
شهر ما خانه شما نیست 

 بزرگ ترین اشتباه من 
بازی در »رسوایی« بود

»عشق من 
زنده بمان« 
به ایران آمد

بی فرهنگ  ها دلگیر نشوند 

انتقادهای صریح بازیگر پیشکسوت سینمای ایران از مسعود ده نمکی

 تحلیل لس آنجلس تایمز  
درباره تحریم ایران 2

 بهترین درمان های 
طبیعی برای تبخال 88

چند شهر خطرناک 
12جهان

 دست مردم نباید 
پیش دولت دراز باشد

 نامزدهای نهایی انتخابات آتی معرفی می شوند

پاستور به چه کسی لبخند می زند؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اش��اره این که برای دریافت 
یارانه ها نباید دست مردم پیش دولت دراز باشد، گفت: با پرداخت 

پول به مردم، شخصیت و عزت آنها زیرسؤال می رود.
 

3  شهرتمیز و منظم نشانه آن است که شهروندانی دارد 
آشنا با فرهنگ شهرنشینی و برخوردار از کرامت انسانی. چنین 
ش��هروندانی در وهله اول احترام به خود می گذارند و در مرتبه 

بعدی، به حقوق شهروندان و همنوعان خود.

پرسپولیس در  اصفهان
 آتش گرفت! 

یکی از نمایندگی های باشگاه پرسپولیس در اصفهان 
به آتش کشیده شد. سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس 
درباره به آتش کشیده ش��دن یکی از نمایندگی های 
این باشگاه در ش��هر اصفهان، اظهار کرد: بدون شک 
کار بدی بوده ک��ه نمی دانیم از س��وی چ��ه افرادی 
صورت گرفته است. پرسپولیس در اصفهان طرفداران 
زیادی دارد و همین طور در سراس��ر جهان هواداران 

پرسپولیس پراکنده اند.

2

 2

شهرکرد، میزبان دستاوردهاي صنعت 
7

هسته اي 

خودکفایی در گرو ترویج فرهنگ 
اقتصاد مقاومتی است7

محبوبه بیات، بازیگر پیشکس��وت س��ینما، تئات��ر و تلویزیون که 
س��ابقه همکاری با بزرگانی نظیر بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی 
و علی حاتمی را در کارنامه دارد، چند س��الی اس��ت که به شدت 
کم کار ش��ده اس��ت. او در آخرین دوره جش��نواره فج��ر دو فیلم 
 »رس��وایی« و »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« را داش��ت که در 
هر دوی آنها بیشتر از چند سکانس محدود ایفای نقش نکرده بود. 
این روزها »رسوایی« با بازی او در نقش مادر کاراکتر زن اول فیلم 
روی پرده است. به همین بهانه گفتگویی می خوانید به نقل از شبکه 
ایران با این بازیگر قدیمی که از ش��رایط کار با مسعود ده نمکی  و 

اوضاع حاکم بر سینما بدجوری گالیه دارد.

 مدتی اس�ت حضوره�ای س�ینمایی تان ب�ه ایفای 
نقش های کوتاه و مکمل محدود شده! چرا؟

من مش��کلی دارم که خودم ه��م نمی دانم چیس��ت! یک نیروی 
ناشناخته در من وجود دارد که وقتی کاری به من پیشنهاد می شود، 

با مشکل تخفیف دستمزد مواجه می شوم.
متوجه منظورتان نشدم. بیشتر توضیح دهید؟

تهیه کنندگان دوس��ت ندارند به یک بازیگر خوب پول بدهند. به 
همین منظور نقش ها را به بازیگران تازه وارد می دهند؛ بازیگرانی 

که بیشتر جلوی دوربین بودن برایشان اهمیت دارد...
5

 رییس جمهور  نباید 
خروس جنگی باشد 

گردشگری،  مهم ترین 
عامل توسعه اصفهان است

 افتتاح موزه بزرگان دین 
تا پایان اردیبهشت ماه

دولت باید مابه التفاوت 
آب فروخته شده را بدهد

مصرف بنزین سوپر 
در اصفهان ۳۳ درصد 

افزایش یافت
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چهره روزیادداشت

 فتنه گران در عراق 
با آتش بازی می کنند

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارج��ه ایران گفت: طرف های 
خارجی که به دنب��ال ایجاد فتنه در عراق هس��تند، ب��ا آتش بازی 
می کنند.  حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور 
خارجه کشورمان به برخی طرف های خارجی که در سوریه شکست 
خورده اند هش��دار داد که با تدبیر عمل کنند و به جای اتکا به محور 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، به ملت های خود اتکا کنند و نام خود را 

به عنوان عامل اصلی بحران و ناامنی در منطقه ثبت نکنند.
وی افزود: اکنون مردم مقاوم س��وریه در حال مبارزه با تروریسم در 
کشورشان هستند و حمایت برخی طرف ها از کشتار مردم و ارسال 
 سالح و شورش��ی خارجی به این کش��ور ماهیت تحوالت سوریه را 

به خوبی آشکار ساخته است .

اوضاع وخیم است 
والیتی، یکی از کاندیداهای احتمالی ائتالف پیشرفت گفت: با ائتالف 

قدم به میدان گذاشتیم تا از تفرقه  جلوگیری کنیم.
علی اکبر والیتی، عضو ائتالف پیشرفت و یکی از کاندیداهای احتمالی 
انتخابات ابراز عقیده کرد: وضعیت کشور به قدری به هم ریخته است 
که هر روز منتظر وخیم تر و بدتر شدن شرایط هستیم. وی در بخشی 
از سخنانش درباره عملکرد بسیج افزود: با این که فعالیت بسیج بسیار 
مهم است، ولی از لحاظ ریشه ای ناشناخته مانده؛ چرا که عده ای فکر 
می کنند فعالیت این نهاد تازه بوده و نمونه ای در تاریخ ندارد، در حالی 
که در گذشته نیز جوانمردانی همانند بس��یجیان در جامعه حضور 
داشتند. والیتی در پاس��خ به این که هدفتان از حضور در انتخابات 
چیست، گفت: درست است این گفته تکراری است، ولی من به خاطر 
احساس تکلیفم قدم در عرصه گذاشتم و این صحبت را بارها تکرار 

کرده  و همه جا می گویم.

 رییس جمهور  نباید 
خروس جنگی باشد 

الیاس نادران،  نماینده مجل��س با بیان این  اعتقاد ک��ه »اقتصاد ما 
در ش��رایطی اس��ت که دولت باید به مردم ماهی بده��د و برای آنها  
ماهیگیری کند«، ابراز عقیده کرد: دولت سیاس��ت چاوز را در پیش 
گرفته اس��ت. دولت با این سیاس��ت پیش می رود که طبقات پایین 
جامعه را حفظ و بقیه طبقات جامعه را به حال خود رها کند، سپس 
همه مش��کالت را به گردن آمریکا بیندازد. یک رییس جمهور نباید 

خروس جنگی باشد و دل مردم را با خروس قندی خوش کند.
 س��خنگوی اقتصادی جبهه حماسه س��ازان گف��ت: بخش اعظمی 
از مش��کالت اقتصادی کش��ور ناش��ی از غفل��ت مس��ئولین از این 
سیاست هاس��ت. الیاس نادران با بیان این  اعتقاد که »اقتصاد ایران 
دارای یک بیماری است« ابراز عقیده کرد: بیماری که اقتصاد ایران 
از آن رنج می برد، تبدیل اقتصاد به یک نظ��ام رانتی دولتی آلوده به 
فشار است و باید برای برون رفت از این وضعیت به سمت یک اقتصاد 
کارآفرین، رقابتی، سالم و باثبات برنامه ها و راهکارهای عملی خاص 

پیش برویم.

 تحلیل لس آنجلس تایمز  
درباره تحریم ایران

 روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در گزارش��ی ب��ه قلم »کارول 
جی. ویلیامز«، که به مسأله انتخابات ریاست جمهوری ایران و ارتباط 
آن با برنامه هسته ای کش��ورمان اختصاص داش��ت، اذعان کرد که 
تش��دید تحریم ها بر ضد ایران می تواند ش��رایط امنیتی خاورمیانه 

را بدتر کند.
»جان کری«، وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش از کنگره این کشور 
خواست تا به طرحی که مجازات های بیش��تری را علیه ایران وضع 
می کرد، رأی ندهد. وی از کنگره خواست تا پنجره را برای فعالیت های 

دیپلماتیک آتی باز بگذارد.

پرواز پهپاد ساخت ایران؛ به زودی
عالء الدی��ن بروجردی، رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجه مجلس پنجشنبه گذشته در جریان بازدید از جزایر سه گانه 
با حضور در جمع نظامیان جزیره تنب بزرگ گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به برکت خون ش��هدا از اقتدار و امنیت باالیی برخوردار بوده و 

روز به روز به قدرت خود ادامه می دهد.
وی افزود:  به طور مثال پاکس��تان که  برنده س��الح هسته ای است  
از امنی��ت و اقتدار کاف��ی برخوردار نب��وده و جنگنده ه��ای  بدون 
سرنشین آمریکا روزانه  چندین نفر از مردم این کشور را می کشند. 
رییس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجه در ادامه به پیشرفت 
جمهوری اسالمی ایران در صنایع نظامی و دفاعی اشاره کرد و گفت: 
در آینده  پهپاد ساخت ایران که مهندسی معکوس پهپاد آمریکایی  

ARQ170 است به پرواز در خواهد آمد.

تا اردیبهشت ماه با قطعی شدن حضور نامزدها احتمال این که تعداد 
نامزدهای انتخابات همان گونه که با کثرت وارد انتخابات شده اند، 
با کثرت هم کنار بکشند وجود دارد. آنها شرط گذاشته و گفته اند 
که در صورت حضور فالنی، به نفع وی کنار می کشند. پیش بینی 
می شود از نزدیک به 20 نامزدی که هم اکنون در انتخابات اعالم 
نامزدی کرده اند، نهایتاً ش��ش نامزد در مرحله پایانی حضور پیدا 
کنند. احتمال این که از دل ائتالف پنج نفره و سه نفره تنها دو نامزد 
برای رقابت نهایی بمانند زیاد است.  محسن رضایی و باقری لنکرانی 
گفته اند به نفع کسی کنار نمی روند. با این احتساب، این چهار نفر 
و نامزد جریان دولت ش��اید انتخابات با پنج یا ش��ش نامزد بیشتر 
برگزار نشود. چهره های اصالح طلبی که در انتخابات پیش رو اعالم 
نامزدی کرده اند کمابیش گفته اند که در صورت حضور خاتمی 
یا هاشمی کناره گیری خواهند کرد.  مصطفی کواکبیان، دبیر کل 
حزب مردم ساالری که به گفته خودش500 نفر از وی برای حضور 
درخواست کرده اند، گفته است  اگر خاتمی  بیاید قطعاً به نفع وی 
کنار می کشد. محمد شریعتمداری، وزیر پیشین بازرگانی نیز گفت 
که حاضر است به نفع هاشمی یا خاتمی کنار بکشد. با این وجود او 
در ادامه گفت که فعال خبر موثقی مبنی بر آمدن این عزیزان نیست. 
حسن روحانی، از نزدیکان هاشمی که در یک همایش پرسروصدا 
اعالم نامزدی کرد و ستاد انتخاباتی خود را با چهره هایی نزدیک به 
هاشمی و از وزیران دولت سازندگی تشکیل داده، احتماالً در صورت 

حضور هاشمی رفسنجانی کنار خواهد کشید. پیش از حضور او در 
انتخابات، تیمور علی عسگری گفته بود چهار روحانی هستند که 
اگر بیایند آقای روحانی کنار می کش��د؛ یکی هاشمی رفسنجانی 
است. خاتمی، ناطق نوری و س��ید حسن خمینی هم سه روحانی 
دیگر بودند که تیمور علی عسگری از آنها نام برده بود. این چهره ها 
هیچ کدام تاکنون حاضر به حضور در انتخابات نشده اند. محمدرضا 
عارف، معاون اول سید محمد خاتمی در دولت اصالحات هم اعالم 

کرده در صورت حضور خاتمی کنار خواهد کشید.

 تکلیف ائتالف پیشرفت و 5 نفره
تکلیف ائتالف پیشرفت متش��کل از محمد باقر قالیباف، غالمعلی 
حدادعادل و علی اکبر والیتی مش��خص اس��ت. ب��ا وجودی که 
حسن مظفر، رییس ائتالف پیش��رفت گفته که هر سه این آقایان 
در انتخاب��ات ثبت ن��ام خواهند کرد، ام��ا نهایتاً دو نف��ر از آنها به 
نفع نفر س��وم کش��د. در ائتالف پنج نفره که متش��کل از محمد 
 حس��ن ابوترابی، مصطفی پورمحمدی، منوچه��ر متکی، یحیی 
آل اس��حاق و محمدرض��ا باهنر اس��ت، گمانه هایی وج��ود دارد 
 مبنی ب��ر این ک��ه در ص��ورت حضور عل��ی الریجان��ی احتمال 
کناره گیری برخی چهره های ای��ن ائتالف به نفع الریجانی وجود 
دارد. هر چند محمد حسن ابوترابی فرد در یک گفتگو اعالم کرده 
که  ائتالف پنج نفره در خصوص کناره گیری به نفع الریجانی تا به 

حال تصمیمی نداشته است. کناره گیری به نفع الریجانی درباره 
محمدرضا باهنر و محمد حسن ابوترابی فرد، نواب رییس مجلس 
وجود دارد. احتمال این ک��ه از دل این ائتالف یک نفر بیرون بیاید 
و چهار نفر دیگر به نفع بقیه کنار بکشند هم وجود دارد. متکی در 
خصوص کناره گیری خود از انتخابات و یا احتمال ائتالفش، گفته 
است:»ائتالف موضوع بس��یار مهمی هم در جریان های همدل و 
همراه و هم در بین مردم و خصوصاً اقشار پیشگام جامعه و نخبگان 
است  که بنده معتقدم چگونگی مدیریت ائتالف نیز مهم است، از 
این رو ما ضمن این که به اصل همگرایی و رس��یدن به نامزد واحد 
اعتقاد داریم، در عین حال معتقدیم ائتالف یک پروسه است که باید 
از واقعیت ها عبور کرد و یکی از واقعیت ها این است که در این عرصه 
باید مدتی صبر کرد تا ببینیم وضعی��ت نامزدها در ذهن جامعه و 
افکار عمومی چگونه است.« محمد حس��ن ابوترابی از نامزدهایی 
است که احتمال کناره گیری اش زیاد است. مصطفی پورمحمدی 
دیگر عضو این ائتالف در پاسخ به این سؤال که آیا اگر هاشمی وارد 
 انتخابات شود شما کناره گیری می کنید، اظهارداشت: »برای  چه 
کناره گیری کنم؟ انتخابات آزاد است و ما هم کار خود را می کنیم.« 
محمدرضا باهنر پیش تر خود اعالم کرده بود که در صورت حضور 
الریجانی کنار می کشد، اما بعدها شائبه تالش ائتالف پنج نفره به 
نفع الریجانی را رد کرده  و متذکر ش��د: »پیش از این اعالم کرده 
بودیم که اگر الریجانی می خواهد وارد صحنه انتخابات شود زودتر 
بیاید و در ساختار قرار بگیرد، قرار نیست کس��ی به نفع وی کنار 
بکشد.« یحی آل اسحاق نیز گفته که اگر به فرد صالح رسیدیم، بنده 

اولین نفری هستم که به نفع وی کنار می کشم.

آنها که به نفع هیچ کس کنار نمی کشند
درباره جبهه پایداری با وجودی که کامران باقری لنکرانی، گزینه 
این جبهه برای انتخابات پیش رو، گفته بود او، جلیلی و فتاح اهل 
رقابت با یکدیگر نیس��تند، اما امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می 
سخنگوی این جبهه با بیان این که اگر حتی سعید جلیلی هم بیاید 
کاندیدای اصلح جبهه پایداری باقری لنکرانی است، گفته است مدل 
انتخاب اصلح ائتالف و یا مذاکره بر نمی دارد. در این سو البته  بعد 
از دیدارهایی که علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقالب 
با سعید جلیلی داشت و جمعیت ایثارگران هم ازحضور جلیلی در 
انتخابات حمایت کرد، احتمال این ک��ه در صورت حضور جلیلی 
زاکانی به نفع او کنار بکش��د زیاد اس��ت. نامزدهایی که وابسته به 
ائتالف یا جریان خاصی نیستند هم گفته اند که به نفع هیچ کس 
کنار نمی روند. محسن رضایی، محمد سعیدی کیا و حسن سبحانی 

را در این طیف می تواند قرار داد.

 نامزدهای نهایی انتخابات آتی معرفی می شوند

پاستور به چه کسی لبخند می زند...
عذرخواهی از کشتار 

مسلمانان بوسنی
رییس جمهور صربس��تان گفت که زان��و می زند و برای 
کشتار مسلمانان سربرنیتس��ا در سال 1۹۹5 طلب عفو 
می کند. به گزارش بی بی س��ی، »تومیس��الو نیکولیچ« 
به خاطر هم��ه جنایاتی ک��ه صرب ها در حی��ن تجزیه 
یوگسالوی مرتکب ش��ده اند عذرخواهی کرد، اما از لفظ 
»نسل کشی« برای این کش��تار که در خالل آن هزاران 
مسلمان بوسنیایی کشته شدند، اجتناب کرد. بازرسان 
سازمان ملل آنچه در سال 1۹۹5 در شهر مسلمان نشین 

سربرنیتسا اتفاق افتاد را نسل کشی می خوانند.

میدان تایمز، هدف بعدی 
مظنونین بوستون

مقامات پلیس آمریکا اعالم کردند که یکی از مظنونین به 
بمب گذاری بوستون تصمیم به منفجر کردن یک بمب  

دیگر در میدان تایمز را داشته  است. 
به گ��زارش س��ی ان ان، بن��ا به گفت��ه یک��ی از مقامات 
دادگس��تری آمریکا جوهر تزارنای��ف در  بازجویی های 
پلیس آمریکا اعتراف کرده ک��ه وی قصد قرار دادن مواد 
منفجره در میدان تایمز را داشته است. ری کلی، یکی از 
مقامات پلیس نیویورک نیز از جمع آوری اطالعاتی خبر 
داده بود که حاکی از تصمیم این دو برادر برای حضور در 
یک میهمانی در ش��هر نیویورک بود. این اخبار در حالی 
منتش��ر می ش��ود که مادر این دو مظنون در کنفرانسی 
مطبوعاتی که در ماخاچ قلعه روس��یه برگزار ش��ده بود، 
مدعی ش��ده بود که فرزندانش در ای��ن بمب گذاری ها 

نقشی نداشته اند. 

 حزب اهلل ارسال پهپاد 
بر فراز حیفا را تکذیب کرد

جنبش حزب اهلل لبنان با صدور بیانی��ه ای، پرواز پهپاد 
وابس��ته به خود بر فراز حیفا در سرزمین های اشغالی را 
تکذیب کرد. شبکه المنار در خبری فوری اعالم کرد که 
حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای، پرواز پهپاد وابسته به 
این جنبش بر فراز سرزمین های اشغالی را تکذیب کرد.

این در حالی اس��ت که ارتش رژیم صهیونیستی از پرواز 
یک پهپاد وابس��ته به حزب اهلل لبنان بر ف��راز نقاطی در 

سرزمین های اشغالی خبر داده بود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

سربازان باید حقوق دریافت کنند 
سردار رادان/ فرمانده نیروی انتظامی 

خدمت س��ربازی باید تا حدی اعت��ال یابد که انج��ام خدمت وظیفه 
عمومی در نیروهای مس��لح به منزله ی��ک امتیاز ب��رای افراد تلقی 
ش��ود و همه جوانان به محض حصول ش��رایط الزم، به دنبال کسب 
این امتیاز باشند. افزایش حقوق س��ربازان نیازمند اقدامات مؤثری 
از سوی مسئوالن اس��ت و س��ربازان باید حقوقی براساس قانون کار 
دریافت نمایند تا مشکالت آنان حل شود. الحمداهلل زوایای سربازی و 
مشکالت درون سازمانی و برون سازمانی آنها توسط نیروهای مسلح 
مورد بررس��ی قرار گرفته و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده 
و ناجا نیز در ارایه خدمات به 
سربازان پیشگام بوده؛ مانند 
ارای��ه بیم��ه عم��ر و حوادث 
سربازان که اقدام بسیار خوبی 
بوده اس��ت. در ناجا مشاغل 
دون شأن به سربازان واگذار 
نمی شود و تا حد ممکن سعی 
شده شخصیت و منزلت سرباز 

حفظ شود.
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شاید به دلیل تعدد کاندیداها وارد انتخابات شوم

چمران، رییس شورای ش��هر تهران در ارزیابی خود نس��بت به تعدد کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری عنوان کرد: تعدد کاندیداها خوب نیست؛ شاید یکی از مسائلی که من را به انتخابات وارد 

کند همین تعدد کاندیداهاست.

 مذاکره با آمریکا 
به مصلحت نیست

 به نفع والیتی 
و قالیباف کنار نمی روم

ابراهیم رییسی، معاون اول رییس قوه قضاییه  با بیان این که ملت ایران 
هیچ گاه حاضر به عقب نشینی از خواس��ته های به حق خود نخواهد شد، 
تصریح کرد: مذاکره با آمریکا را به مصلحت ملت ایران نمی دانیم و افرادی 

هم که دم از مذاکره با آمریکا می زنند را محکوم می کنیم.
رییسی همچنین به تالش برخی برای برقراری رابطه بین ایران و آمریکا 
اش��اره و بیان کرد: کس��انی که بر زبان یا دل موضوع مذاک��ره با آمریکا 
را جاری می کنند بای��د بدانند همان ط��ور که رهبر معظ��م انقالب نیز 
فرموده اند، تا زمانی که دشمنی های فراوان آمریکا در عالم علیه ایران ادامه 
دارد، طرح موضوع مذاکره بی معناست که دشمنی آمریکا هم در خوی او 

بوده و تمام نشدنی است.

ابوترابی فرد، نای��ب رییس مجلس  در م��ورد احتمال انص��راف وی در صورت 
محبوبیت باالی یکی از کاندیداهای ائتالف پیشرفت گفت: تصمیمم بر این است 
که راه را برای موفقیت گفتمان نظام فراهم کنم. تا آن هنگام که حضورم باعث 
تحقق این گفتمان ش��ود، در صحنه حاضرم و اگر چنین نباشد حضور نخواهم 
داشت. وی همچنین کنار کشیدن خود به نفع والیتی و قالیباف را رد کرد. وی 
گفت: تصمیمم این است که راه را برای موفقیت گفتمان نظام فراهم کنم و تا آن 
هنگام که حضورم باعث تحقق این گفتمان شود، در صحنه حاضرم واال حضور 
نخواهم داشت. ابوترابی فرد با اشاره به راهکارهای حل مشکالت اقتصادی کشور 
نظیر قطع ارتباط درآمدهای نفتی با بودجه کشور، اظهار داشت: دولت باید به 

صحبت های فعاالن اقتصادی گوش  کند و به دغدغه آنها را پاسخ دهد.

وزیر امور خارجه کش��ورمان ابراز امیدواری کرد که گروه 
1+5 هر چه زودتر ب��ه ادامه مذاک��رات برگردند و گفت: 

نگذارند مذاکرات بیش از این طوالنی شود. 
علی  اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان که به آلماتی 
سفر کرده، در بدو ورود هدف از سفر به آلماتی را شرکت در 
نشست وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا با محوریت 
موضوع افغانس��تان اعالم کرد. وی افزود: س��ومین نشست 
وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا در راستای تعمیق 
روابط بین کش��ورهای منطقه برگزار خواهد شد. صالحی با 
اشاره به این که جمهوری اسالمی ایران در هر سه اجالس این 
مجموعه که متشکل از حدود40 کشور و سازمان منطقه ای 
و بین المللی است ش��رکت کرده، بررسی چگونگی استقرار 
صلح و ثبات در افغانستان را که تأثیرات آن بر جاهای دیگر 
مترتب می ش��ود و نیز موضوع خروج نیروه��ای خارجی از 
افغانستان را از دیگر اهداف این نشست دانست. وی با اشاره 
به کارگروه های کارشناس��ی که روی نظرات و پیشنهادات 
مختلف جهت تصویب در جلسه وزرای خارجه کار می کنند 
افزود: مسئولیت یکی از کارگروه ها با ایران است و جمهوری 
اسالمی ایران تالش می کند با ارایه نظرات خود، تصمیمات 
و بیانیه اجالس، متوازن و در جهت مصالح کشور افغانستان 

باشد و کسی اینجا را مبنای تحمیل آرای خود قرار ندهد. 

حبیب اهلل عسگراوالدی با تأکید بر این که اصولگرایان برای 
ارایه نامزد انتخاباتی به اجماع می رسند، گفت:  فتنه و انحراف 
دو لبه ی��ک قیچی هس��تند. به گزارش ف��ارس، حبیب اهلل 
عسگراوالدی با بیان این که سعی کنیم انتخابات یازدهمین 
دوره ریاست جمهوری جشن باشکوهی برای انقالب اسالمی 
باشد، اظهار داشت: قصد دشمن و فتنه، ایجاد جنگ است. 
عس��گراوالدی با تأکید بر این که سعی کنید نامزدهایی که 
احساس تکلیف کردند و به میدان آمدند با رأی باالی مردم 
مواجه شوند، تصریح کرد: رییس جمهور باید دارای رأی باال 
باشد تا قدرت نظام جمهوری اسالمی در جهان اثبات شود. 
وی افزود: آن که روزی شعار مرگ بر اصل والیت فقیه را سر 
داد، باید به والیت فقی��ه اطمینان کند و از همه عذرخواهی 
کند؛ برای صیانت از کشور نیازمند والیت فقیه هستیم. عضو 
ش��ورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اس��المی با تأکید بر این 
که اصالح طلبانی که به هر اندازه در فتنه ش��رکت داشتند 
و یا اف��رادی که در این قضیه س��کوت کردند بای��د از مردم 
عذرخواهی کنند، بیان کرد: برخی مشکل نداشتند و مواضع 
خوب را اتخاذ کردند چیزی از آنان نمی خواهیم. وی با بیان 
این که منظور م��ا از جریان انحرافی ش��خص احمدی نژاد 
نیست، تصریح کرد: ما احمدی نژاد را منحرف نمی دانیم، ولی 

معتقدیم گروهی از اطراف ایشان به انحراف رفتند.

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: امیدواریم 
برخی لجاجت ها و اصرارها بر ادامه اش��تباهات برطرف و 
زمینه جبران انحراف از برنامه ها و سند چشم انداز و اصالح 

امور فراهم شود.
آی��ت اهلل اکب��ر هاشمی رفس��نجانی در دی��دار اعضای 
مجمع محققین و مدرس��ین حوزه علمیه قم، در پاس��خ 
به اظهارات آنان در خصوص مسائل جاری کشور، گفت: 
متأسفانه به دلیل تلف شدن منابع مالی و انسانی کشور و 
سوءمدیریت ها در دوره اخیر، اداره کشور در دوره جدید 
اجرایی با مشکالتی همراه اس��ت. وی افزود: اگر فردی با 
وجهه داخلی و بین المللی و مشارکت باالی مردم، بتواند 
س��کاندار قوه مجریه ش��ود، می توان امیدوار بود که در 
یک دوره س��خت و پر تالش به تدریج مشکالت داخلی و 
خارجی کشور برطرف شود. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
تصریح کرد: تعهدات سنگینی که به دولت جدید منتقل 
خواهد شد و مطالباتی که بدون پشتوانه اقتصادی برای 
دوره جدید ایجاد شده، دشواری کار در آینده را مضاعف 
می کند. در این دیدار، اعضای مجمع محققین و مدرسین 
حوزه علمیه قم با بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص 
مسائل و مشکالت کشور، خواستار حضور جدی هاشمی 

رفسنجانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری شدند.

رییس س��ازمان بازرسی کل کش��ور با اش��اره این که برای 
دریافت یارانه ها نباید دس��ت مردم پیش دولت دراز باشد، 
گفت: با پرداخت پول به مردم، شخصیت و عزت آنها زیرسؤال 

می رود.
مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: پرداخت یارانه به مردم 
کار خوبی نیس��ت؛ وقتی به مردم پول می دهند انگار آقای 
مردم هستند و مردم زیر دس��ت دولت، در واقع دولت باید 
دستش به س��وی مردم دراز باش��د و مردم به دولت بگویند 
 پول را کجا خرج و هزینه کند. وی اف��زود: هم اکنون مردم 
زیر دست دولت هستند که باید این چرخه سریع تر برگردد و 
ملت ثروتمند شوند و به دولت عوارض و مالیات دهند، نه این 
که دولت بخواهد پولی را به آنها پرداخت کند. این مسئول در 
ادامه عنوان کرد: باید تالش کرد که این وضعیت تغییر یابد 
و مردم به دولت یارانه دهند. وضعیت کنونی کش��ور دارای 
ضعف و عیب اس��ت که باعث بروز مشکالت اقتصادی شده 
است. با این اقتصاد کشور رش��د نخواهد کرد. پورمحمدی 
با اشاره به این که نباید سیاس��ت یارانه ها را برهم زد، اعالم 
کرد: در این زمینه تنها باید به بخش هایی از جامعه یارانه داد 
و در قبال آن، بخش های بزرگ جامعه را توانمند ساخت تا 
خودشان درآمد کافی را داشته باشند، تنها باید از مالیات و 

محرومان یارانه داد. 

انتخابات سیاست داخلی انرژی هسته ای انتخابات 

5+1 هر چه زودتر به ادامه 
مذاکرات برگردند 

دبیرکل جبهه پیروان خط 
امام و رهبری در مازندران 

 فردی با مشارکت باال 
باید رییس جمهور شود 

 دست مردم نباید 
پیش دولت دراز باشد
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یادداشت

 افتتاح موزه بزرگان دین 
تا پایان اردیبهشت ماه

رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: موزه بزرگان دین 
تا پایان اردیبهشت ماه افتتاح خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمد شریف ملک زاده با بیان این که معاندین نظام 
تبلیغات بدی را علیه نظام اسالمی و ملت ایران آغاز کرده اند، اظهار 
کرد: موفقیت نظام اسالمی مدیون خون شهداست و خون شهدا اجازه 
نخواهد داد معاندین به سوء استفاده دست بزنند. وی با بیان این که 
وضعیت اقتصادی کشور در شرایط خاصی قرار دارد، افزود: باید همه 

کمک کنیم تا مشکالت اقتصادی هرچه زودتر برطرف شود.

 عواقب خشکسالی 
باید با مدیریت منسجم کاهش یابد

 اس��تاندار اصفهان در جلسه ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران که 
 به منظور بررسی منابع آب اس��تان برگزار شد، با ارایه پیشنهادهای 
12 گانه برای برون رفت از بحران خشکس��الی، بر مدیریت علمی و 

انسجام دستگاه ها برای کاهش عواقب خشکسالی تأکید کرد. 
علیرضا ذاکر اصفهانی خشکسالی و کم آبی را از دغدغه های اصلی 
مردم دانس��ت و از دستگاه های مختلف خواس��ت همچون گذشته 
ضمن هماهنگی با یکدیگر و انس��جام کامل، پیگیر این مسأله مهم 

باشند.

 گشتی در اخبار 

گردشگری،  مهم ترین عامل 
توسعه اصفهان است

محسن مصلحی/ مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

 گردشگری، مهم ترین عامل توسعه استان است و به سرمایه گذاری هرچه 
بیشتر در این صنعت نیازمندیم. اس��تان اصفهان با دارا بودن 20 هزار اثر 
تاریخی هر ساله میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی را جذب کرده و با دارا 
بودن 196 نوع صنایع دستی، باالترین رقم را در بخش صادرات کشور دارد. 
اصفهان با ثبت 106 مهر اصالت از یونسکو، نخستین جایگاه را در کشور 

داراس��ت. بی��ش از 85 درصد 
طرح ها در حوزه گردش��گری 
در استان اصفهان در حال انجام 
 اس��ت، 15 درصد باقیمانده در 
22 شهرستان دیگر استان در 
ح��ال انجام اس��ت و مهم ترین 
اصل انجام این طرح ها استفاده 
از منابع موجود در سطح منطقه 

است.
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چهره روز
هفته اصفهان ، فرصتی برای معرفی ظرفیت های نصف جهان

 شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد که در این هفته همه پی به هویت اصفهان برده و با برنامه های
پیش بینی شده، شناخت مردم به آنچه در این شهر ش��کل گرفته و موجب افتخار است، افزایش 
یافته و زمینه های خوداتکایی، خودباوری، رشد و نمو نوجوانان و جوانان این مرز و بوم فراهم شود. 
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  شهرتمیز و منظم نشانه 
گروه 
شهر

 
آن است که شهروندانی 
دارد آش��نا ب��ا فرهن��گ 
شهرنشینی و برخوردار از کرامت انسانی. چنین 
شهروندانی در وهله اول احترام به خود می گذارند 
و در مرتبه بعدی، به حقوق شهروندان و همنوعان 

خود.
بشر به هر جایی که پا بگذارد با تغییر اکوسیستم 
طبیعت و تغییر آن ب��ه نفع خود، مش��کالتی را 
در محیط زیس��ت فراه��م می کند. یک��ی از این 
مشکالت، ریخته ش��دن زباله در اماکن عمومی 
 اس��ت. س��ال های زی��ادی اس��ت ک��ه عبارت 
»شهر ما خانه ما« در میان مردم جا افتاده و همه 
شهروندان اعم از کودک و جوان و پیر با آن آشنا 
هستند. همه ما دوس��ت داریم در شهری زندگی 
کنیم که پاک، بهداش��تی و به دور از هر کثیفی و 

بی نظمی باشد. 
زمانی که از یک مکانی عبور می کنیم که زباله ها 

در آن جمع شده اند و یا از کنار یک آب راکد و پر از 
زباله گذر می کنیم، چهره شهر در نظرمان زشت 

جلوه می کند. 
با این که شهر اصفهان دارای شهروندانی فرهیخته 
و فرهنگی اس��ت، اما باز هم برخ��ی اوقات دیده 
می شود که برخی ش��هروندان بدون هیچ تعهد 
و با بی ش��رمی جلوی چش��م سایر ش��هروندان 
خاکس��تر س��یگار یا زباله های خود را در س��طح 
خیابان رها می کنند. انگار این امر دیگر تبدیل به 
یک عادت ش��ده و یک کار غیر انسانی و خارج از 
فرهنگ عمومی محسوب نمی شود. گویا کارکنان 
 ش��هرداری موظف ش��ده اند که زباله ه��ای افراد 
بی فرهنگ را در سطح ش��هر جمع کنند و انتظار 
دارند ه��ر روز صبح که از خ��واب  برمی خیزند با 

شهری پاک و بهداشتی مواجه شوند. 
متأس��فانه بخش زیادی از نیروی ش��هرداری ها 
ص��رف جم��ع آوری زباله ه��ا از س��طح ش��هر 
و پاکس��ازی آب رو دخان��ه می ش��ود. وقت��ی 

ک��ه ی��ک ش��هروند ب��ی توج��ه ب��ه عواق��ب 
ریخت��ن زبال��ه، زباله خ��ود را داخ��ل جوی آب 
 می ری��زد، ای��ن زباله ها به م��رور جمع ش��ده و 
یک باره می بینیم که یک جوی به دلیل انباشت 
زباله ها بسته شده و با روان شدن آب، چهره زشتی 

به شهر داده است. 
در واق��ع ریختن زباله در س��طح ش��هر و اماکن 
عمومی یک ناهنجاری محس��وب می شود.  این 
مناظر حاکی از فهم پایین اف��راد و وجود عیب و 
نقص در جامعه ای اس��ت که هنوز برخی از مردم 
آن نسبت به رعایت اصول و قوانین آگاه نیستند 
و اگر هم خود رعایت می کنند، حساسیت الزم را 
برای برخورد جدی با متخلف��ان ندارند، بنابراین 
صرف نظ��ر از هزینه ه��ای هنگفت پاکس��ازی و 
بهداش��ت ش��هری، وج��ود چنین ش��هروندانی 
نش��ان دهنده درک و فهم پایین آن��ان از اصول 

شهرنشینی است.
بس��یاری از مردم مدعی برخ��ورداری از فرهنگ 

عمومی هستند و بدان افتخار می کنند، در حالی 
که ریختن زباله را در سطح ش��هر امری طبیعی 
قلمداد می کنند. معضل ریختن زباله در شهر به 
رفتارهای فردی برمی گردد و این که شهروندان 
به قوانین و اصول شهرنشینی پای بند نیستند و 
 حقوق ش��هروندی سایر همش��هریان خود را نیز 

به مخاطره می اندازند. 
گاه��ی اوقات دیده ش��ده ک��ه افرادی س��وار بر 
خودروهای مدل باال و گران قیمت، شیشه ماشین 
خود را پایین کش��یده و بدون توجه ب��ه این کار 
زشت و قبیح، زباله یا خاکس��تر سیگار خود را به 

بیرون می ریزند. 
در مناس��بت های مذهب��ی نیز همچ��ون اعیاد 
و ع��زاداری ب��ه دلیل پخش م��واد غذای��ی، این 
حرکت زش��ت بیش��تر به چش��م می خورد. این 
شهروندان متأس��فانه ظرف نذری را در هرجا که 
غذایش��ان تمام ش��ده رها می کنند و به راه خود 
ادام��ه می دهند و س��اعاتی پس از پای��ان یافتن 
فعالیت ایستگاه های صلواتی، شاهد سفیدپوش 
شدن سطح خیابان و پرش��دن آنها از ظروف یک 
بار مصرف هس��تیم. در روزهای برف��ی و بارانی 
مش��کالت ش��هرداری ها چندین برابر می شود؛ 
زیرا به دلیل ریخته ش��دن زباله ها در جوی آب، 
گرفتگی ها ش��روع می ش��ود و رفت و آمد عابران 
 و س��واری ها با مش��کالت زیادی مواجه خواهد 

شد.
تعبیه س��طل های زباله در سطح ش��هر به تعداد 
کافی و با فاصله کوتاه، مهم ترین عاملی است که 
می تواند شهروندان را مجاب کند که در خیابان 
زباله نریزند. این س��طل ها باید به گونه ای نصب 
شوند که ش��هروندان به راحتی و بدون متحمل 
شدن سختی و دشواری، زباله های خود را در آنها 
بریزند. بهتر اس��ت مسئوالن ش��هرها و راه های 
کشور با در نظر گرفتن سطل های زباله به تعداد 
کافی و فواصل کم از ریخته شدن زباله در سطح 

خیابان ها و جاده ها جلوگیری کنند.
در کش��ورهای پیش��رفته برای ریختن زباله در 
شهر، جریمه های س��نگینی در نظر گرفته شده 
اس��ت و این جریمه ها خود، عامل��ی برای عمق 
بخشیدن به فرهنگ شهرنشینی بوده است. وقتی 

افراد بدانن��د با ریختن زباله در ش��هر باید جرایم 
سنگینی بپردازند، از این کار خودداری می کنند و 
 به مرور رعایت بهداشت شهری و انداختن زباله در 
مکان های تعبیه ش��ده برای آنها به ملکه ذهنی 

افراد تبدیل خواهد شد.
جا انداختن هر قانون و هنج��ار اجتماعی نیاز به 
آموزش و فرهنگ سازی دارد. مسئوالن امر بهتر 

است بررس��ی کنند تا علل ریخته شدن زباله در 
سطح شهر را پیدا کنند و با سرمایه  گذاری و انجام 
کارهای الزم ب��ه منظور فرهنگ س��ازی در این 
بخش، به مردم بیاموزند که ریختن زباله چه اثرات 

زیانباری برای آنها به بار خواهد داشت. 
بنابراین از طریق رسانه های جمعی و یا روش های 
دیگر باید به مردم آموخت که شهر محل سکونت 
و طبیعت خانه دوم آنان است و عالوه بر استفاده 
خود افراد تا زمان حیات، موجب حفظ و انتقال آن 

به نسل های بعدی خواهد شد.
در نهایت، توصیه می شود کسانی که به قوانین و 
اصول شهرنشینی واقف هستند و سعی می کنند 
آنها را رعای��ت کنند، هنگام مواجه ش��دن با این 
معضل اجتماعی مقابله و مبارزه کنند و هر کس 
 را در سطح ش��هر مش��اهده کردند که این عمل 
زش��ت را مرتکب می ش��ود، ب��ا تذکر ب��ه وی، از 
 ریختن زباله در اماکن و معابر عمومی جلوگیری 

کنند.
بدانیم که فرهنگ س��ازی یعن��ی رعایت کردن 

قانون و ترغیب دیگران برای اجرای آن.

بی فرهنگ  ها دلگیر نشوند 

 شهر ما خانه شما نیست 

در واقع ریختن زباله در س�طح 
ش�هر و اماک�ن عموم�ی ی�ک 
ناهنجاری محس�وب می ش�ود.  
این مناظر حاک�ی از فهم پایین 
افراد و وج�ود عی�ب و نقص در 
جامعه ای است که هنوز برخی از 
مردم آن نسبت به رعایت اصول 

و قوانین آگاه نیستند

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 3  اردیبهشت  1391 | 30  جمادی االول 
1433 شماره 767 / 16 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

نوبت دومنوبت دوم

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد.

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طری�ق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای 

رتبه و واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 92/2/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 92/2/22

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/02/21
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/02/22

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

مناقصه عمومی          مناقصه عمومی 

مناقصه          

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک دستگاه فیلتر پرس ممبرانی 92-1-56
تصفیه خانه فاضالب صفائیه مبارکه

87/800/000جاری

 خرید لوله چدن داکتیل تایتون 92-1-57
پوشش دار به قطر 1000 میلیمتر طرح 

آبرسانی به مناطق مرکزی شهر اصفهان 
)پروژه شهید فهمیده(

340/000/000عمرانی و جاری

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

15/000/000294/840/872جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه چهار92-1-43

17/000/000332/907/394جاریاصالح شبکه فاضالب منطقه یک92-1-44

شرکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/2/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/2/22

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

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

لوله گذاری شبکه فاضالب منطقه سه شهر 92-1-46
اصفهان )قرارداد دوم(

26/000/000504/895/362جاری

اصالح خط انتقال فاضالب نظر- میر با ارزیابی 92-1-47
کیفی

62/000/0001/234/835/230جاری



خبر روزیادداشت

وضعیت مدیریت صندوق فوالد کشور 
باید مشخص شود

مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب آهن استان اصفهان به فارس گفت: 
رفع مشکالت بازنشستگان صندوق فوالد در گروی انتقال قطعی صندوق 
 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��ت و وضعی��ت ابن صندوق باید 
هر چه سریع تر مشخص شود. ابراهیم دستمزد با اشاره به انتشار اخباری 
در برخی از خبرگزاری ها و روزنامه ها مبنی بر این که بلوک 56 درصدی 
ذوب آهن در بورس به فروش رفته است، اظهار کرد: بلوک ذوب آهن به 
سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داشته و هیچ ارتباطی به صندوق فوالد 
کشور نداشته است. وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا اخبار منتشر شده 
در این زمینه را تکذیب می کنید یا خیر، اضافه کرد: اصل این خبر صحت 
 داشته، اما شایعات و حاش��یه های ایجاد شده به دنبال خبر فروش بلوک 
56 درص��دی ذوب آهن در ب��ورس صحت ن��دارد. مدیرعام��ل کانون 
بازنشستگان ذوب آهن استان اصفهان با بیان این که بلوک 56 درصدی 
به موضوع پرداخت دیوت دولت به س��ازمان تأمین اجتماعی اختصاص 
داشته و هنوز بلوک 56 درصدی ذوب آهن به فروش نرفته و این بلوک به 
سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است، تصریح کرد: هیچ پولی برای 
این موضوع پرداخت نشده و تمام این بلوک به سازمان تأمین اجتماعی 
واگذار شده و به دنبال این نقل و انتقاالت ریالی به حساب صندوق فوالد 
کشور نشده اس��ت. وی تأکید کرد: طی دو روز گذشته بخشی از حقوق 
اسفند ماه بازنشستگان صندوق فوالد پرداخت شده و باقی مانده حقوق 

این افراد نیز باید با تأمین اعتبار پرداخت شود.

تکذیب حذف ارز مرجع 
کاالهای اساسی 

 معاون اول رییس جمهور گف��ت: دولت مکلف به تأمین ارز 
مرجع برای کاالهای اساسی است و این روند را ادامه خواهد 
داد. محمدرض��ا رحیمی اف��زود: خبری که از س��وی قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبن��ی بر این که دولت 
 به کاالهای اساس��ی ارز مرجع نمی دهد داده ش��د، کاماًل

 بی اساس و بدون نظر دولت بود. وی با بیان این که در دولت 
چنین چی��زی به تصویب نرس��یده، اظهارک��رد: با افرادی 
سودجو که از این خبر سوء استفاده و کاالهایی مانند روغن 
را در انبارها احتکار کردند تا با ارز غیرمرجع بفروش��ند، به 

شدت برخورد می شود.  

 افزایش قیمت بنزین
قطعی شد

با موافقت کمیس��یون تلفیق مجلس افزایش قیمت بنزین 
در بی��ن کل حامل های ان��رژی قطعی ش��ده و در صورت 
 موافقت نمایندگان خانه ملت و شورای نگهبان، پیش بینی 
می ش��ود در ادامه س��ال جاری ش��اهد عرضه بنزین آزاد 
1000 تومانی و به صورت سه نرخی در جایگاه های سوخت 
باش��یم. کمیس��یون تلفیق مجلس اواس��ط هفته جاری از 
موافقت این کمیسیون با افزایش درآمدهای دولت از محل 
هدفمندس��ازی یارانه ها تا س��قف 50 هزار میلیارد تومان 
در ادامه س��ال جاری خبر داد و از این رو با توجه به رش��د 
هشت هزار میلیارد تومانی درآمدها، مسیر افزایش قیمت 
حامل های انرژی به وی��ژه بنزین، گازوئیل و CNG هموار 

شده است.

مصرف بنزین سوپر در اصفهان 
۳۳ درصد افزایش یافت

مدیر ش��رکت پخش فرآورده های نفت��ی منطقه اصفهان 
گفت: میزان مصرف بنزین سوپر از آغاز تعطیالت نوروز ۹۲ 
تا پایان مرحله نخست مسافرت ها، نسبت به سال گذشته 
در این استان ۳۳ درصد افزایش یافت. حسین کرد با اشاره 
به میزان مصرف ۳۸ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۸00 لیتر بنزین 
معمولی و یک میلیون و ۳۸1 هزار و ۹00 لیتر بنزین سوپر 
در استان اصفهان از ۲۷ اسفند تا پنجم فروردین ۹۲، اظهار 
داشت: طی این مدت میزان مصرف بنزین معمولی نسبت 

به سال گذشته در این استان 1۷درصد افزایش یافت. 

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
افتتاح بزرگ ترین کارخانه تولید اکسیژن کشور 

در راستای تأمین اکس��یژن، نیتروژن، آرگن و هوای فش��رده مورد نیاز جهت افزایش تولید تختال 
فوالد تا سقف۷/۲ میلیون تن در سال، واحد پیشرفته تولید اکسیژن کشور در کارخانه فوالد مبارکه 

اصفهان ساخته شد. 
دولت باید مابه التفاوت آب 

فروخته شده را بدهد
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی 

استان اصفهان/ اسفندیار امینی 
در بخش کشاورزی نیز آب را از کش��اورزان گرفته اند و مسئوالن باید 
حق آبه کشاورزان را به آنها باز گردانند. مدیریت وضعیت موجود برای 
دستیابی به منابع آبی جدید به مشخص شدن میزان حق آبه کشاورزان 
و میزان آب تولید شده توسط دولت که به حوضه زاینده رود وارد شده 
نیازمند است. زمانی که مشخص شود که دولت به چه میزان آب وارد 
حوضه زاینده رود کرده است، این میزان آب با میزان آب فروخته شده 
توس��ط دولت به بخش های 
مختلف باید مقایسه شود، در 
صورتی که میزان آب فروخته 
ش��ده از حوضه زاین��ده رود 
توس��ط دولت بیش��تر از آبی 
که خ��ود دولت تولی��د کرده 
باشد، دولت باید مابه التفاوت 
آب فروخته شده را به حوضه 

زاینده رود بازگرداند. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1020 | شنبه 7  اردیبهشت 1392 | 16 جمادی الثانی  1434

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گروه
در تأیید صحت خبر تغییر خط مرزی  اقتصاد

اصفهان و چهارمح��ال و بختیاری در 
زاینده رود، گفت: متأسفانه این اتفاق به اشتباه در هیأت دولت به 

تصویب رسیده است.
 محمدعل��ی اس��فنانی ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه هنوز این مس��أله 
به طور کام��ل قطعی نش��ده، بیان داش��ت: این موض��وع هفته 
 گذش��ته در هی��أت دول��ت گفته ش��ده، اما ب��ه اش��تباه در این 
تصمیم گیری محدوده ای از اراضی مربوط به اصفهان جزء استان 
چهارمحال و بختیاری محسوب شده است. وی تصریح کرد: بنده 
به شخصه پیگیر این موضوع هستم؛ چرا که این اراضی به اشتباه 
تغییر یافته است. نماینده مردم فریدن و فریدون شهر در مجلس 
در پاس��خ به این س��ؤال که آیا این اراضی به اصفه��ان برگردانده 
می ش��ود، تأکید کرد: این اراضی هنوز جزء استان چهارمحال و 
بختیاری محسوب نمی شود؛ چرا که این اتفاق اشتباه وزارت کشور 

بوده و من پیگیر برگرداندن اراضی به حالت قبل هستم. 
وی درباره این که چرا هیأت دولت ب��ا وجود قول عدم تغییر خط 
مرزی این تغییرات را مصوب کرده اس��ت، بیان داشت: متأسفانه 
این کار صورت گرفته است. اس��فنانی در خصوص توضیح کامل 
این موضوع، اظهار داشت: به دلیل حضور هیأت دولت در اصفهان 
در حال حاضر نمی توانم توضیحات بیش��تری درباره خط مرزی 
اصفهان و چهارمحال بدهم و در ش��رایط بهتری پاسخگوی این 

موضوع خواهم بود.

تغییر خط مرزی اصفه�ان و چهارمحال به مصلحت 
کشور نیست

 همچنین یک منب��ع آگاه ب��ه ایمنا گف��ت: در س��کوت خبری 
 رس��انه ه��ا، خ��ط م��رزی اصفه��ان و چهارمح��ال و بختیاری 

بی سر و صدا تغییر کرد. 
وی با اش��اره به دوره مرتضی بختیاری استاندار سابق اصفهان در 
دولت نهم، گفت: در این زمان تفاهم نامه ای بین دو استان منعقد 
شد که خط مرزی اصفهان و چهارمحال  و بختیاری به خط القعر 

سد زاینده رود منفصل شود.
این منبع آگاه ادامه داد: با انتش��ار این خبر در رس��انه ها، مردم و 
علمای اصفهان موضع گیری شدیدی کردند، به طوری که رسیدگی 
 به این امر به دفتر ریاس��ت جمهوری و رهبر معظم انقالب رسید. 
به گفته وی، رهبر انقالب اس��المی رسیدگی به این موضوع مهم 
را به دفتر ریاست جمهوری منعکس کردند و احمدی نژاد وزرای 
کشور و نیرو را مأمور بررسی آن کرد که این گونه اقدامات متوقف 
شود، لذا این مسأله بدون مطرح شدن در هیأت دولت منتفی شد. 
وی با اشاره به این که با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر رؤسای 
اس��تانداری ها، چهارمحالی ها باز تحرکات خ��ود را برای تغییر 
خط مرزی اصفهان و چهارمحال آغاز کردند، اظهار داش��ت: بعد 
از برگزاری جلس��اتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این 

موضوع مسکوت ماند.
این منبع آگاه ب��ا تأکید بر این ک��ه طی چند م��اه اخیر معاونت 
سیاسی وزارت کشور پیگیر موضوع خط مرزی شد، افزود: در این 
حین مس��ئوالن چهارمحال و بختیاری کار را به مردم کشاندند و 
مسئوالن استان و همچنین آقایان صولتی و مرتضوی درمعاونت 
سیاسی وزرات کشور نسبت به مقاومت در برابر این موضوع تهدید 

به برکناری کردند.
وی با بیان این که مسئوالن وزارت کشور به جای اطالع این موضوع 
به مقامات استان تغییر خط مرزی را به هیأت دولت ارجاع دادند 
تصریح کرد: با این اتفاق کار از دست نمایندگان و مسئوالن استان 
اصفهان خارج شد. این منبع خبری ادامه داد: متأسفانه در آستانه 
انتخابات و شرایط دشوار اقتصادی کشور و در حالی که به تازگی 
بحران کشاورزان شرق اصفهان پشت س��ر گذاشته شده، باخبر 
شدیم که هفته گذشته موضوع خط مرزی به هیأت دولت ارجاع 

داده شد و باز خط مرزی جدید دوباره به تصویب رسید.
وی تأکید کرد: با این که احساس می شد مسئوالن استان اصفهان 
از این موضوع مطلع هستند، اما نسبت به این جریان هیچ واکنشی 
نشان ندادند و خط مرزی اصفهان و چهارمحال و بختیاری بدون 

اطالع رسانی به مردم و نمایندگان مجلس تصویب شد.
این منبع آگاه با بیان این که اگر این مصوبه اجرایی ش��ود تبعات 
خاص خود را در حوضه آبرسانی به رودخانه زاینده رود به همراه 
خواهد داشت، افزود: به طور قطع وضعیت رودخانه زاینده رود از 
 این به بعد بدتر از قبل خواهد ش��د. وی با تأکید بر این که اراضی 
یان چش��مه اکنون به اس��تان چهارمحال و بختیاری داده شده، 
اظهار داشت: پیش از این الحاق و تصویب هیأت دولت، این اراضی 
به طور خالف توس��ط منابع طبیعی چهارمح��ال و بختیاری به 
شرکت سهامی عدالت استان چهارمحال واگذار شد که متأسفانه 
این سهام عدالت هیچ ارتباطی با مردم عادی نداشته و سهامداران 
آن افراد خاص هستند. به گفته وی، با بررسی ترکیب سهامداران 
این شرکت س��هام عدالت، مباحث زمین خواری اراضی روشن و 

مبرهن است.
وی تأکید کرد: ب��ه دلیل حساس��یت ویژه این موض��وع و پیش 
از هر گون��ه اغتش��اش، مس��ئوالن اس��تان باید نس��بت به این 
 موضع ش��فاف س��ازی کنند؛ چرا که عدم توجه ب��ه آن موجب 

سوء استفاده بیگانگان خواهد شد.
این منبع آگاه خب��ری یادآور ش��د: در پیگیری ای��ن موضوع نه 
مصلحت یک استان، بلکه باید مصلحت کشور درنظر گرفته شود 
و خط مرزی اصفهان و چهارمحال دوباره از سوی مسئوالن مورد 

بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

اشتباهی که در هیات دولت رخ داد

تعرض به خط  مرزی اصفهان در سکوت

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

تحدید حدود اختصاصی
130 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه صحاری معروف چاله سرخ تقریبا ربع 
رجل و قطعه زمین محل مغرس درخت گردو تقریبا یکربع رجل بش��ماره پالک 
341- فرعی از 37- اصلی واقع در کش��ه ج��زء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام 
آقای عباس مبینی نیا فرزند امان اهلل در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور 
مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 
قان��ون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 1392/3/27 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلی��ه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز 
مق��رر در این آگهی، در محل حضور بهم رس��انند. ضمنا اعتراضات مجاورین 
و صاحب��ان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 23 مجتبی شادمان- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
131 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغچه موستان معروف پیمانچه بشماره 
پالک 126- فرعی از شماره 37- اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
نطن��ز بنام آقای عباس مبینی نیا فرزند امان اهلل در جریان ثبت می باش��د بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور 
اخیر م��اده 15 قانون ثبت و تقاض��ای نامبرده، تحدید ح��دود پالک مرقوم در 
س��اعت 10 صبح روز 1392/3/27 در محل ش��روع و بعم��ل خواهد آمد. لذا به 
موج��ب این آگهی به کلیه مالکین و مجاوری��ن صاحبان امالک اخطار می گردد 
که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رس��انند. ضمنا 
اعتراض��ات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 22 مجتبی 

شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
132 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین در بخش مرغ��زار یک رجل و 
نیمی بش��ماره پالک 274- فرعی از شماره 37- اصلی واقع در کشه جزء بخش 
 11 ح��وزه ثبتی نطنز بنام آقای عباس مبینی نی��ا فرزند امان اهلل در جریان ثبت
می باش��د بعل��ت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدی��د گردد اینک 
به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاض��ای نامبرده، تحدید حدود 
پ��الک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1392/3/27 در محل ش��روع و بعمل 
خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم 
رس��انند. ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون 

م ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 
الف: 21 مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
133 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعات مزروعی در چاله س��رخ یک رجل 
و نیمی بش��ماره پ��الک 284 فرعی از 37- اصلی واقع در کش��ه جزء بخش 11 
حوزه ثبت��ی نطنز بنام آقای عباس مبینی نیا فرزند ام��ان اهلل و غیره در جریان 
ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در روز بازدید در آگهی قبلی بایس��تی 
تجدید آگهی گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/3/27 در محل 
ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی، در 
محل حضور بهم رس��انند. ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد ش��د. م الف: 20 مجتبی ش��ادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
135 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مشهور برکنده بشماره پالک 
688 فرع��ی از 100- اصل��ی واقع در طامه جزء بخش 9 ح��وزه ثبتی نطنز بنام 
آقای محمود محمدی طامه فرزند حس��ین در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم 
حضور مالک در روز بازدید در آگهی قبلی بایس��تی تجدید آگهی گردد اینک به 

موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/3/29 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 

ل��ذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می 
گ��ردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رس��انند. 
ضمن��ا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
 تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف: 16 

مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
176 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور و مشجر در کولی شهره 
و بش��ماره پالک 25 فرعی از ش��ماره 129 اصلی واق��ع در جزن جزء بخش 9 
 ح��وزه ثبتی نطنز بنام خانم زهرا رش��یدی جزنی فرزن��د محمد در جریان ثبت
می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به 
موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/3/18 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می 

گ��ردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رس��انند. 
ضمن��ا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف: 6 

مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
177 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین محصور پش��ت باغ معروف زیر 
باغچه در و بش��ماره پالک 143 فرعی از 129 اصلی واقع در جزن جزء بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز بنام زهرا رش��یدی جزن��ی فرزند محمد و غیره در جریان ثبت 
می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به 
موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/3/18 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
ل��ذا به موجب این آگهی به کلیه مالکی��ن و مجاورین صاحبان امالک اخطار می 
گ��ردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رس��انند. 
ضمن��ا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
 تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف: 7 

مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

مزایده 
203 اج��رای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در 
پرونده کالس��ه 910640 ج2 اصالتا و به وکالت از شعبه 24 حقوقی در پرونده 
کالس��ه 121/90ج24 مربوط به خواهان ها 1- مرتضی آقازمان 2- مس��عود 

رس��تگاری و خوانده محمود گلسرخ فرزند حیدر اقدام به برگزاری مزایده جهت 
ف��روش 11/70133 حبه از 72 حبه ش��ش دانگ پالک ثبت��ی 56 فرعی از 4602 
اصلی در روز چهارش��نبه 92/2/25 س��اعت 8 تا 9 صب��ح در محل خ نیکبخت، 
 دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 302 نمای��د. طالبین خرید
می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان، خ چهارباغ خواجو، 
مقابل بانک تجارت بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کس��ی است 
که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را به حساب سپرده 2171290210008 
واری��ز کرده، باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس: پالک ثبتی 56 
فرعی از 4602 اصلی ثبت ش��ده به ش��ماره 52030 دفت��ر 254 صفحه 227 و 
دارای 31 مترمربع مس��احت که مالک حق استفاده از پارکینگ و راهرو و راه 

پل��ه مجموع��ه اداری خدماتی را ندارد. در همکف قس��متی از مجموعه اداری و 
تجاری احسان است و فعال در آن کاشی و سرامیک فروشی با نام کاشی کاوه 
دایر است و مش��خصات نازک کاری آن عبارت است از کف و بدنه سرامیک و 
درب اصلی ش��امل کرکره آکاردئونی و شیش��ه س��کوریت است. قیمت هر متر 
مربع 140/000/000 ریال و قیمت کل آن 4/340/000/000 ریال اعالم می گردد. 
ضمنا قیمت پایه جهت ش��رکت در مزای��ده 705/330/573 ریال اعالم می گردد. 

مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده 
212 قس��مت اج��رای احکام ش��عبه 6 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالس��ه 507/90 ج ح6 و موضوع دعوی آقای حسین چنگیزی 

محمدی به آدرس اصفهان-میدان امام-بازار رنگ رزها-پاس��اژ ش��یمیایی به 
طرفیت آقای مجید عصار زادگان به آدرس اصفهان-خ فردوسی-ک عافیت-ک 
شمش��اد-پ27 جلس��ه مزایده ای را در تاریخ پنج ش��نبه 1392/2/26 ساعت 8 
تا 9 صبح در دادگس��تری کل اس��تان اصفهان واقع در خ نیکبخت، طبقه س��وم، 
اتاق 309 )قس��مت اجرای شعبه 6 حقوقی( برگزار کند و مغازه موضوع توقیف 
را از طری��ق مزایده به فروش برس��اند. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از 
تاری��خ مزایده از محل واقع در اصفهان، خ ابن س��ینا، نبش چهارراه ابن س��ینا، 
مجتمع تجاری عالمه مجلس��ی، طبقه همکف، طالفروشی )مغازه گالری الماس(، 
کدپستی 11893-81558 بازدید و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد 
قیمت پایه کارشناسی به حساب 2171290210008 بانک ملی شعبه دادگستری 
اصفهان در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و 

برنده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.
مشخصات ملک موضوع مزایده

مغازه مورد نظر در طبقه همکف، پش��ت آسانسور انتهای راهرو مقابل ورودی 
واقع ش��ده که مس��احت مفید آن در حدود 24 مترمربع و بر خارجی آن )درب 
ویترینی( 3/80 متر می باش��د. درب ویترین مغازه از جنس شیشه سکوریت و 
کفپوش س��رامیک و بدنه داخلی مغازه با ام دی اف پوش��ش داده شده و دارای 
انش��عاب و کنتور برق می باشد. با در نظر گرفتن تمام شرایط ارزش کل حقوق 
تجاری )متعلق به مستاجر( 2/520/000/000 ریال اعالم می گردد. مدیر اجرای 

احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
438 در خصوص پرونده کالسه 100/92 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت فرش��ید دری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 92/4/18 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
439 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 100/92ش9 خواه��ان مه��دی نوبندگانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 37/000/000 ریال بابت چک شماره 818038 
بانک صادرات و مطلق خس��ارات دادرسی به طرفیت نعمت اله کاوه دستجردی 
تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/3/29 ساعت 
8 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
440 در خصوص پرونده کالسه 122/92 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک ش��ماره 818036  و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت 
نعمت ا... کاوه تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای روز مورخ 92/3/11 
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
441 در خصوص پرونده کالس��ه 99/92 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی 

مبنی بر مطالبه به طرفیت س��ید محسن غیاثی فرزند سید مصطفی تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 92/4/18 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه 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 آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
442 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 115/92ش7 خواهان مه��دی نوبندگانی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه چک ب��ه ش��ماره 789099 بانک س��ینا به مبلغ 
38/500/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات و هزینه دادرسی و نشر آگهی و 
تاخیر تادیه از سررسید تا تاریخ چک به طرفیت تیمور مقدس زاده تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/3/28 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه 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 آتش��گاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
443 در خصوص پرونده کالس��ه 96/92 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به ش��ماره 789099 بانک سینا به مبلغ 38/500/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات دادرس��ی وتاخیرتادیه به طرفیت فرشید دری تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/3/11 س��اعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
444 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 116/92ش7 خواه��ان مه��دی نوبندگانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به شماره 789092 به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و نشر آگهی و تاخیرات به طرفیت 
تیمور مقدس زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/3/28 ساعت 
9 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
مراجع��ه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
445 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 117/92ش7 خواه��ان مه��دی نوبندگانی 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه چ��ک به ش��ماره 809092 بانک پس��ت به مبلغ 
13/600/000 ری��ال س��یزده میلیون و شش��صد هزار ریال ب��ه انضمام مطلق 
خس��ارات و هزینه دادرسی و نش��ر آگهی به طرفیت مصطفی حاجی وند تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/3/28 س��اعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه هفتم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



کافه کتابیادداشت

خبر ویژه

قصه	گوی	کودکی	هایمان	در	گذشت	
امیر حسین فردی، نویسنده پیشکسوت ادبیات انقالب اسالمی و مدیر مرکز آفرینش های 
ادبی حوزه هنری درگذشت. امیر حس��ین فردی به دلیل عارضه قلبی عصر روز پنجشنبه، 

پنجم اردیبهشت در مسیر بیمارستان لقمان درگذشت. 
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»بره ناقال« بهار ۲۰۱5 به سینما می آید
»شان گوس��فنده« که یکی از محبوب ترین ش��خصیت های شرکت 
 آردمن انیمیش��نز اس��ت، برای اولین بار ب��ه پرده س��ینما راه پیدا 

می کند.
 Shaun the( »آردمن انیمیشنز نسخه سینمایی »شان گوسفنده

Sheep( را با همکاری استودیوکانال تهیه می کند.
استودیوکانال این پروژه را تهیه و در بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا 
و نیوزیلند توزیع می کند.  فیلمنامه را ریچارد استارزاک و مارک برتن 
نوشته اند و آن را با استفاده از انیمیش��ن استاپ-موشن کارگردانی 

می کنند. فیلم قرار است بهار 2015 اکران شود.
 شخصیت »شان گوس��فنده« نخس��تین بار در اپیزود »خطر از بیخ 
گوش گذش��تن« )A Close Shave( تولید شرکت آردمن به کار 
رفت. اولین اپیزود تلویزیونی »ش��ان گوس��فنده« مارس 2007 از 
شبکه بی بی سی روی آنتن رفت و از آن زمان تاکنون در بیش از 170 

کشور پخش شده است.
 داستان مجموعه در یک مزرعه روی می دهد و فرض اصلی داستان 
این است که شخصیت شان برای رفع مشکالت از هوش، خالقیت و 
رفتار انسانی اس��تفاده می کند که این کار با کمدی موقعیت همراه 

است.
 در نسخه سینمایی، ش��یطنت های شان ناخواس��ته باعث می شود 
کشاورز به ناچار مزرعه را ترک کند. ش��ان، بیتزر و بقیه گوسفندها 

برای نجات او راهی شهر می شوند.

»عشق من زنده بمان« به ایران 
آمد

رمان »عشق من زنده بمان« نوش��ته بن شروود با ترجمه بهار اشراق 
از سوی نشر قطره منتشر شد.رمان »عش��ق من زنده بمان« نوشته 
بن شروود، نویس��نده و روزنامه نگار آمریکایی با ترجمه بهاره اشراق 
از سوی نشر قطره منتش��ر شد. ش��روود این رمان را در سال 2004 
در آمریکا منتشر کرد که به دلیل اس��تقبال قابل توجه به عمل آمده 
از آن، این رمان تاکنون توانس��ته به 15 زبان دنیا ترجمه ش��ود. این 

رمان همچنین درس��ال 2010 مبنای 
اقتباس در اثری س��ینمایی ب��ا عنوان 
»چارلی خیابان ابر« توسط زاک افرون 
در کمپانی یونیورس��ال پیکچرز شده 
است. شخصیت اصلی این رمان فردی 
است به نام چارلی سنت کالد که در یک 
دهکده  کوچ��ک، در نیوانگلند، زندگی 

می کند. 
این رمان از مجموعه داس��تان جهان و 
جهان داستان نشر قطره در290 صفحه 
و قیمت 11 هزار تومان منتش��ر شده 

است.
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محبوبه بیات، بازیگر پیشکس��وت س��ینما، تئاتر و 
تلویزیون که سابقه همکاری با بزرگانی نظیر بهرام 
بیضایی، مسعود کیمیایی و علی حاتمی را در کارنامه 
دارد، چند سالی است که به شدت کم کار شده است. 
او در آخرین دوره جشنواره فجر دو فیلم »رسوایی« 
 و »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« را داشت که در 
هر دوی آنها بیش��تر از چند سکانس محدود ایفای 
نقش نکرده ب��ود. این روزه��ا »رس��وایی« با بازی 
او در نقش م��ادر کاراکتر زن اول فیل��م روی پرده 
است. به همین بهانه گفتگویی می خوانید به نقل از 
شبکه ایران با این بازیگر قدیمی که از شرایط کار با 
مسعود ده نمکی  و اوضاع حاکم بر سینما بدجوری 

گالیه دارد.
مدتی است حضورهای سینمایی تان به 
ایفای نقش های کوت�اه و مکمل محدود 

شده! چرا؟
من مش��کلی دارم که خودم هم نمی دانم چیست! 

یک نیروی ناش��ناخته در من وجود دارد که وقتی 
کاری به من پیشنهاد می ش��ود، با مشکل تخفیف 

دستمزد مواجه می شوم.
متوجه منظورتان نشدم. بیشتر توضیح 

دهید؟
تهیه کنندگان دوس��ت ندارند به یک بازیگر خوب 
پول بدهند. به همین منظور نقش ها را به بازیگران 
تازه وارد می دهن��د؛ بازیگرانی که بیش��تر جلوی 
دوربین بودن برایش��ان اهمیت دارد تا کیفیت کار 
بازیگرانی ک��ه تازه از کالس ه��ای بازیگری بیرون 
آمده اند. من هم آدمی نیستم که هم از توبره بخورم 
 و هم از آخور! م��ن کاری که بلد هس��تم بازیگری 

است. 
شما باید پیگیری کنید که در سینما چه خبر است؟ 
هفته گذش��ته تلویزیون کاری به من پیشنهاد داد. 
10 رابط فرس��تادند تا تخفیف بگیرند! آخر این چه 
هنری است؟ تهیه کننده هزینه سیاه لشکر را تمام 

و کمال می دهد، اما به بازیگران قدیمی که می رسد 
 انتظار تخفی��ف دارد. مگر من و امث��ال من بازیگر 
 کن��ار خیابانی هس��تم که با م��ا چنی��ن برخورد 

توهین آمیزی می شود؟
در مورد فیلم »رسوایی« چطور، آیا از کار 

در »رسوایی« راضی بودید؟
بزرگ ترین اشتباه من بازی در فیلم »رسوایی« بود!
چه شد که به این برداشت از »رسوایی« 

رسیدید؟
}با لحن��ی به ش��دت ج��دی{ رفت��ار ده نمکی و 
اطرافیانش آنقدر زش��ت و توهین آمیز بود که تمام 
مدت حضور در لوکیش��ن، عصبی بودم. من با ژانر 
فکری ده نمکی همسو نیستم. من به اصرار نورالدین 
 گ��ودرزی، دس��تیار اول کارگردان س��ر کار رفتم. 
ده نمک��ی اصاًل ب��رای م��ن ارزش قائل نش��د که 
حتی تماس��ی بگیرد و م��ن را دعوت ب��ه کار کند. 
گودرزی به من��زل من آم��د و از من درخواس��ت 

همکاری کرد. من در آن موقع مش��غول جس��تجو 
برای یافتن خانه ای بودم که به تئاتر ش��هر نزدیک 
تر باش��د. گودرزی ب��ه من گفت ش��ما ب��ازی در 
»رس��وایی« را قبول کنید، حاجی آش��نا زیاد دارد 
و کار ش��ما را راه می اندازد. باالخره ب��ا اصرارهای 
زی��اد گ��ودرزی قب��ول ک��ردم و جل��وی دوربین 
 ظاهر ش��دم، ام��ا اصاًل نم��ی دانس��تم حضور من 
این قدر کوتاه است. خودم را نمی بخشم که با ایشان 
کار کردم. من فقط سه روز آنجا بودم، آن هم با کلی 

تنش عصبی.
تنش عصبی؟ آخر چرا؟

روزی که برای فیلمبرداری رفتم، هنگام بازگش��ت 
درخواس��ت کردم به هزینه خودم ب��رای من یک 
تاکس��ی تلفنی خبر کنند. گفتند صبر کنید برای 
همه ماش��ین می گیرند. بعد از گذشت حدود یک 
ساعت، دیدم مینی بوس��ی آمده و همه را سوار آن 
کردند. مگر من گوس��فند هس��تم که با من چنین 

برخوردی می کنند؟ 
آنها اص��اًل م��ن را نم��ی ش��ناختند و هن��وز هم 
نش��ناخته اند. فقط الکی می گویند پیشکس��وت، 
پیشکس��وت. آنه��ا حت��ی از پیشکس��وت ها هم 
ش��ناختی ندارن��د. جالب اس��ت بدانید ک��ه الناز 
شاکردوس��ت ب��ه آنها گفت که ش��ما خان��م بیات 
 را نم��ی شناس��ید، ایش��ان یک��ی از ب��زرگ ترین

 بازیگران ایران اس��ت، ام��ا متأس��فانه در فرهنگ 
ده نمکی و اطرافیان��ش بی احترامی ب��ه زنان بود 
که غوغا می کرد و شرمم می آید که بگویم قابلیت 
جنس��ی برای آنها اهمیت بیش��تری دارد تا بازی 
خوب و کارنامه هنری عالی. برای ده نمکی استفاده 
ابزاری از بازیگران زن اهمیت دارد و مرتب حواسش 
به نابازیگران زن حاضر در کار بود. متأس��فم این را 
بگویم، اما کارگردان »رسوایی« به بازیگران زن به 

چشم کاال نگاه می کند!
 در فیل�م »هی�س! دختره�ا فری�اد 
نمی زنن�د« هم نقش کوتاهی داش�تید. 

دلیل خاصی داشت؟
پوران درخشنده از پنج س��ال پیش درمورد فیلم و 
نقش من صحبت کرده بود. روزی س��اعت 7 صبح 
با من تماس گرفتن��د و گفتند خ��ودم را به زندان 
زنان قزلحصار برس��انم. من با چهره خواب آلود به 

 صحنه رسیدم و به من گفتند جلوی دوربین بروم و 
دیالوگ هایی را که تا به حال نشنیده بودم، بگویم. 
من با تعجب گفتم چه باید بگویم؟ درخشنده به من 
گفت که تو توانایی این را داری که هم بداهه خوب 
حرف بزنی و هم صحنه را کنترل کنی. بعد از پایان 
فیلمبرداری کوتاه این صحنه، رو به درخشنده کردم 
و به او گفتم بعد از پنج سال صحبت کردن در مورد 
فیلم و نقش، من را از خواب بی��دار کرده ای که دو 

سکانس از من فیلم بگیری؟!
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

برای جش��نواره تئاتر ت��ک نفره، تئات��ری را آماده 
کرده ام که نویسنده و بازیگرش خودم هستم. این 
تئاتر از 15 اردیبهشت ماه در فرهنگسرای نیاوران 

اجرا خواهد شد.
از اوضاع تئاتر رضایت دارید؟

تئاتر هم به هم ریخته اس��ت. هر کسی کارگردان 
تئاتر شده است. من این تفاوت ها و استثنائاتی که 
 برای حمایت از کارگردانان تئاتر قائل می ش��وند را 
نمی فهمم. من که کارم بازیگری است، چگونه باید 
 زندگی کنم؟ باید خود و خانه ام را به آتش بکشم؟ 
آن وقت مردم می گویند یک پیشکس��وت از میان 
 ما رف��ت. تا زنده هس��تم با م��ن هم��کاری کنید. 
س��الن برای اجرای تئاترهایم نمی دهند. این ها از 
آدم چه می خواهند که دیگران برآورده می کنند و 
من برآورده نمی کنم؟ این ها چه کسانی هستند؟ 
به سابقه کاری شان که نگاه می کنم، می بینم یک 

پنجم پتانسیل آدم هایی مثل من را هم ندارند.
فکر می کنید چه ش�د ک�ه کار به اینجا 

رسید؟
ببینید برای خودم هم مایه تعجب است. سینمای 
ما تا دهه 70 حرمت داشت. بازیگر خوب، سناریوی 
خوب و تفکر خوب مهم بود. من با بیضایی کار کردم 
و حتی یک کلمه بی احترامی از او ندیدم. نه نسبت 
به من و امثال من، که او حتی نس��بت به تدارکات 
هم با احت��رام عمل می کرد. من نم��ی دانم این ها 
چه کسانی هستند که وقتی وارد سینما می شوند، 
ظرف دو سال خانه شان به نیاوران می رود. من که 
باال بوده ام دارم می فروش��م و پائین تر می آیم، اما 
گروهی تازه به دوران رسیده همه جور امکاناتی در 

اختیارشان است.

انتقادهای صریح بازیگر پیشکسوت سینمای ایران از مسعود ده نمکی: 

	بزرگ	ترین	اشتباه	من،	بازی	در	»رسوایی«	بود
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تحدید حدود اختصاصی
477 چ��ون تحدی��د حدود هفت دان��گ مزرعه جالل آباد پالک ش��ماره  56 اصلي  
واقع درجالل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بنام آقاي هیبت 
اله اس��ماعیلي جالل آب��ادي فرزند جعفر وغیره درجریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حضورمتقاض��ی ثبت ب��ه عمل نیامده این��ک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 
قانون ثبت وبرطبق تقاض��ای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1392/3/29  
و 92/3/30 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآم��د. لذابه موجب این 
آگه��ی بکلیه مالکی��ن ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل 
حضوریابن��د اعتراض��ات مجاوری��ن وصاحبان ام��الک مطابق م��اده 20 قانون 
ثب��ت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدی��دی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق 
 تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت،معترض 
می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواج��ه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل 

انجام خواهدشد0 سیدمهدی میرمحمدی-  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا    

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
478 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 11255 / 2  واقع درفضل 
آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي عسکر کهن پور فرزند 
کوهسار در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دس��تور قس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید 
ح��دود ملک مرقوم درروز 2 / 4 / 1392 س��اعت 9 صبح درمحل ش��روع و بعمل 
خواهد آمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد ش��دو طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خود را به این 
اداره گواه��ی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضای��ی اخذ و به این اداره 
ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید 
حدودد رروز بعد از تعطیل انجام خواهدش��د0 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا -   

ابالغ وقت دادرسی 
480 از ش��ورای حل اختالف ح��وزه دوازدهم خمینی ش��هر در پرونده مطروحه 

کالس��ه 91-527 به آقای حسام الدین مختاری فرزند ناصر خوانده پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای اکبر آذربایجانی فرزند 
حس��ن ساکن خمینی شهر بخواس��ته مطالبه 45/500/000 که در جریان رسیدگی 
می باش��د اخطار می نماید که برای روز یکش��نبه مورخ 1392/3/12 ساعت 5:45 
عصر در شورای حل اختالف دوازدهم خمینی شهر و یا چنانچه جهات ردی دارید 
بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارد و اال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و 
برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی 
483 در خصوص پرونده کالس��ه 91- 1950 خواهان هما تقیان دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند سواری پراید به ش 673ن23 ایران13 به طرفیت 1- حسن 
طالکوب 2- محمد نیکبخت نصرآبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
92/3/18 س��اعت 8:30 صبح تعیین شده اس��ت با توجه به مجهول المکان خوانده 
حسب 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 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
484 در خصوص پرونده کالسه 90/92 خواهان علیرضا تقی یار دادخواستی مبنی 
ب��ر الزام به انتقال به طرفیت علی رضایی زری فرزند فضل اله تقدیم نموده اس��ت 
وقت رس��یدگی برای روز پنج شنبه مورخ 92/3/9 ساعت 11:30 تعیین شده است 
با توجه به مجهول المکان خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان 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 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 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
485 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2021/91 خواهان فاطمه رفیعی فروش��انی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید حمید نیکبخت نصرآبادی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/3/13 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه شش��م حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
486 ش��ماره: 1630/91ش/6 به موجب رای شماره 2107 تاریخ 91/11/19 حوزه 
6 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
حس��ین صادقی نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
40/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 82/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
ح��ق الوکاله وکیل ب��ر طبق تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت تاخیر در تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/9/12 لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براساس 
ن��رخ اعالمی از س��وی بان��ک مرکزی ب��ر عهده اج��رای احکام در ح��ق محکوم 
له محس��ن خانی ب��ا وکالت علیرضا مانیان – مینا س��المی به نش��انی اصفهان خ 
بزرگمهر خ هش��ت بهش��ت غربی قبل از چهار راه گلزار نب��ش کوچه 32. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت 
محک��وم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد صریحا اعالم نماید. ش��عبه شش��م حقوقی ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی 
487 ش��ماره: 1629/91ش/6 به موجب رای شماره 2108 تاریخ 91/11/19 حوزه 
6 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
محمد یزدان ش��ناس نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 90/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و ح��ق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخی��ر در تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک موص��وف )90/5/19( تا تاری��خ اجرای حکم در ح��ق محکوم له 

محس��ن خانی با وکالت علیرضا مانیان به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر خ هش��ت 
بهش��ت غربی قب��ل از چهار راه گلزار نب��ش کوچه 32 س��اختمان وکال. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت 
محک��وم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی 
 ندارد صریحا اعالم نماید. ش��عبه شش��م حقوقی ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
488 در خصوص پرونده کالس��ه 91- 1101 خواهان جواد الماس��ی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصر اس��حاقی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز چهارش��نبه مورخ 92/3/8 س��اعت 4:30 تعیین شده است با توجه به مجهول 
المکان خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 29 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
489 شماره ابالغیه: 9110100351006637. شماره پرونده: 9109980351000745. 
شماره بایگانی شعبه: 910746. خواهان ها فاطمه محتشمی و حمیدرضا محتشمی 
و مونس محتشمی و زهرا محتشمی و انیس محتشمی و اعظم محتشمی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان ستاد اجرایی فرمان امام و حسن محتشمی و بنیاد شهید انقالب 
اصفهان به خواس��ته اعت��راض ثالث اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 223 ارجاع و به کالسه 910998035100745 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/13 و س��اعت 09:00 تعیین ش��ده 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 کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. اطهری بروجنی – منش��ی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده 
490 شماره آگهی: 9100390200400049. شماره پرونده: 1/9000400200400404. 
آگه��ی مزای��ده پرون��ده اجرای��ی کالس��ه: 2/804/30418**9001189. تمام��ت 
شش��دانگ یکبابخانه پالک ش��ماره 987 فرع��ی بمس��احت 300 مترمربع مجزی 
ش��ده از پالک 360 فرعی که -1 آنهم از ش��ماره تجمیعی 581/2 و 581/1 مجزی 
گردی��ده واقع در بخ��ش 9 ثبت اصفهان ب��ه آدرس: اصفهان فوالدش��هر خیابان 
ش��هید کرم پور )بهاران 3 فرعی 12-15( روبروی پس��ت ب��رق پالک 770 ملکی 
خانم روح انگیز امین غفاری قره ش��یران )نس��بت به دو دان��گ( فرزند محرم علی 
بشناس��نامه 1620 ص��ادره از اردبی��ل متولد 1331 و آقای عیس��ی طهماس��بی 
مش��تقین )نس��بت ب��ه چهاردان��گ( فرزن��د محمدرضا بشناس��نامه ش��ماره 12 
ص��ادره از اردبی��ل متولد 1323 با جمی��ع توابع و متعلقات که ح��دود و حقوق و 
س��ایر مشخصات آن بش��رح دو جلد س��ند مالکیت مندرج در صفحات 61 و 455 
 دفات��ر جلد 192 و 329 بش��ماره ه��ای ثب��ت 18862 و 45279 و تحت ورقه های
مالکیت شماره 668605 و 178973 می باشد حدود آن بدین شرح می باشد شماال 
بطول 22 متر در و دیواری است به خیابان شرقا بطول 25 متر دیواریست به دیوار 

پالک 988 فرعی جنوبا بطول 12 متر دیواریس��ت بدیوار پالک 995 فرعی غربا 25 
متر دیواریس��ت بدیوار پالک 986 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
شش��دانگ خانه )یک طبقه با زیرزمین( بمساحت عرصه 300 مترمربع و ساختمان 
همکف 171/5 مترمربع و زیرزمین 37/5 مترمربع و دارای دیوارهای آجر و سقف 
تیرآهن و آجر و ک��ف موزاییک و دربهای خارجی آهن و دربهای داخلی چوبی و 
سرویس کابینت فلزی و نمای س��اختمان آجرنما دارای انشعابات آب، برق و گاز 
می باش��د. پایه مزایده مبلغ 797/200/000 ری��ال )هفتصد و نود و هفت میلیون و 
دویست هزار ریال( می باشد 2- ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 814 مجزی شده 
از ش��ماره 85 باقیمانده از 32 اصلی بخش یک شهرضا به آدرس شهرضا خیابان 
امیرکبی��ر خیابان تخت��ی حدفاصل فرعی 9 و 11 کدپس��تی 8614846381 ملکی 
خانم ام لیال انصاری فرزند عزیزاله بشناسنامه شماره 9 شهرضا متولد 1324 که 
س��ند مالکیت آن در صفحه 591 بشماره 18787 دفتر 166 امالک با ورقه مالکیت 
3/595114 ثبت و صادر شده است و حدود آن شماال بطول 28/7 متر دیواریست 
به باقیمانده پالک 32/85 ش��رقا بطول 10 متر درب و دیواریست به کوچه 8 متری 
جنوبا بطول 27/5 متر دیواریس��ت ب��ه باقیمانده پالک 32/805 غربا بطول 10 متر 
درب و دیواریس��ت به کوچه 6 متری و مساحت پالک 275 مترمربع می باشد. که 
طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق دارای 275 مترمربع عرصه و اعیانی شامل 
زیرزمین انباری، طبقه همکف و نیم طبقه مسکونی ساخته شده با دیوارهای آجری 
س��قف تیرآهن با طاق ضربی و آجری و نمای بیرونی آجرنمای بندکشی شده در 
ترکیب با س��نگ گرانیت و سطوح داخلی سنگ با دربهای بیرونی از پروفیل آهن و 
 دربهای داخلی چوبی، دارای س��رویس بهداشتی و اعیانی آن جمعا 230 مترمربع
می باش��د. پالک دارای دو بر از کوچه فرعی 9 و 11 می باش��د و طبق اس��تعالم 
از ش��هرداری ش��هرضا حدود 30 مترمربع از سمت ش��رق پالک در تعریض می 
باش��د. دارای انش��عابات آب، برق، گاز و فاضالب و پایان س��اختمان می باش��د. 
پای��ه مزایده مبل��غ 800/000/000 ریال )هش��تصد میلیون ریال( می باش��د طبق 
س��ند رهنی شماره 5281-86/7/10 دفتر اسناد رس��می 148 اصفهان بابت بدهی 
ش��رکت تعاونی امی��د درمان آپادان��ا در رهن بانک ملت اصفهان واقع می باش��د 
از س��اعت 9 الی 12 روز ش��نبه مورخ 92/02/28 در اداره اجرای اس��ناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده می ش��ود. مزای��ده از مبالغ پایه فوق برای هر پالک ش��روع و به هر کس 
خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می ش��ود. الزم به ذکر 
اس��ت پرداخت بدهی ه��ای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق 
 اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های

مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاری��خ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در ص��ورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزین��ه های فوق از محل مازاد به 
 برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود

در  و  گ��ردد  م��ی  منتش��ر  و  درج   1392/02/07 م��ورخ  اصفه��ان  چ��اپ 
 ص��ورت تعطیل��ی روز مزای��ده ب��ه روز بع��د موک��ول می گ��ردد.م ال��ف: 763  

اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ تجدید نظرخواهی
491 در خصوص پرونده کالسه 4/92ت ن شعبه 12  شورای حل اختالف اصفهان 
تجدی��د نظرخواه خان��م مهین دخت عزلتی با وکالت خانم س��یما علوی مجازی به 
طرفیت امیر مهاجر فرزند حس��ین و س��ید محمد موس��وی فرزند مصطفی تجدید 
نظرخواهی نموده اس��ت لذا با توجه به مجه��ول المکان بودن تجدید نظرخواندگان 
براب��ر م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مرات��ب در جراید منتش��ر تا تجدید 
نظرخوانده 10 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده 
به مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

رضایت وزیر از روند تکمیل ورزشگاه
وزیر ورزش و جوانان در س��فر یک روزه هیأت دولت به اصفهان، شب 

گذشته از روند ساخت و تکمیل ورزشگاه نقش جهان بازدید کرد.
به گزارش ایمنا، در این بازدید محمدجواهری و عبدی معاون شرکت 
توس��عه و نگهداری اماک��ن ورزش��ی وزارت ورزش وجوانان کش��ور 

توضیحاتی پیرامون روند تکمیل این پروژه ارایه دادند. 
 وزی��ر ورزش و جوان��ان همچنی��ن از اس��تخر نیم��ه کاره س��ه گانه 

بین المللی که در کنار استادیوم نقش جهان واقع است دیدن کرد. 
استخر سه گانه بین المللی اصفهان پس از اس��تخر مجموعه ورزشی 
آزادی، بزرگ ترین استخر در سطح کشور است که می تواند در آینده 

میزبان مسابقات بین المللی شنا، شیرجه و واترپلو باشد. 
عباس��ی در حاش��یه بازدید از ورزش��گاه نقش جهان، ضمن رضایت 
 از پیش��رفت این پروژه گفت: نس��بت به آخرین باری که در ورزشگاه 
نقش جهان حضور پیدا کردم، روند تکمیل به طور مطلوب پیش��رفت 
نموده که ب��ه خوبی این مهم را ح��س می کنم. وی ادامه داد: ش��کی 
نیست، تکمیل این پروژه مطالبه بحق مردم اصفهان است و همچنین 
بهره برداری از آن به سود ورزش کشور نیز هست، به طوری که به جز 
عظمت، این پروژه زیبایی های خاص خودش را دارد. عباس��ی گفت: 
تمام تالش وزارت، تکمیل و بهره برداری از این ورزش��گاه اس��ت و از 

پیگیری مسئولین استانی نیز تشکر می کنم.

غالمی: کرانچار بماند، می روم
 مهاجم تیم س��پاهان گفت: شاید کرانچار از ش��کل بازی من خوشش

 نمی آید، اما من روحیه ام را از دست نمی دهم.
 محمد غالمی درباره حذف س��پاهان از لیگ قهرمان آسیا عنوان کرد: 
فوتبال همین است. یک روز اتفاقات خوبی رقم می خورد و یک روز هم 
بازنده می شوی. البته ما پیروز ش��دیم و کنار رفتیم. متأسفانه امسال 
برای سپاهان سال خوبی نبود. در آس��یا ما شروع خوبی داشتیم اما در 

پایان نتوانستیم به دور بعدی راه پیدا کنیم. 
وی درباره گلی که در بازی مقابل النصر به ثمر رساند، گفت:  خوشحالم 
با این که فرصت زیادی برای بازی کردن به من نرسید اما هر موقع به 
زمین بازی آمدم، برای تیمم مثمرثمر بودم و توانس��تم یا گل بزنم یا 
نقشی در موفقیت تیمم داشته باشم. من به کرانچار ایرادی نمی گیرم 
چون سلیقه اش این بوده که به من کمتر بازی بدهد، اما عملکردم بد 
نبوده است.  مهاجم س��پاهان درباره دالیل افت تیمش در هفته های 
اخیر اظهار کرد: به نظر من برنامه ریزی نادرس��ت سازمان لیگ فشار 
زیادی را به تیم م��ا وارد کرد و باعث ش��د در بازی ه��ای خود دچار 
 ضعف ش��ویم. خس��تگی بازیکنان اجازه نداد ما خوب نتیجه بگیریم. 
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که برای فصل آینده چه تصمیمی 
گرفته اس��ت،  افزود: هنوز چیزی مشخص نیس��ت، اما اگر کرانچار در 

سپاهان بماند،  قطعاً از سپاهان جدا می شوم.

فیفا با درخواست ایران موافقت کرد
فدراس��یون جهانی فوتبال با پذیرش درخواس��ت ایران، داوران شرق 
آس��یایی را برای بازی های باقی مانده ایران در رقابت های جام جهانی 

انتخاب کرد.
پس از آن که تی��م ملی فوتبال ای��ران در بازی های گذش��ته  خود در 
رقابت های انتخابی ج��ام جهانی از قض��اوت داوران لطم��ات زیادی 
دید، فدراسیون فوتبال ایران با ارس��ال نامه ای به فیفا درخواست کرد 
 ک��ه در بازی های باقی مانده پیش رو از داوران عرب اس��تفاده نش��ود.

فیفا روز گذشته در پاسخ به این درخواس��ت با ارسال نامه ای به ایران 
اعالم کرد که با این پیشنهاد موافقت کرده اس��ت. فیفا به فدراسیون 
فوتبال ایران اع��الم کرده که برای بازی های ای��ران برابر قطر، لبنان و 
کره جنوبی به ترتیب از داوران س��نگاپوری، ژاپنی و چینی اس��تفاده 

خواهد شد.

صادقی: سپاهان مرا نخواهد، می روم
دروازه بان تیم س��پاهان گفت: وقتی فهمیدم در بازی مقابل النصر در 

ترکیب اصلی هستم، شوکه شدم.
محمدباقر صادقی درباره دیدار تیمش مقابل النصر امارات عنوان کرد: 
بازی خوبی مقابل النصر انجام دادیم. ما پیروز ش��دیم اما متأسفانه با 
توجه به نتیجه دیگر دیدار گروه حذف شدیم و برد تلخی برایمان بود. 
امیدوارم برای سال آینده برنامه ریزی مناس��بی انجام شود تا بتوانیم 
بهترین نتیجه را کس��ب کنی��م.  وی درباره حض��ورش درون دروازه 
س��پاهان پس از مدت ها و غیبت ش��هاب گردان در لیس��ت ۱۸ نفره 
گفت: من نمی دانم چرا گردان در لیس��ت ۱۸ نفره حضور نداشت، اما 
خودم هم روز قبل از بازی وقتی فهمیدم در ترکیب هستم شوکه شدم. 
با این حال بازی کردم و عملکرد خوبی داشتم، اما مطمئنم فقط برای 
 همین دو بازی در آسیا بازی می کنم و در لیگ و حذفی فرصتی به من

نمی رس��د. اگر دو پنالتی هم مقابل النصر مهار می کردم، باز نیمکت 
نشین می شدم.  دروازه بان تیم سپاهان در پاسخ به این سؤال که چرا 
سپاهان به این روز افتاده است،  تأکید کرد: تیم ما از فشردگی مسابقات 
ضربه خورد. شاید بگویید استقالل هم شرایط مشابهی داشته، اما باید 
بگویم امیر قلعه نویی در اس��تقالل نیرویش را تقسیم کرد و این طور 
نبود که ۱۱ بازیکن خاص در تمام بازی ها فیکس باشند. اگر استقالل 

مقابل فشردگی مسابقات کمرش خم نشد، دلیلش تقسیم نیرو بود. 

تظاهرات در برزیل علیه نیمار
مردم دو ش��هر برزی��ل در واکن��ش به توهی��ن ن��ژادی نیمار ب��ه آنها 
علیه ای��ن بازیکن تظاهرت کردند. مس��ئوالن ش��هری دو ش��هر خوائو 
س��پوآ و کاس��پینا گران��ده در ایال��ت پارائیبا تظاه��رات علی��ه نیمار، 
 بازیک��ن تی��م مل��ی برزی��ل و باش��گاه س��انتوس را تأیی��د کردن��د.

واکنش مس��ئوالن این دو ش��هر این بوده اس��ت که نیمار ب��ه بازیکن 
فالمینگو، در بازی هفته  گذشته توهین قومی – نژادی کرده است.  کلمه 
»paraiba« اصطالح توهین آمیزی است که مردم جنوب برزیل به مردم 
ش��مال برزیل )شامل مناطق 
فقیرنشین این کشور( نسبت 
می دهند. نیمار در واکنش به 
این س��خنان، آنها را تکذیب 
کرد، این در حالی اس��ت که 
گفته می شود نیمار به زودی 
قرار است برای حضور در یک 
تیم بزرگ اروپایی، از سانتوس 

جدا شود.

6
رحیمی: ساخته نشدن نقش جهان برای ما یک ننگ است

رحیمی، معاون اول رییس جمهور گفت: ما برای ساخته شدن ورزشگاه نقش جهان تالش بسیاری انجام 
داده ایم و واقعاً یک ننگ برای مردم ماست که این ورزشگاه ساخته نش��ده و باید کاری کنیم که این آثار 
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هر نتیجه ای برای 
ماهان قهرمانی است

 ماهان قهرمان 
غرب آسیا می شود

گارد تیم ملی بس��کتبال ایران و یار کمکی فوالد ماهان در جام باش��گاه 
های غرب آس��یا گفت: ما تمامی تالش خ��ود را برای کس��ب قهرمانی 
انجام می دهیم، اما در نهایت کس��ب هر نتیجه ای برای فوالد ماهان برابر 
با قهرمانی اس��ت؛ چرا که حضور این تیم با بازیکنان کاماًل ایرانی در این 
مسابقات، خود افتخار بزرگی است. مهدی کامرانی در خصوص حضورش 
در ماهان اظهار داشت: خدا را شاکرم که به عنوان یار کمکی به تیم ماهان 
ملحق شده ام. باشگاه فوالد ماهان جزء بهترین باشگاه های حرفه ای فعال 
در آسیاست. یک بازیکن حرفه ای در این باشگاه بسیار راحت است؛ چرا 
که کلیه امکانات مورد نیاز برای او مهیاست. در این صورت بازیکنان نیز 

تمامی تمرکز خود را بر روی بازی می گذارند. 

سعید ارمغانی گفت: معتقدم ماهان قهرمان جام باشگاه های غرب آسیا می شود. 
 ارمغانی که به عن��وان مدیرفنی فوالد ماهان را در مس��ابقات بس��کتبال جام 
باش��گاه های غرب آس��یا همراهی خواهد کرد، در خصوص حضور دوباره اش 
در بسکتبال اصفهان می گوید: بسیار خوشحالم که این افتخار نصیبم شد تا با 
حضور در این باشگاه با ماهانی ها همراه شوم. وی در خصوص اردوهای آمادگی 
برگزار شده، عنوان می کند: در هر حال یکی از سختی های کار ماهان آن بود که 
دیر هنگام جهت حضور در این مسابقات آماده شد. دلیل آن نیز دیر اعالم شدن 
انصراف مهرامی ها بود.  سعید ارمغانی در پاسخ به این سؤال که چه نتیجه ای را 
از حضور ماهان در غرب آسیا پیش بینی می کنید گفت: صحبت صمد را تکرار 

می کنم؛ ماهان قهرمان مسابقات غرب آسیاست.

رونالدو مصدوم شد
کریستیانو رونالدو به دلیل مصدومیت پای چپ، شهرآورد مادرید را از 
دست داد. کریستیانو رونالدو به دلیل مصدومیت نمی تواند تیمش را 
در بازی شهرآورد مادرید همراهی کند، اما مشکلی برای همراهی رئال 
مادرید در بازی حساس برابر بوروسیادورتموند در لیگ قهرمانان ندارد.

 فرگوسن؛ ثروتمندترین مربی جزیره 
آلکس فرگوسن پس از قهرمانی دیگر با منچستر 
یونایت��د، در ج��دول دیگری هم در ص��در قرار 
گرف��ت، آن هم ج��دول ثروتمندتری��ن مربیان 

جزیره است. 

حضور مورینیو در چلسی نهایی شد
روزنامه آلمانی بیلد مدعی ش��د که حضور سرمربی 
پرتغالی رئال مادرید در چلس��ی نهایی شده است. 
روزنامه بیلد مدعی شد که ژوزه مورینیو فصل آینده 

هدایت چلسی را در دست خواهد داشت. 01

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1020   |  April  27  ,2013  |  8 Pages 

یک��ی از نمایندگ��ی ه��ای باش��گاه 
گروه
پرس��پولیس در اصفه��ان ب��ه آتش ورزش

کشیده شد.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره به آتش کشیده شدن 
یکی از نمایندگی های این باشگاه در شهر اصفهان، اظهار کرد: 
بدون ش��ک کار بدی بوده که نمی دانیم از سوی چه افرادی 
صورت گرفته است. پرسپولیس در اصفهان طرفداران زیادی 
دارد و همی��ن طور در سراس��ر جهان هواداران پرس��پولیس 
پراکنده اند. خیلی ها قصد دارند که هواداران پرسپولیس را به 
تهران محدود کنند که این اتف��اق نخواهد افتاد. وی در مورد 
این موضوع که این اقدام از س��وی چه کسانی صورت گرفته، 
گفت: تا وقتی که مدارک و مس��تنداتی وجود نداش��ته باشد، 
نمی توانیم در این ب��اره اظهارنظر کنیم. ممکن اس��ت با این 
صحبت ما درگیری به وجود بیاید و باید هوش��یار باشیم. من 
جزییات این موضوعات را نمی دانم، اما وقتی نام پرس��پولیس 
 روی سر در هر مکانی باشد، آنجا متعلق به پرسپولیس است.

شیرینی همچنین درباره دو بازی پیش روی پرسپولیس مقابل 
ملوان و س��پاهان هم گفت: س��عی می کنیم مقابل ملوان سه 
امتیاز را بگیریم. لیگ برای ما هنوز تمام نشده و بازی حساسی 
در پیش رو داریم. تمام توانمان را می گذاریم که هم در دیدار 
با ملوان و هم در بازی با سپاهان هواداران را خوشحال کنیم. 

بابک محب ملک��ی، نماینده فروش محصوالت پرس��پولیس 
درب��اره  س��وختن فروش��گاه نمایندگی پرس��پولیس، گفت: 
چهارش��نبه ش��ب با من تم��اس گرفته ش��د و مطلع ش��دم 
 که یک ی��ا چند نف��ر با شکس��تن شیش��ه  مغ��ازه  و ریختن 
چهار لیت��ر بنزین، اقدام ب��ه آتش زدن فروش��گاه کرده اند. با 
رسیدن آتش نشانی و اطفاءحریق، متوجه شدیم که اگر چند 
دقیقه آتش نشانان دیرتر حاضر می شدند، مغازه های کناری 
هم طعمه حریق می شدند. او درباره  میزان خسارت وارد شده 
اظهار کرد: نصف وسایل از بین رفته و نصف دیگر آن بوی دود 
گرفته و غیر قابل استفاده شده است. بیمه نیز خسارت وارده 

را مبلغ ۱0 میلیون تومان برآورد کرده است.
این نماینده پرسپولیس در ادامه افزود: من با همه رابطه خوبی 
دارم و نمی دانم چه کسی و با چه انگیزه ای دست به این اقدام 
زده اس��ت. او به طور حتم مری��ض بوده و امی��دوارم خداوند 
به او عقل دهد. محبی در پایان اف��زود: من نمایندگی فروش 
محصوالت باشگاه پرس��پولیس را در اصفهان و حوالی میدان 
امام خمینی )ره( دارم. ای کاش باش��گاه پرسپولیس کمی به 
من کمک کند تا از این وضعیت در آیم و دوب��اره کارم را آغاز 

کنم.

 سرمربی سابق تیم ذوب آهن اصفهان 
گروه 
گفت: عزم ملی برای برخورد با تبانی ورزش 

و ناپاکی در فوتبال ما وجود ندارد.
رسول کربکندی در مورد بحث تبانی در لیگ یک که از سوی 
مسئوالن فوتبال به طور رسمی اعالم شد، اظهار داشت: یقین 
دارم در فوتبال ما تبانی و ناپاکی وجود دارد. در برخی موارد 
بنا به دالیلی این مسایل فاش و خیلی زود دوباره همه چیز به 
فراموشی سپرده می شود. وی ادامه داد: پس از پایان آخرین 
مسابقه لیگ دسته یک، علی کفاش��یان اعالم کرد مسابقات 
لیگ یک این فصل خیلی پاک برگزار ش��د که این نش��ان از 

بی اطالعی مسئوالن نسبت به مسایل فوتبال دارد.
کربکندی با اشاره به حرف های گذشته خود در زمان هدایت 
صبای قم گفت: بحث تبانی و ناپاکی فقط در لیگ دسته یک 
وجود ندارد. در لیگ برتر هم این مسایل هست. دو سال پیش 
زمانی که من از ناپاکی در فوتبال حرف زدم کمیته انضباطی 
 فدراس��یون من را احضار و س��ه میلی��ون توم��ان جریمه و 

دو جلسه محروم کرد، آن هم فقط به خاطر این که از ناپاکی 
 در فوتبال صحبت کردم. ناپاکی در فوتب��ال ما وجود دارد و 
هر کس منکر آن شود، می خواهد صورت مسأله را پاک کند. 
شاید هم من مثل دیگران نگران از دست دادن چیزی نیستم 

که صراحتا این حرف ها را بیان می کنم.
کربکندی با اشاره به برخورد فوتبال ایتالیا با ناپاکی و زدوبند 
اظهار داشت:  در فوتبال ایتالیا عزم ملی برای برخورد با فساد 
در فوتبال وجود داش��ت، اما واقعیت آن اس��ت که در فوتبال 
ما عزم ملی برای برخورد با ناپاک��ی در فوتبال وجود ندارد و 
همه می خواهند مسأله را ماس��ت مالی کنند. آنچه در برنامه 
90 نش��ان داده ش��د، فقط چند صفحه ای از این مسائل بود 
من در گذش��ته هم در مورد ناپاکی در فوتب��ال در برنامه90 
صحبت کرده بودم. باید عزم و اراده ملی وجود داشته باشد تا 
 بتوانیم فوتبالمان را در مسیر س��المت پیش ببریم. خیلی از 
مشکالتی که در فوتبال ما وجود دارد به خاطر همین مسایل 

است.
وی در مورد تماس مشکوک با بعضی از بازیکنان لیگ برتری 
در آس��تانه مسابقات حس��اس، گفت: این مس��أله هم وجود 
دارد. معموالً وقتی برخ��ی از تیم ها با تیم های��ی بازی دارند 
که بازیکنان قوی و س��تاره دارد، با آن ستاره ها تماس گرفته 
می ش��ود و به آنها گفته می ش��ود که فصل آینده ب��ه تیم ما 
خواهی آمد و سرمربی ما تو را برای فصل آینده انتخاب کرده 
 و به این ترتیب عملکرد آن بازیکن��ان تحت تأثیر قرار گرفته 

می شود.

کربکندی: از ناپاکی گفتم و سه میلیون جریمه شدمپرسپولیس در اصفهان آتش گرفت!

س��رمربی میثاق درباره اظهارنظر افتخاری علی��ه او، گفت: اگر 
افتخاری تبانی را ثابت کند خودم را تبعید می کنم، اما اگر تبانی 
ثابت نشد، مراجع قانونی وجود دارد تا به اظهارات او رسیدگی کند. 
رضا افتخاری در گفتگوی مفصل با ایس��نا درباره انتخاب نشدن 
محمود خوراکچی برای سرمربیگری تیم ملی توضیحاتی داد و 
گفت که حاضر نیست حتی از او مشورت بگیرد. سرپرست کمیته 
فوتسال همچنین خوراکچی را یک پای تبانی در هفته آخر لیگ 

دانسته بود.
محمود خوراکچی در این رابطه گفت: افتخاری به عنوان رییس 
کمیته  فوتسال باید واقع بینانه رفتار کند و او باید نسبت به همه 
ما امانتدار باشد. سؤالم از او این است که چه کسی درباره ام با شما 
صحبت کرده که این طور درباره ام فکر می کنید. آقای افتخاری! 
ش��ما با هر بازیکن، مربی، داور و مدیری در فوتس��ال که دلتان 
می خواهد صحبت کنید؛ اگر یک نفر این صحبت هایی که ش��ما 
مطرح کرده اید را تأیید کرد، من به کل از فوتسال می روم. اخالق 
همیشه در اولویت کارم بوده است. وی با اش��اره به این که دو بار 
در جریان بازی های لیگ از نیمکت اخراج شده است، گفت: مگر 
فرگوسن و مورینیو اخراج نمی شوند؟ همین گل محمدی چند بار 
در فصل اخراج شد؟ مگر کی روش خودمان در بازی با کره جنوبی 
اخراج نشد؟ سرمربی مسئول تیمش است. من نیز در جریان بازی  
با گیتی پسند به داخل زمین  رفتم تا با پا در میانی بین بازیکن و 
داور مانع ایجاد تشنج شوم. با این حال من می خواستم به تیم ملی 
کمک کنم، اما با اتفاقاتی که افتاد، عطایش را به لقایش بخشیدم.

س��رمربی میثاق همچنین درب��اره صحبت افتخ��اری مبنی بر 
این که پ��ای خوراکچی در قضی��ه تبانی در میان اس��ت، اظهار 

کرد: آقای افتخاری! ش��ما باید این موض��وع را در مراجع قانونی 
ثابت کنید؛ چون تهمت، جرم محس��وب می ش��ود. همه مرا در 
جامع��ه ورزش می شناس��ند و بهتری��ن قاضی نیز بع��د از خدا، 
مردمند. تیم من در نی��م فصل دوم رده دوم را کس��ب کرد. این 
قهرمانی محس��وب نمی ش��ود؟ آیا فامیل بودن با سرمربی تیم 
 مقابل نش��انگر تبانی اس��ت؟ من حتی ب��رادر و ب��رادر را مثال 
می زنم که مقابل هم بازی می کنند؛ من و خس��روی که با جناق 
هستیم. چه ربطی به تبانی دارد؟ با این حال افتخاری گفته هنوز 
تبانی ثابت نشده، اما من در کمیته  انضباطی احقاق حق خواهم 
کرد. من جایگاهم را با میلیاردها تومان عوض نمی کنم. خوراکچی 
همچنین درباره حذف پنج دقیقه فیلم بازی تیمش با شهرداری 
تبریز، گفت: افتخاری از کارمند خودش بپرسد. کل فیلم بازی به 
حسین زاده تحویل داده شده و همان فیلم در برنامه »90« پخش 
شد. چطور می ش��ود برنامه »90« این فیلم را دارد، ولی کمیته  
فوتسال می گوید به دست ما نرسیده اس��ت؟! خواهش می کنم 
اش��تباهات خود را به گردن ما نیندازید. چ��ه دلیلی برای تبانی 
دارید؟ اگر آقایان مدرک رو کنند، به جان دو فرزندم از فوتس��ال 
می روم. نه تنها از فوتسال، بلکه خودم را در دور افتاده ترین کشور 
تبعید می کنم؛ چون معتقدم تبانی نه تنها از دوپینگ بدتر است 

بلکه بزرگ ترین گناه محسوب می شود.
س��رمربی میثاق در پایان تأکید کرد: من با آرام��ش با افتخاری 
صحبت می کنم و نمی خواهم در فوتسال تنش ایجاد شود، اما اگر 
تبانی را ثابت نکردند، افتخاری باید در همین سایت ایسنا بیاید و 
به مردم توضیح دهد. نمی گویم که عذرخواهی کند، اما باید بگوید 

که خوراکچی پاک ترین مربی ایران است.   

مسعود  شکست تحقیر آمیز بارسلونا در مرحله 
رفت نیمه نهایی لی��گ قهرمانان اروپا افشاری

نتیجه ای عجیب و غیر قابل پیش بینی 
را رقم زد تا مونیخی ها بعد از چند س��ال سلطنت بارسا و تیکی 
تاکای معروفش در فوتبال جهان، کار اسپانیایی ها را یکسره کنند 
نتیجه ای که جبران آن از سوی ش��اگردان تیتو ویالنوا در بازی 
برگشت تقریباً محال است و با وجود این که کاتاالن ها در خیلی از 
بازی های خانگی خودشان سابقه زدن گل های زیاد را داشته اند، 
 اما س��بک بازی دو تی��م و روحیه بازیکنانی مثل مس��ی و ژاوی

 به گونه ای اس��ت که از همین حاال باید مونیخی ها را یک پای 
فینال دانست. بارسا در مرحله قبل هم با وجود خوردن دو گل از 
میالن، در بازی برگشت جبران کرد و پا به نیمه نهایی گذاشت، اما 
تفاوت بین س��بک بازی بایرن و میالن از زمین تا آسمان است و 

دیگر باید از شاگردان ویالنوا قطع امید کرد.
 اما چه اتفاقی افتاده که بارس��لونا بعد از ای��ن همه قدرت نمایی 
در فوتبال جهان ک��ه  خیلی از تیم های ب��زرگ را هم مجبور به 
الگوبرداری از خودش کرد، این طور راحت و بی دردس��ر تسلیم 
می ش��ود و این که چرا تیمی که بازی در خانه خ��ودی و خانه 
حریف برایش فرقی نداش��ت، ای��ن طور به چهارمیخ کش��یده 
می شود، مسأله ای اس��ت که باید مورد بررس��ی بیشتری قرار 
گیرد. ش��اید خیلی ها جدایی گواردیوال از این تیم را  مس��بب 
این اتفاق��ات بدانند، ولی به ه��ر حال بعد از رفتن پپ، س��بک 
مربیگری او توس��ط دس��تیارانش ادامه پیدا کرد و نتایج ابتدای 
فصل بارس��ا که ب��ا رک��ورد ش��کنی های لیونل مس��ی همراه 
 ب��ود، خیلی ه��ا را متقاعد ک��رد که بارس��ا به س��رمربی متکی

نیست و سبک بازی چهره های سرش��ناس این تیم به اندازه ای 
رویایی و غیر قابل پیش بینی است که هیچ تیمی توان مقابله با آن 
را ندارد. حتی موافقان بارسا پیروزی چلسی در مرحله نیمه نهایی 
فصل گذشته در مقابل تیمشان و سبکی که دی ماتئو برای مقابله 
با مثلث خطرناک بارسا ارایه داد را یک حادثه خواندند، ولی امسال 
تیمی مثل پاری سن ژرمن هم با الگو برداری از چلسی و رئال، راه 

را برای پیروزی بارسلونا بست و ستاره های این تیم را ناکام کرد.
بارسا بدون شک سازنده یک عصر بود؛ آن هم تیمی که با هدایت 
فرانک رایکارد در س��ال 2006 قهرمان اروپا شد و بعد هم عصر 
طالیی این تیم با حضور پپ گواردیوال شکل گرفت، سبکی را به 
فوتبال نوین دنیا ارایه کرد که حتی به نوعی شالوده اصلی تیم ملی 
اسپانیا را هم شکل داد و ماتادورها به کمک این سبک بازی بارسا 
و البته خشونت ذاتی رئالی ها موفق به قهرمانی در جام جهانی و 
جام ملت ها شدند، ولی امروز دیگر خبری از آن روزهای طالیی 
نیست و یک تیم ورشکس��ته و بی روحیه خودش  را آماده بازی 
 برگشت در مقابل بایرنی می کند که شاید بر خالف بارسا در طی 
سال های گذش��ته فوتبال تماشاگر پس��ندی ارایه نداده باشد 
 اما نتیجه گرا ب��ودن مونیخی ها ای��ن تیم را تبدی��ل به یکی از 
باثبات ترین باش��گاه های فوتبال اروپایی کرده و شاید از فصل 
آینده و با حضور پ��پ گواردیوال بر روی نیمک��ت این تیم، عصر 
طالیی مونیخی ها آغاز شود، البته با این تفاوت که امسال دیگر 
خبری از اشتباهات فصل قبل نیست و یوپ هاینکس می خواهد 
با قهرمانی در اروپا و با خاطره ای خوش بایرن را ترک کند، آن هم 
در شرایطی که هنوز پاسخ قاطعی به این سؤال داده نشده است  

آیاعصر تیکی تاکا به پایان رسید؟

چه اتفاقی افتاده که 
بارسلونا بعد از این 
همه قدرت نمایی 
در فوتبال جهان که  
خیلی از تیم های 
بزرگ را هم مجبور 
به الگوبرداری 
از خودش کرد، 
این طور راحت و 
بی دردسر تسلیم 
می شود

 اگر تبانی را ثابت 
نکردند، افتخاری 
باید در همین 
سایت ایسنا بیاید 
و به مردم توضیح 
دهد. نمی گویم 
که عذرخواهی 
کند، اما باید بگوید 
که خوراکچی 
پاک ترین مربی 
ایران است

تحقیر بارسا در مونیخخوراکچی در پاسخ به افتخاری:

عصر تیکی تاکا به پایان رسید؟این موضوع را در مراجع قانونی ثابت کنید



 شهرکرد
میزبان دستاوردهای صنعت هسته ای 
بیست و چهارمین نمایش��گاه دستاوردهای صنعت هس��ته ای کشور در 
دانشگاه شهرکرد برگزار می ش��ود. رییس دانشگاه شهرکرد گفت: بیست 
و چهارمین نمایش��گاه دستاوردهای صنعت هس��ته ای کشور هفته دوم 
اردیبهشت ماه 92 در دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.  اسماعیل اسدی از 
برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور 
در هفته دوم اردیبهشت ماه در دانشگاه شهرکرد خبر داد. وی تصریح کرد: 
مایه افتخار ایران اسالمی است که علی رغم فشارهای دشمنان قسم خورده 
اسالم، با تالش خستگی ناپذیر دانش��مندان هسته ای و نثار خون شهدای 
گرانقدر جهاد علمی، به فناوری بومی انرژی صلح آمیز هسته ای دست یافته 
است. اس��دی تصریح کرد: به منظور ارتقای روحیه خودباوری و اعتماد به 
نفس و افزایش غرور ملی از طریق ارایه دس��تاوردهای صنعت هس��ته ای 
کشور و با عنایت به لزوم آگاهی آحاد مردم به ویژه دانشجویان و نخبگان 
جامعه، به سبب حمایت های گسترده و همه جانبه از دستیابی به این دانش 
ارزشمند به عنوان مهم ترین عامل ایستادگی و موفقیت در برابر فشارهای 
سیاسی خارجی و ضرورت آگاهی از دانش بومی هسته ای و معرفی آن به 
عنوان یک تکنولوژی مفید در زندگی مردم، همچنین به منظور رفع ابهام 
در زمینه فعالیت های هسته ای نتایج سال ها تالش و تحقیق جدی و مستمر 
فرزندان ایران در قالب این نمایشگاه ارایه خواهد شد. وی ادامه داد: افتتاحیه 
این نمایشگاه امروز)شنبه( در سالن آمفی تئاتر فارابی دانشکده علوم پایه 

دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی

  باید تالش و جدیت کرد ت��ا با ترویج فرهنگ اقتص��اد مقاومتی به 
خودکفایی کامل دست یابیم. 

امس��ال ملت بزرگ ایران اس��المی دو حماس��ه بزرگ را خلق می کنند 
یکی حماسه سیاسی و دیگری حماس��ه اقتصادی.  کار جهادی، یعنی 
کار برای خدا، کار با جدیت و کار بدون خس��تگی، این اوصاف در مردان 
پر تالش، س��خت کوش و ب��ا روحیه بس��یجی وجود دارد. بس��یجیان 
از آغ��از انق��الب اس��المی 
تاکنون، مس��ئولیت سنگین 
حفظ نظ��ام را در عرصه های 
مختل��ف به عه��ده داش��ته 
و ام��روز نی��ز در عرصه ه��ای 
 اقتص��ادی و سیاس��ی ب��ا 
نقش آفرینی خود، توطئه های 

دشمن را خنثی می کنند.

خودکفایی در گرو ترویج فرهنگ 
اقتصاد مقاومتی است

چهره روزیادداشت
نگاه ورزشی در چهار محال و بختیاری ضعیف است

جهانگیرخبازی، مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان چهار محال و بختیاری در حاشیه برگزاری 
مسابقات کشتی  فرنگی در شهرکرد با اشاره به اس��تقبال مردم از مسابقات کشتی فرنگی تیم 

ملی، اظهار داشت: در این استان نگاه ورزشی کمرنگ و ضعیف است. 
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مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی چهارمحال و بختیاری 
گفت: امسال دو نفر از کارگران اس��تان به عنوان کارگر نمونه 

انتخاب می شوند.
داوود شیوندی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات 
اس��تان افزود: در س��ال جاری که س��ال حماس��ه سیاسی و 
اقتصادی نام گرفته، امید است با تالش و همت مضاعف بتوان 
حماس��ه ای خلق کرد که رفاه و آرامش اجتماعی را در کشور 
دو چندان کن��د. وی با بیان این که در س��ال 91 بیش از 443 
شرکت تعاونی در استان تشکیل شد که نسبت به سال گذشته 
40/6 درصد رشد داشته، خاطرنشان کرد: این تعاونی ها توسط 
فارغ التحصی��الن و جوین��دگان کار، در زمینه ه��ای مختلف 
صنعت، کشاورزی و خدمات در اس��تان به ثبت رسیدند و در 
حال حاضر بیش از سه هزار و 507 نفر در این تعاونی ها مشغول 

به کار هستند.
ش��یوندی با اش��اره به رش��د 27 درصدی اش��تغال در بخش 
کشاورزی تصریح کرد: تعاونی های بخش کشاورزی اعتبارات 
موردنیاز را از طریق ستاد کشاورزی و بخش تعاون توسط بانک 

توسعه تعاون به دست می آورند.
وی با بیان این که شرکت های دانش بنیان یکی از شاخص های 
مهم استان است، گفت: سال گذشته، پنج تعاونی دانش بنیان 
در استان تأس��یس شد که نسبت به س��ال گذشته 25 درصد 
 رش��د داش��ته و یکی از این ش��رکت های تعاونی در سال91

به عنوان تعاونی نمونه ملی در کشور انتخاب شد.

ش��یوندی، می��زان ص��ادرات س��ال 91 در بخش تع��اون را 
چهارمیلیون و900ه��زار دالر اعالم کرد و اف��زود: این میزان 
نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داش��ته، همچنین چند 

واحد تعاونی نیز وارد بحث صادرات شده اند.
وی با بیان این که در س��ال 91، حدود 404دوره آموزشی در 
زمینه های مختلف برای فعاالن تعاونی های استان تشکیل شد 
گفت: دوره های آموزشی مبحثی است که تعاونی ها باید قبل از 
تشکیل تعاونی، این دوره های آموزشی را بگذرانند و با وظایف 

خود، وظایف هیأت مدیره و بازرسان آشنایی پیدا کنند.
ش��یوندی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را استفاده 
بهینه افراد از امکانات و تجهیزات دانست و خاطرنشان کرد: باید 
تعاونی ها به گونه ای عمل کنند که با صرف کمترین هزینه ها 

بیشترین بازده را در پروسه کاری خود داشته باشند.
وی افزود: از 5 تا 11اردیبهشت به مناسبت هفته کار و کارگر 
برنامه هایی چون دیدار با رهبر معظم انقالب، برگزاری همایش 
بزرگ کارگران و تجلی��ل از کارگران نمونه اس��تان، بازدید از 
واحدهای تولی��دی، دیدار با نماینده ولی فقیه و اس��تاندار در 

استان برگزار می شود.
شیوندی ادامه داد: سال گذش��ته 17 نفر از کارگران کشور به 
عنوان کارگران نمونه انتخاب شدند که یکی از کارگران استان 
با ارایه 12 اخت��راع، جزء این 17 نفر بود. امس��ال نیز دو نفر از 
کارگران استان به عنوان کارگر نمونه انتخاب شدند که در هفته 

کارگر از آنان تجلیل می شود. 

 دانش آموزان چهارمحالی با کاشت درخت در محل مجتمع 
مدارس منطقه دوراهان شهرستان بروجن هفته زمین پاک را 
پاس داشتند. به گزارش مهر، در پاسداشت روز جهانی زمین و 
در هفته زمین پاک با همکاری اداره آموزش و پرورش گندمان  
برنامه ای آموزشی ،فرهنگی در محل مجتمع مدارس منطقه 

دوراهان شهرستان بروجن برگزار شد.
این برنامه که با هدف حساس س��ازی کودکان و دانش آموزان 
نس��بت به خطرات تهدید کننده س��المتی زمی��ن، در جمع 
دانش آموزان به عنوان بهره برداران آینده حوضه آبخیز الگویی 
دوراهان برگزار شد. طی این برنامه در گفتگوهایی مشارکتی 
کارهای کوچکی که می تواند به دس��ت کودکان انجام شود و 
خروجی آن کاهش تخریب های زمین باشد، برای دانش آموزان 

توضیح داده شد.
این برنامه که در استان چهارمحال و بختیاری می توان از آن به 
یکی از برنامه های بی نظیر اشاره کرد، توانست دانش آموزان 
بس��یاری را به مقوله حفظ زمین و پاک نگه داش��تن زمین و 
همچنین فرهنگ درخت کاری و مواظبت و حفاظت از درخت 
حس��اس کرد. دانش آموزان در این برنامه ب��ه صورت عملی 
مشارکت داشتند و مشارکت عملی در کاشت درخت  موجب 
ش��د از نزدیک به اهمیت درخت کاری و حفاظت از آن آشنا 
شوند. برگزاری برنامه های عملی در س��نین پایین می تواند 
تأثیر باالیی در فرهنگ سازی حفظ زمین و پاک نگاه داشتن 

آن وکاشت درخت و حفاظت از آن داشته باشد.

  کارش��ناس مناب��ع طبیع��ی اداره مناب��ع طبیعی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری و مسئول حوضه آبخیز الگویی استان 
چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت:  در ای��ن برنامه با هدف 
آم��وزش و آگاه ک��ردن کودکان و دان��ش آم��وزان، اضافه بر 
گفتگوهای مش��ارکتی، به صورت عملی نحوه کاشت نهال و 
مراقبت از آنها آموزش داده شد و هر یک از دانش آموزان نهالی 
به نام خود در محوطه مدرسه کاش��تند. هومان خاکپور ادامه 
داد: برای هر یک از این نهال های کاش��ته شده، شناسنامه ای 
تهیه شد و قرار است هر یک از دانش آموزان موظف به آبیاری و 

مراقبت از نهال خود باشند.
وی ادامه داد: بدون ش��ک این آموزش ه��ای عملی منجر به 
حساس س��ازی کودکان و ایجاد حس مالکیت و مس��ئولیت 
نسبت به فضای سبز محیط آموزشی خود شده و تمرینی برای 

دوستی و پاسداری از زمین در بزرگسالی آنان خواهد شد.
وی تأکید کرد: عدم توجه مناس��ب متولی��ان حوزه آموزش 
و پرورش به آموزه ه��ای محیط زیس��تی و رفتارهای صحیح 
کودکان در مواجهه با محیط طبیعی پیرامون خود، در شمار 

بزرگ ترین لکنت های فرهنگی کشور قرار دارد.
مسئول حوضه آبخیز الگویی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: حوضه آبخیز الگویی استان چهارمحال و بختیاری 
در منطقه دوراهان شهرس��تان بروجن واقع ش��ده و هدف از 
انتخاب آن، دس��تیابی به الگوی موف��ق مدیریت جامع منابع 

طبیعی است که قابل توسعه در سایر مناطق نیز است.

این برنامه 
با هدف 
حساس سازی 
کودکان و 
دانش آموزان 
نسبت به خطرات 
تهدید کننده 
سالمتی زمین، در 
جمع دانش آموزان  
دوراهان برگزار 
شد

 سال گذشته، 
پنج تعاونی دانش 
بنیان در استان 
تأسیس شد که 
25 درصد رشد 
داشته و یکی از این 
شرکت های تعاونی 
 در سال91
به عنوان تعاونی 
نمونه ملی در کشور 
انتخاب شد

پاسداشت هفته زمین پاک در استان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری؛

دانش آموزان، نگهبانان آینده محیط زیست  شرکت های دانش بنیان، شاخصه استان

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
446 ش��ماره: 725/91ش17 به موجب رای شماره 1131 تاریخ 91/1/30 حوزه 
17 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ابراهیم شهبازی نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
هفت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه نشر آگهی و مبلغ چهل 
هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/2/15 
لغای��ت وصول طبق محاس��به اجرا در حق محکوم له مهدی نوبندگانی نش��انی 
اصفهان-خ کاوه-جنب بیمارستان سوانح سوختگی فروشگاه عاشقان المهدی)ع( 
)ارمغان(. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم 
به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور 
قاض��ی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء، محکومیت ه��ای مالی به اجراء 
 احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
447 ش��ماره: 726/91 به موجب رای شماره 1095 تاریخ 91/11/24 حوزه 17 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
ابراهیم ش��هبازی بروجردی نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت 
ب��ه: پرداخت مبلغ پنج��اه میلیون ریال باب��ت اصل خواس��ته و پرداخت هزینه 
نش��ر آگهی و پنجاه هزار ریال بابت هزینه رس��یدگی و خس��ارت تاخیر تادیه 
از تاری��خ 91/8/18 لغای��ت زمان وص��ول و پرداخت نیم عش��ر در حق اجرای 
احکام مش��خصات محکوم له: مهدی نوبندگانی نش��انی اصفهان-خ کاوه-جنب 
بیمارستان سوانح سوختگی فروشگاه عاشقان المهدی)ع(. 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 اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر 
صورت��ی که خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائیه نداند ی��ا ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا 

اعالم نماید. شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
448 ش��ماره: 1656/91 به موجب رای ش��ماره 2047 تاری��خ 91/11/21 حوزه 
11 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم 
علیه اکرم نجفی – امید نجفی نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت 
ب��ه: خواندگان تضامن��ی محکومند به پرداخ��ت مبل��غ 14/000/000 ریال بابت 

اصل خواس��ته و 44/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک 91/7/25 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه در حق خواهان مهدی نوبندگانی فرزند منوچهر ش��غل طالفروش نشانی 
 خان��ه اصفهان-مجتمع تجاری گلها- 5 طبقه- ضلع ش��مالی فروش��گاه نافعیان.
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میس��ر باش��د 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 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
449 ش��ماره: 1657/91 به موجب رای ش��ماره 2046 تاری��خ 91/11/21 حوزه 
11 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
اکرم نجفی نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 
13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 40/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 91/5/28 تا تاریخ 
اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان مهدی نوبندگانی نشانی 

خانه اصفهان-مجتمع تجاری گلها- 5 طبقه- ضلع شمالی فروشگاه نافعیان. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 

مکل��ف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میس��ر باش��د 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. ش��عبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
450 آقای محمد طهماس��بی دارای شناسنامه شماره 60446 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 410/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان رحیم طهماس��بی بشناس��نامه 65 در تاریخ 
1392/1/2 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: س��ه پس��ر و یک دختر و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 
1- محمد طهماس��بی ش ش 60446 )پس��ر متوفی(. 2- مجید طهماسبی ش ش 

3820 )پسر متوفی(. 3- مسعود طهماسبی ش ش 3739 )پسر متوفی(. 4- سهیال 
طهماس��بی ش ش 57629 )دختر متوفی(. 5- اش��رف یزدیان پور ش ش 46967 
)همس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
453 آقای علی کریمی قرطمانی دارای شناسنامه شماره 742 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 10/92 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عبدالرحیم کریمی قرطمانی بشناس��نامه 4 در تاریخ 
1391/12/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- س��کینه کریمی قرطمانی فرزند احمد ش ش 6 )همس��ر(. 
2- علی کریمی قرطمانی فرزند عبدالرحیم ش ش 742 )فرزند(. 3- محمد کریمی 
قرطمان��ی فرزن��د عبدالرحیم ش ش 917درچ��ه )فرزن��د(. 4- محمدتقی کریمی 
قرطمانی فرزند عبدالرحیم ش ش 31 )فرزند(. 5- صدیقه کریمی قرطمانی فرزند 
عبدالرحی��م ش ش 4 )فرزند(. 6- عزت کریمی قرطمانی فرزند عبدالرحیم ش ش 
9 )فرزند(.  7- افس��انه کریمی قرطمانی فرزن��د عبدالرحیم ش ش 632 )فرزند(. 
8- فاطم��ه کریمی قرطمانی فرزند عبدالرحیم ش ش 702 )فرزند( و الغیر. اینک 

با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفت شورای حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی
454 کالسه پرونده: 81-588/ح2. به موجب دادنامه شماره 653 مورخ 91/11/9 
از ش��ورای حل اختالف ش��عبه دوم خمینی ش��هر که به مرحله قطیعت رسیده 

محکوم علیها 1- فرحناز هارونی فرزند اسد 2- سعید پیرمرادیان فرزند جمشید 
نش��انی مجهول المکان محکوم هس��تند به: پرداخت مبلغ بیس��ت و یک میلیون و 
سیصد و ده هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهل و دو هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت مبلغ هفتصد و ش��صت و هفت هزار و یکصد و 
ش��صت ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت مورخ 91/9/13 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له موسسه 
قرض الحس��نه بسیجیان با مدیریت آقای حمید نوری و با وکالت فرزانه عباسی 
به نش��انی خمینی شهر- خ شریعتی جنوبی – جنب بانک ملت – ساختمان آریا- 
طبقه اول – واحد اول و پرداخت نیم عشر دولت به مبلغ 1/065/000 ریال در حق 
صن��دوق دولت ضمنًا در اجرای حک��م تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. محکوم 

علیه بموجب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف ده روز 
از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی راس��ًا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید در غیر 
اینصورت حکم جهت اجرا به اجرای احکام دادگستری خمینی شهر ارسال خواهد 

شد. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 
455 آقای اصغر محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 1298 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 64/92  از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عباس محمدی جوآبادی بشناس��نامه 468 در تاریخ 
1392/1/5 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- ایران جزینی درچه فرزند رجبعلی ش ش 123 )همس��ر(. 
2- مرتض��ی محمدی جوآبادی فرزند عباس ش ش 1 )فرزند(. 3- محمد محمدی 
جوآبادی فرزند عباس ش ش 31 )فرزند(. 4- اسماعیل محمدی جوآبادی فرزند 
عب��اس ش ش 35 )فرزن��د(. 5- اصغ��ر محمدی جوآبادی فرزن��د عباس ش ش 
1298 )فرزند(. 6- حجت محم��دی جوآبادی فرزند عباس ش ش 1763 )فرزند(. 
7- حس��ین محمدی جوآبادی فرزند عباس ش ش 2-017600-113 )فرزند(. 8- 
زین��ب محمدی جوآبادی فرزند عب��اس ش ش 532 )فرزند(. 9- عصمت محمدی 
جوآب��ادی فرزند عباس ش ش 34 )فرزند(. 10- زه��را محمدی جوآبادی فرزند 
عب��اس ش ش 5 )فرزند(. 11- عزت  محم��دی جوآبادی فرزند عباس ش ش 50 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفت شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رأی
472 کالس��ه پرونده: 493/91 ش��ماره دادنامه: 91/12/9-630. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 34 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: عس��گر ابدالی پیری عابدی 
نش��انی: اصفه��ان- خ جی خ تولید پالک 130 واحد ی��ک. خوانده: پژمان جعفری 
نش��انی: مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه. گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورضمن اعالم ختم رسیدگی 
 با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مب��ادرت به ص��دور رأی می نماید:
رای قاضی شورا. در خصوص دعوی آقای عسگر ابدالی به طرفیت آقای پژمان 
جعفری به خواس��ته مطالبه مبل��غ 40/000/000 ریال وج��ه مدرکیه با توجه به 
فتوکپی مصدق دو فقره س��فته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 1- 0296762-
20/000/000 ری��ال 2- 0296763- 20/000/000 ری��ال ب��ه مبلغ 40/000/000 
ریال به انضمام مطلق خس��ارات قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بقای اصل 
مس��تندات در ید خواهان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته و اینکه 
دفاع خوانده در جلس��ه ش��ورا علیرغم ابالغ قانونی حض��ور نیافته و الیحه ای 
نیز ارس��ال ننموده اند دعوی خواهان را ثابت تش��خیص داده مس��تنداً به مواد 
307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و خس��ارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد 
اج��رای احکام در حق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد و رای صادره غیابی و 
ظ��رف 20 روز قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از انقض��ای واخواهی قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 34 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان  

حصر وراثت 
473 آقای س��ید حس��ین نوربخش ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه شماره 
241 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 14/92 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حبیبه سلطان نوربخش 

ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 3272 در تاریخ 1373/2/7 اقامت��گاه دائمی خود 
ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- س��ید 
عابد نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید می��رزا ش ش 10645 )فرزند(. 2- 
س��ید حسین نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند سید میرزا ش ش 241 )فرزند( و 
 الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر  

حصر وراثت 
474 آقای س��ید حس��ین نوربخش ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه شماره 
241 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 15/92 از این دادگاه درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید میرزا نوربخش 
ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 3271 در تاریخ 1363/4/7 اقامت��گاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حبیبه 
سلطان نوربخش ورنوسفادرانی فرزند قدم ش ش 3272 )همسر(. 2- سید عابد 
نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید میرزا ش ش 10645 )فرزند(. 3- س��ید 
حس��ین نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سید میرزا ش ش 241 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر  

حصر وراثت 
475 آقای محمد مجیری جوآبادی دارای شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 989/91ش ح9 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��کینه براتی جوآبادی بشناسنامه 345 در 
تاری��خ 1381/11/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمد مجی��ری جوآبادی فرزند محمدعلی ش ش 
47 )فرزند(.  2- خدیج��ه مجیری جوآبادی فرزند محمدعلی ش ش 60 )فرزند(.  
3- فاطمه مجیری جوآبادی فرزند محمدعلی ش ش 24 )فرزند(. 4- بتول مجیری 
جوآبادی فرزند محمدعلی ش ش 10 )فرزند(. 5- زهرا مجیری جوآبادی فرزند 
 محمدعل��ی ش ش 34 )فرزند(. 6- عصمت مجیری جوآب��ادی فرزند محمدعلی
ش ش 21 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه 9 شورای حل اختالف خمینی شهر
                            

ابالغ وقت دادرسی  
 476 از دفت��ر ش��عبه اول دادگاه عموم��ی خمینی ش��هر در پرون��ده مطروحه

کالس��ه 911010ح1 به آقای 1- سید محمدحسین حسن آبادی 2- محمد حبیبی 
 خوان��ده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت و خواهان آن

آقای علیرضا قاسمی فرزند حسن ساکن اصفهان ابتدای اتوبان فرودگاه کوچه 
 امام خمینی کارگاه مواد غذایی بخواس��ته مطالبه وجه که در جریان رس��یدگی
می باشد اخطار می نماید که برای روز یکشنبه مورخ 1392/5/27 ساعت 10/30 
صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جه��ات ردی داری��د بصورت کتبی قبل از موعد مقرر ب��ه دفتر مربوطه اعالم و 
ارس��ال دارد و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رای صادر خواهد نمود 
و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائ��م آن به دفتر دادگاه 
مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 

درج می شود. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر 
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شهردار ورنامخواس��ت در نشس��ت خبری خود ضمن تبریک به 
مناسبت فرارسیدن سال 1392، اصحاب رس��انه را پل ارتباطی 
مردم با مس��ؤوالن عنوان کرد و گفت: خبرنگاران م��ی توانند با 
 انتقادها و یا تعری��ف و تمجیدهایی که در رس��انه های خود درج 
 می کنند فعالیت هایی که انجام ش��ده را به مردم معرفی کرده و 

هم چنین مسؤوالن را از نیازهای جامعه آگاه کنند.
اردش��یر محمدی، تحقق شعار امس��ال که به نام س��ال حماسه 
سیاس��ی و حماس��ه اقتصادی نامگذاری شده اس��ت را  نیازمند 
عزم جدی مردم و مسؤوالن دانست و افزود:  امیدواریم بتوانیم با 
تعامل و برنامه ریزی و همکاری مردم با مس��ؤوالن این شعار را به 
معنای واقعی کلمه تحقق بخشیم.شهردار ورنامخواست برگزاری 
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات دور چهارم 
انتخابات ش��ورای اسالمی ش��هر و روس��تا را بزرگ ترین اتفاقات 
سیاسی سال جاری اعالم کرد و افزود: مردم با حضور پرشور خود 
در این انتخابات حماس��ه دیگری را رقم خواهن��د زد که تاثیرات 
خوب��ی را در روند فعالیت های بزرگ کش��ور در ح��وزه داخلی و 

خارجی خواهد داشت.
محمدی، حماسه اقتصادی را دنباله نامگذاری سال های قبل در 
خصوص مباحث اقتصادی دانس��ت و بیان کرد: مسؤوالن باید در 
نظر داشته باش��ند که با س��رمایه گذاری در بخش صنعت و رونق 
و ش��کوفایی صنایع بزرگ می توانند حماس��ه بزرگ اقتصادی را 
خلق کنند.وی در ادامه به موقعیت جغرافیایی شهر ورنامخواست 
اشاره کرد و گفت: شهر ورنامخواس��ت یکی از 9 شهر شهرستان 
لنجان اس��ت که در فاصل��ه 40 کیلومت��ری مرکز اس��تان و در 
جنوب غرب استان با مساحت 430 هکتار با کاربردهای مختلف 
فرهنگی، ورزشی،مسکونی و فضای سبز واقع شده است.شهردار 
ورنامخواست با بیان اینکه شهر ورنامخواست در مسیر ترانزیت بار 
و مسافر استان های مرکزی کش��ور با استان های جنوبی و استان 
چهارمحال و بختیاری قرار گرفته اس��ت، افزود: س��ابقه فعالیت 
ش��هرداری در این شهر 24 س��ال است و این ش��هر به دلیل قرار 
گرفتن در حاش��یه رودخانه زاینده رود، وجود اراضی کشاورزی 

و هم چنین توسعه فضای سبز از جایگاه خوبی برخوردار است.
محمدی به س��کونت 4500 خانوار در قالب 18 هزار نفر در شهر 
ورنامخواس��ت اش��اره کرد و ادامه داد:  بیش از پنج  ه��زار نفر از 
شهروندان این ش��هر غیر بومی می باش��ند.وی به فعالیت صنایع 
بزرگ اس��تان هم چون فوالد مبارکه، ذوب آهن و صنایع دفاع در 
اطراف شهر ورنامخواست اشاره کرد و گفت: هم چنین در این شهر 
کارگاه های تولیدی زیادی وجود دارد که زمینه اشتغال بسیاری 

از جوانان شهر را فراهم آورده است.
شهردار ورنامخواست والیتمداری و پایبندی به عقاید اسالمی را از 
ویژگی های بارز شهر ورنامخواست عنوان کرد و افزود: مردم شهر 
ورنامخواست در طول 8 سال دفاع مقدس 28 شهید تقدیم نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران کردند که شهید شاهمرادی یکی 
از سرداران جنگ تحمیلی از جمله این شهدا می باشد.

محمدی به فعالیت 30 هیات مذهبی در شهر اصفهان اشاره کرد و 
گفت: همچنین 20 مسجد و حسینیه در شهر ورنامخواست وجود 
دارد که پایگاه فعالیت های دینی، بس��یج و موسسات فرهنگی و 

قرآنی در سطح شهر است.
وی عدم وج��ود نمایندگی ارگان ه��ا و ادارات دولت��ی را یکی از 
بزرگترین مش��کالت ش��هرهای کم جمعیت عنوان کرد و افزود: 
چنانچه مدیریت واحد شهری را به ش��هرداری ها بدهند بسیاری 

از مشکالت شهروندان در شهرهای کوچک مرتفع خواهد شد.
شهردار ورنامخواست پیاده سازی طرح شهر الکترونیک، شهرداری 
الکترونیک و شهروند الکترونیک را از جمله برنامه های مورد توجه 
ش��هرداری ورنامخواس��ت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زیر 
س��اخت های مورد نیاز برای اجرای طرح شهر الکترونیک آماده و 
اجرایی شده است وبحث آموزش شهروندان نیز در حال پیگیری 

است.
محمدی ارایه خدمات مناسب به شهروندان را نیازمند برنامه ریزی 
بلند مدت  دانست و افزود: در این راستا برنامه 5 ساله چشم انداز 
شهرداری ورنامخواس��ت تهیه شده و در دس��تور کار قرار گرفته 
است. وی با بیان اینکه ش��عار ش��هرداری ورنامخواست در سال 
جاری داشتن شهری پویا، شاداب توانمند و ایمن می باشد، ادامه 
داد: برای هر یک از شعارهای اعالم شده برنامه های اجرایی خوبی 
تدوین شده است.ش��هردار ورنامخواست فوران آب های سطحی، 
آالیندگی صنایع بزرگ، غرق ش��دگی در رودخان��ه و تردد زیاد 
خودروهای سبک و سنگین در جاده های نا امن شهر ورنامخواست 
را از مهم ترین مش��کالت این ش��هر در بخش ایمنی عنوان کرد و 

گفت: ضروری است که مسؤوالن باال رتبه استان و کشور نسبت به 
مشکالت ایمنی شهر ورنامخواست توجه بیشتری داشته باشند.

محمدی به وضعیت نامناسب ایمنی جاده های شهر ورنامخواست 
اش��اره کرد و ادامه داد: جاده های ورنامخواس��ت جوابگوی حجم 
ترافیک موجود در این جاده ها نیستند چرا که این جاده ها محل 
عبور خودروهای س��نگین و هم چنین عب��ور خودروهای حامل 
زایران عتبات عالیات می باشند که متاسفانه تلفات جانی زیادی 
در این جاده ها اتفاق می افتد.وی راه اندازی پایگاه امداد جاده ای در 
منطقه ورنامخواست را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: در برخی 
از روزها مش��اهده می ش��ود که روزانه بین 30 تا 40 اتوبو حامل 
زایران عتبات عالیات از جاده های شهر ورنامخواست عبور می کند 
و این در حالی اس��ت که هیچ گونه اب��زارآالت ایمنی جاده ای در 
این جاده ها وجود ندارد.شهردار ورنامخواست یکی از راهکارهای 
توانمندسازی شهرها را استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه 
شهرها عنوان کرد و افزود: شهرداری ورنامخواست در حال حاضر 
10 طرح مشارکتی را با اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی آغاز 
کرده اس��ت که اغلب این طرح ها در بخش های مختلف زیربنایی 
عمران��ی، خدماتی، فعالیت ه��ای فرهنگی، ورزش��ی، تفریحی و 

گردشگری می باشد.
محمدی با بیان اینکه بزرگ ترین فرهنگسرای شهرستان لنجان 
در شهر ورنامخواست در حال ساخت است، افزود: این فرهنگسرا 
در زمینی به مس��احت س��ه ه��زار و 300 متر مربع ب��ا امکاناتی 
هم چون سالن آمفی تئاتر، کتابخانه و س��الن نمایشگاه هنرهای 
تجس��می با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان در 

حال ساخت است.
وی اضافه کرد: پروژه فرهنگسرای بزرگ ورنامخواست 60 درصد 

رشد فیزیکی دارد و تا پایان سال 92 بهره برداری خواهد رسید.
شهردار ورنامخواست آزادس��ازی و احداث سه خیابان جدید را از 
جمله دستاوردهای ش��هرداری ورنامخواست در دو سال گذشته 
عنوان کرد و افزود: این اقدامات در راس��تای توسعه معابر شهر و 

روان سازی ترافیک در این شهر اجرا شده است.
محمدی به اجرای 30 پروژه عمرانی در شهر ورنامخواست در سال 
گذشته اشاره کرد و افزود: برای سال جاری نیز 30 طرح عمرانی 

پیش بینی شده است.
وی به تحق��ق 6 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار ش��هرداری 
ورنامخواست در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بیش از 4 میلیارد 
و 500 میلیون تومان از بودجه ش��هرداری در س��ال گذشته در 

طرح های عمرانی هزینه شده است.  
شهردار ورنامخواست افزود: پیش بینی می شود بودجه شهرداری 
ورنامخواست در س��ال جاری نسبت به س��ال گذشته 20 درصد 

افزایش یابد.
محمدی به احداث سه پارک جدید به نام های آبشار، الله و جوان 
در شهر ورنامخواست در سال گذشته اشاره کرد و گفت:  با احداث 
این سه پارک، سرانه فضای س��بز در این شهر از 8.30 سانتی متر 

مکعب به 12.30 متر مکعب افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه برای آبیاری فضای سبزشهر ورنامخواست فقط 
از سفره های آب سطحی استفاده می شود، ادامه داد: برای آبیاری 
فضای س��بز به هیچ وجه از آب زاینده رود استفاده نمی شود و در 
آینده ای نزدیک طرح بزرگ آبرسانی فضای سبز در این شهرستان 

به اجرا در خواهد آمد.
ش��هردار ورنامخواس��ت، توس��عه فعالیت های فرهنگی را الزمه 
توس��عه فعالیت های عمران��ی در ش��هرها عنوان ک��رد و افزود: 
شهرداری ورنامخواست در این راستا با برگزاری مسابقات مختلف 
فرهنگی و ورزشی و حمایت از قهرمانان ملی استانی و شهرستانی 

فعالیت های خوبی  را در این بخش انجام داده است.
محمدی به انجام بیش از 30 فعالیت فرهنگی، ورزشی و تفریحی 
در سال 91 اش��اره کرد و گفت: برای س��ال جاری نیز انجام 30 

فعالیت فرهنگی، ورزشی و اجتماعی پیش بینی شده است.
وی به ارایه خدمات مشاوره رایگان وبرگزاری دوره های آموزشی 
روانشناسی با حضور اس��اتید بزرگ کشوری در طول سال جاری 
اشاره کرد و افزود: در سال جاری دو دوره آموزشی برگزار خواهد 

شد.
شهردار ورنامخواست وجود صنایع آالینده در اطراف شهر اصفهان 
را تهدیدی برای این شهر عنوان کرد و افزود: عالوه بر آلودگی های 
هوایی که این صنایع ایجاد می کنند آلودگی ناشی از انبار ضایعات 

این صنایع، نمکی بر زخم آلودگی شهر ورنامخواست است. 
محمدی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 40 انب��ار ضایعات فوالد 
مبارکه در ش��هر ورنامخواس��ت و در کنار منازل مسکونی وجود 

دارد، اضافه کرد: روزانه 100 کامی��ون حامل ضایعات فوالدی از 
سراسر کشور در انبارهای ش��هر ورنامخواست تخلیه می شود که 
تفکیک کردن وآتش زدن این ضایعات آالیندگی زیادی را به شهر 

ورنامخواست تحمیل می کند.
وی با اظهار تاس��ف از اینکه هیچ صنف و یا س��ازمانی متولی این 
انبارها نیس��ت گفت:  بارها و بارها این موضوع از طریق رسانه ها 
منعکس ش��ده، مدیرکل س��تاد بحران اس��تان نیز از این انبارها 
بازید داشته ولی متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی دراین راستا انجام 

نشده است.
شهردار ورنامخواست اضافه کرد: اکثر ضایعات و مواد موجود دراین 
انبارها در اصفهان و تهران ساکن هستند و مواد موجود در انبارها را 
نیز در شهر محل سکونت خود خرید و فروش کرده و هیچ عوارضی 

به شهر ورنامخواست پرداخت نمی کنند.
محمدی به انجام مکاتبات با مجمع امور صنفی استان و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اش��اره کرد و افزود: بارها ب��ا این دو نهاد 
مکاتبه کردیم ولی نتیج��ه ای نگرفتیم و در ح��ال حاضر اجرای 
بند 20 ماده 55 قانون ش��هرداری ها با این مراکز در حال رایزنی 

هستیم.
وی هم چنی��ن به فرس��وده بودن خط لوله آب ش��رب در ش��هر 
ورنامخواست اشاره کرد و افزود: در حال حاضر آب شرب زیادی در 

شهر ورنامخواست به هدر می رود.
شهردار ورنامخواس��ت به اجرای طرح گردشگری کوه کلودان در 
شهر ورنامخواست اش��اره کرد و افزود: برخی از این طرح در شهر 
ورنامخواست و بخشی دیگر در شهرس��تان زرسن شهر است که 
در حال حاضر مزالعات اولیه اجرای این طرح انجتم ش��ده است و 
با اعتبار اولی��ه 200 میلیون تومان تا پایان س��ال جاری عملیات 

اجرایی خود را آغاز خواهد کرد.
محمدی عدم تکمیل سالن ورزش��ی بانوان شهر ورنامخواست را 
یکی دیگر از مشکالت این ش��هر عنوان کرد و گفت: این طرح از 
مصوبات دور اول سفرهای استانی ریاست جمهوری بوده است که 
متاسفانه در حال حاضر تها به دلیل عدم تکمیل کمتر از 10 درصد 
اقدامات تاسیساتی با هزینه ای کمتر از 100 میلیون تومان هنوز 

بهره برداری نشده است.
وی ادامه داد: شهرداری ورنامخواس��ت بارها برای تکمیل پروژه 
سالن ورزشی بانوان اعالم همکاری کرده ولی متاسفانه مسؤوالن 
هیچ گونه استقبالی نسبت به همکاری ش��هرداری از خود نشان 

نداده اند.
ش��هردار ورنامخواس��ت در پای��ان هم��کاری خوب ش��هرداری 
ورنامخواست با شورای اس��المی این ش��هر را یکی از نقاط قوت 
فعالیت های خوب عمرانی و زیربنایی در این ش��هر عنوان کرد و 
ادامه داد: امیدواریم مردم با حضور حداکثری در انتخابات شوراها 

و ریاست جمهوری سرنوشت خوبی را برای خود رقم بزنند.

شهردار  ورنامخواست در نشست خبری سال جدید عنوان کرد:

توسعه فعالیت های فرهنگی الزمه توسعه فعالیت های عمرانی است

 بهترین درمان های طبیعی 
برای تبخال

اگرتا به حال تبخال زده اید، احتماال با عالئم آن آش��نا هس��تید؛ خارش 
و س��وزش همراه با تاول های کوچک و دردناک و حتما متوجه شده اید 
که چگونه تنش، نورآفتاب، عادت ماهیانه یا یک بیماری سبب برگشت 

بیماری می شود.
 عفون��ت HSV1 هی��چ عالجی ن��دارد و می توانی��د منتظ��ر بمانید تا 
خود به خود ومعموال در عرض دو هفته از بین ب��رود یا می توانید درمان 
تبخال را امتحان کنی��د. تجویز دارو به درمان تبخ��ال کمک می کند تا 
س��ریع تر از بین برود و مانع از برگشت آن ش��ود. درمان طبیعی تبخال 
هم می تواند مؤثر باشد. دراینجا چند گزینه برای درمان طبیعی تبخال 

پیشنهاد شده است:
   لیزین: از این پروتئین غذایی می توان به صورت مکمل غذایی استفاده 
 کرد یا با افزودن ماهی، مرغ، سیب زمینی و تخم مرغ به رژیم غذایی تان 
می توانی��د لیزین دریافت کنی��د. برخی مطالعات ثابت کرده اس��ت که 
دریافت روزانه یک تا سه گرم لیزین، مانع از گسترش وحتی مانع از شیوع 
مجدد تبخال می ش��ود. ازعوارض جانبی لیزین می ت��وان به باال رفتن 
کلسترول اش��اره کرد. مطالعات روی حیوانات نشان می دهد که مکمل 
های لیزین باعث افزایش کلسترول وسطح تریگلیس��یرید می شود. به 

عالوه لیزین ممکن است تداخل دارویی ایجاد کند.
   بادرنجبوی�ه: دربرخی تحقیقات، ثابت ش��ده که عص��اره این گیاه 
در درمان تبخال مؤثراس��ت. در تحقیقی مش��خص ش��د که استعمال 
 بادرنجبویه ب��ه صورت پماد لب، عالئ��م تبخال را بع��د از دو روز کاهش 
می دهد. در بسیاری از مطالعات از بادرنجبویه روزانه دوتا چهاربار به مدت 

5 روز یا بیشتر استفاده شد تا روند درمان تسریع گردد.
   اس�تراالگوس: در طب چین��ی به طور س��نتی از این گیاه اس��تفاده 
می شود. برخی معتقدند اس��تراالگوس گیاهی اس��ت که دستگاه ایمنی 
را تقویت و برخی تحقیقات نش��ان داده اس��ت که عالئم تبخال ه��ای دهانی 
را بهب��ود م��ی بخش��د. در تحقیق��ات آزمایش��گاهی ش��واهد حاکی 
 اس��ت ک��ه اس��تراالگوس مان��ع از تولی��د مج��دد HSV1می ش��ود.

اگرچه مؤسسه ملی س��المت اظهار می دارد که استراالگوس در بیشتر 
بالغین بی خطراست، اما اخطار می دهد که عوارض جانبی به سختی قابل 
پیش بینی اند، زیرا این گیاه با سایر گیاهان جهت درمان ترکیب می شود.

سایت اوربان تایتان، فهرست چند شهر خطرناک جهان 
در س��ال 2012 را منتش��ر کرده اس��ت. با این که شهر 
کیپ تاون یک ش��هر توریس��تی اس��ت که جاذبه های 
دیدنی زی��ادی دارد، با متوس��ط 25 فقره قت��ل در روز، 

خطرناک ترین شهر آفریقای جنوبی محسوب می شود.
فهرست چند شهر خطرناک دنیا به شرح زیر است:

1   کیپ تاون - آفریقای جنوبی
با این که شهر کیپ تاون یک شهر 
توریس��تی اس��ت که جاذبه های 
دیدنی زیادی دارد، با متوسط 25 
فقره قت��ل در روز، خطرناک ترین 
ش��هر آفریقای جنوبی محسوب 
می شود. موارد قتل، سرقت، تجاوز و آدم ربایی گاهی به 
صورت اتفاقی رخ داده و توریست ها نیز از جمله قربانیان 

این جرائم محسوب می شوند.
2   سان پدرو سوال - هندوراس

سان پدرو س��وال یکی از شهر های 
جه��ان محس��وب می ش��ود که 
باالترین نرخ جنایت را داشته و از 
خطرناک ترین شهر های دنیاست.

م��وارد س��رقت در این ش��هر به 
اندازه ای زیاد و مشکل آفرین است که ساکنان شهر برای 

حفاظت از خود باید همواره مسلح باشند.
3   گواتماالسیتی - گواتماال

جرم و جنایت مانند قانقاریا پیکر 
گواتم��اال را در ب��ر گرفته اس��ت. 
حکوم��ت و س��ازمان پلیس فاقد 
تجهیزات الزم  بوده وقادر به حل 
معضل نرخ باالی جرائ��م در این 
کشور نیست. شهر گواتماالسیتی از س��ایر نقاط کشور 
اوضاع وخیم تری دارد. قتل، سرقت، تجاوز و خشونت در 

این شهر به مسائلی عادی تبدیل شده اند.
4    بغداد- عراق

در پی اشغال نظامی عراق در سال 
2003 توس��ط آمریکا، بغداد جزء 
خطرناک ترین ش��هر های جهان 
شده است. بمب گذاری ها، حمالت 
تروریس��تی و نرخ باالی قتل، این 

شهر را به صحنه وقایع خونین تبدیل کرده است.
5    بوگوتا - کلمبیا

کارتل های مواد مخدر و گروه های 
افراط��ی سیاس��ی عمده تری��ن 
 مش��کالت ش��هر بوگوتا هستند،

به رغم این که اوضاع از اواخر دهه 
1990 اندکی بهبود یافته اس��ت. 
شمال شهر بوگوتا به اندازه کافی امن هست،  اما بهتر است 

از رفتن به مناطق جنوبی آن اجتناب شود.

سالمت

عکس نوشت

کارگر اداره برق هند 
در حال تعمیر کابل های برق 
شهر اهلل آباد  

چند شهر خطرناک جهان

یک ش��رکت ساعت س��ازی نوعی س��اعت 
جالب را طراحی کرده که زمان را بر اساس 
موقعی��ت اجرام آس��مانی نش��ان می دهد.

س��اعت خورش��ید و ماه »مس��تر جونز« با 
الهام از نوآوری های قرن 17 بر اس��اس قرار 
گرفتن این اجرام در آسمان به نمایش زمان 
می پردازد. این ساعت از یک طراحی هاللی 
ش��کل بهره برده که در آن تنها نیمه باالیی 
ساعت مورد استفاده اس��ت. یک صفحه با 
تصاویر نوبت های روز و ش��ب ب��ا موقعیت 
خورش��ید و ماه برای نمای��ش زمان در این 
ساعت ادغام شده اس��ت؛ برای مثال طلوع 
آفتاب در چپ ترین بخش این س��اعت، نمایش��گر ش��ش صبح، قرار گرفتن آن در وسط 
آسمان، نمایشگر وسط روز و در نهایت غروب در راست ترین بخش و طلوع ماه برای نمایش 
در ساعت 18 مورد استفاده اس��ت. ماه نیز با همین ترتیب در سراسر صفحه برای نمایش 
نیمه شب و غروب ماه آمده است. همچنین برای آن دس��ته از افرادی که زمان دقیق تر را 
خواستارند، یک عقربه دقیقه شمار در وسط آن با بخش های پنج دقیقه ای قرار گرفته است.

این ساعت ها به طور محدود تولید شده و قیمت آنها حدود 200 دالر است.

 نس��ل جدید گوش��ی ه��ای تلف��ن همراه 
 عمدت��ا دارای قل��م های لمس��ی هس��تند، 
اما طراحان، نس��ل جدی��دی از قل��م های 
 دیجیتال��ی را ب��ه ب��ازار ارایه ک��رده اند که 
 کمی متف��اوت با س��ایر مدل های مش��ابه 

است.
ای��ن قل��م دیجیتال��ی بس��یار روان مجهز 
 به حافظ��ه فل��ش در قس��مت انته��ا بوده 
 و کارب��ر م��ی  تواند ب��ه راحت��ی مطالبی را 
که با آن می نویس��د، در حافظ��ه آن ذخیره 

کند.
ای��ن محصول ک��ه ان��دازه آن 55×13×10 

میلی متر اس��ت تنها 16 گرم وزن دارد و از نظر طراحی نیز بسیار خوش دست و پر کاربرد 
است، به طوری که کاربر می  تواند س��اعت ها با آن روی صفحه  تماسی تبلت خود نقاشی 

بکشد و یا بنویسد.
این قلم دیجیتالی بسیار روان مجهز به حافظه فلش در قسمت انتها بوده و کاربر می  تواند 
به راحتی مطالبی را که با آن می  نویسد، در حافظه آن ذخیره کند. قلم فوق دارای فلش در 

5 ظرفیت مختلف است و در بازارهای جهانی 15 یورو قیمت دارد.

قلم تبلت با حافظه داخلینمایش زمان با اجرام آسمانی
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