
نگاه کارمندی به فرهنگ آن را زمین گیر کرده است 

شکل هندسی رقابت انتخاباتی 
خرداد ۹۲

با عجیب ترین 
مادران حیوانات 
آشنا شوید

درکنفرانس خبری هشتمین جشنواره مطبوعات استان مطرح شد: 

رقابت اصلی بین چه کسانی است؟ 

اصفهانی ها ۲۵ گام شهروندی 
را  طی می کنند 3

 بیماری زرد گندم مزارع 
استان را تهدید می کند 7 4

5

پلمپ سه واحد شارژ 
8سیلندر گاز مایع در اصفهان 

ردصالحیت  شوم،  گریه  
می کنم  و تمکین! 

 تبلیغات، دار و ندار داروخانه های اصفهان 

رحیم مشایی در پاسخ به س��ؤال خبرنگاری مبنی بر این که 
در صورت رد صالحیت ش��دن چه می کنید، پاسخ عجیبی 
داد! اس��فندیار رحیم مش��ایی در گفتگو با س��ایت 8دی در 
پاسخ به سؤالی در خصوص علت حمایت احمدی نژاد از وی 
خاطرنشان کرد: این سؤال را باید از خود احمدی نژاد بپرسید.

لیگی سرشار از خرده 
فرمایشات کی روش

دوازدهمی��ن دوره لی��گ برت��ر فوتبال ایران س��رانجام 
 با قهرمانی اس��تقالل به پایان رس��ید تا آبی ه��ا با امیر 
قلعه نویی به سومین جام قهرمانی ش��ان در تاریخ لیگ 
برتر برسند و از طرف دیگر سپاهان هم بعد از سه قهرمانی 
متوالی، این بار به عنوان قهرمانی جام حذفی رسید. جدا 
از بحث جدول، باید اشاره ای هم به حاشیه های فراوان 
مسابقات امسال داشت که به خاطر شرایط حساس تیم 
ملی فوتبال در راه صعود به ج��ام جهانی 2014 برزیل و 

درگیری های رسانه ای کی روش...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

40 نفر از نامزدهای شوراها در اصفهان 
3

رد صالحیت شده اند 

اجرای هشت طرح مصوبه شورای
 ترویج ایثار و شهادت7

قطعاً با ورود چهره هایی که به خصوص روز آخر ثبت نام کردند، 
آرایش سیاسی انتخابات تغییر خواهد کرد و تعداد قابل توجهی 
از نامزدها به نفع چهره های شاخص تر و رأی آورتر کنار خواهند 
رفت. ظاهراً قرار اس��ت همه چیز دس��ت به دست هم بدهد تا 
 »حماسه سیاسی« بیش از آنچه تصور می شد تحقق پیدا کند و 
س��ی و پنجمین سال انقالب اسالمی ش��اهد یک نقطه عطف 
دیگری باش��یم.روزهای اخیر که ثبت نام نامزدهای ریاس��ت 
جمهوری انجام می شد، هر روزش خبرس��از بود و رفت و آمد 
چهره های مختلف از س��الیق گوناگون، این پیام را داشت که 
انتخابات و فرایند آن در ورای همه س��تم هایی که سال 88 به 

امانت داری نظام شد و تهمت هایی که بیگانگان و جریان های 
همس��و با آنها وارد کردند، برای همه اطمینان بخش است که 
اگر غی��ر از این بود، نبای��د وارد این صحنه می ش��دند. حضور 
پرشور و متراکم نامزدها نشانگر این است که سالیق گوناگون 
دریافته اند که راهی جز صندوق های رأی  برای نقش آفرینی در 

مسئولیت های حساس نظام نیست. 
اما روز آخر، ستاد انتخابات کشور و خیابان فاطمی تهران حال 
و هوای دیگری داشت و معلوم شد نه ساکنان کاخ مرمر چشم 

از پاستور برداشته اند و نه ...

 مددجویان کاشانی 
صاحب خانه شدند

 هنرتجسمی تحت تأثیر
دیگر هنرها 

 احتمال حضور قلعه نویی
 در اصفهان قوت گرفت

اصفهان میزبان دور برگشت 
لیگ برتر کشتی فرنگی

در شورای رقابت، رفاقت 
نداریم
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اینجا قرار است بیماران شفا پیدا کنند

2

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات
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آگهی فراخوان شماره 92-1-113

آگهی فراخوان دعوت مجمع عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 هیأت مدیره شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان سهامی خاص
 رئیس هیأت مدیره  - عمرانی فرد 

نوبت دوم نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات ارزيابی كيفی سرمايه گذاران در اجرای پروژه مدول 
اول تصفيه خانه فاضالب ش�هرهای بهاران و پيربكران به روش BOT را به س�رمايه گذار دارای رتبه بندی و 

واجد صالحيت واگذار نمايد.

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساليانه شركت حمل و نقل سيمان ساز اردستان
 )سهامی خاص(  به شماره ثبت 675

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت حمل و نقل سيمان ساز اردستان )سهامی خاص( دعوت بعمل می آيد 
در جلسه مجمع عمومی ساالنه شركت كه ساعت 9 صبح روز شنبه 1392/3/4 در محل مركزی شركت واقع در 

كيلومتر 65 جاده اصفهان – اردستان تشكيل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه بشرح زير می باشد:

استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانونی شركت در مورد فعاليت، عملكرد و صورتهای مالی سال 1391
بررسی و تصويب ترازنامه در تاريخ 1391/12/30 و حساب سود و زيان برای سال مالی منتهی به تاريخ مذكور 

1- انتخاب هيات مديره 
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و همچنين تعيين حق الزحمه ايشان 

3-تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهی های شركت 
4-ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی باشد

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/3/11
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 1392/3/12

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

شماره تلفن: 0311-6680030

شماره 
برآورد )ریال(نوع اعتبارمحل اجرامناقصه

اجرای پروژه مدول اول تصفيه خانه فاضالب 92-1-113 
TOB 87/000/000/000فاينانسشهرهای بهاران و پيربكران به روش

آگهی فراخوان 

 روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان 

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

918771-92مناقصه1-
اجرای فعاليت های تعميراتی 
روزانه و فصلی ساختمانهای 

صنعتی و اداری
92/2/2892/3/8

شرک سهامی ذوب آهن اصفهان 

ضمنًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوس�ط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به 
آدرس ذيل درج می گردد.

سایر موارد:
زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج 

در جدول(
 www.esfahansteel.com جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس

مراجعه نماييد.

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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فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

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

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.
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به منظور كاهش بو
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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!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

تست 2 کروز دریایی جدید ارتش
فرمانده نیروی دریایی ارتش از تست دوموشک جدید کروز دریایی 

در رزمایش والیت ۹۲ این نیرو خبر داد. 
دریادار حبیب اهلل س��یاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��امی ایران از تس��ت دو موش��ک جدید کروز دریایی خبر داد و 
گفت: این موش��ک ها در رزمایش والیت ۹۲ نی��روی دریایی ارتش 
مورد آزمایش قرار می گیرند. وی بدون اش��اره به نام این دو موشک 
جدید، در خصوص زمان دقیق برگزاری رزمایش والیت ۹۲ تصریح 
کرد: در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری این رزمایش هستیم که 

به احتمال زیاد در شش ماهه دوم سال برگزار می شود.
پیش تر سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
از تست عملیاتی جدیدترین موشک کروز دریایی ساحل به دریای 

غدیر خبر داده بود. 

روحانی اصالح طلب است
وزیر اطاع��ات دولت اصاحات در پاس��خ به این س��ؤال که برخی 
کاندیداهای جریان اصاحات می گویند روحانی اصاح طلب نیست 
گفت: آنها حزبی نگاه می کنند، اما ب��ا توجه به بینش، گفتار و عمل 

یک فرد می توان فهمید که اصاح طلب هست یا نیست.
وزیر اطاع��ات دولت اصاحات با بیان این ک��ه روحانی حامل تمام 
ویژگی هایی اس��ت که رهبر معظم انقاب برای یک رییس جمهور 
 اصل��ح عنوان ک��رده، گفت: روحان��ی روش و منش اص��اح طلبانه 

دارد. 
علی یونس��ی در پاسخ به این س��ؤال که کاندیداهایی که تا کنون به 
 طور رسمی اعام کاندیداتوری کرده اند به نظر شما به چه میزان با 
ماک هایی ک��ه رهبر معظم انق��اب عنوان کرده ان��د یعنی مردم 
بودن، ارزشی بودن و پرکار بودن تناس��ب دارد، گفت: من در مورد 
کاندیداهای دیگر نمی توانیم صحبت کنم؛ چ��را که مطالعه ای در 
مورد آنان نکرده ام، اما آقای روحانی را از نزدیک بیش از 30 س��ال 
می شناسم و ایشان قطعاً حامل تمام ویژگی هایی است که رهبری 

فرمودند.

تأسیس سایت مناظره کاندیداها
 س��ایت مناظره کاندیداهای ریاس��ت جمهوری در فضای مجازی، 
 با مدیریت معاونت رس��انه مجازی س��ازمان صداوس��یما تأسیس 

شد.
س��ایت مناظره کاندیداهای ریاس��ت جمه��وری در فضای مجازی 
)www.monazereh.ir ( ب��ا مدیریت معاونت رس��انه مجازی 
سازمان صداوسیما به منظور ظرفیت س��ازی و بصیرت افزایی بین 
نخبگان و عموم افردا جامعه تأسیس ش��د. حجت االسام پیگیری 
مدیر پورتال تخصصی مناظره و گفتگو، در مورد این سایت مجازی 
گفت: در این دوره از انتخابات نامزدها به طور مساوی و با فرصت برابر 
در این پورتال هم برای گفتگوی اختصاصی و هم مناظره دعوت می 
شوند و امکان حضور مردم و دخالت آرا و نظراتشان در متن گفتگوها 

وجود دارد. 
وی با بی��ان ای��ن ک��ه ای��ن پورت��ال بع��د از انتخاب��ات و انتخاب 
 رییس جمهور نی��ز به کار خ��ود ادام��ه خواه��د داد، تصریح کرد: 
بعد از انتخابات هرش��خصی که رییس جمهور شود، صاحب نظران 
و نقادان می توانند در این پرتال فعالیت رییس جمهور آینده را نقد 

کنند.

 استقبال ایران از طرح ابتکاری 
روسیه و آمریکا

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه اختصاصی 
 با هفته نامه اش��پیگل آلمان، حمایت ایران از نظام س��وریه را اعام 

کرد. 
علی اکبر صالحی در مصاحبه اختصاصی خود با هفته نامه اشپیگل 
اظهار داشت که ایران از طرح ابتکاری روس��یه و آمریکا در راستای 
برگزاری کنفرانس بین المللی در خصوص س��وریه حمایت کرده و 
آمادگی حضور در این کنفران��س را دارد. وی در ادام��ه با بیان این 
که تاکنون دعوتی ب��رای حضور در این کنفرانس بی��ن المللی به ما 

نرسیده، افزود: در صورت دعوت شدن حتما در آن حضور می یابیم.
صالحی همچنین تصریح کرد: ایران یکی از کشورهای مهم منطقه 
است و امکان پیش��برد مذاکرات بین مخالفان و نظام سوریه را دارد.

وزیر امور خارجه کش��ورمان همچنین با تأکید بر این که برای ایران 
این مهم اس��ت که کناره گیری بش��ار اس��د از قدرت پیش ش��رط 
مذاکرات نباشد، گفت: با راه حل مس��المت آمیز می توان به بحران 

سوریه پایان داد. 
وی در جایی دیگر از مصاحبه خود با اشپیگل به رابطه ایران با مصر 
هم پرداخت و افزود: تهران همکاری و روابط مس��تحکمی با قاهره 
در خصوص مسأله س��وریه دارد و ایران و مصر بر سر سه گزینه عدم 
مداخله خارجی در خط بحران، ضمانت اس��تقال و وحدت اراضی 
سوری و تشکیل رهبری انتقالی مش��ترکی از سوی مخالفان و نظام 

این کشور توافق نظر دارند.

قطعاً ب��ا ورود چهره هایی که ب��ه خصوص روز آخ��ر ثبت نام 
کردند، آرایش سیاس��ی انتخابات تغییر خواه��د کرد و تعداد 
قابل توجهی از نامزدها به نفع چهره های شاخص تر و رأی آورتر 

کنار خواهند رفت.
 ظاهراً قرار است همه چیز دست به دست هم بدهد تا »حماسه 
 سیاس��ی« بیش از آنچ��ه تصور می ش��د تحقق پی��دا کند و 
س��ی و پنجمین سال انقاب اسامی ش��اهد یک نقطه عطف 

دیگری باشیم.
روزهای اخیر که ثبت نام نامزدهای ریاس��ت جمهوری انجام 
می شد، هر روزش خبرساز بود و رفت و آمد چهره های مختلف 
از س��ایق گوناگون، این پیام را داش��ت که انتخابات و فرایند 
آن در ورای همه ستم هایی که س��ال 88 به امانت داری نظام 
شد و تهمت هایی که بیگانگان و جریان های همسو با آنها وارد 
کردند، برای همه اطمینان بخش اس��ت که اگر غیر از این بود، 
نباید وارد این صحنه می شدند. حضور پرشور و متراکم نامزدها 
نشانگر این است که سایق گوناگون دریافته اند که راهی جز 
صندوق های رأی  برای نقش آفرینی در مسئولیت های حساس 

نظام نیست. 
اما روز آخر، ستاد انتخابات کشور و خیابان فاطمی تهران حال 
و هوای دیگری داشت و معلوم شد نه ساکنان کاخ مرمر چشم 
از پاستور برداش��ته اند و نه س��اکنان کنونی پاستور دل از این 

ساختمان شسته اند، لذا تا پایان مهلت ثبت نام هم از کاخ مرمر 
آمدند و هم از پاستور! قطعاً با ورود چهره هایی که به خصوص 
روز آخر ثبت نام کردند، آرایش سیاسی انتخابات تغییر خواهد 
کرد و تعداد قابل توجهی از نامزدها به نفع چهره های شاخص تر 

و رأی آورتر کنار خواهند رفت. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که آمده است تا اگر بتواند پرونده 
سیاسی او با شکست در انتخابات ریاست جمهوری بسته نشود، 
یک ضلع مهم از انتخابات ۹۲ است. او آمده تا فقط پیروز شود، 
اما از هم اکنون او و حامیانش باید بدانند پیروزی یک طرف این 
ماجراست. ولی همه ماجرا نیست و احتمال تکرار نتیجه سال 

84، دور از ذهن نیست!
با توجه به این که این بار هاشمی رفسنجانی نامزد حداکثری 
اصاح طلبان محسوب می ش��ود، جریان اصاحات به صورت 
تمام قد و با همه قوا به حمایت از آی��ت اهلل اقدام خواهد کرد و 
نامزدهای منسوب به این جریان چون دکتر حسن روحانی و 
دکتر عارف نیز به نفع وی کنار خواهند کشید و در این مسیر 
بخش��ی از روحانیت و حتی اصولگرایان س��نتی )نه به شکل 
تش��کیاتی( هم او را همراهی خواهند ک��رد. ضلع مهم دیگر 
رقابت، اصولگرایان هس��تند که باید مواظب باشند تجربه تلخ 
اصاح طلبان در انتخابات 84 را تکرار نکنند. به نظر می رس��د 
با ثبت نام دکتر سعید جلیلی تعدادی از نامزدها از جمله دکتر 

لنکرانی و دکتر زاکانی به نفع وی کنار خواهند کشید و به این 
ترتیب طیف قابل توجهی از نیروهای ارزشی و انقابی که پیش 
از این حامیان و هواداران احمدی نژاد را تشکیل می دادند، به 
این بخش از اصولگرایان خواهند پیوس��ت و رقابت جدی تری 

را سامان خواهند داد. 
گزینه حداکثری حلق��ه رییس جمهور، مهندس اس��فندیار 
رحیم مشایی است که در آخرین س��اعات ثبت نام با مشایعت 
پرحرف و حدیث رییس جمهور ثب��ت نام کرد. این جریان که 
به نظر نمی رسد ظرفیت باالیی برای رأی آوری داشته باشد و 
استقبال های سرد و بی نشاط دور آخر سفرهای رییس جمهور 
بهترین نشانه آن اس��ت، امید زیادی به تقابل با اضاع دیگر، 

خصوصاً هاشمی رفسنجانی دارد.
در ضلع اصولگرایان، ائتاف س��ه نفره همچنان مصمم حضور 
دارد و به نظر می رس��د دکتر قالیباف یا به عنوان خروجی این 
ائتاف و یا حتی بدون تصمیم ائت��اف گزینه جدی دیگر در 

انتخابات پیش رو باشد. 
علی القاعده غیر از نظرس��نجی، یکی دیگ��ر از معیارهایی که 
برای انتخاب گزینه نهایی این ائتاف باید لحاظ شود، آمادگی 
و ام��کان رقابت ب��ا نامزدهایی چون هاش��می رفس��نجانی و 
 جلیلی است. وضعیت نامزد دیگر اصولگرایان و نتیجه ائتاف 
پن��ج نف��ره یعن��ی حجت االس��ام ابوترابی ف��رد، چن��دان 
 روش��ن نیس��ت و بعید اس��ت بتواند با نامزدهای دیگر رقابت 

کند. 
البته برخی گمانه زنی ها از احتمال حمایت حلقه احمدی نژاد 
از وی در غیاب مشایی حکایت می کند! ضلع چهارم انتخابات 
هم مستقلینی هستند که دکتر محسن رضایی شاخص ترین 
آنهاست و به نظر می رسد او هم برای این رقابت مصمم است و 
می خواهد این راه را تا پایان ادامه دهد. بر این اساس، اگر ضلع 
اصولگرایان را در خوش بینانه ترین حال��ت با یک نامزد فرض 
کنیم، یک رقاب��ت چهارضلعی خواهیم داش��ت و اگر قالیباف 
و جلیلی هر دو حضور یابند، یک رقابت پن��ج ضلعی با پنج تا 

حداکثر هشت نامزد.
نکته مهم این که این آرایش مربوط به قبل از اعام نظر شورای 
نگهبان در م��ورد صاحیت نامزده��ای ثبت نام ش��ده و اگر 
نامزدهای مطرح هر کدام از این اضاع از سوی این نهاد قانونی 
صاحیتشان احراز نگردد که احتمال آن زیاد است، قاعدتاً این 
آرایش دستخوش تغییر خواهد شد. چند روزی باید صبر کرد 
تا معلوم شود شکل هندسی رقابت دقیقاً چند ضلعی است؛ پنج 

ضلعی، چهار ضلعی یا حتی سه ضلعی؟

رقابت اصلی بین چه کسانی است؟ 

 هالکت ۱۶ تروریست شکل هندسی رقابت انتخاباتی خرداد ۹۲
در حومه حمص

مقامات امنیتی سوریه روز یکشنبه از کشته شدن ۱۶ عضو 
گروه های تروریستی در حومه شهر حمص توسط نیروهای 

ارتش خبر دادند. 
به گزارش شبکه المنار، مقامات امنیتی سوریه اعام کردند 
 که روز یکش��نبه ۱۶ عضو گروه های تروریس��تی در منطقه 
جب الجراح در حومه ش��هر حمص در حمله نیروهای ارتش 
این کشور به هاکت رسیدند. در همین راستا، شبکه العالم نیز 
گزارش داد که ارتش سوریه روز یکشنبه اعام کرد که پس از 
درگیری چند ساعته نیروهای امنیتی با گروه های تروریستی 
 در جاده دمش��ق به درع��ا، چندین عضو گروه های مس��لح 
کشته شدند و این مسیر ارتباطی به محل امنی تبدیل شده 

است.

رد پای سرویس های اطالعاتی 
بین المللی در انفجارهای ترکیه

حزب اهلل لبنان انفجار تروریس��تی ش��هر ریحانلی را به ملت 
ترکیه تسلیت گفت و آن را جنایات سازمان های جاسوسی 

بین المللی دانست.
حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای انفجارهای تروریستی که در 
شهر ریحانیه در نوار مرزی ترکیه با سوریه روی داد را محکوم 
کرده و آن را در راستای سلسله جنایت هایی دانست که جان 
مردم را در چندین کشورهای عربی و اسامی تهدید می کند. 
این حزب تأکید کرد که این جنایت ها نمی تواند کار کسانی 
 غیر از دستان جنایتکارانه باشد، عاوه بر این که سرنخ هایی

از دست داش��تن س��ازمان های اطاعاتی بین المللی در آن 
مشاهده می شود که با هدف ایجاد بی ثباتی و فتنه انگیزی و 

ایجاد نگرانی در این کشورها به کار گرفته می شود. 

 رزمایش 2 روزه 
واشنگتن-سئول آغاز شد

علی رغم مخالفت ها و تهدیدات کره ش��مالی، کش��ورهای 
آمریکا و کره جنوبی رزمایش ب��زرگ دریایی دوروزه خود را 
با حضور ناو هس��ته ای هواپیمابر آمریکا آغاز کردند. با وجود 
مخالفت های شدید کره ش��مالی، نیروهای تهاجمی آمریکا 
و کره جنوبی با ناو هسته ای هواپیمابر »یو اس اس نیمتس« 
)USS Nimitz( روز دوشنبه، رزمایش مشترک دریایی را 

آغاز کردند.

اخبار کوتاه 

اخبار بین الملل

گستردگی انتخابات بیشتر شود 
نایب رییس حزب  مؤتلفه   

اسداهلل بادامچیان

معتقدم که باید گستردگی های انتخاباتی بیشتر شود، هر چند که ممکن 
است هزینه هایی به همراه داشته باش��د، اما پرداخت این هزینه ها ارزان تر 
از پرداخت هزینه دیکتاتوری است؛ چرا که در کش��ورهایی مثل آمریکا و 
انگلیس نهایتاً دوحزب در انتخابات شرکت می کنند که یک نوع دیکتاتوری 
پنهان اس��ت. هر چقدر انتخابات و حضور کاندیداها گسترده تر باشد، شور 
انتخابات نیز بیشتر می شود. هر کس که احساس می کند می تواند گره گشای 
مش��کلی باش��د، در صحنه انتخابات حضور پیدا کند و این ملت است که 
انتخاب می کن��د؛ ملتی که هم 
ولی فقیه دارند و هم هوش��مند 
هستند.البته بعضی از دوستان 
معتقدند که باید با س��لیقه های 
خودش��ان در انتخابات شرکت 
کنن��د، در صورتی ک��ه چنین 
چی��زی در ایران وج��ود ندارد، 
انتخابات حق هر کس��ی است 

که می تواند در آن شرکت کند.
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قانون »مجازات اسالمی« ابالغ شد

عباس��علی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاس��ت جمهوری از اباغ قانون جدید 
مجازات اسامی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، رییس مجلس قانون مجازات اسامی را رسماً به رییس 

جمهور اباغ کرد و به زودی رییس جمهور این قانون را برای اجرا به تمامی سازمان ها اباغ می کند.

توضیح الهام درباره 
اقدام رییس جمهور

احمدی نژاد بین دو 
نماز عذرم را خواست

سخنگوی دولت، برخی اظهارنظرها درباره غیرقانونی بودن حضور رییس جمهور 
در ستاد انتخابات کشور به همراه مشایی را رد کرد. 

 غامحسین الهام در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که 
چرا رییس جمهور تا کنون حکم رییس سازمان نظام پزشکی را امضا نکرده، گفت: 
موضوع در دست بررسی است. البته آقای رییس جمهور قباً نیز اعام کرده بودند 
که انتخابات از نظر قانونی مخدوش است و حرف ایشان مبتنی بر قانون بوده و 
این انتخابات در شرایطی برگزار شد که اشکال قانونی داشته است. الهام با بیان 
این که حضور رییس جمهور در ستاد انتخابات اشکال قانونی نداشت، گفت: اول 
این که طبق قانون انتخابات، تبلیغات از زمانی آغاز می شود که اسامی داوطلبان از 
سوی شورای نگهبان به صورت رسمی اعام شده باشد و اکنون این اتفاق نیفتاده 

و هنوز اسامی داوطلبان از سوی شورای نگهبان اعام نشده است.

علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش دولت نهم و نامزد احتمالی 
انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری با بی��ان این که در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری دوره نهم مس��ئول کمیته برنامه ریزی س��تاد احمدی نژاد و از 
نویسندگان برنامه دولت نهم )دولت رجا( بوده، اظهار داشت: از ابتدا بنای 
من این بوده که جلوی تصمیمات غلط را بگیرم، البته تا حد وس��عم این 
کار را انجام دادم. زمانی که دولت نهم در حال پایان بود و می خواس��تند 
دولت دهم و کابینه اش را تشکیل بدهند، بین دو نماز به آقای احمدی نژاد 
گفتم بهتر است این افراد که گزینه فعلی دولت برای ریاست کاندیداتوری 
از جمله آنها بود در کابینه نباش��د؛ چرا که هزینه هایی برای دولت ایجاد 
خواهد کرد، اما بین دو نماز آقای احمدی نژاد پرس��ید، ذکرت را گفتی، 

گفتم بله، گفت شما دیگر در کابینه نباشید.

رحیم مشایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که در 
صورت رد صاحیت شدن چه می کنید، پاسخ عجیبی داد!

اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با س��ایت 8دی در پاسخ 
به س��ؤالی در خصوص عل��ت حمایت احمدی ن��ژاد از وی 
خاطرنشان کرد: این سؤال را باید از خود احمدی نژاد بپرسید. 
وی همچنین به این سؤال که در صورت رد صاحیت شدن 
چه می کنید، پاسخ داد: اگر رد صاحیت شوم گریه می کنم!

مشایی همچنین در رابطه با احتمال رد صاحیتش افزود: 
اگر رد صاحیت شوم صد در صد کنار می روم. این کاندیدای 
ریاست جمهوری به سؤالی در مورد پذیرش فرمایشات رهبر 
معظم انقاب گفت: حرف حضرت آقا را صددرصد قبول دارم. 
مشایی به س��ؤال خبرنگار 8دی مبنی بر این که  آیا درست 
اس��ت که در بدنه دولت انحراف ایجاد شده، از جواب صریح 
امتناع ورزید و ابراز کرد: خودتان می توانید تشخیص دهید.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در مصاحبه دیگری گفته اس��ت: در بحث رد صاحیت من، 
سؤال های زیادی شده که من در پاسخ به همه می گویم که 
همه ما، اعم از از یک نفر که در انتخابات حضور پیدا می کند 
و رأی خود را به صندوق می اندازد، تا هرکس که در جریان 
برگزاری انتخابات فعالیت دارد و مسئوالن رده باالتر در دولت 

و انتخابات، همه باید در چارچوب قانون عمل کنیم.

در آخری��ن دقایق مهل��ت نام نویس��ی انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، چهره های مختلفی از طیف های گوناگون  وارد 

صحنه انتخابات شدند. 
در این خصوص عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معتقد 
اس��ت: اصولگرایان برای جلوگیری از تشت آرا و پیروزی در  
انتخابات باید بر سر یک گزینه به وحدت برسند و این گزینه 
باید توانایی به دست آوردن رأی مردم را داشته باشد. محمد 
غروی با بیان این که نمی توان به هاش��می خرده گرفت که 
چرا وارد عرصه انتخابات شده است، گفت: ما نمی توانیم به 
ش��خصیت ها بگوییم که در انتخابات ورود پی��دا کنند و یا 
نکنند. به گفته خود آقای هاشمی، ایشان احساس ضرورت 
کردندو در انتخابات ثبت نام کردند، اما این مردم هستند که 
در جریان انتخابات با توجه به س��ابقه، محبوبیت و کارایی 
رییس جمهور آینده را انتخاب می کنند.  حجت االسام سید 
محمد غروی درباره ضرورت اتحاد اصولگرایان در انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار داش��ت: هم جامعه مدرسین و هم 
روحانیت مبارز از ابتدا نظرش��ان بر این بود که اصولگرایان 
به وحدت برس��ند و امروز هم همچنان این پی��ام را دارند. 
 اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات باید بر سر گزینه ای

به اجماع برسند که نزد مردم از محبوبیت بیشتری برخوردار 
باشد.

حدادعادل اظهار داش��ت: س��عید جلیلی با این که از لحاظ 
اجرایی ناتوان نیست اما س��ابقه کار اجرایی نیز ندارد و تنها 
مسئول تیم مذاکرات هسته ای ایران و یک دیپلمات وزارت 

خارجه بوده است. 
قالیباف به اعتبار سابقه اجرایی اش محبوب تر است و بنده 
نیز هم در آموزش و پرورش و هم در مجلس و دانشگاه سابقه 
کار اجرایی فراوان دارم و معدل کارنامه ام پایین نیس��ت، اما 
اصراری نیز برای پیروز شدن ندارم؛ چراکه بیش از پیروزی 
امروز به پیروزی جریان اصولگرایی می اندیش��م. این عضو 
ائتاف پیشرفت در پایان خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات 
احمدی نژاد رفتارهای غی��ر قابل پیش بینی اوس��ت و لذا 
بنده امیدوارم با جلو رفتن س��یر انتخاباتی ش��اهد واکنش 
غیر طبیعی او نباش��یم. وی ادامه داد: شرایط پیش آمده در 
خصوص ثبت نام کاندیداها، احتمال نزدیک شدن گرایشات 
مختلف اصولگرایی به یکدیگر افزایش یافته است. این احتمال 
وجود دارد ک��ه کاندیدای مورد نظر دولت از فیلتر ش��ورای 
نگهبان عبور نکند، در این ص��ورت کار انتخاباتی طرفداران 
دولت ش��کل نمی گیرد؛ چراکه هیچ فردی از جریان دولت 
بیرون نخواه��د آمد. عض��و ائتاف پیش��رفت درباره حصر 
موسوی و کروبی گفت: تصمیمی که برای این دو نفر گرفته 

شد، حداقل کار نظام برای مجازات آنها بود.

رییس جمهور با بیان این که ما کشور حرف و حدیث هستیم، 
افزود: در آن ۱۱  روز دورکاری بودم و مرخصی نبودم.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور در حاش��یه جلسه هیأت 
دولت در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر این که تا کنون چند بار به 
مرخصی رفته اید، گفت: یک بار ک��ه دیروز بود. وی همچنین 
در پاسخ به این سؤال که برخی منتقدان شما اعام کرده اند 
رییس جمهور ۱۱ روز هم قبًا به مرخص��ی رفته بود، اظهار 
داش��ت: آن ۱۱ روز دورکاری بود. رییس جمهور در پاس��خ 
به این س��ؤال که حرف و حدیث درباره حضور شما در وزارت 
کشور به همراه اسفندیار رحیم مشایی زیاد است، گفت: به هر 
حال ما کشور حرف و حدیث هستیم. احمدی نژاد در پاسخ به 
این سؤال که عده ای از مقامات اعام کرده اند اقدام شما خاف 
قانون بوده، گفت: باالخره رییس جمهور هر کاری کند، حرف 
و حدیث درباره  آن زیاد اس��ت. رییس جمه��ور در خصوص 
این که چرا تاکنون حکم رییس س��ازمان نظام پزش��کی را 
امضا نکرده اید، افزود: من در جریان این مباحث نیستم، ولی 
همان طور که قباً گفتم انتخاباتی که در این ارتباط برگزار شد، 
مشکاتی داشت و گزارش آن نیز هنوز به دست من نرسیده 
است. احمدی نژاد به سفر آینده خود به تایلند، اکوادور و یک 
کش��ور آفریقایی اشاره کرد و اظهار داش��ت: برای شرکت در 

اجاس »آب« هفته آینده به تایلند سفر خواهیم کرد.

انتخابات انتخاباتانتخابات دولت

ردصالحیت  شوم،  گریه  
می کنم  و تمکین! 

 نمی توان به هاشمی 
ایراد گرفت 

اصراری  برای پیروز شدن 
ندارم

آن ۱۱روز دور کاری بودم 
نه مرخصی
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 شهریه مدارس غیردولتی 
به تصویب نرسیده است 

کارشناس مسئول مدارس غیردولتی آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: تاکنون شهریه مدارس غیردولتی توسط وزارت آموزش و پرورش 
به تصویب نرسیده و تا پیش از اعالم این نهاد، شهریه این مدارس مانند 

سال گذشته است.
سیدحسین میرمهدی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر به 
دلیل این که نرخ مصوبی هنوز از طرف وزارتخانه اعالم نشده، مدارس 

غیردولتی باید شهریه های خود را مانند سال گذشته دریافت کنند.
وی با بیان این که نرخ شهریه مدارس غیردولتی بر اساس قابلیت های 
مدرسه تعیین می شود، افزود: هوشمند بودن، کالس های فوق برنامه 
و برنامه های ویژه اضافه، از مهم ترین عوامل مش��خص کننده شهریه 

هستند.

 خرید 5 دستگاه موتورسیکلت 
نجات آتش نشانی

معاون اطفاء و عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، ازخرید پنج دستگاه موتورسیکلت نجات برای ناوگان موتوری 

سازمان آتش نشانی خبر داد.
 ب��ه گ��زارش ایمن��ا، آتش��پاد دوم، عل��ی مرادمن��د، اظهار داش��ت: 
پنج دستگاه موتورسیکلت امداد و نجات، توسط سازمان آتش نشانی 
اصفهان خریداری و به ن��اوگان موتوری تحویل داده ش��د.وی افزود: 
موتورس��یکلت های خریداری شده برحس��ب نیاز، به خط BRT در 
محدوده ایستگاه س��ه، بافت فرسوده در محدوده ایس��تگاه ۹، بازار در 
محدوده ایستگاه ۱۷، اتوبان ش��هید خرازی در محدوده ایستگاه ۱۶ 
و مرکز شهر در محدوده ایس��تگاه ۱۴، تعلق گرفته است. معاون اطفاء 
و عملیات س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
رس��یدن به موقع آتش نش��انان به محل حادثه را در عملیات امداد و 
نجات، بسیار تأثیر گذار خواند و تصریح کرد: با به موقع رسیدن نیروها 
و خودروهای آتش نشانان به محل حادثه، آسیب جانی و مالی کمتری 

برای شخص حادثه دیده پیش خواهد آمد.

 اصفهانی ها ۲5 گام شهروندی را 
طی می کنند

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان گفت: در سال ۱۳۹۲ کمیته 
فرهنگ شهروندی خواهد کوش��ید مهم ترین مس��ایل ارائه شده در 
سال های گذشته را جمع بندی کرده و در مجموع، ۲۵ گام یا راهکار 
اصولی را جهت ارتقای فرهنگ شهروندی و حرکت به سوی شهر زیبای 

خدا، به شهروندان معرفی کند.
مهدی بقایی، از ایجاد تغییر و نوآوری در روند تبلیغات شهروندی اجرا 
شده در ش��هر اصفهان خبر داد و گفت: با گذشت چهار سال از اجرای 
 مستمر تبلیغات شهری با محوریت مفاهیم شهروندی در شهر اصفهان و

 دستیابی به نتایج رضایت بخش��ی همچون ضریب نفوذ ۹۰ درصدی 
در میان شهروندان، روند این تبلیغات مورد بررسی دقیق قرار گرفته و 

تغییرات عمده ای برای سال جاری در آن لحاظ خواهد شد. 

 مددجویان کاشانی 
صاحب خانه شدند

مجتمع آپارتمانی 8۰ واحدی ویژه مددجویان کمیته امداد کاش��ان 
افتتاح شد. حسین انواری، سرپرس��ت کمیته امداد امام خمینی )ره( 
گفت: کمک های شما گره های بزرگ زندگی مردم را باز خواهد کرد. 
برای نمونه امروز شاهد به بار نشستن کمک های شما خیرین در افتتاح 
این پروژه بزرگ هستیم. گفتنی اس��ت زمین مورد نظر، توسط هیأت 

امنای سیلک کاشان اهدا شده است.

گشتی در اخبار 

40 نفر از نامزدهای شوراها در 
اصفهان رد صالحیت شده اند 
رییس هیأت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات 

شوراها، عباس مقتدایی

صالحیت  ۴۰ نفر از نامزده��ای ثبت نام کننده برای ش��وراها در این 
شهرستان از سوی هیأت اجرایی رد شده است. بد نیست بدانید بیش از 
۵۰۰ نفر دراین شهرستان برای انتخابات شوراهای شهر وروستا ثبت نام 
کردند که صالحیت ۴۰ نفر آن ها از سوی هیأت اجرایی رد شده است و 
هیأت های اجرایی از مراجع چهارگانه اداره اطالعات، نیروی انتظامی، 

دادگس��تری و ثب��ت احوال 
درباره سوابق نامزدها استعالم 
می گیرند و براس��اس پاس��خ 
آنه��ا به بررس��ی صالحیت ها 
پرداخته می ش��ود و به همین 
دلی��ل اکنون هی��أت نظارت 
شهرس��تان اصفهان مشغول 
بررسی اعتراض نامزدهای رد 

صالحیت شده است 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1035 |سه شنبه24  اردیبهشت 1392 | 3 رجب  1434

چهره روز
انهدام باند سارقان مجتمع  هاي تجاري در اصفهان

سرهنگ حسن یاردوستي، فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: باند سه نفره سارقان 
 مجتمع هاي تجاري که اقدام به س��رقت چندین تبلت و لپ تاپ کرده بودند، حین فروش

 لب تاپ هاي مسروقه شناسایي و دستگیر شدند.
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 افتتاح بیش از 
۶0 پروژه تا پایان سال 

برگزاری دوره آموزشی 
ایمنی برق در اصفهان

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان 
کرد: بیش از ۶۰ پروژه فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی تا پایان سال ۹۲ به 

بهره برداری می رسد.
س��ردار کریم نصر اصفهانی، با بیان این که مراک��ز فرهنگی، تفریحی و 
ورزشی از نیازهای اساسی مردم هر شهر است، گفت: در سال جاری بیش 
از ۶۰ مجموعه فرهنگی، تفریحی و ورزشی در حال ساخت، توسعه، تملک 
و یا طراحی هستند.  وی با اعالم این مطلب که بیش از ۱۱۰میلیارد تومان 
 به پروژه های فرهنگی امسال اختصاص داده ش��ده است، اذعان داشت: 
 یک س��وم از این مجموعه ها تا اواس��ط س��ال ج��اری به به��ره برداری 

می رسند. 

سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان، از 
برگزاری دوره آموزشی ایمنی برق در نیمه اول خرداد ماه سال جاری خبر داد.

حبیب اهلل مقصودی افزود: دومین دوره آموزشی ایمنی برق هم در نیمه اول 
خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

وی یادآور ش��د: این دوره، در قالب آموزش های س��معی بصری و با استفاده 
از جزوات مورد نیاز برای ش��رکت کنندگان برگزار می ش��ود. سرپرست مرکز 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان عنوان داشت: تقلیل 
حوادث تلخ شغلی و آشنایی با مخاطرات برق، علل بروز حوادث ناشی از برق 
و پیشگیری و کنترل آنها و طرز صحیح کمک به مصدومین در مواقع خطر، از 

سرفصل های اصلی این دوره است.

معاون برنام��ه ری��زی، پژوهش و فن��اوری اطالعات ش��هرداری 
 اصفهان فردی است که تش��کیل اتاق های فکر تخصصی، جلسات

 

شهراندیشی، هم اندیشی و کرسی های آزاداندیشی مدیریت شهری 
را گامی می داند برای رس��یدن به اس��تفاده از نظرات کارشناسان 

 و نخبگان در اداره ش��هر. متن زیر مش��روح س��خنان ابوالقاس��م 
گلستان نژاد است:

  ه��دف مدیری��ت ش��هری اصفه��ان، حض��ور پررنگ م��ردم در 
فعالی��ت ه��ای ش��هرداری اس��ت. اعتق��اد مدی��ران ب��ه حضور 
م��ردم و نخب��گان و واردش��دن آنه��ا در ام��ور ش��هر اس��ت ت��ا 
از ظرفی��ت فک��ری نخب��گان در اداره بهت��ر ش��هر اس��تفاده 
ش��ود. ب��ه دلی��ل وس��عت کالنش��هر اصفه��ان، ط��رح ه��ای 
 زی��ادی در س��طح ش��هر ب��رای اجرا م��د نظر ق��رار م��ی گیرد و

 برنامه ریزی ها با نیاز ش��هروندان همس��و شده اس��ت. مشارکت 
نخبگان در چگونگی کیفیت اداره امور شهر، تأثیر مطلوبی بر جای 
می گذارد. اتاق فکر شهرداری به عنوان فضایی برای استفاده از فکر و 
 مشارکت نخبگان در مدیریت شهری است تا به این وسیله ایده های

نو و بکر، جذب شود و در س��طح ش��هر به اجرا درآید. لذا تاکنون، 
 ش��ش اتاق فکر تخصصی در ش��هرداری س��ازماندهی شده است. 
جمع بندی دقیق و حساب ش��ده از مش��کالت موجود در شهر و 
دس��تیابی به نتایج فعالیت ها و اقدامات انجام شده در سطح شهر 
طی سال های گذش��ته، از مهم ترین اهداف تش��کیل اتاق فکر در 
شهرداری اصفهان به حساب می آید. ش��هرداری با بهره گیری از 
تجارب و نظرات صاحب نظران و همچنین ب��ا انجام پژوهش ها و 

تحقیقات مختلف، درصدد است تا کیفیت مدیریت خود را بر امور 
شهر افزایش داده و به این وسیله آسایش و تسهیل در امور شهروندان 
را فراهم آورد. تشکیل جلسات شهراندیشی در سطح کارشناسان 
مسایل شهری و ش��هروندان با هدف اطالع رسانی به مردم و ایجاد 
تعامل بین شهروندان و ش��هرداری، گام بعدی حضور نخبگان در 
اداره شهر به شمار می رود. تشکیل جلسات هم اندیشی تخصصی، 
مرحله بعدی مشارکت شهروندان در اداره شهر است. این جلسات 
با حضور شهروندان صاحب نظر در امور شهری به همراه بخش های 
تخصصی شهرداری و سایر نهادهای ذی ربط تشکیل می شود. در 
این جلسات موضوعات مهم ش��هری از قبیل گردشگری، محیط 
زیست ش��هری و حتی تدوین چشم انداز ش��هر، به بحث و گفتگو 
گذاشته می شود تا بتوان برای برون رفت از مشکالت موجود، به راه 
حل های تازه ای دست پیدا کرد. تشکیل کرسی های آزاد اندیشی، 
به عنوان سومین مرحله حضور کارشناسان در اداره امور شهر است. 
در کرسی های آزاداندیشی، فعالیت های شهرداری نقد و بررسی می 
شود و به مسایل مهم شهری چون شهر اسالمی و اولویت های آن 
و یا مدیریت یکپارچه شهری و روش های دستیابی به آن پرداخته 
می شود. کمبودها و مشکالت مسایل مهم شهر در جلسات با حضور 

کارشناسان بیان شده و موارد مهم در اولویت قرار می گیرند.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان:

تشکیل جلسات شهر اندیشی با حضور کارشناسان

در این جلسات 
موضوعات مهم 
شهری از قبیل 

گردشگری، محیط 
زیست شهری و 

 حتی تدوین 
چشم انداز شهر، 
به بحث و گفتگو 
گذاشته می شود

کارگاه عبا بافی زیر پوست شهر/ 

س: ایمنا [
]عک

خیلی ها به داروخانه ها اعتماد می کنند و شاید 
همین پاشنه آشیلی می ش��ود برای کسانی که 
فکر می کنند در صورت خرید چنین محصوالتی 
از داروخانه ها، حداقل به بیماری دچار نمی شوند 
و بی اثر بودنشان، نعمت بزرگی برایشان می شود. 
قیمت ها سرسام آورند. وقتی موضوعی با جوانی 
و زیبایی ارتباط داش��ته باشد، عطایش به لقایش 
بخشیده نمی شود و هر چه باشد، می ارزد حتی 

اگر بی اثر باشد.
بس��یاری از داروخانه های باالی ش��هر دست به 
کار س��اخت انواع  کرم های ضد آفت��اب و زیبایی 
ش��ده و نام پزش��ک داروخانه را نیز ب��ر آن حک 

کرده ان��د.  موضوع به همین جا ختم نمی ش��ود، 
اما در این میان باید پرس��ید که عل��ت همه این 
تبلیغات و کارهای غیرقانونی برای جذب مشتری 
چیست؟ پاس��خ واضح است پزش��ک داروسازی 
که پس از س��ال ها درس و تحصیل با سرمایه ای 
کالن و پس از مدت ها قرار گرفتن در صف انتظار، 
موفق به تأسیس داروخانه می شود، به این نتیجه 
رسیده اس��ت که با فروش دارو به سود دهی الزم 
نمی رسد. همانند دکه های مطبوعات که به علت 
نبودن س��ود الزم، دکه دار دس��ت به دامان مواد 
دخانی و انواع تنقالت می شود تا چرخ زندگی اش 
بچرخد. با این تفاوت که در مورد داروخانه ها، دارو 

مشتری فراوانی دارد. بخش خصوصی دارو نه تنها 
در اصفهان که در کل کش��ور رقیب بزرگی به نام 
داروخانه های دولتی دارد که توانسته با پشتیبانی 
دولت و بودجه های کالن، حجم بزرگی از اقتصاد 

دارویی را در اختیار خودش قرار دهد.
داروسازان شهر می گویند که داروخانه های دولتی 
به غول های اقتص��ادی بزرگی تبدیل ش��ده اند. 
آنها معتقدند ک��ه این قبی��ل داروخانه ها بخش 
خصوصی را تضعیف کرده و اصل ۴۴ قانون اساسی 
)خصوصی کردن بخش های دولت��ی( را نیز زیر 

سؤال برده اند.
ریی��س انجم��ن داروس��ازان اصفه��ان از ارقام 

درشتی می گوید که درآمد داروخانه های دولتی 
را تش��کیل می دهد و در این میان س��ود بخش 
خصوصی نس��بت به س��رمایه گذاری انجام شده 
بس��یار ناچیز اس��ت. دکتر مؤمنی اعالم می کند 
که س��ه چهارم س��ود فروش دارو در استان، تنها 
متعلق به چند داروخانه انگش��ت ش��مار اس��ت. 
به عبارت دیگ��ر ۹۵ درصد س��ود داروخانه های 
سراسر استان، مربوط به بخش دولتی است. سال 
گذش��ته، اتفاق دیگری افتاده و پرداخت مالیات 
داروخانه ها به یک باره چند برابر شده؛ به گونه ای 
که داروخانه ای که در سال گذشته تنها ۵۰۰ هزار 
تومان مالیات پرداخت می کرده، امسال باید پیش 
از ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازد که پرداخت 
این رقم های درش��ت توس��ط داروخانه هایی که 
تنها با فروش دارو و لوازم بهداش��تی – آرایش��ی 
روزگار می گذرانن��د، اصاًل امکان پذیر نیس��ت. 
مؤمنی می گوی��د: داروخانه ه��ای دولتی مالیات 
نیز نمی پردازند و بر خالف س��ود سرشار،  هزینه 
آب، برق و تلفن را نی��ز بر عهده ن��دارد و این در 
حالی است که بخش خصوصی برخالف تمام این 
پرداخت ها، باید مالیات های سنگینی نیز بپردازد. 
به گفته او مسئوالن مالیاتی، کل داروی وارد شده 
به استان را محاسبه نموده و مالیات بردرآمد آن 
را بدون در نظر گرفتن داروخانه های دولتی، میان 

داروخانه های خصوصی سرشکن می کنند.
اما هر چه باش��د، اقتصاد بیمار نمی تواند عاملی 
برای تبدیل ش��دن داروخانه ها ب��ه محصوالت 
بهداشتی آرایشی باش��د که گاهی حتی در یک 
کش��ور عربی کوچک هم مصرفش غیر قانونی و 

غیر بهداشتی است. 
این محصوالت مش��تریان پرو پا قرصشان را هم 
دارند؛ از کرم های دور چشم گرفته تا شامپوهایی 
که گاهی عالمت استانداردشان در پشت تبلیغات 
پرطمطراق گم می شود و گاهی مضراتشان هم 

زیاد است.
نازنین مس��توفی یکی از مش��تریانی است که به 
خوبی با این نکته آشنا اس��ت. او چندی پیش از 
کرمی اس��تفاده کرده که تبلیغ آن را در ماهواره 
دیده اس��ت: وقتی که این کرم را استفاده کردم 

اول خوب بود، ام��ا بعد از مدتی، نش��انه هایی از 
جوش و الیه ای کدر تمام پوستم را گرفت. هر چه 
دکتر رفتم خوب نشد تا اینکه با لیزر توانستم این 

مشکلم را حل کنم. صدها هزار تومان خرج کردم 
تا این مشکل حل شد. این در حالی است که وقتی 
به داروخانه مذکور مراجعه کردم به من گفته شد 
که شما حساسیت داشته ای و ربطی به ما ندارد.

نه قانونی ب��رای تبلیغات وجود دارد و نه کس��ی 
جلوی آنه��ا را می گی��رد. داروخانه ها گس��تره 
بزرگی از بازار داروی شهر و کشور در دست دارند 
و همیشه در دسترس هس��تند و مردم به راحتی 
می توانند ب��ا آنها در مورد مصرف ان��واع داروها و 

کرم ها مشاوره کنند. 
باالتر از تمام این مس��ائل باید گفت داروس��ازان 
س��هم عظیمی در انتظارات کسب شده کشور در 
تولید انواع داروهای مهم را دارند و بنابراین الزم 
است که بسته های حمایتی ویژه ای برای آنان در 

نظر گرفته شود.
در حال حاضر بزرگ ترین حمایتی که می توان از 
این قشر کرد، اجبار بیمه ها به پرداخت بدهی های 
معوقه داروخانه هاس��ت؛ امری که ش��اید خیلی 
وقت یا خاک می خورد و یا به فراموش��ی سپرده 

شده است....

اینجا قرار است بیماران شفا پیدا کنند

 تبلیغات، دار و ندار داروخانه های اصفهان 

معجزه جوانی،الغری و چاقی، انواع مختلف مارک هایی که می توانی بزرگ و کوچکش را پشت شیشه داروخانه پیدا   الدن 
کنی. حاال داروخانه ها جایی مثل سوپرمارکت شده اند. وقتی از دور نگاهشان کنی، می توانی ردپای انواع تبلیغات ایرانمنش

مجاز و غیرمجاز لوازم آرایشی و کرم های ریز و درشت را روی شیشه های داروخانه ببینی. داخل داروخانه ویترین های 
بزرگی تعبیه شده که مشتری را در اولین گام ورود بمباران می کنند و در گام بعدی بروشورهای تبلیغاتی قانعش می کنند که با خرید چند 

مدل کرم،خمیردندان های عجیب و غریب خارجی و چندین کاالی ریز و درشت دیگر می تواند زیباتر، جذاب تر و جوان تر شود.

داروس�ازان ش�هر می گویند 
 ک�ه داروخانه ه�ای دولت�ی
 به غول های اقتصادی بزرگی 

تبدیل شده اند.
آنها معتقدن�د که ای�ن قبیل 
 داروخانه ها بخ�ش خصوصی 
را تضعی�ف ک�رده و اص�ل 
 44 قان�ون اساس�ی  یعن�ی 
خصوص�ی ک�ردن بخش های 
دولت�ی را نی�ز زی�ر س�ؤال 

برده اند.

SMS



چهره روزيادداشت

پلمپ سه واحد شارژ سیلندر گاز 
مايع در اصفهان 

3 واحد تأسیسات شارژ سیلندر گاز مایع، به دلیل شرایط خطرآفرین 
و غیر استاندارد توسط دادستانی استان اصفهان پلمپ و تعهد خروج 

از محدوده مسکونی شهر اخذ گردید. 
در شهر اصفهان، 4 واحد شارژ س��یلندر موجود است که یکی از آنها 
محل خود را به خارج از محدوده ش��هری انتق��ال داده، ولی 3 واحد 
دیگر بر خالف مراجعات و تذکرات مکرر بازرسین اداره کل ستاندارد 
تاکنون اقدامی انج��ام نداده اند و به همین دلیل در هفته گذش��ته 
توسط مأمورین دادستانی پلمپ و با أخذ تعهدنامه رسمی مبنب بر 

جا به جایی محل،  به صورت مشروط فک پلمپ شدند. 
ش��فیعی مدیرکل اس��تاندارد اس��تان اصفهان، حض��ور واحدهای 
شارژ س��یلندر گاز مایع را در محدوده ش��هری و نزدی��ک به مناطق 
مسکونی و پرتردد، بسیار خطرناک برش��مرد و گفت : طی دو سال 
گذشته دو مورد آتش س��وزی در دو واحد شارژ سیلندر اصفهان رخ 
داده که در هر دو مورد اگر اقدام سریع و از جان گذشتگی مأمورین 

آتش نشان نبود، قطعاً فجایع جبران ناپذیری را شاهد بودیم. 
وی افزود : حادثه خبر نمی کند و متأسفانه پس از رخ دادن وقایع تلخ 
معموالً به دنبال مقصر گشته و دس��تگاه های مرتبط با موضوع نیز 
یکدیگر را مس��ئول مؤثر در رخ دادن حوادث می دانند؛ لذا اداره کل 
استاندارد بنا بر وظیفه ذاتی خود،  به صورت جدی بحث خارج شدن 

واحدهای شارژ سیلندر گاز مایع را دنبال می نماید. 

اجرای عملیات لوله گذاری 
فاضالب دهاقان

گروه اقتص�اد -  در آینده ای نزدیک، طرح آبرس��انی 
و اجرای عملی��ات لوله گ��ذاری فاضالب دهاق��ان آغاز 

می شود.  
هاش��م امینی، مدیرعامل ش��رکت به  همراهی بیش��ه  
قائم مقام، رضای��ی معاونت مش��ترکین و بنی طبا مدیر  
روابط  عمومی ش��رکت از منطقه دهاق��ان بازدید نمود. 
وی ضمن حضور در فرمانداری  شهرس��تان  با  قاسمیان  
فرماندار، معاون و رییس شورای شهر دهاقان دیدار کرد. 
مدیرعامل ش��رکت تأکید کرد: با توجه به اعتباراتی  که 
دراین  خصوص  درنظر  گرفته  ش��ده، در آینده نزدیک  
این  طرح ها  اجرایی خواهد شد  واز  کلیه  دستگاه های  
مربوطه، مخصوصاً فرمانداری و  ش��هرداری، درخواست  

همکاری کرد. 
پس از  پایان این  دیدار، امینی  در جمع  کارکنان  منطقه  
حضور  یاف��ت  و شمس��بگی  مدیر منطق��ه ضمن خیر 
 مقدم  به  میهمانان  گزارش��ی  از  عملک��رد منطقه  ارائه 

 داد.
 هاشم  امینی  در  پایان  این دیدار  ضمن رضایتمندی از 
عملکرد منطقه، بر تحقق  شعار سال  92 که  توسط   رهبر 
معظم انقالب نامگذاری ش��ده بود، تأکید فراوان نمود و 
بیان کرد: شعار  امسال شرکت مدیریت تقاضا، مشتری 
مداری و نشاط سازمانی  اس��ت  و همه کارکنان باید در 

اجرا و تحقق آن گام اساسی بردارند. 

تولید ورق فوالدی مورد نیاز 
صنايع خودروسازی

گروه اقتص�اد -  با دس��ت یابی به دانش فن��ی، تولید 
ورق فوالدی فوق کشش��ی با ضخامت 3 میلیمتر )فوالد 
"IF  ( و تولی��د 100 تن از این محص��والت که در صنایع 
خودرو س��ازی کاربرد دارد، یکی دیگ��ر از اهداف فوالد 
 مبارک��ه در راس��تای تولی��د فوالده��ای وی��ژه، محقق

  شد. 
مدیر عامل فوالد مبارکه گفت: با توجه به اهداف شرکت 
فوالد مبارکه در راستای ارتقای توانمندی شرکت، برای 
تولید فوالدهای ویژه که در صنایع خودرو سازی کاربرد 
دارد، دس��تورالعمل اعمال درج��ه حرارت  های خاص 
جهت تولید انبوه فوالد فوق کششی)فوالد IF  ( در واحد 

گروه فنی نورد گرم تدوین شد. 

خبر ويژه

اخبار کوتاه

4
آغاز پرداخت تسهیالت ۳۰ میلیونی نوسازی بافت فرسوده

مجید کیان پور،معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پرداخت تس��هیالت 30 میلیون تومانی 
نوسازی بافت فرسوده از س��وی بانک های عامل آغاز شده، گفت: برنامه بازس��ازی و نوسازی بافت 

فرسوده در سال جاری برای کل کشور، تا 200 هزار واحد مسکونی است.
قیمت آب بايد به تدريج و 

متناسب با هزينه ها افزايش يابد
سرپرست معاونت آب و آبفای وزیر نیرو

 علیرضا دائمی
الزم است قیمت آب به تدریج و به شکل منطقی باید افزایش یابد که البته 
الزمه این موضوع آن است که قیمت آب متناسب با افزایش هزینه های 
تولید آب افزایش یابد و در این مسیر پیشنهاد ما این است که قیمت آب 
به تدریج و به ش��کل منطقی افزایش یابد تا در این شیب تغییر قیمتی 
مصرف کنندگان متحمل فشار کمتری بشوند. از طرفی تغییر تعرفه آب 
هنوز در برنامه وزارت نیرو نیست و در حال حاضر محاسبه تعرفه نیز طبق 

تعرفه های پارسال است.
افزون بر ای��ن م��وارد باید به 
اطالع عموم مردم رس��اند که 
850 ط��رح در جهت تامین و 
توزیع آب در کش��ور در حال 
اجراس��ت  و امیدواریم با بهره 
برداری از این ط��رح ها بتوان 
مش��کالت آب هموطنان را تا 

حد ممکن رفع کرد. 
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جمش��ید پژوی��ان ب��ا اع��الم برنامه ه��ای جدی��د مرک��ز ملی 
رقاب��ت و ش��ورای رقاب��ت در ارتب��اط ب��ا دس��تورالعمل نهایی 
قیمت خ��ودرو و همچنی��ن حوزه وظای��ف و اختیارت ش��ورای 
رقاب��ت گف��ت: اخت��الل در بازارهای ایران در س��طح وس��یعی 
وج��ود دارد و ب��ر کس��ی پوش��یده نیس��ت. ریی��س ش��ورای 
رقاب��ت اظه��ار داش��ت: در 132 صنع��ت، محاس��باتی را انجام 
 دادی��م و ت��ا کن��ون در حوزه ه��ای مت��رو، مخاب��رات، عوارض 
جاده ای، پتروشیمی و خودرو وارد شده ایم. در چند سال گذشته 
نیز س��عی کرده ایم تا ادغام خودروس��ازان بزرگ اتف��اق نیافتد.

پژویان با تأکید بر اینکه ش��ورای رقابت قیمت گذاری نمی کند و 
دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو را تدوین و ارائه کرده اس��ت، 
افزود: در بررسی ها، نهاده هایی بین 100 تا 200 درصد رشد قیمت 
داشته اند، اما در تدوین دستورالعمل جدید به بهره وری، نرخ تورم 
و ش��اخص کیفیت در تعیین قیمت خودرو توجه شده است. وی 
ادامه داد: بس��یاری دیگر از بازارها که دارای انحصار هس��تند هم 
به حوزه فعالیت های ش��ورای رقابت مربوط می ش��ود و برخی از 

این حوزه ها بی ارتباط با صنعت خودرو نیست. مرکز ملی رقابت 
مش��غول جمع آوری اطالعات الزم درباره قطعه سازان است، اما 
اینکه بخواهند پس از جمع آوری اطالعات به تدوین دستورالعمل 
جدید برای قطعه سازان بیانجامد و یا اساساً به این بخش وارد شوند، 
با شورای رقابت است. پژویان با اش��اره به اینکه بحث خودروهای 
خارجی به دلیل سهم ورود 3 تا 4 درصدی به بازار ایران از ابتدا هم 
دنبال نشد، گفت: درباره تندر و مگان، امروز و با مدیر عامل پارس 
خودرو صحبت شد و با توجه به اینکه این خودروها ارزبری بیشتری 
دارند، اطالعات جمع آوری ش��ده را به بانک مرکزی ارائه کردیم و 

باید در روزهای آینده، وضعیت تورم این خودروها نیز اعالم شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت های اعالم شده از سوی شورای رقابت 
پایه علمی دارد، در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
بسیاری از مصرف کنندگان از وضعیت قیمتگذاری جدید خودرو 
رضایت ندارند و شورای رقابت به ش��ورای رفاقت تعبیر می شود، 
گفت: چگونه رقابت به رفاقت تبدیل می شود  و گاهی یک کارهای 
بدی شکل می گیرد. شورای رقابت از زمانی که کارش شروع شد، 

با هیچ کس رفاقت نکرده است و ما برخی هزینه ها را نیز از جیب 
خودمان می پردازیم، اما اینکه مصرف کنندگان، شورای رقابت را 
شورای رفاقت بنامند، شاید ناش��ی از عصبانیت مردم از گرانی ها 
باشد که البته حق دارند. پژویان با تأکید بر اینکه موضوعاتی بیرون 
از اقتصاد ایران رخ داده است، اظهارداشت: البته موضع نارضایتی 
مردم به این برمی گردد که برخی، انتظاراتی را در جامعه مبنی بر 
کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو القا ک��رده بودند که این 

اتفاق نیفتاد.
رییس ش��ورای رقابت اظهار داش��ت: ما هم اکنون وضعیت بازار 
سرمایه خودرو را رصد می کنیم و این رصد، درباره بازار پتروشیمی 
نیز به صورت دائم در حال انجام اس��ت. صنع��ت خودرو، صنعتی 

نیست که فراموش شود و ما مرتباً آن را رصد می کنیم.
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس از 
تدوین دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو چه اقدام دیگری در 
بازار خودرو توسط شورای رقابت انجام خواهد شد، گفت: گام بعدی 
بررسی دلیل افزایش قیمت نهاده های خام خودرو )قطعه سازی( 
است که از حاال درباره وضعیت آن پیش قضاوت نمی کنیم و ما در 
حال برسی هستیم که آیا قیمت ها به صورت معقول تعیین شده و 

آیا در آن رفاه مصرف کننده در نظر گرفته شده یا خیر؟
پژویان ادامه داد: بعد از آن، ش��ورا تصمیم می گیرد که آیا به این 

بحث )بررسی قیمت نهاده های خام خودرو( وارد شود یا خیر؟
وی درباره رکود بازار سهام خودرو با منطقی خواندن این اتفاق، بیان 
داش��ت: بازار خودرو به مدت دو ماه در رکود به سرمی برد و حتی 
قیمت ها نیز کاهش یافت و این نوس��انات به بازار سرمایه منتقل 
می شود، اما به دارندگان سهام خودرو توصیه می کنم در چند ماه 
آینده با توجه به ارائه دستورالعمل جدید قیمتگذاری بازار را بررسی 
کنند و سپس تصمیم بگیرند. رییس شورای رقابت درباره  تخلف 
برخی خودروسازان در فروش خودرو مانند حذف کیسه هوا، گفت: 
دستگاه های مختلفی هستند که باید در این زمینه نظارت کنند و 
شورا می تواند برای تخلف خودروسازان جرایمی را در نظر بگیرد، 
ولی امیدواریم کار به آنجا نرسد. وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار 
 مهر در ارتباط با انتظار خریداران خودرو برای ایجاد شرایط ثبات در

 قیمت گذاری خودروها و اینکه بسیاری از خریداران امروز منتظر 
تعیین تکلیف نهایی در این بخش برای خرید خودرو هستند، خاطر 
نشان کرد: دستورالعمل قیمت، صادر شده است و انتظار نمی رود 
تغییر کند. اگر مصرف کنندگان انتظار دارند کیفیت خودرو بهتر 
شود، این انتظار درست است اما قیمت های فعلی تا زمانی که شورا 
متغیرهای جدی��دی را در این بخش نپذی��رد، هیچ گونه تغییری 

نخواهد داشت.

ريیس شورای رقابت:

در شورای رقابت، رفاقت نداریم

ريیس شورای رقابت با بیان اينکه اين شورا با کس�ی رفاقت ندارد که از آن به عنوان شورای   گروه 
رفاقت ياد شود، از ارسال اطالعات خودروهای مگان و تندر90 به بانک مرکزی برای تعیین نرخ اقتصاد

تورم بخشی آنها خبر داد و گفت: گام جديد شورا، برای ورود به قیمت نهادهای خام خودرو)قطعه 
سازی( است.
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  ابالغ 
924 ش��ماره پرونده: 9100400200301242/1. شماره ابالغیه: 139205102003000207. 
شماره بایگانی پرونده: 9102104/1. بدینوسیله به آقای علی اصغر عطاریان فرزند 
حسین شناس��نامه ش��ماره 538 صادره از اصفهان و خانم صدیقه فضیلتی فرزند 
اسداله به شماره شناس��نامه 33990 صادره از اصفهان ساکنین اصفهان – خیابان 
مطهری – پل شیری – کوچه بیشه حبیب – بن بست کشاورز ابالغ می شود که بانک 
ملی شعبه اصفهان به استناد قرارداد بانکی شماره 84708185 مورخ 1384/07/06 
جهت وص��ول مبلغ 45/220/849/029 ریال اصل و خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1391/08/30 و از آن به بعد روزانه مبلغ 13/505/551 ریال خسارت تاخیر روزانه 
تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به شماره بایگانی 9102104 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1391/12/25 مامور، محل اقامت ش��ما به شرح متن سند ش��ناخته نشده، لذا بنا به 
تقاض��ای بس��تانکار طبق ماده 18 آیی��ن نامه اجرا مفاد اجرائیه فق��ط یک مرتبه در 
روزنامه زاینده رود اصفهان آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
ای��ن آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بده��ی خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد داش��ت. م الف: 1755 اس��دی – رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

اجرائیه
925 شماره پرونده: 9100400200301178/1. شماره ابالغیه: 139205102003000409. 
شماره بایگانی پرونده: 9101996/1. بدینوسیله به آقای سید اسماعیل احمدی شیخ 
شبانی فرزند سید حسین بدهکار پرونده کالسه 9100400200301178/1 به نشانی: 
شاهین شهر – خیابان فردوسی – کوچه 297- پالک 20 که برابر گزارش واحد ابالغ 
مربوط نشانی مذکور مورد شناس��ایی واقع نگردیده است، ابالغ می گردد که برابر 
قرارداد الزم االجرا به شماره 3200374-1380/6/17 بین شما و مدیریت شعب بانک 
تج��ارت اصفهان مبلغ 59421000 ریال اصل طلب، مبلغ 56017522 ریال خس��ارت 
تاخیر ت��ا تاریخ 1385/3/20 بانضم��ام مبلغ 39654 ریال خس��ارت روزانه و مبلغ 
4617540 ریال حق الوکاله بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به شماره 
بایگانی فوق در این اجرا مطرح می باش��د لذا طبق م��اده 18 آیین نامه اجرائی مفاد 
اس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه اصفهان زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 1670 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

حصر وراثت 
926 آق��ای عبدالمجی��د کبیری خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 605 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 136/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمحس��ین کبیری خوزانی بشناس��نامه 350 
در تاری��خ 1392/1/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عزت لدی خوزانی فرزند بابا ش ش 291 )همسر(. 2- 
عبدالمجید کبیری خوزانی فرزند غالمحس��ین ش ش 605 )فرزند(. 3- محمد کبیری 
خوزانی فرزند غالمحسین ش ش 781 )فرزند(. 4- احمدرضا کبیری خوزانی فرزند 
غالمحس��ین ش ش 94 )فرزند(. 5- رس��ول کبیری فرزند غالمحسین ش ش 5929 
)فرزند(. 6- محبوبه کبیری خوزانی فرزند غالمحسین ش ش 1446 )فرزند(. 7- الهام 
کبی��ری خوزانی فرزند غالمحس��ین ش ش 1592 )فرزند(. 8- زهره کبیری خوزانی 
فرزند غالمحس��ین ش ش 1141 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر 

حصر وراثت 
927 آقای حشمت اله مهدوی دارای شناسنامه شماره 1718 به شرح دادخواست به 

کالس��ه 5/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان محمد مهدوی بشناس��نامه 144 در تاری��خ 1391/9/30 اقامتگاه 
دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
خدابس چرمی فرزند حس��ین ش ش 656 )همس��ر(. 2- اکبر مه��دوی فرزند محمد 
ش ش 2-029763-113 )فرزند(. 3- حس��ن مهدوی فرزند محمد ش ش 4 )فرزند(. 
4 – علی مهدوی فرزند محمد ش ش 5 )فرزند(. 5- حس��ین مهدوی فرزند محمد ش 
ش 1265 )فرزند(. 6- محسن مهدوی فرزند محمد ش ش 3795 )فرزند(. 7- حشمت 
ال��ه مهدوی فرزند محم��د ش ش 1718 )فرزند(. 8- زهرا مه��دوی فرزند محمد ش 
ش 388 )فرزن��د(. 9- فاطمه مهدوی فرزند محم��د ش ش 9-086094-113 )فرزند( 
والغیر. 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
 

حصر وراثت 
928 خانم ناهید آقا محمدی دارای شناسنامه شماره 14833 به شرح دادخواست به 
کالسه 133/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان علیرضا نوروزی ورنوس��فادرانی بشناسنامه 14080 در تاریخ 
1391/12/6 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- عش��رت عابدی ورنوس��فادرانی فرزند ف��رج اله ش ش 188 
)مادر(. 2- ناهید آقا محمدی فرزند جعفر ش ش 14833 )همس��ر(. 3- امیر نوروزی 
فرزن��د علیرضا ش ش 3-016860-113 )فرزند(. 4 – ایمان نوروزی فرزند علیرضا 
ش ش 3-043511-113 )فرزند(. 5- زهرا نوروزی ورنوس��فادرانی فرزند علیرضا 
ش ش 1-075121-113 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور 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 ب��ه دادگاه تقدیم دارد و 

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

وقت دادرسی 
930 خواهان س��عید شهابی دادخواس��تی به خواسته مطالبه طلب به طرفیت خوانده 
حج��ت صادق پور و علی غف��وری و منصور امیرفتاحی به ش��ورای حل اختالف 

حوزه 12 تس��لیم نموده که پس از ارجاع به این ش��ورا به کالس��ه 66/92حل8 ثبت 
گردیده اس��ت علیهذا چون خوانده دارای نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان 
و دستور ش��ورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه 
های رسمی و کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که 
با نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی شهر بلوار بهشتی 
مجتمع قضایی مراجعه و نس��بت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلس��ه دادرس��ی تعیین ش��ده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور، شورا به خواسته رس��یدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. ضمنًا وقت 

رسیدگی چهارشنبه 92/3/22 ساعت 5/15 عصر می باشد. شعبه 8 حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر 

 
تاسیس 

931 خالصه اساس��نامه و اظهار نامه ش��رکت بین المللی آزم��ا محصوالت طبیعی 
زواره )سهامی خاص( بشماره ثبت 108 و شناسه ملی 14003372245 که در تاریخ 
92/2/4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 92/2/4 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل 
گردیده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه زاینده رود آگهی می گردد: 
موضوع ش��رکت: انجام خدم��ات تحقیقات و مراحل آزمایش��گاهی مربوط به تولید 
محصوالت طبیعی – ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ وام و 

تس��هیالت از بانکها و موسس��ه های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف 
ش��رکت – ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوصی – س��رمایه گذاری در ش��رکتهای دولتی و خصوص��ی – اخذ اعطای 
نمایندگی از ش��رکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای 
الزم. مرکز اصلی شرکت: زواره – خیابان امامزاده یحیی – کوی امیران – کدپستی 
ش��ماره 8441768811. سرمایه ش��رکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم یک میلیون 
س��هم یک ریالی که 450000 ریال آن نقدا به موجب گواهی بانک کشاورزی بشماره 
171/190-92/1/28 پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران است. مدیران و صاحبان 
امضا: آقایان س��ید علی میرابوطالبی زواره بش��ماره ملی 1189538504 و کدپستی 
ش��ماره 8441768811 و منصور عبابافی بش��ماره ملی 1189527774 و کدپستی 
8441737583 و علی گلی زواره بش��ماره ملی 1189565145 و کدپس��تی ش��ماره 
844154131 بس��مت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای 
س��ید علی میرابوطالبی زواره بس��مت رئیس هیات مدی��ره – آقای منصور عبابافی 
بس��مت نائ��ی رئیس هیات مدیره و آق��ای علی گلی زواره بس��مت مدیرعامل برای 
مدت دو س��ال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت و 
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر 
است. اختیار مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. بازرسان 
ش��رکت: آقای سید امیرحسین نوربخش طبائی زواره بشماره ملی 1188936247 و 
کدپستی 8441836511 بسمت بازرس اصلی و آقای سید حسن طالیی بشماره ملی 
1188933205 و کدپستی ش��ماره 8441835871 بسمت بازرس علی البدل شرکت 
ب��رای مدت یکس��ال انتخاب گردیدن��د. روزنامه زاینده رود جه��ت چاپ آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. م الف: 55 فدایی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

تأسیس 
932 خالصه اساس��نامه و اظهار نامه ش��رکت آروین س��ازه فاخر )سهامی خاص( 
بش��ماره ثبت 106 و شناس��ه ملی 14003371341 در تاری��خ 92/2/3 در این اداره 
ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 92/2/4 از نظ��ر امضا ذیل ثبت تکمی��ل گردیده برای 
اط��الع عموم در روزنامه رس��می و روزنامه زاین��ده رود آگهی می گردد: موضوع 
ش��رکت: طراحی – اجرا- نظارت و راه اندازی کلیه پروژه های صنعتی س��اختمانی 
مکانیکی – راهس��ازی – نقشه برداری – غذایی – کشاورزی – خدماتی و بازرسی 
ج��وش س��اختمانی و صنعتی و تولید دس��تگاه ها و قطعات مرتبط با رش��ته های 
مزبور )قطعات پیش س��اخته فلزی و بتونی( برداش��ت و فرآوری از معادن طبیعی 
– عملیات بازرگانی – ش��رکت در مناقصات و مزایدات داخلی )دولتی و خصوصی( 
خارج��ی – صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تاس��یس کارخانه و 
اخذ نمایندگی مربوط به کلیه فعالیت های ش��رکت – تحصیل وام از بانکها و نیز در 
صورت نیاز کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح. مرکز اصلی ش��رکت: زواره – کوی 
ش��هید چمران – پالک 43-44. کدپس��تی 8441618161. س��رمایه شرکت: مبلغ یک 
میلیون ریال منقس��م به یکهزار س��هم یکهزار ریالی که مبل��غ 350000 ریال نقدا به 
موجب گواهی ش��ماره 1134/1-92/1/26 بانک صادرات زواره پرداخت و مابقی در 
تعهد صاحبان س��هام می باشد. مدیران و صاحبان امضا: آقای مرتضی صادقی به 
شماره ملی 1189942455 و کدپستی 8441618161 حجت اهلل جمالی زواره بشماره 
ملی 1189941083 و کدپس��تی 8441945941 خانم فاطمه خداپرس��ت بشماره ملی 
1181509725 و کدپس��تی 8441945941 قدس��یه شفیعی اردس��تانی بشماره ملی 
118929208 و کدپس��تی 449618161 س��مت اعضای هیات مدی��ره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی صادقی بسمت رئیس هیات مدیره، خانم فاطمه 
خداپرس��ت بس��مت نائب رئیس هیات مدیره، آقای حجت اله جمالی زواره بس��مت 
مدیرعامل و خانم قدس��یه شفیعی اردستانی بس��مت عضو هیات مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل 
یا رئیس هیات مدیره و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و سایر نامه های اداری با 
امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیار مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باش��د. بازرس��ان ش��رکت: آقای احمد 
سالمتی زاده زواره بش��ماره ملی 1189588862 و کدپستی شماره 8441815149 

بس��مت بازرس اصلی و مجتبی صادقی بش��ماره ملی 1189543524 و کدپس��تی 
شماره 84418198310 بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه زاینده رود جهت چاپ آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. م الف: 56 فدایی 

– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی
933 در خصوص پرونده کالس��ه 2032/91ش33 خواهان مهدی خس��روی تاج با 
وکال��ت خانم نرگس صادقی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چه��ار فقره چک به مبلغ 
بیس��ت میلیون ریال بانضمام مطلق خسارت به طرفیت مسعود شیروانی فیل آبادی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/3/27 ساعت 12/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
934 در خص��وص پرونده کالس��ه 1908/91 خواهان بانک مه��ر اقتصاد با وکالت 
خانم صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نعمت اله جعفری – رضا زمانی 
نس��یانی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/4/9 ساعت 
9/30 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
935 در خصوص پرونده کالس��ه 204/92 خواهان حمید صادقی دادخواستی مبنی 
ب��ر الزام خواندگان به انتقال س��ند خودرو به طرفیت علی اس��کندری فرزند عباس 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/4/29 ساعت 8/30صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
936 خان��م آتوس��ا جالل پور دارای شناس��نامه ش��ماره 1270017276 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 774/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن جالل پور بشناسنامه 1 در تاریخ 
92/1/13 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به س��ه پس��ر و یک دختر و یک هس��مر دائمی به نام های ذیل: 1- 
آرش ج��الل پ��ور ش ش 1 )پس��ر متوف��ی(. 2- محمد جالل پور ش ش 95 )پس��ر 
متوف��ی( 3- مهدی جالل پور ش ش 300 )پس��ر متوفی(. 4- آتوس��ا جالل پور ش 
ش 1270017276 )دختر متوفی(. 5- حلیمه مبینی ش ش 1 )همس��ر متوفی( والغیر. 
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 



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی

هفت

آلن دلون در کن تجلیل می شود 
برگزارکنندگان شصت وششمین جشنواره فیلم کن اعالم کردند، آلن دلون به پاس یک عمر 
دستاورد سینمایی در این فستیوال تقدیر خواهد شد. مراسم تقدیر از این بازیگر 77 ساله به 

عنوان بخشی از فعالیت های بخش کالسیک جشنواره کن انجام خواهد شد.

5

» بریدن، هنگام اصالح صورت« 
نمایشگاه آثار چیدمان، چیدمان و صدا و 
کالژ و عک��س جمع��ی از هنرمندان با 
نمایشگاه گردانی حسین حسینی جمعه 
۲۰ اردیبهش��ت ماه در گال��ری تکش 

اصفهان گشایش یافت.
حس��ین حس��ینی نمایش��گاه  گردان 
)کیوریتور( این نمایشگاه و مدیر گالری 
تکش در این باره گفت: این نمایشگاه  
گروهی است و با نگاهی به پرتره آدم  های معاصر و با مدیوم   های چیدمان، 

چیدمان و صدا و کالژو عکس شکل گرفته است.
وی در ادامه افزود: عنوان نمایشگاه »بریدن، هنگام اصالح صورت « است 
و این عنوان ارجاعی دارد به نوعی آشنایی زدایی از روزمرگی. این عنوان 
از یکی از شعرهای اوپوستی شاعر آمریکایی گرفته شده، اما از این جهت 
انتخاب شده که اشاره ای باش��د به لمس صورت توسط خود شخص که 
همراه با نوعی خشونت است و لحظه  ای که خراش و بریدگی اتفاق می  افتد 

همان آنی است که شخص به یکباره به خودش می  آید.
»بریدن، هنگام اصالح صورت« با آثاری از متین رسولی، داوود درا، مهسا 
جان  نثاری، شبنم باغبان  زاده، ثریا شرقی، هاجر ناصری و حسین حسینی 
از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت در گالری تکش برپا است. عالقه مندان به بازدید 
از این نمایشگاه، می  توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به نشانی: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، خیابان کاخ سعادت آباد غربی، شماره ۴۳، مراجعه کنند.

شش، در ردیف نت های موسیقی
دومین آلبوم امین رس��تمی با نام »ِشش« و به تهیه کنندگی صدرالدین 

حسین خانی روانه بازار شد.
 رستمی در آذر ماه سال 87 با آلبوم »یاد چشمات« پا به عرصه خوانندگی 
نهاد و با قطعات احساس��ی و عاش��قانه اش توانس��ت جای��گاه خوبی در 
میان مخاطبین کس��ب کن��د وتوجه اهالی موس��یقی را ب��ه خود جلب 
نماید. اکنون او چهار س��ال و نیم پس از یاد چش��مات، دومین آلبومش 
را با همان حال و هوا تولید و عرضه کرده اس��ت. عاش��قانه بودن، ویژگی 

 مشترک همه قطعات آلبوم شش است.
بر خالف آلب��وم قبلی که آهنگس��ازان 
مختلفی داشت، تمامی ملودی های این 
آلبوم را خود امین رستمی ساخته است تا 
فضای آلبوم بیش از پیش به حال و هوای 

خودش نزدیک باشد. 
بهزاد عبدالهی، س��یاوش صدری، بابک 
مافی، امیر حس��ین س��رگزی و کوشان 
حداد تنظیم کنندگان این آلبوم هستند 
و فرید احمدی، امین رس��تمی، علیرضا 
 پی��روزی و امی��ر ارجین��ی، ترانه ها را

 سروده اند.

هنرتجسمی تحت تأثیردیگر 
هنرها 

گروه فرهنگ - هنر تجس��می به عنوان هن��ری مادر، در 
طول قرن های متم��ادی رون��د رو به تکامل��ی را طی کرده 
و از امکانات فراوانی سرش��ار ش��ده اس��ت. بی مورد نخواهد 
بود اگر ظرفیت ها و دس��تاوردهای آن را ب��ر هنرهای دیگر 
 و به وی��ژه س��ینما تأثیرگ��ذار و کارآمد به حس��اب آوریم.

تأثیر پذیری سینما از هنرهای تجسمی به ویژه هنر نقاشی 
را ش��اید بتوان از بدو تول��د تصاویر متح��رک در اواخر قرن 
نوزده میالدی شناس��ایی کرد. حتی پیش از این و در تعامل 
میان نقاش��ی و هنر نوظهور عکاس��ی به عنوان پیش درآمد 
 سینما، مبانی و عناصر هنرهای تجس��می مثل نور و سایه،

 و میزانس��ن مورد توجه قرار گرفت��ه بود. به ای��ن ترتیب از 
ابتدای پیدایش هنر- فن عکاس��ی و به موازات آن س��ینما، 
س��مت و س��وی اصلی و عمده هنرهای تصویری معاصر، بر 
پایه اصول و مبانی هنرهای تجس��می ک��ه قرن ها پاالیش 
و تکامل یافته بود، استوار می ش��د و رویکرد هنرمندانه در 
 خلق تصاویر، بر وجه فنی و صنعت��ی آن غلبه پیدا می کرد.

این تأثیر پذیری با پیدایش و تکامل نقاش��ی های متحرک 
)انیمیش��ن(، همان گونه که از عنوان آن برم��ی آید به اوج 
 خود رسید. تا آنجا که نقاش��ی متحرک در تمام کارکردها و

 تکنیک ه��ا، مگ��ر در متحرک ب��ودن، هن��ری برگرفته از 
مبانی تجس��می ب��ه حس��اب می آم��د. در حقیق��ت هنر 
 س��ینما، هنگامی که آن را خالی از عنص��ر متحرک بودن و 
داس��تان گویی به حس��اب  آوری��م و در قالب ه��زاران قاب 
تصویری مجزا در نظر بگیریم، چیزی به جز تصاویرتجسمی  
که ح��ول محور زیبای��ی شناس��انه و تأثیر گ��ذار مفاهیم و 
موضوعات م��ورد نظر خال��ق اثرمی گ��ذرد، نخواه��د بود.

تح��والت فنی و هنری س��ینما که ب��ا دگرگون��ی هنرهای 
تجس��می، از اوایل قرن بیس��تم ش��کل می گرف��ت، نوعی 
همزمان��ی را به دنبال داش��ت. این هنگامی بود که س��ینما 
 پس از پشت سر گذاش��تن تجربه های اولیه خود در زمینه

 داس��تان گویی و تدوین تصاویر، تمایل روزافزون خود را به 
 تمرکز بیش��تر بر زیبایی شناسی تصویری نش��ان می داد.

 بیشترین نمود تأثیر پذیری س��ینما از هنرهای تجسمی را 
می توان در مکتب های هنری قرن بیس��تم جس��تجو کرد. 
مکتب هایی چون »امپرسیونیسم« و »اکسپرسیونیسم« را 
که چند دهه پیش از ظهور و تکامل سینما نشانه گذاری شده 
بودند و سیر تکاملی خود را طی می کردند، می توان از جمله 
مهم ترین تأثیرپذیری های س��ینما از هنرهای تجسمی به 

حساب آورد.

 دومین کنفرانس خبری حجت االسالم 
محمد 
محمد قطبی، مدیر کل تازه وارد اداره بندرعباسی

ارش��اد اصفهان دیروز برگزار شد تا در 
کنفرانس خبری هشتمین جشنواره مطبوعات استان، تعطیلی 

سینما ایران، محور اصلی باشد. 
این نشست که رأس س��اعت 8 و پانزده دقیقه آغاز شد، تا ساعت 
9 و ۳۰ دقیقه به مقوالت مرتبط با س��ینما اختصاص داشت و در 

فصل دوم، نوبت به مطبوعات رسید. 
البته این اتفاق در نوع خود بی نظیر بود. چرا که س��ال هاس��ت 
مدیران کل این اداره ن��ه تنها در رفتار، بلک��ه در گفتار هم ثابت 
کرده اند چندان اطالعی از سینما ندارند، ولی حرف های دیروز 
قطبی، روال قبل را قطع کرد تا نش��ان ده��د می توان مدیر کل 

ارشاد بود و از هنر و صنعت سینما سردرآورد. 
قطب��ی که ب��رای اثبات ای��ن مدعا باره��ا ازآماره��ای جهانی و 
ساختارهای کارکردگرایانه سینما دردنیا سخن گفته، از همین 
مسیر، شیوه های نادرست و اشتباه مدیریت فرهنگی را در کالبد 

دولتی مورد انتقاد قرار داد. 
او با ادای جمله » نگاه کارمندی فرهن��گ اصفهان را زمین گیر 
کرده است« دیدگاهش را درخصوص واماندگی مقوالت فرهنگی 
روش��ن و صریح اعالم کرد و ادام��ه داد: اگر امروز س��ینما ایران 
در ش��هری مثل اصفهان تعطیل می ش��ود، بیش از همه من از 

مطبوعات انتظار دارم تا به میدان بیایند و مطالبه کنند تا مشخص 
شود اش��کال اصلی کار کجا بوده است. اینکه وضعیت سالن ها و 
سینماها آنقدر خراب است، به دلیل بد هزینه کردن و بد مدیریت 

کردن بدنه دولت در زمینه فرهنگ است. 
عال��ی ترین مق��ام تصمیم گی��ر فرهنگی اس��تان اصفه��ان، از 
سالن های سینما به خوبی به نشریات پل زد؛ پلی که با یک سؤال 
 ساخته شد. سؤال مطرح شده توسط یکی از خبرنگاران، این بود:

» حال که وضع سینما به عنوان هنر صنعتی پولساز آنقدر خراب 
است، پس نشریات چه بگویند؟«. 

مدیرکل ارشاد اصفهان نیز در پاس��خ به این پرسش چنین گفت 
مطبوعات و نش��ریات به نظر من وضعیت بهت��ری دارند. چرا که 
آنها از همان بدو تولد تا زمان عرضه کاالیش��ان که همان نش��ریه 
اس��ت در بدنه بخش خصوصی متولد می ش��وند و تکلیف شان با 
کارشان آشکار است،  اما هنری مثل سینما در همه مراحل، دارای 
 نگاه هنری اس��ت، ولی هنگام عرضه به کاالی��ی اقتصادی تبدیل 

می شود.
وی با انتقاد ازاینکه »چند درصد مردم این شهر اشتراک روزنامه 
دارند« هم بدنه دولت را در بخش فرهنگ و هم بخش حصوصی را 
که متولی فرهنگی هستند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: متأسفانه 
همه نگاه ها به مقوله فرهنگ، پش��ت میزی اس��ت و همه در هر 
مقامی که باشند، خود را به اظهارنظر درباره آن مکلف می دانند 

ولی پای عم��ل و حرکت فرهنگ��ی که به میان می آید، کس��ی 
فاعل نیست. 

قطبی در ادامه به انتقاد از صدا و س��یما پرداخت ت��ا رویه دیگر 
 مدی��ران فرهنگی را که آب به آس��یاب س��ازمان صدا و س��یما 

می ریزند کمی تغییر داده باشد:
 در هم��ه فیلم های س��ینمایی، در تله فیلم ها، در س��ریال ها و 
حتی نمایش هایی که اجرا می شود، همیشه کافی شاپ هست، 
همیشه رس��توران رفتن هس��ت، همه رفتارهایی که چندان در 
سبک زندگی ما نبوده، به قدری تکرار شده که برایمان عادی شده 
است، ولی همین سینما رفتن یا تئاتر رفتن یا روزنامه خواندن در 

آثار تولیدی ما بسیار کمرنگ است.
 مبحث بع��دی او در این فص��ل، ح��رف هایی بود ک��ه درمورد

 خصوصی سازی فرشچیان شنیده می شد و با حرف های مدیر 
کل به نظر می رسد که به نقطه پایان رسیده باشد:

پایین ترین سطح خصوصی سازی این است که مدیریت مجتمع 
فرهنگی و هنری استاد فرش��چیان به مردم واگذار شود و امسال 
این اتفاق افتاد و ممکن است در ادامه راه مشکالت و موانعی بر سر 
راه باشد، اما امیدواریم تئاتر، سینما، گالری ها، فروشگاه کتاب و 
عرضه محصوالت فرهنگی این مجتمع با توجه به پتانسیل باالی 

مجموعه و ظرفیت باالی بخش خصوصی رونق یابد.
وی برای رفع نگران��ی برخی از اهالی هنر و ب��ه خصوص  تئاتر و 
هنرتجسمی ادامه داد: در تعهدات واگذاری آمده است که سالن 
روباز، پالتوها و سالن باالی مجتمع در طول سال در اختیار تئاتر 
باشد و سالن تئاتر نیز در نیمی از س��ال در اختیار این هنر باشد، 
سینمای مجتمع راه اندازی شود و انجمن ها نیز برقرار باشند و با 
این وجود دیگر جای نگرانی نخواهد بود. چرا که در مدت ۱۰ سال 
تجربه خوبی نداشتیم و باید کمک کرد تا بخش خصوصی با همه 
ظرفیت خود، این مجتمع بزرگ را که در بهترین نقطه شهر قرار 

دارد، به طور کامل استفاده کند.

جشنواره امسال حرکت تازه ای دارد 
رأس ساعت 9 و ۳۰ دقیقه همه بحث هایی که مرتبط با هنر هفتم 
بود، به پایان رس��ید و بدین ترتیب نوبت به محور اصلی جلس��ه 

رسید؛ هشتمین جشنواره مطبوعات. 
در این بخش هم مدیرکل با ارائه برخی آمارها، از جش��نواره ای 
حرفه ای تر از قبل س��خن گفت، جش��نواره ای که در دو بخش 
محتوایی و فنی، آثار را مورد قضاوت قرار می دهد و گویا در این 
مسیر تازه که » موضوعی« نام دارد، قرار است ۲۲ ارگان، ارشاد را 

در داوری ها همراهی کنند.   

درکنفرانس خبری هشتمین جشنواره مطبوعات استان مطرح شد 

نگاه کارمندی به فرهنگ آن را زمین گیر کرده است 
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ابالغ وقت رسیدگی
902 در خص��وص پرونده کالس��ه 1913/91 خواهان علی اش��تهادیه با وکالت آقای 
امراللهی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت طیبه پاکدامنیان فرزند غالمحسین 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز پنجشنبه مورخ 92/3/23 ساعت 11/30 
تعیین گردیده اس��ت. 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 رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
903 در خصوص پرونده کالسه 1914/91 خواهان امیرحسین امراللهی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه چک به طرفیت س��عید احمدی صفت فرزند اکبر تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز پنجشنبه مورخ 92/3/23 ساعت 12 تعیین گردیده است. با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه 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 12 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
904 در خصوص پرونده کالسه 186/92 خواهان علی مرادی با وکالت آقای امراللهی 
و آقای رجبی دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت زهرا فرامرزی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/4/25 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است. 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
905 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 198/92ش11 خواه��ان بان��ک مه��ر اقتصاد 
)س��هامی عام( به ش��ماره ثب��ت 429709 ب��ا وکالت اک��رم آدم زاده دادخواس��تی 
مبن��ی ب��ر مطالبه به طرفیت علی س��جادی تبار تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
ب��رای روز ش��نبه مورخ 92/3/25 س��اعت 10 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
906 در خصوص پرونده کالس��ه 197/92ش11 خواهان بانک مهر اقتصاد )سهامی 
عام( به ش��ماره ثبت 429709 دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید محمد بنی 
هاش��می تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/3/25 ساعت 
9/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 

ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
907 شماره دادنامه: 9209970353300061. شماره پرونده: 9109980359700809. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911192. 1- آقای مصطفی کریمی متهم، به نشانی مجهول 
المکان. 2- آقای اردوان بهرامی شاکی، به نشانی خ کاوه – خ اشراق – سازمان نظام 
مهندس��ی ساختمان استان اصفهان. اتهام ها: 1- استفاده از اوراق مجعول. 2- جعل. 
گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه. در خصوص اته��ام آقای مصطفی 
کریمی فرزند حس��ین مبنی بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول، دادگاه با توجه به 
ش��کایت شاکی )شرکت بتن آزما( و نظریه کارشناسی و متواری بودن متهم و سایر 
قرائن موجود بزهکاری وی را محرز دانس��ته با اس��تناد به ماده 536 قانون مجازات 
اسالمی وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی 

و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف: 1277 

علی رحیمی فرد – رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ 
908 ش��ماره: 910553ح/22. احترامًا در خصوص دادخواس��ت خانم س��مانه براتی 
بطرفیت آقای بهروز تندروان فرزند علیرضا بخواس��ت طالق به لحاظ مجهول المکان 
بودن زوج نظر به اینکه قرار ارجاع امر بداوری صادر ش��ده است لذا به خوانده آقای 
بهروز تندروان ابالغ می گردد ظرف مهلت بیس��ت روز نسبت به معرفی یک نفر داور 
واجد ش��رایط که از اقارب خویش، مؤمن، متعهد، آش��نایی نس��بی با مسائل شرعی، 
خانوادگی، اجتماعی باش��د معرفی تا ضمن تشکیل جلساتی با حضور زوجین و داور 
زوجه سعی و تالش خود را در رفع اختالف و اصالح ذات البین نموده و نظر خود را 
ظرف مهلت بیست روز کتبًا به این شعبه اعالم نمایند در غیر اینصورت دادگاه رأسا 

اقدام خواهد نمود. شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرائیه
909 شماره اجرائیه: 9210420351400049. شماره پرونده: 9109980351400081. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910081. به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنامه 9109970351400423 محکوم علیهما 1- صادق احمدی فرزند زین الدین به 
نشانی اصفهان – خ قائمیه – مقابل یگان ویژه. 2- ناصر عباسی فرزند علی به نشانی 

مجه��ول المکان محکومند به نحو تضامنی ب��ه پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 1/750/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعالمی از 
ناحی��ه بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید 90/9/20 تا زمان وصول در حق محکوم له 
اکبر درویش��ی فرزند امیدعلی به نش��انی اصفهان – خ قائمی��ه – جنب یگان ویژه – 
ساختمان سوم – پ3 و مبلغ 4/250/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
می بایس��ت پرداخت نماید رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموق��ع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر 

ب��ه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
ای��د لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مج��ازات 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 باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. حس��ین مرتضایی – مدیر دفتر شعبه 

14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرائیه
910 شماره اجرائیه: 9210420351400050. شماره پرونده: 9009980351401233. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901233. به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنامه 9109970351400108 محکوم علیهما 1- صادق احمدی به نش��انی اصفهان 
– خ قائمیه – مقابل یگان ویژه. س��اختمان سوم.ک33. 2- داود روستایی فرزند محمد 
به نش��انی مجهول الم��کان محکومند به نحو تضامن به پرداخ��ت مبلغ 95/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/900/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین 
ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براس��اس ش��اخص 
تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید 90/9/30 تا زمان وصول در 
حق محکوم له اکبر درویش��ی فرزند امیدعلی به نش��انی اصفهان – خ قائمیه – جنب 
یگان ویژه – س��اختمان س��وم – پ3 و مبلغ 4/750/000 ری��ال بابت حق االجرا در 
ح��ق صندوق دولت می بایس��ت پرداخت نماید رعایت تبصره 2 م��اده 306 ق.آ.د.م 
الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مال��ی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 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 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 پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
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 مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. حس��ین 

مرتضایی – مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرائیه
911 شماره اجرائیه: 9210420350700033. شماره پرونده: 9009980350700277. 
شماره بایگانی شعبه: 900285. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970350701191 محکوم علیهم 1- علی لطفی فرزند 
مرادعلی 2- س��میه هاشمی فرزند س��عید 3- علیرضا محمدی فرزند رحیم همگی به 
نشانی مجهول المکان محکومند متضامنًا به پرداخت اصل مبلغ فوق )120/000/000( 
و 2/400/000 هزینه واخواس��ت و 2/498/000 ریال هزینه دادرس��ی و روزانه مبلغ 
14800 ریال بعنوان خس��ارت قراردادی و حق الوکال��ه وکیل برابر تعرفه قانونی در 
حق محکوم له بانک صادرات اصفهان به نشانی اصفهان – میدان آزادی – خ سعادت 
آباد- بانک صادرات اصفهان. پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر 
عهده محکوم علیهم می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د 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 
ب��ه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرف��ی 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 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 
 مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

اسماعیل صادقی هاردنگی – مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اجرائیه
912 شماره اجرائیه: 9210420351500045. شماره پرونده: 99109980351500875. 

شماره بایگانی شعبه: 910886. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970351501521 محکوم علیه پرویز ش��یروانی 
کرچگانی به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به 1- پرداخت مبلغ 92/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و نود هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق محکوم له حسین سیستانی فرزند حس��ن به نشانی خیابان جی – 
فرع��ی 7- کوی گلخانه – کوی گل- پالک19. 2- پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه مبلغ 
خواسته از تاریخ سررس��ید چک 90/6 لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص 
اعداد تورمی بانک مرکزی. 3- پرداخت نیم عش��ر دولتی. )اجرای رای منوط به اعمال 
تبصره 2 ماده 306 می باشد(. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د 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 
ب��ه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرف��ی 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 قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می 
باش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قان��ون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. علی رحیمی – مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
913 شماره ابالغیه: 9109970352502154. شماره پرونده: 9109980352501175. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911193. خواهان: خانم مهری سلیمیان ریزی با وکالت آقای 
حس��ین نقیان فشارکی به نش��انی اصفهان – خ سروش –ک شهید سید علی میر- ک 
خردس��ند-پ28. خواندگان: 1- اداره ثبت احوال اصفهان. 2- آقای صفرعلی سگوند 
به نشانی مجهول المکان. خواسته: اثبات نسب. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بص��دور رای می نماید. رای 
دادگاه. در خص��وص دادخواس��ت خانم مهری س��لیمیان ریزی فرزند اس��ماعیل به 
طرفیت 1- آقای صفرعلی س��گوند فرزند میرزاعلی 2- اداره ثبت احوال شهرس��تان 
اصفهان به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات نسب فرزند مشترک بنام پوریا سگوند 
نس��بت به خوانده ردیف اول و الزام خوانده ردیف دوم به صدور شناس��نامه برای 
فرزند یاد شده بشرح دادخواس��ت با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و 
گواهی والدت بیمارستان زنان و زایمان خیریه حاج کریم علی مبنی بر زایمان فرزند 
پس��ر توسط خواهان در تاریخ 1378/8/28 و با توجه به استشهادیه محلی پیوست و 
اظهارات مقرون به صحت گواهان تعرفه از سوی خواهان که شهادت داده اند خواهان 
ب��ا خوانده ردی��ف اول ازدواج نموده و نتیجه این ازدواج یک فرزند پس��ر بنام پوریا 
اس��ت که خواهان در تاریخ 78/8/28 وی را در بیمارستان فوق االشاره بدنیا آورده 
اس��ت که شهادت مزبور و ادعای خواهان با اوضاع و احوال و منطبق و متعارف می 
باشد و با توجه به دفاعیات غیر موثر خوانده ردیف دوم و اینکه فرزند مشترک آقای 
پوریا س��گوند نیز در جلس��ه رسیدگی مورخ 91/11/2 نس��بت خود را بعنوان فرزند 
مشترک طرفین پذیرفته است دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 
1158-1159 قانون مدنی و مواد 1 و 13 و 15 قانون ثبت احوال حکم به اثبات نسبت 
فرزند مش��ترک بنام پوریا سگوند با آقای صفرعلی س��گوند و خانم مهری سلیمیان 
ریزی صادر می نماید و اداره ثبت احوال را مکلف به صدور شناس��نامه برای وی از 
تاریخ تولد 1378/8/28 با نام خانوادگی س��گوند و پدر و مادر به ترتیب صفرعلی و 
مهری می نماید. رای صادره نس��بت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د. موسوی – رئیس شعبه 25 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

احتمال حضور قلعه نویی در اصفهان 
قوت گرفت

در شرایطی که امیر قلعه نویی به همراه استقالل در راه دوبی برای برگزاری 
دیدار با الشباب در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا در مرحله  حذفی است، 
احتمال حضور مجددش بر روی نیمکت سپاهان با به توافق نرسیدن این 

تیم با زالتکو کرانچار، بیش از پیش قوت گرفت.
محمدمسعود سمیعی نژاد، رییس کارخانه  فوالد مبارکه  سپاهان خواهان 
به خدمت گیری این مربی پرافتخار است و شخصا اقدام به مذاکره با این 
مربی کرده اس��ت. قلعه نویی نیز که دوس��ال موفق را در این تیم پشت 
سرگذاشته است، دوران حضور خود در این تیم را بهترین دوران حرفه ای 
خود می داند و باتوجه به شرایط ساختاریافته  این باشگاه، احتمال حضور 

این مربی در این تیم بیش از پیش قوت گرفته است.
از سوی دیگر سمیعی نژاد به علت روابط خانوادگی به سیدمهدی رحمتی 
برای به خدمت  گرفتن این ستاره   تیم استقالل شخصاً با او تماس گرفت 

و با او به مذاکره پرداخت.

اصفهان میزبان دور برگشت لیگ برتر 
کشتی فرنگی

دور برگش��ت رقابت های لیگ برتر کش��تی فرنگی باش��گاه های کشور 
به صورت متمرکز در روزهای نه��م و دهم خ��رداد و در اصفهان برگزار 

خواهد شد. 
همچنین تک مسابقه باقی مانده از دور رفت، با توافق دو تیم پرسپولیس 
تهران و هیأت کشتی فارس، قبل از نهم خرداد برگزار می شود. در پایان 
دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی، فوالد ماهان با چهار پیروزی به عنوان 

قهرمان نیم فصل معرفی شد. 

مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور 
در اصفهان

 اولین دوره مس��ابقات موتور کراس قهرمانی کش��ور با حضور  80 نفر از 
زبده ترین موتور سواران کش��ور در قالب 25 تیم از بیست استان و پنج 
باشگاه برگزار شد. در پایان این رقابت ها، تیم های استان همدان با 65 
امتیاز اول شهرداری کرمان با 58 امتیاز دوم و اصفهان با 52 امتیاز سوم 
ش��دند. در پایان این رقابت ها، به نفرات وتیم های برتر، کاپ قهرمانی و 

جایزه نقدی اهدا شد.

باز هم تعلیق، باز هم قایقرانی!
تیم ملی اس��اللوم ایران، رقابت های قهرمانی آس��یا را از دست داد. تیم 
ملی اساللوم ایران که این روزها در کرج تمرین می کند تا در رقابت های 
قهرمانی آسیا شرکت کند، اس��یر تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران شد و 
این مسابقات را از دست داد. پاروزنان آب های خروشان ایران که اردوهای 
خوبی را پشت سر گذاش��تند، به دلیل تعلیق، مسابقات برون مرزی را از 
دست داده اند و بدون اعزام به مس��ابقات قهرمانی آسیا، کارشان را تمام 

کردند.
 ملی پوشان امیدوار بودند که در این مس��ابقات که از ابتدای خرداد آغاز 
می ش��ود حاضر ش��وند، اما تعلیق، دوباره خودش را نشان داد و مشکل 

ساز شد.

کرانچار با سپاهان به توافق نرسید
زالتکو کرانچار، س��رمربی تیم فوتبال سپاهان پس از پشت سرگذاشتن 
یک جلسه  طوالنی با مس��ئوالن این تیم دریکشنبه ش��ب، در نهایت به 

توافق نرسید.
سرمربی کروات سپاهان برای تمدید قرارداد خود، یک پیشنهاد 800هزار 
دالری برای مسئوالن تیم داشت که رقم فراتر از 2 میلیارد تومان خواهد 
بود. کرانچار  در طول مذاکرات، حاضر به هیچ گونه نرمشی در کاهش رقم 
پیشنهادی خود نشد و در نهایت نیز با مسئوالن این تیم به توافق نرسید. 
دلیل این امر نیز می تواند،پیشنهاد احتمالی پرسپولیس و البته پیشنهاد 

اروپایی این مربی کروات از تیم راپیدوین باشد.
زالتکو کرانچار، پرافتخارترین مربی خارجی چندس��ال اخیر شاغل در 
فوتبال ایران که احتمال جدایی اش از س��پاهان بس��یار زیاد است، روز 

پنج شنبه ایران را ترک خواهد کرد.

 پنج سرمربی، گزینه های
 تراکتورسازی

سخنگوی هیأت مدیره باشگاه تراکتورسازی، از معرفی سرمربی جدید 
این تیم تا پایان هفته  آینده خبر داد.

محمد جواد دلفکار، درب��اره زمان انتخاب س��رمربی جدید تیم فوتبال 
تراکتورس��ازی تبریز گفت: هیأت مدی��ره پس از انتخ��اب زینی زاده به 
عنوان مدیرعامل جدید باشگاه، وظیفه انتخاب سرمربی جدید را کاماًل 
به او تفویض کرده است. سرمربی آینده قطعاً تا پایان هفته  آینده معرفی 
می شود.وی در ادامه با بیان این که تمام گزینه های مورد نظر باشگاهش 
برای هدایت تیم در فصل آینده ایرانی هس��تند، اظهار کرد: پنج گزینه 
مورد نظر باش��گاه اس��ت که هر پنج نفر در فصل گذش��ته در لیگ برتر 

مربیگری کرده اند.

لیگ دوازدهم بدترین لیگ بود
حسین کعبی، مدافع تیم فوتبال صنعت نفت

 متأسفانه نفت از همان نیم فصل اول، بد بسته شد و جان نداشت و هر چه 
به آن بازیکن و مربی تزریق می شد، این تیم جان نمی گرفت. البته هیأت 
مدیره و مربیان تیم بهتر از من می دانند که مشکل تیم کجا بود. طی چند 
سالی که بازی کرده ام، لیگ  دوازدهم را بدترین لیگ دیدم؛ از این لحاظ که 
یک بازیکن چند بار می تواند بد سازی داشته باشد؟ فکر می کنم من امسال 
پنج یا شش بار بدنس��ازی انجام داده ام. تعطیالت لیگ، متأسفانه خوب 
نبود؛ هر چند همه ما دوست داریم که تیم ملی به جام جهانی راه پیدا کند.

در این مدتی ک��ه تاج آمد، لیگ 
مان بهتر ش��د و اقداماتی که 
او انج��ام می دهد نس��بت به 
کارهایی که دو، س��ه س��ال 
پیش انجام  ش��ده، بهتر است. 
همچنین امسال جشن قهرمانی 
سپاهان در جام حذفی و استقالل در 

لیگ برتر بسیار عالی برگزار شد. 

جدایی طلب ها 
در انتظار شناخت سرمربی

آخرین ش��ایعات بازار نقل و انتق��االت تاکنون همین هایی 
هستند که در ادامه خواهید خواند. به واژه شایعه دقت کنید 
یعنی هنوز هیچ چیز رس��می نیس��ت.به خصوص که تازه 

کرکره ها را باال زده اند.
    پرطرفدار

 میالد نوری که  در فصل گذش��ته لیگ برتر عملکرد جالبی 
در خط میانی صب��ای قم داش��ت، مورد توج��ه  تیم های 
سپاهان،تراکتورسازی،سایپا و راه آهن قرار گرفته است و به 

یکی از این تیم ها خواهد رفت.
    هافبک دفاعی

محمد آبشک، هافبک تدافعی داماش گیالن بعد از بازی های 
خوب برای این به احتمال فراوان راهی تراکتورسازی تبریز 

خواهد شد.
    آقای مربی

مجیدنامجو مطل��ق بازیکن س��ابق اس��تقالل، احتماالً در 
کادرفنی سال آینده ملوان خواهد بود. او روز یکشنبه در انزلی 

در مراسم اهدای کاپ آقای گلی به رافخایی شرکت کرد.
    جدایی طلب

علیرضا نظیف کار، مدافع میانی داماش گیالن  مورد توجه دو 
تیم  سایپا  و فوالد قراردارد. این مدافع جوان به احتمال زیاد 

داماش را ترک می کند.
    ماهینی می رود؟

حسین ماهینی، مدافع ملی پوش پرسپولیس احتماالً از این 
تیم جدا خواهد شد. البته این مسأله هنوز قطعی نیست.البد 

علت تماس رویانیان با علی حمودی، قطع امید از اوست.
    ابراهیمی شاید درتهران

حس��ین ابراهیمی، بازیکن جوان و ش��اخص داماش  هم به 
احتمال فراوان از این تیم جدا خواهد ش��د، اما هنوز مقصد 

آینده اش مشخص نیست.
    نورمحمد در اصفهان؟

علیرضا نورمحمدی، مدافع میانی پرسپولیس که در ابتدای 
فصل گذشته تا آستانه عقد قرارداد با سپاهان رفت، احتماالً 
به این تیم خواهد رفت. او سابقه بازی در ذوب آهن را دارد و 

منتظر است تا سرمربی پرسپولیس مشخص شود.
    غالمی می ماند

محمد غالمی مهاجم گیالنی س��پاهان که در فصل گذشته 
خیلی کم برای این تیم بازی کرد، با جدایی زالتکوکرانچار 
در سپاهان خواهد ماند. این موضوع برای احمد جمشیدیان 

هم وجود دارد. 

نقل و انتقاالت

6
بکن باوئر: کشتی باید در المپیک باقی بماند

فرانتس بکن باوئر خواستار ادامه حضور کشتی در بازی های المپیک شد: شخصاً از تالش های کشتی گیران 
پشتیبانی می کنم و تالش می کنم تا این ورزش پرهیجان، در برنامه بازی های المپیک باقی بماند. کشتی باید در 
المپیک باقی بماند.  بکن باوئر آخرین شخصیت برجسته دنیای ورزش است که به این تصمیم اعتراض کرده است. 

دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
مسعود 
س��رانجام با قهرمانی اس��تقالل به پایان افشاری

رس��ید تا آبی ها ب��ا امیر قلع��ه نویی به 
سومین جام قهرمانی شان در تاریخ لیگ برتر برسند و سپاهان هم 
بعد از س��ه قهرمانی متوالی، این بار به عنوان قهرمانی جام حذفی 
رسید. جدا از بحث جدول، باید اشاره ای هم به حاشیه های فراوان 
مسابقات امسال داشت که به خاطر شرایط حساس تیم ملی فوتبال 
در راه صعود به جام جهانی 2014 برزیل و درگیری های رسانه ای 
کی روش با مربیان لیگ برتری برای هفته ه��ای متوالی فوتبال 
باشگاهی ما را تحت تأثیر قرار داد. برگزاری اردوهایی دو هفته ای 
قبل از بازی های ملی، سرو صدای همه را درآورد و بله قربان گویی 
رییس فدراس��یون در مقابل درخواس��ت های کی روش به نوعی 
مسابقات امسال را از جذابیت انداخت و به محض اینکه تنور لیگ 
دوازدهم گرم می شد، یک اردوی بلند مدت و تعطیلی بی مورد، 
دوباره همچون آبی س��رد بر پیکره تیم های لی��گ برتری ریخته 
می شد و در نهایت هم اصرار سازمان لیگ برای اتمام این مسابقات 
در روز بیستم اردیبهشت، شرایط عجیب و غریبی را در سال 1392 
حاکم کرد و برگزاری فشرده بازی های لیگ از هفته سی ام به بعد، 
باعث ایجاد اختالف بین مدیرعامل باشگاه سپاهان و همشهری اش 
در رأس سازمان لیگ هم شد. همین مش��کالت برای مدتی جام 
حذفی فوتبال ایران را هم تحت تأثیر قرار داد و حتی تصمیم به عدم 

برگزاری این مسابقات گرفته شد، ولی در نهایت اعتراض همه جانبه 
اهالی ورزش و رسانه ها دوباره فرصتی برای برگزاری مسابقات جام 

حذفی فراهم کرد.

کاهش تیم های لیگ برتری
مسأله دیگر، تغییر ش��رایط در تعداد تیم های س��قوط کننده به 
لیگ دس��ته اول بود که بعد از چند س��ال از سه س��همیه به 4/5 
سهمیه افزایش پیدا کرده بود و این به این معناست که امروز تیم 
چهاردهم لیگ یعنی ذوب آهن، به ج��ای لذت بردن از تعطیالت 
پایان فصل، باید خ��ودش را آماده حض��ور در مرحله پلی اف کند 
تا تاوان تصمیمات غلط فدراسیون فوتبال را بدهد. کاهش تعداد 
 تیم های لی��گ برت��ری آن هم در ش��رایطی که فوتب��ال یکی از 
اصلی ترین سرگرمی های مردم در شهرستان ها محسوب می شود 
آنقدر اس��ترس به تیم های نیمه دوم ج��دول وارد کرد که همه با 
امضای نامه ای خواستار لغو این مصوبه شدند، ولی مرغ فدراسیون 
 یک پا داش��ت و در اقدامی عجیب، عالوه بر ذوب آهن راه یافته به 
پلی آف، تیم های آلومینیوم،نفت آبادان، پیکان و گهر راهی لیگ 
دسته اول شدند تا شاهکار جدیدی در کارنامه فدراسیون فوتبال 
به ثبت برسد. این قانون نه تنها جذابیت را از لیگ برتر گرفت بلکه 
باعث شد تا خیلی از تیم های در معرض خطر سقوط، به جای انجام 
بازی های زیبا و تماشاگرپسند، بیش��تر به دنبال این باشند که به 

نوعی خودشان را به رتبه سیزدهم لیگ برسانند و از کابوس سقوط 
فرار کنند که نتیجه آن کاهش تعداد گل های ردو بدل شده در لیگ 

دوازدهم نسبت به دوره های قبلی بود.

مشکالت ساختاری
مسأله نگران کننده دیگر، وضعیت ورزشگاه های میزبان در لیگ 
برتر فوتبال ایران بود که به جز در تعدادی از موارد، بقیه هیچ یک 
از استانداردهای معمولی کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم نداشتند 
و کار به جایی رس��ید که همین زمین های نامناسب و سکوهای 
کم تعداد، تبدیل به یکی از معضالت تیم های س��قوط کننده به 

لیگ دسته اول شد. از مشکالت 
ورزشگاه دورود گرفته تا زمین 
چم��ن دس��تغیب ش��یراز و 
میزبانی نامناس��ب پیکان در 
ورزش��گاه خانگی خودش هر 
هفته س��وژه رس��انه ها شد و 
جالب اینجاس��ت که تا پایان 
لیگ هم این مش��کالت ادامه 
پیدا کرد تا مش��خص شود که 
چرا هر سال باید برای افزایش 
سهمیه فوتبال باشگاهی ایران 
در عرصه لیگ قهرمانان آسیا 
باید دست به دامان نماینگان 

» afc « شویم.

مدیران نتیجه گرا و مربیان کم دانش
عالقه مدی��ران فوتبال ای��ران به حفظ می��ز و صندل��ی  در کنار 
جوگیر شدن آنها برای اس��تخدام مربیان پرتغالی و چشم رنگی و 
فعالیت های پنهان دالالن در فوتبال ایران، بالیی بر س��ر لیگ ما 
آورد که از بین هجده تیم لیگ برتری فقط هفت تیم اس��تقالل، 
س��پاهان/فوالد/ نفت تهران/س��ایپا/راه آهن و فجر سپاسی موفق 
شدند که لیگ را با همان سرمربی ابتدای فصلشان به پایان برسانند 
و یازده تیم لیگ برتر، آنقدر در طول فصل مربی عوض کردند که 
حتی حساب و کتاب از دستشان در رفت. تیمی مثل نفت آبادان 
با اس��تفاده از چهار مربی، در نهایت هم راه به جایی نبرد و به لیگ 
دسته اول س��قوط کرد و یا تیمی مثل پرسپولیس هم با پرداخت 
بهایی گزاف و سنگین، حکم اخراج مانوئل خوزه پرتغالی را صادر 
 کرد تا پرونده مربیان اخراجی در لیگ دوازهم س��نگین تر از قبل

 شود.

مصوبه ای برای تخریب فوتبال

لیگی سرشار از خرده فرمایشات کی روش

به محض اینکه 
تنور لیگ دوازدهم 

گرم می شد، یک 
اردوی بلند مدت و 
تعطیلی بی مورد، 

دوباره همچون آبی 
 سرد بر پیکره 
تیم های لیگ 
برتری ریخته 

می شد
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قرارداد 6 میلیونی 
نمی بندم

با حلوا حلوا کردن 
دهان شیرین نمی شود!

 محمود صمیم��ی، ملی پوش پرتاب دیس��ک ایران می گوید: اگ��ر مجبور به 
مسافرکش��ی هم ش��وم، دیگر قرارداد 5 ی��ا 6 میلیونی با باش��گاهی نخواهم 
بست. چون حتی یک کارگر هم در سال بیش از این رقم درآمد دارد و چنین 
قراردادهایی آدم را تحقیر می کند. بیشتر ورزشکاران دوومیدانی کار، حداقل در 
آسیا مدال دارند، اما نمی دانم چرا چنین وضعی در قراردادهای دوومیدانی کاران 

وجود دارد. چنین شرایطی در هیچ رشته ای نیست.
وی که قرار است پس از مسابقه های جهانی آلمان در رقابت های لیگ حاضر 
شود، در این باره گفت: خاطرم هست اولین سالی که به رده بزرگساالن آمده 
بودم، باش��گاه ذوب آهن قرارداد 8 میلی��ون تومانی با من امض��ا کرد. این در 
شرایطی است که سال گذشته قراردادمان حدود 5 یا 6 میلیون تومان بود.  این 

رقم نسبت به 5 سال پیش، از آن هم کمتر بوده است. 

سرمربی تیم والیبال بانوان گیتی پس��ند گفت: اینکه بخواهیم دائماً تیم ها و 
والیبال دختران را سرکوب کنیم، اشتباه است. باید بگویم با حلوا، حلوا کردن 
دهان شیرین نمی شود و به جای دادن راهکارهای کوتاه مدت، باید برای آینده 
برنامه ریزی کرد. راحله آرا، در بازگش��ت از ویتنام و جام باشگاه های والیبال 
بانوان آسیا اظهار داشت: این صحبت را بارها گفته ایم، اما بار دیگر باید بگوییم، 
فاصله والیبال بانوان ایران با تیم های آسیایی بسیار زیاد است. بهترین تیم های 
والیبال جهان در آسیا هستند و اگر بخواهیم این فاصله را پوشش بدهیم و کم 
کنیم، باید در وهله نخست لیگی پویا تر داشته باش��یم. نفرات بیشتری باید 
درگیر مسابقات شوند و بازی های بیشتری برگزار شود. وی ادامه داد: همان 
برنامه ای که پیشرفت والیبال مردان ما را موجب شد تا به قهرمانی آسیا و لیگ 

جهانی رسیدند، برای بانوان هم پیاده کنند تا در آینده نتیجه اش را ببینیم. 

قهرمانی آلونسو در خاک کشورش
فرناندو آلونسو، راننده اسپانیایی تیم اتومبیلرانی فراری موفق شد 
در کاتالونیا عنوان قهرمانی مسابقات فرمول یک را از آن خود کند.

این اتومبیلران با تجربه موفق شد 66 دور از این پیست را در زمان 
یک ساعت و 39 دقیقه و 16 ثانیه و 596 هزارم ثانیه طی کند.

قهرمانی یاران زالتان در فرانسه
هفته  سی و ششم لیگ فرانسه )الشامپیونه( با انجام 
 س��ه دیدار به پایان رسید. در حس��اس ترین بازی

 پاری سن ژرمن موفق ش��د با یک گل از سد لیون 
بگذرد و برای سومین بار قهرمان این رقابت ها شود. 

رافائل نادال؛فاتح تنیس مسترز مادرید
تنیسور اس��پانیایی با غلبه بر استانیس��الس واورینکا، 
توانست فاتح تنیس مس��ترز مادرید شود. نادال، موفق 
شد در دو س��ت و با نتایج 6 بر 2 و 6 – 4، استانیسالس 

واورینکا، تنیسور سوئیسی را شکست دهد. 03
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کارش��ناس فوتبال می گوید: حضور مربیانی که به فکر موفقیت 
خودشان هستند، پیشرفت فوتبال ایران را کمرنگ تر می کند.

امیر حاج رضایی درباره ارزیابی کلی اش از لیگ دوازدهم حرفه ای 
کشور گفت: واقعیت این است که من نه سیاه می بینم و نه سفید. 
این مسائل برای من خاکستری است. از لحاظ فنی و سازماندهی 

شاهد پیشرفت بودیم. 
در اجرای مراسم قهرمانی، قوی تر از گذشته بودیم. مراسم اهدای 
جوایز مثل اروپا بود. همین س��ازماندهی نواقصی هم داشت که 
ظاهراً به خاطر نظرات آقای کارلوس کی روش بود. مثل تعطیالت 

زیاد و وقفه های طوالنی مدت در لیگ. 
از س��وی دیگر، لیگ باید مولد باش��د. در این فصل دیدیم همه 
ستارگان لیگ از دوره های قبلی بوده اند؛ مانند جواد نکونام، علی 
کریمی، فرهاد مجیدی و خیلی های دیگر. چهره هایی هم بودند 
که به آنها توجهی نشد؛ مثل محسن مسلمان، ابراهیمی، یعقوب 
کریمی یا جهان عالیان. از لحاظ داوری هم سال خوبی داشتیم. 

آقای فغانی در صورت درخش��ش در جام جوان��ان ترکیه به جام 
جهانی راه پیدا می کند.

وی افزود: برایم عجیب است که آقای کی روش می داند در سطح 
جهانی، باش��گاه ها موظف هس��تند 48 الی 72 س��اعت پیش از 
مسابقات ملی، بازیکن به تیم های ملی دهند، پس چگونه است که 
دو، سه هفته  لیگ را به خاطر بازی های ملی لیگ تعطیل می کنند؟ 

و جالب اینجاست که این تعطیالت به تیم ملی کمک هم نکرد.
این کارشناس فوتبال در پاسخ به این سؤال که کیفیت لیگ برتر را 
نسبت به دوره های قبل چگونه ارزیابی می کند، اظهار کرد: بخشی 
از مربیان ما به روز و اهل مطالعه هس��تند. من فکر می کنم که از 
لحاظ کیفی کمی وضعیت بهتر شد. البته نباید فراموش کرد که 
داشته های مربی به عوامل دیگر هم بس��تگی دارد؛ مثل مسائل 
مالی. همچنین فراموش نکنید که همه دوس��ت دارند پیشرفت 

کنند و همین مسأله روی کیفیت کار تأثیر می گذارد.
وی در ادامه با ارائه یک آمار به تحلی��ل وضعیت بد فوتبال ایران 
پرداخت و افزود: یکی از دوس��تان من تحقیقی را انجام داده و در 
آن به این نتیجه  رسیده اس��ت که هفت درصد از بازیکنان لیگ 
دوازدهم از لیگ یکم تاکنون در لیگ برتر حضور دارند و 85 درصد 
بازیکنان لیگ در حال تغییر هس��تند. من اعتقاد دارم که نباید 

مسائل را به جای دیگر هدایت کرد. 
اگر وضعیت فوتبال خوب نیس��ت، حتماً من کارشناس و شمای 
رس��انه هم خوب کار نکرده اید. اما باید گفت س��هم کس��انی که 
مستقیماً در رأس فوتبال ایران هستند در این میان بسیار بیشتر 

از ماست.

محمد علی آبادی در باره انتقادهای چند باره محمد دادکان از وی 
گفت: صحبت هایی که دادکان مطرح می کند، اصاًل ارزش جواب 
دادن ندارد. مردم در مورد عملک��ردم در ورزش اطالعات خوبی 
دارند و اینها )انتقادات دادکان( برای من تبلیغ است. چون من با 
مردم ارتباطات زیادی دارم. درکوچه و بازار خیلی با آنها برخورد 
می کنم و نظر مردم را به خوبی در مورد عملکردم در ورزش و حتی 

عملکرد دولت نهم و دهم می دانم.
وی ادام��ه داد: بگذارید اف��راد عقده های خود را ه��ر جوری که 
می خواهند خالی کنند. رییس کمیته ملی المپیک کش��ورمان 
درباره اینکه برخی منتقدین برکناری محمد دادکان از ریاس��ت 
فدراسیون فوتبال را صحیح دانس��ته، اما انتخاب فردی همچون 
علی کفاشیان را اش��تباه می دانند، گفت: من علی کفاشیان را به 
عنوان جانشین دادکان انتخاب نکردم. کفاشیان را اعضای مجمع 
انتخاب کردند. در آن موقع هم من در وزارت ورزش نقشی نداشتم. 
فکر می کنم زمان آقای سعیدلو یا عباسی بودکه کفاشیان به عنوان 

رییس فدارسیون انتخاب ش��د. ضمن اینکه رییس فدارسیون را 
همواره اعضای مجمع با رأی خود انتخاب می کنند و افراد نقشی 

ندارند، فدراسیون فوتبال، یک مجمع مستقل است.
علی آبادی در پاس��خ به این سؤال که حضور ش��ما در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و عدم ثبت نام تان ش��ائبه های زیاد به وجود 
آورده، گفت: به هر حال من موقعی که برای ثب��ت نام  به وزارت 
کشور رفتم و دیدم که بسیاری از آقایان آمده اند و خیلی ها هم 
 قرار اس��ت بیایند و اخبارش را به من می دادند، احس��اس کردم 
ثبت نام من دیگر موضعیتی ندارد. امیدوارم یکی از همین نامزدها 
به عنوان رییس جمهور انتخاب شود و ما هم در کنار  او در خدمت 

مردم باشیم. 
رییس کمیته ملی المپیک درباره اینکه برخی از نامزدهای ریاست 
جمهوری در صدد بهره برداری از ورزش در راستای تبلیغات برای 
خود هستند، گفت: این کار دست وزارت ورزش است. قاعدتاً نباید 
اجازه ده��د نامزدها این کار را انجام دهند ام��ا من از این موضوع 

مطلع نیستم و این موضوع را از شما می شنوم.
وی با اشاره به این موضوع که پایان مأموریت محمد رویانیان مدیر 
عامل باشگاه پرسپولیس در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری 
شائبه برانگیز اس��ت، اظهار داش��ت: من با ورزش کشور ارتباط 

مستقیم دارم، اما در این ارتباط واقعاً بی اطالع هستم.
رییس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سؤال که دولت دهم در 
آستانه تغییر است و آیا با روی کار آمدن دولت جدید او از سمت 
خود استعفا خواهد داد یا نه؟گفت: انشااهلل ببینیم دولت بعدی  چه 

می گوید و بعد از آن تصمیم می گیرم.

 حاج رضایی:

لیگ باید مولد باشد
علی آبادی:

بگذارید دادکان عقده دل باز کند



یادداشت

 مددجویان فارسانی از انشعابات آب، 
گاز و برق رایگان بهره مند می شوند

 مدیر کمیته ام��داد فارس��ان گف��ت: تمام��ی خانواده های روس��تایی 
تحت پوشش کمیته امداد شهرستان فارسان به صورت رایگان از امتیاز 

انشعابات آب، برق و گاز بهره مند می شوند. 
محمدرضا فتحی با اعالم این خبر اظهار داش��ت: بر اس��اس تبصره های 
قانونی معافیت مددجویان از پرداخت هزینه انشعاب های آب، برق و گاز 
تمامی مددجویان تحت پوشش این نهاد در فارسان به صورت رایگان از 
 این امتیازها بهره مند خواهند ش��د. وی با بیان این که ت��ا امروز بیش از 
80 خانوار نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان 
فارسان از این انشعاب ها بهره مند شده اند، افزود: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام ش��ده، این روند تا برخورداری کامل مددجویان تحت پوشش این 
نهاد از امتیازهای آب، برق و گاز ادامه خواهد داش��ت. مدیر کمیته امداد 
 امام خمینی)ره( فارسان اذعان داش��ت: برای بهره مندی رایگان بیش از 
 80 خان��وار در این شهرس��تان از انش��عاب های آب، ب��رق و گاز بیش از 

95 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
این مسئول متذکر ش��د: نظام مقدس جمهوری اسالمی خدمات رسانی 
به مناطق محروم را از وظایف اصلی خ��ود می داند و این واگذاری رایگان 
انش��عاب ها نیز نش��أت گرفته از این اهداف بلند نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران است. وی ادامه داد: رفع محرومیت در جامعه یکی از اهداف 
این نهاد مردمی است و این نهاد در طول سال های بعد از انقالب توانسته 

اقدامات بسیار ارزشمندی را در این راستا انجام دهد. 

 مستند »برنج میالس« 
تولید شد

مراحل تولید مس��تند »برنج می��الس« از تولیدات ش��بکه 
استانی سیمای جهان بین در مرکز صداو سیمای چهارمحال 
و بختیاری به پایان رس��ید. این مس��تند با هدف حمایت از 
تولیدات داخلی، به معرفی یکی از مرغوب ترین و خوش عطر 
و بوترین نمونه های برنج دانه ریز کش��ور که در منطقه دهنو 
میالس شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری کشت 
می شود، می پردازد. تولید این مستند 25 دقیقه ای، بیش از 
یک سال طول کش��یده و هم اکنون آماده پخش شده است. 
هوشنگ رحیمی تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی این 

مجموعه را بر عهده دارد.  

 بیماری زرد گندم 
مزارع استان را تهدید می کند

مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری از ش��یوع بیماری زرد گندم در مزارع گندم و جو 
این استان خبر داد. حس��ین برزگر اظهار داشت: با توجه به 
بررسی های کارشناسی شده ای که اخیراً از سوی کارشناسان 
این اداره کل انجام ش��ده، ما متوجه ش��دیم که بیماری زرد 
گندم در برخی از مزارع استان به خصوص در شهرستان های 
اردل و لردگان شیوع شده است. وی افزود: با توجه به شرایط 
آب وهوایی و سریع االنتش��ار بودن این بیماری، کش��اورزان 
محترم در صورت مشاهده هرگونه عالیم این افت باید سریعا 

اقدامات الزم برای سم پاشی مزرعه خود را انجام دهند.

80 مشاور در مدارس استان 
فعالیت دارند

رییس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری گفت:  حدود 80 مشاور در مدارس استان فعالیت 
دارند. احمدرضا عرب با اش��اره به اهمیت مشاوره تحصیلی 
در آموزش و پرورش افزود: مش��اورین ب��ا تخصص و دارای 
م��دارک باالتر به عنوان مش��اور هس��ته در مناطق 17گانه 
 استان فعال هستند. وی با بیان این که درمدارس برای هر 15

دانش آموز یک س��اعت در هفته خدمات مش��اوره ای ارایه 
می شود، تصریح کرد: در هر منطقه یک کارشناس مشاوره، 
نیروهای مشاور آن منطقه را پوشش می دهد، همچنین در هر 
ناحیه از آموزش وپرورش یک مشاور هسته تشکیل شده که به 

صورت تخصصی مشکالت دانش آموزان را بررسی می کند.

خبر ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حسین گنجی 

سال گذشته در ش��وراهای ترویج ایثار و ش��هادت 67 تصمیم گیری با 
اعضای شورا انجام گرفت و هش��ت طرح مصوبه در شورای ترویج ایثار و 
شهادت در سال گذشته در این استان اجرا شد که 49 مصوبه در این شورا 
تاکنون مصوب شده است. این طرح ها به صورت کامل اجرا شد و مابقی 
برنامه ها بر اساس مرور زمان انجام می گیرد و پیشنهاد می شود به منظور 
جلوگیری از انجام فعالیت های موازی، آیین نامه تفکیک و تقسیم وظایف 
اعضای شورا توسط دبیرخانه 
ش��ورای مرکزی تهیه و ابالغ 
شود. فعالیت ها باید در عرصه 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
انج��ام گی��رد و بخ��ش های 
مختلف دولت��ی و غیر دولتی 
اقدامات زیادی را انجام دهند تا 

اهداف مورد نظر محقق شود.

اجرای هشت طرح مصوبه شورای 
ترویج ایثار و شهادت

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
همسوییمجموعههایفرهنگی،اهدافنظامراممکنمیسازد

حجت االسالم والمسلمین سید محمد طباطبایی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال 
و بختیاری گفت: هم سویی مجموعه های فرهنگی کشور، تحقق منویات رهبر معظم انقالب 

و اهداف نظام را ممکن می سازد.
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س��ینمای ش��هر بروجن به  عن��وان دومین ش��هر بزرگ اس��تان 
چهارمحال و بختیاری 20 سال است که تعطیل شده و این در حالی 
است که بسیاری از شهروندان شهر بروجن و شهرهای اطراف برای 
استفاده از سینما به شهرهای اس��تان های دیگر از جمله اصفهان 

سفر می کنند.
چهارمحال و بختیاری یکی از استان هایی است که در حوزه فرهنگ 
همیشه پیشرو بوده و وجود شعرا و ادیبان بزرگ در این استان بیانگر 
سابقه فرهنگی آن است. وجود سینمایی با قدمت 40 سال نیز در 
این استان بیانگر عالقه مندی مردم به فیلم و تئاتر و هنر از دیر باز 
است و همچنین کسب جوایز و رتبه های برتر گروهای تئاتر استان 
در سال های گذشته تاکنون بیانگر استعداد باالی هنرمندان این 
استان در بازیگری و عالقه مندی به هنر و سینماست. با این وجود، 
استان چهارمحال و بختیاری با جمعیتی در حدود 950 هزار نفر 
تنها دارای یک سینمای فعال است که این سینما نیز در مرکز استان 
قرار دارد و فقط دسترسی مردم شهرستان شهرکرد به آن مقدور 
است و بقیه مردم شهرستان های دیگر استان از استفاده از سینما 
بی بهره هستند. بسیاری از مردم شهرهای این استان به خصوص 
شهرستان بروجن هم به شهر اصفهان سفر می کنند و از سینماهای 

این شهر برای دیدن فیلم استفاده می کنند.
 سینمای شهر بروجن در سال 1350 احداث و در حدود سال 68 
ساختمان سینما توسط آموزش و پروش خریداری شده است و از 

آن زمان با توجه به این که مأموریت این سازمان چیز دیگری بود، 
در فعال سازی این سینما نتوانست موفق باشد و این سینما از آن 
زمان تاکنون به جز برگزاری چند جشنواره، غیر فعال بوده است. 
هم اکنون مردم شهر با وجود داشتن ساختمان و تجهیزات سینما 

در شهر خود، از سینما بی بهره هستند.
این در حالی اس��ت که پیگری ها و تالش بس��یار زیادی از سوی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بروجن و استان برای فعال سازی 

این سینما انجام شده، اما تاکنون اقدامات بی نتیجه مانده است.
 یکی از ش��هروندان ش��هر بروجن در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
سینمای شهر بروجن سال هاس��ت که غیر فعال شده  و این مهم، 

مشکالت بسیار زیادی را در این شهر ایجاد کرده است.
وی با اش��اره به عالقه وافر ک��ودکان و جوانان به دی��دن فیلم در 
سینما، عنوان کرد: کودکان و نوجوانان والدین را مجبور می کنند 
که مسافت یکصد کیلومتری شهر بروجن تا اصفهان را پیموده تا 

بتوانند از سینماهای شهر اصفهان استفاده کنند.
وی اذعان داشت: اگر س��ینما در این شهر فعال باشد، دیگر نیازی 
نیست برای دیدن یک فیلم به اس��تان دیگر و شهر دیگر رفت و به 
راحتی با هزینه های کم می توان از سینمای شهر خود استفاده کرد.

یکی از شهروندان دیگر شهر بروجن در گفتگو با مهر اذعان داشت: 
سینمای شهر بروجن یکی از اولین سینماهایی بود که در استان 
احداث ش��د، اما هم اکنون مردم شهر از داشتن س��ینما بی بهره 

هستند. وی گفت: هر باری فیلمی برای پخش در تلویزیون تبلیغ 
می شود، ما متأس��فانه نمی توانیم این فیلم را در سینما ببینیم و 
هزینه های باال نیز برای رفت و آمد به شهرهای دیگر و استفاده از 
سینماها را نداریم و باید منتظر باشیم تا فیلم وارد شبکه سینمای 

خانگی شود تا بتوانیم لوح فشرده فیلم را کرایه و تماشا کنیم.
وی ادامه داد: سینما در بهترین نقطه ش��هر بروجن وجود دارد و 
ضرورت دارد این سینما دوباره فعال شود تا بتوان به راحتی، مردم 

شهر بتوانند از سینما شهر خود استفاده کنند.
 مدیر اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان بروجن در این 
خصوص گفت: ساختمان این س��ینما در سال 68 توسط آموزش 

و پرورش از شخصی خریداری 
شده و مدیریت آن را آموزش و 

پرورش به عهده گرفت.
اس��ماعیل آجاکه ادام��ه داد: 
با توجه ب��ه این ک��ه آموزش 
و پ��رورش مأموری��ت و هدف 
دیگ��ر را دنبال می کن��د، در 
حوزه س��ینما نتوانست موفق 
باشد و این س��ینما تا چندی 
برای برگزار جلس��ات استفاده 
می شد و سینما غیرفعال شد و 
فیلم دیگر در سینما اکران نشد 
و هم اکنون 20 سال است که 

این سینما غیر فعال است.
وی ادام��ه داد: از س��ال 68 
تاکن��ون در این س��ینما یک 

جشنواره رشد و یک جشنواره س��ینما کمدی برگزار شده و بقیه 
زمان غیر فعال بوده اس��ت.  وی یادآور شد: غیر فعال بودن سینما 
یکی از معضالت فرهنگی شهر بروجن است که می طلبد این سینما 
به بخش خصوصی واگذار ش��ود. س��ینماداری کار دولت نیست و 
 باید در دس��ت بخش خصوصی باشد تا س��ینماداری موفق باشد.

آجاکه اذعان داش��ت: فعالیت یک سینما در یک شهر یک حرکت 
فرهنگی است و می تواند پیامدهای خوبی را به همراه داشته باشد.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بروجن تأکید کرد: 
پیگیری های زیادی از س��وی فرهنگ و ارش��اد اسالمی بروجن و 
س��پس اس��تان و همچنین از س��وی وزارتخانه برای فعال سازی 
 این س��ینما انجام ش��ده که متأس��فانه تالش ها تاکنون بی ثمر 

بوده است.

تعطیلی 20 ساله سینمای بروجن

سینمادوستانیکهبرایفیلمدیدنسفرمیکنند

سینما در بهترین 
نقطه شهر بروجن 

وجود دارد و 
ضرورت دارد این 

سینما دوباره فعال 
شود تا بتوان به 

راحتی، مردم شهر 
بتوانند از سینما 

شهر خود استفاده 
کنند
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 ابالغ تبادل لوایح 
914 بدینوس��یله به موجب م��واد 73 و 346 آ.د.م به تجدی��د نظر خوانده مجهول 
الم��کان پرونده ب��دوی 349/88ح/15 به نام ناجی ظهیری فرزن��د عبدالزهرا ابالغ 
می گردد: تجدید نظرخواه حس��ین عرب جعفری دادخواس��تی به خواسته تجدید 
نظرخواهی از دادنامه ش��ماره 1243 مورخه 91/9/7 به طرفیت شما تقدیم نموده 
که تحت ش��ماره 239 تاریخ 91/10/24 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار 
این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
واقع در خیابان ش��هید نیکبخت مراجعه و پس از تحویل نتیجه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائم آن نس��بت به تبادل لوایح اق��دام نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی و در صورت ع��دم حضور و یا تقدیم الیحه در 
مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان ارسال خواهد شد. شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اجرائیه
915 شماره اجرائیه: 9210420351000036. شماره پرونده: 8909980351001310. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891310. به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9009970351001491 محکوم علیهم 1- ابراهیم 
قائمی فرزند ابوالفضل به نش��انی دولت آباد – شهرک – کوچه شماره16- پ25. 
2- فیروز نادری به نشانی مجهول المکان. 3- الهام سبحانی فرزند رضا به نشانی 
خ فرایب��ورگ – کوچ��ه 23- پ19 محکومن��د به پرداخت مبل��غ 1/185/000/000 
ری��ال فیروز نادری متضامنا به پرداخت 1/000/000/000 ریال و الهام س��بحانی 
ب��ه پرداخت تضامن��ی 500/000/000 ریال به انضمام مبل��غ 23/700/000 ریال 
ب��ه عنوان هزینه دادرس��ی و مبلغ 4/000/000 ریال به عن��وان حق الوکاله وکیل 
و خس��ارت تاخیر تادیه در حق محکوم له محمدرضا افش��ارنیا فرزند حسین به 
نش��انی اصفهان – خ ارتش – مجتمع تجاری کیش – ط2- واحد7 و پرداخت مبلغ 
59/250/000 ری��ال به عنوان نیم عش��ر اجرایی در حق صن��دوق دولت. محکوم 
علی��ه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف��اد 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 
ک��ه خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت ده روز صورت 
جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حک��م و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن برای ف��رار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا ص��ورت خالف 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 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 دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 
1377 توجه نمائید. س��ید مرتضی هاش��می – مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
916 شماره دادنامه: 9209970352600107. شماره پرونده: 9109980352601006. 
شماره بایگانی شعبه: 911033. خواهان: خانم صدیقه تندرو به نشانی اصفهان – 
خ زینبیه – خ عمان سامانی – کوچه هدایت – بن بست سرو- منزل عبدلی. خوانده: 
آقای عبدالحس��ین بهمنی علی جانوند به نش��انی مجهول المکان. خواسته: صدور 
حکم طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. 
در خصوص دعوی خانم صدیقه تندرو فرزند عبدلی به طرفیت آقای عبدالحس��ین 
بهمنی علی جانوند فرزند ابدال به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان س��ازش به 
جهت اعتیاد زوج به مواد مخدر و ترک زندگی و س��وء معاش��رت و عدم پرداخت 
نفقه و تحقق ش��روط ضمن العقد دادگاه نظر ب��ه محتویات پرونده و نظر به اینکه 

رابطه زوجیت طرفین به موجب س��ند نکاحیه ش��ماره 7455 مورخه 1387/7/22 
دفتر ش��ماره 40 حوزه ثبت اصفهان احراز گردیده و اینکه مساعی و تالش دادگاه 

و داوران در جهت سازش طرفین و انصراف خواهان از موضوع خواسته موثر 
واق��ع نگردیده و اینکه خواه��ان در جهت اثبات ادعای خود متمس��ک به اظهارات 
ش��هود گردیده و مفاد اظهارات شهود موید صحت ادعای خواهان بر ترک زندگی 
و اعتیاد و عدم پرداخت نفقه بوده و اینکه زوجه به جهت کراهتی که از همس��رش 
داش��ته حسب مفاد صورتجلسه 91/12/1 تعداد یکصد عدد سکه از مهریه خود را 
به زوج بذل نموده و اینکه خوانده با وصف ابالغ و اطالع از طریق نش��ر آگهی در 
هیچ یک از جلس��ات دادرس��ی حاضر نگردیده و دفاعی در این خصوص به عمل 
نیاورده لذا دعوی خواهان را وارد و مس��تنداً به ماده 1119 و 1146 قانون مدنی 
و تبص��ره 3 ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق گواهی عدم امکان 
س��ازش صادر و اعالم می دارد و به زوجه اجازه داده می ش��ود تا با حضور در 
یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق و انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید اعتبار این 
گواهی از تاریخ قطعیت به مدت سه ماه خواهد بود و حضانت تنها فرزند مشترک 
نظ��ر به مراتب فوق و عدم حض��ور زوج به زوجه واگذار می گردد. رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بالفاصله 
ظرف مهلت مذکور قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اس��تان می باشد. هاشمی 

– رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
917 شماره دادنامه: 9209970351500088. شماره پرونده: 9109980351501004. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911018. خواهان: آقای عباس اکبری نصیری با وکالت 
آقای احمد انصاری به نش��انی اصفهان – می��دان آزادی – ابتدای هزار جریب – 
ساختمان فراز – طبقه اول – واحد5. خوانده: آقای مهدی عطایی به نشانی مجهول 
المکان. خواس��ته: مطالبه طلب. 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 
خص��وص دعوی آقای عباس اکب��ری نصیری با وکالت آق��ای احمد انصاری به 
طرفیت آقای مهدی عطائی به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال و خسارات 
دادرس��ی به استناد چک ش��ماره 471048 مورخ 91/7/13 نظر به اینکه مستندات 
ابرازی خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه دارد 
و خوان��ده دفاعی که برائت ذم��ه خود یا بی اعتباری مس��تندات خواهان را ثابت 
س��ازد ارائه ننموده اس��ت دعوی خواهان مقرون به صحت تش��خیص و مستنداً 
به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوان��ده را به پرداخت مبلغ فوق 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار ریال بابت 

هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم می گردد. ضمنًا دایره اجرا خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک 
مرکزی محاس��به و از محکوم علیه وصول و به محک��وم له ایصال خواهد نمود. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. سراج – رئیس شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اجرائیه
918 کالس��ه پرونده دادرس��ی: 1425-81ع27. بموجب دادنامه حضوری شماره 
2245 مورخ 89/12/18 دادگاه عمومی حقوقی ش��عبه 27 اصفهان که قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه مهدی باقری فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ س��یزده میلیون و سیصد و بیس��ت هزار ریال بابت اصل 
خواس��ته و 217000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
براس��اس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان 
وص��ول در حق محکوم له حیدرعلی حیدری به نش��انی اصفهان – خ 24 متری – 
کوچه تلفن – بن بس��ت ندا – منزل محمود وثوقی و پرداخت نیم عش��ر اجرایی به 
مبلغ 666000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 

اجرائیه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بش��رح ذیل اقدام نماید: 1- 
ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورت��ی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم 
علیه قادر به اج��رای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال 
خ��ود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارایی خود داده بنحوی که تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت تا یک 
روز تا ش��ش ماه محکوم خواهد ش��د. تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای 
محکوم علیه برای اس��تیفای محکوم به مالی معرفی کن��د. عالوه بر موارد باال به 
موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 که ظهر 
برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به آن عمل نماید. شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
   

اجرائیه 
919 شماره پرونده: 9100400200301197/1. شماره ابالغیه: 139205102003000336. 
شماره بایگانی ش��عبه: 9102034/1. بدینوسیله به آقای علی کیانیان فرزند بهزاد 
به شماره شناس��نامه 15220 صادره از اصفهان س��اکن: اصفهان – خیابان آب 
250- کوی الچینانی – جنب سوپر مواد غذایی – کدپستی 8195614411 که برابر 
گزارش مامور مربوطه آدرس ش��ما شناسایی نگردیده اس��ت ابالغ می گردد که 
برابر چک ش��ماره 748646    536-91/7/24 عهده بانک مس��کن ش��عبه سعادت 
آباد اصفهان مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیون ریال به موسسه مالی و اعتباری 
قوامین ش��عبه آتش��گاه بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده است. پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالس��ه 9100400200301197/1 در این اداره مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 
18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 
مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف: 1543 اسدی – رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 
 

حصر وراثت 
921 آقای محمد مهدی صرامی فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 13904 به 
ش��رح دادخواست به کالسه 26/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم صرامی فروشانی بشناسنامه 
32 در تاری��خ 1391/11/27 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- طاهره لطفی فروشانی فرزند یداله ش ش 
393 )همس��ر(. 2- محمد مهدی صرامی فروشانی فرزند ابوالقاسم ش ش 13904 
)فرزند(. 3- زهرا صرامی فروش��انی فرزند ابوالقاس��م ش ش 113-015994-9 
)فرزند( والغیر. 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 نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
 

مزایده 
922 کالسه: 20364-2/761. شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان پالک شماره 
367/20 به مساحت 152/08 مترمربع بانضمام قدر السهم از سه دانگ راه پله 13 
فرعی و موتورخانه 14 فرعی و حیاط 16 و 18 فرعی واقع در بخش 5 اصفهان به 
آدرس بوستان روبه روی صدا و سیما سعدی طبقه فوقانی بانک ملت شماره 28 

که اس��ناد مالکیت آن در صفحه 500 و 545 دفاتر 364 و 1116 امالک با ش��ماره 
ثبت 49474 و 209740 بنام ش��یوا رسایی نس��بت به 1/5 دانگ و اکبر امین نسب 
به 4/5 دانگ ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: ش��ماال اول در دو قسمت پنجره 
و دیواریس��ت به نورگیر بطولهای 2/60 و 1/20 متر دوم در دو قس��مت به دیوار 
اش��تراکی با پله 13 فرعی بطول های 1/60 و 2/50 متر س��وم به دیوار اشتراکی 
ب��ا آپارتم��ان 19 فرعی بطول 1/50 متر چهارم در س��ه قس��مت درب و پنجره و 
دیواریس��ت به نورگیر بطولهای 2/50 و 2/20 و 1/45 متر پنجم به دیوار اشتراکی 
با آپارتمان 19 فرعی بطول 5/90 متر ش��رقًا دیواریس��ت ب��ه دیوار پالک 367/1 
بطول 11/40 متر جنوبًا در س��ه قس��مت پنجره و دیواریست به فضای حیاط 18 
فرعی بطول 9/80 متر و 0/40 متر 3/55 متر غربًا دیواریست به زمین 368 بطول 
8/90 و ارتف��اع 2/75 بانضمام 2- شش��دانگ اعیانی یک دس��تگاه آپارتمان پالک 
367/19 به مس��احت 161/10 مترمربع به انضمام قدرالس��هم از سه دانگ راه پله 
13 فرع��ی و موتورخانه 14 فرعی و حی��اط 16 و 18 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس فوق که اسناد مالکیت آن در صفحات 503 و 425 دفاتر 364 و 
1116 با ش��ماره ثبت 49475 و 209660 بنام ش��یوا رسایی نسبت به 1/5 دانگ و 
اکبر امین نسبت به 4/5 دانگ ثبت و صادر شده است با حدود شماال در 15 قسمت 
پنجره و دیواریست به فضای حیاط بطولهای 1/60 و 0/65 و 1/65 و 0/65 و 1/50 
و 0/70 و 1/65 و 0/65 و 1/75 و 0/70 و 2 و 0/70 و 2 و 0/70 و 3/10 همگی متر 
ش��رقا اول دیواریس��ت به دیوار پالک 367/1 بطول 8/35 متر دوم در سه قسمت 
به نورگیر بطول های 1/20 و 3/15 و 1/20 متر س��وم دیواریس��ت به دیوار پالک 
367/1 بطول 2/90 متر جنوبا اول به دیوار اش��تراکی با آپارتمان 20 فرعی بطول 
5/90 متر دوم در سه قسمت پنجره و دیواریست به نورگیر بطول های 1/45 متر 
و 2/20 متر و 0/40 متر سوم به دیوار اشتراکی با آپارتمان 20 فرعی بطول 1/50 
متر چهارم در دو قس��مت درب و به دیوار اشتراکی با پله شماره 13 فرعی بطول 
1/70 متر و 4/20 متر غربا دیواریست به زمین 368 بطول 6/50 متر که طبق نظر 
کارشناس رس��می محل مودر نظر عبارت است از ششدانگ دو واحد آپارتمان با 
کاربری مسکونی که در حال حاضر بصورت یک واحد درآمده  به عنوان دفتر کار 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد دو این مجموعه فاقد پارکینگ و آسانسور می باشد 
اس��کلت ساختمان از نوع فلزی و پوشش سقفها بصورت تیرآهن با قدمت ساخت 
بیش از سی سال – نمای ورودی مجموعه و همچنین دستگاه پله از نوع گرانیت و 
بدنه دس��تگاه پله از گچ و نقاشی با نرده با ترکیب چوب و فلز – نمای مجموعه از 
ورق آلومینیوم با پنجره های چوبی و آلومینیومی اجرا شده و مشخصات داخلی 
به این شرح است کف از تک سرام و پارکت چوبی mdf – درهای داخلی چوبی با 
شیشه – نمای داخلی کاغذ دیواری – فضابندی داخلی با کناف – دارای سرویس 
بهداشتی و آشپرخانه با کاشی و بدنه و سرامیک کف و کابینت mdf – سرمایش 
و گرمایش با اسپلیت یونیت و فن کوئل و دارای انشعابات آب و برق و گاز است و 
مدت بیمه مورد وثیقه تا تاریخ 92/9/14 دارای اعتبار می باشد که طبق سند رهنی 
ش��ماره 7073-85/11/18 دفترخانه 146 اصفهان در قبال بدهی شرکت بازرگانی 
اصفهان جین زاینده رود در رهن بانک پارس��یان ش��عبه دکتر محس��ن نوربخش 
واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1392/3/20 در اداره اجرای 
اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت ش��رقی – چهار راه اول – 
س��مت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 7/360/000/000 ریال 
ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره ت��ا تاریخ مزایده از اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پ��س از مزایده در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
مح��ل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنا ای��ن آگهی در یک نوبت در 
روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1391/2/21 درج و منتش��ر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 1668 اسدی 

– رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
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پیامبر اکرم  )ص( :
هر کس به نیازمند کمک مالی کند و ب��ا مردم منصفانه رفتار 

نماید چنین کسی مؤمن حقیقی است

 12 خاصیت فوق العاده  دارچین

دارچین یکی از مواد غذایی و چاش��نی های قدیمی و معروف است که به 
دلیل طعم و عطر مطبوعش، در غذاهای ما ایرانی ها نیز بس��یار استفاده 
می شود، اما این ماده غذایی عالوه بر طعم و عطر، خواص زیاد دیگری هم 
دارد و به همین دلیل برای درمان بسیاری از مشکالت و اختالالت جسمی 
به کار برده می شود.  این ماده غذایی سرشار از مواد معدنی مورد نیاز بدن از 
جمله منگنز، آهن و کلسیم و همچنین فیبر می باشد. در ادامه به 12 مورد 

از این خواص اشاره می کنیم:
      دارچین و پیشگیری از آلزایمر

دارچین فعالیت مغز را افزایش می دهد، از ای��ن رو برای تقویت این عضو 
می توان از آن استفاده کرد. با داش��تن این خاصیت، خوردن دارچین به 
منظور از بین بردن فشارهای عصبی و پیشگیری در مورد از دست دادن 
حافظه کارساز است. پزشکان به تازگی دریافته اند که نوعی ترکیب موجود 
در چوب دارچین موسوم به »CEppt« می تواند کلید اصلی پیشگیری 
از آلزایمر باشد. به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، پزشکان تأکید کردند 
این یافته بسیار جالب توجه است؛ چون این ترکیب نه تنها نقش بازدارنده 
در برابر بیماری آلزایمر دارد، بلکه یک ماده طبیعی و بدون عوارض جانبی 

است که تقریباً تمام افراد می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.
      استفاده از دارچین برای جلوگیری از کپک زدگی

دارچین که در بس��یاری از نان ها و ش��یرینی ها به عنوان ادویه استفاده 
می شود، به عنوان ماده ضدکپک در بسته بندی مواد غذایی استفاده خواهد 
شد. با وجود شیرینی و عطر موجود در این ماده، دارچین می تواند عامل 
نابودی میکروب ها شود. این ماده در مصر باستان در مومیایی کردن مورد 
استفاده قرار می گرفته است. با توجه به این خصوصیت، محققان اسپانیایی 
از قابلیت ضدمیکروبی دارچین برای تولید نوعی بسته بندی ضد کپک 
استفاده کرده اند. آنها اعالم کردند، بر اساس آزمایش های به عمل آمده، 
کاغذی که دارای 6 درصد از روغن دارچین باشد تا 96 درصد از گسترش 
کپک در سطح نانی که از قبل دچار کپک زدگی شده بود، جلوگیری کرده 

و می تواند تازگی نان را تا 10 روز حفظ کند.
      درمان برفک دهان با عصاره دارچین

نتایج تحقیق انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داده 
که عصاره آبی دارچین روی قارچ کاندیدا آلبیکنس اثر درمانی دارد. این 
پایان نامه به وسیله فاطمه جسمانی و راهنمایی دکتر حمیدرضا مقیمی و 
دکتر حسین وحیدی از اعضای هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.  این دهان شویه اثری کاماًل 

مشابه عصاره دارد و از بو و طعم مالیم دارچین برخوردار است. 
      تسهیل گرد ش خون

 دارچین جریان خون را تسهیل می کند. جریان خون مناسب نیز باعث 
اکسیژن رسانی مناسب به سلول های بدن می شود. دارچین ناخالصی های 

خون را نیز برطرف می سازد.
      درمان عفونت ها

به دلیل خاصیت ضدقارچ، ضدباکتری، ضدوی��روس و ضدعفونی بودن 
دارچین، این م��اده در مورد التی��ام عفونت های خارج��ی و داخلی بدن 

مؤثر است.
      التیام بخشی

دارچین با داشتن خاصیت التیام بخش��ی برای متوقف کردن خونریزی 
استفاده می ش��ود و به دلیل این خاصیت، در کوتاه کردن دوره درمان و 

بهبود بیماران کارساز است.
      درمان درد

یکی دیگر از فواید دارچین، خاصیت ضدالتهابی آن است. این ماده مفید، 
گرفتگی عضالت را از بین برده و درد ناشی از آن را نیز تسکین می بخشد، 
همین طور برای بهبود و آرام کردن سردردهایی که به دلیل سرماخوردگی 

ایجاد می شود نیز می توان از دارچین استفاده کرد.
      ضد دیابت

دارچین این قابلیت را دارد که میزان قند خون را کنترل کند، از این رو برای 
افرادی که مبتال به دیابت هستند، دارچین ماده ای مفید است؛ چرا که به 
آنها کمک می کند تا مقدار کمتری انسولین مصرف کنند. تحقیقات نشان 
می دهد که دارچین به ویژه برای بیمارانی که از دیابت نوع 2 رنج می برند 

بسیار مفید خواهد بود.
      محافظ قلب

کلس��یم و فیبر موجود در دارچین، بدن را در مقاب��ل بیماری های قلبی 
محافظت می کند. از این رو افزودن مقدار کمی دارچین به غذا برای افرادی 

که از ناراحتی های قلبی و فشارخون باال رنج می برند، مفید خواهد بود.
      دوست روده

دارچین با کمک به افزایش صحت و سالمت روده، ریسک ابتال به سرطان 
روده را کاهش می دهد.

      تازه کننده دهان
دارچین با داش��تن خاصیت تازه کنندگی دهان و خوشبو کردن آن، در 

بسیاری از آدامس ها نیز به عنوان طعم دهنده به کار می رود.
      رفع سوءهاضمه

دارچین در بس��یاری از غذاهای محلی استفاده می ش��ود؛ زیرا عالوه بر 
عطر و طعم خ��وب به درمان س��وءهاضمه نیز کمک می کن��د. عالوه بر 
س��وءهاضمه، دارچین برای رفع حالت تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال و 

نفخ نیز مفید است.

 نکته
البته با وجود این همه س��ود و فایده، مصرف زیاد و بی��ش از حد آن نیز 
می تواند مشکالتی را برای شما فراهم آورد. پس بهتر است که برای سود 

بردن از آن به میزان کافی و متعادل استفاده کنیم.

به گفته دانشمندان، دنیای حیوانات از مادرانی برخوردار 
است که س��زاوار یادآوری هس��تند. اگرچه در بین این 
مادران، می توان فداکار مطلق و حتی گاهی گمراه محض 

را هم مشاهده کرد.
یک گزارش به معرفی برخ��ی از غیرعادی ترین مادران 
جهان حیوانات که مورد بررسی دقیق دانشمندان قرار 

گرفته اند، پرداخته است.

کانگوروی مادرخوانده
گاهی اوقات کودکی که در کیس��ه کانگ��وروی مادر به 
اطراف حرکت می کند، فرزند وی نیس��ت. کانگوروهای 
ماده برخی مواق��ع بچه کانگوروهای دیگر را به ش��کل 
تصادفی به فرزندی می گیرند. چنین کاری اغلب به طور 
تصادفی رخ ن��داده، اما در آن زم��ان، کانگوروی مادر از 
این کودک عوض شده برای چندین ماه در طول مرحله 

نوپایی آن نگهداری کرده و آن را تغذیه می کند.
در حالی که نمونه های کمی از جانوران کیسه دار وجود 
دارد که در اسارت به پرورش کودکان دیگر بپردازند،  اما 
هنوز بعضی حیوانات مانند شیرهایی دریایی به این رفتار 

فرزندخوانده گرفتن شناخته شده اند.

فاخته ای عاشق فرزند چاق
هنگامی که کار به پ��رورش کودکان می رس��د، فاخته 
ماده، این وظیفه را به دیگران واگذار می کند. فاخته های 
مادر، تخم های خود را در النه پرندگان دیگر می گذارد 
تا ناخواس��ته آنها را پرورش دهند. اغل��ب این پرندگان 
از گونه های دیگر کوچک تر هس��تند و تخم فاخته اول 
شکسته، سریع تر رش��د کرده و بقیه جوجه ها را از النه 
بیرون می اندازد. جوجه های دیگر م��رده و فاخته چاق 

همه توجه مادرخوانده اش را به خود جلب می کند.

مورچه ای که خون نوزادش را می نوشد
مورچه های ریز در حال انق��راض Adetomyrma از 
خون نوزاد خود می نوش��ند. پس از این که مورچه ملکه 
الروها را به دنیا م��ی آورد، به همراه س��ایر مورچه های 
کارگر بدن الروها را س��وراخ کرده و مایع درون سیستم 
گردش خون موسوم آنها به همولنف را که معادل خون 
در انسان است، می مکند. خوشبختانه بچه مورچه ها از 
این به اصطالح همنوع خواری غیرمخرب نجات می یابند. 
به گفته دانش��مندان، هنوز دلیل این رفتار مش��خص 
نشده، اما ش��اید این انتقال خون نوعی رفتار اجتماعی 

در مورچه ها باشد.

قاتالن بچه میمون ها
برخی حیوانات از تجربه مادری پیش از آغاز آن ش��انه 
خالی می کنند تا از س��ختی بی مورد برای کودکانشان 
پس از تولد جلوگی��ری کنند. هنگامی ک��ه یک بابون 
گالدای نر بر گروهی از بابون های ماده در حال تولیدمثل 
چیره می شود، معموالً تمام کودکان نر قبلی را می کشد. 
میمون های ماده حامله برای جلوگیری از این خونریزی، 

اغلب خودبه خود کودکشان را سقط می کنند.
این پدیده ابتدا در س��ال 1959 توسط هیلدا بروس در 
موش ها شناسایی شد و به عنوان تأثیر بروس شناخته 
شده اس��ت. این امر از آن پس در گونه های جونده دیگر 
نیز گزارش شده، اما تا پیش از گالدها، دانشمندان مورد 

مشابهی را در خارج از آزمایشگاه مشاهده نکرده بودند.

عنکبوت فداکار با فرزندان بی مهر
عنکبوت ماده Stegodyphus فداکارترین مادر است. 
او از پیله تخم های خود تا زمان به دنیا آمدن فرزندانش 
مراقبت می کن��د و پ��س از آن، تمام غذاه��ای خود را 
 برای تغذیه آنه��ا برمی گرداند. هنگام��ی که این بچه ها 
 یک ماهه شدند، عنکبوت مادر آنها را بر پشت خود سوار 

می کند. 
درحالی که کودکان سوار بر پشت عنکبوت مادر، سم و 
آنزیم های گوارش��ی خود را در بدن مادرشان فرو کرده 
و او را می کشند و می خورند. پیش از ترک النه، برخی از 

کودکان گرسنه، حتی یکدیگر را نیز می خورند.

شامپانزه هایی که به خواستگاری می روند
شامپانزه کوتوله یا بونوبوی نر هنگامی که به دنبال یافتن 
جفت هس��تند،  مادر خود را همراه خ��ود می برند. برای 
بونوبوهای رتبه های متوسط یا پایین زمانی که مادر آنها 
حضور دارد، فرصت بهتری برای جفت یابی اس��ت؛ چرا 
که این مادران، فرزندانش��ان را به ماده ه��ای حاضر در 
حلقه های اجتماعی خود معرفی کرده و رقبای نر دیگر 
را دور می کنند. به گفته محققان، این مادران با این کار 

به انتشار ژن خود به نسل های بعدی کمک می کنند.

تاکسی سرویس قورباغه
قورباغه سمی نیزه ای توت فرنگی تمام سدها را در زمان 
نگهداری از کودکانش پشت سر می گذارد. این موجود 
تا پنج تخم گذاشته و پس از به دنیا آمدن کودکانش آنها 
را یکی یکی بر روی پشت خود از س��طح زمین تا باالی 

درختانی با ارتفاع 30 متر می برد. 
در این ارتفاع، این قورباغ��ه مادر مهدکودک های امن و 
دارای اس��تخر آبی را در هر برگ برای نوزادانش فراهم 
می کند و این نوزادان سپس از تخم های غیربارور شده 
مادر در شش تا هشت هفته بعدی تغذیه می کنند تا به 

یک قورباغه کامل تبدیل شوند.

با عجیب ترین مادران 
حیوانات آشنا شوید 309

224

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

خواندنی

سالمت

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

اخبار کوتاه

عکس نوشت

ش��ورای امنیت ملی آمریکا از گوگل به عنوان ابرازی برای جمع آوری اطالعات ش��خصی افراد 
توسط کارکنان خود استفاده می کند. به گزارش سایت خبری shortnews، اینترنت و موتور 
جستجوی گوگل به وسیله ای برای جاسوسی آمریکا تبدیل ش��ده است.  بر این اساس شورای 
امنیت ملی آمریکا با انتش��ار کتاب راهنمای 640 صفحه ای به کارکنان خود نحوه جمع آوری 

اطالعت شخصی و محرمانه افراد از اینترنت را آموزش داده است.
 در این کتاب ش��یوه اس��تفاد ه از گوگل برای گردآوری اطالعات در مورد افراد، س��ازمان ها و 
گروه های داخلی و خارجی شرح داده شده است. طبق دستورالعمل این کتاب هیچ خط قرمزی 
برای دسترسی به اطالعات مذکور وجود ندارد و جاسوسان آمریکایی می توانند برای این منظور 
اقدام به قانون شکنی کنند.گفتنی است، در سال 2007 نیز کتاب آموزش مشابهی توسط این نهاد 

آمریکایی منتشر شد که به فاصله اندکی به عنوان سند محرمانه طبقه بندی شد.  

داشتن پوستی صاف و بدون جوش خواسته همه انسان هاس��ت. گرچه پاک کردن جای 
جوش سخت است، اما غیر ممکن نیست. اسید اس��کوربیک موجود در آناناس به این امر 

کمک می کند.
پوست ش��ما می تواند روزهای خوبی را در پیش داشته باشد، به ش��رطی که هوای آن را 
داشته باشید و آس��تین ها را باال بزنید و با تهیه ماس��ک های خانگی به نظافت آن کمک 
کنید. آناناس از خوراکی های ضروری برای پوست است و هم میوه و هم ماسک آن برای 

پوست بسیار مفید است.
آناناس را با آب لیمو ترش مخلوط کنید تا یکدست شود و آن را روی پوست صورت بگذارید. 
اسیدهای موجود در آناناس تمام جوش و جای جوش ها را از بین می برد و پوستی صاف و 

شاداب را برای شما به ارمغان می آورد.

س��ریع ترین چاپگر میکرو و نانومقیاس جهان در نمایشگاه 
بین المللی فوتونیک که در سانفرانسیسکو برگزار شد، توسط 
شرکت نانوسکریب، انشعابی از مؤسسه فناوری کارلسروهه 

معرفی شده است.
با استفاده از این چاپگر، می توان اجسام با ابعاد بسیار کوچک، 
کوچک تر از یک تار مو را با س��رعت و قدرت تفکیک باال به 
س��رعت ایجاد کرد. این چاپگر بر اس��اس روش لیتوگرافی 

کار می کند.
پیت��ر فریت��ز، از محقق��ان این پ��روژه می گوی��د: موفقیت 
نانوسکریب مثالی از فضای تحقیقات عالی مؤسسه فناوری 
کارلسروهه اس��ت. محققان در این مؤسسه نتایج یافته های 
خود را به س��رعت در قالب مقال��ه ای روانه ب��ازار می کنند. 
نانوس��کریب در اوایل س��ال 2008 به  عنوان اولین شرکت 
انشعابی از مؤسس��ه فناوری کارلسروهه جدا شد و به  عنوان 
 اولین ش��رکت و رهب��ر تولیدکنن��دگان لیتوگراف��ی لیزر 
س��ه بعدی معرفی کرد. س��ال گذشته، 18 ش��رکت از این 
مؤسسه جدا شدند. این سیس��تم لیتوگرافی لیزر سه بعدی 

که توسط نانوسکریب ارایه شده توس��ط برخی محققان در 
سراسر دنیا مورد اس��تفاده قرار می گیرد. فعاالن این حوزه 
به دنبال جایگزینی ادوات الکترونیکی فعلی با مدارات نوری 
با عملکرد باال هس��تند. از سیستم نانوس��کریب برای چاپ 
پلیمر با س��رعت پنج ترابایت در ثانیه اس��تفاده می شود. با 
روش لیتوگرافی لیزری، س��رعت چاپ تا 100 برابر افزایش 
می یابد. دلیل این افزایش س��رعت، استفاده از سیستم آینه 
گالو اس��ت. این آینه نوعی فناوری است که در برخی ادوات 

نظیر واحدهای نگارش دی وی دی استفاده می شود. انعکاس 
یک پرتو لیزر با اس��تفاده از این آینه موجب تسریع و تمرکز 

دقیق لیزر می شود.
»مارتین هرماتشوایلر« می گوید: ما موفق شدیم در مقیاس 
میکرومتری چاپ س��ه بعدی انج��ام دهیم؛ این سیس��تم 
ماحصل دو دهه تحقیق و تجربه ما در بخش فوتونیک است.

این سیستم چاپ سه بعدی مبتنی بر پلیمریزاسیون فوتون 
دو بعدی است. این روش همانند متمرکز کردن نور خورشید 
با عدسی روی کاغذ است که موجب سوختن موضعی کاغذ 
می ش��ود. در این روش لیزر پالس��ی کوتاه به مواد حساس 
به نور تابیده می ش��ود. این مواد در ص��ورت تابش لیزر حل 
می شوند. بعد از شستشو، بخش نگارش شده به صورت نانو و 

میکروساختار باقی می مانند.
با اس��تفاده از این فناوری، می توان نانو و میکروساختارهای 
سه بعدی را به سرعت در مقیاس انبوه ایجاد کرد. در باالترین 
قدرت تفکیک، میدان روبش به دلیل محدودیت فیزیکی، در 

حدود100 میکرومتر خواهد بود.

پاک کردن جوش ها از صورت با آناناساستفاده جاسوسان آمریکایی از گوگل

عرضه سریع ترین نانوچاپگر جهان

انتقال صندوق های آرای 
انتخابات پاکستان در شهر 
الهور

اتاق تمیز )Clean Room( و بخش جراحی و نخستین بخش 
مراقبت های ویژه حیوانات)ICU( با حضور دکتر سلطان خواه، 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در پژوهشکده طب تجربی 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به بهره برداری رسید. 
در این مراسم، دکتر رهبر، رییس دانشگاه تهران  و دکتر منصوری 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی تهران نیز حضور داشتند. دکتر 
محمدرضا مخبر دزفولی، رییس پژوهشکده طب تجربی دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه تهران درباره  جزییات بخش های مختلف این 
پژوهشکده که روز گذش��ته به بهره برداری رسیدند، گفت: این 
مجموعه برای مطالعات طب تجربی در ارتب��اط با بیماری های 
مشترک انس��ان و حیوان فعالیت می کند. وی افزود: با استفاده 
از امکانات این مجموعه می ت��وان حیوانات��ی را انتخاب و راجع  
به بیماری های مختلف ک��ه دارای ابهام هس��تند، فعالیت های 
تحقیقاتی ب��ر روی آنه��ا انجام داد ت��ا در طب پزش��کی و طب 

دامپزشکی مورد استفاده قرار بگیرند. 
مخبر دزفولی با اش��اره به بهره ب��رداری از بخش جراحی تجربی 
پژوهشکده طب تجربی گفت: بسیاری از فعالیت های این بخش 

به خصوص درموارد پیوند و یا انتق��ال برخی از ارگان ها و اعضا از 
حیوانات به انسان که هم اکنون نیز مطالعات آن در دنیا آغاز شده 
و در حال پیشرفت است، نیازمند تجهیزات است تا این مطالعات 
همزمان با فعالیت های تحقیقاتی سایر کش��ورها در ایران انجام 

شود.
مخبر دزفولی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در 
طب حیوانی برای این که بتوان تحقیقات را به انسان نیز تعمیم 

داد، نگهداری و مراقبت از حیوانی است که تحت اعمال جراحی 
مانند پیوند قرار گرفته و در ش��رایط ICU است. از این رو اولین 
ICU حیوانی در ایران در پژوهشکده طب تجربی دانشگاه تهران 

راه اندازی شده است. 
وی افزود: حیوانی که تحت جراحی قرار گرفته و یا پیوند یک عضو 
در بدن آن شکل گرفته و یا بخش هایی از یک فرآورده بیولوژیک 
در بدن حیوان مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نگهداری، 
پرس��تاری و ثبت تغیی��رات گوناگون در بدن حی��وان در بخش 
ICU حیوانی پیگیری می شود. رییس پژوهشکده طب تجربی 
دانشگاه تهران با اشاره به راه اندازی اتاق تمیز در این پژوهشکده 
خاطرنش��ان کرد: CleanRoom اتاقی است که شرایط بسیار 
تمیزی را فراهم می کند ت��ا فعالیت های تهی��ه ی فرآورده های 

دارویی و بیولوژیک انجام شود.
به گفته مخبر دزفولی، اتاق تمیز پژوهشکده طب تجربی اولین 
اتاق تمیزی است که در دانشکده های دامپزشکی کشور با حمایت 
معاونت علمی و فناوری و مرکز فناوری و نوآوری های ریاس��ت 

جمهوری راه اندازی شده است.

افتتاح نخستین ICU حیوانات در ایران 
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