
گلوگاه های ورودی اصفهان از ورود قاچاق پاک شود

وقتی تجارت شبیه یک بازی می شود

 چند چای 
 شگفت انگیز
 اما ناشناخته

عزم پلیس برای پاکسازی

روزهای خوش بورس اصفهان در گفتگو با سرمایه گذاران

 چه زود همه چیز 
رنگ باخت 6

طوالنی ترین راه پله 
مستقیم جهان 83

3

اردیبهشت آینده، سبزه میدان 
8دوباره کانون توجه می شود 

بعضی ها می خواهند اصفهان 
دیده نشود

همچنان ایستاده ایم 
رژه یگان های ارتش ،سپاه پاسداران و نیروی انتظامی استان اصفهان

سید مرتضی س��قائیان نژاد، شهردار اصفهان  نشس��ت صمیمانه ای با 
مدیران، مسئوالن و سرپرس��تان رسانه های گروهی اس��تان اصفهان 
داش��ت تا از امور استان س��خن بگوید. در این جلسه س��قائیان نژاد از 
موضوعات مختلفی چون کار کردن در ش��هرداری و هشدار به مدیران 

رسانه ای برای توجه به وضعیت شهر اصفهان سخن گفت...

شب های بی پایان

 اگرچه دیگ��ر فرصت و حوصل��ه ای نمان��ده تا مثل 
 قدیم��ی ه��ا کرس��ی بگذاری��م و دورت��ادور آن به 
قصه ای شیرین گوش دهیم، اما می توانیم شب های 
 بلن��د پاییز را با کت��اب های متفاوتی س��پری کنیم؛ 
کتاب هایی از هر گوشه و کنار برای ساعتی چند فارغ 

شدن از دغدغه های زندگی.
 این لیست پیشنهادی شامل کتاب های متفاوتی است 
که هر کدام از آنها دنیایی هس��تند پر از حرف و البته 

دنیایی برای حرف زدن!

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

مهران مدیری همچنان با 
5

قهوه تلخ است 

تاریخ انقضای دولت در ایران  2
چند سال است؟

همزمان با برگزاری اجالس س��ران در کش��ور، ن��وک پیکان 
ش��اخص هم پس از رکودی ناامیدکننده بار دیگر رو به صعود 
گذاشت تا تاالر بورس اصفهان نیز با این تغییرات شاهد حضور 
سرمایه گذاران بیش��تر برای بهره برداری  از فرصت به دست 
آمده باشد. در حالی که همچنان سهام شرکت های اصفهانی 
حاضر در بورس مورد استقبال سرمایه گذاران نیست، با برخی 
از افرادی که خود را حرفه ای بازار س��رمایه می دانند در محل 
تاالر بورس اصفهان به گفتگو نشس��تیم که متن این گفتگو را 

در زیر می خوانید.

آیا واقعاً وضع بورس بهتر شده است؟
بعد از مدت ها که پا به تاالر بورس اصفهان در خیابان چهارباغ باال 

می گذارم، شاهد حضور چشمگیر سرمایه گذاران هستم، در حالی 
که تا همین یک ماه پیش شاید 20 نفر هم در اطراف فضای بیضی 
شکل تاالر و روبه روی آن تابلوی بزرگ که قیمت سهام شرکت ها 

را نشان می دهد وجود نداشت. 
مهدی کرم پور، از سرمایه گذارانی است که به جهت شلوغی تاالر و 
کمبود کامپیوتر، ترجیح داده خودش لپ تاپ بیاورد و با استفاده از 

وایمکس، سایت های بورس را بررسی کند. 
از او درباره اوضاع بورس پرس��یدم و او پاسخ داد: دو هفته ای است 
اوضاع بهتر شده و ش��لوغی تاالر هم به همین دلیل است. کرم پور 
ادامه داد: هر چند این شرایط پایدار نیست، اما بورس یعنی استفاده 

از حداقل فرصت ها. 
4

دانشگاه با تفکیک جنسیتی 
اسالمی نمی شود

 100 هزارگردشگر 
به اصفهان آمدند
 استخدام رسمی 

متوقف است

 االهلی خطرناک تر 
از این حرف هاست

اعزام حجاج اصفهانی 
آغاز شد 

 معرفی 10 کتاب برای گذراندن 
شب های پاییزی 
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ت الهی/ زاينده رود[
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]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مزایده 
شماره 91-3-234 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد تعدادی کنتور آب و لوازم چدنی و سایر 
لوازم مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به شرح زیر به فروش رساند. 

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

2346/544/000-3-91تعدادی كنتور آب و لوازم چدنی و ساير لوازم مازاد بر نياز1

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/7/1
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 91/7/2

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد مزايده: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی فراخوان عمومینوبت اول
موضوع فراخوان: انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه قراضه های سبک و سنگین داخل 

فنس شرکت فوالد مبارکه
مبلغ برآورد اوليه: 9/000/000/000 )نه میلیارد( ریال

مدارک الزم: تکمیل و ارائه فرم های خوداظهاری ارزیابی کیفی به همراه مستنــدات مربوطه
ــه ــوالد مبارک ــرکت ف ــایت ش  نح�وه درياف�ت ف�رم ه�ای ارزياب�ی كيف�ی: س

ــت  ــد ← مدیری ــدگان ← خری ــن کنن ــد و تأمی ← www.mobarakeh-steel.ir خری
قراردادهای خرید ← پیمانکاران عمومی حقوقی ← فرم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان خدمات

مهلت ارسال مدارک: 1391/6/25
ــان 75 کیلومتری جنوب غربی  نحوه ارس�ال مدارک: تحویل کلیه مدارک به آدرس: اصفه

اصفهان- کدپستی 11131-84881 شرکت فوالد مبارکه – واحد قراردادهای خرید
ارايه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3625-0335543 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

آگهی مناقصه
شركت آب و فاض�الب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق 

 مناقصه عمومی و با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید. 

برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره

33/000/000647/794/352جاریتوسعه شبكه فاضالب منطقه چهار شهر اصفهان91-2-231

23/000/000442/351/790جاریتوسعه شبكه فاضالب منطقه 91-2-2324

12/500/0001/942/307/245عمرانیشبكه جمع و انتقال فاضالب اراضی برزن F فوالدشهری91-2-233

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت13:30 شنبه مورخ 91/6/25
گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8/30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/6/26

WWW.abfaesfahan.ir تاريخ دريافت اسناد: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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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توفان سرخ 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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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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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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
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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
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد:

»فيلم برداری و عكس برداری دوره ای سال 91« 
 خود را به پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید. ل��ذا از پیمانکاران متخصص 

 که س��ابقه فعالی��ت دارن��د تقاضا می ش��ود در ص��ورت تمایل ب��ه همکاری 

 جهت دریافت فرم اس��تعالم قیمت حداکثر ت��ا تاریخ 91/7/5 ب��ه دبیرخانه

 دفتر مرکزی ش��رکت واقع در خیابان عالمه امینی، روبروی خیابان فردوس 

مراجعه نمایند. 

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 اليحه اصالحی 
قانون تجارت  شركت مهندسين مشاور بازرسی فنی ناظران 

سهامی خاص ثبت شده بشماره 5824  
درراس��تای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 26 / 6 / 91 مبنی بر 
افزایش س��رمایه و رعایت ماده 169 اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به 
اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردیده سرمایه شرکت 
از مبلغ 1/212/000/000ریال به مبلغ 2/242/000/000ریال از طریق 
واریز نقدی سهامداران و یا مطالبات حال شده و از محل صدور سهام جدید 

افزایش یابد. 
 ل��ذا حس��اب ش��ماره 0105011238000 عه��ده بان��ک ملی ش��عبه
 ش��مس آبادی جهت واریزمبلغ ناش��ی از افزایش س��رمایه اعالم گردید 
و ه��ر ی��ک از س��هامداران ک��ه تمایل ب��ه حض��ور در افزایش س��رمایه 
را دارن��د بایس��تی حداکث��ر ظ��رف م��دت 60 روز از تاریخ نش��ر آگهی 
جهت خرید س��هام ناش��ی از افزایش س��رمایه به نسبت س��هام خویش 
 هر س��هم نه س��هم در ش��رکت هر یک س��هم ب��ه ارزش 10/000 ریال

 ) از طریق واری��ز نقدی یا تصفیه مطالبات خویش( اقدام نمایند و رس��ید 
مربوطه را تحویل هیات مدیره دهند. 

الزم به ذکر اس��ت چنانچه در پایان مهل��ت مقرر هر یک از س��هامداران 
نسبت به خرید س��هام ناش��ی از افزایش سرمایه و اس��تفاده از حق تقدم 
 خویش اق��دام ننمایند هی��ات مدیره مج��از خواهد بود در ص��ورت لزوم

 ح��ق تق��دم ه��ای اس��تفاده نش��ده باب��ت افزای��ش س��رمایه را به هر 
 یک از س��هامداران یا غیرس��هامداران که تمای��ل به خرید س��هام دارند
 واگذار نماید و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام 

ناشی از افزایش سرمایه می باشد. 

آگهی مناقصه نوبت دومنوبت اول



چهره روزیادداشت

سؤالی که بان کی مون جواب نداد
در نشس��تی مطبوعاتی خبرن��گاری از دبیرکل س��ازمان ملل س��ؤال کرد: 
 همه اعضای ش��ورای امنیت از ایران خواس��ته اند تا اجازه دهد از تجهیزات 
اتمی اش بازرسی شود، آیا به نظر شما اسرائیل نیز نباید اجازه بازدید بازرسان 
از تجهیزات خود را بدهد؟ بان کی مون بدون کوچک ترین اشاره به حتی نام 
اسرائیل در پاسخ به این سؤال گفت: موضوع کنونی این است که جامعه بین 

المللی چگونه باید به مسأله هسته ای ایران توجه کند.

گرانی در جامعه متوقف شود
 آیت اهلل العظمی لطف اهلل صاف��ی گلپایگانی در دیدار اعضای فراکس��یون 
روحانیون مجلس شورای اسالمی با بیان این که مردم از نمایندگان روحانی 
در مجلس انتظار بیشتری نسبت به سایر نمایندگان دارند، افزود: نمایندگان 
باید در تصمیم گیری های خود مصالح کشور را در نظر بگیرند و تنها به استان 
خود توجه نداشته باش��ند. وی گفت: نمایندگان روحانی در مجلس وظیفه 
خطیری بر عهده دارند و همه نمایندگان باید حس��اب قی��ام و قعود خود را 
داشته باشند. یکی از مراجع تقلید ش��یعیان گفت: اگر گرانی و تورم متوقف 
شود، اعتماد مردم به نظام اسالمی بیشتر خواهد شد و در غیر این صورت با 
مشکالت بیشتری در آینده مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به گرانی موجود در 
کشور افزود: اگر مسائل اقتصادی در کشور حل نشود سایر ابعاد و مسائل نیز از 
آن تأثیر می گیرند که در این راستا روحانیونی که در مجلس حضور دارند باید 
وظیفه نظارت خود را در این زمینه  به درستی انجام دهند. این مرجع تقلید 
اضافه کرد: هیچکس حق تخطی از قانون را ندارد و هر کس در هر جایگاهی 

که هست باید قانون را محترم شمرده و آن را رعایت کند.   

اظهار نظر رییس جمهور در برنامه ای تلویزیونی که تلویحا از تمایل 
خود برای تداوم قدرت دولت در دوره آینده خبر می داد، واکنش ها 
و تحلیل های مختلفی را به دنبال داشته است. او دربرابر این توضیح 
مجری برنامه که به آخرین س��ال عمر دولت اشاره می کرد از این 
تعبیر استفاده کرد که » از کجا معلوم این سال آخر دولت باشد؟«

 با م��روری بر تحوالت سیاس��ی یک��ی دوده��ه اخی��ر در ایران 
 رگ��ه هایی از ای��ن قبی��ل تمای��الت در دول��ت ها را مش��اهده 
می کنیم. هر چند شاید نتوان عنوان ایده » پوتین- مدودوف« را 
برای دولت های سازندگی و اصالحات با ریاست جمهوری هاشمی 
رفسنجانی و سید محمد خاتمی به کار برد، اما تمایل این دولت ها 
در آخرین سال عمر خود برای حفظ قدرت و باقی ماندن مجموعه 
همفکران و نزدیکان در قدرت محسوس و برجسته است. به تعبیری 
هم دولت هاشمی رفسنجانی و هم دولت سید محمد خاتمی برخی 
تحرکات و اقدامات روشن و معناداری انجام دادند تا قدرت از طیف 

همفکر آنها خارج نشود.

پیشنهاد ریاست جمهوری مادام العمر
دول��ت دوم هاش��می رفس��نجانی ب��ر خ��الف دول��ت اول وی 
بس��یار محل بحث و اختالف نظ��ر در بین گروه های سیاس��ی و 
افکار عموم��ی و نهادهای انقالبی بود. به موازات ش��فاف ش��دن 
اختالف��ات و تش��دید انتق��ادات از عملک��رد دول��ت، اطرافیان 
و نزدیکان هاش��می رفس��نجانی در ص��دد س��ازماندهی، ایفای 

نقش و تأثیرگ��ذاری مس��تقالنه در فضای سیاس��ی- اقتصادی 
 کش��ور برآمدند. آنها که به مرور ش��اهد کاهش حمایت نهادها و

گروه های ذی نفوذ از برخی سیاس��ت ها و خط مشی های دولت 
بودند، کارگزاران سازندگی را تأسیس کردند و در مجلس پنجم 
موفق ش��دند فراکس��یون اقلیت منس��جمی را برای حمایت از 
برنامه های دولت ش��کل دهند. با این حال ت��داوم قدرت در نزد 
 این طیف، باید ش��کل حقوقی و قانونی خ��ود را نیز طی می کرد

و از گذر انتخابات می گذش��ت. از آنجایی کاندیدات��وری دوباره 
هاشمی منع قانونی داشت و امکان رأی آوری گزینه ای از نزدیکان 
هاشمی صددرصدی نبود، برخی از اطرافیان وی و مشخصا عطاء 
اهلل مهاجرانی و عبداهلل نوری پیش��نهاد دادند که قانون اساس��ی 
اصالح شده و دوران ریاس��ت جمهوری بیش��تر از دو دوره شود. 
مهاجرانی در گفتگویی با یکی از رسانه های وقت، این موضوع را به 
صراحت اعالم کرده و خواستار رفع مانع قانونی برای کاندیداتوری 
سه باره هاش��می رفس��نجانی ش��ده بود. البته که این موضوع با 

مخالفت های گسترده ای روبه رو شد و راه به جایی نبرد. 

مشارکتی ها و سازمانی های ناکام
در دوره اصالح��ات هم با کیفیت��ی متفاوت تر چنی��ن تمایل و 
تالش��ی تجربه ش��د. در انتخابات س��ال 1384 مصطفی معین، 
محس��ن مهر علیزاده و مهدی کروب��ی از طرف اص��الح طلبان 
نامزد انتخابات ش��دند و هاش��می رفس��نجانی هم دوب��اره عزم 

رقابت کرد و کاندیدا ش��د. در ای��ن دوره مه��دی کروبی رییس 
 مجلس اصالحات بود، مهر علیزاده رییس س��ازمان تربیت بدنی

و عضو کابینه بود و مصطفی معین هم وزی��ر علوم و عضو کابینه 
ب��ود. از این میان جبهه مش��ارکت و س��ازمان مجاهدین انقالب 
اس��المی و دفتر تحکیم وحدت ب��ه عنوان گروه های ش��اخص 
نزدیک و حام��ی دول��ت از کاندیداتوری معی��ن حمایت کردند. 
 مش��ارکتی ها و س��ازمان مجاهدین ب��ه عنوان منس��جم ترین

 تش��کیالت پش��ت س��ر دولت ک��ه نق��ش بس��زایی در تدوین 
سیاس��ت ه��ا و برنام��ه ه��ای دول��ت داش��تند، ب��ا تمرک��ز بر 
موضوعات��ی همچون حقوق بش��ر و قومی��ت ه��ا و در حقیقت 
باال بردن س��طح مطالبات تالش کردند که این گون��ه القا کنند 
که دولت معی��ن تقویت کنن��ده راه دولت س��ید محمد خاتمی 
خواه��د ب��ود. درص��ورت رأی آوردن معین قطعا ای��ن دو حزب 
 سیاس��ی بازه��م بیش��ترین محوری��ت را در برنام��ه ری��زی ها و 
مسئولیت ها داشتند. با این حال برنامه آنها و پیش بینی هایشان 
 در مرحله اول انتخابات نقش برآب شد. در مرحله دوم هم حمایت 
همه جانبه همه گروه های اصالح طلب از هاشمی رفسنجانی راه 

به جایی نبرد.

اسباب کشی از پاستور
تمایل دولت برای ابقای قدرت در حال حاضر هم دیده می ش��ود 
و آن گونه که از قرائن و ش��واهد پیداس��ت، دولتی ه��ا تدارکات 
بس��یاری دیده اند تا مجبور نباشند از پاستور اسباب کشی کنند. 
ایده پوتین- م��دودوف ناظر بر همین تمایل دولتی هاس��ت که 
اخیرا شخص رییس جمهور هم تلویحا به آن اشاره داشته است. 
این که اطرافی��ان و نزدیکان رییس جمه��ور و مجموعه صاحب 
قدرت سیاسی برای آینده سیاس��ی خود چاره اندیشی و اقدام به 
 معرفی و حمای��ت از کاندیدایی کنند یک بحث اس��ت و این که

در جریان این حمایت حدو مرزهای قانونی رعایت شود و امکانات 
دولتی و بیت المال صرف تبلیغات انتخاباتی نشود، بحث دیگری 
است. نکته دیگری هم که س��ابقه تاریخی آن را به صورت روشن 
نمایش داده،این اس��ت که کاندیداهای سفارش شده دولتی ها با 
اقبال مردمی روبه رو نمی شوند. به هر حال این که آقای احمدی نژاد 
تمایل به اس��تمرار قدرت دولت خود در دوره ه��ای بعدی دارد، 
 چیز جدیدی نیس��ت. البت��ه در دولت های گذش��ته این تمایل 
به صورت صریح و شفاف از طرف خود رؤسای جمهور بیان نشده 
بود اما آنچه در تجربه های گذشته اتفاق افتاده حکایتگر این است 
که مردم به کاندیداهای دولتی رأی نم��ی دهند و خواهان تغییر 

هستند و به دنبال حفظ وضع موجود نیستند.

بررسی تالش های اطرافیان سه رییس جمهور برای استمرار دولت 

تاریخ انقضای دولت در ایران چند سال است؟
 تکذیب اعالم

کاندیداتوری پورمحمدی
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در اطالعیه ای 
اعالم کرد که اعالم نامزدی حجت االس��الم و المسلمین 
مصطف��ی پورمحم��دی ب��رای حض��ور در انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 92 کذب اس��ت. در اطالعیه 
صادره، آمده اس��ت: خبر منتشره س��ایت ها در رابطه با 
اعالم نامزدی حجت االسالم والمس��لمین پورمحمدی 
برای ریاست جمهوری در نشست اساتید و طالب حوزه 
علمیه بناب درس��ت نیست و موضع ایش��ان برای اعالم 

کاندیداتوری با گذشته تغییری نکرده است.

تجمع مقابل سفارت فرانسه
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های 
تهران در گفتگ��و با خبرنگار گروه دانش��گاه خبرگزاری 
فارس، از برگزاری تجمع مقابل س��فارت فرانس��ه خبر 
داد و گفت: دانش��گاهیان و طالب در اعتراض به انتشار 
کاریکاتور توهین  آمیز به پیامبر اعظم)ص( توس��ط یک 
نشریه فرانسوی، مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع 
می کنند. دبیر ش��ورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی 
درمورد زمان برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل 
سفارت فرانسه گفت: این تجمع ساعت 16 روز یک شنبه 

دوم مهرماه برگزار خواهد شد.

هاشمی برمی گردد؟
به گ��زارش جه��ان نی��وز  ی��ک منب��ع مطلع  گف��ت با 
 افزایش احتمال ورود مهدی هاش��می به کش��ور نگرانی 
دس��تگاه های امنیت��ی و انتظامی از انج��ام حرکت های 
خودج��وش و غیرقابل پیش��گیری و کنت��رل، علیه وی و 
نزدیکان و مرتبطانش افزایش یافته است. این منبع امنیتی 
سپس خطاب به فعاالن گروه های مختلف سیاسی تأکید 
کرد که برخورد با مهدی هاشمی باید صرفا توسط نهادهای 
مسئول انجام ش��ود و در این زمینه پیش بینی های الزم 

انجام شده است.

سفارتخانه فرانسه تعطیل شود   
یکی از مراجع تقلید در قم با اشاره به چاپ نشریه موهن به 
پیامبر اکرم )ص( از سوی فرانس��ه گفت: سفارت فرانسه در 
تهران باید تعطیل شده و سفیر این کشور از مملکت اخراج 
شود. آیت اهلل حسین نوری همدانی اظهار کرد: باید مملکت 
دارای فضای قضایی باشد و زمینه ای فراهم شود که اشخاص 

جرأت نکنند مرتکب جنایات شوند.

اخبار

اخبار کوتاه 

دانشگاه با تفکیک جنسیتی 
اسالمی نمی شود 

آیت اهلل جوادی آملی 

دانشگاه وقتی اس��المی می شود که دانش، اس��المی باشد وگرنه معنای 
اسالمی شدن دانشگاه این نیست که کالس ها را از هم جدا کنیم، تفکیک 
جنسیت بشود، نمازخانه ای داشته باشیم و دعای کمیلی در شب جمعه؛ 
این ها کار افراد عادی اس��ت و وظیفه همه ماس��ت، اما این ها دانشگاه را 

اسالمی نمی کند.
 اولین حرف دانشگاه را دانش می زند. دانش اگر اسالمی شد آنگاه دانشگاه 
و حوزه یکی خواهد بود و معنای 
اسالمی شدن دانشگاه هم این 
نیس��ت که کتاب های درسی 
که چاپ می ش��ود یک »بسم 
اهلل« اولش باشد و آرم جمهوری 
اسالمی باش��د؛ این ها دانش را 
اسالمی نمی کند. دانش را تنها 
فلسفه الهی و اسالمی، اسالمی 

می کند و بس! 
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مدارس پنج شنبه ها تعطیل است

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که برنامه های رسمی آموزش و پرورش در پنج روز تعریف شده است، 
گفت: هیچ کس نمی تواند برنامه رسمی و مصوب آموزش را پنج ش��نبه برگزار کند؛ به این معنی که اگر 

پایه اول دبیرستان 32 ساعت در هفته درس دارد، یک ساعت آن را نیز نمی توان، پنج شنبه گذاشت.

بشار اسد لب به انتقاد گشود 
بشار اس��د رییس جمهور س��وریه به ش��دت از عربستان و 
قط��ر و ترکی��ه انتق��اد ک��رد. وی گفت اف��راد مس��لح در 
نهای��ت پی��روز نخواهند ش��د، هرچن��د یک س��ره کردن 
کار آنه��ا ب��ه مدتی زم��ان نی��از خواهد داش��ت. اس��د در 
 مصاحب��ه ای که مجل��ه مصری دولت��ی »االه��رام العربی« 
پنج شنبه بخش هایی از آن را منتشر کرد، در پاسخ به سؤالی 
درباره روابط بحرانی بین سوریه از یک سو و عربستان و قطر 
از سوی دیگر گفت: آنها بعد از مدت های طوالنی فقر، ناگهان 

به پول دس��ت یافته اند و فکر می کنند می توانند با پولشان 
جغرافی��ا و تاریخ و نقش منطق��ه ای را بخرند.  اس��د افزود: 
مایلم مفهومی را که بس��یاری از مردم بدون آگاهی، درباره 
مثلث ثبات منطقه ای در خاورمیانه ب��ه آن عادت کرده اند 
تصحیح کن��م. آنها فکر م��ی کنند این مثلث ش��امل مصر و 
عربستان و سوریه می شود، اما مثلث واقعی توازن راهبردی 
در خاورمیانه همواره متشکل از مصر و سوریه و عراق بوده و 

همچنان هست.

رییس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران 
گفت: س��ران این رژیم می دانند پاس��خ ایران به تهدیدات، آم��اده و بدون فاصله و 

توقف ناپذیر خواهد بود.
 سردار سرلش��گر سیدحس��ن فیروزآبادی رییس س��تاد کل نیروهای مسلح در 
 حاشیه رژه 31 ش��هریور در جمع خبرنگاران گفت: نیروهای مس��لح ایران، امروز 
غیرقابل پیش بینی و غیرقابل محاسبه هستند.  وی افزود: تحوالتی جدی در ساختار 
نیروهای مسلح در طراحی، تاکتیک ها و سالح ها به وجود آمده که همه نیروهای 
مسلح به موازات هم پیش��رفت های جدی دارند. رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
اظهار داشت: به همین منظور ما گزارش هایی سه ماهه از وضعیت هر نیرو را تهیه و 
 در اختیار مقام معظم رهبری قرار می دهیم که همگی حاوی پیشرفت های نیروهای 

مسلح است. 
فیروزآبادی در پاس��خ به س��ؤالی درخصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی گفت: 
ما از یاوه گویی های سران صهیونیست احس��اس تهدید نمی کنیم، بلکه آنها مثل 
 موجوداتی هس��تند که به ش��دت به وحش��ت افتاده و دائما داد و فریاد می کنند. 
چون آنها می دانند پاس��خ ایران به تهدی��دات، آماده و بدون فاصل��ه و توقف ناپذیر 
 خواهد بود. وی افزود: بنابراین مقامات نظامی رژیم صهیونیستی در محاسباتشان

  اعالم کردند عملیات نظامی علیه ایران نه کار اس��رائیل ب��وده و نه برای آنها مفید 
است. 

رییس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص وضعیت 
سوریه اظهار داشت: مسئوالن سایر کشورها اگر به وظیفه نهی از منکر خود در این 
حادثه برادرکشی و مزدوری برای استکبار و صهیونیست ها عمل نکند، آنها هم در  

آتش عذاب خواهند سوخت. 

رسانه های منطقه ای و بین المللی طی 24 ساعت اخیر در گزارش های مختلفی 
به پوشش سفر منطقه وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران به دمشق و اظهارات 

مهم بشار اسد که طی این دیدار مطرح شد، پرداخته اند.
 دیروز در رس��انه های عربی، س��فر چند روز گذش��ته علی اکب��ر صالحی وزیر 
امورخارجه جمهوری اس��المی ایران به دمش��ق و دیدار وی با  بشار اسد رییس 

جمهور سوریه مورد توجه قرار گرفته است.
 شبکه الحره دیروز در گزارشی با اشاره به این که ایران، سوریه و حزب اهلل لبنان 
مهم ترین ارکان محور مقاومت محسوب می شوند، اعالم کرد: بشار اسد در دیدار 
با وزیرامورخارجه ایران تأکید کرد که جنگ کنونی تنها علیه سوریه نیست بلکه 

کل محور مقاومت را هدف قرار داده است.
 این ش��بکه در ادامه به پیش��نهاد اخیر جمهوری اس��المی ایران که در نشست 
کمیته چهارجانبه در قاهره مطرح شد، اشاره و اعالم کرد: تهران پیشنهاد داده که 
ناظرانی از کشورهای منطقه در راس��تای تالش برای توقف ناآرامی ها به سوریه 

اعزام شوند.
 روزنامه الزمان عراق نیز در گزارش��ی به اظهارات اخیر »نبیل العربی« دبیرکل 
اتحادیه عرب اشاره کرده که مدعی شد راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه 

وجود ندارد.
 این روزنامه به اظهارات اسد در گفتگو با صالحی نیز اشاره کرده که جنگ فعلی 

در سوریه را توطئه علیه محور مقاومت خوانده بود.
  این خبر در رس��انه های دیگر عرب��ی از جمله الجزیره، العربی��ه و روزنامه های 

مختلف نیز بازتاب داشته است.

دفاع بازتاب

 از تهدیدات رژیم صهیونیستی 
نمی ترسیم 

 بازتاب سفر صالحی 
به دمشق 

شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مزایده: فروش زمین و ساختمان واقع در اصفهان-بلوار کشاورز- جنب پمپ بنزین

 تاریخ و مح�ل ف�روش اس�ناد مزای�ده: از 91/7/1 لغای��ت 91/7/12 ب��ه آدرس اصفهان
 خیابان چهارباغ باال- شرکت برق منطقه ای اصفهان-امور تدارکات و قراردادها

 مبلغ خرید اس�ناد مزایده: 50000 ریال واریز شده به حس��اب جاری 2175090216009 
بانک ملی شعبه چهارباغ باال با شناسه پرداخت 100005 به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی،چک تضمین شده بانکی و یا فیش 
 واریز وجه به میزان 5درصد مبلغ پیشنهادی بحساب سیبا 2175090204008 به نام شرکت برق

 منطقه ای اصفهان
 مهلت و محل تحویل پاکات: 9صبح روز دوش��نبه 91/7/24 اصفهان-خیاب��ان چهارباغ باال

دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
 زم�ان و محل بازگش�ایی پ�اکات: 10صب��ح روز دوش��نبه 91/7/24- س��الن کمیس��یون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مزایده:

1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه موجود می باشد.
 2- زمان بازدید از شنبه تا چهارشنبه از تاریخ دریافت اسناد لغایت 91/7/22 راس ساعت 10صبح 

در محل دفتر حقوقی این شرکت می باشد و بازدید از موارد مزایده الزامی است.
3- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مش��روط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان 
مقرر،  چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضا مدت مقرر در آگهی واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- به درخواست ها و مدارک واصله بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

درخرید وسایل برقی به استاندارد بودن آن توجه کنیم
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 910/9003

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
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افتتاح بزرگ ترین خوابگاه 
دانشجویان دختر کشور در اصفهان

بزرگ ترین و مجهزترین مجتمع رفاهی و خوابگاهی دانش��جویان 
دختر کشور به نام صدف، در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد. 

محمود مالباش��ی، معاون وزیر علوم، تحقیق��ات و فناوری و رییس 
سازمان امور دانشجویان در آیین بهره برداری از این خوابگاه گفت: 
این مجتمع به دلی��ل برخ��ورداری از ویژگی های خ��اص و امکان 
مدیریت آن توس��ط بخش ه��ای اجرایی خارج از دانش��گاه، الگوی 
مناس��بی برای همه مجموعه های رفاهی خوابگاه��ی دخترانه در 

دانشگاه های کشور است. 

 دیگر برای خیابان های جدید 
پروانه تجاری صادر نمی شود 

ش��هردار منطقه یک اصفهان گفت: با وجود مراکز تجاری و درمانی 
زیاد این منطقه دارای ترافیک سنگینی است، لذا به منظور کاهش بار 
ترافیکی و آسایش شهروندان در خیابان های جدید االحداث پروانه 

برای واحدهای تجاری صادر نمی شود. 
محمدرضا آق��ا باباگلیان گف��ت: با وجود هش��ت مرک��ز درمانی و 
 واحدهای تج��اری زی��اد در خیابان ه��ای طالقانی، ش��یخ بهایی،

نواب صفوی و جهاد در این منطقه در برخی زمان های پیک با ترافیک 
دوبله و سوبله در این خیابان ها روبه رو هستیم، لذا شهرداری سعی 

دارد واحدهای تجاری این منطقه را ساماندهی و متمرکز کند.

اعزام حجاج اصفهانی آغاز شد 
سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: تمام کاروان های 

حج و زیارت استان اصفهان به مدینه قبل وارد می شوند.
غالمعلی زاهدی  با بیان این که حجاج اصفهانی از 31 ش��هریور ماه 
به سرزمین وحی اعزام می ش��وند، اظهار کرد: هفت هزار و 986 نفر 

از استان اصفهان در قالب 47 کاروان به سفر حج اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به این که تمام کاروان های استان اصفهان به مدینه قبل 
وارد می شوند، افزود: 414 نفر از عوامل اجرایی، حجاج استان اصفهان 

را در این سفر همراهی خواهند کرد.

 عکس دار شدن شناسنامه 
17 هزار و 750 دانش آموز اصفهانی

رییس اداره ثبت احوال شهرس��تان اصفهان گفت: از ابتدای س��ال 
جاری 17 ه��زار و 753 دانش آموز شناس��نامه خ��ود را عکس دار 

کرده اند.
حسین غفرانی کجانی اظهار کرد: در شهریور ماه با حجم مراجعات 
دانش آموزان برای عکس دار کردن شناس��نامه ها روب��ه رو بوده ایم.

وی با بیان این که دانش آموزان 15 س��اله مل��زم به عکس دار کردن 
 شناس��نامه های خود هس��تند، افزود: همه دانش آم��وزان که وارد 
15 سالگی می شوند، می توانند در طول سال برای تعویض شناسنامه 

و رفع نقایص به اداره کل ثبت احوال مراجعه کنند.

 اعتبار سنجی مدارک 
فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی 
محمود مالباش��ی، معاون وزیر و رییس س��ازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با اشاره به برخی مطالب منتشر شده 
 درباره کاهش ظرفیت پذیرش دانش��جویان دختر در دانشگاه های

کش��ور گفت: میزان پذیرش دانش��جویان دختر در سال تحصیلی 
92-91 بیش از 60 درصد است که این افتخاری برای کشور محسوب 
می شود. وی همچنین از برنامه های جدید این وزارتخانه به منظور 
اعتبارسنجی مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه های خارج 

از کشور خبر داد.

پلیس اصفهان برای کاهش ترافیک 
اطالعیه داد 

»کاهش ترافی��ک در مهرماه نیازمند توجه والدی��ن و دانش آموزان 
است.«

فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفه��ان ضمن تبریک به مناس��بت 
فرارس��یدن بازگش��ایی مدارس به تمامی پوین��دگان علم و دانش، 

اطالعیه ای را در این خصوص صادر کرد. 
در اطالعیه فرماندهی انتظامی استان اصفهان آمده است: به منظور 
جلوگیری از بروز ترافیک های س��نگین در نخستین ساعات صبح 
اولین روزهای مهر، توصیه می شود خانواده ها از جابه جایی فرزندان 
خود به مدارس با خودروهای ش��خصی خودداری کرده و از وسایل 
نقلیه عمومی در این خصوص استفاده کنند. عالوه بر این، برای تردد 
فرزندان خود به مدارس و مراکز آموزش��ی از سرویس های معتبر و 

دارای مجوز در چرخه حمل و نقل استفاده کنند.

همچنان ایستاده ایم 
در مراسم رژه  یگان های ارتش، سپاه پاسداران و نیروی 
انتظامی استان اصفهان که به مناسبت آغاز هفته دفاع 
مقدس همزمان با سراسر کشور در میدان ارتش اصفهان 
برگزار شد،  مسئوالن بر توان نظامی  کشورمان در جهان 
تأکید کردند. در این مراس��م با حضور معاون سیاس��ی 
 و امنیتی استاندار اصفهان و ارش��د نظامی استان های

اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، سخنانی در یاد و 
خاطره شهدا و گرامیداشت هفته دفاع مقدس ایراد شد.

ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری:

امیر سرتیپ دوم س��تاد امیرنظام اکبری، ارشد نظامی 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: 
باید فرهنگ دوران دفاع مقدس با قوت و قدرت بیشتر 
برای آیندگان حفظ ش��ود. وی با اش��اره به تأکید رهبر 
معظم انقالب بر حفظ ارزش های اسالمی، تصریح کرد: 
قدرت و توان نیروهای مسلح همان طور که تاکنون وجود 
داشته، از این پس نیز باقی می ماند. وی اظهار کرد: امروز 
نیروهای مسلح سراسر استان اصفهان با اقتدار، وحدت 
و همدلی شکوه اقتدار نظام اسالمی را به جهانیان نشان 
خواهند داد و دل مردم و رهبر انقالب را ش��اد و چش��م 

دشمنان را کور خواهند کرد.

معاون استاندار اصفهان:
محمدمهدی اسماعیلی، معاون سیاسی امنیتی استاندار 
اصفهان گفت: با فکر حمله نظامی به جمهوری اسالمی 
ایران در خود دنیای استکبار هم برخورد جدی می شود. 
اس��ماعیلی با بیان این ک��ه این روزها ش��اهد اختالف 
نظر دو دشمن قسم خورده بر س��ر ایران هستیم، بیان 
کرد: یکی از این دش��منان کمی جرأت ب��ه خرج داده 
و فکر حمل��ه به ای��ران را بر زبان��ش جاری ک��رده، اما 
 در خود دنیای اس��تکبار هم ب��ا این فکر پ��وچ برخورد 

می شود. 
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان با اش��اره به 
این که نظامی و مردمی که مجهز به مبانی الهی باش��ند 
شکست ناپذیر هس��تند، تأکید کرد: در جنگ تحمیلی 
 ایمان و ام��داد اله��ی و همچنین نهراس��یدن از مرگ، 
دو موضوع نجات بخش برای کشور ما بود. وی با بیان این 
که مرگ آرزوی ما در مسیر الهی است، گفت: هیچ فردی 
نمی تواند ادعای ایمان کند، اما آرزوی شهادت طلبی در 

این راه را نداشته باشد.

 100 هزارگردشگر 
به اصفهان آمدند 

نو سازی تاکسی ها  
در حد شعار ماند 

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: درتابستان امسال حدود 100 هزار 
گردشگر از استان اصفهان دیدن کردند و بانزدیک شدن به پایان سفرهای 
تابستانی، حجم ترافیک در جاده های اصلی اس��تان اصفهان40 درصد 
افزایش یافت. سرهنگ علی نیکبخت گفت: بیشترین تردد خودروها در 
جاده های اس��تان مربوط به محورهای اصفهان-تهران و اصفهان-شیراز 
اس��ت. وی تصریح کرد: هم اکنون برای کنترل ونظارت بهتر بر ترافیک 
جاده های اس��تان، 34 پایگاه ثابت و سیار پلیس راه در محورهای استان 
مستقر شده و نیروهای پلیس راه در این پایگاه ها مشغول خدمت رسانی 
هستند. به گفته رییس پلیس راه اس��تان اصفهان، 120 دستگاه خودرو 

گشت درجاده های استان اصفهان بر تردد خودروها نظارت دارند.

با توجه به لزوم نو ش��دن خودروهای فرس��وده در اصفه��ان، مدیرعامل 
س��ازمان تاکس��یرانی ش��هراصفهان اعالم کرد: با وجود این ک��ه روزانه 
 تع��داد زیادی ب��رای تبدیل به احس��ن خودرو فرس��وده خ��ود مراجعه  

می کنند، سایت طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی بسته است. 
وی  تأکید کرد: بسته شدن این سایت ارتباطی با سازمان تاکسیرانی ندارد. 
علیرضا تاجمیر ریاحی با بیان مطلب فوق گفت: الزم اس��ت حدود هزار 

تاکسی در شهر اصفهان نوسازی و به احسن تبدیل شود. 
تاجمیر ریاحی اظهار کرد: تاکس��ی فرس��وده حداقل50 درصد بیشتر از 
تاکسی نو س��وخت مصرف می کند و باید هر چه زودتر برای این موضوع 

فکری شود.

 س��ید مرتضی س��قائیان نژاد، ش��هردار اصفهان  نشس��ت 
صمیمانه ای با مدیران، مس��ئوالن و سرپرستان رسانه های 
 گروهی اس��تان اصفهان داش��ت تا از امور اس��تان س��خن 

بگوید.
در این جلسه سقائیان نژاد از موضوعات مختلفی چون کار 
کردن در شهرداری و هشدار به مدیران رسانه ای برای توجه 

به وضعیت شهر اصفهان سخن گفت. 
شهردار اصفهان هش��دار داد که امروز عمدی در کار است 
که اصفهان را تضعیف کند و رسانه های گروهی باید مانع از 
انجام این عمل شوند. وی انتقاد کرد که  چرا ورزش اصفهان 
در جایگاه بیست و هفتم کش��ور قرار دارد، چرا اصفهان در 
جذب اعتبارات دولتی در جایگاه بیست و هشتم قرار دارد، 
با وجود این که انقالب اس��المی از اصفهان نشأت گرفته و 

بسیاری از نظریه های انقالب در این شهر شکل گرفته اند، 
چرا باید در بیرون از استان اصفهان نیروی کار برای اصفهان 
مشخص شود؟ ش��هردار اصفهان اضافه کرد: اصفهان تنها 
متعلق به اصفهانی ها نیس��ت؛ اصفهان گوهری در جهان و 

جمهوری اسالمی ایران است.
 وی اضاف��ه ک��رد: اگ��ر مس��ئوالن رس��انه ای م��ا اعتالی 
 الزم را نداش��ته باش��ند، جامع��ه در مرحله انح��راف قرار 

می گیرد.
 وی خدمات مردم و ش��هر اصفه��ان را به انق��الب در ادوار 
مختلف مورد اشاره قرار داد و ضمن اشاره به این که خدمات 
مردم اصفهان در طول هشت س��ال جنگ تحمیلی بیش از 
سایر استان های کشور بوده، اضافه کرد: گردی روی اصفهان 

ریخته شده تا درخشش آن پیدا نباشد.

کارت های حمل و نقل عمومی و اصفهان کارت در آینده نزدیک 
همگرا و یکپارچه شده و اس��تفاده از این کارت الکترونیکی از 
حوزه حمل و نق��ل نیز فراتر می رود.  مدیر عامل س��ازمان فاوا 
 ش��هرداری اصفهان با تأکید بر این که به دنب��ال همگرا کردن  
کارت های حمل و نقل عمومی هس��تیم، یادآور ش��د:  هدف 

استفاده از کارت الکترونیکی در اصفهان فراتر از حوزه حمل و 
نقل است، به طوری که بتواند به میهمانانی که به این کالنشهر 
سفرمی کنند س��رویس دهی کند.همایون یزدان پناه با اشاره 
به این که کارت حمل و نقل س��ال هاس��ت که وارد سیس��تم 
شهرداری شده و از سوی مردم استفاده می شود، اظهار داشت: 
برای ای��ن کارت یا هم��ان اصکارت خدمات دیگ��ری از جمله 
اجاره دوچرخه ه��ا و ورودی ب��اغ گل ها در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت.وی افزود: مزیت اصفهان کارت این است که جایگزین 
همه کارت های حمل و نقل داخل ش��هر ش��ود و با این هدف، 
توزیع آن شروع شده اس��ت.مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان گفت: اص��کارت در آین��ده نزدی��ک جایگزین کارت 
 حمل و نق��ل می ش��ود و  همه ش��هروندان می توانن��د از این 

کارت استفاده کنند.

چهره خبر 

گزارش تصویری /رژه آغاز هفته دفاع مقدس

خبر 

پیگیری 

شهردار اصفهان:

بعضی ها می خواهند اصفهان دیده نشود 
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:

کارت ها ی حمل و نقل یکپارچه می شود 

گشتی در اخبار 

اردیبهشت آینده سبزه میدان 
کانون توجه می شود 

شهردار منطقه 3 اصفهان گفت: میدان اصلی امام علی)ع( در اردیبهشت 
ماه س��ال آینده به بهره برداری می رس��د. به گفته وی، ف��از دوم پروژه 
میدان امام علی)ع( شامل دو میدان است؛ یکی میدان اصلی و دیگری 
میدان جلوخان مسجد جامع که عملیات آزادسازی میدان اصلی کامال 
انجام شده و امید است تا اردیبهشت ماه سال آینده در اختیار مردم قرار 
 گیرد.وی گفت: از جمله بارزترین پروژه ه��ای منطقه 3 ، پروژه میدان 
 امام عل��ی )ع( اس��ت ک��ه 32/5 هکت��ار کل وس��عت آن اس��ت و در 

سه فاز طراحی شده که فاز اول 
آن زیرگذری بود که دو س��ال 
پیش به بهره برداری رس��ید. 
منص��ور نجفی با اش��اره به فاز 
 دوم پروژه میدان امام علی )ع(

اظه��ار داش��ت: ف��از دوم این 
پروژه، خود میدان با وس��عت 
5/7 هکتار است که مهم ترین 

میدان تاریخی جهان  است.
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وعده ها 
ساخت مصالهای استان طلسم شده  است  

 حجت االسالم روح اهلل امینی، امام جمعه نایین گفت: مصالی بزرگ این شهرستان تا کنون 
سه بار کلنگ زنی ش��ده، اما تا کنون ساخته نشده اس��ت. وی افزود: در حد توان و اعتبارات 

زمینی را برای امر ساخت مصلی اختصاص دهید.

3

کش��ف 180 تن انواع مواد مخدر در کشور و سهم 10 تنی استان 
اصفهان در مدت پنج ماه از سال جاری، بیانگر این است که استان 
اصفهان با وجود همه تمهیدات پلیسی، به واسطه قرار گرفتن در 
مرکز کشور و داشتن مرزهای کویری، محل مهمی برای انتقال و 

ورود مواد مخدر به این استان است.
هر چند گفته می شود استان اصفهان در پنج ماهه جاری توانسته 
اس��ت نزدیک به 6 درصد کشفیات مواد مخدر کش��ور را به خود 
اختصاص دهد، اما طبق گفته فرماندار شهرستان نایین، در پنج 
ماهه ابتدای س��ال جاری فقط 740 میلیون تومان قاچاق کاال و 
دو تن مواد مخدر از گلوگاه های ورودی و کویری این شهرستان 

کشف شده است. 
استقرار ایستگاه های ایست بازرسی، کالنتری و پاسگاه در روستاها 
 و شهرس��تان های اس��تان اصفهان، به خصوص شهرستان های 
هم مرز با کویر از جمله نایی��ن، خوروبیابانک و نطنز از مهم ترین 

نیازهای استان اصفهان جهت برقراری امنیت و مبارزه با مواد مخدر 
است. سردار علی مویدی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
کش��ور در مورد تمهیدات پلیس ایران و امنیت در مرزها گفت: با 
اطمینان می توان گفت که در بین بیشتر کشورها به ویژه کشورهای 
در حال توسعه، یکی از پیش��رفته ترین و علمی ترین پلیس ها که 
تمامی کشورهای غربی به قابلیت و توانمندی آن در زمینه مواد 

مخدر اعتراف دارند، ایران است. 
وی افزود: با همکاری های بین المللی سایر کشورها در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر و انتقال تجربیات، با بسیاری از سفرا و مسئوالن پلیس 
کشورهای خارجی تفاهمنامه و قرارداد مبارزه با مواد مخدر امضا 

شده است.

 سگ های موادیاب به کمک پلیس می آید
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کش��ور از آموزش س��گ های 

موادیاب در کشور خبر  دادکه با کسب موفقیت های حاصل شده، 
می توانند مواد مخدر را تشخیص دهند.

وی اظهار ک��رد:75 درص��د از قاچاقچی��ان در مرزهای کش��ور 
دس��تگیر می ش��وند و ورود مواد مخدر به کش��ور از سایر طرق 
دیگر صورت م��ی گیرد. موی��دی گفت: مرزهای خش��کی ورود 
قاچاقچیان به کش��ور ایران شناس��ایی و مس��دود ش��ده است و 
قاچاقچیان ب��رای ورود مواد مخدر به کش��ور ایران ک��ه یکی از 
کم هزینه ترین مس��یرهای انتقال اس��ت، به مرزهای آبی، دریا 
و آب ه��ای آزاد ای��ران روی آورده و محموله های خ��ود را از آن 
 س��مت وارد می کنند. با کمی دقت، باز به همی��ن نکته امنیتی 
می رسیم که استان اصفهان نیز با وجود قرار گرفتن بر سر راه های 
مواصالتی به جنوب کشور، می تواند راه ترانزیت ورود قاچاق کاال، 

مواد مخدر و حتی قاچاق انسان باشد.
گفته می ش��ود که از61 درصد کش��فیات مواد مخدر در پنج ماه 
جاری در کشور، 140 تن تریاک، سه تن هروئین،23 تن حشیش، 
1/5 تن مرفین و هفت تن س��ایر مواد بوده اس��ت. رییس پلیس 
ناجای کشور با بیان این که از طریق اینترنت آموزش مواد مخدر 
شیشه به راحتی در دس��ترس نوجوانان قرار گرفته است، گفت: 
 ماده اولی��ه برخی از مواد مخ��در وارداتی و از طری��ق قاچاق وارد 
می شود. وی با اشاره به دستگیری تعداد زیادی از عوامل مرتبط در 
این زمینه، تصریح کرد: پلیس ناجا در مرزهای ساحلی و دریایی با 
ارایه راهکارهایی تخصصی، اطالعاتی و انتظامی با تقویت مرزبانی 
در خشکی و نیز دریابانی، درصدد هس��تند که این محور را برای 

قاچاقچیان ناامن کنند.
مویدی به تقویت س��اختاری و س��ازمانی مبارزه با مواد مخدر در 
کشور اشاره کرد و افزود: آشکارسازی و تقویت تکنولوژی به روز و 
نیز کشف مواد مخدر با همکاری س��ایر دستگاه ها، در دستور کار 

قرار گرفته است.

اصفهان بیش از 13 هزار معتاد دارد
مرضیه فرشاد، معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان اصفهان 
آمار رسمی تعداد معتادان در سطح استان اصفهان را حدود 13هزار 

نفر در سال90 اعالم کرد.
وی اظه��ار ک��رد: نگرانی ام��روز ما درم��ان معتادانی اس��ت که 
 مواد روانگ��ردان مصرف می کنن��د؛ چرا که ع��وارض اجتماعی 
روانگردها از مخدرهای س��نتی بیشتر اس��ت. معاون پیشگیری 
سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: ما عالوه بر نگرانی نسبت به 
وجود این همه معتاد سنتی، نگرانی از بابت کیفیت بد مواد مخدر 

سنتی که به صورت تقلبی و قاچاق توزیع می شود هم هستیم.

عزم پلیس برای پاکسازی 

گلوگاه های ورودی اصفهان از ورود قاچاق پاک شود

اس�تان اصفهان با ق�رار گرفتن راه های مواصالتی جنوب به ش�مال کش�ور و همس�ایگی با  نفیسه 
استان های جنوبی متصل به دریا از یک طرف و هم مرزی با استان های کویری از طرف دیگر، راهداری 

به عنوان ترانزیت احتمالی مواد مخدر قرار گرفته که عزم جدی دستگاه پلیس اصفهان را برای 
 حفظ امنیت و پاکس�ازی گلوگاه های ورودی اس�تان می طلبد. از آنجایی که اس�تان اصفهان یک�ی از مهم ترین 
محل های انتقال و اتصال جنوب به شمال کشور است، می طلبد که به مباحث امنیتی این استان با نگاه ویژه ای از 

سوی مسئوالن امنیتی و پلیسی کشور نگاه  شود.
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گذاشتند.در این مراسم  جمعی از مسئوالن استانی هم حضور داشتند.
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چهره روزیادداشت

 طرح مجلس برای تغییر 
رییس شورای پول 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اصالح یکی از مواد قانون 
برنامه می توانیم رییس شورای پول و اعتبار را عوض کنیم.

ایرج ندیمی، نماینده مردم الهیجان در مجلس شللورای اسللالمی  
درخصوص اصالح ساختار بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از مواردی 
که در رابطه با اصالح سللاختار بانک مرکزی مد نظللر داریم، تغییر 

ریاست شورای پول و اعتبار است. 
وی افزود: با اصالح یکی از مواد قانون برنامه می توانیم رییس شورای 
پول و اعتبار را عوض کنیم. ایللن نماینده مجلس تصریح کرد: قانون 
شورای پول و اعتبار همیشلله در برنامه بوده و برای این منظور باید 
قانون برنامه را اصالح کنیم تا رییس شللورای پول و اعتبار نسبت به 

امور مختلف پاسخگو شود.

 بهره برداری از خط تولید 
سیمان رنگی در نایین 

 خط تولید سللیمان رنگللی در 56 نوع رنگ در شهرسللتان نایین به 
بهره برداری رسللید و فاز دوم این کارخانه سیمان سفید نیز توسط 

استاندار اصفهان کلنگ زنی شد.
 در این کارخانه تولید، سیمان در هشت رنگ اصلی و مشتقات فرعی 
آن در 49 رنگ و در مجموع 56 رنگ عرضه می شود. از سیمان رنگی 
می توان برای نمای داخلی و نیز خارجی ساختمان ها استفاده کرد و 
به هیچ گونه افزودنی دیگر به غیر از آب نیاز ندارد. به گزارش فارس، 
استاندار اصفهان از مراحل تولید سللیمان رنگی این کارخانه بازدید 
و از تولیدکنندگان این کارخانه که از خیران استان بوده اند، تجلیل 
کرد. همچنین این خیران به بازسازی عتبات عالیات کمک کرده اند 
و نیز 24 تن سیمان سفید را برای بازسازی حرم حضرت علی)ع( و 

نیز ساخت مسجد سهله اهدا نموده اند.
علیرضا ذاکر اصفهانی در مراسم بهره برداری از کارخانه سیمان رنگی 
بنوید و نیز آیین کلنگ زنی فاز دوم این کارخانه، به مراحل صنعتی 
شللدن جوامع غربی و اعتقادات آنها اشللاره کرد و اظهار داشت: در 
بسیاری از کشورهای غربی نگاه مبتنی بر دید اقتصادی و مؤلفه پول 

و ثروت حرف نخست را می زند. 
اسللتاندار اصفهان تصریح کرد: فکر متعالی و الهی به اقتصاد موجب 
پیشللرفت و ماندگاری یک مجموعه می شللود، چنان که نمونه های 
تجربه شده آن را در کشور داریم که کارخانه داران بزرگ، خیریه هایی 
دارند که مردم عالوه بر سللود مللادی، از منفعت معنللوی آنها بهره 

می برند.

 افزایش برداشت گردو 
از باغ های استان اصفهان 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به 
افزایش100 هکتاری سطح زیرکشت این محصول در استان، گفت: 
شللش هزار تن گردو از شللش هزار و 400 هکتار از باغ های استان 
برداشت شد. رییس زاده عملکرد متوسط برداشت گردو از هر هکتار 
را دو تن اعالم کرد و افزود: پنج هزار و 800 هکتار از این باغ ها بارور 

و بقیه نهال است.
شهرستان های لنجان، خوانسار، سمیرم،تیران و کرون، فریدونشهر، 
کاشان و نطنز عمده تولید کنندگان گردو در استان اصفهان هستند. 
وی ادامه داد: با پایان برداشت این محصول 116میلیاردریال درآمد 

عاید10 هزار کشاورز شد.

آغاز زمان تدوین الیحه بودجه ۹۲ 
 از ابتدای پاییللز تا 15 آذر، مهلت قانون تقدیللم الیحه بودجه، فقط 
دو ماه و نیم فرصت است و نباید در این زمان محدود فرصت سوزی 
شللود. با فرا رسللیدن اول مهرماه و فصل پاییز، کارهللای مقدماتی 
 بللرای تدوین الیحه بودجلله 92 در معاونللت برنامه ریللزی از امروز 

آغاز می شود. 
 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که مسللئول 
تدوین لوایح بودجه ساالنه و برنامه های پنج ساله توسعه کشور است، 
با شروع فصل پاییز، از امروز با دسللتگاه های اجرایی مکاتبه کرده و 
برای ارسال بخشللنامه های پیش بینی درآمد و هزینه دستگاه های 
اجرایی اقدام می کند. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس که در حکم 
قانون است، دولت موظف اسللت الیحه بودجه هر سال را که عبارت 
است از سند پیش بینی درآمد و هزینه دسللتگاه های اجرایی کشور 
-مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری- تدوین کرده و حداکثر تا 

15 آذرماه تقدیم مجلس کند. 
از دو سللال قبل به دالیل نامعلللوم الیحه بودجه سللاالنه به صورت 
دیرهنگام از سللوی دولت به مجلس ارایه می شللود، به گونه ای که 
نمایندگان طبق قانللون فرصت کافی بررسللی و اظهارنظر در مورد 
جزییات و کلیات الیحه بودجلله را دارند، بنابرایللن قانون بودجه با 

دو ماه تأخیر در پایان اردیبهشت سال مربوطه به تصویب می رسد.

چرا هیچ کس سر جایش 
نیست؟  

شهرزاد باباعلی پور - در هفت سال گذشته بیش از 500 
میلیارد دالر حجم درآمد نفتی ایران بوده و با وجودی که این 
رقم به اقتصاد کشور تزریق شده است شاهد افزایش اشتغال 
نیستیم. در حالی که ایجاد اشتغال دو میلیون نفری از سوی 
مسئوالن ارایه می شود، دو میلیون فرصت شغلی در جامعه 
ایجاد شللده، ولی اشللتغال ایجاد نشده اسللت. اشتغال یک 
محصول نهایی تصمیمات اقتصادی اسللت و باید به تفاوت 
مفهومی ایجاد فرصت شللغلی و ایجاد اشتغال توجه داشت. 
نقش اصلی مدیران اجرایی مدیریت  است نه تئوری پردازی، 
به طوری که زمانی که یک تئوری پرداز مدیر می شللود اگر 
تئوری وی با شکست مواجه شللد، امکان برگشت و اصالح 
به حداقل می رسد.  این اظهارات، بخشی از سخنان محسن 
رنانی، اسللتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اسللت که در دومین 
نشسللت های تخصصی راهکارها و الزامات تحقق حمایت از 
تولید ملی با تأکید به کار و سللرمایه ایرانی در جمع فعاالن 
اقتصادی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان به تشریح 
دیدگاه های خود در این موضوع پرداخت.  این استاد دانشگاه 
خاطر نشللان کرد: نظللام تولید کشللور وارد مرحله تخریب 
فزاینده به مقیاس شللده و تخریب ها روز به روز برای تولید 
افزایش می یابد و در این شرایط سیاست گذاری های جدید نه 
تنها نتیجه ای ندارد، بلکه تبعات سنگینی را به دنبال خواهد 
داشت. وی از مسئوالن اقتصادی کشور خواست که به جای 
سیاست گذاری های جدید اقتصادی، عوامل تنش زا را کاهش 
دهند.  این اظهللارات در اصفهان در حالی مطرح شللده که 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست ها باید منجر 
به اصالح قیمت ها شللده و دولت از اقتصاد خارج شود. نظام 
 بانکی و مالیاتی باید به طور جدی اصالح شللود، به گونه ای

 که  اگر این مشکالت سللاختاری رفع نشللود، اقتصاد ایران 
به زودی به جرگه بدترین اقتصادهای دنیا خواهد پیوسللت. 
بر اساس دیدگاه اقتصاددانان کشور، اجرای طرح بنگاه های 
زودبازده از جمله اشتباهات بزرگ دولت بوده که مانند طرح 
ضربتی اشتغال و وام های خوداشتغالی، فقط یک بار هزینه ای 
برای نظام بانکی و نیز جامعه داشللته است. دخالت هایی که 
در این دوره در نرخ ارز و نرخ پس انللداز و نیز در نظام بانکی 
انجام شللد، تا حدی بی سللابقه بود، اما آنچه همچنان تداوم 
دارد، تئوری پردازی هللای مدیران دولتی و سللکوت های 
استیصال گونه  اقتصاددانان است، به طوری که این پرسش 
 برای بسللیاری از مردم به جا مانده که چرا در چنین شرایط 

پیچیده ای  هیچ کس سر جایش نیست؟ 

 قانون  ارتقای کیفیت 
 خودرو تعطیل شد

آمار واقعی کارگران 
ساختمانی را  ارایه کنید

سخنگوی کمیسللیون صنایع مجلس با بیان این که وزارت صنعت گزارشی 
در مورد اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو به مجلس ارایه نمی دهد، گفت: 

تالشی از سوی خودروسازان برای اجرای این قانون صورت نگرفته  است.
روح اهلل جانی عباسللپور در گفتگو با فارس با اشللاره به تصویب قانون ارتقای 
کیفیت خودرو در سال گذشته، افزود: طبق این قانون، مسئوالن وزارت صنعت 
و شرکت های خودروساز باید هر سه ماه یک بار گزارشی در مورد اجرای قانون 
به مجلس ارایه می کردند که این اتفاق عملی نشللده است. وی افزود: با وجود 
تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو، تالشی از سوی خودروسازان برای اجرایی 
شدن این قانون صورت نگرفته و اتفاقی در این مورد نیفتاده است. وی تأکید 
کرد: ممکن است نصب تجهیزاتی مانند کیسه هوا و ترمز ضد قفل قیمت تمام 

شده تولید را افزایش دهد، اما از بسیاری از تلفات جانی جلوگیری می کند.

یک عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران معتقد 
است، مادامی که اسامی و لیسللت واقعی کارگران ساختمانی در بین نباشد، 
نمی توان با قطع و یقین این آمارها را اسللتناد و تأیید کرد. هادی ساداتی به 
ایسللنا گفت: هم اکنون بیش از 200 هزار کارگر ساختمانی در لیست انتظار 
بیمه هستند و شللرایط بیمه  آنها معلق است. سللهم بخش کارگری در بحث 
سهمیه بندی و شناسللایی نیز همواره ناشللناخته باقی مانده و هیچ گاه مورد 
تأیید ما نبوده است. وی افزود: سال گذشللته به منظور دریافت آمار کارگران 
ساختمانی و مشخص شدن اسامی کارگران، از کمیسیون تحقیق و تفحص 
مجلس خواستیم که پس از بررسی ها، اسامی را در اختیارمان بگذارند تا کنترل 
کنیم که کارگران ساختمانی واقعی هستند یا نه، اما متأسفانه همکاری الزم در 

این خصوص صورت نگرفت.

معاون حقوقی، امور مجلس و اسللتان های معاونت توسعه 
مدیریت و سللرمایه انسللانی رییس جمهور تأکید کرد: اگر 
معاون توسعه مدیریت رییس جمهور با این مجوزها موافقت 
کند، استخدام نیروی جدید که مربوط به سهمیه سال 91 

است، در سال جاری انجام می شود. 
عبدالعلی تاجی در مورد مجوز استخدام رسمی در سال جاری 
گفت: مجوز استخدامی دسللتگاه ها در زمان معاونت قبلی 
توسعه مدیریت به استان های کشور داده و سهمیه هر استان 
مشخص شد، اما معاون جدید توسعه مدیریت باید مجوز یاد 
شده را از نظر انطباق با قوانین بررسی  کند، اما وی هنوز نظر 
نهایی خود را ارایه نکرده است. تاجی در پاسخ به این پرسش 
که اگر معاون رییس جمهور موافقت کند، آیا نیاز به مجوز و 
تصویب مرجع دیگری دارد، گفت: نظر معاون رییس جمهور 
نظر نهایی خواهد بود و در صورت موافقت ایشان، استخدام 

انجام می شود. 
تاجی خاطرنشان کرد: مجوزهای اسللتخدام برای سال 91 
در قانون بودجه 91 نیز پیش بینی شده و سهمیه هر استان 
مشخص و ابالغ شده و حتی در برخی از استان ها با برگزاری 
آزمون استخدامی اسامی چند برابر ظرفیت اعالم شده، اما 
هنوز همه این مجوزها نهایی نشده و باید در معاونت توسعه 

مدیریت بررسی  شود. 

رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان این که ثبت سفارش 
هیچ مشللکلی ندارد، گفت: طرح جدیللد ارزی بالتکلیفی 
واردات را تمام می کند. حمید صافدل در پاسخ به این سؤال 
که آیا ثبت سفارش گروه های ده گانه کاالیی مانند گذشتع 
صورت می گیرد، اظهار داشت: هیچ مشکلی در ثبت سفارش 
کاالها وجود ندارد، ثبت سفارش گروه اول و دوم با ارز 1226 
تومانی و بقیه گروه ها بر اسللاس سیاسللت های ارزی بانک 
مرکزی صورت می گیرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا در 
مدت زمان گذشته بر اساس نوسانات نرخ ارز کاهشی در ثبت 
سفارش کاالها داشته ایم یا خیر، گفت: در پنج گروه اول هیچ 
گونه کاهشی وجود نداشته است، اما در گروه های بعدی در 
برخی کاالها با کاهش ثبت سفارش مواجه هستیم که عمده 
این کاالها، کاالهای مصرفی و واسطه ای هستند. صافدل در 
واکنش به این سؤال که اخیراً کارگروه ارزی تصمیم گرفته 
 اسللت تا ارز مورد نیاز واردکنندگان در هشت گروه بعدی را

دو درصد ارزان تر از ارز آزاد تأمین کند، گفت: اجرای این رویه 
تأثیرات مثبتی بر بازار ارز کشللور خواهد داشت و مدیریت 
کاالهای واسللطه ای و نیمه سللاخته مورد نیاز صنایع بهتر 
صورت می گیرد و بسیاری از نیازهای واردکنندگان برطرف 

می شود که امیدواریم این طرح تا هفته آینده اجرا شود.

تازه ترین آمار گمرک ایران حاکی از آن اسللت که تغییرات 
قابل توجهی در سهم خودروسازان آلمانی از بازار خودروهای 
وارداتی ایران به وجود آمده، به طللوری که بی.ام.و تقریباً از 

بازار ایران خارج شده است. 
 شللرکت بی.ام.و آلمان که در زمانی نه چنللدان دور یکی از 
بزرگ ترین خودروسللازان لوکس فعال در بللازار ایران بود، 
 حاال جای خللود را در بللازار ایران به سللایر رقبللا از جمله 
دو شرکت آلمانی دیگر، یعنی بنز و پورشه داده است. در این 
 بین البته سایر شرکت های خودروسازی به ویژه شرکت های

شرق آسیا مانند کیا و هیوندای نیز تالش کردند تا بخشی از 
سهم بی.ام.و را در ایران به خود اختصاص دهند. آمار گمرک 
ایران در حالی حاکی از افزایش 29 درصدی واردات خودرو 
به کشور در پنج ماهه امسللال است که در این مدت کمتر از 
50 دستگاه خودروی بی.ام.و وارد ایران شده است. این تعداد 
واردات به این معناسللت که بی.ام.و عماًل از بازار ایران خارج 
شده اسللت. نکته جالب اینجاسللت که معدود خودروهای 
بی.ام.و وارداتی به کشور طی سال جاری نیز تماما به صورت 
محموله های انفرادی وارد کشللور شللده اند که این نشان 
 می دهد ایللن خودروها نیز توسللط اشللخاص حقیقی وارد 

شده اند، نه به صورت عمده. 

رییس اتحادیه تولید کنندگان برنج با بیان این که وزارت 
 صنعت دربللاره واردات و خرید تضمینللی برنج آمارهای 
ضللد و نقیللض  می دهللد، گفللت: اگللر وارداتللی انجام 
نشده،مسللئوالن پاسللخ دهند این همه برنج های هندی 
و غیر هندی از کجا آمده اسللت؟ جمیل علیزاده شللایق 
در پاسللخ به این که به رغم اعللالم واردات برنج در زمان 
برداشت، هنوز وزارت صنعت این موضوع را تأیید نمی کند، 
گفت: اگر این ها برنج های مانده از سللال قبل است، پس 
مسئوالن طی سال های گذشته به اعالم نظر اتحادیه های 
تولید و کارشناسللان در خصوص میزان نیللاز به واردات 

توجهی نکرده اند.
وی افزود: با فرض نادرست بودن اظهارات و اگر طی شش 
ماه گذشته برنج به کشور وارد شده است، پس به گمرک 
تذکر داده شده که آمارها را ارایه ندهند؛ چرا که طی شش 
ماهه نخست سال گمرک هیچ آماری درباره واردات برنج 
ارایه نکرده است. وی تأکید کرد: مسئوالن وزارت صنعت 
درباره خرید تضمینی، آمارهای ضد و نقیض ارایه می دهند 
و این در حالی اسللت که یک مقام مسللئول گفت، میزان 
 برنج خرید تضمینی شده بین 900 الی هزار تن است، اما 
باز اعالم شللد میزان خرید برنج به چهار هزار و 800 تن 

رسیده که با هیچ عقل و منطقی جور در نمی آید.

ارز خودرواشتغال بازار

استخدام رسمی متوقف 
است

 پایان بالتکلیفی واردات 
با طرح جدید ارزی

 خروج بی.ام.و 
از بازار ایران 

آمار ضدونقیض وزارت 
صنعت از برنج

اخبار کوتاه

یادداشت

4
صعود طال برای پنجمین هفته متوالی

با انتشار شواهد تازه در خصوص افزایش دامنه بحران جهانی اقتصاد، قیمت طال بار دیگر به صعود 
خود ادامه داد. با شروع معامالت بازارهای جهانی، هر اونس طال با عبور از 1770 دالر تا لحظه مخابره 

خبر، به آستانه 1775 دالر رسید. بدین ترتیب هر اونس طال پنج دالر و 50 سنت افزایش یافت.
افزایش عرضه ارز،گره گشای 

مشکالت نیست 
اقتصاد دان/ بهمن آرمان 

افزایش عرضه  ارز به بازار، سیاسللتی کارشناسی شده نیست و نوسانات 
ارزی را تشللدید می کند. اگر مسللئولین ارزی کشللور تأکید دارند که 
می توانند بااستفاده از منابع ارزی قابل توجهی که خود اعالم کرده اند در 
اختیار دارند به شرایط فعلی بازار سروسامان بدهند، باید بدانند که این کار 
تنها موجب کاهش ذخایر و منابع ارزی می شود و در بلند مدت پاسخگو 
نیست. افرادی که بر افزایش عرضه  ارز تأکید دارند، می دانندکه متقاضی 
اصلی کیست؛ چرا که تا زمانی که دالالن، سللفته  بازان و سود جویان در 
بازار ارز حضور دارند، هرچقدر 
که عرضه  ارز را افزایش دهیم 
بازار اشللباع نخواهد شد؛ زیرا 
متقاضیان تنها مردم عادی و 
خریداران خرد نیسللتند که با 
برطرف  شدن نیاز، از بازار  خارج 
شوند. از این رو تا زمانی که این 
بازار سود آور اسللت، عرضه و 

تقاضا تعدیل نمی شود. 
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آیا واقعاً وضع بورس بهتر شده است؟
بعد از مدت ها که پا به تاالر بورس اصفهان در خیابان چهارباغ باال 
می گذارم، شاهد حضور چشمگیر سرمایه گذاران هستم، در حالی 
که تا همین یک ماه پیش شاید 20 نفر هم در اطراف فضای بیضی 
شکل تاالر و روبه روی آن تابلوی بزرگ که قیمت سهام شرکت ها 

را نشان می دهد وجود نداشت. 
مهدی کرم پور، از سرمایه گذارانی است که به جهت شلوغی تاالر و 
کمبود کامپیوتر، ترجیح داده خودش لپ تاپ بیاورد و با استفاده از 

وایمکس، سایت های بورس را بررسی کند. 
از او درباره اوضاع بورس پرسیدم و او پاسخ داد: دو هفته ای است 
اوضاع بهتر شده و شلللوغی تاالر هم به همین دلیل است. کرم پور 
ادامه داد: هر چند این شرایط پایدار نیست، اما بورس یعنی استفاده 

از حداقل فرصت ها. 
علی زارعی، سرمایه گذار دیگری است که دلیل رشد شاخص ها را 

برگزاری اجالس تهران و موفقیت های سیاسی کنونی می داند و 
معتقد است، با واگذاری سکه توسط بانک ها و کاهش قیمت سکه، 

به زودی وضعیت بورس بهبود هم می یابد.

کدام شرکت ها ارزش سرمایه گذاری دارند؟
 این سللؤالی اسللت که همه سللرمایه گذاران از پاسللخ آن پرهیز 
می کنند. رضا اسماعیلی که در حال خرید سهام از طریق کارگزاری 
اسللت،گفت: این که خرید سهام کدام شللرکت ها سودآور است، 
نیاز به تحلیل دارد و در اینجا هر کللس با توجه به تجربه خود بازار 

را تحلیل می کند و هیچ کس نیز تحلیل خود را بازگو نمی کند. 
اسماعیلی که شرکت مورد سرمایه گذاری اش صدتومان افزایش 
ارزش سهام طی سه روز داشللته به طور سربسته افزود: در شرایط 
فعلی شللرکت های معدنی و پاالیشللگاهی از وضعیللت بهتری 
برخوردارنللد، اما با این همه هیچ سللرمایه گذاری حتللی به برادر 

خودش پیشنهاد نمی دهد؛ چون بورس قابل پیش بینی نیست. 
خسرو سالمتی هم که چند ساعتی اسللت روبه روی تابلو نشسته 
و به قول خللودش در انتظار یک فرصت اسللت، گفللت: در بورس 
ابتدا باید آمللوزش دید و چند بللار اقدام به خرید و فروش سللهام 
کرد و البته متضرر شد تا شاید با کسللب تجربه، به تحلیل درست 
برسللید. وی ادامه داد: یللا باید از رانللت اطالعاتی کلله در اختیار 
 صاحبان سهام بزرگ شرکت هاسللت برخوردار بود یا مانند اکثر 
سرمایه گذاران، جز اینجا نشستن، کسللب تجربه کردن و سپس 

دست به انتخاب های سودآور زدن چاره دیگری نداری.
از سالمتی درباره شللرکت های متعادل بورس که اکثر دوره ها با 

ثبات هستند سؤال شد و او شرکت های دارویی را معرفی کرد.

چگونه دست به انتخاب سهام بزنیم؟
سالمتی درباره خرید و فروش سللهام در بورس تشریح کرد:  اگر 
قصد سللرمایه گذاری در بورس را دارید، نظرات همه را بشللنوید 
امللا به هیچ نظللری اعتمللاد نکنیللد. در بورس کسللب اطالعات 
کالن شللرکت ها، بررسللی مداوم ارزش سللهام و میزان خرید و 
 فروش سللهام آنها و شللرایط سیاسللی - اقتصادی کشللور بسیار 
 تعییللن کننده اسللت، بنا برایللن هر سللرمایه گذار بللا تحقیق و 
جمع آوری اطالعات، شنیدن نظرات مختلف و رسیدن به تحلیل 

قوی تر، بایستی دست به انتخاب بزند. 
محسن اصفهانی هم که شاهد صحبت های سالمتی است، گفت: 
من هم نظر آقای سللالمتی را قبول دارم، اما باید بگویم بسیاری از 
افراد مانند ما که چندین سال اسللت در بورس حضور فعال داریم، 
علی رغم داشتن تجربه، باز هم اشللتباه می کنیم؛ چرا که بورس 
شبیه یک بازی اسللت و در این بازی کسی برنده است که از هوش 
مالی و قدرت تحلیلگری باالیی برخوردار باشللد و این دو ویژگی 

بدون اطالعات دقیق و تجربه به دست نمی آید.

چگونه یک سرمایه گذار حرفه ای بورس شویم؟
سللامان شایسللته، کارشللناس ارشللد اقتصاد و از فعاالن بورس 
معتقد است: کسللانی که قصد فعالیت حرفه ای در بورس دارند، 
بهتر اسللت ابتللدا از کالس هللای آموزشللی تاالر بورس شللروع 
 کنند و سللپس ضمن حضور فیزیکللی در تاالر و هللم صحبتی با 
سللرمایه گذاران با تجربه، در کالس هاس تحلیلی و تکنیکال نیز 
شللرکت کنند. وی تأکید کرد: به غیر از آموزش و تحلیل، افرادی 
 که قصد سللرمایه گللذاری دارند، حتمللا بایسللتی دارای روحیه 
ریسک پذیر و متهور باشند؛ چرا که بورس، آن هم در ایران ریسک 

زیادی دارد.

روزهای خوش بورس اصفهان در گفتگو با سرمایه گذاران

وقتی تجارت شبیه یک بازی می شود

همزمان با برگزاری اجالس س�ران در کش�ور، نوک پیکان ش�اخص هم پ�س از رکودی   سینا
ناامیدکننده بار دیگر رو به صعود گذاشت تا تاالر بورس اصفهان نیز با این تغییرات شاهد  ایرانپور انارکی

حضور سرمایه گذاران بیشتر برای بهره برداری  از فرصت به دست آمده باشد. در حالی 
که همچنان سهام شرکت های اصفهانی حاضر در بورس مورد استقبال سرمایه گذاران نیست، با برخی از افرادی 
که خود را حرفه ای بازار س�رمایه می دانند در محل تاالر بورس اصفهان به گفتگو نشستیم که متن این گفتگو را 

در زیر می خوانید.
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 مهران مدیری همچنان با 
قهوه تلخ است 

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر انصراف مهران مدیری از کارگردانی»قهوه 
تلخ«، سیامک انصاری شایعات مبنی بر کارگردانی ادامه قهوه تلخ توسط 
خودش را تکذیب کرد. در صفحه سایت رسمی مهران مدیری که روابط 
عمومی س��ریال »قهوه تلخ« آن را اداره می کند، لینک مصاحبه مهران 
مدیری با منصور ضابطیان منتش��ر شده بود. س��ایت مهران مدیری در 
پاسخ به س��ؤالی در مورد ادامه فیلمبرداری این سریال نوشت که ممکن 
است س��یامک انصاری فیلمبرداری چند قس��مت باقیمانده این سریال 
را انجام دهد. س��یامک انصاری ب��ا اظهار تعجب از ای��ن خبر،کارگردانی 
 بخش هایی از این س��ریال را تکذیب کرد و گفت: چن��دان ادامه ای برای

»قهوه تلخ« باقی نمانده است. 
انص��اری در مورد زم��ان ادامه 
فیلمب��رداری این س��ریال نیز 
اظهار بی اطالع��ی کرد و گفت: 
این مورد را باید از روابط عمومی 
سریال پرس��ید. فعال مشخص 
نیست ادامه فیلمبرداری»قهوه 

تلخ« کی انجام می شود.

یادداشت

روبان سفید

خبر ویژه

ویژه  

 برگزاری جشنواره باعث رونق سینمای کوتاه می شود
محمد رضا اسالملو، کارگردان سینما و عضو هیأت امنای انجمن سینمای جوان ایران در گفتگو با 
ستاد خبری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در باره تأثیرات برگزاری جشنواره گفت: برگزاری 
جشنواره باعث رونق سینمای کوتاه می شود و توجه اهالی سینما را به این حوزه مهم جلب می کند. 
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 گزارشی از فروش 6 ماهه اول سال 
در سینما های تهران

 آمار فروش فیلم های س��ینمایی س��ال  ج��اری س��ینماهای تهران در 
 شش ماهه اول سال جاری نشان از موفقیت فیلم های »کاله قرمزی و 
بچه ننه« و »خوابم میاد« دارد. به گزارش فارس، با نگاهی به آمار فروش 
شش ماهه اول سال 1391 سینماهای تهران می توان به رشد مخاطبان 
سینما نسبت به سال گذشته اش��اره کرد، به طوری که در این فهرست 
دو فیلم  س��ینمایی »کاله قرمزی و بچه ننه« س��اخته ایرج طهماسب 
 و »خوابم می آد« س��اخته رضا عطاران موفق ش��دند ب��ه فروش باالی 
دو میلیاردی دست پیدا کنند و دو فیلم سینمایی »گشت ارشاد« ساخته 
سعید سهیلی و »قالده های طال« ساخته ابوالقاسم طالبی نیز به باشگاه 

میلیاردی ها پیوستند.
فهرست زیر به ترتیب بر مبنای نام فیلم، کارگردان، تعداد روز نمایش، 
تعداد هفته قراردادی نمایش، تاریخ شروع اکران و فروش کل فیلم های 

باالی یک میلیارد تومان تنظیم شده است.
1- کاله قرم��زی و بچه ننه، ای��رج طهماس��ب، 32 ، 5 ، 25 مرداد ماه، 
دومیلیارد و 533 میلیون و 100 هزار تومان2- خوابم میاد، رضا عطاران، 
 32 ،5، 24 خرداد،  دومیلیارد تومان 3- گش��ت ارشاد، سعید سهیلی، 
31 ، 5 ، 25 اسفند90، یک میلیارد و 533 میلیون تومان 4- قالده های 
طال، ابوالقاسم طالبی، 61 ، 9 ، 25 اس��فند ماه 90، یک میلیارد و 267 

میلیون و 700 هزار تومان.

 برندسازی در سایه 
تایپوگرافی اشعار  ایرانی

 واقعی��ت این اس��ت که لب��اس نیز چ��ون زب��ان و فرهنگ 
تحت تأثیر عوامل سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مراحل گوناگونی را از سر گذارنده است، به نحوی که به طور 
یقین لباس و ویژگی های نهفت��ه در آن را نیز می توان مانند 
ادبیات و س��ایر حوزه های فرهنگی کشور بر اساس تحوالت 

موجود تقسیم بندی کرد.
ایجاد ارتباط بین اشعار زیبای ایرانی با لباس، طی چند سال 
اخیر یکی از مهم ترین گام هایی است که تا امروز در این عرصه 
برداشته شده است. خواندن اشعار ایرانی که به طور عمده از 
شعرایی نظیر حافظ و موالنا و سعدی هستند در قاب زیبای 
خطاطی به سبک های مختلف پس از ارایه یک خالقیت، بر 
روی لباس های روزمره و به سطح جامعه رسید، به گونه ای 
که امروز می توان انتقال این بخش فرهنگی را در بسیاری از 
کشورهای دیگر نیز مشاهده کرد. در واقع این روش با استفاده 
از گرافیک و با روش تایپوگرافی در کش��ور رواج یافته است. 
»تایپوگرافی« یا »خط نگاری« و »خط نگاره« اثر گرافیکی 
 اس��ت که حروف و کلمات، س��اختار اصلی آن را تش��کیل 
می دهد و در واقع کم و کیف ترکیب بندی اثر به اعتبار نوشتار 
و یا حروف شکل می گیرد.تایپوگرافی همان گونه که اشاره 
شد، یکی از جلوه های بارز و با قدمت هنر گرافیک است. واژه 
تایپوگرافی در گذش��ته معادل طراحی حروف و آن دسته از 
 آثار نوشتاری می ش��د که با فرآیند چاپ و تکثیر به صورت 
تک رنگ حاصل و تقریباً در همین حدود خالصه می ش��د، 
اما امروز این واژه شامل آثاری می شود که با استفاده از خط 
و یا خط و تصویر با رعایت اصول زیبا شناسی، اثری واحدی 
را ایجاد کند که بیانگر اطالعات و یا پیامی باشد. در بسیاری 
از موارد، استفاده از حروف و متن به شکلی ارایه می شود که 

القای فرم)شکل( و تصویر را در اثر می نماید. 
 واقعیت این اس��ت که پوش��یدن لباس های اس��پرت طی 
سال های گذشته تنها با نش��انه ها و ویژگی های اروپایی در 
کشور امکان پذیر بود، اما با این روند، شاهد تحولی دوباره در 
این عرصه بوده ایم، به گونه ای که برخی از تولیدکنندگان و 
طراحان خوش فکر از طریق تایپوگرافی موفق به برند سازی و 
حتی ایجاد انگیزه شعرخوانی در نسل جوان شده اند. به طور 
قطع زنده نگه داش��تن ادبیات کشور در س��ایه هنر گرافیک 
و پوش��اک، به عنوان یکی از هنرهای نوپا در کش��ور امکان 
 پذیر اس��ت اما این که چگونه می توان این حوزه را به نحوی 
جهت دهی کرد، مسأله ای اس��ت که شاید در مباحث آینده 

بنیاد ملی مد و لباس به آن پرداخته شود.

 همنوایی شبانه ارکستر چوب ها)رضا قاسمی(
رضا قاس��می که هم کار تئاتر ک��رده و هم موس��یقی، انگار تمام 
 ذهن��ش را برای نوش��تن این رمان صیق��ل داده اس��ت؛ رمانی با 
جایزه های متعدد که در آن مکان و زمان از دست می روند. اگر اهل 
خیال پردازی هستید، اگر دوست دارید درگیر چگونگی رخ دادن 

وقایع شوید، این کتاب را از دست ندهید.

بازی عروس و داماد)بلقیس سلیمانی(
 این کتاب مجموعه داستان های کوتاهی است که هر کدامشان را 
می توان یک شوخی تلقی کرد؛ شوخی هایی با مرگ و زندگی که 
خانم نویسنده خیلی ساده آنها را شکل کلمه در آورده است. انگار 
که همیشه با آنها روبه رو  هستیم، اما همیشه از آنها فرار می کنیم.

حفره ها)گروس عبدالملکیان( 
  این مجموعه ش��عر برای اوقاتی بین خواندن کتاب ها پیش��نهاد 
می شود. اگرچه گاهی تلخ است، اما نباید از آن غافل شد.کلمات به 

گونه ای کنار هم نشسته اند که انگار تابلویی را تصویر کرده است. 
حتی اگر»هر کجای این شهر که دست بگذاریم، درد کند«

عقاید یک دلقک)هاینریش بل( 
 این کتاب در مورد دلقکی بی پول و بازنده اس��ت که دیگر کسی 
کارش را نمی پسندد و حتی همس��رش برای دست یافتن به یک 
زندگی بهتر، او را ترک کرده اس��ت. روایت اول ش��خص دلقک و 
یادآوری خاطرات تکه پاره گذشته اش به همراه لحن سنگین او، 
داستان را به گونه ای پیش می برد که گاهی حس می کنی دیگر 

دلقکی در کار نیست و این داستان خود توست.

 نامه ب�ه کودکی که هرگز زاده نش�د)اوریانا فاالچی( 
شاید هر مادری در طول دوران بارداری با جنین خود سخن بگوید، 
اما کم پیش می آید کس��ی برای فرزندش نامه بنویسد و در آن در 

مورد تناقض ها و تبعیض های این جهان حرف بزند. 
مادری که برای کودکش آینده ای درخش��ان متصور اس��ت، در 

حالی که کارفرمایش او را تهدید کرده ک��ه با به دنیا آوردن بچه از 
کار اخراج می شود.

دنیای سوفی)یوستین گردر(
 نویسنده  نروژی این کتاب سعی دارد فلسفه را به زبان ساده برای 
نوجوانان معنا کند، اما ش��اید هیچ گاه فکر نمی کرد اثرش توجه 
بزرگس��االن را نیز به خود جلب کند. هنر او س��اده گویی اس��ت؛ 
 زیرا تاریخ پر از کش��ش فلسفه را توانسته اس��ت در چیزی حدود

600 صفحه تعریف کند، بدون آن که نکته ای را از قلم بیندازد.

 مردی در تبعید ابدی)نادر ابراهیمی(
کتاب، نگاهی به زندگی مالص��درا از دوران کودکی تا زمان تبعید 
او دارد. اگرچه خواندن زندگینامه ها گاهی حوصله بر اس��ت، اما 
شیوه  نثر این کتاب متفاوت است و عالوه بر تعریف اتفاقات زندگی 

مالصدرا، سعی دارد که خواننده را با عقاید وی نیز آشنا کند.

 بیگانه)آلبر کامو( 
شاید تکراری باشد، اما به نظر می رس��د که ارزش دوباره خواندن 
را دارد. داس��تان کاماًل مدرن اس��ت، پس اگر به کالسیک عالقه 
دارید شاید خواندنش آسان نباشد؛ از طرفی موضوع سرراستی هم 
ندارد.پس اگر دنبال این هستید که بعد از یک روز کاری در دنیایی 
 شاد غرق ش��وید، خواندنش توصیه نمی ش��ود. این رمان یکی از 
مهم ترین آثار قرن بیستم است، از آن دست کتاب هایی که قبل  از 

مرگ حتماً باید خواند.

آئورا)کارلوس فوئنتس(
یک زن پیر که می خواهد خاطرات ش��وهر مرحوم��ش را کتاب 
کند، برادرزاده جوانش و مردی ج��وان که وظیفه تحریر خاطرات 
 را دارد در یک خانه  وهم آلود که همه چیز آن رنگ و بوی گذشته 
می دهد دور ه��م جمع می ش��وند. همین کافی نیس��ت تا برای 

خواندنش ترغیب شوید؟

خانه خوبرویان خفته)یاسوناری کاواباتا( 
جمله روی کتاب که نوش��ته برنده جایزه نوبل ادبیات و همچنین 
 برگزیده ب��ه عن��وان بهترین رم��ان قرن ژاپ��ن به ان��دازه کافی 
وسوس��ه کننده اس��ت. اما بد نیس��ت بدانید که گابریل گارس��یا 
 مارکز در تعری��ف از آن گفته، تنها کتابی اس��ت که آرزو داش��ته 

نویسنده اش باشد.

معرفی 10 کتاب برای گذراندن شب های پاییزی 

شب های بی پایان

 ناهید اگرچه دیگ�ر فرصت و حوصل�ه ای نمانده تا مث�ل قدیمی ها کرس�ی بگذاریم و دورت�ادور آن به 
قصه ای شیرین گوش دهیم، اما می توانیم شب های بلند پاییز را با کتاب های متفاوتی سپری کنیم؛  محمدطاهری

کتاب هایی از هر گوش�ه و کنار برای س�اعتی چند فارغ ش�دن از دغدغه های زندگی. این لیست 
پیشنهادی شامل کتاب های متفاوتی است که هر کدام از آنها دنیایی هستند پر از حرف و البته دنیایی برای حرف زدن!
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ابالغ
4375 کالسه پرونده: 91-135 شماره دادنامه: 401- 91/4/28 مرجع رسيدگي: شعبه هجدهم شوراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: جواد الماسي به نشاني اصفهان- خيابان پروين دوم- طبقه زيرين- بانک انصار 
خوانده ابراهيم رضائي حس��ين آبادي مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ هش��ت ميليون )8/000/000( 
ريال وجه چک به شماره 949886 گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي 
نمايد.رأي قاضي ش��ورادرخصوص دادخواس��ت جواد الماس��ي به طرفيت ابراهيم رضائي حسين آبادي 
به خواس��ته مطالبه مبلغ هش��ت ميليون ريال وجه يک فقره چک به ش��ماره 949886 عهده بانک صادرات 
به انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخير تأديه با توجه به دادخواس��ت تقديمي و مالحظه اصول مستندات 
دعوي و اينکه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار کافي در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوي 
و مس��تندات ابرازي خواهان ايراد و تکذيبي به عمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حکايت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکايت مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به اس��تناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئين دادرس��ي مدني و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ هش��ت ميليون ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت چهل هزار ريال به عنوان خس��ارت 
دادرسي به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود. شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
4376 کالس��ه پرونده: 1067/90 به موجب راي ش��ماره 271 تاريخ 91/3/7 حوزه 31 شوراي حل اختالف 
اصفه��ان که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه مجتبي مجيري فرزند مجيد مجهول المکان محکوم اس��ت به 
پرداخ��ت مبلغ پانزده ميليون ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ي هزار ري��ال به عنوان هزينه 
دادرس��ي و پرداخت خس��ارات تاخير و تاديه از تاريخ 89/10/10 لغايت زم��ان وصول و ايصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانک مرکزي در حق خواهان حس��ين پهلواني به نش��اني اصفهان- خ عس��گريه- روبروي 
بيمارس��تان عس��گريه- کوچه آرش پ 90 صادر و اعالم مي گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ ش��د، محکوم عليه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
ي��ا ترتيب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تيفاي محکوم به از آن 
ميس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم کند و اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد.ش��عبه 31 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگي
4377 نظر به اينکه آقاي مهدي کريمي فرزند نعمت اهلل دادخواس��تي به طرفيت اقاي محمودرضا عباس��ي 
بالباد فرزند علي به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال تقديم که به ش��وراي حل اختالف ش��عبه 2 
فالورجان ارجاع و به کالس��ه 871/91 ثبت و براي روز پنج ش��نبه مورخه 91/8/11 ساعت 11 صبح وقت 
رس��يدگي تعيين گرديده اس��ت. خوانده 1 مجهول امکان معرفي نموده است به تقاضاي خواهان و دستور 
ش��ورا/ دادگاه به اس��تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار رسمي درج و 
آگه��ي مي ش��ود و از خوانده دعوت م��ي نمايد که با مراجعه به دبيرخانه ش��وراي حل اختالف 2 حقوقي 
فالورج��ان و اعالم نش��اني و آدرس دقيق خود و دريافت نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم براي وقت 
مقرر در ش��وراي حل اختالف ش��عبه 2 فالورجان جهت رسيدگي حاضر ش��ويد در غير اين صورت اين 

2 آگهي به منزله ابالغ محس��وب شورا/دادگاه غيابًا رس��يدگي و تصميم مقتضي اعالم خواهد نمود.شعبه 
حقوقي شوراي حل اختالف فالورجان 

ابالغ وقت رسيدگي
4378 نظر به اينکه آقاي مهدي کريمي سهلواني فرزند نعمت اهلل دادخواستي به طرفيت آقاي محمد صادقي 
حس��نوند فرزند علي حسين به خواس��ته مطالبه 50/000/000 ريال تقديم که به شوراي حل اختالف شعبه 
2 فالورجان ارجاع و به کالس��ه 869/91ش2ح ثبت و براي روز پنج شنبه مورخه 91/8/11 ساعت 10/45 
صبح وقت رس��يدگي تعيين گرديده است. خوانده 1 مجهول المکان معرفي نموده است به تقاضاي خواهان 
و دس��تور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار رسمي 
درج و آگهي مي شود و از خوانده دعوت مي نمايد که با مراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف 2 حقوقي 
فالورجان و اعالم نشاني و آدرس دقيق خود و دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي وقت مقرر 
در ش��وراي حل اختالف ش��عبه 2 فالورجان جهت رسيدگي حاضر ش��ويد در غير اين صورت اين آگهي 
به منزله ابالغ محس��وب شورا/دادگاه غيابًا رسيدگي و تصميم مقتضي اعالم خواهد نمود.شعبه 2 حقوقي 

شوراي حل اختالف فالورجان 

ابالغ وقت رسيدگي
4379 نظر به اينکه آقاي مهدي کريمي سهلواني فرزند نعمت اهلل دادخواستي به طرفيت خانم بهناز محمدي 
خوانس��اري فرزند حس��ن به خواس��ته مطالبه 8/500/000 ريال تقديم که به شوراي حل اختالف شعبه 2 
فالورجان ارجاع و به کالس��ه 870/91ش2ح ثبت و براي روز پنج شنبه مورخه 91/8/11 ساعت 11 صبح 
وقت رس��يدگي تعيين گرديده اس��ت. خوانده 1 مجهول امکان معرفي نموده اس��ت به تقاضاي خواهان و 
دس��تور شورا/ دادگاه به اس��تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار رسمي 
درج و آگهي مي شود و از خوانده دعوت مي نمايد که با مراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف 2 حقوقي 
فالورجان و اعالم نشاني و آدرس دقيق خود و دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي وقت مقرر 

در ش��وراي حل اختالف ش��عبه 2 فالورجان جهت رسيدگي حاضر ش��ويد در غير اين صورت اين آگهي 
به منزله ابالغ محس��وب شورا/دادگاه غيابًا رسيدگي و تصميم مقتضي اعالم خواهد نمود.شعبه 2 حقوقي 

شوراي حل اختالف فالورجان 

اخطار اجرايي
4380 کالس��ه پرونده: 85/91 به موجب راي ش��ماره 507 تاريخ 91/4/19 حوزه دوم شوراي حل اختالف 
شهرستان فالورجان که قطعيت يافته است محکوم عليه مجيد مظفري فرزند صفر شغل آزاد مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت خسارت تأخير تأديه از 
تاريخ سررس��يد چک لغايت زمان اجراي حکم س��ي هزار ريال هزينه دادرس��ي در حق محکوم له مهدي 
کريمي سهلواني فرزند نعمت اهلل شغل آزاد به نشاني فالورجان ميدان فردوسي مبل خاورميانه و پرداخت 
يکصد هزار ريال در حق صندوق دولت به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محکوم عيه مکلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد راي بدهد در غير 
اينصورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل خواهد شد.شعبه 

دوم حقوقي شوراي حل اختالف فالورجان 

اخطار اجرايي
4381 کالسه پرونده: 82/91 بموجب راي شماره 508/91 تاريخ 91/4/19 حوزه دوم شوراي حل اختالف 

شهرس��تان فالورجان که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه حس��ين نقدي فرزند اصغر شغل آزاد مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ س��ي ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخير تأديه از 
تاريخ سررس��يد چک لغايت اجراي حکم و سي هزار ريال هزينه دادرسي در حق محکوم له مهدي کريمي 
س��هلواني فرزند نعمت اهلل شغل آزاد به نشاني فالورجان ميدان فردوسي مبل خاورميانه و پرداخت يکصد 

هزار ريال در حق صندوق دولت. 
به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
محک��وم عيه مکلف اس��ت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا 
ترتيب��ي ب��راي پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد راي بده��د در غير اينصورت پرونده جهت اقدام 
قانوني براي اجراي احکام دادگاه يا دادگس��تري محل تحويل خواهد شد.ش��عبه دوم حقوقي ش��وراي حل 

اختالف فالورجان 

اخطار اجرايي
4382 کالس��ه پرونده: 84/91 بموجب راي ش��ماره 506 تاريخ 91/4/19 حوزه دوم ش��وراي حل اختالف 
شهرس��تان فالورجان که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه محمد الريچه فرزند قدمعلي شغل آزاد مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت خس��ارت تأخير 
تأديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت لغايت اجراي حکم و مبلغ سي هزار ريال هزينه دادرسي در حق محکوم 
له مهدي کريمي س��هلواني فرزند نعمت اهلل ش��غل آزاد به نشاني فالورجان ميدان فردوسي مبل خاورميانه 
و پرداخت يکصد هزار ريال در حق صندوق دولت. به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون 
برنامه س��وم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محکوم عيه مکلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي 
ظ��رف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخ��ت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد 
راي بده��د در غي��ر اينصورت پرونده جهت اق��دام قانوني براي اجراي احکام دادگاه يا دادگس��تري محل 

تحويل خواهد شد.
شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف فالورجان 

اخطار اجرايي
4383 کالس��ه پرونده: 258/91 بموجب راي ش��ماره 615 تاريخ 91/4/31 حوزه دوم شوراي حل اختالف 
شهرستان فالورجان که قطعيت يافته است محکوم عليه حسين ابوالحسني فرزند هرمز شغل آزاد مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 8/820/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 
سررس��يد چک لغايت زمان اجراي حکم و س��ي هزار ريال هزينه دادرسي در حق محکوم له مهدي کريمي 
س��هلواني فرزند نعمت اهلل شغل آزاد به نشاني فالورجان ميدان فردوسي مبل خاورميانه و پرداخت يکصد 
هزار ريال در حق صندوق دولت. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محکوم عيه مکلف اس��ت: پ��س از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد 

آن��را بموق��ع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محکوم ب��ه و يا انجام تعهد و مفاد راي بدهد در غير 
اينصورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل خواهد شد.

شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف فالورجان 

ابالغ اجرائيه
4384 ش��ماره اجرائيه: 9110423633200150 ش��ماره پرونده: 9109983633200014 ش��ماره بايگاني 
شعبه: 910014 بموجب درخواست اجراي حکم مربوط به شماره دادنامه مربوطه 9109973633200341 
محکوم عليه عليرضا کوچکي فرزند حس��ين به نش��اني خميني شهر بلوار مطهري جنب بيمارستان ساعي 
منزل شخصي پ 124 محکوم است به پرداخت 100/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/055/000 ريال هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک ها )1390/12/15 
مبل��غ 35000/000 ريال-- 1390/12/10 به مبلغ 35/000/000 ريال --1390/12/15 به مبلغ 30/000/000 
ري��ال( در حق خواه��ان علي اکبر پرنده خوزاني فرزند مرتضي به نش��اني خميني ش��هر منظريه محله 2 
غرب پادگان خ راجي خ فارقاني جنوبي کوچه فرعي 412 پ977 و همچنين محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 

5/000/000 ريال به عنوان نيم عش��ر دولتي در حق صندوق دولت محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائي��ه: 1- پ��س از ابالغ اجرائيه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگ��ذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرا نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايي خود را به قسمت اجرا 
تس��ليم کند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود ک��ه قادر به اجراي حکم و پرداخ��ت محکوم به بوده ايد ليکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را 
معرفي نکنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي که اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه 
متعصر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي 
از ماده 34 اجراي احکام مدني مي باشد به قانون اجراي احکام مدني و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

21/1/79 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نماييد.
م الف 12859شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان خميني شهر 

ابالغ راي
4385 ش��ماره دادنامه: 9109970351300588 ش��ماره پرونده: 9109980351300454 ش��ماره بايگاني 
ش��عبه:910460 تجديدنظر خواه: آقاي ش��کراله قليجائي با وکالت آقاي جان اله گردان به نشاني خ نشاط- 
چهارراه هش��ت بهش��ت غربي- اول فرش��ادي- ط اول- دفتر وکالت تجديد نظر خواندگان: 1- آقاي سيد 
حس��ام رهنمايي به نشاني شهرضا- خ ارشاد- کوي 30- پ4، 2- آقاي محمود صفري به نشاني مجهول 
المکان خواس��ته: اعتراض به راي ش��وراي حل اختالف گردشکار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي دادگاه: درخصوص تجديدنظرخواهي ش��کراهلل قليجائي با وکالت جان اهلل نورگوران به طرفيت س��يد 
حس��ام رهنمائي نس��بت به دادنامه ش��ماره 115مورخ 90/2/26 که در مقام واخواهي از دادنامه ش��ماره 
254 مورخ 87/9/25 ش��عبه 15 ش��وراي حل اختالف اصفهان صادر گرديده با توجه به محتويات پرونده 
و اينکه در خصوص چک ش��ماره 58966 بانک س��په ش��عبه دکتر بهش��تي اصفهان طي دادنامه ش��ماره 
8909970353801150 مورخ 89/8/17 ش��عبه محترم 112 جزائي اصفهان اتخاذ تصميم گرديده و فردي 
بنام محمود صفري به اتهام س��رقت چک مذکور و جعل امضاء چک و اس��تفاده از سند مجعول محکوميت 
حاصل نموده اس��ت و سيد حس��ام رهنمايي اظهار داشته چک مذکور را از محمود صفري گرفته است لذا 
دادگاه تجديدنظرخواهي را وارد تش��خيص عليهذا دادگاه به اس��تناد ماده 31 قانون شوراهاي حل اختالف 
دادنامه هاي صادره مذکوره را نقض و حکم به رد دعوي خواهان بدوي س��يد حس��ام رهنمايي صادر و 

اعالم مي نمايد. رأي صادره قطعي است. م الف/10918 شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
4386 کالس��ه پرونده: 275/91ش3 به موجب راي شماره 723 تاريخ 91/5/4 حوزه 3 شوراي حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه آقاي روح ا... ش��اهين فرزند محمدرضا مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت عين يکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادي طرح جديد و عين پنجاه مثقال 
طالي ساخته شده 18 عيار در حق محکوم له خانم سپيده هاشمي به نشاني اصفهان - خيابان نظرشرقي- 
کوچه آسياب- ساختمان 151 واحد D. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ 
شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تيفاء محکوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تس��ليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم عليه قادر ب��ه اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن ب��راي فرار از آن اموال خود 
را معرف��ي نک��رده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه 
متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.شعبه سوم 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

مزايده
4387 پرونده اجرايي کالس��ه: 20677-775/2 شش��دانگ يکبابخانه پ��الک 5000/6144 واقع در مفت آباد 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خيابان سجاد کوچه شهيد غالمعليان، پالک 35 بمساحب 135/90 
متر مربع که اسناد مالکيت آن در صفحات 579 و 473 الي 482 دفتر 628 و 1188 و شماره ثبت 116364 
و 221048 و 220150 و 220152 و 220154 بنام آقايان س��يد مجتبي، س��يد محس��ن، سيدمهدي و سيد 
مصطفي و خانم منيرالس��ادات )همگي( غرضي س��ابقه ثبت و س��ند دارد که طبق نظر کارش��ناس رسمي 
پالک فوق با قدمت حدود 30 س��ال بازس��ازي شده، سه واحد مسکوني در سه طبقه بانضمام پارکينگ در 
طبقه همکف، بمس��احت 258 مترمربع اعياني، با ديوارهاي باربر و س��تون هاي فلزي و س��قف تيرآهن و 
طاق ضربي، نماي آجر در س��مت گذر، بدنه اندود گچ سفيد، دربهاي داخلي چوبي و درب و پنجره بيروني 
آلومينيوم، آش��پزخانه اوپن، بانضمام حمام، و س��رويس بهداشتي با بدنه کاشي و کف سراميکي، سيستم 
س��رمايش کولر، گرمايش بخاري گازي، داراي انش��عابات آب و گاز مشترک و دو کنتور برق تکفاز و يک 

کنتور سه فاز مي باشد و تا مورخ 92/2/7 بيمه مي باشد.
طبق سند رهني شماره 54247- 83/6/7 دفتر اسناد رسمي 17 اصفهان در رهن بانک صادرات شعبه ميدان 
انقالب اصفهان واقع مي باش��د از س��اعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 91/7/19 در اداره اجراي اسناد 
رس��مي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- چهارراه اول سمت چپ به مزايده گذارده مي شود. 
مزايده از مبلغ پايه 1/250/000/000 ريال )يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال( شروع و به هرکس 
خريدار باش��د به باالترين قيمت پيش��نهادي نقدا فروخته مي ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي 

آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آن 
معلوم ش��ده يا نشده باش��د به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد مي گردد ضمنا اين آگهي در 
يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 91/7/1 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي 

روز مزايده به روز بعد موکول مي گردد.
م الف/10752 اسدي- رئيس اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان 

ابالغ
4388 نظر به اينکه در پرونده کالس��ه 910601/ک101 اين دادگاه آقاي مهدي رفيعي فرزند منوچهر متهم 
به مشارکت در آدم ربايي مي باشد وقت رسيدگي پرونده براي مورخ 1391/8/8 ساعت 8/30 صبح تعيين 
گرديده لذا باتوجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار يک نوبت آگهي به نامبرده ابالغ مي 
نمايد. در وقت مقرر جهت رس��يدگي حاضر گرديده بديهي اس��ت در صورت عدم حضور متهم در وقت 
مقرر وقت رسيدگي ابالغ شده محسوب و دادگاه غيابًا مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد نمود.شکراني مدير 

دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي شهرستان خميني شهر 

ابالغ
4389 شماره درخواست: 9110463634600006 شماره پرونده: 9109983634600149  در پرونده کالسه 
910159 اي��ن ش��عبه آقاي عباس لري فرزن��د مصطفي و خانم نرگس عادلي فرزند رضا متهم هس��تند به 
تحصي��ل مال از طريق نامش��روع و به لحاظ معلوم نبودن نش��اني آنها به تجويز م��اده 115 قانون آيين 
دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کيفري مرات��ب را در روزنامه آگهي تا در مدت يک ماه از 
تاريخ نش��ر آگهي در شعبه اول دادياري دادس��راي عمومي و انقالب خميني شهر واقع در منظريه- بلوار 
دانش��جو حاض��ر تا از اتهام وارده دفاع نماين��د و در غير اين صورت در وقت مقرر رس��يدگي و تصميم 

مقتضي صادر مي شود.شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب خميني شهر 

ابالغ راي
4390 ش��ماره دادنامه: 1063-91/6/21 کالس��ه: 91-312 مرجع رسيدگي: شعبه نهم شوراي حل اختالف 
اصفه��ان خواهان: اصغر عطائي به نش��اني اصفهان خيابان ارتش بين بانک کش��اورزي و بانک تجارت 
جنب برق ش��عله لوازم خانگي نگين خوانده: طوران جهانبخش به نشاني اصفهان شهرک وليعصر خيابان 
عرفان کوچه اول س��مت راست منزل اول س��مت چپ در حال حاضر مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
5/000/000 ريال وجه س��فته ش��ورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي 
مبادرت به صدور راي مي نمايد:راي قاضي ش��وراي حل اختالف: درخصوص دادخواس��ت اصغر عطائي 
به طرفيت طوران جهانبخش به خواس��ته مطالبه مبلغ 5/000/000 ريال وجه دو فقره سفته به شماره هاي 
948551 و 948552 )س��ري/ذ( باتوجه به دادخواس��ت تقديمي و مالحظه اصول مس��تندات دعوي و اينکه 
خوانده با ابالغ قانوني از طريق نش��ر آگهي و انتظار کافي در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي 
و مس��تندات ابرازي خواهان ايراد و تکذيبي به عمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حکايت از اشتغال ذمه 
ي خوانده به خواهان را حکايت مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي خواهان به اس��تناد ماده 198 
قانون آيين دادرس��ي مدني و مواد 309 و 307 قانون تجارت حک��م به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود. 
م الف/ 10677 شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
4391 کالس��ه: 190/91ح/2 ش��ماره: 309- 91/6/25 مرجع رسيدگي ش��وراي حل اختالف حوزه: دوم به 
نش��اني خميني شهر خواهان: مرتضي بختياري فرزند حسين به نش��اني رهنان- کوچه شهيد باباصفری 
کوچه ش��هيد  ترابی خوانده: مجيد علي زاده راد مخي فرزند رحيم مجهول المکان موضوع: تخليه و فس��خ 

شورا با اعالم ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به اتخاذ حکم مي نمايد. 
در خص��وص دادخواس��ت آقاي مرتضي بختياري فرزند حس��ين ب��ه طرفيت آقاي مجيد عل��ي زاده راد 
مخي فرزند رحيم به خواس��ته تقاضای صدور حکم به فس��خ قرارداد اجاره س��ند 90/11/9 و تخليه عين 
مس��تاجره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها و کليه خسارات قانوني مقوم به 17/000/000 ريال با مالحظه 
و دادخواس��ت و اس��تماع اظهارات خواهان و تحقيقات انجام ش��ده و اينکه خوانده دفاعي به عمل نياورده 
اس��ت و باتوجه به بند 604 قرارداد اجاره و ذيل قرارداد مذکور و مستنداً به مواد 192- 515- 519 قانون 
آيين دادرس��ي مدني و مواد 10-219-223 قانون مدني حکم به فس��خ قرارداد اجاره مذکور و  تخليه عين 
مس��تأجره آن و محکوميت خوانده به پرداخت 34/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق خواهان صادر 
و اعالم مي دارد. اجراي حکم تخليه س��ند وام توديع مبلغ 10/000/000 ريال مبلغ واريز مستاجر به دايره 
اجرا مي باش��د. راي صادره غيابي و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين ش��ورا و پس از 
انقضاي مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومي خميني ش��هر مي باشد.ش��عبه دوم 

حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر

ابالغ
4392 کالس��ه پرونده: 910025 خواهان: کبري حس��ين پور با وکالت آسيه غالمي خوانده: بهرام غالمي- 
ناصر صفدريان- عبداهلل حس��ن پور- گوهر حسن پور- ماه سلطان اشرفي- علي رحم حسن پور- پرويز 
حس��ن پور- مريم اشرفي دهکردي خواسته: الزام به انتقال س��ند وقت رسيدگي: 1391/8/3 ساعت 9/30.

شعبه هشتم شوراي حل اختالف شهرکرد 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

گل محمدی در یک قدمی پرسپولیس
سرمربی تیم فوتبال صبای قم امروز از این تیم جدا می شود تا پس از 
مذاکره مدیرعامل این باشگاه با محمد رویانیان به زودی به نیمکت 

پرسپولیس اضافه شود. 

حسین شمس رو در روی ترابیان
 اعضای کمیته فوتسال فدراس��یون فوتبال روز دوشنبه هفته جاری  
برای نخستین بار گردهم خواهند آمد.  نشست اعضای کمیته فوتسال 
فدراس��یون فوتبال از ساعت ۱۱ صبح روز دوش��نبه سوم مهرماه در 
دفتر رییس فدراسیون برگزار می شود.  این نخستین نشست کمیته 
فوتسال فدراسیون فوتبال پس از انتخاب و معرفی اعضای این کمیته 
در تاریخ هشتم مردادماه ۱۳۹۱ است. علی اکبر ابرقویی نژاد، علیرضا 
مراد حاجت��ی، علیرضا مرتضایی و حس��ین ش��مس اعضای کمیته 
فوتسال فدراسیون فوتبال هستند؛ کمیته ای که ریاست آن برعهده 

عباس ترابیان است. 

شکست تلخ تیران در رفسنجان
تیم فوتبال ساحلی تیران اصفهان در اولین هفته از رقابت های لیگ 
برتر بانوان برابر مس رفسنجان شکس��ت خورد. تیران دارنده عنوان 
نایب قهرمانی فص��ل قبل، امیدوار ب��ود آغاز خوب��ی در رقابت های 
امسال داشته باشد، اما اولین هفته و در مصافی نزدیک برابر نماینده 
رفس��نجان که امس��ال به نظر می رسد مش��کالت مالی را فراموش 
کرده است با نتیجه پنج بر شش شکست خورد. تیم فوتبال ساحلی 
شهرداری تیران نیز این هفته  در دیدار با گلسا پوش یزد چهار بر سه 

شکست را پذیرفت.

رضایی دیدار سپاهان را از دست داد
غالمرضا رضایی مهاجم تیم پرسپولیس در دیدار روز یک شنبه این تیم 
مقابل سپاهان به میدان نخواهد رفت.گویا مصدومیت او به حدی است 
که نمی تواند تا بازی یک شنبه خود را آماده کند، بنابراین در این مسابقه 
به میدان نخواهد رفت.  قاضی و ماهینی دو بازیکن دیگر پرسپولیس 
مشکلی برای بازی کردن مقابل س��پاهان ندارند. پرسپولیس به جز 
رضایی در دیدار با سپاهان فشنگچی و پوالدی را نیز در اختیار ندارد. 

  نخستین حضور ایران
  در فینال کاپ آسیا

ملی پوشان بسکتبال کشورمان با برتری مقابل فیلیپین جواز حضور 
در دیدار نهایی چهارمین دوره رقابت های بس��کتبال قهرمانی کاپ 
آسیا را به دس��ت آوردند. تیم ملی بسکتبال کش��ورمان کوارتر اول 
بازی را با شکست ۱6 بر ۱7 پشت سر گذاشت اما در کوارترهای دوم 
تا چهارم به ترتی��ب با نتایج ۱4 بر ۱۳، 2۳ ب��ر ۱7 و 24 بر ۱۳پیروز 
شد و جواز حضور در فینال مسابقات را به دس��ت آورد.  اولین دوره 
رقابت های بسکتبال کاپ آسیا سال 2004 برگزار شد و پس از وقفه 
در س��ال 2006 مجددا به صورت دو سال در میان پیگیری شد. تیم 
ملی بسکتبال ایران در حالی در چهارمین دوره رقابت های قهرمانی 
کاپ آسیا شرکت کرده است که هیچ س��ابقه ای از قهرمانی در این 

رقابت ها ندارد. 

 افتتاح نمایشگاه افالکیان خاکی
 با مشارکت فوالد ماهان

به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه بزرگ افالکیان خاکی، ماکت 
عملیات والفجرپنج و نمایش��گاه بزرگ کتاب  ب��ا حضورمحمدرضا 
ساکت مدیرعامل باشگاه فرهنگی- ورزش��ی فوالد ماهان سپاهان، 
سرهنگ ناظمیان فرمانده سپاه ناحیه برخوارو میمه و شاهین شهر، 
اعضای شورای ش��هر حبیب آباد، روحانیت معزز و مردم شهید پرور 

این شهر روز چهارشنبه افتتاح گردید.

پایان چهارمین المپیاد فرهنگی 
ورزشی روستاییان  اصفهان

گروه ورزش:   به مناسبت دهه کرامت و بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
چهارمین المپیاد فرهنگی- ورزشی روستاییان ویژه بانوان استان اصفهان 
در شش رشته دوومیدانی،طناب کش��ی،دال پالن،هفت سنگ،لی لی و 
بازی های بومی محلی روز پنج شنبه در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان 
انجام شد که در رشته دوومیدانی، شهرس��تان خوانسار به مقام نخست 
رسیدوکاشان و مبارکه به ترتیب دوم و سوم شدند. اصفهان در رشته دال 
پالن جایگاه نخس��ت را از آن خود کرد،آران و بیدگل به رتبه دوم دست 

یافت و لنجان در مکان سوم ایستاد.
 شهرس��تان ه��ای مبارکه،لنج��ان و کاش��ان در رش��ته هف��ت 
س��نگ به ترتیب به مقام اول تا س��وم دس��ت یافتند.  در ب��ازی لی لی 
نی��ز نج��ف آب��اد اول شد،فریدونش��هر ب��ه مق��ام دومی دس��ت یافت 
و شهرس��تان اصفه��ان مقام س��وم را کس��ب ک��رد. س��میرم،دهاقان 
 و آران و بی��دگل شهرس��تان های��ی بودن��د ک��ه در ب��ازی ه��ای

بومی محلی عناوین برتر را به دس��ت آوردند. در رشته طناب کشی سه 
شهرستان لنجان،اصفهان و کاشان بر جایگاه اول تا سوم ایستادند.

نیم فصل از سپاهان جدا می شوم
احمدجمشیدیان/هافبک سپاهان

چیدمان بازیکنان،  سلیقه ای است. من تا نیم فصل در سپاهان می مانم و 
تا آن زمان هرگاه به من نیاز پیدا کنند به تیم کمک می کنم. در نیم فصل 
نیز به احتمال خیلی زیاد سعی می کنم جدا شوم چون احساس می کنم 
می توانم در باشگاه های دیگر شرایط بهتری داشته باشم،  البته اکنون 
نیز شرایطم بد نیس��ت اما فکر می کنم آنقدر که می توانم در تیم های 
دیگر موفق باشم با شرایط فعلی در سپاهان نمی توانم موفق باشم. هیچ 

ندارد و من کامال مسالمت گونه مش��کلی هم وجود 
به باشگاه گفته ام که حتی آمیز جدا خواهم شد.حتی 
س��پاهان ب��روم حاضرم اگر قرار ش��د نیم فصل از 

قراردادم را تمدید ی��ک س��ال دیگر 
نیم فصل بروم.کنم اما یک 

سپاهان از جام باشگاه های 
آسیا انصراف داد

تیم هندبال سپاهان از حضور در جام باشگاه های آسیا انصراف 
داد تا ثامن الحجج)ع( سبزوار تنها نماینده ایران در این رقابت ها 
باش��د. س��پاهان پرافتخارترین تیم هندبال باشگاهی ایران 
که سابقه کسب مدال نقره در جام  باش��گاه های آسیا سال 
2004 را هم در کارنامه خ��ود دارد بنابه دالیل نامعلوم عصر 
روزچهارش��نبه عدم حضور خود در این رقابت ها را رسما به 
فدراسیون اعالم نمود. از روزهای گذشته زمزمه هایی مبنی بر 

عدم حضور سپاهان در این رقابت ها شنیده می شود. 

 هیأت تنیس 
از بالتکلیفی درآمد    

طی حکمی از س��وی رییس فدراس��یون تنی��س روی میز 
سرپرست هیأت تنیس روی میز اس��تان اصفهان منصوب 
شد. بنا بر پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
مهدی تکابی طی حکمی از س��وی محمد زارع پور ریاست 
فدراسیون به عنوان سرپرست هیأت تنیس روی میز استان 

اصفهان منصوب شد. 

تیمداری ماهان 
درکشتی؛شاید وقتی دیگر

  تعدادی از کش��تی گیران آزادکار المپیکی کشتی ایران به 
تیم های مختلف در لیگ برتر پیوس��تند. حسن رحیمی و 
صادق گودرزی آزادکاران وزن ه��ای ۵۵ و 74 کیلوگرم به 
تیم ثامن الحجج)ع( سبزوار پیوستند.  همچنین مسئوالن 
تیم صدرای داماش بابل نیز با احس��ان لشکری آزادکار وزن 
۸4 کیلوگرم به توافق رسیدند و کمیل قاسمی آزادکار وزن 
۱20 کیلوگرم به تیم پرس��پولیس جویبار پیوس��ت.  رضا 
یزدانی آزادکار وزن ۹6 کیلوگرم نیز که به دلیل مصدومیت 
نمی تواند در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت کند، قرار است به 
عنوان مدیر فنی، تیم پرس��پولیس جویبار را همراهی کند.  
هنوز خبری در پیوستن مسعود اسماعیل پور و مهدی تقوی 
آزادکاران وزن های 60 و 66 کیلوگرم کشورمان به تیم های 
لیگ برتری منتشر نشده اس��ت.  فوالد ماهان مدتی پیش از 
حضور در لیگ برتر و مذاکره با ملی پوشان مطرح ایران خبر 
داد اما هنوز حضور این تیم در رقابت ها مشخص نیست و به 
احتمال فراوان از تصمیم خود مبنی بر تیم داری در کش��تی 

منصرف خواهند شد.

منهای فوتبال
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تیم های فوتبال خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی و منتخب جام جهانی ۱۹۹۸ به مناسبت گرامیداشت 
چهلمین روز درگذشتگان زلزله آذربایجان و کمک به دانش آموزان این منطقه  امروز ساعت ۱6:4۵ در ورزشگاه 

شهید شیرودی به مصاف هم می روند.

در نگاه اول ش��اید منطقی باش��د که بگوییم حساس��یت این 
مسابقه آنقدر باال بود که هر دو تیم در ابتدا به فکر گل نخوردن 
بودند و به همی��ن خاطر احتیاط به خص��وص در دقایق اولیه 
بازی در دستور کار هر دو تیم قرار گرفته بود اما انتظار داشتیم 
س��پاهان به عن��وان میزبانی ک��ه از حمایت ده ه��زار هوادار 
پرش��ورش هم برخوردار بود الاقل فشار بیش��تری را بر روی 

دروازه االهلی ایجاد کند که این گونه نشد.
 برتری نیمه محسوس سپاهان در طول نیمه اول هرگز باعث 
نشد زردها بتوانند برتری خودشان را به حریف دیکته کنند و 
برعکس این تیم عربستانی بود که با انجام یک بازی فشرده در 
مقابل محوطه جریمه خودشان تقریبا خط هافبک سپاهان را 

از جریان بازی خارج کرد. 
حضور پنج هافبک قدرتی ک��ه محرم را تک و تنه��ا در میانه 
میدان احاطه کرده بودند باعث شد تا کاپیتان سپاهان نمایشی 
متوسط در این بازی داشته باشد و بقیه هافبک ها هم با وجود 
تالش بسیار زیادی که از خود نشان دادند هرگز نتوانستند به 

انجام وظیفه محرم در میانه میدان کمکی بکنند. از یک طرف 
جعفرپور بعد از مدت ها به عنوان مدافع راست به میدان رفته 
بود تا شاید با استفاده از س��رعتش مدافعان کناری االهلی را 
دور بزند و توپ های مناسبی را برای خط حمله تیمش ارسال 
 کند ولی تنها چی��زی که از جعفرپور در این ب��ازی به جا ماند 
ش��وت های بی هدف��ی بود ک��ه در دقای��ق پایان��ی و در اوج 
حمالت سپاهان به س��مت دروازه عبداهلل ابراهیم حواله کرد 

و سروصدای بقیه بازیکنان را درآورد. 
حضور س��ه هافبک با خصوصیات تدافعی تر نس��بت به بقیه 
یعنی ابراهیمی،کاله کج و بولکو باعث شده بود تا خط هافبک 
س��پاهان ناخودآگاه عقب نش��ینی کن��د و همین مس��أله به 
عربس��تانی ها فرصت داد تا در جن��گ های میان��ه میدان با 

سپاهانی ها برابری داشته باشند. 
کرانچار که در اکثر بازی های لیگ با حضور دو هافبک دفاعی 
تیمش را ب��ه میدان فرس��تاده حتی در این ب��ازی هم حاضر 
نش��د ترکیب تیمش را هجومی تر کند و همین مسأله قدرت 

تهاجمی س��پاهان را هم کم ک��رد. کرانچاری ک��ه در بازی با 
فجرسپاس��ی در همین ورزشگاه فوالدش��هر در بیست دقیقه 
پایانی تیمش را با چه��ار مهاجم تخصصی آرایش داده بود، در 
مقابل االهلی آنقدر احتیاط به خ��رج داد که حتی حضور 20 
دقیقه ای سوکای و نمایش ده دقیقه ای غالمی هم دردی را از 
او دوا نکرد، چون هم جالوویچ تعویض شده بود و هم محرمی 
در میدان نبود که بتواند الاقل برای یک بار هم که ش��ده خط 
هافبک تیم��ش را تغذیه کند. البته باید ی��ادی هم از تعویض 
امید ابراهیمی کرد که هنوز هم مش��خص نیست به چه دلیل 
انجام شد و با وجود این که گفته می شود او مشکل مصدومیت 
داش��ته ولی اعتراض او نش��ان می دهد که دلی��ل تعویض او 
 مسئله دیگری بوده اس��ت و همین تعویض بود که حتی تک 
شانس های سپاهان بر روی شوت های از راه دور را از بین برد و 
شاید بهتر بود کرانچار به جای تعویض ابراهیمی با انگیزه الاقل 
یکی از سوگلی هایش از بین کاله کج و بولکو را از زمین خارج 
 می کرد تا از این طریق همچنان قدرت هجومی تیمش را حفظ 

کند. 
از نوع بازی کاله کج و بولکو مشخص است که هیچ کدام توانایی 
بازی در پست هافبک کناری را ندارند و این دو بازیکن حتی به 
تعداد انگشتان یک دست هم نتوانستند بر روی دروازه االهلی 
توپ بریزند. البته مهم ترین ضعف سپاهان در خط حمله را باید 
در این مسئله دانست که هافبک های سپاهان در تمام طول نود 
دقیقه سعی در رساندن توپ به خلعتبری داشتند تا شاید او با 
استفاده از تکنیکش از پس مدافعان االهلی بربیاید ولی یارولیم 
خیلی زود دست کرانچار را خواند و به مدافعانش توصیه کرد تا 
یک بازی نفر به نفر را با خلعتبری انجام دهند و همین مسئله 
باعث شد مهاجم ملی پوش سپاهان مجبور شود برای توپگیری 
به س��مت میانه میدان عقبگرد کند که این اتفاق او را از خط 

دروازه حریف دور و تقریبا کارایی خلعتبری را نصف کرد. 
کرانچار اگر می خواهد در بازی برگشت به نتیجه مناسب برای 
صعود دس��ت پیدا کند باید بارها و بارها بازی رفت تیمش در 
مقابل االهلی را آنالیز کند و ترکیب تیمش را طوری به میدان 
بفرستد که شایسته س��االری بر سوگلی س��االری ارجحیت 
داش��ته باش��د، وگرنه این االهلی که در بازی چهارشنبه شب 
بارها دروازه سپاهان را تهدید کرد بدون شک در خانه خودش 
دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت و اگر قرار باشد 
که سپاهان نسنجیده در عربستان بازی کند شاید کرانچاری 
که از همین حاال ق��ول گلزنی و صعود به مرحل��ه بعد را داده، 

بدقول از آب دربیاید!

 خبری از سپاهان هجومی نبود

االهلی خطرناک تر از این حرف هاست

تساوی بدون گل سپاهان در مقابل االهلی باعث شد تا زردها با امیدواری بیشتری نسبت به  مسعود 
حریفشان راهی عربستان شوند تا ش�اید با یک پیروزی و یا حتی تساوی با گل راهی مرحله افشاری

نیمه نهایی شوند اما با این وجود باز هم باید گفت شاید نمایشی که سپاهان چهارشنبه شب 
در مقابل االهلی ارایه داد کیلومترها با آن تیم ایده ال کرانچار تفاوت داشت. 
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ابراهیمی: اشتباه 
کردم، پشیمانم!

 احمدی: من هم
 ۲ نارنجک انداختم!

امید ابراهیمی در جریان بازی سپاهان مقابل االهلی نسبت به تعویضش در 
بازی اعتراض کرد و با این اعتراض خود سپاهان را به حاشیه برد. وی در این 
باره گفت: متأسفانه به خاطر تعصب بیش از حدم بود که از تعویض عصبانی 
شده بودم. من بین دو نیمه مشکلی از ناحیه همسترینگ داشتم و احساس 
کردم که کشیدگی پیش آمده است. پزشک تیم نیز به من اجازه بازی نداد اما 
من به اصرار خودم در نیمه دوم بازی کردم.  فکر می کنم کرانچار به خاطر تیم و 
همچنین بازی های حساسی که در آینده داریم مرا تعویض کرده است تا مبادا 
مصدومیتم حادتر شود. من از حرکاتم پشیمان هستم و نباید آن رفتار را انجام 
می دادم. وی افزود: به نظر من همین که گل نخوردیم خیلی به نفع ماس��ت 
و فکر می کنم با گلزنی در دیدار بعدی بتوانیم راه صعود خود را هموار کنیم. 

 مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: من هم دو نارنجک که عمل نکرده بود 
را از زمین چمن به آرامی بیرون گذاشتم و این شانس عادل بود که وقتی 
آن نارنجک را از زمین به بیرون انداخت عمل کند و بترکد! علی احمدی 
درخصوص دیدار سپاهان و االهلی و تساوی بدون گل این دو تیم اظهار 
داشت: در جده فشار روانی روی االهلی بیشتر است و ما اگر در آنجا بتوانیم 
یک گل بزنیم کارمان خیلی راحت می ش��ود و طبیعتا کار االهلی بسیار 
سخت می شود. وی که در این بازی برای اولین بار در کنار فرشید طالبی 
در قلب دفاع سپاهان قرار گرفته بود، در این خصوص گفت: طبیعی است 
که با طالبی هماهنگ تر باشم زیرا چند سال در کنار یکدیگر بازی کردیم 

و از بازی هم به خوبی شناخت داریم.

شاهین: کاکا به لیگ ترکیه می رود
نوری شاهین که فصل پیش در رئال مادرید بازی های کمی انجام داد و 
در این فصل به شکل قرضی راهی لیورپول شد در گفتگویی اعالم کرده 
مقصد بعدی کاکا لیگ ترکیه است و حتی تیم آینده این بازیکن را هم 

می داند. این نقل و انتقاالت  زمستان اتفاق خواهد افتاد.

تمدید قرارداد بارسا با مسی
 چهار سال از قرارداد لیونل مسی 2۵ ساله باقی 
مانده است ولی به دلیل فرم کنونی این بازیکن 
سران باشگاه کاتاالن تصمیم گرفته اند قرارداد او 

را باز هم تمدید کنند.  

کی روش تماشاگر ویژه بازی سپاهان
کی روش دیدار تیم های پرس��پولیس و سپاهان از 
هفته نهم رقابت های لیگ برتر را از نزدیک تماش��ا 
خواهد کرد.کی روش و دس��تیارش دن گاسپار روز 

یک شنبه به اصفهان سفر می کنند. 04
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این هفته همیشه با حال و هوای خاص 
گروه 
همراه بوده است. حداقل برای آنهایی که ورزش

هنوز در این آشفته بازار کمبود ستاره، 
به جای فوتبالی ها  و سینمایی ها ، آدم هایی چون حاج حسین خرازی 
برایشان اسطوره است ونمی توانند فراموشش کنند.  در این که امروز 
برخی جوانان دلش��ان فرس��نگ ها با ایدئولوژی های حاج حسین 
 خ��رازی و همراهان��ش فاصل��ه دارد و عشقش��ان هنرپیش��ه ها و 
فوتبالیست های بعضا توخالی است هیچ شکی نیست؛کسانی که اگر 
تنها یک صفر از رقم قرادادهایش��ان کم ش��ود آس��مان را به زمین 
می آورند و آنچنان نغمه نداری سر می دهند و کاسه چه کنم چه کنم 
دست می گیرند و از رسانه ها به عنوان تریبون شخصی برای گرفتن 
حق و حقوق خود استفاده می کنند. شاید خیلی از این قماش به او و 
همرزمانش کاری نداشته باشند؛  این که چطور زیستند و چه غریبانه 
از این سرزمین کوچ کردند.  اما باز هم هستند کسانی که حاج حسین 
برایشان غایت هرچیزی در این دنیاست و لبخند افسانه ای حاجی گره 
گشای مشکلشان است. هنوز هستند آدم هایی که با دیدنش و آمدن 

سر بوستان بهشتی اش از خود بی خود می شوند و زندگیشان، باز رنگ 
و لعاب دیگری می گیرد و با همه اندوهی که در سینه دارند با دیدن 
لبخند پرمعنا و خیل مشتاقانش برای ادامه زندگی انرژی  و امید دوباره 
می گیرند.  دیروز مطلب یکی از همکاران��م را می خواندم که او هم 
همانند دیگر مش��تاقان حاجی چه خوب اثرگذاری او  در زندگی را 
 توصیف کرده ب��ود: همه می آین��د، ادای احترام م��ی کنند وچند 
کلمه ای با تو هم صحبت می ش��وند، می دانند در مقابل چه کسی 
نشسته اند، کوه غصه اگر دارند از شجاعت تو الهام می گیرد، حالشان 
 اگر خراب اس��ت دل به دریای دل تو می زنند، از غرور داش��تن تو، 
وطن پرستی، دالوری و جنگاوری چون تو مو به تنشان سیخ می شود، 
فاتحه ای می خوانند، حالشان خوب می شود، چون می دانند کسی 
که روبه رویشان خوابیده اسطوره خودشان و تمام هم نسل هایشان 
است. دل هم نسل های کسی که اسطوره واقعی بود تنگ شده است،  
این روزها  معنا و مفهوم اسطوره توسط برخی افراد ناآگاه،  لگدمال 
شده است.  الگوی برخی جوانان امروز برخی از این آدم های دم دستی 
زمینی شده اند.کس��انی که برای نخواندن نماز و نگرفتن روزه شان 
منشوری می شوند، احترام به بزرگ تر و خویشتنداری در قاموسشان 
جایی ندارد و غیرت و تعصب به خاک و میهن و تیم ملیش��ان دیگر 
پشیزی برایشان ارزش ندارد. آن زمان جمله مشترک حاج حسین 
خرازی با همرزمان و سربازان افالکی چه بود  و حاال  ادبیات جوانان 
چه شده است! آن زمان نام جوانانی چون حاجی لرزه بر اندام هرچه 
بعثی بود می انداخت و امروز تیم ایران با گردانی از بازیکنان میلیاردی 
در مقابل تیم درجه چندم آسیا زانو می زند، در حالی که ککشان هم 
نمی گزد و بازهم مغرورند....حاجی! چقدر زود همه چیز رنگ باخت... 

به مناس��بت هفته دولت و همچنین 
 داوود
 شیخ جبلی

افزایش ایج��اد فضای ورزش��ی بین 
کارکن��ان و مس��ئولین در س��ازمان 
همیاری ش��هرداری ه��ای اس��تان و همچنین اس��تانداری، 
بخشداری، فرمانداری و مجموع شهرداری های استان اصفهان 
طبق سنوات گذش��ته، مس��ابقات والیبال با حضور 24 تیم در 
استان اصفهان  از هفتم شهریورماه و به مدت یک ماه کار خود 

را آغاز کرد. 
تقی شاهی مسئول برگزاری مسابقات والیبال سازمان همیاری 
شهرداری های اس��تان اصفهان در گفتگو با زاینده رود با اشاره 
به حضور دو تی��م منتخب ش��هرداران در قالب ای��ن 24 تیم، 
گفت: امسال نسبت به سال گذش��ته با رویکرد بهتر و کیفیتی 
مطلوب تر در مس��ابقات حضور پیدا کرده ایم، به طوری که دو 
تیم از 24 تیم حاضر، منتخبی از ش��هرداران اس��تان اصفهان 
است که با یکدیگر به رقابت می پردازند. وی همچنین تصریح 
کرد: مس��ابقات با حضور 24 تیم برگزار می ش��ود که با توجه 

به نظرات هیأت والیبال اس��تان اصفهان ک��ه همیار و عنصری 
مؤثر در برگزاری این رقابت ها هستند، بسیار نادر است که در 
یک مسابقه این تعداد تیم حضور پیدا کنند. مسئول برگزاری 
مسابقات با اذعان بر این که حضور مدیرعامل جدید باعث ایجاد 
رویکردهای مطلوب در مس��ابقات امسال شده، گفت: امسال با 
 حضور مدیرعامل جدید، مس��ابقات با کیفی��ت بهتری برگزار

 می شود و می توان گفت که شاهد رش��د بهتری خواهیم بود. 
وی ادام��ه داد: در برگزاری مس��ابقات قطعا مش��کالتی پیش 
خواهد آمد و ما درصدد هس��تیم تا با پیش��گیری از آن، بر این 
مش��کالت فائق آییم. ش��اهی با اعالم این مطلب که قرار است 
س��ازمان همیاری ش��هرداری های اس��تان اصفهان س��النی 
ورزشی را احداث کند، افزود: برای بسط و توسعه ورزش در این 
سازمان و همچنین س��ازمان ها و ادارات تابعه، قرار است سالن 
ورزشی سازمان احداث  ش��ود تا مورد استفاده پرسنل سازمان 
و شهرداری ها قرار گیرد. وی در بخش دیگر صحبت های خود 
خبر داد: پیشنهادی هم به سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور داده شد تا مسابقات در سطح کشوری برگزار شود، ولی 

هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
 مسئول برگزاری مسابقات والیبال در رابطه با گسترش ورزش 
بین شهرداری ها عنوان کرد: سازمان همیاری شهرداری های 
استان اصفهان به دنبال رشد کیفی بازی ها بین برگزارکنندگان 
نیست، بلکه درصدد است تا با برگزاری مسابقات بین کارکنان 
شهرداری های استان و دیگر مجموعه های استانداری، روحیه 

ورزش را در این کارکنان نهادینه کند. 

حضور ۲4 تیم در مسابقات والیبال اتفاقی نادر استچه زود همه چیز رنگ باخت
مسئول برگزاری مسابقات والیبال سازمان همیاری شهرداری ها:  تفاوت اسطوره ها از دیروز تا امروز



   450 دانش آموز شهرکردی 
مجری طرح معبر نور شدند

 مدی��ر کمیته ام��داد ش��هرکرد گف��ت: طرح معب��ر نور ب��ا حضور 
450 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه در این نهاد برگزار شد.

همچنین در راس��تای کم��ک به زلزل��ه زدگان اس��تان آذربایجان 
 ش��رقی، علیرضا اصغ��رزاده اظهار داش��ت: کارکن��ان کمیته امداد 
در شهرستان های شهرکرد و لردگان یک روز از حقوق خود را برای 

کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اهدا کردند.
وی افزود: در این اقدام خداپس��ندانه،50 نف��ر از کارکنان این نهاد 
هشت میلیون و 500 هزار ریال به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی 

هدیه دادند.
اصغرزاده در ادامه با بیان این که دین اس��ام ارزش ویژه ای را برای 
احسان و نیکوکاری قائل شده، گفت:  در آیات قرآن و روایت های ائمه 

معصومین بر لزوم تکریم فقرا اشاره شده است.
مدیر کمیته امداد شهرس��تان ش��هرکرد با بیان این که مردم ایران 
همواره در کارهای خیر پیشگام بوده اند، تصریح کرد: مردم ما همواره 
ثابت کرده اند که در راس��تای پیوند معنویت توأم با انسانیت، الگوی 

بسیار خوبی برای دیگر جوامع هستند.
اصغرزاده در ادامه از کسب مقام قهرمانی مسابقات شنای بانوان کشور 
توسط یکی از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد این استان خبر 
داد و گفت: یکی از دانش��جویان تحت پوش��ش این نه��اد مقام اول 

مسابقات شنای بانوان کشور را کسب کرد.

طرح جامع مدیریت اراضی 
کشور در دستور کار وزارت 

جهادکشاورزی قرار دارد
معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور گفت: این وزارت، اجرای طرح ساماندهی 
و مدیریت جامع اراضی جنگلی، مرتعی و کشاورزی کشور را 

در دستور کار برنامه های خود قرار داده است.
علیرضا اورنگی در جمع کارکنان س��ازمان جهادکشاورزی 
و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری از تسریع در اجرای طرح ساماندهی اراضی کشور به 
عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اجرای طرح های توسعه 

و آمایشی یاد کرد. 
وی افزود: طرح آمایش س��رزمینی اراضی کش��ور و تعیین 
رژیم حقوقی اراضی کش��اورزی بر اساس توزیع جمعیت در 
نقاط مختلف و فضای موجود با همکاری نهادهای مس��ئول 
نظیر سازمان ثبت اسناد و اماک کشور در دست اجراست. 
اورنگی همچنین از بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه و 
تأمین امنیت غذایی در کشور یاد کرد و گفت: تأمین امنیت 
غذایی مردم، تحکیم پایه های امنیت داخلی و بین المللی را 

در پی دارد.
معاون وزیر جهادکش��اورزی در ادامه از اجرای طرح توسعه 
کشاورزی در کشور به عنوان راهکار این وزارت برای افزایش 
اشتغال جوانان و روستاییان در اقتصاد و بهبود بهره وری آب 
و زمین کش��اورزی یاد کرد و گفت: تحقق این مهم، تحول 
بزرگی در توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی ایجاد می کند. 

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ارتقای 
مشارکت مردم در انجام وظایف این سازمان را راهکار صیانت 
از ارضی ملی، جنگل ها و مراتع بیان کرد و افزود: پنج میلیون 
بهره  ب��ردار در عرصه های مناب��ع طبیعی وج��ود دارد و با 
توانمندسازی و تأمین معیشت آنان، برنامه های این سازمان 

با سرعت بیشتری به پیش می رود. 
اورنگی از اجرای طرح س��اماندهی جنگل نشینان به منظور 
خروج دام مازاد از جنگل ها و مراتع خبر داد و گفت: دولت در 
این طرح به دنبال تبدیل واحدهای دامی سبک، به واحدهای 

صنعتی و نیمه صنعتی است.
معاون وزیر جهادکش��اورزی و رییس س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کش��ور به منظور بازدی��د از طرح های 
اجرایی وزارت جهادکش��اورزی و شرکت در شورای صیانت 
 از اراضی ملی شده چهارمحال وبختیاری، به شهرکرد سفر

کرده است.

خبر ویژه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
   حسین گنجی 

اعتقاد بر این اس��ت که هنرمندان اس��تان ب��ا قابلیت ه��ای ذاتی خود  
ام��کان نمای��ش در فرات��ر از مرزه��ا را دارند؛ چ��را که هن��ر فاخر این 
اس��تان در هفته هنر با تأثی��رات و ثمرات ف��راوان روبه رو بوده اس��ت. 
تمام��ی هنرمندان اس��تان با دی��دی ب��از در تثبیت توانمن��دی های 
خود به گون��ه ای عم��ل کردند که کلیه مس��ئوالن هن��ری و فرهنگی 
را برحمای��ت از تولی��دات هن��ری و هنرمن��دان ب��ه معن��ای واقع��ی 
 کلمه  واق��ف نمودند. ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت مخاطب در این س��ری از 
برنامه ها، اجرای موسیقی بومی 
و نواحی توسط گروه های »نی 
داوود«  و »ن��وای مه��ر«را مد 
 نظر قرار دادیم. ش��عرخوانی و 
شاهنامه خوانی  با ارائه  اطاعات 
علمی و تاریخی درباره فرهنگ 
 و هنر بومی در ای��ن هفته اجرا 

شد.

هنر  استان قابلیت حضور در فراتر 
از مرزها را دارد

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
16هزار کالس اولی روز شکوفه ها به مدرسه رفتند

همزمان با سراسر کش��ور 16 هزار کاس اولی با حضور در مدارس چهارمحال و بختیاری، سال 
تحصیلی را در روز شکوفه ها آغاز کردند. حبیب نیکخو، مدیرکل آموزش و پرورش در مراسمی به 

همین مناسبت گفت:  بیش از 16 هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی امروز به خانه دوم خود آمدند.
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 در چنی��ن ش��رایطی الزم اس��ت حمای��ت از تولی��دات به 
منظ��ور حفظ و ج��ذب بازاره��ای داخلی و خارج��ی یکی از 
 عوامل اس��تمرار تولید و در نهای��ت بقای هنرهای س��نتی و 
صنایع دس��تی و فرهنگ کهن این منطقه باش��د. در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری همان گونه که از نامش  پیداست، از دو  
 نوع ترکیب جمعیتی یعنی چهارمحالی و بختیاری تش��کیل

شده، صنایع دستی از اهمیت خاصی در بین مردم این استان 
به ویژه در میان بختیاری های این اس��تان برخوردار است. در 
این راستا صنعت گیوه دوزی که بیشتر توسط مردان بختیاری 
در این استان مورد اس��تفاده قرار می گیرد، س��ابقه ای بسیار 
طوالنی و چه بس��ا از لحاظ تاریخی به زمان حضور نخس��تین 
قوم بختیاری در این اس��تان بر می گردد. صنعت گیوه دوزی 
در این اس��تان از اهمیت بس��یار باالیی به خص��وص در میان 
مردان بختیاری برخوردار بوده اس��ت. در طول تاریخ همواره 
با گرایش مردم به س��مت جامعه شهر نشینی و صنعتی شدن 

جوامع و وارد شدن کفش های صنعتی و خارجی، از اهمیت این 
رشته از صنایع دستی در سراسر کشور ایران و به خصوص در 
میان صنعتگران استان چهارمحال و بختیاری کاسته شد. در 
 گذشته نه چندان دور گیوه دوزی ش��امل چهار رشته هنری 
تخت کش��ی، دوال کش��ی، رویه بافی و گی��وه دوزی)مونتاژ( 
می شد که در حال حاضر در شهرکرد و بروجن تعداد محدودی 

کارگاه گیوه دوزی و رویه بافی فعالیت دارند. 
 هم اکنون با وج��ود تولید بس��یار زیاد کفش ه��ای صنعتی، 
گیوه دوزی فراموش نشده و صنعتگران و هنرمندان توانایی در 
استان چهارمحال و بختیاری به فعالیت در این رشته مشغول 
هس��تند. در اس��تان چهارمحال و بختیاری هنرمندان بسیار 
ماهری از شهرستان های ش��هرکرد و بروجن نظیر رمضانعلی 
رزازی، محمود رفیعیان و ... در رش��ته گیوه دوزی به صورت 

کامًا فعال مشغول هستند.
 تولیدات هنرمندان این استان در رشته گیوه دوزی بیشتر به 

مصرف داخل استان و سایر استان های کشور می رسد. در حال 
حاضر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری حمایت های بس��یار زیادی 
از هنرمندان این اس��تان می کن��د که در ایج��اد انگیزه برای 
ادامه فعالیت در رش��ته های مختلف صنایع دس��تی از جمله 
گیوه دوزی بسیار مؤثر است. سرپرست معاونت صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با 
بیان این که گیوه های تولیدی در این استان از کیفیت بسیار 
مطلوبی برخوردار هستند، گفت: در حال حاضر در این استان 
گیوه دوزی در شهرس��تان های بروجن و ش��هرکرد به صورت 

کارگاهی توس��ط هنرمندان 
ماهر این اس��تان تولید و به 

فروش می رسد.
 مهرداد رییس��ی، بازاریابی 
ضعی��ف را از نق��اط ضع��ف 
 تولیدات صنایع دس��تی، به 
خصوص صنعت گیوه دوزی 
در این استان دانست و بیان 
داش��ت: بیش��تر محصوالت 
تولیدی توس��ط هنرمندان 
این استان به مصرف داخلی 
در استان و سایر نقاط کشور 
و یا به صورت چمدانی همراه 

مسافر به فروش می رسد.
 وی وجود کارگاه های فعال 

گیوه دوزی در شهرستان های بروجن و شهرکرد را از نقاط قوت 
صنایع دستی این استان برش��مرد و اذعان داشت: در صورت 
توجه بخش خصوصی به این امر و حمای��ت آنها از هنرمندان 
صنایع دستی، در آینده ای نزدیک شاهد تولیدات با کیفیتی از 

سوی هنرمندان گیوه دوز استان خواهیم بود.
سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان با بیان این که این اداره کل 
هنرمندان اس��تان را مورد حمایت خود رار داده، تصریح کرد: 
پرداخت تس��هیات، بیمه هنرمندان، بیم��ه از کارافتادگی، 
کمک های باعوض به هنرمن��دان، خرید تولیدات هنرمندان 
و شرکت دادن آنها در نمایش��گاه ها از مهم ترین حمایت هایی 
است که این اداره کل به هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی 

استان چهارمحال و بختیاری ارایه می دهد.

هنر- صنعتی که رو به فراموشی می رود 

گیوه دوزی استان نیازمند حمایت بخش خصوصی است

صنعت گیوه دوزی چهارمحال و بختیاری همواره از اهمیت بسیار باالیی به خصوص در میان مردان  گروه 
بختیاری برخوردار بوده ، اما امروزه نیازمند حمایت بیشتر بخش خصوصی است. صنایع دستی شهرستان

استان چهارمحال و بختیاری با تکیه بر سابقه تاریخی، ویژگی های اقلیمی و طبیعی محیط زندگی 
و فرهنگ تولیدکننده و مصرف کننده ساخته و پرداخته می شود. به همین دلیل این گونه مصنوعات را به عنوان کاالیی 

فرهنگی می شناسند که عالوه بر عملکرد مادی، حامل پیام فرهنگی و ویژگی های قومی منطقه است.

در حال حاضر 
در این استان 
گیوه دوزی در 

شهرستان های 
بروجن و شهرکرد 

به صورت کارگاهی 
توسط هنرمندان 

ماهر این استان 
تولید و به فروش 

می رسد
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ابالغ 
4105، شماره ابالغیه: 9110100350602880، ش��ماره پرونده: 9109980350600163، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910166، خواهان غالمرضا زارعی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان عبدالرضا 
عامری زاده )مجهول المکان( و ش��هرداری منطقه 10 اصفهان به خواسته ابطال قرارداد )مالی( و 
اعتراض به ابطال پروانه ساختمانی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال خ شهید نیکبت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980350600163 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/08/07 و ساعت 8:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان شماره م / الف 9513

ابالغ
4109 ش��ماره ابالغیه: 9110100351701363، ش��ماره پرونده: 9109980351700634، شماره 
بایگانی شعبه: 910648، خواهان مسلم مهدوی دادخواستی به طرفیت خوانده شهین شیرین مهر 
به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و 
به کالسه 9109980351700634 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/8/6 و ساعت 11 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 9517 دفتر شعبه هفدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

مزایده
4283 اجرای احکام شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
900270 ج ح 26 له خانم صدیقه محمدزاده و علیه آقای س��ید احمد همایونی محمدآبادی فرزند 
علی اکبر به خواس��ته مطالبه مهریه معادل مبل��غ 375/113/164 ریال و مبلغ 18/755/620 ریال 
بابت حق االجرای دولتی در نظر دارد در روز سه شنبه 91/7/18 از ساعت 9 تا 10 صبح جلسه 
مزایده ای در محل این اجرا واقع در خیابان ش��هید نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 
همکف، اتاق 55 به منظور فروش 6 حبه مش��اعی از اراضی زراعی چاه آب واقع در جنوب غربی 
محمدآباد جرقویه )صحرای ده محمد آباد( به پالک ش��ش اصلی بخش 21 ثبت اصفهان که شش 
حبه از 72 حبه آن به آقای س��ید احمد همایونی محمدآبادی تعلق دارد که طبق نظریه کارشناس 
به علت مش��اعی بودن و نداشتن حدود اربعه مش��خص 15 قطعه زمین های کشاورزی با حقابه 
آن ارزیاب��ی مقدور نبوده لیکن ارزش هر حبه مش��اعی زمین های کش��اورزی یاد ش��ده پنجاه 

میلیون ریال ارزش دارد و ش��ش حبه مش��اعی مورد مزایده سیصد میلیون ریال ارزش دارد. 
در راس��تای اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی براس��اس گزارش واصله از کالنتری 

بخش��ی از زمین زیر کشت شوید و بخشی شخم زده ش��ده ولی کشت نشده قسمتی زیر کشت 
یونجه و ذرت و قس��متی زیر کش��ت گندم یا جو بوده و برداشت شده وبیش از نصف مزرعه به 
صورت بایر است و زمین در حال حاضر در تصرف برادر محکوم علیه به نام آقای سید فرهاد 
همایونی می باشد. لذا مورد مزایده در قبال بخشی از مهریه به مزایده گذاشته می شود و قیمت 
پایه کارشناسی 300/000/000 ریال می باشد. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده به 
نش��انی صحرای ده محمدآباد جرقویه )اراضی زراعی چاه آب( متعلق به مرحوم سید علی اکبر 
همایونی محمدآبادی مراجعه و از مورد مزایده بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع 
و برنده کس��ی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 10 درصد مبلغ ارزیابی 
شده را همراه داشته باشد. کلیه هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. م الف/ 10091 

مدیر اجرای احکام شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
4287 اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خص��وص پرون��ده اجرایی به کالس��ه 910136 ج ح 3 له آقای جواد گل پیرا فرزند اس��د و علیه 
آقای امیرحس��ین قیصریان فرزند منصور به نشانی س��پاهان شهر، بلوار شاهد، مجتمع پردیس 
4، واح��د 834 مبنی بر مطالبه مبلغ 190/828/289 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2/641/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 2/080/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس��ی و حق الدرج 
آگهی مزایده در روزنامه و مبلغ 6/463/279 ریال بابت حق االجرای دولتی در روز س��ه ش��نبه 
مورخه 1391/7/18 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا )اتاق 307 طبقه سوم دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت( جهت فروش دو دانگ مش��اع از شش دانگ پالک ثبتی 
2250/35035 بخش 6 ثبت اصفهان بنش��انی اصفهان، س��پاهان ش��هر، بلوار شاهد، پردیس 4، 

بلوک 8، طبقه س��وم واحد 834 که اکنون در تصرف محکوم علیه بوده و با اوصاف کارشناسی 
به ش��رح ذیل الذک��ر که مصون از تعرض طرفین باقی مانده برگ��زار نماید. لذا طالبین خرید می 
توانند در مدت پنج روز قبل از جلس��ه مزایده به نش��انی ملک مراجعه و با بازدید از آن و تودیع 

و ده درص��د نقدی قیمت پایه کارشناس��ی میزان قابل فروش در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند 
با این اوصاف پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براس��اس 
نظریه کارشناس��ان: ملک موضوع مزایده عبارت اس��ت از یک دس��تگاه آپارتمان به پالک ثبتی 
2250/35035 بخش 6 ثبت اصفهان به مس��احت 95/5 مترمربع شامل دو اتاق و آشپزخانه اوپن 
و س��الن و سرویس های بهداشتی با مشخصات س��طوح بدنه ها اندود گچ و نقاشی، کف سالن 
سرامیک، کف اتاق ها موزاییک با پوشش موکت، چهارچوب ها فلزی و درب های داخلی چوبی با 
رنگ روغن، درب ها و پنجره های خارجی آلومینیوم، بدنه آش��پزخانه و سرویس های بهداشتی 
کاشی و کف آنها سرامیک، کابینت ها ام دی اف، آسانسور، سیستم گرمایش آن پکیج و رادیاتور 
و سیستم سرمایش آن کولر می باشد که دارای انشعابات آب و فاضالب و گاز مشترک بوده و 
برق آن مجزاس��ت و با این اوصاف ش��ش دانگ آن به مبلغ یک میلیارد و دو میلیون و هفتصد و 
پنجاه هزار ریال ارزیابی گردیده است. علی ایحال با عنایت به میزان مالکیت محکوم علیه به شرح 
مبایعه نامه عادی مورخه 1385/11/29 )که دو دانگ از ش��ش دانگ عنوان گردیده( و با در نظر 
گرفتن اینکه س��ند هنوز به نام محکوم علیه منتقل نش��ده لکن فروشندگان که ملک به نام آنهاست 
ب��ا حضور در این اج��را، اقرار به مالکیت محکوم علیه نموده ان��د و همچنین در نظر گرفتن مفاد 
نامه ش��ماره 900260 ح 27 مورخه 91/5/8 شعبه 27 دادگاه عمومی )خانواده( اصفهان، کل دو 

دانگ مش��اع از ش��ش دانگ پالک موصوف به مبلغ 334/250/000 ریال به فروش خواهد رسید 
و پس از کس��ر محکوم به و حق االجرای دولتی این پرونده، مابقی وجه برای ش��عبه 27 دادگاه 
عمومی )خانواده( اصفهان ارسال خواهد شد. م الف/ 10372  دادخواه- مدیر اجرای احکام شعبه 

3 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
4296 اجرای احکام ش��عبه 1 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه اجرایی 557/90 ج 1 له میترا آریایی و علیه شرکت نیک آفرین به نشانی خ توحید، 
خ مهرداد شرقی، ساختمان اسکان مبنی بر مطالبه مبلغ 14/939/670 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 200/000 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه تاریخ 91/7/20 از ساعت 9 تا 10 صبح 
در محل اجرای احکام ش��عبه اول دادگاه حقوقی، اتاق 332، طبقه سوم دادگستری کل واقع در خ 
شهید نیکبخت جهت فروش اقالم ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 9/600/000 
ریال ارزیابی گردیده که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته اس��ت برگزار نماید. طالبین خرید 
5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. لیست اموال 
موضوع مزایده: 1. یک عدد میز مدیریتی و یک عدد میز کنفرانس روکش راش و صندلی گردان و 
هفت عدد صندلی چرمی مش��کی کاًل مستعمل جمعًا به ارزش 5/500/000 ریال، 2. یک عدد کیس 
ال جی و مانیتور ال سی دی کاًل مستعمل جمعًا به ارزش 1/000/000 ریال، 3. یک دستگاه پرینتر 
اچ پی مدل 1215 مس��تعمل به ارزش 1/300/000 ریال، 4. یک دستگاه ماکروویو ماژور نقره ای 

1/800/000 ریال. م الف/ 10546 مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
4317 شماره دادنامه: 9109970351900817، ش��ماره پرونده: 9109980351900052، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910053، خواهان: خانم مس��تانه رنجبر با وکالت آقای حبیب محمدی به نشانی 
خ بزرگمهر نرس��یده به کوی فرهنگیان ساختمان بهشت ط سوم واحد 34، خوانده: آقای حسین 
رنجبر به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: گواهی عدم امکان سازش، گردشکار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم مستانه رنجبر فرزند داریوش با وکالت آقای حبیب محمدی 
بطرفیت آقای حسین رنجبر فرزند جهانشاه بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد 
شرایط ضمن العقد )تحقق شرایط اول و هشتم از شروط( با این توضیح که خواهان اظهار داشته 
اس��ت من با خوانده عروسی کرده ام و سه سال اس��ت که زندگی مشترک را ترک کرده و رفته 
اس��ت و به دلیل ترک زندگی مشترک درخواست گواهی عدم امکان سازش دارم دادگاه با عنایت 

به احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین برحس��ب سند رسمی ازدواج و با توجه به اینکه مساعی 
دادگاه و داوران جه��ت اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده اس��ت و با عنایت به تحقیقات انجام 
ش��ده و پاس��خ واصله از اداره گذرنامه که اعالم داشته آقای حسین رنجبر در تاریخ 88/10/10 
از مرز هوائی اهواز به مقصد کویت خارج گردیده و ورود وی به کش��ور ثبت نشده است و عدم 
دفاع و ایرادی از طرف خوانده دعوی خواهان و تحقق بند هش��تم از ش��روط ضمن سند رسمی 
ازدواج محرز اس��ت. مس��تنداً به ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، گواهی عدم 
امکان س��ازش صادر و اعالم م��ی گردد و به زوجه اجازه داده می ش��ود تا به وکالت از طرف 
زوج و با حق توکیل به غیر و با بذل بخشی از مهریه و قبول بذل از طرف زوج خود را به طالق 
از نوع خلع و بائن مطلقه نماید زوجه مدخوله اس��ت لیکن زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند. 
اعتبار این گواهی س��ه ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی است. رأی صادره غیابی است و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف/ 9705 

شیرانی- رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 مزایده
4340 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 32293-2/879. ش��ش دانگ آپارتمان پالک شماره 
6267 فرعی از 26 اصلی مجزی شده از 2654 فرعی به مساحت 145/73 مترمربع واقع در طبقه 
اول که از این مقدار 5/31 مترمربع آن تراس مس��قف در حد غربی اس��ت به انضمام شش دانگ 
اعیان��ی دو ب��اب انباری به پالک های ثبتی 2 و 5 واقع در زیرزمین به مس��احت های 3 مترمربع 
و 52/70 مترمربع و شش��دانگ پارکینگ مس��قف پالک 2 واقع در طبق��ه همکف بصورت درگیر 
به مس��احت 11/5 مترمرب��ع بخش 5 اصفهان ب��ه آدرس اصفهان خ رباط اول- خ ش��هید دکتر 
باهنر- کوچه ش��قایق )شماره 26( سمت چپ- پالک 3 طبقه دوم واحد شماره 3 که سند مالکیت 
آن در صفحه 443 دفتر 916 امالک با شماره چاپی 157665 ذیل شماره 168636 با قدرالسهم از 
عرصه مش��اعی 2654 به نام بابک برهانی ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل اول 
بطول 3/90 متر دیواریس��ت به فضای قطعه چهارم تفکیکی دوم در س��ه قسمت که اول شرقی و 
قسمت سوم غربی است به ترتیب به طول های 3/20 متر و 5/15 متر و دو متر در و دیواریست 
به راه پله مشاعی و آسانسور مشاعی سوم در دو قسمت که اول غربی است بترتیب بطول های 
1/60 متر و 1/20 متر دیواریست به داکت مشاعی چهارم بطول 4/67 دیواریست به فضای قطعه 
چهارم تفکیکی ش��رقًا اول بطول 5/05 متر دیوار بدیوار قطعه شش��م تفکیکی دوم در دو قسمت 
ک��ه اول جنوبی اس��ت بترتیب بطول های 1/36 متر و 0/30 متر دیواریس��ت به داکت مش��اعی 
س��وم بطول 1/55 متر پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعی چهارم در دو قسمت شمالی است 
بترتیب به طول های 0/40 متر و 1/05 متر دیواریس��ت به داکت مش��اعی پنجم بطول 5/10 متر 
دیواریس��ت به دیوار قطعه شش��م تفکیکی جنوبًا بطول 10/64 متر دیوار بدیوار 445 فرعی غربًا 
اول بطول 4/47 متر پنجره و دیواریست به حیاط مشاعی دوم جنوبی بطول 3/02 متر دیواریست 
به فضای حیاط مش��اعی حدود انباری پالک دو- ش��مااًل بطول 2/5 متر دیوار اشتراکی است با 
انباری ش��ماره یک شرقًا بطول 1/20 متر دیواریست به تحتانی عرصه مشاعی جنوبًا بطول 2/5 
متر دیوار اشتراکی است با انباری شماره سه غربًا بطول 1/20 متر درب و دیواریست به راهرو 
مش��اعی- حدود انباری ش��ماره پنج- ش��مااًل اول بطول 2/10 متر دیواریست به تحتانی عرصه 
مش��اعی دوم بطول 1/65 متر درب و دیواریست به راهرو مشاعی سوم در دو قسمت که قسمت 
دوم غربی اس��ت به ترتیب به طول های 2/02 متر و 0/50 متر دیوار اشتراکی است با انباریست 
قطعه چهار- چهارم بطول 5/10 متر دیواریست به تحتانی عرصه مشاعی شرقًا بطول 4/70 متر 
دیواری است به تحتانی عرصه مشاعی جنوبًا بطول 10/70 متر دیواریست به تحتانی پالک 445 
فرعی غربًا بطول 5/10 متر دیواریس��ت به تحتانی عرصه مش��اعی حدود پارکینگ شمااًل بطول 
5 متر خط مس��تقیم مفروض اس��ت به پارکینگ شماره یک ش��رقًا بطول 2/30 متر خط مستقیم 
مفروض اس��ت به فضای مش��اعی پارکینگ جنوبًا بطول 5 متر خط مس��تقیم مفروض اس��ت به 
پارکینگ شماره سه غربًا بطول 2/30 متر خط مستقیم مفروض است به فضای مشاعی پارکینگ 
که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق عبارت است یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 
دوم ی��ک مجتمع 4 واحدی )3 طبقه روی پیلوت- هر طبق��ه 1 واحد و 1 واحد در طبقه همکف( با 
قدمت 3 س��ال ساخت ساختمان دارای اسکلت بتنی- سقفها تیرچه بلوک و نمای خارجی آجرنما 

4 سانتی می باشد. 
سطوح داخلی دیوارها گچ و رنگ روغنی و سقف ها دارای گچ بری ابزار گلویی و ابزار ساده می 
باش��د. درب و پنجره های بیرونی آلومینیوم و درب های داخلی چوبی با چهارچوب فلزی است. 
کف پذیرایی و کف اتاق های خواب س��رامیک مفروش می باش��د. دارای 3 اتاق خواب- پذیرایی 
با تراس مس��قف جلوی آن با کف فرش س��رامیک و بدنه س��رامیک- حمام و سرویس بهداشتی 
کاشیکاری شده با شیرآالت و روشویی و فرنگی- آشپزخانه اپن با کابینت mdf و پکیج دیواری 
می باش��د. دارای سیس��تم گرمایشی رادیاتور )پکیج( و سیستم سرمایش��ی کولر آبی می باشد 
دارای یک واحد پارکینگ مسقف در طبقه همکف با کف فرش موزاییک و بدنه سرامیک می باشد 
دارای انش��عابات شهری یک کنتور برق مجزا و آب و فاضالب مشترک و کنتور گاز مجزا و یک 
خط تلفن اس��ت و مجتمع دارای آسانس��ور و سیس��تم اعالم حریق می باش��د. ملکی آقای بابک 
برهانی که طبق اس��ناد رهنی ش��ماره 42450-1388/12/27 و 42452-1388/12/27 دفترخانه 
113 اصفهان در رهن بانک س��په اصفهان واقع می باش��د و فاقد بیمه می باش��د از ساعت 9 الی 
12 روز ش��نبه مورخ 1391/7/22 در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی- چهارراه اول سمت چپ به مزاید گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد 
و چهارصد و هفتاد و یک میلیون و هش��تصد هزار ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د 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 اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد. ضمنًا ای��ن آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1391/7/1 
درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 

10576 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده
4353 اجرای احکام ش��عبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
107/91 ج 11 ل��ه خانم زری کیانی هرچگانی و وکالت خانم بتول الس��ادات زنجانی علیه 1. علی 
، مهدی، محبوبه، اصغر آقاباباگلی، 2. مهدی کتابچی به نش��انی اصفهان، خ میرداماد، س��اختمان 

مهتاب، 3. آقای حس��ن آقاباباگلی به نش��انی خ پنج رمضان، خ جامی، کوی نهر بیدآباد، پ 6 به 
خواس��ته دستور فروش ملک مشاع جلسه مزایده ای روز پنج ش��نبه 91/7/13 ساعت 10 تا 11 
صبح در س��اختمان دادگستری کل اصفهان، خ نیکبخت، طبقه سوم، اتاق 320 برگزار نماید. ملک 
مشاع فوق توس��ط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ش��ده، مصون از اعتراض طرفین می 
باش��د. ضمنًا ماده 111 ق اجرای احکام مدنی اعمال و طبق گزارش کالنتری ملک فوق الذکر در 
حال حاضر در تصرف خانم زری کیانی می باش��د. نظریه کارش��ناس به ش��رح ذیل می باشد: 
ملک مورد ارزیابی یک منزل مس��کونی دو طبقه قدیمی است دارای سند مالکیت سه دانگی مشاع 
از ش��ش دانگ به ش��ماره ملک اصلی 5250 دفتر 52، شماره ثبت ملک 4943، صفحه 17 واقع در 
بخش 2 ثبت اصفهان به نش��انی خ طیب، خ میرداماد، چهارراه زاهد، س��مت راست، کوچه شماره 
15، پ 23 کدپس��تی 8136954941 به متراژ موجود در سند مالکیت که شمال و شرق به پالک و 
در جنوب و غرب به گذر منتهی می گردد. دارای دیوارهای باربر با سقف تیرچوبی و کاهگل در 
سقف و بدنه اندود گچ بر روی آنها که در کف سالن و اتاق ها پالستر سیمان و دارای درهای 
چوبی قدیمی شیشه خور ساده و نیز سرویس بهداشتی در ضلع غربی حیاط با بدنه کاشی کاری 
و کف فرش س��رامیک و نیز آشپزخانه با بدنه کاش��ی کاری شده و سرامیک در کف به انضمام 
کابینت فلزی و آبگرمکن دیواری نمای بدنه حیاط دارای بش��نه سیمانی رویه شسته و کف حیاط 
موزاییک فرش قدیمی فرس��وده، گرمایش ساختمان با بخاری گازی و سرمایش آن با کولر آبی 

در طبقه همکف تأمین می گردد. 
دارای اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن و فاضالب می باشد. با توجه به موقعیت ملک، کاربری، 
مساحت عرصه و اعیان، قدمت و کیفیت ساخت، میزان عقب نشینی در گذرها، در نظر گرفتن تمام 
عوامل مؤثر، ارزش روز این ملک بالغ بر 650/000/000 ریال معادل شصت و پنج میلیون تومان 
برآورد و اعالم می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق به آدرس یاد 
شده دیدن نمایند و حداقل 10 درصد مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند. بدیهی است 
کس��ی برنده مزایده می باش��د که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. م الف/ 10736 خزایی- مدیر 

اجرای احکام شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
4393 درخصوص پرونده کالسه 502/91 خواهان معصومه عطایي دادخواستي مبني بر مطالبه 
مبلغ 2 میلیون تومان بابت 1 فقره چک و خس��ارات و تأخیر تأدیه به طرفیت ش��رکت مهندس��ي 
بهدید سازه اسپادان تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي مورخ 91/8/2 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.شعبه 23 حقوقي 

مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
4394 آقاي حمیدرضا پریش��اني فروشاني داراي شناسنامه شماره 319 به شرح دادخواست به 
کالسه 521/91ش/7 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان محمد پریشاني فروشاني بشناسنامه 4910 در تاریخ 1390/8/13 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1( صغرا عباس��یان فروشاني 
فرزند محمود ش ش: 279 )همس��ر دائمي متوفي( 2- علیرضا پریش��اني فروشاني فرزند محمد، 
ش ش: 41 )فرزند( 3- حمیدرضا پریشاني فروشاني فرزند محمد، ش ش: 319 )فرزند( 4- زهره 
پریشاني فروشاني فرزند محمد ش ش: 243 )فرزند( 5- صدیقه پریشاني فروشاني فرزند محمد، 
ش ش: 89 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس��ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نشر 
نخس��تین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 12865 

شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر
 

حصر وراثت
4395 آقاي عبدالرضا رفیعي کوهس��تاني ورنوس��فادراني داراي شناس��نامه ش��ماره 1472 به 
ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 465/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��نعلي رفیعي کوهستاني ورنوس��فادراني بشناسنامه 222 
در تاری��خ 1390/9/28 اقامت��گاه دائمي خود ب��درود زندگي گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- جمیله س��عیدي ورنوسفادراني فرزند رضا، ش ش 129 )همسر( 2- سعید 
رفیع��ي فرزند حس��نعلي، ش ش 158 )فرزند( 3- مس��عود رفیعي فرزند حس��نعلي، ش ش 550 
)فرزند( 4- عبدالرضا رفیعي کوهس��تاني ورنوس��فادراني فرزند حسنعلي، ش ش 1472 )فرزند( 
5- زهرا رفیعي کوهس��تاني ورنوس��فادراني فرزند حس��نعلي، ش ش 15827 )فرزند( 6- بتول 
رفیعي فرزند حس��نعلي، ش ش 244 )فرزند( 7- صدیقه رفیعي کوهستاني ورنوسفادراني فرزند 
حس��نعلي، ش ش 29 )فرزن��د( 8- مهین رفیعي فرزند حس��نعلي، ش ش 14062 )فرزند( والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزب��ور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس��ي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهي ظرف یک 
 ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد ش��د. ش��عبه 7 حقوقي ش��وراي حل اختالف

 خمیني شهر 
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پیامبر اعظم )ص( :
  کس��انی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازن��د فردای قیامت 

به شفاعت من نخواهند رسید

با جایگزین رایگان آفیس 
مایکروسافت آشنا شوید

 با این ک��ه آفیس مایکروس��افت ن��رم افزار اس��تانداردی اس��ت که 
برنامه ه��ای کاربردی مث��ل پ��ردازش واژگان، برنامه ه��ای صفحه 
گس��ترده و ارای��ه مطل��ب، مدیری��ت پای��گاه داده، ای میل و نش��ر 
رومیزی را به ص��ورت یکپارچه ارایه می دهد، ام��ا اکثر کمپانی های 
 کوچک به دنبال آفیس��ی هس��تند که رایگان و اپن سورس)متن باز(

 باشد.
نرم افزارهای اپن س��ورس در س��ال های اخیر راه طوالنی را پش��ت 
س��ر گذاش��ته اند، بنابراین دیگر این روزها با انتخاب یک برنامه اپن 
 س��ورس به جای یک نرم افزار اختصاصی گ��ران قیمت، ویژگی های

جالب و امکان پشتیبانی را از دست نخواهید داد. امروزه نرم افزارهای 
اپن سورس آفیس قابلیت های خوبی دارند؛ دسترسی کافی به اسناد 
آنالین را فراهم م��ی کنند و اجتماع��ات بزرگی از برنامه نویس��ان و 
کاربران را پوشش می دهند. عالوه براین، اکثر آفیس های اپن سورس 
فرمت های مختلف اس��ناد )از جمله فرمت فایل های مایکروسافت( 
 را پش��تیبانی می کنند. همچنین از آنجایی که این برنامه ها رایگانند

 دیگر الزم نیس��ت نگران هزینه های س��نگین خرید الیس��نس های 
نرم افزارهای اختصاصی باشید. 

اکثر جایگزین های رایگان آفیس مایکروس��افت، برنامه های اساسی 
پردازش واژگان، صفحه گس��ترده و ارایه مطالب را دارند. حتی برخی 
از آنها گزینه های دیگری را هم پیش روی شما می گذارند؛ از جمله، 
برنامه های نقاشی، ابزارهای پایگاه داده و نیز گزینه های ذخیره سازی. 
پس اگر در فکر کنارگذاشتن آفیس مایکروسافت هستید، بهتر است با 

این جایگزین رایگانش آشنا شوید.
آفیس اپن س�ورس آپاچی: آفیس آپاچی در ح��ال حاضر یکی از 
بهترین مجموعه های آفیس اپن سورس است. این مجموعه، ابزارهای 
مناسبی برای پردازش واژگان، صفحه گسترده، ارایه مطالب، گرافیک 
و پایگاه داده دارد. آفیس آپاچی به ش��ما اجازه می دهد اسناد خود را 
 به حال��ت OpenDocument ذخیره کنی��د. همچنین می تواند 
فایل هایی که به فرمت ورد آفیس مایکروس��افت ذخیره ش��ده اند را 
بخواند و فایل های شما را با فرمت ورد ذخیره کند. نسخه کامل آفیس 
آپاچی شش ابزار مختلفی برای انجام وظایف اداری – مدیریتی دارد که 
Writer،Calc، Impress ، Draw،Base، Math :عبارتند از

چای یکی از نوشیدنی های بسیار محبوب در دنیاست 
و پزش��کان نیز خوردن آن را همیشه توصیه می کنند. 
چای های بسیار زیادی در دنیا وجود دارد که می توانید 

از هر کدام از آنها بهره ببرید.
با خواص چای های معمولی که بسیار زیاد در دسترس 
 قرار دارند آشنا هستید و بهتر است با خواص چای هایی

که کمتر می شناسید آشنا شوید. در این مطلب نگاهی 
داریم به چند چای بس��یار عالی، اما ناش��ناخته که در 

عطاری ها می توانید آنها را پیدا کنید.
   برگ هاي تمشک قرمز

 این چاي بیش��تر در دوران 
حاملگي مصرف مي ش��ود، 
اما مص��رف آن ب��راي افراد 
 دیگ��ر نی��ز مفی��د اس��ت. 
برگ هاي آن ح��اوي آنتي 
اکس��یدان، ویتامین و مواد 
معدني متنوع اس��ت که به 
آساني در آب گرم آزاد مي شود. برگ هاي آن خاصیت 

خنک کننده و تصفیه کننده دارد.
  چای رزماري

 عالوه بر این که منبع عالي 
ویتامین E اس��ت، چاي آن 
در برطرف کردن بیماري ها 

مفید است. 
دم کرده رزم��اري عملکرد 
کلی��ه و کب��د را بهبود مي 
بخش��د و انواع س��ردردها 
را نیز برط��رف مي کند. چ��ای رزماری، ب��رای درمان 
سرماخوردگی، س��ردرد، اختالل عصبی، تسکین درد 

عضالت و آرامش عصب مؤثر است. 
از آنجا که این گیاه خاصیت ضدباکتریایی دارد، پارچه 
آغش��ته به چای این گیاه را به زیر بغ��ل بمالید تا بوی 

نامطبوع از بین برود.
   چای زنجبیل

 زنجبیل مانن��د فلفل قرمز 
طعم تن��دي دارد، بنابراین 
مص��رف آن به اف��رادي که 
تبخال یا زخ��م معده دارند 
توصیه نمي ش��ود. زنجبیل 
منبع عالي ماده معدني الزم 
و ویتامی��ن اس��ت و ب��راي 
درمان بیم��اري هاي متع��دد از جمل��ه ناراحتي هاي 
گوارش��ي، نامنظم بودن ع��ادت ماهان��ه، اختالالت و 

ناراحتي هاي دفع روده اي مفید است.

 چند چای شگفت انگیز
 اما ناشناخته
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خواندنی

مهرزاد دانش

فناوری

عکس نوشت

هتلی ش��ناور در وس��ط دریاچه ای در شرق 
استکهلم سوئد واقع ش��ده که به گردشگران 
امکان اقامت در اتاق های��ی زیر دریا را به آنها 

می دهد. 
این هت��ل در واقع ب��ر روی س��طح آب واقع 
ش��ده و ورودی آن مشخص اس��ت، اما پس 
از آن به وسیله آسانس��وری به طول 10 متر 
 زی��ر آب منتق��ل ش��ده و در کن��ار ماهی ها

به اس��تراحت می پردازد. این ای��ده در واقع 
نشأت گرفته از ایده ذهنی فردی سوئدی تبار 
به نام میکائیل جنبرگ اس��ت که برای اولین 
بار این گونه هتل ها را ساخت. این هتل دارای اتاق خوابی دو تخته است که به طور کامل 
در اختیار مس��افرانش قرار گرفته و از دریچه ای پنجره مانند به طور کامل دنیای زیر آب 
مشخص است. این هتل با سایر هتل های آبی یک تفاوت عمده دارد و آن اختصاصی بودن 

فضای روی آب است.

بدون توقف، از چند پله می توانید باال بروید؟ 
در محل کار یا خانه برای باال رفتن از طبقات 
از راه پله استفاده می کنید یا از آسانسور؟ اگر 
اهل باال رفتن از پله هس��تید، ب��ه این راه پله 

نگاهی بیندازید.
 تصویر زیر مربوط به بلندترین راه پله مستقیم 
 دنی��ا در جزیره »س��نت هل« اس��ت. از این 
راه پله که ملقب به »نردبان جاکوب« اس��ت، 
انتقال محصوالت کش��اورزی به مرکز جزیره 
استفاده می ش��ده اس��ت. این نردبان یا بهتر 
بگوییم راه پله بلند در س��ال 1829 س��اخته 

ش��ده و 966 پله دارد که تا پایین کوه به صورت مس��تقیم ادامه پیدا می کند. این راه پله 
عجیب، توریس��ت های زیادی را به خود جذب می کند، اما توصیه به همه توریست ها این 
اس��ت که در راه رفتن روی پله ها نهایت دقت را بکنند؛ زیرا شیب مسیر بسیار زیاد است و 

نگاه کردن به پایین سرگیجه آور!

طوالنی ترین راه پله مستقیم جهاندر این هتل با ماهی ها زندگی کنید!

دفن یک وال عظیم الجثه 
تلف شده در یکی از 
 شهرهای جنوبی
 فیلیپین
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