
قبای مترو بر تن این شهردوخته نشده است 

بانک مرکزی روی دست مرکز 
آمار زد!

»سودای وطن« در 
بازار موسیقی

+Music
اینجا اصفهان است، مترو نداریم 

بیشترین افزایش قیمت برای دخانیات و سبزیجات

حمله به موشک های 
ایرانی،جنگ روانی است 2

 سفارتخانه های اسرائیل
 در حالت آماده باش

»بلداجی« معروف ترین 
گز ایران است 27

3

5

بدون موافقت رهبري
 نمي آیم!

با بهره برداری از شهرک سالمت 

خیابان های آمادگاه و شمس آبادی نفس می کشند !

اکبر هاش��می رفس��نجانی در دیدار با جمعی از دانشجویان 
گفت که اگر بنا به آمدن داشته باشد، باید این کار با هماهنگی 
و رضایت رهبری نظام باشد. هاشمی رفسنجانی گفت: برای 
آمدن به صحنه انتخابات ریاس��ت جمهوری، در حال ارزیابی 

شرایط هستم. 

این سپاهانه، سالی یک 
جامه!

روز تاریخ��ی فوتب��ال اصفهان با کس��ب دو پیروزی 
شیرین برای س��پاهان و ذوب آهن به پایان رسید تا 
همچنان روند قهرمانی نمایندگان فوتبال اصفهان در 

طی پنج سال گذشته ادامه داشته باشد.
 بعد از قهرمانی ذوب آهن در فینال پنج سال قبل جام 
حذفی، سپاهان هم موفق شده چهار قهرمانی در طی 
چهار سال برای فوتبال اصفهان به ارمغان بیاورد تا باز 
هم پایتختی فوتبال اصفهان در ایران به اثبات برسد. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

در مدت خدمتگزاری از 
هیچ فعالیتی دریغ نکرده ایم3

۷۰۰ ساعت خوش همراه 
با امیدآفرینی8

آمار به عنوان مرجع رس��می اعالم آمار اقتصادی کشور، نرخ 
تورم فروردین م��اه 1391 را اعالم کرد؛ آم��اری که همچنان 
نشان گر باال بودن تب اقتصاد کشور است و مردم و مسئوالن را 
به درمان خود می طلبد. ولی گویا این بیماری را کس��ی یارای 

مقابله یا درمان و حتی تسکین نیست. 
یکی از اقدامات اساسی که باید در جهت به روز آوری شاخص 
 تورم و محاس��به دقیق تر آن انجام شود، تغییر س��ال پایه در 
اندازه گیري ش��اخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی است. 
با گذشت زمان و با تغییراتی که در شرایط زندگی اقتصادي و 
اجتماعی افراد جامعه، از جمله تغییر در الگوي مصرف )ترکیب 

سبد مصرفی( خانوارها، تغییرات درآمدي )قدرت خرید افراد(، 
نیازهاي جدید و تولید و عرضه کاالهاي جدید، الزم است که 
در دوره ه��اي زمانی معینی، س��ال پایه ش��اخص مذکور نیز 
بهنگام شود.  به همین منظور در مرکز آمار ایران که به استناد 
ماده 54 قانون برنامه پنجم به عنوان مرجع اصلی آمار رسمی 
کشور از جمله نرخ تورم شناخته شده است، این موضوع مورد 
توجه بوده و سال پایه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارها )مبناي محاس��به نرخ تورم کشور( مورد تجدید نظر 

قرار گرفت و...
4

رژیم صهیونیستی منتظر 
پاسخ کوبنده باشد

بازگشایی شهر 
زیرزمینی نوش آباد

 اعالم قیمت جدید
 روغن نباتی

اصفهان باید جایگاه 
نخست سنگ را دارا باشد 

میانگین نرخ  بیکاری 
استان  کمتر از میزان 

کشوری است
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيب بري
به روش ساندويچي

جيب بري
به روش ساندويچي

ميراث فرهنگى 
بازيچه اختالفات و فرصت طلبى ها

به روش ساندويچي 1212

ت الهى/ زاينده رود]
س: هادى نعم

[عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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كهكشانى ها توفان سرخ از پا درآوردن
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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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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4

3

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

8

نابودی
4۳۰۳۰  ۳۰

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

یخچال فریزر

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

بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

 گرانی امان  اصفهانی
برید 3

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورد

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

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 R

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

مصوبه شورای  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- 
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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 تحتالشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ترین 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

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

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

آگهى فراخوان 

آگهى مناقصه عمومى 

روابط عمومى ذوب آهن اصفهان 

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

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

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

 com.esfahansteel.www  مراجعه فرماييد.

(نوبت اول)

(نوبت اول)

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

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

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

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 92/2/14
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 92/2/15

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتى
www.iets.mporg.ir پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى 
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

تضمين (ريال)برآورد (ريال)نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

بهره بردارى آب و فاضالب منطقه خمينى شهر(خمينى شهر، درچه، 92-1-39
كوشك و اصغرآباد)

5،632،097،582203،000،000جارى

خدمات مشتركين آب و فاضالب منطقه خمينى شهر(خمينى شهر، 92-1-40
درچه، كوشك و اصغرآباد)

4،691،407،910174،242،000جارى
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نوبت دوممناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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
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WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

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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اطالعیه
اداره كل ورزش و جوانان اس�تان اصفهان در نظر دارد به اس�تناد آيين نامه انتخابات 

هياتهای ورزشی استانها نسبت به تشكيل مجمع هياتهای ورزشی:
اسکی – وزنه برداری – گلف – پزشکی ورزشی

به منظور انتخاب رئيس هيات در استان اصفهان اقدام نمايد. بنابراين از كليه عالقمندان 
دعوت می نمايد برای تكميل فرم و مدارک خواسته شده به دبيرخانه اداره كل مراجعه 

و با تحويل درخواست، رسيد دريافت نمايند.
آدرس: اصفهان – آبشار سوم – بعد از پل غدير – اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان 

شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیات:
اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ايران 

تابعيت جمهوری اسالمی ايران 
نداشتن سوء سابقه كيفری 

حداقل سن 30 سال تمام 
حداقل مدرک تحصيلی فوق ديپلم )به جز هيات پزشكی ورزشی(

توضیح: برای هیات پزش�کی ورزش�ی حداقل مدرک تحصیلی دکترای مرتبط با 
پزشکی نیاز می باشد.

مهلت ثبت نام از تاريخ درج آگهی به مدت يک هفته
به همراه تكميل فرم، تصوير شناس�نامه – تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت برای 
آقايان، تصوير آخرين مدرک تحصيلی و يک قطعه عكس و ارائه اصل مدارک الزاميست. 

ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضيان هنگام ثبت نام الزاميست.

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان



چهره روزيادداشت

هتک حرمت مرقد مطّهر صحابه 
پیامبر، هتک حرمت مسلمانان است 
مرجع عالیقدر جهان تش��یع چن��دی پیش در پای��ان درس خارج 
فقه خود، ضمن محکوم ک��ردن حادثه ضد انس��انی اهانت به مرقد 
مطّهر جن��اب حجربن عدی صحابه رس��ول خدا»صلی اهلل علیه وآله 
وس��لّم« و یار با وف��ای امیرالمؤمنین»س��ام اهلل علیه« جناب حجر 
بن عدی»علیه الّس��ام«، این حادثۀ هولناک را در راس��تای اهداف 
خباثت آمی��ز آمریکا و اس��راییل ب��رای نابودی اس��ام و اضمحال 
مسلمانان دانسته و تأکید کردند: این حواث جنایتکارانه که با هدف 
شوم براندازی اس��ام و به انزوا کشاندن مس��لمانان رخ می دهد، به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جانب رژیم صهیونیستی و آمریکای 

جنایتکار، پشتیبانی می شود.
 از آن مهم تر، حمایت برخی کشورهای منطقه است که به اختافات 
داخلی کش��ورهای اس��امی دامن می زنند و زمینه چنین حوادث 

هولناکی را به وجود می آورند.
حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری با تأکید بر ضرورت بیش از پیش 
حفظ وحدت مسلمین، خاطرنشان کردند: هتک حرمت و جسارت 
م« و یار  به مرقد مطّهر صحابی پیامبراکرم»صلی اهلل علیه وآله وس��لّ
امیرالمؤمنین»سام اهلل علیه« مربوط به همۀ مسلمانان است و همۀ 
علما  و حوزه های علمّیه ش��یعه و س��ّنی وظیفه دارند با محکومیت 
چنین ح��رکات ش��رم آوری، در برابر اهانت به مقدس��ات اس��ام 

ایستادگی کنند و عکس العمل جدی نشان دهند. 
در این ص��ورت و با این اقدام��ات فرقه بی پایه وهابّی��ت و گروه های 
بی ریش��ه تکفیری، جرأت چنین اعمال وقیحانه و وحش��یانه ای را 

پیدا نکنند.

علت تأخیر در دادگاه مهدی هاشمی 
چیست؟

روزنامه جمهوری اسامی نوشت:  دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی 
هاشمی که قرار بود دیروز کار خود را شروع کند و با تقاضای وی به 
تأخیر افتاد، احتماالً بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری از سرگرفته 

خواهد شد.
 رعایت فضای انتخابات و نیاز به عطف توجه افکار عمومی به مسائل 

انتخابات، ممکن است از دالیل این تأخیر باشد.

حمله به موشک های 
ايرانی،جنگ روانی است

سردار جزایری با بی اساس خواندن ادعای صهیونیست ها در حمله 
به کاروان موش��ک های ایرانی در س��وریه، این گونه اخبار را جنگ 

روانی علیه مقاومت منطقه دانست.  
سرتیپ پاسدارسید مسعود جزایری، معاون ستادکل نیروهای مسلح 
در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به سوریه، گفت: اصوالً خوی 

رژیم صهیونیستی تجاوزگری است. 
در تش��دید این خصلت و این ویژگی، بعضی از کش��ورهای منطقه 
دخالت دارن��د که در برابر م��ردم و تاریخ محاکمه خواهند ش��د؛ ما 
امروز با رژیم های س��لطه جو مواجه هس��تیم که در سلسله مراتب 
فراماسونری بین المللی و رژیم های ابرس��رمایه داری جهانی قرار 

دارند. 
این رژیم ها اصوالً منافعش��ان در ایجاد تنش، چالش و احیاناً جنگ 

افروزی در سایر کشورها است.

احتمال جلب شهود دادگاه کهريزک
وکیل روح االمینی، گفت: دادگاه می توان��د در صورت عدم حضور 

شهود دستور جلب آنها را صادر کند.
میر مجید طاهری، بعد از ششمین جلسه دادگاه کهریزک در جمع 
 خبرنگاران گف��ت: پرونده روندی دارد که در حال س��پری ش��دن

 است.
با توجه به عقبه این پرونده که در دادگاه نظامی مطرح ش��ده و چند 
هزار صفحه بود، ما از جزئیات بیشتری در این رابطه مطلع هستیم، اما 
متهمان در این زمینه اطاعاتشان کمتر است. وی افزود: روند دادگاه، 

روند خوبی است و دچار اطاله دادرسی نشده است. 
برخی شهود باید در دادگاه حاضر ش��وند و توضیحاتی را ارائه دهند 
 که این افراد می توانند از بازداش��تی ها و یا متهم��ان دیگر پرونده

 باشند.

در اين انتخابات، حضوری مقتدرانه 
دارم

عارف، یک��ی از کاندیداهای ریاس��ت جمهوری گف��ت : من در این 
انتخابات حضوری مقتدرانه دارم و اگ��ر قرار بود انصراف دهم، امروز 
اینجا نبودم، اما هر یک از دو بزرگواران آقایان هاشمی یا خاتمی در 

انتخابات حضور پیدا کنند، من انصراف می دهم.

۱۷ اردیبهش��ت، ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری شروع 
می ش��ود و در نهایت ش��ورای نگهبان مطابق با معیارهای قانون 
اساسی صاحیت نامزدها را بررس��ی می کند و تا اویل خرداد ماه 
اسامی تأیید صاحیت شدگان توسط وزارت کشور به طور رسمی 
اعام می شود.  این روزها مرز نامزد هایی که تاکنون به طور رسمی 
اعام کاندیداتوری کرده اند، به عدد ۲۴ رس��یده است. بنابراین از 
ش��ورای نگهبان توقع می رود که از میان نامزدها، نزدیک ترین ها 
 به مصادیق رجل سیاس��ی و مذهبی را انتخاب کن��د و با معرفی

 بهترین ها، مردم را در انتخابی شایسته یاری دهد. 
اما چگونگی برخورد نامزدها به اعام نتایج بررس��ی صاحیت ها 

می تواند سنجش خوبی برای میزان قانون گرایی آنان باشد. 

پورمحمدی: آرام تسلیم می شوم 
حجت االسام مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل 
کشور که سابقه وزارت کشور را نیز در کارنامه خود دارد، در پاسخ 
به این سؤال که در صورت عدم احراز صاحیت چه اقدامی خواهید 
کرد، گفت: تسلیم خیلی آرام شورای نگهبان خواهم بود وتصمیم 

شورای نگهبان را قبول داشته باشم یا نه به آن احترام می گذارم.

آل اسحاق: می پذيرم 
یحیی آل اسحاق در این خصوص گفت: وقتی که نامزد ریاست بر 

قوه مجریه شدم، یعنی اینکه س��اختارها و چارچوب های نظام را 
قبول دارم، بنابراین اگر جایی این ساختار ها   علیه من بود، باید آن 

را بپذیرم؛ وگرنه نقض غرض کرده ام. 
وی افزود: اگر از س��وی ش��ورای نگهبان رد صاحیت شوم، از این 
خوش��حالم که وظیفه ام را انجام داده ام، اما مصلحت نبوده اس��ت 
که تأیید صاحیت ش��وم. وی خاطرنش��ان کرد: اگر کسی نامزد 
ریاست جمهوری می شود باید س��اختارهای نظام را قبول داشته 
باشد، حتی اگر به ضررش باشد. اگر هم که قبول ندارد، اصًا حق 

کاندیداتوری ندارد. 

شريعتمداری: از شورای نگهبان تشکر می کنم 
همچنین محمد شریعتمداری در مورد عکس العملش در صورت 
عدم احراز صاحیتش توسط شورای نگهبان گفت: من از شورای 
نگهبان تشکر می کنم، زیرا احراز صاحیت  نامزدهای انتخابات حق 

قانونی شورای نگهبان است. 

کواکبیان: توقع دارم تأيید صالحیت شوم 
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم س��االری در پاسخ به این 
س��ؤال که آیا از فیلتر ش��ورای نگهبان عبور می کنید، گفت: من 
نمی توانم برای آنها تعیین تکلیف کنم، اما توقع دارم تأیید صاحیت 
شوم. وی افزود: اگر رد صاحیت شوم، اعتراضم را از طریق مجاری 

قانونی پیگیری می کنم، نه از کف خیابان. 

رضايی: تمکین می کنم 
در همین راستا محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، در واکنش به این سؤال گفت: چنین چیزی اتفاق نمی افتد؛ 
مانند س��ال ۸۸ این بار نیز تأیید صاحیت می ش��وم. وی یادآور 
ش��د: من وظیفه ام را خدمت به مردم می دان��م و البته همانطور 
که در س��ال ۸۸ تمکین کردم، این بار هم به نظر شورای نگهبان 

تمکین می کنم. 

عارف: تمکین می کنم 
عارف نیز در واکنش به رد صاحیت ش��دنش گف��ت: اگر بنده رد 

صاحیت شوم، تمکین می کنم و اعتراضی نخواهم داشت. 

 باهنر: تابع شورای نگهبان هستم 
محدرضا باهنر کاندیدای عضو ائتاف پنجگانه هم در این خصوص 
گفت: در هر صورتی تابع نظر شورای نگهبان هستم؛ همچنان که در 
مجلس هم تسلیم نظر این شورا هستیم؛ چراکه در بعضی از مواقع 
ما از نظر ش��ورای نگهبان در مورد رد یک مصوبه قانع نمی شویم، 
اما در هر صورت موظف هستیم که ایرادات شورا را نسبت به قانون 
برطرف کنیم. وی افزود: در بحث تأیید صاحیت ها هم همینطور 
است. اگر کسی اعتراض کند، معلوم می ش��ود که نسبت به دیگر 

قوانین نیز تمکین نخواهد کرد. 
 

زاکانی: تعیین تکلیف نمی کنم 
علیرضا زاکانی نیز در این خصوص گفت: اصوالً شورای نگهبان باید 
خیر و صاح را تش��خیص دهد. ما که نمی توانیم برای آن تعیین 
تکلیف کنیم. براساس ضوابط، خیر و صاح و بودن یا نبودن افراد بر 

عهده شورای نگهبان است. 

واليتی: مالک شورای نگهبان حق است 
علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع بیداری اسامی هم گفت: فقهای 
بزرگوار و حقوقدانان برجس��ته شورای نگهبان نش��ان داده اند که 
تس��لیم هیچ تهدیدی نمی ش��وند و ماک آنها، تنه��ا معیارهای 

حق است. 

روحانی: کفر چو منی گزاف و آسان نبود! 
حسن روحانی در پاسخ به این س��ؤال گفت: کفر چو منی گزاف و 

آسان نبود / محکم تر از ایمان من ایمان نبود!

محک قانون مداري نامزدها با يک سؤال

 سفارتخانه های اسرائیلواكنش اصالح طلبان و اصولگرايان به ردصالحيت احتمالي
 در حالت آماده باش

س��فارت خانه های رژی��م صهیونیس��تی در کش��ورهای 
مختلف جهان ب��ه دلیل بی��م از حمات احتمالی س��وریه 
به حالت آماده ب��اش کام��ل درآمده اند. به گزارش ش��بکه 
 روزنامه »هآرتص«، ارتش اسرائیل به دلیل ترس از حمات

 انتقام جویانه سوریه همه سفارت خانه ها و کنسولگری های 
خ��ود در کش��ورهای مختلف جهان، دس��تور آم��اده باش 
داده اس��ت.کانال اول تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر داد 
که مس��ئوالن اس��رائیلی قصد دارند منطقه حیفا و شمال 
سرزمین های اشغالی را حالت فوق العاده اعام کنند. منابع 
خبری صهیونیستی گزارش دادند: اسرائیل به دلیل ترس از 
پاسخ موشکی سوریه، دو سامانه سپر دفاعی موشکی گنبد 

آهنین را در شهرهای صفد و حیفا نصب کرد.

مخالفان سوری از گاز اعصاب 
سارين استفاده کرده اند

یک عضو کمیته های مستقل تحقیق س��ازمان ملل متحد 
ضمن متهم کردن مخالفان سوری به استفاده از گاز اعصاب 
موس��وم به گاز س��ارین، گفت: ادله ای ک��ه اعضای کمیته 
پزش��کان متخصص جمع آوری کرده ان��د، از به کار گیری 
گاز س��ارین حکایت دارد.عضو کمیته های مستقل تحقیق 
سازمان ملل متحد گزارشی را که کارکنان این کمیته تهیه 

کرده بودند، ارائه داد.
 کارال دل پونت��ه خاطر نش��ان ک��رد: کارشناس��ان هنوز به

 نتیج��ه گیری نهای��ی نرس��یده اند، اما با ش��واهد موجود 
توانستیم به این نتیجه برس��یم که نیروهای مخالف دولت 

سوریه از گاز اعصاب سارین استفاده کرده اند.

فشار ترکیه و اعراب بر آمريکا 
برای ورود به بحران سوريه

منابع آگاه در منطقه اعام کردند ترکیه، کشورهای عربی و 
رژیم صهیونیس��تی، به آمریکا فشار می آورند که مستقیما 
وارد عمل شود تا بتوانند دولت سوریه را سرنگون کنند.اعمال 
فشار کشورهایی مانند ترکیه، قطر و عربستان به آمریکا، تنها 
پشت درهای بسته و یا از طریق شبکه های دیپلماسی صورت 
نمی گیرد؛ بلکه از طریق بوق های تبلیغاتی و متوسل شدن 
به شخصیت های آمریکایی انجام می شود تا بتوانند ادعای 

نسل کشی مردم سوریه توسط ارتش را در بوق و کرنا کنند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

هاشمی موقعیت سابق را ندارد 
باهنر، نماینده مجلس  

 من با احمدی نژاد ۲0 س��ال دوس��ت ب��ودم. در س��ال ۸3 قرار بود 
 وی ش��هردار تهران ش��ود. ما احمدی نژاد را برای ش��هردار ش��دن

  نمی خواستیم، وی را برای ریاست جمهوری می خواستیم، اما فکر 
نمی کردم وی به این زودی رییس جمهور شود! هاشمی یک پدیده 

است و تعریف خاصی دارد. 
البته نمی خواهم در خصوص وی حسن یا عیبی بگویم. فکر می کنم 
هاشمی دیگر موقعیت مناسبی برای رییس جمهور شدن ندارد. هم 
به لحاظ سنی و هم به لحاظ 
اینک��ه وی به حق ی��ا نا حق 
مخالفان متعصب��ی دارد که 
وی را بیش از گذشته تخریب 
خواهند کرد. م��ن مصلحت 
نمی دان��م وی بیاید و اگر هم 
بیاید جامعه اص��ول گرا از او 
حمایت نخواهد کرد و با وی 

رقابت می کند.
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زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري اعالم شد

ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوري از روز س��ه شنبه ۱۷ اردیبهشت 
 تا روز ش��نبه ۲۱ اردیبهش��ت، به مدت پنج روز از س��اعت ۸ الي ۱۸ در محل وزارت کش��ور انجام 

مي پذیرد .

 رونمايی جديدترين 
پهپاد ايرانی 

فتنه بعدی، جهانی 
است

وزیر دف��اع از رونمایی پهپاد جدید ایرانی با نام »حماس��ه« و دس��تاوردهای 
متعدد دیگر در حوزه محصوالت دریایی، پهپادها و موشکی در کنگره شهدای 
وزارت دفاع خبر داد.  س��ردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در اظهار داشت: پهپاد جدید ایرانی با نام »حماسه« در کنگره شهدای 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مس��لح که در هفته جاری برگزار می شود، 
رونمایی خواهد شد. وی افزود: دس��تاوردهای متعددی در حوزه محصوالت 
دریایی، پهپادها و موشکی در این کنگره رونمایی می شود.  وحیدی با اشاره به 
تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور سوریه گفت: این بازی خطرناکی است و اگر 
سوریه بخواهد پاسخ دهد، این حق را برای خود می بیند و می تواند پاسخ های 
دندان شکنی به رژیم صهیونیس��تی بدهد.  وی ادامه داد: در این صورت باید 

منتظر باشیم در منطقه اتفاقات بزرگی رخ دهد. 

حجت االسام والمسلمین مهدی طائب رییس قرارگاه عمار با بیان اینکه فردی 
که بعد از امام خمینی)ره( زودتر از همه و زیباتر از همه فضا را رصد می کرد، آقا 
بود، اظهار داشت: آقا مش��اهده کرد آرام آرام دنیا به صورتی متشتت می شود 
که این بار را باید یک کشور تحویل بگیرد. وی با بیان اینکه بنده معتقد بودم 
فتنه بعد از فتنه ۸۸، بزرگ تر و جهانی خواهد بود، افزود: مقام معظم رهبری 
این مسأله را مشاهده کردند و امروز می بینیم که کل دنیا در سوریه ریخته اند و 

اینکه می گویند جمهوری اسامی آنجا نیرو دارد، دروغ است. 
رییس قرارگاه عمار با اشاره به اینکه زمانی که مقام معظم رهبری واژه حماسه 
را به کار بردند، بنده در این باره تحقیقات زیادی کردم، گفت: براس��اس خط 
مقام معظم رهبری، حماسه به معنای استفاده از استعدادهای خارج از قواعد 

تعریف شده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از دانشجویان 
گفت که اگر بنا به آمدن داش��ته باش��د، بای��د این کار 
با هماهنگ��ی و رضایت رهبری نظام باش��د. هاش��می 
رفس��نجانی گفت: ب��رای آمدن ب��ه صحن��ه انتخابات 
ریاست جمهوری، در حال ارزیابی ش��رایط هستم. من 
بدون موافق��ت ایش��ان وارد عرصه نخواهم ش��د. چون 
اگر ایشان موافق نباش��ند، نتیجه ای که به بار می آید 
معک��وس خواهد بود. هاش��می رفس��نجانی گفت: من 
پیش از این نیز در حال ارزیابی شرایط بودم و باید ببینم 
اصًا نیازی هست که وارد عرصه ش��وم یا خیر. هاشمی 
رفسنجانی با اشاره به سخن پیش��ین خود درباره اینکه 
اگر من بخواه��م وارد عرصه ش��وم، به این معنا اس��ت 
 که م��ا در این 30 س��ال نیرویی را ب��رای انقاب تربیت

 نک��رده ایم ،گف��ت: این طور نیس��ت که م��ا نیرویی را 
 تربیت نکرده باش��یم؛ بلک��ه آنها را خانه نش��ین و بیکار

 کرده اند. وی در دیدار دانشجویان دانشگاه های صنعتی 
شریف، علم و صنعت، عامه طباطبایی، تهران، امیرکبیر، 
خواجه نصیر و دانشگاه های آزاد تهران، در محل مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، گفت: س��خنانی که از ش��ما 
ش��نیدم همان سخنانی اس��ت که انس��ان توقع دارد از 

جوانان شجاع و آگاه بشنود.

محمود احمدی نژاد در  تازه ترین  سخنان خود حر ف هایی  
را بر زبان آورده است که با گفته های قبلی او در تضاد کامل 
اس��ت. وی که مدام در ماه های گذش��ته از طراحی دشمن 
برای بر هم زدن اقتصاد و نقش این امر در آشفتگی های بازار 
سخن می گفت، در واکنش به انتقادات اخیر با لحنی عصبی 
همه گفته های پیش��ین خود را پس گرف��ت و تأکید کرد 
تحریم ها را خنثی کرده است. مهم ترین محورهای سخنان 

وی به این شرح است؛
-ملت ایران به تم��ام تحریم ها و گرانی ها غلب��ه می کند و 
روسیاهی برای دشمنان می ماند. البته موانعی وجود دارد که 
روزی خواهم گفت، اما درکمتر از پنج ماه بساط بداخاقی ها 

به فضل الهی، از ایران جمع می شود.
- اگر همه واجدین ش��رایط یعنی 50 میلیون در انتخابات 
به صحنه آین��د و رییس جمهوری با رأی ب��اال در مصدر کار 

بنشیند، چه کسی می تواند کارشکنی کند!؟ 
- می خواهند مانع شوند و همه غربی ها و دنباله هایشان در 
داخل، زمانی می گفتند هدفمندی یارانه ها 50 درصد تورم 
ایجاد می کند. در حالی که بیش��تر از 5 ت��ا 6 درصد تورم به 
وجود نیامد و امروز همه تحریم ها و بازی با بازار ارز را بر سر 
هدفمندی ها خراب می کنند و می گویند اگر هدفمندی به 

طور کامل اجرا شود، بنزین هفت هزار تومان خواهد شد.

پورمحمدی عضو ائتاف اکثریت اصولگرایان، با بیان این که 
به موضوعات مختلف در برنامه ام پرداخته شده است، گفت: 
در برنامه انتخاباتی ام، به بخش اقتصاد به دلیل اهمیتی که 
دارد، توجه بیشتری شده است. برنامه اقتصادی مبتنی است 
بر تحول نظام اداری و مبارزه با فساد. ما معتقدیم اقتصاد ما 
دچار ضعف س��اختاری است. گفته می ش��ود تورم متأثر از 
نقدینگی اس��ت، ولی ما معتقدیم این تورم ناشی از ساختار 
ضعیف و ناکارآمد نظام اداری اس��ت. از این جهت به محور 
تحول اداری و مبارزه با فساد در جهت رشد اقتصادی تأکید 
زیادی داریم. تحول اداری، مطلوب بودن نظام اداری فصل 
مهمی در دیوان ساالری کشور است. اما در موضوع اقتصاد 
نیز تحول نظام اداری بسیار حائز اهمیت است که در اینجا 
به آن پرداختیم.پورمحمدی ادام��ه داد: موضوع بعدی علم 
و فناوری اس��ت. این همه س��رمایه گذاری عظیمی که در 
حوزه دانش و پژوهش انجام می ش��ود، باید به ارزش افزوده 
و ارتقای اقتصادی جامعه تبدیل شود. موضوع بعدی ارتقای 
 توسعه صنعتی است. با توجه به زیرساخت ها، امروز بیش از

 ۸0 هزار بنگاه و مؤسسسه صنعتی و تولیدی داریم.
 وی افزود: به عقیده ما از موض��وع نفت و انرژی نباید غفلت 
کرد. باید از مزیت نفت و انرژی به عنوان پیش��ران توس��عه 

اقتصادی  استفاده کنیم. 

مهمانپرس��ت س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: رژیم 
صهیونیس��تی باید بداند جنایاتی که در سوریه مرتکب شد 
بی جواب نخواهد ماند و منتظر پاسخ کوبنده باشند. رامین 
مهمانپرست، عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در 
استانداری خوزستان با اش��اره به اوضاع سوریه اظهار کرد: 
سوریه کشوری اس��ت که در منطقه نقش مؤثری دارد و در 
همکاری های منطقه ای می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد 
و به همین دلیل کشورهای فرامنطقه ای، با اهداف سیاسی 
مشخص وضعیتی بحرانی را در این کشور به وجود آورده اند.

وی با اش��اره به اینکه آنچه در س��وریه اتفاق افتاده ناشی از 
مس��ائل داخلی نیس��ت، اذعان داشت: س��وریه با موقعیت 
ویژه ای که در منطقه دارد، می تواند یک زنجیره برای ایجاد 
همکاری های منطقه ای بین کشورها باشد. به همین دلیل 
رژیم صهیونیس��تی می خواهد با جنایت، این کش��ور را به 
محیطی نا امن تبدیل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه رژیم صهیونیستی سوریه را به عنوان مهم ترین 
حلقه جبهه مقاومت در منطقه می شناس��د، ادامه داد: این 
رژیم نامش��روع، بعد از موج بیداری اسامی دچار آشفتگی 
شد. زیرا مردم منطقه و دولت های منتخب مردم، به دنبال 
قطع وابستگی با رژیم صهیونیستی بودند، بنابراین، این رژیم 

با تمام امکانات هر جنایتی را در سوریه انجام می دهد.

دولت  بین الملل انتخابات انتخابات

بدون موافقت رهبري
 نمي آيم!

5درصد تورم
 داريم ! 

به اقتصاد توجه بیشتری 
دارم 

رژيم صهیونیستی منتظر 
پاسخ کوبنده باشد
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آغاز عملیات اجرایی 
بزرگ ترین تونل مواصالتی اصفهان

فرماندار خوانس��ار از آغاز عملیات احداث بزرگ تری��ن تونل مواصالتی 
استان اصفهان خبر داد. س��یدمجید پوراحمدی در گفتگو با ایرنا افزود: 
تونل خوانسار از دو طرف خوانسار و بوئین میاندشت کار خود را آغاز کرده 
و در مرحله انجام ترانشه های دهنه تونل هس��تیم. وی توضیح داد: این 
تونل به صورت انفجاری حفر خواهد ش��د که در چند روز آینده عملیات 
انفجار آن آغاز خواهد ش��د و اکن��ون نیز جاده های دسترس��ی به تونل 

خاکبرداری شده است.

حضور 300 مددجوی توانخواه 
بهزیستی در جشنواره تئاتر 

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به میزبانی اصفهان در جشنواره 
منطقه ای تئاتر گفت:300 مددجوی توانخواه زیر نظر بهزیستی کشور در 
این جشنواره شرکت کردند. محمود محمدزاده در گفتگو با فارس اظهار 
کرد: 14 گروه نمایشی در این جشنواره شرکت کردند که این تعداد از بین 
 بیش از80 تم نمایشی انتخاب شده بودند. وی با بیان این که تمامی افراد 
 ش��رکت کننده در ای��ن جش��نواره از اف��راد توانخ��واه بودن��د، افزود: 
شرکت  کنندگان از بین توانخواهان اعصاب، روان و معلول جسمی- حرکتی 
بودند. محمدزاده گفت: قرار بود این جشنواره در شهرکرد برگزار شود که 

به دلیل محدودیت مکانی در استان اصفهان برگزار شد.

اصفهان 8 درصد از کل شبکه 
خطوط راه آهن کشور را دارد

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: اس��تان اصفهان 8 درصد از کل ش��بکه 
خطوط راه آهن کشور را در اختیار دارد. حسن ماسوری در حاشیه برگزاری 
یازدهمین اجالس رؤسای راه  آهن های خاورمیانه عضو UIC در در مورد 
خطوط ریلی اصفهان اظهار کرد: اصفهان 649 کیلومتر خط اصلی و 187 
کیلومتر خط فرعی و 66 کیلومتر خط صنعتی و تجاری دارد که در نهایت 

902 کیلومتر و 8 درصد از کل شبکه خطوط راه آهن را در اختیار دارد.

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 
علوم حدیث 

آزمون کارشناس��ی ارش��د جهت پذیرش دانش پژوهان در رشته علوم 
حدیث مؤسسه آموزش عالی حوزوی عالمه مجلسی)ره( در دفتر تبلیغات 
اس��المی اصفهان برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات 
اس��المی اصفهان، عبدالمجید خطیب معاون آموزشی مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی عالمه مجلسی وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در 
خصوص نحوه جذب دانش پژوهان در این دوره اظهار داشت: امسال بیش 
از 100 نفر در آزمون ورودی رشته علوم حدیث شرکت کرده اند که از این 
بین شرکت کنندگانی که حدنصاب نمره علمی الزم را کسب کنند دعوت 
به مصاحبه علمی می شوند تا در پایان نفرات پذیرفته شده مشخص شوند. 

تمام تاکسی های بانوان 
به تاکسی متر مجهز می شوند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان از نصب تاکسی متر بر 
روی تاکسی های بانوان خبر داد. به گزارش ایمنا، علیرضا تاجمیریاحی 
با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: در حال حاضر 120 تاکسی بی سیم 
 بانوان در شهر در حال ترددند که تاکنون نیمی از آنها به تاکسی متر مجهز 
شده اند. وی افزود: تاکسی های باقی مانده نیز در حال نصب تاکسی متر 
هستند و تا یک ماه آینده کار نصب تاکسی متر بر روی تاکسی های ویژه 

بانوان نیز به اتمام می رسد.

گشتی در اخبار 

 در مدت خدمتگزاری از 
هیچ فعالیتی دریغ نکرده ایم

علیرضا ذاکراصفهانی 
استاندار اصفهان 

در مدت خدمتگزاری از هیچ گونه فعالیتی در همه عرصه ها با توجه به 
امکانات موجود دریغ نکرده ایم. 

با پیوس��تن خوراس��گان به اصفهان امیدواریم روز به روز ش��اهد ارتقا و 
پیشرفت هر چه بیش��تر این منطقه باشیم. در راس��تای توسعه متوازن 
مناطق و توزیع عادالنه امکانات این الحاق صورت پذیرفت. نگاه مدیریت 

اس��تان صرفاً معط��وف به یک 
بخش خ��اص و یا مرکز ش��هر 
نبوده و مدیری��ت کالن طلب 
می کند که ب��ه همه بخش ها 
و مناطق توجه شود.در همین 
 راستا مدیریت استان گام به گام 
با مرکز ش��هر به پیش��رفت و 
آبادانی دیگر مناطق و ش��هرها 

نیز توجه کرده است.
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چهره روز
با پیامک از زمان رسیدن اتوبوس باخبرمی شوید

عباس روحانی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه از تجهیز ایستگاه های 
23 و 34 این ناوگان به س��امانه اطالع رس��انی خبر داد و اعالم کرد: شهروندان می توانند با 
ارسال پیامک کد ایستگاه ها به شماره 10000311 از زمان رسیدن اتوبوس باخبر شوند.  
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کالهبرداری اینترنتی 
مرد 3۶ ساله 

بازگشایی شهر 
زیرزمینی نوش آباد

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات اس��تان اصفهان از کش��ف و 
شناسایی عامل کالهبرداری به روش جعل صفحه اینترنتی خبر داد.

سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: با رصد و پایش فضای مجازی توسط 
کارشناسان این پلیس و شناسایی صفحه ای جعلی مشابه صفحه اینترنتی 

یکی از ادارات، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با بررس��ی های فنی و تخصصی صورت گرفته در فضای 
سایبر و انجام تحقیقات الزم، در نهایت یک شرکت خصوصی ارایه دهنده 
 خدمات اینترنت که اقدام به راه اندازی این س��ایت کرده بود، شناسایی 
ش��د. رییس پلیس فتای اس��تان اصفهان ادام��ه داد: در ای��ن زمینه با 
هماهنگی الزم متهم به نام »ر- ح« 36 س��اله دس��تگیر و سایت جعلی 

نیز مسدود شد.

مدیر گردشگری نوش آباد از بازگشایی مجموعه باستانی شهر زیرزمینی 
نوش آباد و پذیرایی از گردشگران در آس��تانه فصل گالبگیری در مناطق 

کوهستانی کاشان خبر داد.
علی طاهری در گفتگو با مهر، گفت: بعد از تعطیلی مجموعه باستانی شهر 
زیرزمینی نوش آباد در جمعه گذشته، در جلسه با مسئوالن مربوط، دالیل 
تعطیلی مجموعه مورد بررس��ی قرار گرفت و سرانجام دستور بازگشایی 
این مجموعه صادر شد. به گفته وی، در این جلسه، با توجه به توافق های 
انجام ش��ده به منظور رعایت ش��عائر مذهب��ی، از ورود تورهای مختلط 
گردش��گری در این مجموعه جلوگیری خواهد ش��د که مراتب به مراکز 
گردشگری اعالم خواهد شد. وی توجه مدیران تورهای گردشگری به این 

موضوع را خواستار شد.

این روزها مدام از سوی مسئوالن شهری موضوع 
پرداخت نشدن اعتبارات، کمبود واگن، شلوغی ها، 
گالیه ه��ای م��ردم از حض��ور دستفروش��ان، از 
بگومگوهای مس��ئوالن و از هزار مشکل دیگری 
که هر روز پیش روی ناوگان اتوبوس��رانی اس��ت 
می شنویم؛ به نظر می رسد که این قصه پرمشکل 

مترو سر دراز دارد.
وقتی عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت 
»با وج��ود این ک��ه اس��تان اصفهان نخس��تین 
 اس��تان در راه اندازی مترو بوده، اما اکنون پس از 
24 س��ال اندر خم یک مت��رو مانده و نتواس��ته 
آن را راه ان��دازی کند« یاد تصوی��ب طرح جامع 
 حمل و نقل و ترافیک افتادی��م که برپایه آن باید 
30 درصد از جابه جایی های توس��ط مترو انجام 

ش��ود، اما با وضع موجود این میزان چقدر تحقق 
می یابد؟

این روزها ک��ه ح��رف و حدیث پیرام��ون مترو 
اصفهان فراوان اس��ت و هر مقام مسئولی نظری 
متفاوت درباره مشکل اصلی مترو اصفهان اظهار 
می کند، بهترین راه برای به خطا نرفتن و قضاوت 
ناعادالنه نکردن، به میان مردم رفتن و از نزدیک 

مشکالتشان را دیدن است. 
از ایس��تگاه های بی آرت��ی گرفته ت��ا هر کجای 
ش��هر که بخواهی ب��ا اتوبوس رف��ت و آمد کنی، 
همه جا آس��مان یک رنگ دارد. درهای اتوبوس 
که باز می شود گرما به صورتت می پاشد و خبر از 
کارنکردن فن ها می دهد. در میان سیل مسافرانی 
که خواهان خارج شدن هس��تند و آن عده ای که 

می خواهند با هر ش��گردی که هست وارد شوند، 
گیر کرده ای و  مشت و سقلمه است که به سمتت 
س��رازیر می ش��ود: »اجازه بدید پیاده شوند بعد 
سوار شوید«، »هنوز فرهنگ اتوبوس سوار شدنو 
یاد نگرفتی«، »خانم کمرم شکس��ت«، »میله رو 
ول کن بذار رد ش��یم«، »این وسط بچه ایستاده 
االن خفه می شه«، »سوار نش��ید، باور کنید هوا 
نیست«، »این سومین اتوبوس��یه که نمی تونیم 
س��وار ش��یم« و ...؛ این ها نمونه هایی از جمالتی 
است که با بازشدن درها شنیدی و حاال منتظری 
که در البه الی انبوه جمعی��ت روزنه ای پیدا کنی 
برای ب��ودن. باالخره ب��ه هر س��ختی جایی پیدا 
می کنی و درها بعد از چند بار باز و بس��ته شدن 

به هم می رسند.

درحالی که س��مت چپ صورتت به شیش��ه های 
در چسبیده و سمت راست آن بین کیف و دست 
خانم ها گیر کرده، با صدایی آرام می گویی: »خانم 

می شود کمی جابه جا شوید؟«
این ها اکران ه��ر روزه ناوگانی اس��ت که جایی 
برای نف��س کش��یدن ندارند.حاال ب��ی آرتی ها 
هم از پس جمعیت اصفهان برنم��ی آیند؛ چون 
اصفهان مترو می خواهد و با این که کالنش��هری 
برخوردار محسوب می شود اما همچنان به گفته 
ش��یران،یکی از اعضای منتقد ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان در راس��تای راه اندازی قطار شهری 
از تمام شهر های کش��ور عقب تر است: »در زمان 
آغ��از عملیات اجرای��ی متروی اصفه��ان صنایع 
استان در این زمینه نقش آفرین بودند، اما در حال 
حاضر از ظرفیت های صنایع استان در این زمینه 
استفاده نمی شود.کلید ترافیکی سفر های روزانه 

در اصفهان از منزل به محل کار است. 
صنایع استان نقش مهمی در سرمایه گذاری برای 
مترو و بودجه گذاری برای راه اندازی این پروژه ها 
دارند.اصفهان در راستای اجرای پروژه مترو نیاز 
به بازنگری جدی دارد و تکنولوژی های مترو باید 

تغییر یابد.
با نگاهی به اصفهان، ش��هر گنبدهای فیروزه ای 
متوجه می شوی که این ش��هر تاریخی نیازمند 
توس��عه حمل و نقل عمومی اس��ت. این شهر با 
جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر هر روز با ترافیک 
 عظیمی روبه رو اس��ت که نه تنها پرخاشگری و 
به دنبال آن بس��یاری ناهنجاری ه��ا را به دنبال 
دارد، بلکه حاال دغدغه ترافیک، این شهر را به مرز 

انفجار رسانده است.
کالنش��هر ی قدیمی و تاریخی که بعد از سال ها 
هن��وز منتظر بهره ب��رداری از فاز نخس��ت قطار 
 ش��هری اس��ت و هر س��ال یک چیز می شنود:

» واگن ها خریداری ش��ده، اعتبار نیست، دولت 
سهم خود را پرداخت نکرده است.«

اما وقتی پای مهم ترین مطالبه مردم از ش��ورای 
شهر و شهرداری به میان می آید، راه اندازی مترو 
آنق��در ضرورت می یاب��د که باید ب��ا راهکارهای 

مناسب از بن بست درآید.
قصه متروی اصفهان که عملی��ات اجرایی آن از 

سال 79 آغاز ش��د، در یک دهه گذش��ته فراز و 
نشیب های زیادی را پشت س��ر گذاشت، اما این 
پروژه س��ال گذش��ته در طرح های مهر ماندگار 
دولت قرار گرفت تا طبق وعده مسئوالن سرانجام 
فاز اول آن تا پای��ان دولت دهم ب��ه بهره برداری 
برس��د. هر چند که ب��ه اعتقاد مجری��ان پروژه، 
مش��کلی به نام کمبود اعتبار، حرکت این قطار را 

تاحدی متوقف ساخته است.
البته مسئوالنی مانند معاون برنامه ریزی و اشتغال 
اس��تاندار اصفهان از تصویب دریافت تسهیالت 
از صندوق توس��عه ملی برای تکمیل پروژه خبر 
می دهند، ولی در مقابل سالک کاشانی، نماینده 
مردم اصفهان خیلی به تحقق آن خوشبین نیست 
و معتقد اس��ت: »با توجه به تحریم ها و ش��رایط 
اقتصادی، بعید اس��ت تمام بودجه مترو اصفهان 
پرداخت ش��ود؛ چراکه دولت در ش��رایط کنونی 
پرداخت بودجه و ارز را ب��رای طرح های در حال 
اج��را در شهرها کاهش داده  یا حذف کرده است،  
بنابراین احتمال این که فق��ط 15 تا30 درصد از 
این بودجه به کمک پروژه مترو بیاید چندان دور 
از ذهن نیست؛ زیرا در سال 91 نیز فقط 11درصد 

از اعتبار مترو به آن اختصاص یافت.«
عبدالج��واد زعفران��ی،  مدیرعام��ل س��ازمان 
قطارشهری اصفهان چندی پیش در گفتگویی در 
مورد کمبود اعتبار این پروژه گفته بود: »دولت، 
در سال 91، 230 میلیارد تومان به پروژه متروی 
اصفهان اختصاص داد که فقط 11 میلیارد و 150 
میلیون توم��ان آن را پرداخت کرده، در حالی که 
اگر کل بودجه پرداخت ش��ده ب��ود،  فاز اول خط 
یک متروی اصفهان- یعنی مسیر قدس  به  شهید 
باهنر که بیش از 10 کیلومتر طول دارد -  تا پایان 
سال گذشته راه اندازی می  ش��د. با راه اندازی این 
خ��ط، به یقین از حجم قابل توجهی از سفرهای 
درونشهری اصفهان که با اتوبوس های گازوئیلی 
دودزا و تاکس��ی ها و خودروهای فرس��وده انجام 

می شود، کاسته می شد.«
اتوبوس دیگ��ری از راه می رس��د. در حالی که به 
مشکالت ریز و درشت مترو می اندیشی، به همراه 
مسافران جدید از ایس��تگاه خارج می شوی. قصه 

هزار و یک شب مترو هنوز ادامه دارد...

اینجا اصفهان است، مترو نداریم 

قبای مترو بر تن این شهردوخته نشده است 

 دریا خانم می شود کمی جابه جا شوید؟ مخاطبت که به شدت عصبانی است و دانه های عرق بر روی پیشانیش نمایان شده 
است، سرش را به طرفت می چرخاند و می گوید:» مگر ماشین دربستی سوار شدی که توقع داری؟! اینجا اتوبوس است؛ قدرتی پور

باید هل دادن، فشار، غرغر و الی در ماندن را تحمل کنی و صدایت هم درنیاید.«

سال هاس��ت مردم اصفهان و شهرهای 
گروه
اطراف برای مراجعه به مطب پزش��کان  شهر

معتبر تنها با دو گزینه خیابان آمادگاه و 
خیابان شمس آبادی مواجه هستند و همین امر موجب شده عالوه 
بر ترافیک ش��دید در این مناطق، رفت و آمد عاب��ران پیاده نیز با 

مشکالت زیادی مواجه شود. 
متن زیر مشروحی اس��ت بر گفتگوی س��ید کریم داوودی نایب 
رییس شورای اس��المی شهر اصفهان، س��ید مرتضی حسام نژاد 
مع��اون اداری مالی ش��هرداری اصفه��ان و رضا هیبت��ی معاون 
پشتیبانی کارگاه شهرک سالمت در رابطه با تمرکز مطب پزشکان 
و مراکز خدمات پزشکی و اس��کان آنها در شهرک سالمت که در 

زیر می خوانید:
    طراحی مجموعه شهرک س��المت اصفهان بسیار منحصر به 
فرد است. نقشه شهرک سالمت اصفهان با نظر پرفسور سمیعی و 
مشاوران خاص طراحی شده و تا پایان پروژه 150 میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری می ش��ود و زمین و پروانه س��اخت آن از طرف 

شهرداری تأمین شده است.
    طراحی و اجرای چهار شهرک س��المت در چهار نقطه شهر 
اصفهان انجام شده است. برای احداث اولین شهرک سالمت، 30 

هزار متر مربع زمین در بزرگراه ش��هید آقابابایی واقع در ش��مال 
ش��رقی اصفهان اختصاص یافته که در آن مطب های تخصصی، 
آزمایش��گاه، رادیولوژی و کلیه خدمات درمانی م��ورد نیاز پیش 
 بینی شده و برای احداث دومین ش��هرک مدیران سالمت نیز با 

سرمایه گذار وارد مذاکره شده اند.
     شهرک های سالمت در شهر اصفهان مطابق با استانداردهای 
جهانی احداث می شوند. محل احداث دومین شهرک سالمت در 
شهرک شهید کشوری و دو ش��هرک دیگر در غرب شهر اصفهان 
 است، لذا از پزشکان می خواهیم در احداث و اداره این شهرک ها

مشارکت کنند.
    دسترسی مردم به مراکز درمانی و بهداشتی، کاهش مشکالت 
ترافیکی و تمرکززدایی مطب ها و مراکز درمانی و بهداش��تی در 
 مرکز ش��هر اصفهان از جمله مزایای احداث شهرک های سالمت 
 به حس��اب می آید و ب��ا بهره برداری از اولین ش��هرک س��المت 
40 درصد ترافیک خیابان های آمادگاه، شمس آبادی، شریعتی و 

فردوسی کاهش پیدا می کند. 
    با توجه به طوالنی شدن پروسه زمانی احداث و بهره برداری 
از پروژه شهرک س��المت اصفهان، باید این پروژه در سال جاری 

تعیین تکلیف شود. شهرک سالمت یکی از پروژه هایی است که 
باید با همت و تالش ایثارگونه مس��ئولین در س��ال جاری به بار 

نشسته و مردم شهر اصفهان از برکات آن بهره مند شوند.
    با توجه به تجمع غیر متعارف و ناموزون مطب پزش��کان در 
خیابان آمادگاه و ش��مس آبادی و افزایش ترافیک شهری در این 
منطقه و عدم وجود امکان��ات و تجهیزات الزم ب��رای بیماران از 
جمله پارکینگ و آسانسور الزم در ساختمان ها، با موافقت شورای 
اسالمی شهر و هماهنگی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان این شهرک احداث می شود.
    شهرک سالمت با مش��ارکت بخش خصوصی در منطقه 10 

اصفهان به بهره برداری می رسد.
    قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه شهرک سالمت محل از 
نظر جمعیت شناسی، جامعه شناسی و مسیرهای قابل دسترسی 
مورد مطالعه و بررس��ی قرار گرف��ت تا مکانی انتخاب ش��ود که 

پرجمعیت و شلوغ نباشد.
    شهرک سالمت اصفهان بیش از 35 هزار مترمربع وسعت دارد 
که 55 درصد این مساحت را ساختمان ها و 45 درصد آن را مراکز 

تفریحی، فضای سبز و پارک ها تشکیل می دهند.

با بهره برداری از شهرک سالمت 

خیابان های آمادگاه و شمس آبادی نفس می کشند!

زیر پوست شهر/شادی هواداران سپاهان

س: ایمنا [
]عک

SMS



چهره روزيادداشت

صرفه جويی 2 میلیارد ريالی در واحد 
حمل و نقل و پشتیبانی فوالد مبارکه 

گروه اقتصاد - کارکن��ان واحد مکانیزم های عموم��ی فوالد مبارکه 
 با اجرای دو پ��روژه تعمیراتی بر روی مکانی��زم  جرثقیل های ۱۶۵ و

 ۹۰ تن که به دلیل بروز مشکل در تأمین قطعات یدکی، از رده خارج 
شده بودند و به جای آن ها با صرف مبالغ قابل توجهی از مکانیزم های 
استیجاری پیمانکار استفاده می ش��د، ۲ میلیارد ریال صرفه جویی 

کردند.
رییس واحد مکانیزم های عمومی فوالد مبارکه با تأیید این مطلب، 
هدف از اجرای این پروژه ها را به کارگیری مؤثر از دارایی های فوالد 
مبارکه و عملی نمودن هرچه بیشتر ش��عار »ما می توانیم« خواند و 
تصریح کرد: اکنون این دو جرثقیل پس از بازسازی وارد مدار شدند و 

با کارکرد قابل قبولی در حال بهره برداری هستند.
رحیم خلقی، مدت اجرای این طرح ها را دو سال اعالم کرد و گفت: 
مکانیزم جرثقیل ۱۶۵ تن، یکی از مکانیزم های اس��تراتژیک فوالد 
مبارکه و جزو کمیاب تری��ن جرثقیل از نوع موبیل در ایران اس��ت. 
بخش��ی از قطعات این مکانیزم که به علت تحریم در دسترس نبود 
با اراده و همت کارکنان زحمتکش و غی��ور تعمیرگاه مکانیزم های 
عمومی و همچنین واحد خری��د و دفتر برنامه ری��زی و نگهداری و 
تعمیرات ماشین آالت حمل و نقل، بومی سازی شد و در   نهایت پس از 
راه اندازی، بوم جرثقیل در ارتفاع ۸۸ متری تست گردید که در حال 

حاضر بدون هرگونه مشکلی در حال بهره برداری است. 

 اعالم قیمت جديد
 روغن نباتی

فهرس��ت قیمت مصرف کننده محصوالت عم��ده تولیدی 
شرکت های روغن نباتی اعالم شد.

به گزارش انجمن روغن نباتی ایران، این انجمن در راستای 
سیاس��ت های تنظیم بازار و ب��ه منظور جلوگی��ری از وقفه 
در تولید و عرضه کاالی اس��تراتژیک روغ��ن نباتی، قیمت 
 احجام عمده روغن را با احتساب کاهش ۱۰ درصدی اعالم

 کرد.
برای سایراحجام و بسته بندی  های خاص نیزبراساس توافق، 
۱۰درصد کاهش نس��بت به قیمت مصرف کنن��ده اعمال 

خواهد شد. 

اصفهان بايد جايگاه نخست 
سنگ را دارا باشد 

گروه اقتصاد - معاون صنایع کوچک شرکت شهرك هاي 
صنعتي استان اصفهان گفت: استان اصفهان باید در راستاي 
برگزاري نمایشگاه هاي س��نگ، جایگاه نخست را در سطح 

کشور پیدا کند. 
نمایشگاه سنگ استان اصفهان، قابلیت تبدیل شدن به یک 

برند معتبر را دارد.
محمد جعفري با اشاره به این که اصفهان از استان هاي برتر 
در زمینه تولید سنگ در سطح کشور اس��ت، اظهار داشت: 
برگزاري نمایش��گاه هاي تخصصي در زمینه هاي مختلف به 
صورت سالیانه در اصفهان، از اهمیت بسیار خاصي برخوردار 

است.  
وي ضمن تأکید بر اهمیت و جایگاه برگزاري نمایشگاه هاي 
س��نگ در اس��تان خاطر نش��ان س��اخت: در ح��ال حاضر 
نمایشگاه هاي سنگ به صورت موازي در استان هاي مختلف 
کشور برگزار مي ش��ود و این موضوع جایگاه صنعت سنگ 
را در سطح کشور توسعه نمي دهد. برگزاري نمایشگاه هاي 
سنگ در استان، باید به صورتي باشد که نمایشگاه هاي سنگ 
اصفهان از برترین و ویژه ترین نمایشگاه هاي برگزار شده در 

سطح کشور باشد.
معاون صنایع کوچک شرکت ش��هرك هاي صنعتي استان 
اصفهان اف��زود: درصد باالیي از س��نگ کش��ور در اصفهان 
تولید مي ش��ود و اگرچه هر س��اله نمایش��گاه هاي س��نگ 
اصفهان ب��ا کیفیت بیش��تري برگزار مي ش��ود، ام��ا هنوز 
 نمایشگاه هاي این استان حرف نخس��ت را در سطح کشور 

نمي زند.

خبر ويژه

اخبار کوتاه

4
عمده ترین میوه های وارداتی کدامند؟

سال قبل بیشترین سهم را در واردات میوه کش��ور به موز به وزن 3۵۵.۵ هزار تن اختصاص پیدا 
کرد. همچنین سال قبل ۱444 تن آناناس، ۱۸۱۵7 تن گالبی هندی، انبه و جوز انجبان، ۹۰ هزار 

تن پرتقال، ۶747 تن نارنگی، کلمانتین، ویلکینگ و مرکبات دوگونه ای مشابه، وارد کشور شد. يارانه ای به نان تعلق نمی  گیرد
دبیرستادهدفمندسازییارانهها

محمدرضافرزین

در سال گذشته قیمت نان افزایش یافت و برای کمک به مردم یارانه نقدی 
پرداخت شد، اما در سال جاری قیمت نان افزایش پیدا نکرده که یارانه به 
آن تعلق بگیرد؛ در حالی که ۲۸ ه��زار تومان برای افزایش قیمت نان در 

سال ۹۱ پرداخت شد. 
سال گذش��ته حتی یک ریال هم برای پرداخت یارانه نقدی استقراض 
نکرده ایم و تأمین منابع انجام ش��د که بخش��ی از ای��ن منابع مربوط به 
اصالح قیم��ت  حامل های انرژی اس��ت که ما کس��ب می کنیم و بخش 
دیگ��ر مربوط ب��ه ردیف های 
بودجه ای اس��ت ک��ه مجلس 
 در بودجه لحاظ می کند. البته

 همان ط��ور که اع��الم کردم 
حمایت م��ا از تولید به صورت 
نقدی نیس��ت و ب��ا اطمینان 
اعالم می کنم که برای اجرای 
قانون هدفمندی  یارانه ها، یک 

ریال کسری نداشته ایم.
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چندی پیش بر اس��اس گزارش مرکز 
گروه 
آمار به عنوان مرجع رسمی اعالم آمار اقتصاد

اقتصادی کشور، نرخ تورم فروردین ماه 
۱3۹۱ اعالم شد؛ آماری که همچنان نش��ان گر باال بودن تب 
اقتصاد کش��ور اس��ت و مردم و مس��ئوالن را ب��ه درمان خود 
می طلبد، ولی گویا این بیماری را کسی یارای مقابله یا درمان 

و حتی تسکین نیست. 
یکی از اقدامات اساسی که باید در جهت به روزرسانی شاخص 
تورم و محاسبه دقیق تر آن انجام شود، تغییر سال پایه در اندازه 

گیری شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی است.
 با گذش��ت زمان و با تغییراتی که در شرایط زندگی اقتصادی 
 و اجتماعی اف��راد جامع��ه، از جمله تغیی��ر در الگوی مصرف

  )ترکی��ب س��بد مصرف��ی( خانواره��ا، تغیی��رات درآم��دی 
)قدرت خرید افراد(، نیازهای جدید و تولید و عرضه کاالهای 
جدید، الزم اس��ت که در دوره های زمانی معینی، س��ال پایه 

شاخص مذکور نیز به روز شود. 
به همین منظور در مرکز آمار ایران که به استناد ماده ۵4 قانون 
برنامه پنجم به عنوان مرجع اصلی آمار رسمی کشور از جمله 
نرخ تورم شناخته شده اس��ت، این موضوع مورد توجه بوده و 
سال پایه ش��اخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها 
)مبنای محاسبه نرخ تورم کشور( مورد تجدید نظر قرار گرفت 

و از سال پایه ۱3۸۱ به سال پایه ۱3۹۰ تغییر یافت.

مرکز آمار با تغییر سال پایه به س��ال ۱3۹۰ و در نظر گرفتن 
آن را در قالب شاخص ۱۰۰، نرخ تورم کنونی را واقعی تر کرده 

است.
 بر پایه داده های موجود، اگر س��ال پایه همان سال ۱3۸۱ در 
نظر گرفته می ش��د، نرخ تورم بی��ش از 33.۱ درصد می بود و 
این یعنی با بازآوری س��ال پایه،  این امر به شکل صحیح تری 

محاسبه می گردد.
 بر اساس گزارش این مرکز، تورم نقطه ای فروردین ماه ۱3۹۱ 
نس��بت به فروردین ماه ۱3۹۰ رش��د 3۸/7 درصدی داشته و 
تورم میانگین ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه امسال نیز برابر 
۲۹/۸ درصد اعالم شده است. این تورم ۲۹/۸ درصدی نسبت 
به تورم ۲۸/۶ درصدی اسفندماه تغییری نزدیک به یک درصد 

را نشان می دهد. 
همچنین در این گزارش، تورم سبد »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانی��ات« 47/۸ درصد و ت��ورم کاالهای غی��ر خوراکی و 

خدماتی ۲3/۵ درصد اعالم شده است.

دخانیات و سبزيجات بر قله تورم 
بر اساس گزارش مرکز آمار، بیش��ترین تورم محاسبه شده در 
سبد کاالها، برای دخانیات و سبزیجات )سبزی ها و حبوبات( 
 بوده اس��ت که ب��ه ترتی��ب دارای ت��ورم ۸7/۵ و۶۹/۶ درصد 

هستند.

 تورم نقطه ای همین دو کاال نشان می دهد که شاخص قیمت 
مرتبط با آنها در فروردین ۹۲ نسبت به فرودین ۹۱ به ترتیب 
به مقدار ۱۰4/۹ و۱۰4/7 درصد افزای��ش یافته اند. همچنین 
کمترین تورم محاسبه ش��ده نیز به ارتباطات و آموزش تعلق 
می گیرد که میانگین س��طح عمومی قیمت های آنها در سال 
منتهی به فروردین ۹۲ به ترتیب به میزان ۸/7 و۱۰/۲ درصد 

رشد یافته است.
اما از سوی دیگر، بانک مرکزی هم با اعالم تورم3۲/3 درصدی 
برای فروردین ماه ۱3۹۱ از مرکز آمار جا نماند. بانک مرکزی 
 همچنین ت��ورم س��الیانه ۹۱ را به می��زان 3۰/۵ درصد اعالم 

کرد. 
تف��اوت۲/۵ درص��دی این 
تورم ها البته با  توجه به نوع 
سبد کاالهای مورد بررسی 
و نوع و گستره آنها، تا حدی 
قابل توجیه است. اما صورت 
مس��أله همچنان پ��ر رنگ 

است: رکود تورمی!
در ش��رایطی که بر اس��اس 
قانون برنامه پنجم توس��عه، 
کنت��رل تورم ام��ر حیاتی و 
مهم��ی در نظ��ام اقتصادی 
جمهوری اسالمی برشمرده 
می شود، مشاهده می کنیم 
که اقتصاد دولتی ما در این 
زمینه به وادادگی رس��یده 

اس��ت. این مطلب از آنجا بیش��تر نمایان می ش��ود که ملت و 
مسئولین ما آرام آرام به تورم عادت کرده اند و ما عالوه بر تورم 
چیره بر اقتصادمان، از عادت کردن به تورم و خو گرفتن با آن 

رنج می بریم.
 ش��اید همین پذیرش عمومی تورم اس��ت که ما را به این جا 
کشانده و این مسأله باعث می شود چرخ تورم همچنان بگردد 

و دولت در جهت کاهش و مدیریت آن گام مثبتی بر ندارد. 
همه این موارد درحالی اس��ت که قرار است امسال ملت ایران 
حماسه ساز باش��ند و یکی از این حماس��ه ها بناست حماسه 

اقتصادی باشد.
 آیا با این موارد و با حادث شدن اتفاقاتی از این دست، می توان 
امیدوار بود که مردم زیر بار فش��ارهای هم��ه جانبه اقتصادی 

نشکنند و مقاومتشان در هم نریزد؟ 

بیشترين افزايش قیمت برای دخانیات و سبزيجات

بانک مرکزی روی دست مرکز آمار زد!

تورم سبد 
»خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و 
دخانیات« 47/8 

درصد و تورم 
کاالهای غیر 

خوراکی و خدماتی 
23/5 درصد اعالم 

شده است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رأی
744 کالس��ه پرونده: 1750/91. شماره دادنامه:91/1/31-36. مرجع رسیدگی: شعبه 
8 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: سید علی عاملی فرزند محمدحسین نشانی: 
اصفهان رهنان خ ش��هیدان غرب��ی مبلمان اصفهان هنر. وکیل: علی ش��یرزاده فرزند 
اس��ماعیل به نش��انی اصفهان نبش س��ه راه سیمین ساختمان کاش��ی مرجان طبقه 
سوم. خوانده: علی سلحشوری فرزند ش��اه کرم به نشانی: مجهول المکان. خواسته: 
محکومی��ت خوانده ب��ه پرداخ��ت 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 
195690-91/9/30 بانک تجارت و مطلق خس��ارت هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکی��ل و تاخی��ر تادیه. با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا 
ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای 
قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص دعوی آقای س��ید عل��ی عاملی با وکالت 
علی ش��یرزاده به طرفیت آقای علی سلحشوری فرزند ش��اه کرم به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 195690 مورخ 91/9/30 به عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که با استناد مواد 
310 و 313 قان��ون تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
هزینه های نش��ر آگهی و 44/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/9/30( 
ت��ا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
745 ش��ماره: 1457/91ش8. به موجب رای شماره 1843/91 تاریخ 91/10/30حوزه 
8 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه اله 
ی��ار صالحی نش��انی محل اقام��ت مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 
19/500/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 42000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه های نش��ر آگهی و خس��ارت تاخیر 

در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موص��وف 91/6/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان علیرضا مس��تاجران گورتانی فرزند اسداله با وکالت علی شیرزاده به نشانی 
مح��ل اقامت اصفه��ان- خ کهندژ – صد متر به داخل خیابان نبوی منش س��مت چپ 
کارگاه مس��تاجران صادر و اعالم می نماید بابت یک فقره چک به شماره 342389-

90/6/10 بانک ملی ایران. م��اده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن 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. شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
746 در خصوص پرونده کالس��ه 92-132 خواهان عاسیه علیدوستی با وکالت آقای 
علی ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه 2 فقره چ��ک به مبلغ 50/000/000 
ریال و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و نش��ر به طرفی��ت مجید قانی دهکردی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 92/4/5 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان – ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
747 در خصوص پرونده کالس��ه 970/91 خواهان آق��ای محمد امینی نورگورانی با 
وکالت امیرحس��ین دهقان نژاد دادخواس��تی مبنی بر الزام خوان��دگان به حضور از 
دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رس��می قطعه زمین پالک ثبت��ی 15177/986 بخش 5 
مقوم به بیس��ت میلیون ریال و پرداخت مطلق خس��ارات به طرفیت مرتضی ساعدی 
– محمدحس��ین ش��عربافان – محمد حسن ش��عربافان – فریناز امیدیان تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخه 92/4/8 س��اعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در خیابان 
س��جاد – اول ارب��اب – روبه روی مدرس��ه نیلی پور – جنب س��اختمان صاب – 

پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان – شعبه 26 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 
748 شماره: 1359/91ش9. به موجب رای غیابی شماره 1817 تاریخ 91/10/19حوزه 
شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
احم��د تقدس زاده فرزند رضا نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: 
حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت شهاب مدل 1382 
به ش��ماره انتظامی 8341 اصفه��ان 35 به نام محکوم له مجید یوس��فی قوام آبادی 
فرزند حس��ن به نشانی دروازه تهران کوچه آب و فاضالب پالک 22. ماده 34 قانون 
اج��رای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر 
صورتی که خود را قادر ب��ه 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.

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
749 کالس��ه پرونده: 1854/91. شماره دادنامه:92/2/2-105. مرجع رسیدگی: شعبه 
9 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: س��ید وحید موسوی به نشانی اصفهان - 
خیابان غرضی - خیابان خردمند- مجتمع مسکونی بهاران 5- بلوک 4 شمالی- واحد 
13- طبقه اول. خوانده: پرویز علی اشرفیان آذری به نشانی: مجهول المکان. خواسته: 
الزام به تحویل اصل مدارک. ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را 
اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورای حل اختالف. 
در خصوص دعوی آقای س��ید وحید موس��وی بطرفیت آقای پرویز علی اشرفیان 

آذری بخواس��ته الزام خوان��ده به تحویل اصل مدارک از جمله ق��رارداد فی مابین و 
کپی از وکالت نامه بانضمام مطلق خس��ارات و هزینه دادرسی مقوم به 50/000/000 
ریال بشرح متن دادخواس��ت با بررسی اوراق پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی 
و اظهارات خواهان در جلس��ه مورخه 92/1/19 با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه مذکور حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز 
ارس��ال ننموده لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و باستناد مواد 
198 و 519 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به تحویل اصل 
قرارداد ش��ماره 41274 مورخ 81/11/12 منعقده با شرکت عمران آبشار طبق وکالت 
نامه رس��می ش��ماره 151047 مورخ 90/3/22 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 
 4 حوزه ثبتی ارومیه اعطائی از س��وی خوانده که کپی برابر اصل آن ضمیمه پرونده

می باش��د و پرداخت 118/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
750 ش��ماره: 1607/91ش14ح. به موجب رای شماره 1986 تاریخ 91/11/26حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
س��ید ایمان خادم طبائی تلک آبادی فرزند سید آقا نشانی محل اقامت مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو پراید 
به ش��ماره 426 ق 25 ایران 23 و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له آقای محمد اسکندری با وکالت خانم ندا حیدری  
به نش��انی اصفهان – شریعتی غربی – نرسیده به چهار راه پلیس – ساختمان ایران 
زمی��ن – ط 5- واحد109. ماده 34 قان��ون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن 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. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
751 آقای سید ناصر راست قلم دارای شناسنامه شماره 20135 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 661/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اکرم اس��فندیاری بشناس��نامه 360 در تاریخ 91/10/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو دختر و یک همسر دائمی و یک مادر به نام های ذیل: 1- مینا سادات راست قلم ش 
ش 1273671694 )دختر متوفی(. 2- ش��یما سادات راست قلم ش ش 1274329604 
)دختر متوفی(. 3- س��ید ناصر راس��ت قلم ش ش 20135 )پسر متوفی(. 4- عالم تاج 
توکل��ی قینان��ی ش ش 278 )مادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
752 در خص��وص پرونده کالس��ه 148/92 خواهان آرش علی ن��ژاد با وکالت میدیا 
نوژن دادخواس��تی مبنی بر فس��خ قولنامه و اس��ترداد خودرو به طرفیت امیرحسین 
آزاد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخه 92/3/26 س��اعت 9/30 صبح 
تعیی��ن گردیده، ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان 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 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
753 در خصوص پرونده کالس��ه 1807/91 خواهان نصی��ر صادقی با وکالت میدیا 
نوژن دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت رس��ول سربی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخه 92/3/26 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
754 آقای اصغر علیمرادی دارای شناس��نامه شماره 18014 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 668/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان احمد آقا علیمرادی بشناسنامه 298 در تاریخ 91/11/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
4 فرزند پسر و دو فرزند دختر و یک همسر دائمی به شرح ذیل: 1- اصغر علیمرادی 
ش ش 18014 )فرزند(. 2- عبدالرس��ول علیم��رادی ش ش 430 )فرزند(. 3- محمود 
علیم��رادی ش ش 71673 )فرزن��د(. 4- مجید علیم��رادی ش ش 1977 )فرزند(. 5- 
میمنت علی مرادی ش ش 1042 )فرزند(. 6- طاهره علیمرادی ش ش 43652 )فرزند(. 
7- اقدس علی مرادی ش ش 160 )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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
755 خانم فرزانه جابری با قیمومیت کیانا س��عادتمند و با وکالت مریم صادقی دارای 
شناس��نامه ش��ماره 918 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 666/92ح10 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان جمشید 
س��عادتمند بشناس��نامه 2880 در تاریخ 91/5/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک دخت��ر به نام ذیل: 1- کیانا 
س��عادتمند ش ش 1273028147 )دخت��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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
756 آقای رضا نصراصفهانی دارای شناس��نامه ش��ماره 12 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 664/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان شعبانعلی نصراصفهانی بشناسنامه 39 در تاریخ 88/3/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و چهار دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- رضا نصراصفهانی ش 
ش 12 )پس��ر متوفی(. 2- مهین نصر اصفهانی ش ش 57 )دختر متوفی(. 3- صدیقه 
نص��ر آزادان��ی ش ش 9 )دختر متوفی(. 4- ش��هین نصراصفهان��ی ش ش 6 )دختر 
متوف��ی(. 5- اکرم نصر اصفهان��ی ش ش 19 )دختر متوفی(. 6- نصرت نصرآزادانی 
ش ش 33 )همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ریحانه رحیمی 

کالس دوم ابتدایی 

دبستان سجاد1

دانش آموز ممتاز 

با تشکر از معلم و مدیر مدرسه



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی 

هفت

جلوگیری از ورود »ملکه« به دانشگاه ها 
باشه آهنگر پس از اکران خصوصی »ملکه«،گفت: با وجود مشکالت بسیاری که این فیلم طی 
کرده تا به مرحله اکران برسد، متأسفانه با خبر شدم که نمایش این فیلم در سطح دانشگاه ها 
ممنوع شده است؛ چراکه این گونه تشخیص داده شده که فیلم »ملکه« اثر ضدجنگی است.
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بررسی »سکوت« در سینما تک
س��ینما تک اصفه��ان در دومی��ن هفته 
بازگشایی مجدد خود به سراغ دو فیلم از 
فیلمساز صاحب سبک سوئدی، اینگمار 

برگمان رفته است.
این سینما در س��انس اول روز سه شنبه 
۱۷ اردیبهشت س��ال جاری رأس ساعت 
۱۶ فیلم »سکوت« و در سانس دوم رأس 
ساعت ۱۸:۳۰ فیلم »پرسونا« را از این کارگردان نمایش می دهد. اینگمار 
برگمان با نام کامل ارنست اینگمار برگمان کارگردان، نویسنده و تهیه کننده 
معاصر سوئدی بود. وی از برجسته ترین فیلمسازان سوئد است. او نخستین 
فیلمش را در سال ۱۹۴۵ به نام »بحران« ساخت. وی پس از فیلم »خانه 
بازی« که آن را در س��ال ۱۹۴۹ میالدی ساخت، به آفرینش شاهکارهای 
سینمایی همت گماشت. نخستین فیلم سینمایی تحسین برانگیز او به زبان 
انگلیسی »فریادها و نجواها« نام دارد. از دیگر فیلم های مشهور وی می توان 
به »پرسونا« و »مهر هفتم« اشاره کرد.  آخرین فیلم سینمایی به کارگردانی 
برگمان »ساراباند« )۲۰۰۳( نام دارد که فیلمی تلویزیونی است. طراحی 
چهره »اینگمار برگمن« بر روی اسکناس ۲۰۰ کرون سوئد به پاس یک عمر 
دستاورد سینمایی و تالش در جهت ترویج فرهنگ و توسعه صنعت فیلم 
سوئد انجام گرفته است.عالقه مندان برای دیدن این دو فیلم می توانند در 
تاریخ و زمان یاد شده به سینما تک اصفهان واقع در پل آذر، ابتدای خیابان 

توحید، مجموعه فرهنگی، هنری فرشچیان مراجعه کنند.

»سودای وطن« در بازار موسیقی
آلبوم »سودای وطن« به آهنگسازی محمد موحدنیا و خوانندگی علی 

یاری پور در بازار موسیقی کشور منتشر شد.
این مجموعه اولین اثر موحدنیاست که به یاد استادش پرویز مشکاتیان 
شکل گرفته و شامل قطعات س��ودای وطن، سرود وطن، مجنون و ر ها، 
پروانه وار، مست و کف زنان، بیکران عشق، ای عاشقان و ِرنگ مستان در 
مقام دشتی و شور است که در چهار بخش نیز دارای تکنوازی سازهای 
سنتور، نی، تار و کمانچه را شامل می شود. همچنین آهنگسازی، تنظیم 

و نوازندگی س��نتور این مجموعه را 
محمد موحدنیا برعهده داشته و اشعار 
نیز از عطار و موالنا انتخاب ش��ده که 
البته در قطعه »س��رود وطن« کالم 
آن توسط موحدنیا سروده شده است.

محمد موحد نیا نوازنده سنتور، دوره 
عالی موس��یقی و مباحث تخصصی 
این س��از را در مکتب زنده یاد پرویز 
مشکاتیان آموخته و چند سالی است 
تمام ت��الش و برنامه ری��زی وی در 
زمینه آهنگسازی معطوف شده است.

همه جا صحنه تئاتر
جم�ال نوروز باق�ری - بی ش��ک هر کس ک��ه هنر را 
 به مفهوم واقعی خود بشناس��د، مکانی ب��رای خود قائل 
نمی شود، همان طور که هنر نمایشی قابلیت آن را دارد 
که در هر مکانی اجرا شود؛ به عبارت دیگر، همه جا صحنه 
تئاتر است و هر جایی که یک یا چند بازیگر بتوانند بازی 

کنند، همانجا بازیگاه تئاتر است.
این روزها در فهرس��ت اجراهای تئاتری کشور اصطالح 
»تئاتر محیطی« زیاد به گوش می رس��د. ای��ن تئاتر در 
ایران به اجراهایی اطالق می شود که بیرون از سالن های 
حرفه ای تئات��ر و معم��والً در فض��ای کافی ش��اپ ها و 
سالن های انتظار اجرا می ش��وند؛ اجراهایی ساده و بدون 
دکور خاص و معموالً با تعداد بازیگران اندک. صرف نظر 
از کارگردانان��ی که آگاهانه به س��مت ای��ن گونه اجراها 
می روند، گروه هایی نیز وجود دارند که علت رویکرد خود 
به این اجراها را کمبود سالن حرفه ای تئاتر می دانند و از 
این وضعیت گله مندند، غافل از این ک��ه در حال اجرای 

یکی از نوین ترین شکل اجرای تئاتر در دنیا هستند.
در تئاترهای ام��روز جهان کارگردان��ان تجربه گرا برای 
آنکه از تئاتر س��النی و تئاتر تجاری دوری گزینند، سعی 
می کنند اجراهای خود را از سالن های رسمی خارج کنند 
و از هر فضایی برای اجرا استفاده کنند. البته تماشاگران 
هم در این زمینه آگاهی دارند؛ یعن��ی هم کارگردانان و 
هم مخاطبان با انتخابی آگاهانه از تئاتر متعارف س��النی 

فاصله می گیرند.
نکته مهم، این واقعیت اس��ت که تئات��ر در فضای باز و یا 
غیرس��النی را نباید با تئاتر خیابانی یکی گرفت. اگر چه 
تئاتر به طور کل��ی از فضاهای باز آغاز ش��ده، اما منظور 
از فضای باز در جهان معاصر با فض��ای باز در یونان قدیم 
به کلی متفاوت اس��ت. در دنیای امروِز تئاتر، هر نمایشی 
قابلیت آن را دارد که در هر مکانی اجرا شود.  با این نظریه، 
گروه های انعطاف پذیری که م��ی توانند با دکور و لباس 
و امکانات و وس��ایل صحنه مختصرت��ری نمایش خود را 
اجرا کنند، دیگ��ر معطل نوبت س��الن نمی مانند. ضمن 
این که باید در نظر داشت در این گونه تئاترها باید بلیت 
فروخته شود و این نمایش ها نباید رایگان و یا وابسته به 

بودجه های دولتی یا خصوصی باشند.
ش��اید یکی از راه های برون رف��ت از کمبود س��الن در 
اصفهان و اجرا نمایش، اس��تفاده از تئاتر محیطی باش��د 
منوط به این که با دانش و علم به پی��ش رود و بتواند در 
کنار مردم به اجرای اثر بپردازد تا بتواند هم در ارایه آن به 

مخاطب به تعامل بیشتری دست پیدا کند.

سینمای ایران از همان آغاز شکل گیری 
گروه 
تا کنون به دلیل محدودیت های موجود فرهنگ

در هر دوره، از تنوع ژانر اندکی برخوردار 
بوده و همی��ن موضوع، بر ش��خصیت پردازی در فیلم ه��ا و ارایه 
الگوهای انس��انی و تیپ های رفتاری و اخالقی تأثیر چشم گیری 

داشته است.
پیش از انقالب، بیشتر فیلم ها از تم اجتماعی و دو قطب جوانمرد 
و جاهل برخوردار بودند و به ندرت فیلم هایی خارج از این الگوی 
رایج و در حال وهوای دیگر ژانرها تولید می ش��دند. در این تغییر 
رویه، فیلم ها یا به شدت سیاس��ی و ایدئولوژیک بودند، یا خیلی 

سخیف و دم دستی، با روایت داستان های عاشقانه آبکی. 
در میان مجموع چنین فیلم هایی، کمتری��ن جایی برای بروز و 
پرورش ش��خصیت های حقیقی جامع��ه و پرداختن به صنوف و 
مشاغل دیگر نبود و اگر هم بود، در بستر طنز و لودگی می نشست 

و از تصویر حقیقی خود بسیار فاصله می گرفت. 
یکی از شخصیت هایی که در سینمای پیش از سال ۵۷، اغلب با 
قصد و غرض تصویری تحریف شده و ابزاری و به طور معمول در 
حاشیه از آن ارایه می شد، چهره روحانیت بود. در آن مقطع زمانی 
به دلیل فضای غیراس��المی حاکمیت، کسی سراغ ساخت فیلم 
با محوریت یک روحانی یا حتی ب��ه عنوان نقش دوم و چندم هم 
نمی رفت، اما این ماجرا با وقوع انقالب اسالمی یکسره تغییر کرد و 

از نخستین فیلم هایی که در واپسین سال های دهه ۵۰ و سال های 
ابتدایی دهه۶۰ تولید ش��دند، چه��ره و حض��ور روحانیون)که 
نقش عمده و مهم��ی در ش��کل گیری انق��الب و هدایت مردم 
داش��تند(، اهمیت دوچندان یافت و ناگهان سینمای نوین ایران 
 با سیلی از فیلم هایی مواجه ش��د که روحانیون یک پای قصه آن

 بودند. با این حال، در تمام س��ال های ده��ه ۶۰ و نیمه اول ۷۰، 
هیچ فیلمی به ش��کل مستقیم به این قش��ر جامعه و مشکالت و 
جایگاهشان در جامعه نپرداخت، ولی س��ال های پایانی دو دهه 
پیش و حتی بیشتر از آن شروع دهه ۸۰، موجی از شکوفایی نقش 
روحانی به ساحل سینمای ایران خیز برداشت و یکباره توجه و نگاه 

جامعه و برخی از فیلم سازان به روحانیت جلب شد. 
ضرورت بررس��ی و پرداختن ب��ه جایگاه روحان��ی در فیلم های 
سینمایی و حضورش در قالب شخصیتی باورپذیر، دغدغه ذهنی 
شماری از سینماگران، منتقدان، مخاطبان و خوِد روحانیون شد. 
ناگهان همه بسیج ش��دند تا تصویری باورپذیر و مؤثر از عالمان 
روحان��ی در فیلم ها به نمای��ش بگذارند. جال��ب آن که پیش تر، 
روحانی ها در س��ریال و فیلم های تلویزیونی نقش باورپذیرتری 

نسبت به فیلم های سینمایی داشتند. 
هم��ه آن چ��ه کارگردان��ان س��ینمای ای��ران در فیلم ه��ای 
قبل��ی خ��ود از جامع��ه روحانی��ت ارای��ه داده بودن��د، ب��ه 
اف��رادی عب��ا ب��ه دوش و معم��م خت��م می ش��د ک��ه آرام 

 و متی��ن ح��رف می زنن��د و ن��گاه س��ر ب��ه زی��ری دارن��د. 
حال آن که این کوشش محدود و سطحی، سبب دور شدن تصاویر 
آنها از واقعیت شد. در سیمای روحانیون جدید در فیلم ها، رفتار 
و حاالت حقیقی چنین شخصیت هایی متجلی نبود. گرچه این 
برداشت های شخصی و گاه غلط فیلم س��ازان، هرگز با واکنش و 

اعتراض روحانیون مواجه نشد.
سرانجام دو جبهه از کارگردان های عالقه مند به استفاده از تصویر 
روحانیت و التزام حض��ور آن در فیلم هایش��ان، روی کار آمدند. 
نکته جالب توجه در این میان، گرایش برخی فیلم سازان به ارایه و 
استفاده از روحانیت در قالب فیلم و موقعیت های کمیک بود، یا در 

شکل دیگری از آن، بازیگرانی 
ک��ه پی��ش از آن ب��ه عن��وان 
کمدین ش��ناخته می ش��دند، 
در جلد روحانی��ون فرو رفتند 
که این تمهید، نه تنها س��بب 
تأثیرپذی��ری تماش��اگران از 
نقش و پیام آن نمی ش��د، که 
آنها را به خنده ای ناخواس��ته 
وامی داش��ت. در فیلم ه��ای 
»س��نتوری« »فرش ب��اد« و 
»لطفاً مزاحم نشوید«، می توان 
نمونه های��ی از روحانی��ون 
شوخ طبع و طناز را شاهد بود. 
وجه تصوی��ر کمیک روحانیت 
در س��ینما، ب��ا س��اخت فیلم 
حساسیت برانگیز »مارمولک« 
در سال ۸۳ به کارگردانی کمال 

تبریزی راه اندازی شد؛ فیلمی که گرچه اکران محدودی داشت و 
خیلی زود از پرده سینماها پایین کشیده شد، اما در همان زمان 
کوتاه نمایش عمومی به دلیل موضوع فیلم و بازی پرویز پرستویی، 
فروشی قابل قبول و استقبالی چش��م گیر را تجربه کرد. این فیلم 
کپی ایرانیزه شده ای بود از فیلم »ما فرشته نیستیم« به کارگردانی 

نیل جردن و با نگاهی به خط داستانی رمان »بینوایان«.
جالب آن که چون بیش��تر کارگردان ها در تولیداتش��ان به وجه 
اقتصادی فیلم نیز توجه دارند، برای آفرینش چنین نقش هایی از 
ستارگان جوان و خوش سیمای س��ینما دعوت به پوشیدن عبا و 
عمامه می کنند. تا این لحظه بازیگران متعددی که پیش تر آنها 
را در نقش جوان اول های سینما و فیلم های اجتماعی و عاشقانه 

دیده بودیم، در نقش روحانی ظاهر شده اند. 

بررسی جایگاه روحانیت بر پرده نقره ای به انگیزه اکران »رسوایی« 

روحانی  در سینما 
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یکی از 
شخصیت هایی 
که در سینمای 

پیش از سال 5۷، 
اغلب با قصد و 

غرض تصویری 
تحریف شده و ابزاری 

و به طور معمول 
در حاشیه از آن 

ارایه می شد، چهره 
روحانیت بود

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

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
721 شماره دادنامه: 9109970351300314. شماره پرونده: 9009980351300934. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900945. خواهان: شرکت س��هامی بیمه ایران با وکالت آقای 
عباس خدادادی به نشانی اصفهان – خ پنج آذر- ک آذر 7- ساختمان پنجم- واحد7. 
خوان��ده: آقای مصطفی زارعی به نش��انی مجه��ول المکان. خواس��ته: مطالبه طلب. 
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم رسیدگی را 
اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه. در خصوص دعوی ش��رکت سهامی بیمه ایران با وکالت عباس خدادادی 
ب��ه طرفیت مصطفی زارع بخواس��ته مطالبه مبلغ هفت میلیون و چهارصد و ش��صت 
ه��زار ریال به انضمام هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و خس��ارت تاخیر تادیه، 
با توجه به محتویات پرونده و مس��تندات ابرازی خواهان و نظریه افسر کاردان فنی 
تصادف��ات که خوان��ده را در بروز حادثه تصادف صد در ص��د مقصر اعالم نموده 
اس��ت و شرکت خواهان نسبت به پرداخت خس��ارت به زیان دیده اقدام نموده است 
و خوانده علی رغم ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده 
و دفاع��ی که موثر در دعوی باش��د از خود بعمل نیاورده اس��ت ل��ذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد تش��خیص علیهذا دادگاه به اس��تناد م��واد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی و مواد ی��ک و 2 قانون مس��ئولیت بدنی حکم ب��ه محکومیت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و ش��صت ه��زار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یکصد و شصت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواس��ت 90/9/23 
ت��ا زمان تادیه آن در حق خواه��ان صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همی��ن دادگاه و پس از آن ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. 

طاوسی – رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
722 نظر به اینکه در پرونده کالسه 911422 دادخواست خانم سمیرا قاسمی جعفری 
بطرفیت آقای امیر بردبار بخواسته طالق با توجه به اینکه در پرونده خواهان نشانی 
خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است و قرار ارجاع امر بداوری صادر شده است 
لذا به خوانده ابالغ می شود ظرف مهلت بیست روز نسبت به معرفی یک نفر داور واجد 
شرایط که از اقارب خویش، مؤمن متعهد، آشنایی نسبی به مسائل شرعی، خانوادگی، 
اجتماعی حداقل چهل سال تمام به این شعبه معرفی تا ضمن تشکیل جلساتی با حضور 
زوجین و داور زوجه س��عی و تالش خود را در رفع اختالف و اصالح ذات نموده و 
نظریه خود را ظرف مهلت بیست روز به این شعبه ارائه نمایند در غیر اینصورت دادگاه 
 راسا اقدام خواهد نمود. افغانی – مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ رأی
723 شماره دادنامه: 9109970351100925. شماره پرونده: 9009980351101042. 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901044. خواهان: ش��رکت شیر پاس��توریزه پگاه اصفهان 
بمدیریت آقای مهرداد رومی با وکالت آقای صالح صغیری به نشانی اصفهان کیلومتر 
5 جاده تهران مقابل پاالیشگاه دایره حقوقی. خواندگان: 1- آقای غالمعباس لطفی نیا 
به نش��انی مجهول الم��کان. 2- آقای حمیدرضا و فروغ هر دو نقدعلی فروش��انی به 
نش��انی اصفهان – خ محتش��م کاشانی – کوی ش��هید رحیمی – بن بست محبوب – 
پ14/زنگ باال کدپس��تی 8175818453. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه. 
در خصوص دعوی ش��رکت شیر پاس��توریزه پگاه اصفهان به مدیریت آقای مهرداد 
رومی به طرفی��ت آقایان و خانم 1- حمیدرضا نقدعلی فروش��انی )متعهد( 2- فروغ 
نقدعلی فروشانی و 3- غالمعلی لطفی نیا )ضامنین( به خواسته محکومیت تضامنی به 
پرداخت 300/000/000 ریال و خس��ارات وجه چک 080851-90/9/2 بانک صادرات 
میدان پادگان )ارتش( با توجه به متن دادخواس��ت، کپ��ی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت و تعهدنامه ضامنین مذکور و اصاله الظهور و اینکه خواندگان حضور نیافته 
و دفاعی به عمل نیاورده اند. فلذا دادگاه خواهان را محق تشخیص و مستنداً به مواد 
198، 515، 519 از ق.آ.د.م و تبص��ره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور چک و نظریه 
تفس��یری آن مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام و م��واد 249 و 304 از قانون 
تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت 1- 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2- 6/055/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 3- 100/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 
4- خس��ارات تاخیر تادیه از سررسید تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق خواهان 
محکوم می نماید نظر به اینکه حق الوکاله مختص وکالی رس��می دادگستری است و 

به نماینده قضایی و حقوقی تعلق نمی گیرد لذا مس��تنداً به ماده 197 از ق.آ.د.م حکم 
ب��ه رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. ولی اله کافی – رئیس شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
724 شماره دادنامه: 9109970361502388. شماره پرونده: 9109980361501423. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911485. خواهان: خانم زهرا قندهاری علویجه با وکالت خانم 
زهرا سلحش��وری شوس کشته به نش��انی اصفهان – نجف آباد – چهار راه امام – 
ابت��دای خیابان 15 خرداد مرکزی – طبقه فوقانی کاش��ی قائ��م. خوانده: آقای احمد 
قندهاری به نش��انی مجهول المکان. خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه. 
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
ذیل مب��ادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص دعوی خانم زهرا 
قندهاری علویجه فرزند ابراهیم با وکالت خانم زهرا سلحشوری به طرفیت آقای احمد 
قنده��اری علویجه فرزند علی اکبر )مجهول المکان( به خواس��ته صدور گواهی عدم 

امکان سازش، در این پرونده مالحظه می شود خواهان در جلسه دادرسی بیان نمود 
که )ما حدوداً 23 سال است که ازدواج کردیم و دارای سه فرزند به نامهای آناهیتا 23 
س��اله، علی 17 ساله و آرمیتا 10 ساله هستیم، همسرم به دلیل مشکالت و بدهکاری 
مالی حدوداً 12 سال است که متواری است البته که گاه به منزل می آمد ولیکن حدوداً 
 چهار س��ال اس��ت که منزل را ترک کرده و هیچ خبری از وی نیس��ت و هیچ نفقه ای

نیز پرداخت نکرده اس��ت لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان س��ازش را دارم ....( 
گزارش تحقیق محلی حکایت از آن دارد زوج حدوداً چهار سال است که منزل مشترک 
را ترک نموده است، شهود خواهان نیز صحت ادعای وی را تایید نموده اند، همچنین 
مالحظه می ش��ود تالش دادگاه و داوران جهت حل و فصل موضوع به نتیجه نرسید، 
عل��ی هذا دادگاه با توجه به مفاد دادخواس��ت و اظه��ارات خواهان و گواهان وی در 
جلس��ه دادرسی و توجهًا نظر به تحقیق محلی صورت گرفته توسط مرجع انتظامی و 
ب��ا توجه به عدم حضور خوانده به رغم ابالغ از طریق نش��ر آگهی و عدم ارائه دفاع 
موثر جهت رد ادعای خواهان و نظر به تخلف زوج از بندهای یک و هش��ت از شروط 
ضمن العقد مس��تنداً ب��ه ماده 1119 قانون مدنی و ماده 9 قان��ون حمایت از خانواده 
گواهی عدم امکان س��ازش زوجین صادر و اع��الم می گردد نوع طالق در حکم بائن 
اس��ت و عده طالق چهارماه و ده روز می باش��د رعایت مف��اد 1134، 1135، 1140، 
1141 قانون مدنی حس��ب مورد بر عهده مجری صیغه طالق می باش��د، مدت اعتبار 
گواهی صادره ظرف س��ه ماه از تاریخ ابالغ رای قطعی می باشد رای صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز 
 پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د.

شفیع زاده – رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
725 شماره اجرائیه: 9110420351900206. شماره پرونده: 9109980351900166. 
شماره بایگانی شعبه: 910169. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351901776 محکوم علیه حس��ین علی باالیی 
فرزند یداله نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت بابت نفقه از تاریخ 87/10/1 لغایت 
90/12/17 ب��ه پرداخ��ت 58/043/000 ریال و از تاری��خ 90/12/18 نیز ماهیانه مبلغ 
1/680/000 ری��ال و به پرداخت مبلغ 1/110/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق 
محکوم له صغری شاه سنایی فرزند تقی به نشانی زینبیه – جاده حبیب آباد – شهرک 
امام حسین – ک بنی فاطمه –پ55 و پرداخت مبلغ 2/902/000 ریال بابت حق االجرا 

با رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
ق��ادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفی نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 

و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه 
 نمائید. حس��ین پیرامون – مدیر دفتر ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
726 شماره اجرائیه: 9210420351400035. شماره پرونده: 9109980351400334. 
شماره بایگانی شعبه: 910334. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
دادنامه 9109970351401242 محکوم علیهما 1- مریم بس��الت پور فرزند مهدی به 
نش��انی اصفهان – خ کاوه- ش��هرک میالد- میالد3- پ190-ط3. 2- مجتبی زارعی 
فرزند حس��ن نش��انی اصفهان – خ چم��ران – اتومبیل پردیس نو. 3- اکبر بس��الت 
پور فرزند مهدی نش��انی اصفهان – خ کاوه – ش��هرک میالد – میالد3- پ190-ط3 
محکومن��د به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 3/655/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه واخواس��ت س��فته، همچنین حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براس��اس قرارداد بانکی از 
تاریخ واخواس��ت س��فته ها تا زمان وصول در حق محکوم له بانک ملت با مدیریت 
آقای علی دیواندری نش��انی اصفهان – خ ش��یخ صدوق ش��مالی وکیل: آقای آرش 
ش��یرانی به نش��انی اصفهان – خ فروغی – روبروی بانک صادرات – ابتدای ک 23 
وکی��ل بانک ملت و مبل��غ 4/500/000 ریال بابت حق االج��را در حق صندوق دولت 
می بایس��ت پرداخت نماید. رعای��ت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم 
علی��ه مکلف اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائی��ه ظرف ده روز 
مف��اد آنرا بموق��ع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ی برای پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتی که 
خ��ود را ق��ادر به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیک��ن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا ص��ورت خالف واقع از دارایی خ��ود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مج��ازات حبس از 61 روز تا 6 م��اه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت های مال��ی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 
 حس��ین مرتضایی – مدیر دفتر ش��عبه چهارده��م دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
727 شماره دادنامه: 9209970353300004. شماره پرونده: 9109980358901330. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911350. شاکی: آقای س��ید علی هاشمی به نشانی اصفهان 
– چهارباغ خواجو – مش��تاق اول – خ ابوالحس��نی اصفهان��ی – ک ش زالی – ک ش 
منصوری – پ7. متهمین: 1- آقای اسماعیل عباسی به نشانی اصفهان – خ زینبیه – خ 
س��ودان – کوی کرمی – دست راست – درب سوم. 2- آقای تورج داودی به نشانی 
مجهول المکان. اتهام ها: 1- شرب خمر. 2- سرقت مستوجب تعزیر. گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقایان 1- اس��ماعیل عباس��ی سورکی 
فرزند س��لمان مبنی بر مش��ارکت در سرقت خودرو و شرب خمر و 2- تورج داودی 
فرزند ایرج مبنی بر مش��ارکت در سرقت خودرو، دادگاه با توجه به گزارش ضابطین 
و ش��کایت اولیه شاکی و اقرار متهم ردیف اول و سایر قرائن موجود از جمله فراری 
بودن متهم ردیف دوم بزه کاری ایشان را محرز دانسته در خصوص سرقت هرکدام 
را به ش��ش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه ش��الق تعزیری با استناد به ماده 656 
قانون مجازات اس��المی و مته��م ردیف اول را عالوه بر آن به جهت ش��رب خمر با 
اس��تناد به ماده 174 قانون مذکور وی را به تحمل هشتاد ضربه شالق به عنوان حد 
ش��رب خمر محکوم می نماید که مجازات حبس و ش��الق تعزیری متهم ردیف اول با 
توجه به جلب رضایت شاکی و اقرار و عدم سابقه کیفری با استناد به ماده 22 ق.م.ا 
به سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل یم شود رای صادره در خصوص متهم ردیف 
اول حض��وری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل تجدید نظرخواهی و در خصوص 
متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی می باش��د. علی رحیمی فرد – رئیس شعبه 107 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار متهم
728 نظر به اینکه آقای آیت ا... صادقی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی حسب شکایت خانم 

منصوره اس��ماعیلیان فرزند مهدی از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 911627 
د/30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده است، بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، دادسرای 
ناحی��ه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم 
حض��ور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معم��ول خواهد گردید. 
 م الف: 933 اعظم صادقی - دادیار ش��عبه 30 دادس��رای عموم��ی و انقالب اصفهان

وقت رسیدگی 
731 آقای عباس آتش به وکالت از سوی آقای پرویز آتش ضعیف دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه 50/000/000 پنجاه میلیون ریال تمام به موجب یک طغری چک شماره 
644914-76/11/20 بانک ملت ش��عبه خاقانی تقدیم که به این شعبه ارجاع و به لحاظ 
عدم شناس��ایی خوانده آقای اصغر میرمعصومی فرزند حس��ن در آدرس اعالمی با 
نشر این آگهی از نامبرده دعوت می شود در جلسه رسیدگی مورخه 92/3/18 ساعت 
13/30 در این شورا واقع در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. م الف: 1685 شعبه 

30 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
741 آقای مجید بنایی دارای شناس��نامه ش��ماره 976 به شرح دادخواست به کالسه 
687/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ناصر آقا بنایی بشناسنامه 126 در تاریخ 91/10/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک 
دختر و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- مجید بنایی ش ش 976 )پسر متوفی(. 
2- س��عید بنایی ش ش 1 )پسر متوفی(. 3- رضا بنایی ش ش 3268 )پسر متوفی(. 
4- صدیق��ه بنای��ی ش ش 2208 )دختر متوفی(. 5- کوک��ب عبدالرحیمی ش ش 122 
)همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
742 آقای شاپور مهرپویا دارای شناسنامه شماره 107 به شرح دادخواست به کالسه 
681/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان گلدیس مهرپویا بشناسنامه 1270218980 در تاریخ 1392/1/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- ش��اپور مهرپویا ش ش 107 )پدر(. 2- ش��هین انفهام ش ش 656 )مادر( 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 آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
743 اج��رای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای 
در خصوص کالس��ه پرونده 506/90 ج ح8 له آقای حس��ین صالحی با وکالت خانم 
اعظم محمدی و فاطمه محمدی علیه کارفرمای ش��رکت آجر س��فالین جلس��ه مزایده 
ای بابت محکوم به که عبارتس��ت از مبلغ 170/600/000 ری��ال و 1/100/000 ریال 
بابت نش��ر آگهی و هزینه کارشناس��ی و 150/000 ریال بابت حق االجرا در روز یک 
شنبه تاریخ 1392/3/5 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا، اتاق 315 طبقه سوم 
دادگس��تری ش��هید نیکبخت جهت فروش اموال ذیل برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 
روز قبل از جلس��ه مزایده می توانند ضمن هماهنگی با این اجرا به نش��انی اصفهان، 
25 کیلومتری جاده نایین، ش��رکت آجر س��فالین مراجعه و از آن بازدید و با تودیع 
10درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. موضوع 
مزایده: تعداد حدود 207 هزار عدد آجر به رنگ سرخ و دارای ترک. با توجه به اینکه 
آجره��ا به لحاظ مواد مذکور در حد درجه 2 تبدیل ش��ده جمع کل ارزش تعداد 207 
هزار عدد آجر سفالی تیغه ای 10×10×20 برابر با مبلغ 155/250/000 ریال برآورد و 
اعالم می گردد. هاشمی – مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تکمیل ورزشگاه نقش جهان در سه 
شیفت کاری

در جلسه مسئوالن شرکت توس��عه و تجهیز اماکن ورزشی،  مدیران 
استانداری و پیمانکار ورزشگاه نقش جهان، مقدمات سه شیفته شدن 

ساخت ورزشگاه نقش جهان فراهم شد. 
در این جلسه که ش��نبه ۱۴اردیبهش��ت برگزار و به مدت ۶ ساعت 
به طول انجامی��د، ترکاش��وند در راس��تای تأکید ریی��س جمهور 
و وزی��ر ورزش و ج��وان، ب��ه پیمان��کار دس��تور داد تا ب��ا افزایش 
 نیروهای اجرایی، در س��ه ش��یفت در طول ش��بانه روز ب��ه فعالیت 

بپردازند. 
همچنین مدیرعامل شرکت توسعه به مش��اور نیز اعالم کرد همراه 
پیمانکار در پروژه حضور داش��ته باشد تا مش��کلی از این بابت پیش 

نیاید.
 در ادامه مقرر گردید پیمانکار پروژه نقش جهان، تا روز س��ه شنبه 
هفته جاری، برنامه زمان بندی جدید را تکمیل کرده و به مدیرعامل 

شرکت تحویل دهد تا پروژه در زمان معین به اتمام رسد. 

شکست، پایان یک هفته تلخ برای 
گیتی پسند

تیم والیب��ال بانوان گیتی پس��ند اصفهان با شکس��ت مقابل تایلند، 
در بین هشت تیم آس��یایی در مکان هشتم ایس��تاد.دیدارهای روز 
پایانی جام باش��گاه های والیبال بانوان آسیا روز یکشنبه انجام شد و 
 گیتی پسند برای کسب مقام هفتم آسیا رودرروی نماینده تایلند قرار

 گرفت. 
درحالی که نماینده ایران با ارائه یک بازی نزدیک به پیروزی در این 
دیدار امیدوار شده بود، در نهایت در سه ست مغلوب تایلند شد تا با 
رقم خوردن پنجمین شکست ۳ بر صفر و متوالی اش در این رقابت ها، 

در بین هشت تیم حاضر به مقام هشتم بسنده کند.  
به این ترتیب بانوان گیتی پسند با دو پله نزول نسبت به دوره گذشته، 
 نتوانس��تند از عنوان شش��می خود در بین تیم های آس��یایی دفاع

 کنند.
 در دیدار فینال این دوره از مسابقات، چین با حساب ۳ بر یک، از سد 
قزاقستان گذشت و عنوان قهرمانی خود را مجدداً تکرار کرد؛ ژاپن نیز 

با غلبه بر کره شمالی به مقام سوم رسید. 

سوریان به تیم ملی نرفت
حمید سوریان، قهرمان 55 کیلوگرم کشتی فرنگی در المپیک لندن 
که همراه س��ایر مدال آوران المپیکی به اردوی تیم ملی دعوت شده 
است، در تمرین ها حضور نیافت تا ایران در این وزن برای رقابت های 

قهرمانی جهان خال بزرگی را احساس کند.
 علی اشکانی مربی تیم ملی می گوید: سوریان، با هماهنگی عبداهلل 
چمن گلی و اعضای شورای فنی کش��تی فرنگی به تمرین های تیم 

ملی نیامده است.
 البته قاسم رضایی، یکی از سه طالیی کشتی ایران در المپیک لندن 
در تمرین ها حاضر شده  و گفته می شود از آمادگی نسبتاً خوبی هم 

برخوردار است. 

چهارمین کتاب فوتبالی حمیدرضا 
صدر در نمایشگاه کتاب

»پس��ری روی س��کوها«، تازه ترین نوش��ته حمیدرضا ص��در، در 
بیست وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است. 
تازه ترین اثر صدر به وقایع نگری چهار دهه فوتبال ایران از اوایل دهه 

۱9۴0 تا حضور ایران در جام  جهانی ۱998 می پردازد.
 در پشت  جلد چهارمین کتاب صدر در بستر فوتبال در کنار »روزی 
روزگاری فوتبال«،»یونایتد نفرین شده« و »نیمکت داغ« می خوانیم: 
پسری روی سکوها، جزییات گفته و نگفته  بیش از چهار دهه فوتبال 
ایران اس��ت. بازتابنده  تاریخ و سیاس��ت همان س��ال ها. آمیخته به 

درد دل های خصوصی. بی پروا.

با این بضاعت نتایج 
بی سابقه ای گرفتیم

فرشید طالبی،بازیکن تیم سپاهان
ما هدفمان قهرمانی در لیگ بود. ما قهرمانی در دستمان بود و آن را 

در دقیقه 9۴ به استقالل تقدیم کردیم.
شرایط سختی داش��تیم. ما سال خیلی پرفش��اری را گذراندیم، اما 
بچه ها غیور بودند و توانستند حداقل این جام را بگیرند.  اگر این جام 
را نمی گرفتیم، خس��تگی در تنمان می ماند. خوشحالم که توانستم 
س��ومین قهرمانی خود را در جام حذفی با سپاهان 
بگیرم و آن را به هواداران سپاهان هدیه می کنیم. 
ما این جام را در ش��رایطی گرفتیم که سپاهان 
کاری کرد کارستان. از آنجا که ما در بعضی مواقع 

داشتیم، آمدن به فینال و در فقر بازیکن 
کورس قهرمانی در دو 
جام واقعاً بی سابقه بود. 
لیگ برتر هم ما خودمان با دست خودمان از دست دادیم.

6
AFC با لغو تحریم مالی ایران موافقت کرد

بودجه ای که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تیم های پایه ایران در نظر گرفته شده، یک میلیون دالر 
 AFC است که این مبلغ پس از تحریم اقتصادی ایران از سوی کشورهای غربی بلوکه شد. در نهایت در نشست
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چرا نصر طالیی 
نشد؟!

نمی گذاریم رحیمی 
برود

تکواندوی ایران کمتر از دو ماه دیگر می��دان رقابتی بزرگی را تجربه می کند. 
بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی جهان تیر ماه امسال در مکزیک برگزار 
می شود. جایی که هوگوپوشان ایرانی برای تکرار سکویی که بعد از سی و هشت 
سال از زیر پای کره ای ها خالی کردند، کار سختی دارند؛ آن هم با تیمی جوان و 
کم تجربه. تیم ملی تکواندو،پوست انداخته است. از چهره های قدیمی، علیرضا 
نصرآزادانی ملی پوش اصفهانی و طالیی دوره گذشته این رقابت هاست. نصر 
که به دنبال ثبت قهرمانی دوباره در جهان است، از آل کانته با یک مدال برنز 
بازگشت. کادرفنی تیم ملی، مسابقات آل کانته اسپانیا را میدان تمرینی بزرگی 
پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان و پیش درآمدی بر قهرمانی دوباره 
دانست، اما این سوال ذهن اهالی تکواندو را به خود مشغول کرده است که نکند 

خاطره تلخ المپیک لندن و یوسف کرمی، این بار برای نصر تکرار شود؟ 

سرپرست تیم فوتبال، درباره پیروزی سپاهان در فینال جام حذفی بعد از دوبار 
عقب افتادن از پرسپولیس بیان کرد: جبران گل های خورده مقابل پرسپولیس 
نشان از تجربه باالی س��پاهان دارد. این تجربه باعث شد از باخت نجات پیدا 
کنیم. تا زمانی که س��وت پایان به صدا درنیامد، ناامید نشدیم. البته نیمه اول 
شرایط کمی سخت تر بود. رسول خوروش درخصوص ماندن یا نماندن کرانچار 
در سپاهان اظهار کرد: خود کرانچار واقعاً دوست دارد در اصفهان بماند. ما با او 
صحبت کرده ایم، اما تصمیم نهایی را به بعد از بازی آخر لیگ موکول کرده است. 
اگر در ایران بماند، فقط در سپاهان کار می کند. بحث دالر هم مطرح نیست. وی 
به ایسنا گفت: رحیمی تا پایان بازی در ورزشگاه بود، اما نمی دانم که بعد از پایان 
بازی ورزش��گاه را ترک کرد. او گفته می خواهد از مدیرعاملی سپاهان استعفا 

دهد، ولی نمی گذاریم چنین تصمیمی بگیرد. 

گاالتاسرای قهرمان لیگ ترکیه شد
گاالتاسرای موفق شد تا بعداز پیروزی 2-۴ مقابل سیواسپور در 
رقابت های لیگ ترکیه، قهرمانی زودهنگامش را در این رقابت ها 
مسجل کند. این قهرمانی به منزله دومین قهرمانی متوالی آنها در 
رقابت های لیگ ترکیه بود که در تورک تله کام آرنا به دست آمد. 

بازگشت رونالدو به منچستریونایتد!
رونالدو ب��ه یک��ی از بازیکنان منچس��تریونایتد 
گفت��ه، قصد دارد از رئ��ال مادرید جدا ش��ود وبه 
منچس��تریونایتد برگردد؛ جایی ک��ه او موفق به 

کسب سه قهرمانی در لیگ شد. 

منتقدان آخر فصل از من انتقاد کنند
تیتو ویالنووا سرمربی بارس��ا پس از پیروزی پر گل 
تیمش برابر بتیس از منتقدان خواست تا آخر فصل 
صبر کنند و سپس به انتقاد بپردازند: دو ماه در کنار 

تیم نبودم. سال آینده می خواهیم متفاوت باشیم.  03
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ورزش به روايت تصوير/ سپاهان  قهرمان جام حذفی

روز تاریخی فوتبال اصفهان 
مسعود 
با کسب دو پیروزی شیرین افشاري

برای سپاهان و ذوب آهن به 
پایان رس��ید تا همچنان رون��د قهرمانی نمایندگان 
فوتبال اصفهان در طی پنج سال گذشته ادامه داشته 

باشد.
 بعد از قهرمانی ذوب آهن در فینال پنج سال قبل جام 
حذفی، سپاهان هم موفق شده چهار قهرمانی در طی 
چهار سال برای فوتبال اصفهان به ارمغان بیاورد تا باز 
هم پایتختی فوتبال اصفهان در ایران به اثبات برسد. 
عالوه بر رسیدن زردها به چهارمین عنوان قهرمانی 
خودشان در جام حذفی، ش��اگردان فرهاد کاظمی 
هم با ش��ش گله کردن نفت آب��ادان بغض ترکاندند 
و خودش��ان را به مرحله پل��ی آف نزدیک تر کردند 
و اگر اتفاق غیرمنتظ��ره ای در هفت��ه پایانی لیگ 
رخ ندهد بای��د تیم دوم اصفهان را ه��م آماده رقابت 
با تیم سوم لیگ دس��ته اول از بین مس سرچشمه و 

استقالل خوزستان  دانس��ت. سپاهان بعد از ناکامی 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و عقب افتادن 
در ک��ورس قهرمانی لیگ از آخری��ن فرصتش برای 
رسیدن به یک جام قهرمانی در فوتبال ایران به خوبی 
استفاده کرد و همان بالیی را که در مرحله نیمه نهایی 
 بر سر اس��تقالل آورده بود، بر سر ش��اگردان یحیی

 گل محمدی ه��م آورد تا کرانچار در دومین س��ال 
حضورش در فوتبال اصفهان کلکسیون جام هایش با 
سپاهان را تکمیل کند. قهرمانی در ورزشگاه آزادی 
و در مقابل چش��م هواداران پرس��پولیس آن هم در 
شرایطی که س��پاهان دو بار از حریف خودش عقب 
افتاده بود کاری ارزشمند از سوی بازیکنان سپاهان 
بود که با زدن پنالتی هایی حرف��ه ای و بدون بحث 

نیلسون را ناکام کردند.
خوش شانسی پرسپولیسی ها در قرعه کشی فینال 
و تعین ورزشگاه آزادی به عنوان میزبان این مسابقه 
خیلی از هواداران این تی��م را امیدوار ک��رده بود تا 

مانند بازی برگش��ت لیگ دوازدهم ب��ا پیروزی در 
مقابل س��پاهان به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند 
و در کنار آن هم خداحافظی باشکوهی برای مهدی 
مهدوی کیا ترتیب دهند، ولی این سپاهان سرحال 
و آماده تفاوت های زیادی با تیم دو ماه قبل خودش 
داش��ت و ۱20 دقیقه بازی پایاپای با پرس��پولیس 
نشان داد که کادر فنی سپاهان به خوبی در چند روز 
گذش��ته تیمش را آماده حضور در این فینال بزرگ 
کرده است. جوس��ازی های مدیر عامل و سرپرست 
باشگاه پرسپولیس برای به حاشیه بردن تیم سپاهان 
و انتشار خبر مذاکره زردها با دو بازیکن پرسپولیس 
به خوبی از جانب بازیکنان سپاهان پاسخ داده شد تا 
مدیر عامل قرمزها تفاوت بین سپاهان و بقیه تیم های 

شهرستانی را متوجه شود.

تعویض های طالیی کرانچار  
غیبت جمشیدیان و فرش��ید طالبی در بازی فینال 

 یک��ی از نگرانی های هواداران س��پاهان ب��ود، ولی 
 مه��ره چین��ی کرانچ��ار و اس��تفاده ب��ه موق��ع از 
تعویض هایش، بالیی بر سر پرسپولیس آورد که حتی 
گل محمدی هم متوجه نشد و در نهایت با چهره ای 
شکست خورده نیمکت تیمش را ترک کرد. ریسک 
 کرانچار در تعویض س��وکای و محرم و اس��تفاده از 
حاج صفی و غالمی، کلیدی ترین نکته این بازی بود 
که باعث شد این دو بازیکن، با انگیزه باالی خودشان 
اسباب رسیدن به پیروزی س��پاهان را فراهم کنند؛ 
آن هم در ش��رایطی که غالمی، گل دوم را زد و حاج 
صفی هم با گل کردن پنالتی چهارم حکم قهرمانی 
سپاهان را امضا کرد. خط دفاعی و دروازه بان سپاهان 
هم بر خالف بازی ه��ای قبلی، این بار اش��تباهات 
کمتری داشتند و فقط دوبار فرصت رسیدن مهاجمان 
پرسپولیس به شهاب گردان را دادند و در بقیه موارد 
با انجام یک بازی منطقی مهاجمان پرس��پولیس را 
کنترل کردند. بدون ش��ک باید لق��ب بازنده بزرگ 
 این ب��ازی را هم به محس��ن بنگ��ر داد ک��ه بعد از 
بی احترامی های��ش به هواداران س��پاهان در بازی 
برگش��ت، وعده گلزنی در بازی فین��ال را داده بود و 
بعد از اینکه در وقت های اضافه ضربه سرش را به تیر 
دروازه زد، در پایان بازی هم بالفاصله غیب شد تا به 
آرزوی فصل گذشته اش برسد و قهرمانی پرسپولیس 
را نبیند. زردها اگر در لیگ برتر هم با تمرکز بیشتری 
بازی می کردند، امروز هن��وز فرصت برای قهرمانی 
در لیگ هم باقی ب��ود، ولی در هر صورت س��پاهان 
در بازی روز جمعه اش در مقاب��ل الومینیوم باید دو 
هدف را دنبال کند تا حس��ن ختامی خوش در لیگ 
داشته باشد. از یک طرف فاصله یک امتیازی سپاهان 
با تراکتور ش��رایط را به گونه ای رق��م زده که زردها 
با توجه به بازی نس��بتاً راحت تراکتور با پرسپولیس 
ورشکسته در تبریز به س��ه امتیاز بازی با آلومینیوم 
برسند تا هم نایب قهرمان لیگ شوند و هم از طرف 
دیگر به ذوب آهن کمک کنند تا در صورت شکست 
در انزلی باز هم فرصت رسیدن به پلی اف را پیدا کند.

بغض ذوب آهن ترکید
ش��اگردان فرهاد کاظمی در یک بازی برتر در حالی 
شش گل به نفت آبادان زدند که نفتی ها برای رسیدن 
به پله شانزدهم لیگ و استفاده از رانت هجده تیمی 

شدن لیگ برتر در فصل آینده در همان دقایق ابتدایی 
برای گلزنی به آب و اتش زدن��د، ولی بازی منطقی 
ذوبی ها در همان نیمه اول کار را یکس��ره کرد و سه 
گل در هر نیمه نفت را شش تایی کرد تا ذوبی ها از 
لحاظ تفاضل گل هم حاشیه امنیت مناسبی نسبت به 
آلومینیومی پیدا کنند که در بازی این هفته خودش 
مغلوب تراکتورسازی ش��د و و تقریباً می توان گفت 

که بندری ها با پرویز مظلومی، چهارمین تیم سقوط 
کرده به لیگ دسته اول هستند.

ذوبی ها در حالی شش گل زدند که اگر در بازی های 
قبلی فقط یکی از این گل ها را زده بودند، شاید امروز 
می ش��د نام تیم کاظمی را در بین تیم های میانی 
جدول لیگ هم دید. اگر تیم کاظمی در بازی هفته 
پایانی در مقابل ملوان به پیروزی برس��د، به صورت 
مس��تقیم به پلی اف می رسد. شکس��ت و تساوی 
ذوبی ها هم ارتباط مس��تقیمی با نتیجه آلومینیوم 
در مقابل سپاهان دارد که با توجه به شرایط سپاهان 
نمی توان شانسی را برای پیروزی آلومینیوم قائل بود. 
کاظمی اگر بتواند به قولش عمل کند و ذوب آهن را 
در لیگ نگه دارد، می ت��وان گفت نتیجه ای در حد 
قهرمانی سپاهان به دست آورده و با توجه به تغیرات 
مدیریتی در رأس کارخانه ذوب آهن در سال آینده 
می توان تیم دوم اصفهان را ه��م در جمع تیم های 

مدعی لیگ دید. 

بغض ذوب آهن ترکید

این سپاهانه، سالی یک جامه!

جوس�ازی های مدیر عامل و 
سرپرست باشگاه پرسپولیس 
برای ب�ه حاش�یه ب�ردن تیم 
سپاهان وانتشار خبر مذاکره 
زردها با دو بازیکن پرسپولیس 
به خوب�ی از جان�ب بازیکنان 
س�پاهان پاس�خ داده ش�د تا 
مدی�ر عام�ل قرمزه�ا تفاوت 
بین س�پاهان و بقیه تیم های 

شهرستانی را متوجه شود

دفتر مرکزی مجمع خیران ورزش یار استان 
گروه 
اصفهان روز یکشنبه با حضور اعضای این ورزش

مجمع به طور رسمی افتتاح شد.
این دفت��ر، در خانه کش��تی اصفهان با حضور اعض��ای این مجمع 
کار خود را آغ��از کرد. در این مراس��م محمد س��المتیان )رییس 
هیأت مدیره(، محمدرضا س��اکت )نایب رئیس(، حسین طغیانی 
)مدیرعامل(، اصغرتجدد )خزانه دار(، عباس حاج رس��ولیها )عضو 
اصلی(، محمدرضا محمدجواهری مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان )عضو حقوقی مجمع در هیأت مدی��ره( و احمد خوروش 

)عضو اصلی( حضور داشتند که علیرضا رحیمی )عضو اصلی( به علت 
حضور در فینال جام حذفی فوتبال در این مراسم شرکت نکرد. بعد 
از افتتاح رسمی، جلسه این مجمع نیز برگزار شد. محمد سالمتیان 
رییس هیأت مدیره مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان ضمن 
تس��لیت درگذش��ت حاج محمود خوروش، یکی از خیران استان 
اصفهان در این جلسه اظهار داشت: مراحل ثبت این مجمع به انجام 
رس��یده و مجوز تأس��یس آن را نیز اخذ کرده ایم. تا کنون مراحل 
تکمیل 8 مکان نیمه تمام ورزشی را را آغاز نموده ایم و امیدواریم به 
یاری خداوند منان به پایان برسد. وی ادامه داد: باید به دنبال خیران 

دیگری رفت تا معضل ساخت وس��ازهای اماکن ورزشی که الزمه 
رشد ورزش استان است را از بین ببریم. چرا که جوانان ما به اماکن 
ورزشی نیاز دارند تا اوقات فراقت خود را در این اماکن سپری کنند و 
از انحرافات اجتماعی دور شوند. رییس هیأت مدیره مجمع خیران 
ورزش یار استان اصفهان در پایان درخواست هیأت تیر و کمان استان 

اصفهان پیرامون پیگیری سایت تیر و کمان را در مجمع ارائه داد. 
پس از صحبت های محمد سالمتیان، حسین طغیانی مدیرعامل 
مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان پیرامون افتتاح دفتر و ثبت 

آن توضیحاتی را ارائه داد. 
محمدرضا محمدجواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
نیز گفت: مجمع خیران ورزش یار با حضور 5۴ خیر اصفهانی پس 
از تدوین اساس��نامه، ثبت قانونی و تأیید شماره ثبت در قالب یک 

سازمان مردم نهاد )سمن( وارد عرصه ورزش شده است، به طوری 
که شناسنامه 280 مکان نیمه تمام ورزشی برای همیاری آنها اعالم 
شده و نخس��تین قرارداد هم مربوط به زنده یاد خوروش است که 
در روزهای پایانی عمر با برکتش، اتمام ۴ پ��روژه در آران و بیدگل 
را عهده دار شد که از این پس توسط فرزندان بزرگوارش ادامه پیدا 
می کند.  وی تش��کیل مجمع خیران ورزش یار اصفهان را اقدامی 
خوب به منظور توسعه زیرساخت های ورزشی در راستای جبران 
کمبود سرانه فضاهای ورزشی استان اصفهان دانست و افزود: پس 
از ارائه طرح و فعالیت مجمع خیران ورزش یار، عباسی وزیر ورزش و 
جوانان گسترش این مجمع را در ادارات کل ورزش و جوانان سراسر 
کشور مورد تأکید قرار داد؛ تا جایی که در وزارتخانه هم این مهم با 

محوریت اصفهان راهبری می شود. 

دفتر مرکزی خیران ورزش یار افتتاح شد



یادداشت

فراخوان جشنواره شاهنامه خوانی 
زاگرس نشین اعالم شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از اعالم فراخوان 
هفتمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی مناطق زاگرس نشین در این 

استان خبر داد. 
حسین گنجی اظهار کرد: این جشنواره در دو بخش شاهنامه خوانی و نقالی 
با حضور منتخبینی از استان های زاگرس نش��ین کشور برگزار می شود. 
 وی با بیان این که این جش��نواره در دو رده س��نی زیر30 س��ال و باالی 
30 سال برگزار می ش��ود، افزود: در این جشنواره هنرمندان استان های 
فارس، خوزس��تان، لرس��تان، کهگیلوی��ه و بویراحمد، ای��الم، همدان، 

کردستان، کرمانشاه، اصفهان و چهارمحال وبختیاری حضور دارند.
گنجی، آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را 20 خرداد ماه اعالم 
کرد و گفت: لردگان تیرماه س��ال جاری میزبان برگزاری این جشنواره 
است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در ادامه با 
بیان این که شاهنامه خوانی از دیر باز در بین قوم بختیاری وجود داشته، 
خاطرنشان کرد: بختیاری ها این فرهنگ دیرپا و جاودانه را سینه به سینه 
به نس��ل امروز منتقل کرده و امروز مردم این مناطق در شاهنامه خوانی 
مهارت ویژه ای دارند. گنجی با بیان این که شاهنامه خوانی با نقالی تفاوت 
دارد، افزود: در ش��اهنامه خوانی گفتار و رفتار اغراق آمی��ز وجود ندارد و 
قصه گو با استفاده از لحن خودش داستان را بیان کرده و گاهی نیز از برخی 
حرکات برای رساندن معنی بهره می برد، اما نقالی به  نوعی اجرای نمایشی 

تک نفره است و اجرای آن پیچیده تر از شاهنامه خوانی است.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
  علی اصغر عنابستانی

میانگی��ن نرخ بیکاری این اس��تان کمتر از میزان کش��وری آن اس��ت؛  
چرا که کارگروه توس��عه کشاورزی اس��تان، سال گذش��ته در افزایش 
میزان اشتغال سهم زیادی داش��ت که این روند نیز باید در سال جاری 
ادامه یابد. عالوه بر این مورد، الزم اس��ت در بخش مس��کن روس��تایی 
به اعطای تسهیالت به روس��تاییان به نوس��ازی و مقاوم سازی مسکن 
روستایی س��رعت بخش��ی ش��ود. در حوزه نوس��ازی مدارس با وجود 
اقدام��ات مطلوبی ک��ه انجام 
 شد، تکمیل مابقی پروژه های

مدرسه سازی باید در اولویت 
باشد، همچنین برای افزایش 
پروازهای خارجی و ساماندهی 
پروازه��ای داخلی ف��رودگاه 
ش��هرکرد باید برنام��ه ریزی 

مناسبی صورت گیرد.

 میانگین نرخ  بیکاری استان 
کمتر از میزان کشوری است

چهره روزیادداشت
بیماران مبتال به ایدز در چهارمحال و بختیاری حمایت می شوند

کارشناس بیماری ایدز مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری از حمایت بیماران مبتال 
به ایدز در این استان خبر داد. شهال شهجری عنوان کرد: در برنامه سوم استراتژیک کنترل 

بیماری ایدز، هدف به صفر رسانیدن ابتال و مرگ ناشی از ایدز است.
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چهارمح��ال و بختی��اری با  گروه 
 تولی��د گ��ز ب��ا کیفی��ت و شهرستان

به دس��ت آوردن بازارهای 
داخلی و جهانی در حال تبدیل شدن به قطب اول تولید 
گز در ایران است و گز تولیدی شهر بلداجی این استان 
هم اکنون به عنوان معروف ترین گز ایران شناخته شده 
است. مهر نوشت: گز، نام یکی از شیرینی های معروفی 
اس��ت که از ترکیب چند ماده مهم که مهم ترین آن 
انگبین، س��فیده تخم مرغ، مغز پس��ته و بادام است 
ساخته می ش��ود. حرفه تولید گز پیش از این در شهر 
اصفهان رایج بوده و گز س��وغات این ش��هر ش��مرده 
می شد، اما امروزه گز با نام بلداجی عجین شده و شهرت 
جهانی پیدا کرده است. انگبین یکی از مواد اصلی گز به 
شمار می رود که از گیاه انگبین به دست می آید و این 
گیاه به وفور در کوهستان های چهارمحال و بختیاری 
یافت می شود. اگرچه قیمت این ماده اصلی که طعم 
اصلی گز را در بر دارد بس��یار گران شده، اما گزسازان 
چهارمحالی به خاطر نزدیکی به منبع رویش گیاه، با 

قیمت ک��م آن را تهیه می کنند و اس��تفاده از انگبین 
طبیعی در گزسازی موجب تولید گز با کیفیت و مهم 
ترین عامل رشد و توسعه گز سازی در این استان شده 
اس��ت. ش��هر بلداجی یک��ی از مناطق مهم اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در تولید گز محسوب می شود و 
ارتفاعات و مراتع این ش��هر نیز به واس��طه ش��رایط 
توپوگرافی و خ��اص جغرافیایی، مح��ل رویش گیاه 
انگبین فراوان است. اس��تفاده از انگبین درجه یک و 
خالص و تولید گز مرغوب موجب شده یکباره گز شهر 
بلداجی معروفیت خاصی پیدا کند و اشتغال فراوانی در 
این حوزه ایجاد شود. چهارمحال و بختیاری با تولید گز 
با کیفیت و به دس��ت آوردن بازار داخلی و جهانی به 
عنوان قطب اول تولید گز در کش��ور مطرح شده و گز 
سازی توانسته اش��تغال باالیی را در این استان از آن 

خود کند.

 اهداف برگزاری همایش ملی گز 
هم اکنون مسئوالن برای رش��د این صنعت، اولین 

همایش ملی گز را ب��ا اهداف، نق��ش صنعت تولید 
گز در توس��عه پایدار کش��ور و صادرات محصوالت 
غیر نفتی، ت��الش در جهت افزایش س��هم صنعت 
وصادرات گز با توجه به مزیت های نس��بی، بررسی 
 چال��ش ه��ای تولی��د و ص��ادرات گ��ز، چگونگی 
به کارگیری فناوری های نوی��ن در تولید و صادرات 
پای��دار، ایج��اد زمینه ارتب��اط صنعت تولی��د گز با 
دانش��گاه ها و محافل علمی و صنعتی کشور، کمک 
به معرفی محققان و پژوهشگران، ارتقای سطح دانش 

فنی صنعت گز و... برگزار کرده اند.

 هدف گذاری برای توس�عه ص�ادرات گز 
انجام شود

معاون وزیر و رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
در همایش مل��ی گز ای��ران با محوریت ص��ادرات، 
 اظه��ار داش��ت: رق��م صادرات��ی در کل کش��ور

 5 درصد کاهش داش��ته، اما به لحاظ وزنی صادرات 
یک درصد افزایش داشته است.

حمید صافدل ادامه داد: ایران در صادرات غیرنفتی 
در کل دنیا رتب��ه پنجم تولی��د را دارد و در صادرات 
سیمان جایگاه چهارم دنیا را داریم و صادارات سیمان 
در سال گذشته به 80 میلیون تن رسیده است. وی 
با اشاره به اهمیت توسعه گز سازی، گفت: باید صادر 
 کردن گز به صورت تفکیکی انجام شود و در این راستا 

هدف گذاری کرد. 
وی اذع��ان داش��ت: برای توس��عه گز نیاز به س��ند 
راهبردی اس��ت و می توان در این راستا در حوزه گز، 
هدف گذاری کرد و برای تولید و صادرات این محصول 

نیاز است که حمایت و پشتیبانی شود.

 اشتغال چهار هزار نفری در تولید گز
 ریی��س س��ازمان صنع��ت مع��دن و تج��ارت 
چهارمحال و بختیاری نیز در همایش ملی گز با بیان 
این که چهارهزار نفر به صورت غیرمستقیم در شهر 
بلداجی اشتغال به کار دارند، عنوان کرد: 300 نفر به 
صورت مستقیم در شهر بلداجی که مرکز تولید گز در 

استان است اشتغال دارند.
رحمان کرمی با بیان این ک��ه گز بلداجی هم اکنون 
به عن��وان معروف ترین گز ایران ش��ناخته ش��ده، 
ادامه داد:  همایش ملی گز در س��ه محور اقتصادی، 
بهداشت و کیفیت و محور اجتماعی فرهنگی برگزار 
ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: 84 مقاله ب��ه دبیرخانه 
 همایش ارسال شده که 71 مورد آن پذیرش شده و 
12 مقاله به صورت شفاهی و بقیه مقاله ها به صورت 
 پوس��تر ارایه می ش��ود. وی ی��ادآور ش��د: در محور 
اجتماعی فرهنگی پنج مقاله، در محور بهداش��ت و 
کیفیت و ارزش غذایی51 مقاله و در محور اقتصادی 

28 مقاله در این هماش ارایه شده است.

توس�عه گز س�ازی می تواند به پیشرفت 
استان کمک کند

 حج��ت االس��الم محمدعل��ی نکون��ام، نماین��ده 
ولی فقیه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری نیز در 
این همایش اظهار داش��ت: رقم صادراتی چهار هزار 
تن تولید گز در این اس��تان رقم بسیار خوبی است و 
این می تواند به پیشرفت استان کمک کند. وی بیان 
داشت: استان چهارمحال و بختیاری از ظرفیت های 
خوبی برخوردار است و در تولید گز نیروهای بسیار 

خوبی را مشغول به کار کرده و این نیروها باید با هم 
پیوند داشته باشند تا به ظرفیت های باالتری دست 
پیدا کنند. نکونام ادامه داد: در هر شغلی باید از همه 
توانمندی ها و ظرفیت ها به نحو احسن بهره گرفت و 

در راه توسعه استان تالش کرد.

ض�رورت راه ان�دازی رش�ته گز س�ازی 
در دانشگاه علمی - کاربردی

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این همایش 

اظهار داش��ت: روند تولید محصول گ��ز بلداجی در 
همه جای کشور و حتی خارج از کش��ور رو به رشد 
بوده اس��ت. علی اصغر عنابس��تانی ادامه داد: شهر 
بلداجی 100 واحد تولیدکننده گز س��نتی و روزانه 
بیش از 300 کیلو تولید گز دارد. وی یادآور شد: در 
کل ساالنه 13 هزارتن گز تولید می شود و به راحتی 
می توان تولید گز را ساالنه به 30 هزار تن رساند و تا 
 برنامه پنجم این امر محقق می شود. وی با بیان این که

35 هزار تن صادرات استان چهارمحال و بختیاری به 
خارج از کشور است، ادامه داد: چهار هزار تن محصول 
گز از این استان به خارج از کشور صادرات می شود. 
عنابستانی ادامه داد: رشته آموزش گزسازی باید در 

دانشگاه علمی- کاربردی در این استان دایر شود.
اولین همایش ملی گز روز گذشته در سالن ابن سینا 
دانشکده علوم پزشکی شهرکرد با حضور مسئوالن 
استانی و کش��وری، محققان و گز سازان اصفهانی و 

چهارمحالی برگزار شد. 

در نخستین همایش ملی گز مطرح شد: 

»بلداجی« معروف ترین گز ایران است

استان چهارمحال و بختیاری 
از ظرفیت های خوبی برخوردار 
اس�ت و در تولید گز نیروهای 
بس�یار خوب�ی را مش�غول به 
کار کرده و ای�ن نیروها باید با 
هم پیوند داشته باش�ند تا به 
ظرفی�ت های باالتری دس�ت 

پیدا کنند
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مزایده 
623 اجرای احکام ش��عبه 13 حقوقی اصفهان درمفاد اجرائیه کالسه 194/920ج/13 
له آقای فالمرز گورویی بطرفیت اکبر س��عیدی به نش��انی خ امام خمینی کیلومتر 12 
رس��توران حجت مبنی بر مطالبه 852/622/386 ریال بابت اصل خواس��ته – هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه و مبلغ 1/000/000 ریال بابت کارشناسی. مبلغ 80/000 ریال 
بابت حق الدرج در روزنام��ه جمعا به مبلغ 853/782/386 ریال و مبلغ 31/805/000 
ریال بابت نیم عش��ر دولتی در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز یکش��نبه مورخ 
92/3/5 از س��اعت 9 صبح الی 10 صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت دادگستری 
کل اس��تان اصفهان اتاق 358 مبن��ی بر فروش اموال ذیل برگ��زار نماید. 1- یخچال 
ویترینی 2-2 ایستاده 4 درب مستعمل به قیمت 5/000/000 ریال. 2- 20 عدد صندلی 
فلزی مس��تعمل به قیمت 3/000/000 ریال. 3- دو دس��ت می��ز نهارخوری 4 نفره به 
قیم��ت 3/000/000 ریال. 4- فری��زر 4 درب به قیم��ت 4/500/000 ریال. 5- یخچال 
فریزر اس��تیل خوابیده به قیم��ت 3/000/000 ریال. 6- کباب پ��ز گازی دو متری به 
قیمت 6/500/000 ریال. 7- کباب س��یخ کن اس��تیل به قیمت 15/000/000 ریال. 8- 
یکدس��تگاه فر 4 درب به قیمت 4/000/000 ریال. 9- چرخ گوش��ت صنعتی به قیمت 
2/500/000 ریال. 10- یک دس��تگاه خمیر گیر به قیم��ت 3/500/000 ریال. 11- یک 
دس��تگاه فریزر خوابی��ده چهار درب به قیم��ت 3/500/000 ری��ال. 12- پنج عدد فر 
صنعتی مس��تعمل به قیم��ت 15/000/000 ریال. 14- ظرف ش��ویی صنعتی به قیمت 
3/000/000 ری��ال. 15- ترازو دیجیتال ب��ه قیمت 2/500/000 ریال. با توجه به جمیع 
جه��ات و عوامل و مس��تعمل بودن آنها به مبلغ 80/500/000 ری��ال ارزیابی گردیده 
اس��ت طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی خ امام خمینی کیلومتر 
12 رس��توران حجت مراجعه و پس از بازدید و با تودیع 10 درصد پایه کارشناس��ی 
 در جلسه مزایده شرکت نمایید پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود

 امینی – مدیر اجرای احکام شعبه 13 حقوقی اصفهان 

حصر وراثت 
713 آقای مجید کندری ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 104 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 966/91ش ح7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حیدر کندری ورنوس��فادرانی بشناسنامه 
 9401 در تاریخ 1391/07/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه پریش��ان س��دهی فرزند حسین ش ش 393 
 )همسر دائمی متوفی(. 2- محسن کندری ورنوسفادرانی فرزند حیدر ش ش 7 )فرزند(. 
3- مجی��د کندری ورنوس��فادرانی فرزند حیدر ش ش 104 )فرزن��د(. 4- احمدرضا 
کن��دری ورنوس��فادرانی فرزن��د حی��در ش ش 134 )فرزند(. 5- حس��ینقلی کندری 
ورنوس��فادرانی فرزند حی��در ش ش 90 )فرزند(. 6- مهری کندری ورنوس��فادرانی 
فرزن��د حیدر ش ش 208 )فرزند(. 7- عش��رت کندری ورنوس��فادرانی فرزند حیدر 

ش ش 1348 )فرزن��د(. 8- ش��هال کندری ورنوس��فادرانی فرزند حیدر ش ش 534 
)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 آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رأی
714 شماره دادنامه: 9109970350902021. شماره پرونده: 9109980350900558. 
شماره بایگانی شعبه: 910566. خواهان: آقای احمد رحمن قلهکی با وکالت آقای احمد 
انصاری به نشانی اصفهان میدان آزادی ابتدای هزار جریب ساختمان فراز طبقه اول 
واحد5. خواندگان: 1- آقای نریمان س��لیمانی نیا به نش��انی ش��اهین شهر خ سعدی 
جنوبی فرعی 6 غربی پ55. 2- آقای عباس حس��ین آبادی فراهانی به نشانی مجهول 
المکان. خواس��ته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به 
ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نمای��د. رأی دادگاه. دعوی خواهان آقای احمد 
رحمن قلهکی با وکالت آقای احمد انصاری بطرفیت خواندگان 1- عباس حسین آبادی 
فراهانی 2- نریمان س��لیمانی نیا بخواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام 
خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد اواًل با توجه به اینکه خواهان دادخواست 
خود را نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد کرده است دادگاه به استناد بند الف ماده 
107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می کند ثانیًا با 

توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سفته های شماره 565726-91/4/10 و 
565725-91/4/10 هر یک به مبلغ پنج میلیون ریال و واخواست نامه های صادر شده 

و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده و 
نظر به وجود اصل س��فته ها در ید خواهان که دلیلی بر اشتغال ذمه صادر کننده می 
باش��د دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/079/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 1/020/000 ریال هزینه واخواس��ت و پرداخت ح��ق الوکاله وکیل وفق تعرفه 
قانونی در حق خواهان محکوم می کند خس��ارات تاخیر تادیه وفق آخرین ش��اخص 
اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا از تاریخ سررس��ید محاسبه می شود رای صادر 
ش��ده غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف 
بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. علیرضا اصالنی – رئیس شعبه 

9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
715 شماره دادنامه: 9109970350901872. شماره پرونده: 9109980350900962. 
 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910975. خواهان: آق��ای محمد پرورش ب��ا وکالت آقای

س��ید مسیح مصطفوی به نشانی خ هشت بهش��ت غربی ساختمان امام رضا ط اول. 
خواندگان: 1-آقای روح اله نصوحی مبارکه 2- آقای میالد بهرامی همگی به نش��انی 
مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رأی دادگاه. دعوی خواهان آقای محمد پرورش با وکالت آقای س��ید 
مس��یح مصطفوی به طرفیت خواندگان 1- روح اله نصوحی مبارکه 2- میالد بهرامی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 69/200/000 ریال وجه س��ه فقره چک به انضمام خس��ارات 
دادرس��ی و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق 
چک های شماره 799694-91/5/30 به مبلغ 32/000/000 ریال و 91/5/30-799693 
به مبل��غ 14/700/000 ریال و 799692-91/6/30 به مبل��غ 22/500/000 ریال عهده 
بان��ک ملی و گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور 
خواندگان و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و اینکه چکها توسط خوانده 
ردیف اول صادر و توس��ط خوانده ردیف دوم ظهرنویس��ی گردیده اس��ت و وجود 
اصل چکها در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده می باشد دادگاه دعوی 
را وارد دانس��ته و به اس��تناد م��اده 313 قانون تجارت و م��واد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 69/200/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1/425/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق 
الوکال��ه وکیل وفق تعرفه قانون��ی در حق خواهان محکوم می کند خس��ارات تاخیر 
تادیه وفق آخرین ش��اخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا از تاریخ سررس��ید 

محاس��به می گردد. رای صادر ش��ده غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است.

علیرضا اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
716 شماره اجرائیه: 9210420351600007. شماره پرونده: 9109980351601093. 
شماره بایگانی شعبه: 911143. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
91114 و شماره دادنامه مربوطه 9109970351601943 محکوم علیه عبدالقادر عطائی 
نش��انی مجهول المکان محکوم است به تطلیق خواهان زهرا بلوچ فرزند نوراحمد به 

نشانی خ زینبیه دارک مریم آباد ک طالب بن دومی منزل اسدی و حق االجرا به مبلغ 
یکصد هزار ریال و بر عهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی 
ب��رای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
ام��وال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 

ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی می باش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��رای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 
 1377 توجه نمائید. یزدان پناه - مدیر دفتر ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
717 شماره دادنامه: 9109970352401523. شماره پرونده: 9109980352400414. 
شماره بایگانی ش��عبه: 910420. خواهان: بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی به 
نش��انی خ فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای کوچ��ه 23 دفتر وکالت. خواندگان: 
1- آقای مسعود ماهرانی به نشانی خانه اصفهان کوی اردیبهشت فرعی سوم پ52. 
2- آقای نوید عزیزیان به نشانی خانه اصفهان خ گلخانه کوی اردیبهشت فرعی سوم 
پ52. 3- آقای رحیم ش��ماعی زواره به نش��انی اداره دارایی خ 22 بهمن. خواس��ته: 
مطالبه وجه س��فته. گردش��کار: با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم 
و به ش��رح ذی��ل مبادرت به اصدار رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص دعوی 
آقای آرش ش��یرانی ب��ه وکالت از بانک ملت بطرفیت آقایان مس��عود ماهرانی فرزند 
اصغر و رحیم ش��ماعی زاده فرزند حس��ین و فرید عزیزیان فرزند مهدی بخواس��ته 
مطالبه مبلغ 95 میلیون ریال وجه سه فقره سفته به شماره های 164999 و 821078 
و 984219- 90/6/25 و خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه و هزینه واخواست نظر 
به مفاد دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق س��فته های مس��تند 
دعوی و واخواس��ت های آنها و قرارداد تنظیمی فی مابین و اینکه خواندگان نس��بت 
به خواس��ته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نی��اورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش 
ارائ��ه ننموده فلذا دادگاه مس��تنداً به م��واد 249 و 307 و 309 قانون تجارت و 198 
و 515 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی و تبصره های الحاق��ی به ماده 15 قانون 
عملی��ات بانکی بدون رب��ا خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبل��غ نود و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و 
تاخی��ر تادیه از تاریخ 90/6/25 لغایت تاریخ اجرای رای س��الیانه 18 درصد و هزینه 
واخواس��ت 2 درصد میزان خواس��ته در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
در خصوص آقای شماعی زاده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعت��راض در دادگاه تجدید نظر اصفهان می باش��د و در خصوص س��ایر خواندگان 
 غیابی اس��ت و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

قاسم قربانی – رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
718 شماره دادنامه: 9109970352401826. شماره پرونده: 9109980352400409. 
شماره بایگانی ش��عبه: 910415. خواهان: بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی به 
نش��انی خ فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای کوچ��ه 23 دفتر وکالت. خواندگان: 
1- آقای س��عید ایرانپور به نشانی بهارستان خ فرهنگ مجتمع آریا. 2- شرکت نجات 
ش��ایان به نش��انی خ میر کوچه اله وردی خان 1 بن بست فجر پ36 یا 26. 3- خانم 
شکوفه مومنی به نشانی بلوار سجاد خ سپهساالر کوچه رضوانی بن بست شیوا پ1. 
4- خانم نس��رین یمینی به نشانی سپاهان شهر بلوار شاهد خ الوند 4 پ27. 5- خانم 
ثریا مومنی به نش��انی خ مرداویچ شرکت آب و فاضالب مرکزی امور مالی. خواسته: 
مطالبه وجه سفته. گردش��کار: با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی آقای 
آرش شیرانی به وکالت از بانک ملت بطرفیت بانوان نسرین یمینی فرزند محمد و ثریا 
و ش��کوفه هر دو مومنی فرزندان نوراله و آقای سعید ایرانپور فرزند یداله و شرکت 
نجات شایان بخواسته مطالبه مبلغ 70 میلیون ریال وجه 2 فقره سفته به شماره های 
330341 و 937949 عندالمطالبه )90/5/1( و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه 
واخواس��ت نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق سفته 
های مس��تند دعوی و واخواست های آنها و قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و اینکه 
خواندگان نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت 
ذم��ه خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مس��تنداً به م��واد 249 و 307 و 309 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره های الحاقی به ماده 
15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و خسارت دادرس��ی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی 
و تاخیر تادیه س��الیانه 18 درصد از تاریخ 90/5/1 لغایت تاریخ اجرای رای و هزینه 

واخواس��ت 2 درصد اصل خواس��ته در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
 غیابی اس��ت و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

قاسم قربانی – رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
719 شماره دادنامه: 9109970352401851. شماره پرونده: 9109980352400558. 
شماره بایگانی ش��عبه: 910566. خواهان: بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی به 
نش��انی خ فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای کوچ��ه 23 دفتر وکالت. خواندگان: 
1- آقای غالمرضا حاج دولی به نش��انی چهارباغ عباس��ی خ کواالمپور جنب پاساژ 
پارس ش 26. 2- آقای بهزااد فرهمند به نش��انی خ توحید کوچه پیام مجتمع پامچال 
واح��د5. 3- آقای بهروز اکبری به نش��انی دنارت کوچه به��روز صافکاری یکتا. 4- 
آقای مصطفی مس��یبی به نش��انی خ س��جاد خ ش کیانی کوی موذنی پ4. خواسته: 
مطالبه وجه سفته. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
و به ش��رح زیر مب��ادرت به اصدار رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص دعوی 
آقای آرش ش��یرانی ب��ه وکالت از بانک ملت بطرفیت آقایان مصطفی مس��یبی فرزند 
حس��ن و بهروز اکبری فرزند یوسف و غالمرضا حاج دولی فرزند کیومرث و بهزاد 
فرهمند فرزند حسن علی به خواسته مطالبه مبلغ 70 میلیون ریال وجه دو فقره سفته 
به ش��ماره های 635586 و 576114-91/4/5 و خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه و 
هزینه واخواست نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه سفته های مستند 
دعوی و واخواس��ت های آنها و قرارداد تنظیمی فی مابین و اینکه خواندگان نس��بت 
به خواس��ته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مس��تنداً به مواد 249 و 307 و 309 قانون تجارت و 198 
و 515 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی و تبصره های الحاق��ی به ماده 15 قانون 
عملی��ات بانکی بدون ربا خواندگان را متضامن��ًا به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و خس��ارت دادرس��ی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و 
تاخی��ر تادی��ه از تاریخ 91/4/5 لغایت تاریخ اجرای رای س��الیانه 18 درصد و هزینه 
واخواس��ت دو درصد اصل خواس��ته در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
 غیابی اس��ت و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

قاسم قربانی – رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
720 ش��ماره دادنامه: 9109970352401515. شماره پرونده: 9109980352400410. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910416. خواهان: بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی به 
نش��انی خ فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای کوچه 23 دفتر وکالت. خواندگان: 1- 
آقای علی نبی پور به نشانی خ فروغی کوچه معتمدی بن بست صفا. 2- آقای عباسعلی 
داوری دولت آبادی به نش��انی خ عالمه مجلسی بازار کیش فروشگاه سارینا. 3- خانم 
فاطمه عطارپور به نش��انی خ ابن س��ینا کوچه مشیر فاطمی بن بست صغیر منزل اول 
س��مت راس��ت. 4- آقای مجید نبی پور به نش��انی خ پروین خ آل خجند جنب فلکه ال 
خجند س��وپر میوه و سبزی ال خجند. خواسته: مطالبه وجه سفته. گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار رای 
می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی آقای آرش ش��یرانی به وکالت از بانک ملت 
بطرفیت بانو فاطمه عطارپور فرزند اصغر و آقایان مجید و علی هر دو نبی پور فرزندان 
اصغر و عباس��علی داوری دولت آبادی فرزند مهدی بخواسته مطالبه مبلغ 35 میلیون 
ریال وجه یک فقره س��فته به شماره 868534-90/10/18 و خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه و هزینه واخواس��ت نظر به مفاد دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر 
مصدق سفته مستند دعوی و واخواست آن و قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و اینکه 
خواندگان نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مستنداً به مواد 249، 307 و 309 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی و تبصره ه��ای الحاقی به ماده 15 
قان��ون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 35 میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و خسارت دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و هزینه 
واخواس��ت بمیزان 2 درصد خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/10/18 لغایت 
تاریخ اجرای رای س��الیانه 18 درصد در حق خواه��ان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی اس��ت و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

قاسم قربانی – رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



بی��ش از ۴۵۰ه��زار نف��ر در برنامه ه��ای هفت��ه نکوداش��ت 
 اصفه��ان ش��رکت کردن��د و فرصت��ی فراه��م ش��د ت��ا 
اصفهانی ها ۶۰ برنامه با بیش از ۷۰۰ساعت لحظات فرح بخش و 

امیدآفرینی برای خود و خانواده خود را تجربه کنند.
پیش��ینه گزین��ش روزی ب��رای اصفه��ان، ب��ه بهمن م��اه 
س��ال ۱۳۸۳ بازمی گ��ردد ک��ه پ��س از بررس��ی و مطالع��ات 
متعدد و بر اس��اس مصوبه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان در 
س��ال ۸۴ س��وم اردیبهش��ت ماه ب��ه عن��وان س��الروز والدت 
ش��یخ بهایی و روز اصفه��ان و از س��وم ت��ا نه��م اردیبهش��ت به 
 عنوان هفت��ه اصفه��ان ن��ام نه��اده ش��د و  ای��ن روز در تقویم 
 رس��می کش��ور، روز بزرگداش��ت ش��یخ بهایی ن��ام گرفت��ه 

است. 
از آن سال تاکنون هرس��اله مدیریت شهری اصفهان سعی نموده 
مطابق با مصوبات قانونی پارلمان شهر با رعایت اصل صرفه جویی 

و بهره گی��ری از ظرفیت های درون سیس��تمی و با هدف ایجاد 
شور و نش��اط و امید آفرینی برای اصفهانی ها، ویژه برنامه هایی 

را برگزار نماید.
در آس��تانه دهمی��ن س��الگرد نامگ��ذاری هفت��ه اصفه��ان 
وهمزم��ان ب��ا والدت دخ��ت نب��ی اک��رم )ص( حض��رت 
فاطم��ه زه��را س��ام اهلل علیه��ا، بی��ش از ۶۰ برنام��ه برگ��زار 
 ش��د که بیش از ۴۵۰ ه��زار ش��هروند اصفهانی در آن ش��رکت 

کردند. 
این اتفاقی است که در ۷ روز با نام» اصفهان «با سالروز شیخ بهایی 
خالق شاهکارهای شهرسازی و معماری همزمان شده، آن هم نه 
در جایی عجیب و دور، بلکه در همین نص��ف جهان با گنبدهای 
 فیروزه ای که در این هفته به روزهایی پرهیاهو و خاطره س��ازی 
همراه با سرسبزی و فرح بخشی روزهای بهاری تبدیل شده بود. 

اصفهانی ها در ۷ روز به نام"اصفهان" توانس��تند در دل این شهر 

زیبا و به مناس��بت روز و هفته اصفهان ساعاتی را تجربه کنند که 
پر از هیجان و شور بود.

ش��هروندان در ای��ن م��دت، فرصت��ی پی��دا کردن��د ت��ا در 
چهارباغ عباس��ی  وی��ژه برنامه ه��ای اصفهانش��ان را ببینند و 
 بیش��تر نص��ف جه��ان را بشناس��ند و به ای��ن دیار افس��انه ای 

ببالند.
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه تأکی��د مق��ام معظ��م رهب��ری مبنی 
بر ایجاد روحیه نش��اط در م��ردم، برنامه های هفته نکوداش��ت 
 اصفه��ان ب��ا رویک��رد نش��اط آفرینی در ش��هروندان برگ��زار 

شد. 
لذا مجموعه شهرداری اصفهان، امسال با تدارک ویژه برنامه های 
متنوع فرهنگی و هنری به مدت یک هفته، با همکاری ارگان های 
دیگر، به استقبال سالروز تولد شیخ بهایی )روز اصفهان( رفت تا با 

شکوه هرچه تمام تر مراسم این روز را برگزار کنند .

 خوشبختانه این مراسم با اس��تقبال حدود نیم میلیون اصفهانی 
روبه رو گردید. 

برنامه ه��ای هفت��ه نکوداش��ت اصفه��ان در قال��ب ۷ مح��ور 
علم��ی،  تفریح��ی،  هن��ری،  فرهنگ��ی،  ش��هروندی، 
 ورزش��ی و فضاس��ازی ش��هری برپ��ا ش��د ک��ه در برنامه ه��ای

 برگزار ش��ده، توجه ویژه ای به برخی از نقاط طایی و ش��اخص 
اصفه��ان در ادوار مختلف تاریخ��ی همچون چهارباغ عباس��ی 
 گردی��د و ب��ر همی��ن مبن��ا، ش��اخصه هایی درب��اره اصفه��ان 
همچون مهد علما، مشاهیر و فرزانگان، جلوگاه پیشرفت، توسعه 
و تولید علم و فناوری ایران اسامی، شهر والیت، پایتخت فرهنگ، 
هنر و تمدن ایران اس��امی، ایثار و ش��هادت، زیبایی و س��یمای 
 چشم نواز و آباد، دیار پهلوانی و قهرمانی و شهری شهروند مدار با 
 مدیری��ت مبتن��ی ب��ر حکم��ت و دانای��ی م��ورد توج��ه ق��رار 

گرفت. 
به گفت��ه سرپرس��ت روابط عمومی ش��هرداری اصفه��ان، برای 
استقبال از هفته اصفهان ابتدا الزم بود شهر برای برپایی جشن و 
برنامه های مختلف آماده شود. از این رو نصب پرچم های رنگی، 
گلکاری و آذین بندی ش��هر ب��ه منظور ایجاد احس��اس تعلق به 
 شهر،آراستگی و زیبایی و همدلی با شهروندان در دستور کار قرار 

گرفت. 
با توجه به این که این ایام مصادف با سالروز والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س( بود، پرچم هایی مزین به نام حضرت فاطمه زهرا)س( 
در سطح شهر نصب گردید تا شهر والیتمدار اصفهان رنگ و بوی 

 فاطمی به خود بگیرد و حاوت این جش��ن باش��کوه صدچندان 
شود. 

هادی نباتی نژاد می افزای��د: عاوه بر فضاس��ازی و آذین بندی 
شهر به مناس��بت والدت دخت نبی مکرم اسام حضرت فاطمه 
زهرا)س( در هفته اصفهان، ش��هرداری اقدام به طراحی و چاپ 
نمادهای معن��وی با مضمون گرامیداش��ت جای��گاه واالی مادر 
خوبی ها حض��رت زهرا س��ام اهلل علیها نمود که ای��ن تولیدات 

فرهنگی نیز در اختیار شهروندان عزیز اصفهانی قرار گرفت. 
 وی با اش��اره ب��ه این که به مناس��بت هفت��ه اصفه��ان ۱۱ نماد

»اصفهان، نصف جهان«و »صنایع دستی« در میادین اصلی شهر 
اصفهان نصب شد می گوید: این نمادها در میادین اصلی شهر از 
جمله میادین انقاب، ۲۵ آبان، ق��دس، بزرگمهر، پل غدیر و پل 

خواجو نصب گردید.

برگزاری  همایش علمی ریاضیات شیخ بهایی 
سرپرس��ت رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفه��ان ب��ه برگزاری 
 همایش علم��ی مرکز اصفه��ان شناس��ی و خانه ملل ب��ا عنوان

 »ریاضیات شیخ بهایی« با حضور اس��اتید ریاضی، دانشجویان و 
دبیران ریاضی در س��الن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری 

اصفهان اشاره کرد.
وی اضافه کرد: در این همایش، اکبر زمانی یکی از اساتید برجسته 
ریاضیات در خصوص فضائل ش��یخ بهایی در عل��م ریاضیات به 

سخنرانی پرداخت.
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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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

8

نابودی
4۳۰۳۰  ۳۰

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

یخچال فریزر

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

بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

 گرانی امان  اصفهانی
برید 3

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك
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3

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورد

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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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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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.
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحتالشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ترین 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
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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!«
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آگهى فراخوان 

آگهى مناقصه عمومى 

روابط عمومى ذوب آهن اصفهان 

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

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

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

 com.esfahansteel.www  مراجعه فرماييد.

(نوبت اول)

(نوبت اول)

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

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

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

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 92/2/14
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 92/2/15

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتى
www.iets.mporg.ir پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى 
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

تضمين (ريال)برآورد (ريال)نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

بهره بردارى آب و فاضالب منطقه خمينى شهر(خمينى شهر، درچه، 92-1-39
كوشك و اصغرآباد)

5،632،097،582203،000،000جارى

خدمات مشتركين آب و فاضالب منطقه خمينى شهر(خمينى شهر، 92-1-40
درچه، كوشك و اصغرآباد)

4،691،407،910174،242،000جارى

در هفته »اصفهان«چه گذشت

۷۰۰ ساعت خوش همراه با امید آفرینی
 استقبال بیش از ۴۵۰ هزار شهروند از برنامه های هفته نکوداشت اصفهان
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