند. 
نماينده ايران در آسيا در نخستين ديدار خود دوشنبه هفته آينده برابر 
نماينده اى از چين صف آرايى خواهد كرد. راحله آرا سرمربى اين تيم با 
بيان اين كه در مدت زمان كمى بايد آماده مى شديم و تعطيالت نوروز 
وقفه اى براى تمرينات گيتى پسند بود، اظهاركرد: در مدت زمان كمى 
كه داشتيم تيم را جمع و جور كرديم و مجبور به برگزارى تمرينات به 
ــديم، اما در مجموع تمرينات با كيفيت خو بى ادامه  صورت فشرده ش

دارد. 

بدون شك اصفهان پايتخت 
فوتبال ايران است 

حسن اكليلى 
 تيم فوتبال فوالدمباركه سپاهان اصفهان به عقيده بنده با توجه به برنامه 
ريزى هاى نامناسب در سازمان ليگ به علت خستگى بازيكنان اين تيم، 
ــازات الزم را  ــت امتي در ليگ قهرمانان و همچنين در ليگ برتر نتوانس
ــت  ــت ماه با شكس جمع آورى كند كه اميدوارم بتواند روز 15 ارديبهش
ــپوليس قهرمان جام حذفى شود. امسال  پرس
ــرايط مطلوبى قرار نداشت  ذوب آهن در ش
ــكالت مالى  ــا مش ــل فصل ب ــه در اواي ك
ــا دو هفته به  ــد و اكنون كه تنه مواجه ش
ــت پر  پايان ليگ برتر مانده، اميدوارم با دس
ــابقه را ترك كنند؛ چراكه  زمين مس
ــك پايتخت  ــدون ش ــان ب اصفه
ــت و جايگاه  ــران اس ــال اي فوتب
ــدول  ــم ج ــن پانزده ذوب آه

نيست.

6
دعوت از چهار اصفهانى به اردوى تيم ملى فوتبال 

ــال دعوت كرد كه نام چهار  ــتى 27 بازيكن را به اردوى انتخابى تيم ملى فوتبال زير 17 س على دوس
فوتباليست اصفهانى در اين ليست به چشم مى خورد. ميالد داعى، اميرحسين كريمى، مهدى امينى، 
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دبير هيأت تكواندو استان اصفهان گفت: تيم نداشتن اصفهان در ليگ برتر 
مشكلى از لحاظ فنى براى تكواندوى استان اصفهان ايجاد نكرده است.

ــته تيمى از اصفهان در  مسعود مردانى اظهار كرد: در طول چند سال گذش
مسابقات ليگ برتر تكواندو شركت نكرده و تكواندوكاران اصفهانى در ساير 
ــى وضعيت فنى  ــته اند. وى ادامه داد: با اين حال بررس تيم ها عضويت داش
تكواندو اصفهان نشان مى دهد كه تيم نداشتن مشكلى از لحاظ فنى ايجاد 
نكرده كه مدعاى آن حضور پر تعداد ملى پوشان اصفهانى در رده هاى مختلف 
ــتان اصفهان به حضور تكواندوكاران ملى پوش  است. دبير هيأت تكواندو اس
اصفهانى در اردوى تيم ملى اشاره كرد و بيان داشت: در حال حاضر عليرضا 
ــابقات جهانى  ــركت در مس ــجاد و ابراهيم مردانى براى ش نصر آزادانى، س

مكزيك در اردوى تيم ملى حضور دارند.

ــا برگزارى  ــت هفته اصفهان از فردا ب ــاحلى، نكوداش ــابقات هندبال س مس
ــابقات هندبال ساحلى،  ــنى نوجوانان آغاز مى شود. مس رقابت هاى رده س
ــوم تا دهم ارديبهشت در زمين هاى ساحلى و  نكوداشت هفته اصفهان از س
ــه اى پارك ناژوان اصفهان برگزار مى شود. اين رقابت ها در دو رده سنى  ماس
نوجوانان و بزرگساالن برگزار خواهد شد. در رده سنى نوجوانان شامل تيم هاى 
كاشان، مباركه، فالورجان، دولت آباد و پنج تيم از اصفهان از فردا تا روز جمعه به 
رقابت مى پردازند. قرعه كشى اين مسابقات ديروز با حضور نمايندگان تيم هاى 
حاضر برگزار شد. اين مسابقات از روز شنبه نيز با برگزارى ديدارهاى رده سنى 
بزرگساالن پيگيرى مى شود. در اين مسابقات چهار تيم از اصفهان حضور دارند 
كه در صورت نهايى شدن تيم هاى ساحلى بوشهر و مازندران كه داراى عناوين 

بسيار كشورى نيز هستند، حضور خواهند داشت. 
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جنگ فوتبالى سپاهان و استقالل از داخل 
مسعود 
مستطيل سبز به فضاى رسانه اى انتقال افشارى

پيدا كرده و بيانيه هاى متوالى و پشت سر 
هم سرپرستان اين دو تيم تبديل به محلى براى پرداختن به نقاط 
ضعف تيم حريف شده است. سپاهان و استقالل امسال را در حالى 
به پايان مى برند كه در رقابتى شانه به شانه حسابشان با يكديگر 
تسويه شده و همان طور كه سپاهان با پيروزى در ضربات پنالتى 
روياى استقالل را در جام حذفى بر باد داد، شاگردان امير قلعه نويى 
ــبت به سپاهان داشتند و  هم در ماراتن ليگ عملكرد بهترى نس
تقريباً مى توان گفت كه احتمال قهرمانى استقالل در ليگ برتر 
بسيار بيشتر از سپاهان است تا اين دو غول فوتبال ايران در نبردى 

فوتبالى هم با نتيجه اى برابر به كار خودشان پايان دهند.  
ــى از رو كم كنى را در  اما اين پايان ماجرا نبوده و مى توان ردپاي
ــد؛ صحبت هايى  ــاد ماجدى دي ــول خوروش و ميرش گفتار رس
ــود و جالب  ــخ طرف مقابل روبه رو مى ش كه بالفاصله هم با پاس
ــت كه طرفين هم حاضر به كوتاه آمدن نيستند و حتى  اينجاس
پاى دو مدير عامل سپاهان و استقالل را هم به ماجرا باز كرده اند. 
مهم ترين نكته اين جرو بحث رسانه اى، اينجاست كه خوروش 
به عنوان سرپرستى با تجربه و جنتلمن اصًال نبايد خودش را وارد 
ــانه اى كند و اجازه دهد تا بازيكنان سپاهان  اين جنگ هاى رس
ــم ثابت كردند، حق  همان طور كه در نيمه نهايى جام حذفى ه

خودشان را در زمين مسابقه از استقاللى ها بگيرند. 
در سوى مقابل، ميرشاد ماجدى به عنوان سرپرست تازه بر سر كار 
آمده استقالل و فردى كه در انتخابات فدراسيون فوتبال در تيم 

محمد حسين قريب حضور داشت و شكستى سخت از كفاشيان 
خورد، آنقدر به عنوان كارشناس برنامه تلويزيونى ورزش از نگاه دو 
حضور پيدا كرد تا با سفارش وزارت ورزش، به سمت سرپرستى 
تيم فوتبال استقالل و رياست كميته جوانان فدراسيون فوتبال 
رسيد تا از اين رانت حضور در برنامه هاى تلويزيونى به اندازه كافى 
استفاده كرده باشد. ماجدى در زمان جوانى هم فوتباليست درجه 
اولى نبود و به همين خاطر اصًال در شأن و شخصيت فردى مثل 
ــت كه اين طور راحت وارد بازى رسانه اى با  رسول خوروش نيس
تيمى شود كه به خاطر حمايت رسانه هاى پايتخت نشين خودش 

را به اينجا رسانده است.  
اين اختالفات درست در آستانه بازى فينال جام حذفى و رقابت 
حساس سپاهان با پرسپوليس نه تنها حواس مجموعه سپاهان را 
از اين بازى پرت خواهد كرد، بلكه بهانه را به دست پرسپوليسى ها 
ــتفاده از اين  ــتقاللى ها به دنبال اس ــا در كنار اس هم مى دهد ت
حاشيه هاى باشگاه سپاهان باشند، همان طور كه محمد رويانيان 
در طى دو روز گذشته خودش را وارد معركه كرده تا از همين حاال 
جنگ رسانه اى را براى قهرمانى در جام حذفى شروع كند. سابقه 
نشان داده كه هر گاه سپاهان بى حاشيه و چراغ خاموش در فوتبال 
ايران حركت كرده با اقبال بيشترى روبه رو شده و همان طور كه 
عليرضا رحيمى در روزهاى ابتدايى مديريتش در باشگاه سپاهان 
وعده داده بود، اميد مى رود كه از امروز به بعد ديگر خبرى از بيانيه 
ــد و زردها فارغ از اين مسائل به  و جوابيه در باشگاه سپاهان نباش
دنبال موفقيت در آسيا و قهرمانى در جام حذفى باشند كه خودش 
به تنهايى جوابى دندان شكن و كامل براى مخالفان اين تيم است.

ــپانيا    دومين تقابل فوتبال آلمان و اس
گروه 
ــب بين تيم هاى دوم اين كشورها ورزش امش

ــال و هم  ــد و هم رئ ــزار خواهد ش برگ
ــازى رفت و  ــا پيروزى در دو ب ــانس را دارند تا ب دورتموند اين ش
برگشت، حضور در فينال بزرگ ترين تورنمنت باشگاهى جهان را 
تجربه كنند. شايد قبل از قرعه كشى مرحله نيمه نهايى مورينيو و 
ــتيابى به اين قرعه را داشتند و دورى از  يورگن كلوپ آرزوى دس
ــرمربى در  ــلونا يكى از ايده آل هاى اين دو س بايرن مونيخ و بارس
مرحله نيمه نهايى بود كه به آن رسيدند. البته هر دو تيم در ليگ 
ــان قهرمانى را تحويل بارسا و بايرن داده اند و اين  داخلى كشورش
بهترين فرصت براى قوهاى سفيد و زردهاى دورتموند است تا با 
رسيدن به فينال شانس گرفتن انتقام از قهرمان ليگشان را داشته 

باشند. 
ــه مقدماتى تيمى  ــوب در مرحل ــا هدايت يورگن كل دورتموند ب
رويايى و بدون شكست بود كه در گروه مرگ از پس همين رئال، 
منچستر سيتى و آژاكس برآمدند و به عنوان تيم اول گروه مرگ 
راهى مرحله حذفى شدند. اگر قرار به تكرار نتايج دو تيم در مرحله 
گروهى باشد كه زردها در آلمان به پيروزى رسيدند و در سانتياگو 
ــاوى دو بر دو مادريدى ها را متوقف كردند،  برنابئو هم با يك تس
ــيار متفاوت است و حتى يك گل زده در  ولى شرايط اين بازى بس
ــود كننده به  ــت تيم هاى صع خانه حريف هم مى تواند سرنوش
ــتاره هايى مثل ماريو  ــوض كند. دورتموند با حضور س فينال را ع
ــكى، ماركو رويس و بالژيكوفسكى تيمى  گوتزه، رابرت لواندوفس
خطرناك در خانه است كه شبى سخت را براى مورينيو و تيمش 

رقم خواهد زد. بازيكنان دورتموند كنترل و پاس را در تمرين هاى 
ــا اميدوارند كه  ــمند انجام مى دهند و آنه خود با يك ربات هوش
به عنوان تنها تيم غير تكرارى حاضر در مرحله نيمه نهايى به نسبت 
فصل گذشته، راه چلسى را ادامه دهند و با قهرمانى در اين مسابقات 

شگفتى ساز شوند.
ــاده ترين تيم هاى  ــوان يكى از آم ــوى مقابل رئال به عن اما در س
فوتبال اروپا در طى دو ماه گذشته با كسب يك پيروزى مقتدرانه 
ــت، موفق به  ــت عجيب در بازى برگش در بازى رفت و يك شكس
ــد و تمام اميد مادريدى ها به كريس  صعود از سد گاالتاسراى ش
رونالدو است تا به مانند بازى با منچستر و گاال در بازى با دورتموند 
ــيدن تيمش به فينال را فراهم كند.  هم گلزنى كند و اسباب رس
ــاك و غيرقابل  ــه تيمى خطرن ــه در خط حمل ــر چقدر ك رئال ه
ــى ضعيف بوده و  ــت، به همان اندازه در خط دفاع پيش بينى اس
اگر مورينيو موفق شود كه تيمش را بدون گل خورده از آلمان به 
ــانس را پيدا كند تا در فينال  اسپانيا برگرداند، شايد باز هم اين ش
ــيكوى احتمالى دوباره قهرمانى در اروپا را  با پيروزى در ال كالس
تجربه كند. زوج دورگه آلمانى خديرا و اوزيل در خط هافبك رئال 
كه حمايت ژابى الونسو را هم در پشت سر خودشان مى بيند امشب 
نبردى سخت با خط هافبك تكنيكى دورتموند در پيش رو دارد و 
بازى كردن در مقابل مثلث خطرناك دورتموند عيار قوهاى سفيد 
را در ليگ قهرمانان اروپا مشخص مى كند. در تركيب رئال، آلوارو 
ــانس حضور در اين بازى را از دست  آربلوآ به خاطر محروميت ش
ــام قوا به ديدار  ــدى ها محرومى ندارند و با تم داده، ولى دورتمون

رئال خواهند رفت.

اگر مورينيو موفق 
شود كه تيمش را 
بدون گل خورده 
از آلمان به اسپانيا 
برگرداند، شايد باز 
هم اين شانس را 
پيدا كند تا در فينال 
با پيروزى در ال 
كالسيكوى احتمالى 
دوباره قهرمانى در 
اروپا را تجربه كند

درست در آستانه 
بازى فينال جام 
حذفى محمد 
رويانيان در طى 
دو روز گذشته 
خودش را وارد 
معركه كرده تا از 
همين حاال جنگ 
رسانه اى را براى 
قهرمانى در جام 
حذفى شروع كند

  دوئل دومدر جنگ بيانيه ها

نبرد نايب قهرمانان!سپاهان ضرر مى كند!

سپاهان بقاى داماش در ليگ را تضمين كرد فنل، گراند پرى را تسخير كردسوارس مدافع چلسى را گاز گرفت!ريو فرديناند و مايك كريك در قهرمانى منچستر

ورزش به روايت تصوير

 

ــتان اصفهان گفت: هر بوكسورى آماده تر  دبير هيأت بوكس اس
باشد و بتواند آبروى اصفهان را حفظ كند، در اردوى انتخابى تيم 

ملى شركت داده مى شود.
ــفيعى كه در اين باره با فارس سخن مى گفت،  اظهار  مهدى ش
ــخ 25 فروردين ماه  ــورهاى اصفهانى از تاري كرد: اردوى بوكس
سال جارى براى شركت در مسابقات انتخابى تيم ملى تشكيل 
شده است.وى تصريح كرد: على شهيدى، اكبر آرپناهى، رحيم 
ــان اسدزاده، نصرت پور،  ملك محمدى، يوسف فضل الهى، احس

سعيد پناهى، ولى اهللا قاسمى، رضا عكافى، مزدك نجم، حسين 
كريمى و سياوش زارع در اين اردو حضور دارند.

ــتان اصفهان ادامه داد: على شهرستانى و  دبير هيأت بوكس اس
پرويز كيانى نيز به عنوان مربى در اين اردو حضور دارند.

وى با اشاره به مشكل افشين الوندى، بوكسور اصفهانى تيم ملى 
ــت از ناحيه كتف در  ــور به دليل مصدومي ادامه داد: اين بوكس
ــفيعى تأكيد كرد: از ميان بوكسورهاى  اين اردو حضور ندارد.ش
دعوت شده به اين اردو سه بوكسور، سهم اصفهان براى حضور 
ــد  ــتند و هر يك از آنها كه آماده تر باش در اردوى تيم ملى هس
ــراى حضور  ــاع كند در نهايت ب ــروى اصفهان دف و بتواند از آب
ــود. وى اضافه كرد:  ــم ملى انتخاب مى ش در اردوى انتخابى تي
ــان و جوانان به  ــا اردوى نوجوان ــن رقابت ه بالفاصله پس از اي
ــركت در رقابت هاى قهرمانى كشور تشكيل مى شود. منظور ش
ــاره به مشكالت مالى  ــتان اصفهان با اش دبير هيأت بوكس اس
ــتان اصفهان تشكر مى كنم كه  افزود: از رييس هيأت بوكس اس
ــه خوبى اداره كرده  ــاى مالى هيأت را تاكنون ب با وجود تنگناه

است. 

نخستين مدال المپيكى اصفهان را  كسب مى كنيمبوكسورى انتخاب مى شود كه از آبروى اصفهان دفاع كند

ــپوليس قهرمان جام حذفى شود. امسال  پرس
ــرايط مطلوبى قرار نداشت  ذوب آهن در ش
ــكالت مالى  ــا مش ــل فصل ب ــه در اواي ك
ــا دو هفته به  ــد و اكنون كه تنه مواجه ش
ــت پر  پايان ليگ برتر مانده، اميدوارم با دس
ــابقه را ترك كنند؛ چراكه  زمين مس
ــك پايتخت  ــدون ش ــان ب اصفه
ــت و جايگاه  ــران اس ــال اي فوتب
ــدول  ــم ج ــن پانزده ذوب آه

تيم نداشتن اصفهان در 
ليگ برتر مهم نيست

اصفهان  ميزبان مسابقات 
هندبال ساحلى



يادداشت

بهره گيرى از ظرفيت كانون ها به معناى 
كاهش تصدى هاى دولتى است

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى چهارمحال و بختيارى گفت: فعاليت در 
كانون  هاى مساجد، جهاد فرهنگى است و مديران اين كانون ها به مسير 

انتخابى خود اميدوار باشند.
حسين گنجى افزود: كانون هاى مساجد بسترى براى انجام فعاليت هاى 
جهادى است و مديران كانون ها نبايد انگيزه و عالقه كار جهادى خود را با 
هيچ چيز معاوضه نكنند. وى ضمن تأكيد بر لزوم مطالعه دقيق شيوه نامه 
ــط مديران اين كانون ها، افزود: كانون  تشكيل كانون هاى تخصصى توس
ــته خاص  ــار فعاليت هاى عمومى خود در يك رش تخصصى بايد در كن

نيازهاى كانون هاى شهر، منطقه و استان خود را پاسخگو باشد.
گنجى تصريح كرد: مرور اهداف انقالب اسالمى نشان مى دهد كه بسيارى 
از نهادها از درون اين انقالب جوشيده اند كه مبناى تشكيل آنها عقل علم 
بوده و از آن جمله مى توان جهاد  دانشگاهى، شوراى عالى انقالب فرهنگى 

و در مرحله بعدى كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد را نام برد.
وى اظهار داشت: كانون هاى مساجد ظرفيتى هستند كه بايد با همبستگى 

با ديگر نهادهاى مسجدى، جايگاه خود را در مساجد پيدا كنند.
دبير هيأت هماهنگى و نظارت بر كانون هاى مساجد استان با بيان اين 
كه براى خلق حماسه سياسى، بايد گام هاى بلندى برداشته شود، افزود: 
حماسه به معناى تدبيرى است كه زمان و مكان را درمى نوردد، بنابراين 
مديران كانون هاى مساجد بايد براى تحقق بخشيدن به اين خواسته رهبر 

معظم انقالب تمام تالش خود را به كار گيرند.

سهم كانون هاى مساجد 
در خلق حماسه سياسى

مسئول دبيرخانه كانون مساجد چهارمحال و بختيارى گفت: 
ــاجد در انتخابات  اعضاى كانون هاى فرهنگى و هنرى مس
ــوراهاى شهر و روستا حضور  يازدهم رياست جمهورى و ش

فعال خواهند داشت. 
حجت االسالم مراد يوسفى، مسئول دبيرخانه كانون مساجد 
چهارمحال و بختيارى اظهار كرد: يازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهورى و انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
فرصتى ارزشمند براى تجلى حضور پرشور و حماسى ملت 

ايران براى حمايت از نظام مقدس جمهورى اسالمى است.
 وى افزود: در اين ميان اعضاى كانون هاى فرهنگى و هنرى 
ــالمى  ــهيدان انقالب اس ــاجد نيز بار ديگر با اقتدا به ش مس
ــدس جمهورى  ــت از نظام مق ــراى حماي و دفاع مقدس ب
ــور خود در پاى صندوق هاى رأى  ــالمى، با حضور پرش اس
نقشه هاى شوم دشمنان در ضربه زدن به حكومت اسالمى را 
ــا تأكيد بر لزوم ايجاد وحدت  نقش بر آب خواهند كرد. وى ب
ــمردن مشكالت اقتصادى  و همدلى بين مردم و كوچك ش
ــاجد با توجه به حضور مستمر  تصريح كرد: كانون هاى مس
امام جماعت و برگزارى محافل دينى و فرهنگى بستر بسيار 
مناسبى براى ايجاد اين وحدت و دعوت مردم به مشاركت در 

برگزارى انتخابات به شمار مى روند.
ــاذ موضع  ــفى همچنين بر عدم اتخ ــالم يوس حجت االس
ــط  جانبدارانه از نامزدها، احزاب و گروه هاى اجتماعى توس
كانون هاى مساجد تأكيد كرد و اظهار داشت: اين كانون ها 
مى توانند با برگزارى همايش هاى مردمى در زمان اقامه نماز 
ضمن بيان دستاوردهاى انقالب اسالمى در قالب سخنرانى 
ائمه محترم جماعات، برپايى نمايشگاه در شبستان مساجد 
و برگزارى مسابقات فرهنگى و كتابخوانى از كتب مرتبط با 
ــانى و هوشيار سازى  اين موضوعات در خصوص اطالع رس
ــخنرانى توسط  ــات س مردم اقدام كنند. وى برگزارى جلس
ــن انتخابات، تبيين  ائمه جماعات كانون ها با موضوع قواني
دستاوردهاى انقالب اسامى، تبيين شرايط حساس كنونى 
نظام مقدس جمهورى اسالمى از لحاظ سياسى در جهان و 
ضرورت همدلى اقوام مختلف ايرانى در اين برهه زمانى را از 
مهم ترين فعاليت هاى كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد 
اين استان در اين خصوص برشمرد. مسئول دبيرخانه كانون 
مساجد استان، برگزارى جلسات بحث و گفتگو بين اعضاى 
كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد با حضور ائمه جماعات را 
از ديگر برنامه هاى اين كانون ها در خصوص جلب مشاركت 

حداكثرى در انتخابات دانست.

خبر ويژه

عضو كميسيون عمران مجلس 
مجيد جليل

ــتغال محقق مى شود؛ چرا  ــد توليد و افزايش اش  توسعه پايدار با رش
ــه اگر تحقق  ــت ك ــتغال دو قوه محركه هر اقتصاد اس كه  توليد و اش
ــود، تحرك و پويايى اقتصادى  پيدا كند و يا نكند و نامتوازن انجام ش
حاصل نمى شود. در مقايسه اقتصاد ايران با اقتصاد دنيا مى توان به اين 
ــتغال تا چه ميزان موفق  موضوع دست يافت كه در زمينه توليد و اش
ــته و گريخته بنا بر  عمل كرده ايم. اگر چه در دولت هاى گذشته جس
ــى صورت گرفته و  ــى، منطقه اى و جهانى فعاليت هاي اقتضائات داخل
اسناد و برنامه هاى باالدستى 
ــرا كرده ايم  را كم و بيش اج
ــت نظام   ولى بازده آن نتوانس
ــالب و مردم  رهبر معظم انق
ــن در حالى  را راضى كند، اي
ــت كه همواره آمار و ارقام  اس
اميدوار كننده اى در اين رابطه 

منتشر مى شود.

توسعه پايدار با رشد توليد 
و اشتغال محقق مى شود

يادداشت

گزارش خبرى

يادداشت ياددا چهره روزاددا
سامانه ثبت نام وام ازدواج در چهارمحال و بختيارى باز شد

ــتان گفت:  ــان اداره كل  ورزش و جوانان اس ــنيزى، معاون فرهنگى و امور جوان عليرضا تش
افرادى كه براى تسهيالت ازدواج ثبت نام كرده اند، مى توانند براى دريافت اين تسهيالت به 

بانك هاى ملت و صادرات استان مراجعه كنند.
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ــازمان صنعت، معدن و تجارت  رييس س
گروه 
ــند شهرستان ــال و بختيارى از تدوين س چهارمح

ــارت خارجى اين  ــعه تج راهبردى توس
ــتان خبر داد. رحمان كرمى اظهار كرد: سند راهبردى توسعه  اس
ــتگاه ها در اجراى  ــف دس ــدف تعيين وظاي تجارت خارجى با ه
ــل نقاط قوت، ضعف   ــادرات با محوريت تحلي راهبردهاى ملى ص
ــعه صادرات  چالش ها، فرصت ها، راهبردهاى اصلى و فرعى توس

غير نفتى و ارزيابى و نظارت بر اجرا مورد بررسى قرار گرفت.
وى افزود: سند راهبردى توسعه صادرات استان، راهبردهاى بخش 
صادرات استان در طول برنامه پنجم را تعيين خواهد كرد. كرمى 
ــت چاپ است، گفت: محقق شدن  با بيان اين كه اين سند در دس
ــتان در گروى همكارى تمامى دستگاه ها در  اهداف صادراتى اس
راستاى عملياتى شدن برنامه هاى راهبردى اين سند است. رييس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى در ادامه از 
آغاز عمليات اجرايى احداث انشعاب كارخانه سيمان شهركرد در 
عراق خبر داد و گفت: در حال حاضر فضاى مناسبى براى صادرات 

كاالى ايرانى به ويژه اين استان به عراق فراهم شده است.
وى همچنين از راه اندازى واحد احياى مجتمع فوالد چهارمحال و 
بختيارى تا پايان سال جارى خبر داد و گفت: واحد احياى مجتمع 
فوالد استان از جمله پيشروترين پروژه هاى فوالدى در دست احداث 
كشور است. كرمى تصريح كرد: بهره بردارى از واحد احياى مجتمع 

فوالد چهارمحال و بختيارى يكى از اصلى ترين اولويت هاى سازمان 
توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى كشور محسوب مى شود. 

بازرسـى از اصناف چهارمحال و بختيارى 24 درصد 
افزايش يافت

ــال و بختيارى  ــازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمح رييس س
گفت: پارسال 85 هزار و 898 فقره بازرسى از اصناف استان انجام 

شدكه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 24 درصد افزايش يافت.
رحمن كرمى افزود: از اين ميزان بازرسى صورت گرفته در استان 
ــان براى  ــف و پرونده متخلف ــش هزار و 176فقره تخلف كش ش
رسيدگى، به تعزيرات حكومتى استان ارجاع شد. وى ارزش ريالى 
اين پرونده ها را 200 ميليارد و 551 ميليون و 297هزار ريال عنوان 
ــوى 477 نفر از ناظران  كرد و افزود: هزار و 233 مورد تخلف از س
افتخارى چهارمحال وبختيارى به اين سازمان گزارش شده است. 
كرمى  هدف از بازرسى و نظارت بر عملكرد اصناف را يكسان سازى 
قيمت ها و رسيدگى به شكايت هاى مردم در خصوص تخلف برخى 

از واحدهاى صنفى اعالم كرد. 

22نمايشـگاه تخصصـى وعمومـى در چهارمحال و 
بختيارى برپاشد

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى چهارمحال و بختيارى 

از برپايى 22 نمايشگاه طى سال گذشته در محل نمايشگاه هاى 
ــعودى گفت: از اين تعداد  ــتان خبرداد. محمد مس بين المللى اس
ــگاه تخصصى و دو نمايشگاه فروش عمومى  نمايشگاه، 20 نمايش
ــت. وى صنعت و ساختمان، صنايع دستى  بهاره و پاييزه بوده اس
ــينى، كفپوش و موكت، خودروهاى كالسيك، مبلمان  فرش ماش
و دكوراسيون داخلى و ماشين آالت كشاورزى را ازنمايشگاه هاى 
تخصصى برپا شده در سال گذشته عنوان كرد. مسعودى در زمينه 
ــده تصريح كرد: بر اساس نظرات  كيفيت نمايشگاه هاى برگزار ش
دستگاه هاى نظارتى، مردم و سازمان توسعه تجارت ايران از بين 
نمايشگاه هاى تخصصى، پنج نمايشگاه صنعت ساختمان، صنايع 
دستى و گردشگرى، مبلمان و دكوراسيون داخلى، خانه مدرن و 
ــاختمانى از نظر كيفيت مطلوب ارزيابى  تكنولوژى هاى نوين س

شده است. 
ــرايط اقتصادى سال  ــتقبال مردم با توجه به ش وى ادامه داد: اس
ــگاه هاى  ــوص نمايش ــگاه ها به خص ــى نمايش ــته از برخ گذش
ــگاه هاى  ــركت نمايش بهاره و پاييزه بى نظير بود. مديرعامل ش
بين المللى استان افزود: براى نخستين بار در نمايشگاه هاى صنعت 
ساختمان در استان، چهار نمايندگى از كشورهاى چين و ايتاليا در 
نمايشگاه هاى ساختمانى حضور داشتند. وى تعداد نمايشگاه هاى 
ــگاه تخصصى عنوان كرد و گفت: به دليل  ــال 90 را 24 نمايش س
ــگاه هاى ــى نمايش ــته بر پاي ــال گذش ــكالت اقتصادى، س مش
ــور نسبت به  تخصصى در چهارمحال و بختيارى نظير سراسركش

سنوات گذشته با ركود مواجه بود.

551 كارت قاليبافى در شهرستان بروجن صادر شد
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجن گفت: 
طى سال گذشته براى 551 نفر در اين شهرستان كارت قاليبافى 
ــته نيز 769 نفر از  صادر شد. حسن شمسى پور افزود: سال گذش
ــتان براى قرار گرفتن در پوشش بيمه به تأمين  قاليبافان شهرس
ــدت 78 نفر از  ــزود: در همين م ــدند. وى اف اجتماعى معرفى ش
بافندگان فرش براى دريافت تسهيالت به بانك هاى عامل معرفى 
شدند. سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بروجن اظهار داشت: 
ــتان در زمينه  ــطح شهرس هم اكنون 10 هزار بافنده فرش در س
صنعت فرش دستباف فعاليت دارند. شمسى پور، كنترل و نظارت 
بر آموزش بافندگان فرش، مشاوره اصالح طرح و نقشه فرش، نظارت 
بر استاندارد نمودن مواد اوليه رنگرزى، نظارت بر توليد فرش مطابق 
با سليقه مشتريان و شركت در نمايشگاه هاى استانى، منطقه اى 
ــورى را از مهم ترين اقدامات براى بافندگان فرش طى سال  و كش

گذشته عنوان كرد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى خبر داد؛

تدوين سند راهبردى توسعه تجارت خارجى استان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 مزایده 
389 اج��رای احکام ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در پرونده 
اجرایی کالسه 900291 ح ج 9 له خانم مریم مهرابی و علیه شرکت آرام پوشش 
جلس��ه مزایده ای روز چهارش��نبه مورخه 92/2/18 ساعت 10 تا 11 صبح در 
مح��ل اجرای ش��عبه 9 دادگاه حقوقی واقع در اصفهان، خ نیکبخت، س��اختمان 
دادگس��تری، طبقه اول، اطاق 133 برگزار نماید. م��ورد مزایده: دو تخته فرش 
ناتمام که از دار قالی پایین آورده ش��ده و به نش��انی اصفهان، باب الدشت، خ 
رضا عباسی، روبروی شرکت اتوبوس��رانی، آپارتمان شخصی منتقل شده و 
به ابعاد4×3 دستباف اصفهانی کرک و ابریشم 24 صدتایی لچک و ترنج زمینه 
کرم حاش��یه بژ ناتمام که هر دو تخته فرش تا نصفه بافته شده و در وضعیت 
موج��ود به مبلغ 180،000،000 ریال ارزیابی می گردد. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از تاریخ مزایده از اموال بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی 
ش��روع و برنده مزایده فرد یا افرادی هس��تند که باالترین قیمت کارشناسی را 
پیش��نهاد نموده و 10% از مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند. مدیر 

اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان

مفقودی 
390 س��ند موتورس��یکلت پرند اس��تارتی CGI 125 به نام رضا هاش��یمان 
آدریان��ی به ش��ماره پ��الک 45891-اصفه��ان-14 مدل 1387 و ش��ماره تنه 
125P8783368***NB3 و ش��ماره موت��ور 32614148 مفق��ود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

وقت دادرسی 
391 خواهان غالمحس��ین حسینی دادخواستی به خواس��ته الزام به انسان به 
طرفی��ت خوانده اصغر آزاد به ش��ورای حل اختالف حوزه 12 تس��لیم نموده 
که پس از ارجاع به این ش��ورا به کالس��ه 24/92حل8 ثبت گردیده است علیهذا 
چون خوانده دارای نش��انی معین نمی باش��د به تقاضای خواهان و دس��تور 
ش��ورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتشار و محلی آگهی می ش��ود و به خوانده اخطار می گردد 
که با نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شورا واقع در خمینی شهر بلوار 
بهش��تی مجتمع قضایی مراجعه و نس��بت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلس��ه دادرس��ی تعیین شده حضور یابد بدیهی است 
در صورت عدم حضور، ش��ورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتش��ار مجدد آگهی باش��د فقط یک نوبت 
 درج خواهد ش��د.ضمنًا تاریخ رس��یدگی چهارش��نبه 92/3/12 ساعت 5 عصر

می باشد. شورای حل اختالف شماره 8 خمینی شهر 

تحدید حدود اختصاصی
392 چون تحدید حدود شش��دانگ دو قطعه زمین مزروعی و مشجر تقریبا یک 
رجل و نیمی به ش��ماره پالک 30 فرعی از ش��ماره 40- اصلی واقع در مزرعه 
مال خلیل جزء بخ��ش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام بهروز رحیم ملک فرزند عباس 
در جری��ان ثبت اس��ت، بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید 
گ��ردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود ملک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/3/27 در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. ضمنا 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 32 مجتبی 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
393 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعات زمین مزروعی و مش��جر بش��ماره 
پالک 27 فرعی از ش��ماره 40- اصلی واقع در مزرعه مال خلیل جزء بخش 11 

حوزه ثبتی نطنز بنام خانم س��میه رحیم مل��ک فرزند عباس و غیره در جریان 
ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک 
به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود 
پ��الک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/3/27 در محل ش��روع و بعمل 
خواه��د آمد لذا بموجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم 
رس��انند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م 

الف: 31 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
394 در خصوص پرونده کالس��ه 92-49 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره چک و هزینه دادرس��ی و خس��ارات تاخیر و ... به 
طرفیت جمش��ید صابری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز مورخ 
92/3/7 س��اعت 8:30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر 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 دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
395 در خصوص پرونده کالس��ه 91-1125 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
ب��ه طرفیت اکبر صم��دی زاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
دوش��نبه م��ورخ 92/3/6 س��اعت 3:30 عصر تعیی��ن گردیده اس��ت با توجه 
ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مرات��ب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد-
اول ارباب-روب��ه روی مدرس��ه نیل��ی پور-جن��ب س��اختمان صبا-پالک57 
کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان-ش��عبه 26 ش��ورای 
ح��ل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمای��د. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 15 حقوقی ش��ورای حل اخت��الف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
396 در خصوص پرونده کالسه 56/92 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت یاس��ر علیدادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز س��ه شنبه مورخ 92/4/4 س��اعت 8:30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین 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 دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
397 کالس��ه پرون��ده: 1038/91 ش��ماره دادنام��ه: 91/12/22-1456. مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 39 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواه��ان: حمید عابدی 
نش��انی: اصفهان- خیابان وحید – س��اختمان پش��ت بیمه توس��عه. خوانده: 
احمدرض��ا ناروندی کیا نش��انی: مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه چک. 
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 بش��رح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوای حمید عابدی 
به طرفیت احمدرضا ناروندی کیا به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال 

وجه چک های ش��ماره 439044-85/11/1 و 439043-85/10/10 عهده بانک 
سپه به انضمام مطلق خس��ارات قانونی. با عنایت به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب، ش��ورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخ��ت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 172000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باش��د در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی 
 حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 39 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
398 ش��ماره: 875/91ش/29 ب��ه موجب رای ش��ماره 1218 تاریخ 91/11/14 
حوزه 29 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه امیرحسین معالی مجلسی فرزند محمود نشانی محل اقامت مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهل 
و چهار هزار ریال هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک شماره 91/7/30 که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر عهده اج��رای احکام و پرداخت 0/5 
عشر حق االجرا گردید در حق محکوم له حمید عابدی فرزند عبداله شغل کاسب 
نش��انی اصفهان- خ س��جاد- مقابل بانک صادرات- طبقه فوقانی بیمه توسعه. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
399 کالسه پرونده: 889/91 شماره دادنامه: 91/12/23-1338. مرجع رسیدگی: 
شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حمید عابدی نشانی: اصفهان- 
خ سجاد- مقابل بانک صادرات - بیمه توسعه. خوانده: مهرداد بهزادی نشانی: 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا.
در خصوص دادخواست حمید عابدی به طرفیت مهرداد بهزادی به خواسته 
مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 1- 493968-
90/10/30 2- 493967-90/8/30 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 

شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 

به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال 
به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 

مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه 28 

 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
400 ش��ماره: 1002/91 به موجب رای ش��ماره 1202 تاریخ 91/11/11 حوزه 
19 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ابوذر علیدایی س��لیمانی نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: 
پرداخت مبلغ 28/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته ، س��ی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/7/18 در حق محکوم له حمید 
عابدی نش��انی س��جاد- مقابل بانک صادرات توس��عه. ماده 34 قانون اجرای 
اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر 
باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید. شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
401 ش��ماره: 888/91 به موجب رای شماره 1140 تاریخ 91/10/30 حوزه 28 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
فرید مهیاری طوقچی فرزند عباس به نش��انی مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
س��ی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررس��ید لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان حمید عابدی 
فرزند عبداله ش��غل کاسب نشانی محل اقامت اصفهان – خ سجاد- مقابل بانک 
صادرات – بیمه توسعه صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر 
صورت��ی که خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندان��د یا ظرف مهلت مزبور 
ص��ورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگ��ر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید. شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
402 کالس��ه پرون��ده: 1079/91. ش��ماره دادنام��ه: 91/12/28-1242. مرجع 
رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حمید عابدی نشانی: 
اصفه��ان- خ توحید- س��اختمان ثبت- بیمه توس��عه. خوان��ده: رحیم محمدی 
نش��انی: مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 
رای دادگاه. دعوی حمید عابدی بطرفیت رحیم محمدی بخواس��ته مطالبه مبلغ 
25/000/000 ریال وجه چک شماره 522210-89/4/25 عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارت قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با 
توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 
این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 210 و 313 قانون 
تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومیت 
خوان��ده به پرداخت مبل��غ 25/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 44/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باش��د و هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و 
اع��الم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 رسول اكرم (ص) : 
كســى كه عبادت هاى خالصانه خود را به سوى خدا فرستد، 
پروردگار بــزرگ برترين مصلحت را به ســويش فرو خواهد 

فرستاد.

رفتارهاى بد ما 
از كجا آب مى خورد؟

ــت دارند تحت جراحى هاى زيبايى، ظاهر  حدود 17 درصد از مردم دوس
خود را زيباتر كنند. آنها اين كار را نوعى هنر مى دانند، اما واقعيت اين است 
كه برخى افراد زير اين عمل ها مى ميرند. پس چرا آنها همچنان به انجام 
ــان نيست.  ــت كه دروغگويى آس اين كارها رغبت دارند؟ جالب اينجاس
يافته هاى علمى نشان داده اند دروغ گفتن30 درصد بيشتر از راستگويى 
ــتر حيوانات، ما انسان ها رفتارهاى داريم  زمان مى برد. در مقايسه با بيش
كه براى نوع بشر و حتى خودمان مضر و مخرب است. ما دروغ مى گوييم، 
ــت مى كنيم، مضطرب  خيانت مى كنيم، روى بدن خود نقش و نگار ثب
مى شويم و حتى خود يا ديگران را مى كشيم. دانشمندان هميشه به دنبال 
كشف اين هستند كه چرا اين موجود بسيار باهوش، كارهاى كينه توزانه 

غيراخالقى و خطرناك انجام مى دهد!
1    دروغ

ــر دروغ مى گويد، اما  هيچ كس هنوز به طور دقيق نمى داند چرا نوع بش
همه يافته ها ثابت كرده اند اين كار بين همه انسان ها رواج دارد. گاهى اين 
مسأله به فاكتورهاى عميق روانشناسى بستگى دارد. روانشناس دانشگاه 
ــت، روبرت فلدمن مى گويد: «دروغ به خودباورى و اعتماد به  ماساچوس
ــت. هنگامى كه فرد اعتماد به نفس خود را در خطر  نفس افراد وابسته اس
ــد.» فلدمن  ــك بگوي ــاى كوچ ــا دروغ ه ــد ت ــعى مى كن ــى بيند، س م
ــدود  ــه ح ــرد ك ــت ك ــى ثاب ــه دروغگوي ــود در زمين ــات خ در تحقيق
ــار دروغ  ــه اى حداقل يك ب ــات 10 دقيق ــراد در مكالم 60 درصد از اف
ــت. يافته هاى  ــت كه دروغگويى آسان نيس مى گويند. جالب اين جاس
ــتر از راستگويى زمان  ــان داده اند دروغ گفتن 30 درصد بيش علمى نش
مى برد. همچنين ثابت شده است افراد در ايميل هاى كارى خيلى بيشتر از 

نوشته ها و نامه هاى كاغذى دروغ مى گويند.  
2    نياز به خشونت

خشونت چيزى است كه از ابتداى تاريخ در وجود انسان بوده است. انسان به 
خشونت نياز دارد و با همه وجود آن را مى طلبد. بايد گفت خشونت در ژن 
آدم هاست و تأثير مؤثرى در مغز و ذهن دارد. با نگاه به ميليون ها سال پيش 
ــتر از ما آرام و خواستار صلح بودند. با اين  مشخص مى شود اجداد ما بيش
كه در گذشته هاى دور آثارى از آدمخوارى هم بوده، اما باز گويا بهتر از ما 
 بوده اند. در تحقيقاتى كه در سال 2008 ميالدى صورت گرفت، مشخص 
ــان همچون غذا به آن  ــونت نيز چيزى است كه انس ثابت شده است خش
ــونت تقريباً در همه مهره داران وجود دارد و با  احساس نياز مى كند. خش
وجود آن مى توانند از خانواده، محل زندگى و غذاهاى خود محافظت كنند.  

3   دزدى
ــت به دليل نياز صورت بگيرد، اما براى افرادى كه دچار  دزدى ممكن اس
جنون دزدى هستند، سرقت فقط براى هيجان آن انجام مى شود. اين افراد 
براى نياز مالى دزدى نمى كنند.در تحقيقاتى كه در سال 2009 ميالدى 
انجام شد، برخى از شركت كننده ها دارونما يا نالتروكسون – دارويى كه 
براى مقابله با اعتياد به الكل يا مخدر استفاده مى شود، مصرف كرده بودند. 
نالتروكسون از تأثير هورمون درونى افيون دار كه محققان كشف كرده اند 
هنگام سرقت ترشح و باعث احساس لذت مى شود، جلوگيرى مى كند. 

اين دارو تب دزدى را در فرد مى خواباند.
4   كالهبردارى

برخى از رفتارها و گرايش هاى انسانى جذاب به نظر مى رسند. با اين كه 
همه مردم اعتقاد دارند صداقت بسيار خوب است، اما حدود يك نفر از پنج 
ــات را دارد. حدود  ــب و مثال پرداخت نكردن مالي نفر عالقه زيادى به تقل
ــتند.  ــوب يا بد بودن خيانت در ترديد هس 10 درصد از مردم نيز بين خ
تحقيقات ثابت كرده اند بدترين نوع كالهبردارى و تقلب، خيانت به همسر 
است. بدترين خيانتكارها آنهايى هستند كه سعى مى كنند براى توجيه 
وجدان خود تا حد امكان خيانتشان رو نشود و طورى رفتار مى كنند كه 
قابل توجيه باشد. خيانت ميان هنرمندان و سياستمداران بسيار رايج است.  

5   ادامه دادن عادت هاى بد
ــايد موارد ذكر شده در باال  ــان به رفتارهاى بد عادت نمى كرد، ش اگر انس
ــت كرده اند، هرچه  ــاز نمى بود. يافته هاى علمى ثاب تا اين حد دردسرس
ــد، ترك آن براى فرد دشوارتر  خطرات يك عادت بدتر شناخته شده باش
خواهد بود. اين به دليل ناآگاهى فرد نيست، بلكه انسان ها تمايل شديدى 
دارند تا در زمان حال زندگى كنند و از آن لذت ببرند تا اين كه نگران آينده 

باشند.

ــت جزء عاليم يك بيمارى  به ندرت، گلودرد ممكن اس
نهفته مانند سرطان گلو باشد. گلو درد مداوم، خس خس 
صدا يا تغيير صدا با كاهش وزن بدون علت از جمله عاليم 
سرطان گلو است. هر نوع گلو درد يا گرفتگى صدا كه بيش 
ــش هفته ادامه پيدا كند، بايد جدى گرفته شود و با  از ش

جراح گوش، حلق و بينى مشورت كرد. 

احساس درد در پشت گلو و صداى  گرفته
عاليم: باال رفتن دماى بدن همراه با سرفه

ــت گلودرد  ــايع ترين عل ــى كه ش علت: التهاب ويروس
ــرماخوردگى و آنفلوآنزا نيز هست؛  است و عاليم اوليه س
ــروس تكثير  ــم ديگر در بدن وي ــل از ايجاد عالي زيرا قب
مى شود. گرفتگى صدا نيز به علت تأثيرى است كه ويروس 
ــذارد. همچنين  ــراف حنجره مى گ ــت هاى اط روى باف
ــرفه مى شود. درمان:  به علت التهاب گلو، فرد دچار س
ــپرين قابل حل، التهاب گلو را كاهش  غرغره كردن با آس
ــرما خوردگى برطرف  مى دهد و با قورت دادن، عاليم س
مى شود. غرغره30 ثانيه اى با آب نمك نيز به دفع مايعات 
ــا قورت دادن آن،  اضافه و كاهش ورم كمك مى كند. ام
ــرف آب را افزايش دهيد.  حالت تهوع ايجاد مى كند. مص
قرص هاى سرما خوردگى با طعم نعناع، گلو درد را تسكين 

مى دهد و راه تنفسى را نيز باز مى كند.

گلودرد و سفيدى زبان
ــت. علت:  ــفيدى روى زبان اس عالمت آن ايجاد اليه س
ــى بيوتيك ايجاد  ــت در پى مصرف آنت برفك ممكن اس
شود؛ آنتى بيوتيك باكترى هاى سالم را كه مانع از بروز 
ــود، از بين مى برد.  عفونت هاى برفكى و قارچى مى ش

درمان: استفاده از دهان شويه ضد قارچى

اليه روى گلو، همراه با درد شديد
عاليم: دماى بدن باالى 38 درجه سانتى گراد كه گاهى 
با سردرد، حالت تهوع و معده درد همراه است؛ شايد پشت 
ــيده شده است. ممكن است  گلو با اليه اى از چرك پوش
فرد دچار سرفه، آب ريزش بينى و گرفتگى صدا نيز بشود. 
علت: عفونت استرپتوكوكى. اين نوعى عفونت باكتريايى 
است و علت شايع گلودرد به حساب مى آيد. درمان: بايد 
هرچه زودتر درمان شود؛ زيرا گلودرد استرپتوكوكى قلب 

و كليه ها را نيز درگير مى كند.

احساس وجود خلط در گلو
مرتب احساس مى كنيد كه نياز به صاف كردن گلو داريد.

علت: اگرچه علت احساس التهاب گلو، شناخته نشده، اما 
يكى از شايع ترين بيمارى هاست و اغلب مردم به حالت 
خفيف آن مبتال شده اند. فرد دائم احساس مى كند كه 
ــت كه به  خلط دارد. اين واكنش نوعى عمل رفلكس اس
علت استرس ايجاد مى شود. اگرچه در واقع تراكم خلط 
ــو باعث التهاب آن  ــا صاف كردن دائم گل وجود ندارد، ام
مى شود.  درمان: جرعه جرعه نوشيدن آب طى روز مانع 
از خشكى گلو مى شود كه اين امر نياز به صاف كردن گلو 

را كاهش مى دهد.

درد شديد و مشكل بلع
ــى صدا، بوى بد  ــاال رفتن دماى بدن، گرفتگ عاليم آن، ب
دهان، كسالت و بزرگ شدن غده در گردن است. علت:  
ــوم يا عفونت غدد، دومين و شايع ترين علت گلو  لوزه س
درد است و اغلب به دليل عفونت باكتريايى لوزه به وجود

ــورم لوزه و مقابله  ــم مرتبط با آن به علت ت  مى آيد. عالي
ــن نوع گلو درد  ــود مى آيد. البته اي بدن با عفونت به وج
ــى هم باشد و باعث خستگى  مى تواند نشانه تب ويروس
مفرط و كسالت مى شود. درمان: با مصرف مايعات زياد، 
ــتروئيد و ضد التهابى مى توان  مسكن و داروهاى ضد اس

دماى بدن و گلودرد را كاهش داد. 

همه چيز راجع به گلو درد 
و درمان آن
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اخبار كوتاه

ــى ارزان قيمت را  محققان نوعى حسگر لمس
طراحى كرده اند كه حساسيت به لمس را وارد 

ابزار سرگرمى و مصرفى مى كند.
ــام گرفته،  ــه TakkTile ن ــگر ك اين حس
ــردى  ــوم كارب ــى و عل ــه مهندس در مدرس
ــت. در  ــده اس ــگاه هاروارد طراحى ش دانش
ــنج ديجيتالى  ــك فشارس ــزار ي ــب اين اب قل
ــده  ــوا تعبيه ش ــار ه ــاس به فش ــز و حس ري
ــول در  ــه طور معم ــنج ب ــت. اين فشارس اس
ــراه و واحدهاى  ــد تلفن هاى هم ابزارى مانن

جى پى اس نيز كار گذاشته شده است.
ــده در خأل  ــتيك مهر و موم ش اليه اى از پالس
ــگر بر روى  ــده، بنابراين زمانى كه حس ــگر نصب ش (vacuum-sealed) بر روى اين حس
دست يك ربات قرار مى گيرد، قادر است تشخيص دهد كه ربات چه ميزان فشار را به اشيايى 
ــتيك موجود نه تنها امكان گرفتن و حتى توزيع فشار  كه آنها را مى گيرد، وارد مى كند.پالس
ــگر مى دهد، بلكه از آن محافظت مى كند؛ زيرا قادر است بيش از 11 كيلوگرم فشار  را به حس
مستقيم و همچنين ضربات چكش و چوب بيس بال را تحمل كند. اين ابزار در عين حال قادر 
ــبكى به اندازه يك گرم را نيز شناسايى كند. اين حسگر افزون بر كاربرد در  است لمس هاى س
حوزه رباتيك، TakkTile مى تواند در اسباب بازى ها و همچنين ابزار پزشكى كه قادر به برش 
ماليم بافت هستند، به كار رود. على رغم دهه ها تحقيق، حس كردن لمسى به دليل هزينه  باال 
و شكنندگى وارد عرصه كاربرد عمومى نشده است، اما حسگر جديد به دليل ساخت ساده تر و 

ارزان تر مى تواند اين روند را تغيير دهد.

شايد اين سؤال براى شما پيش آمده باشد 
با وجود تورمى كه هر ساله شاهديم تكليف 
ــزار تومانى كه  مهريه هاى10هزار يا 20ه
ــد با آن ملك خريد و  ــال هايى مى ش در س
ــال حاضر  ــرمايه گذارى كرد ولى درح س

ارزشى ندارد، چه مى شود؟
ــاس ماده2 آيين نامه اجرايى قانون  براس
ــاده 1082 قانون  ــك تبصره به م الحاق ي
ــت ماه  ــيزدهم ارديبهش مدنى مصوب س
سال 1377 هيأت وزيران، نحوه محاسبه 
ارزش فعلى مهريه به اين ترتيب است كه 
ارزش مهريه به صورت ضرب مبلغ مهريه 

ــيم آن بر عدد شاخص در سال  ــاخص در سال قبل و تقس مندرج در عقدنامه در عدد ش
ــود. ــبه مى ش وقوع عقد محاس

به طور مثال اگر ازدواجى با مبلغ مهريه 200 هزار ريال در سال 1352 انجام شده و قرار 
ــبه مبلغ مهريه در حال حاضر  باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأييد شود، براى محاس
ــود: مبلغ مهريه (200 هزار ريال) ضرب  يعنى سال 1392 از اين فرمول استفاده مى ش
درعدد شاخص در سال جارى (130/54) تقسيم برعدد شاخص در سال 1352 (0/17) 

ــت مى آيد. كه عدد 153 ميليون و 576 هزار و 470 ريال به دس
بديهى است مادامى كه سال 1392 به پايان نرسد، صورت كسر فوق شاخص سال 1391 
يعنى عدد 130/54 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1392 و ورود به سال 1393 شاخص 

ــد. ــال 1391 خواهد ش ــاخص س ــال 1392 جايگزين ش س

ــخيص  ــان مى دهد، فيل ها قادر به تش مطالعات جديد نش
ــتند و به  ــان نيس ــط انس ــده توس ــاى بصرى ارائه ش ايماه

ــان مى دهند. ــتر واكنش نش فرمان هاى آوايى بيش
ــه بين المللى ink Elephants� سازمان فاقد  مؤسس
ــت كه در تالش براى ارتقاى حفاظت از فيل ها  منفعتى اس
ــزى و همكارى هاى  ــى، برنامه ري ــق تحقيقات علم از طري
ــتقيماً بر  ــد مس ــا مى توان ــن يافته ه ــت. اي بين المللى اس
ــت از حيوانات  ــاى حفاظ ــاى آتى براى تالش ه پروتكل ه
ــار اين مقاله اوج تالش سه ساله براى  تأثيرگذار باشد. انتش
ــت كه افراد جوان  خلق يك برنامه ريزى جامع تحصيلى اس
را مستقيماً در بطن حيات فيل ها و حفاظت زندگى وحوش 

قرار داده و آنها را آموزش مى دهد.
ــجويان  ــمال تايلند صورت گرفت و دانش اين مطالعه در ش
حاضر در آن براى انجام تحقيقات شان از وب كم و لينك هاى 
ــتقيم وب به كمپ فيل ها بهره بردند. دانشجويان، اين  مس

ــى كردند كه  آيا فيل هاى اسير - حيوانات  موضوع را بررس
ــان ها هستند-  ــبتاً نزديك با انس وحشى كه در تماس نس
ــاره و زل زدن)  مى توانند از ايماهاى اجتماعى و بصرى (اش
ــطل استفاده كنند  ــده در دو س براى يافتن غذاى پنهان ش

يا خير.
ــئوليت ناكام ماندند، اما توانستند  فيل ها در اجراى اين مس

ــان  ــطل حاوى غذا را به آنها نش از فرمان هاى آوايى كه س
ــن واقعيت  ــج حاكى از اي ــد. اين نتاي ــى داد، تبعيت كنن م
ــيوه هايى در دنياى فيزيكى رفت و  ــت كه فيل ها به ش اس
ــگ ها نمى توانند از آنها  ــتانداران و س آمد مى كنند كه پس

ــتفاده كنند. اس
ــازمان مجرى  ــك، مديرعامل س ــوا پلوتني ــه جاش به گفت
ــراى رفت وآمد در  ــى، اگر فيل ها از بينايى ب اين پروژه علم
ــتفاده نمى كنند، تكنيك هاى نزاع  محيط طبيعى شان اس
ــند كه  ــته باش ــن نكته توجه داش ــان- فيل بايد به اي انس
ماهيت هاى حسى اصلى فيل ها چه هستند و اين كه چگونه 
ــور كه موقعيت  ــه به طور مؤثر و آن ط آنها فكر مى كنند ك

ــند. مى طلبد، جذاب يا منفور باش
به گفته اين دانشمند، در صورت ادامه روند شكار غارتگرانه 
ــال آينده هيچ فيلى در  ــان، ظرف50 س فيل ها توسط انس

ــت. حيات وحش وجود نخواهد داش

نحوه محاسبه مهريه به وجه رايج كشورابزار سرگرمى لمسى هم در راهند

فيل ها دنيا را چگونه مى بينند؟

ــى  ــى پيچش ــده نزديك تايوان منزلگاه آسمانخراش در آين
ــودى آن را احاطه  ــاى عم ــى از باغ ه ــود كه جنگل خواهد ب

مى كند.
ــان كالبو آركيتكچر  ــركت ونس ــط ش  برج «آگورا» كه توس
طراحى شده، ناحيه اى به وسعت 42 هزار و 255 متر مربع 
ــتان، يك باغ  ــش مى دهد. اين برج داراى يك باغس را پوش
ــر و دارويى، مكان  ــان معط ــبزيجات، فضايى براى گياه س
ــتم جمع آورى آب باران خواهد بود.  توليد كود آلى و سيس

ــود. اما امكانات اين برج آينده نگر به همين جا ختم نمى ش
ــاختار مارپيچDNAطراحى شده   اين سازه كه با الهام از س
ــازماندهى آنچه  ــته اى مركزى است كه اجازه س داراى هس
ــاده باغ هاى معلق  ــى فوق الع ــى آن را  فراوان كه تيم طراح
ــاكنان40 آپارتمان  ــد، فراهم مى كند. اين طرح س ناميده ان

ــازد تا بخش قابل توجهى از  لوكس برج آگورا را قادر مى س
ــتثناى پروتئين را در محل  مواد غذايى مورد نياز خود به اس

ساختمان تأمين كنند. افزون بر اين، سيستم جمع آورى آب 
باران وابستگى به شبكه آب شهرى را كاهش داده و استقالل 

ــتر اين مجموعه را در پى دارد. هرچه بيش
ــرج از ديوارهاى  ــن ب ــى اي ــر مربع ــان540 مت ــر آپارتم ه
ــواى مطلوب و  ــه كيفيت ه ــود مى برند ك ــبز س داخلى س
ــبز جالب توجه اى را تضمين مى كنند.  ــناختى س زيبايى ش
ــود تا  ــدور اين برج موجب مى ش ــن، ورودى نور م همچني
ــود.  ــه زيرزمين آن منتقل ش ــتقيم ب نور روز به صورت مس
سقف خورشيدى برج آگورا نيز بخش قابل توجهى از انرژى 
ــا بهره گيرى از  ــاز آن را فراهم مى كند. برج آگورا ب مورد ني
ــرفته، يكى از  نانوتكنولوژى و ديگر ويژگى هاى فناورى پيش
ــازه ها در نوع خود هنگام تكميل پروژه در سال  سبزترين س

2016 خواهد بود.

پيچش سبز در تايوان
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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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

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

8

نابودی
4۳۰۳۰  ۳۰

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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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

یخچال فریزر

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 

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...

 گرانی امان  اصفهانی
برید 3

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

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورد

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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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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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 تحتالشعاع 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

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 
ترین 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

آگهى مناقصه عمومى شماره 48349888
خريد محافظ لبه كويل (رينگ فلزى) 

شركت فوالد مباركه اصفهان در نظر دارد تعداد 30/000 عدد محافظ لبه كويل (رينگ فلزى) مورد نياز خود را از طريق 
مناقصه عمومى خريدارى نمايد.

لذا از كليه شركت هاى توانمند كه تمايل به همكارى داشـته و توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شركت در مناقصه به 
مبلغ 320/000/000 ريال را دارند دعوت مى شود اسـناد مناقصه را از طريق سايت شـركت فوالد مباركه به نشانى
 WWW.Mobarakeh-steel.ir تهيه نموده و پس از تكميـل آن حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 92/2/14 به 
آدرس شركت فوالد مباركه اصفهان 75 كيلومترى جنوب غربى اصفهان – صندوق پستى 167 خريد مواد مصرفى 

تحويل نمايند.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفن 3975-0335543 تماس حاصل فرماييد.

دورنگار 0335543-3423
هزينه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

ضمنًا متن آگهى در سايت هاى ذيل گرديده است:
WWW.Mobarakeh-steel.ir شركت فوالد مباركه اصفهان به نشانى اينترنتى

www.ariatender.com مركز اطالعات و مناقصات و مزايدات ايران به نشانى اينترنتى

روابط عمومى شركت فوالد مباركه اصفهان 
(كد آگهى: 92018)
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