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 »کارآگاه گجت« 
8وارد می شود

 مدیر موفق کسی نیست که  
تونل و پل ساخته باشد

در مراسم افتتاح سیتی سنتر اصفهان عنوان شد؛

 اصفهان، ابربازاری که هنوز تاریخی است

 ش��هردار تهران در ادام��ه نوزدهمی��ن گردهمایی ش��هرداران 
کالنشهرهای کش��ور بیان داش��ت: مدیر موفق کسی نیست که 
بیشترین فضای سبز، تونل و پل را ساخته باشد و از نظر اسالمی 

معتقدیم که پیشرفت در بعد مادی انسان ها تأثیر گذار است. 

این روزها که همه مدام از اقتصاد حرف می زنند و رویکردهای گاه عجیب و غریبی را در این وادی  4
برای مردم و رسانه ها مطرح می سازند، اقتصاد ایران روزهای بدی را پشت سر می گذارد. این در حالی 
است که بیانات مهم، مفید و کاربردی رهبرمعظم انقالب در این خصوص هم از سوی برخی فرصت طلبان 
دچار تفسیرهای ناعادالنه می شود و در این بین آنچه روز به روز آسیب می بیند، مردمند و سبد کاالیی 

آنها که مدام کوچک و کوچک تر می شود. 

خودباوری، مرز میان 
کارآفرینی تا تولید

 درجشنواره طرح های برتر کار آفرینی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان اصفهان که در سالن اجتماعات شهید 
چمران برگزارش��د، مهدی مجل��س آرا مدیر کل کمیته 
امداد اس��تان اصفهان، عباس مهدیان معاون آموزش��ی 
فنی و حرفه ای استان و مصطفی فاتحی مسئول آموزش 

شهرستان کمیته امداد سخنرانان این جشنواره بودند. 
در این جشنواره که طرح های برتر دوره نخست آموزش 
معرفی ش��د، برخی از کارآفرینان به بی��ان تجربه خود از 

آموزش و ایجاد کارآفرینی پرداختند.
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تحریمها
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دورزدنیاست

در بیستمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی 
شهردار شهرکرد نمونه شد7

حس��رت حضور تیم ملی فوتب��ال جوانان ای��ران در جام جهانی 
 14 س��اله ش��د تا باز هم نتیج��ه اعتماد ک��ردن به ی��ک مربی 
بی کارنامه و مجری برنامه ورزش��ی تلویزیون را به چشم ببینیم. 
ش��اید خیلی ها با ش��نیدن نام اکبر محمدی به یاد برنامه »توپ 
طالیی« و بعد از آن ه��م محاکمه او در برنامه 90 توس��ط عادل 
فردوس��ی پور بیفتند، ولی در فوتبال ما ضرب المثل» آزموده را 
آزمودن خطاس��ت« هیچ محلی از اعراب ندارد و محمدی بعد از 
ناکامی اش با تیم ملی نوجوانان دوباره یک تیم پایه از فوتبال ایران 
 را حذف کرد تا او ه��م مثل صانعی در تیم ملی فوتس��ال، جوابی 
دندان شکن به منتقدان طرح جوان گرایی غیر اصولی در استفاده 

از مربیان جوان بدهد. 
تدارکات مناس��ب تیم مل��ی جوانان قب��ل از حض��ور در امارات 

و مصاحبه های س��رمربی ناپخت��ه تیم ملی، نش��ان از حضوری 
قدرتمندانه در عرصه آسیا داش��ت، ولی تیمی که با بردن ژاپن و 
کویت در مرحله گروهی همه را امیدوار کرد آنچنان در مقابل کره 
به بن بست رسید که چش��م بادامی ها با زدن چهار گل، هم جواز 
حضور در جام جهانی را به دست آوردند و هم انتقام بزرگساالنشان 
 را گرفتند که حدود یک ماه قبل در ورزش��گاه آزادی مغلوب تیم

10 نفره ایران ش��د. تفاوت نمایش بازیکنان ج��وان تیم ملی در 
نیمه اول و دوم را باید از ضعف کادر فنی تیم ملی دانست که نیمه 
 مربیان را به همتای کره ای خودش باخت و با خوردن چهار گل، 
کارنامه ای درخشان را تحویل فدراسیون فوتبال و علی کفاشیان 

داد. 
6

خداحافظ فوتسال

 آقایان مرد باشند
 و بروند

 5 شهربازی دیگر
در  اصفهان پلمپ شد 

 با یک سؤال کننده هم 
از احمدی نژاد
 سؤال می کنیم

 مقوله فرهنگ برای
  عملیاتی شدن نیازمند

 ابزار است
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چهره روزیادداشت

 اجازه نمی دهیم به امنیت  ایران
 خدشه   وارد شود

»نیچروان بارزانی« نخس��ت وزیر اقلیم کردس��تان عراق با علی اکبر 
صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص همکاری های 
دو طرف و مسائل منطقه گفتگو کرد. نخس��ت وزیر اقلیم کردستان 
عراق در دیدار وزی��ر خارجه ایران تصریح کرد: اج��ازه نخواهیم داد 
که به امنیت جمهوری اس��امی ایران خدش��ه ای وارد ش��ود. وی 
 ابراز امیدواری کرد که س��فر علی س��عید لو معاون ام��ور بین الملل

 رییس جمهوری کش��ورمان به اربی��ل و برگ��زاری اولین اجاس 
همکاری های اقتصادی ایران و اقلیم کردس��تان عراق بتواند توسعه 
روابط اقتصادی و مناسبات تجاری و اقتصادی دو طرف را فراهم کند.

رییس جمهور ۲0 روز فرصت دارد
عضو هیأت رییسه مجلس با بیان این که ۲0 روز تا پایان مهلت قانونی 
رییس جمهور برای پاسخ به سؤال نمایندگان باقی است، گفت: مخالفت 
نماینده دولت با طرح س��ؤال از رییس جمهور، در تصمیمات مجلس 
تأثیرگذار نیست. جواد جهانگیر زاده با بیان این که هیچ شبهه ای درباره 
سؤال از رییس جمهور وجود ندارد، گفت: ۲0روز تا پایان مهلت قانونی 

رییس جمهور برای پاسخ به سؤال نمایندگان باقی است.

 پیش از مذاکره با آمریکا 
باید با 1+5 به نتیجه برسیم

محسن رضایی در جمع خبرنگاران خاطرنش��ان کرد: رابطه با گروه 
1+5 رابطه مناس��بی اس��ت و ما می توانیم در موضوعات مختلف با 
این گروه مذاکره کنیم. وی افزود: ما باید توجه داش��ته باش��یم اگر 
 سرنوش��ت کش��ور را با هرکدام از ابرقدرت ها ب��دون تعامل با دیگر 
قدرت های جهانی پیوند دهیم، به طور ناخواس��ته وارد دعوای بین 

ابرقدرت ها خواهیم شد.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام تأکید کرد: م��ا رابطه خوبی با 
گروه 1+5 داریم و باید فعاالن ما در عرصه سیاس��ت خارجی همین 

رابطه خوب را به طور جدی به نتیجه برسانند.

تحریم ها دور زدنی است
معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: اگر مش��کات درون کشور از 
پیش روی ما برداش��ته ش��ود، تحریم  را به زیباترین شکل خود دور 
می زنیم. وی افزود: ما دس��تان دراز آق��ای اوباما به س��وی ایران را 
خواهیم شکست و موفق خواهیم شدو شرط آن، حذف سنگ هایی 
اس��ت که بر س��ر راه دولت انداخته اند. رحیمی خاطرنشان کرد: ما 
س��رعتی در همه زمینه های علم و پیش��رفت گرفته ایم که در سال 
۲018 می توانیم از جهت علمی در رتبه چهارم دنیا قرار بگیریم. به 

امید آن روز ان شاءاهلل.

 ایرانیان محکوم شده در سوریه 
در آستانه آزادی هستند

معاون پارلمانی، امور ایرانیان و کنسولی وزارت امور خارجه گفت: 18 
ایرانی با توافقی که بین ایران و سوریه صورت گرفته در آستانه آزادی 

و ورود به خاک ایران هستند.
حسن قش��قاوی درباره وضعیت 14 ایرانی بازداش��ت شده از سوی 
عربستان، گفت: وزارت امور خارجه ایران به محض دریافت این خبر 
بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داد و موضوع را به سفارت 
ایران در عربس��تان اطاع داد، اما در این میان برخی رسانه ها با کم 
لطفی خبر داده اند که وزارت امور خارجه از این موضوع خبری ندارد. 
معاون پارلمانی، امور ایرانیان و کنس��ولی وزارت امور خارجه افزود: 
چون از موضع رس��می صحبت می کنم هرگونه اظه��ار نظر درباره 
وضعیت ایرانیان در خارج کشور منوط به گزارش مکتوب و بررسی 
از سوی س��فارت ایران اس��ت، بنابراین نمی توان س��ریع درباره هر 

موضوعی موضعگیری کرد.

 مدیر موفق کسی نیست که  
تونل و پل ساخته باشد

 ش��هردار ته��ران در ادام��ه نوزدهمی��ن گردهمای��ی ش��هرداران 
کان شهرهای کشور بیان داشت: مدیر موفق کسی نیست که بیشترین 
فضای س��بز، تونل و پل را س��اخته باشد و از نظر اس��امی معتقدیم که 

پیشرفت در بعد مادی انسان ها تأثیر گذار است. 
قالیباف  افزود: هرچقدر در جامعه، ربا و ریا بیش��تر شود باید به مدیر آن 
نمره قابل قبولی داده نشود. ش��هردار تهران با اشاره به این که ما با روح و 
روان مردم و فرهنگ عمومی س��ر و کار داریم، گفت: اگر اسراف بد است 
باید در سبک زندگی اصاح شود و شهرداری ها در سبک زندگی باید اقدام 
کنند. قالیباف افزود: اگر بخواهیم عدالت هم برقرار باشد، باید پیشرفت 
داشته باشیم، حتی اگر بخواهیم کرامت انسان ها را حس کنیم هم باید 

پیشرفت، مورد توجه قرار بگیرد.

در شرایطی هستیم که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
وحدت، همدل��ی و آرامش اس��ت، بنابراین طبیعی اس��ت که 
انتخابات زودرس یا تبلیغات زودهنگام انتخاباتی باعث  ش��ود 
جامعه و مردم، یکپارچگی خود را زودتر از فرارسیدن انتخابات 
از دس��ت بدهند.  با این که هنوز کمتر از هشت ماه به انتخابات 
یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری باقی مان��ده، اما گویا فضای 
کشور ناخودآگاه به سمت و س��وی انتخابات کشیده شده و این 
ش��اید به دلیل برخی اظهارنظرها و موضعگیری های خاص از 
س��وی برخی سیاس��یون یا کاندیداهای احتمالی در انتخابات 
باش��د؛ اظهارنظرهایی که نش��ان دهنده تکاپو برای رسیدن به 
ماراتن انتخابات است. اما هش��ت ماه، زمان بسیار زیادی است 
برای آغاز مباحث انتخاباتی. این را بس��یاری از کارشناسان به 
کاندیداها و طیف های سیاسی هشدار داده و معتقدند  برخی از 
مس��ئوالن با ورود زودهنگام به مباحث انتخاباتی، از بسیاری از 

وظایف خود و خدمت به مردم غافل شده اند.
شتابزدگی جایز نیست    

 برخی مانند س��یدرضا اکرمی معتقدند که زمان مطلوب برای 
ورود به بحث انتخابات ریاس��ت جمهوری، یکی دو ماه مانده به 

زمان ثبت نام کاندیداها برای این انتخابات است.
 حجت االس��ام والمسلمین س��یدرضا اکرمی که عضو شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز اس��ت، با بیان این که به صورت 

میانگین، هر یک س��ال در میان، ش��اهد برگزاری انتخابات در 
کش��ورمان هس��تیم، می گوید: »مش��کل اصلی در این زمینه، 
نبود احزاب و تش��کل های فعالی اس��ت که دارای اساسنامه و 
مرام نامه ای باشند، تا قبل از برگزاری انتخابات و در زمان مطلوب 

آن اقدام به تشدید فعالیت های خود در این ارتباط کنند.«
 به گفته وی، چون احزاب و تشکل های منسجم نداریم، بعد از 
برگزاری هر انتخابات، بافاصله ذهن ها به سمت انتخابات بعدی 
سوق داده می ش��ود؛ مثا انتخابات مجلس شورای اسامی که 
تمام شد، ذهن ها به سمت انتخابات ریاست جمهوری معطوف 
شده است و به نظر من دلیل شتابزدگی در ورود به این موضوع، 
فقدان احزاب و تشکل های منسجم است. برخی از کارشناسان 
نیز طرح مباح��ث انتخابات��ی را در این برهه از زم��ان، به زیان 
وحدت کشور عنوان می کنند. محمدجواد آرین منش عضو حزب 
مؤتلفه، دراین رابطه می گوید: در ش��رایطی هستیم که جامعه 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و آرامش است، 
بنابراین طبیعی است که انتخابات زودرس یا تبلیغات زودهنگام 
انتخاباتی باعث شود جامعه و مردم، یکپارچگی خود را زودتر از 
فرارسیدن انتخابات از دست بدهند. این نماینده پیشین مجلس 
شورای اسامی، بر این باور است که طرح چنین مباحثی منتج 
به ایجاد شکاف و رخنه طیف های مردم خواهد شد و همین امر 
نیز موجبات سوء استفاده دشمنان انقاب را فراهم خواهد کرد 

و رقابت های سالم را به تهاجم گروه ها با یکدیگر تبدیل می کند. 
به گفته وی، باید اجازه دهیم تا شرایط به طور طبیعی طی شود، 
اما این موضوع به معنای جلوگیری از اظهارنظرها نیست، بلکه 
تنها برای ایجاد ثبات و آرامش در کشور است. ابوالقاسم رئوفیان 
دبیر کل حزب اس��امی ایران زمین نیز با اش��اره به فرمایشات 
رهبر معظم انقاب در خصوص ضرورت ع��دم ورود زودهنگام 
گروه ها به مباحث انتخاباتی می گوی��د: از مدت ها پیش انتظار 
می رفت که رهبری نس��بت به روش های پیش گرفته ش��ده از 
س��وی برخی احزاب که در قالب سفرهای اس��تانی و تبلیغات 
انتخاباتی زودهنگام کارخود را آغاز کرده بودند، چنین توصیه ای 
را بدهند، چراکه معتقدم فضای تبلیغات زودهنگام نمی تواند به 
نفع کشور باشد. خوشبختانه رهبری نیز در سفر خراسان شمالی 
به صورت کامل بر این نکته تأکید داش��تند، بنابراین امیدوارم 
فعاالن سیاسی و کسانی که بنای حضور در رقابت انتخاباتی را 
دارند به این نکته توجه کنند. وی تأکید کرد که ورود زودهنگام 

به مسائل انتخاباتی، قطعا به سود کشور و مردم نیست.
تذک�ر وزارت کش�ور ب�ه تبلیغ�ات زودهن�گام    

ریاست جمهوری  
در همین حال نیز چندی پیش، معاون سیاس��ی وزیر کشور از 
تبلیغات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. صولت 
مرتضوی بدون اشاره به نام افراد گفت: تاکنون چندین مصداق 

برای تبلیغات زودهنگام انتخاباتی داشته ایم. 
وی افزود: تذکرات الزم به افرادی که تبلیغات زودهنگام را آغاز 
کرده اند، داده ش��ده و امیدواریم که همه افراد، قانون را رعایت 
 کنند. معاون سیاس��ی وزیر کش��ور که با ایرن��ا گفتگو می کرد 
 از داوطلبانی ک��ه تبلیغات زودهن��گام خود را آغ��از کرده اند، 
خواس��ت که قب��ل از برخ��ورد قانون��ی با آن��ان، این اق��دام را 
متوقف کنن��د.  مرتض��وی با بیان ای��ن که در فض��ای کنونی، 
ورود زودهن��گام ب��ه مباح��ث انتخابات��ی، آف��ت خدم��ت 
رس��انی به مردم اس��ت، تصریح کرد: ورود زودهن��گام به این 
مباحث باع��ث تاطم و درگی��ری فکری جامعه می ش��ود. اما 
 بس��یاری از گزارش ها و مش��اهدات نش��ان می دهد با این که

 کش��ور هنوز فاصله زیادی تا فضای انتخاب��ات دارد، اما برخی 
مس��ئوالن و دس��تگاه ها از هم اکنون خود را درگی��ر انتخابات 
کرده اند که همین امر منجر به برخی نابسامانی ها در کشور شده 
است. حال سؤال اینجاس��ت که این ورود زودهنگام به مباحث 
انتخاباتی قرار است به چه قیمتی تمام شود؟ آیا به قیمت آسیب 

به مردم و کشور یا بر زمین ماندن امور مردم؟ 

آسیب شناسی شتابزردگی سیاسی 

 سفر مخفیانه دختر صدام آفت های ورود زود هنگام به عرصه انتخابات
به عراق

یک منبع نزدیک به ناصر المغنی ش��یخ عشایر االنباری 
در عراق از سفر مخفیانه حا صدام دختر صدام حسین 
رییس جمهور معدوم عراق به این کشور خبر داده و گفت 
که وی در این س��فر که دولت عراق از آن اطاع نداشت، 
عاوه بر حاضر شدن بر سر قبر پدرش با تعدادی از شیوخ 
عش��ایر نیز دیدار کرد. بر اس��اس این گزارش، حا روز 
شنبه به مدت دو س��اعت بر س��ر قبر پدرش حاضر شد 
و با برخی خان��واده های حاضر در این م��کان به گفتگو 
پرداخت. وی همچنین به منزل یکی از ش��یوخ عش��ایر 
رفت و در آنجا با شیوخ عش��ایر الدلیم و الجبور و برخی 
دیگر از عشایر معروف منطقه دیدار کرد و توصیه هایی را 
به آنها برای حضور در انتخابات آینده این کشور و تاش 
برای بازگرداندن حزب بعث با نامی جدید به عرصه قدرت 

در عراق ارایه کرد.

مسکوخواستار مذاکره مستقیم
  ایران وآمریکاشد

سرگئی ریابکف معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگویی 
با روزنامه »فایننش��ال تایمز« اظهار داشته: مسکو مایل 
است شاهد ورود تهران و واشنگتن به مذاکرات دوجانبه 
 باشد تا از این طریق، جلوی حمله اسرائیل به تأسیسات 
هسته ای ایران گرفته ش��ود. ریابکف در پاسخ به سؤالی 
درباره احتمال برگزاری مذاکره مس��تقیم میان ایران و 
آمریکا گفته: ما کلمه ای در مخالفت ب��ا این امر بر زبان 
نخواهی��م آورد، البته م��ا امیدواری��م از محتوای چنین 
ترتیباتی آگاهی پیدا کنیم. ریابکف که نماینده روسیه در 
 مذاکرات 1+5 با ایران نیز هست، ادامه داده: تماس های

غیررسمی میان ایران و آمریکا در جریان است، اما امکان 
مذاکره مس��تقیم نیز وجود دارد. چنی��ن ترتیباتی هیچ 
مشکلی برای ما ایجاد نمی کند، حتی اگر به طور کامل 

در چارچوب 1+5 نباشد.
 با این حال، ریابکف اظهار داشته: هر تحولی که در روابط 
دوجانبه ایران و آمریکا به وجود بیاید، نباید بر مذاکرات 
با 1+5 تأثیر بگذارد و این مذاک��رات باید همچنان ادامه 
پیدا کند. وی همچنین با بیان این که احتمال رس��یدن 
به توافقاتی در مذاکرات اس��تانبول وجود داشت اما این 
امکان از دست رفت، گفته: دیگر نباید اجازه داد تا امکانی 

از دست برود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

ایران با نفت 8 دالری هم 
اداره شده است 

آیت اهلل جوادی آملی 
جامعه عقانی به دنبال وهم، خیال و خرافه نیس��ت و هرگز 
جامع��ه عقانی را ب��ا ماهواره نمی توان منحرف کرد.گرانی و س��ختی 
هس��ت، اما اینچنین نیس��ت که صبر کنیم تا آسانی بیاید. روح قرآن، 
نمی گوید صبر کن تا به آس��انی برسی، هرجا دشواری هست. در زمان 
جنگ به هر بش��که ای ۲4 دالر بودجه بسته شده بود که 8 دالر صرف 
جنگ،  8 دالر صرف هزینه جاری  و 8 دالر صرف هزینه عمرانی می شد. 
این کش��ور را بدون تردید حسین بن علی)ع( حفظ کرده است. در خط 
مقدم جبهه س��خن از مرز پرگوهر نبود، س��خن از حسین بن علی)ع( 
و یا حس��ین یا حس��ین بود، 
در جنگ جهان��ی اول هرچه 
گفتند، گفتیم چشم،  در جنگ 
جهان��ی دوم هرچ��ه گفتند، 
گفتیم چشم، در کودتای ۲8 
مرداد هم همین طور، اما وقتی 
امام)ره( و حوزه آمدند پای کار 
و ن��ام حس��ین بن علی)ع( به 
میان آمد، دیگران به ما گفتند 

چشم.
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۲
بزرگ ترین   اشتباه  احمدی نژاد  

حبیب اهلل عسگر اوالدی درمورد بزرگ ترین اشتباه سیاسی رییس جمهور گفت : بزرگ ترین اشتباه 
سیاسی او، ایستادن در برابر حکم رهبری در خصوص انتصاب وزیر اطاعات و همچنین خانه نشینی 

یازده روزه اش بود. این کار والیتمداری او را زیر سؤال برد.

اقدامات جدید ایران 
در رابطه با سوریه

رد پیشنهاد خط تلفنی 
قرمز توسط ایران 

علی اکبر صالح��ی وزیرامورخارجه در خصوص آخری��ن اقدامات ایران 
 در ارتباط با س��وریه و نشست با معارضین س��وریه گفت: در حال حاضر 
 نمی توانم در این باره مطلب��ی را بیان کنم و انش��اءاهلل در آینده نزدیک 

اطاع رسانی خواهیم کرد.
وی افزود: ظرف دو یا سه هفته آینده در این باره اطاع رسانی می کنیم.

وزیرامورخارجه کشورمان همچنین درباره آخرین خبرها درباره مذاکرات 
 ایران و 1+5 گف��ت: قرار بوده ت��ا انتهای آبان ماه تماس برقرار ش��ود که 
راجع به زمان و مکان جلسه به تصمیم واحدی برسند، اما در این باره که 

آیا به نتیجه واحدی دست یافته اند خبری ندارم.
صالحی اظهار امیدواری کرد هر چه زودتر مذاکرات ادامه پیدا کند.

سرلشگر رحیم صفوی مشاور ویژه رهبر معظم انقاب در حاشیه مراسم 
اولین سالگرد  شهید تهرانی مقدم در پاس��خ به سؤالی درمورد اظهارات 
مقامات غربی و رژیم صهیونیستی مبنی بر این که حادثه انفجار پادگان 
مارد که باعث شهادت شهید تهرانی مقدم و همکارانش شد، بااقدامات 
آنها مرتبط بوده است، گفت: من به عنوان یک فرد مطلع از این موضوع، 
با اطمینان عرض می کنم که این یک حادثه بود و عناصر نفوذی در این 
حادثه هیچ دخالتی نداشتند. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا 
پیش��نهاد خط مس��تقیم قرمز تلفنی بین ایران و آمریکا عملی می شود 
گفت: این موضوع را خود ایران رد کرده و این خط قرمز ارتباطی را خود 

ایران نپذیرفته است.

حمیدرض��ا مق��دم ف��ر ب��ه اس��تراتژی اص��اح طلب��ان 
 علی��ه اصولگرایان اش��اره ک��رد و گف��ت: امروز ع��ده ای از 
اصاح طلبان  گفتمان جریان انحرافی را به تمامی اصولگرایان 
ربط داده و می خواهند این گونه القا کنند که جریان اصولگرا 
نیز دچار انحراف ش��ده اس��ت، در حالی که در درون جریان 
اصاحات، انحرافات زیادی دیده می ش��ود.معاون فرهنگی 
س��پاه در عین حال با بیان این که نمی ت��وان تمامی اصاح 
طلبان را برانداز و ض��د انقاب معرفی کرد، افزود: درس��ت 
است که فتنه 88 توسط چهره های شاخص این جریان رقم 
خورد، اما با این حال ما نمی توانیم فتنه 88 را به کل اصاح 
طلبان ربط دهیم، البته برخی از آنها در قبال این فتنه سکوت 
کرده و موضع روشنی را اعام نکردند، اما قلبا با این ساختار 
ش��کنی ها مخالف بودند. وی همچنین افزود: ما نمی توانیم 
ش��خصی همچون محمدرضا عارف را هم راس��تای محمد 
خاتمی، موسوی و کروبی معرفی کنیم. مقدم فر موضعگیری 
به موقع در فضای سیاسی کشور را الزم دانست و اظهار داشت: 
اصولگرایان وقتی با موضعگیری های جریان انحرافی روبه رو 
شدند به موقع واکنش نشان دادند، حتی مجلس در قبال این 
نظرات و گفتمان جریان انحرافی ماحظه ای نکرد و اعتراض 
کرد، از این رو از جریان اصاح��ات و بعضی از اصاح طلبان 

انتظار داشتیم در مقابل فتنه سکوت نکنند.

محمدرضا باهنر در حاش��یه دیدار رییس مجلس با کاروان 
پارالمپیک لندن در جمع خبرنگاران درب��اره زمان حضور 
رییس جمهور برای پاس��خ به نمایندگان گفت: قرار اس��ت 
زمان این جلس��ه را هماهنگ کنیم؛ یا هفته آینده یا بعد از 
تاسوعا و عاشورا برگزار خواهد شد. وی درباره انتقادات برخی 
از نمایندگان به هیأت رییس��ه درباره قرائت سؤال از رییس 
جمهور گفت: ما وظیفه خودمان را انجام دادیم، کسانی که 
مدعی اند، اس��تدالل های خود را مطرح کنند، اما ما فرآیند 
آیین نامه را به طور دقیق اجرا کرده ایم. باهنر یادآور ش��د: 
با افرادی که انتقاد داشتند مذاکره کرده ایم، درباره یکی دو 
نفر تردید داش��تیم که آن آقایان آمدند و مشخص شد جزء 
امضاکنندگان سؤال هستند. نایب رییس مجلس در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر این که راهکاری برای پس گرفتن سؤال وجود 
دارد یا خیر، گفت: چنین راهکاری نیست، وضعیت به گونه ای 
است که اگر حتی یک نفر از سؤال کنندگان هم باقی بماند، 
سؤال مطرح خواهد ش��د، مگر این که همه سؤال کنندگان 
سؤالش��ان را پس بگیرند. گفتنی است احمدی نژاد یک ماه 
بعد از اعام وصول، فرصت دارد تا در هیأت رییس��ه مجلس 
برای جواب، به مجلس بیاید. هرچند دولت به نحوه وصول 
این سؤال اعتراض داشته است، اما طبق قانون، رییس جمهور 

باید درمجلس حاضر شود.

فرمانده نیروی انتظامی کش��ور، آوردن نفت بر س��ر سفره 
م��ردم را ش��عاری نادرس��ت دانس��ت و گفت: این ش��عار 
مش��کات کش��ور را بیش��تر و اتکای مردم به درآمدهای 
نفت��ی را افزای��ش می ده��د. وی ش��کل گی��ری تم��دن 
 اس��امی را منوط ب��ه تغییر در س��بک زندگ��ی کنونی و 
اسامی سازی س��بک زندگی به تعبیر رهبر معظم انقاب 
اس��امی دانس��ت و اظهار داش��ت: رواج مصرف گرایی و 
 تغیی��ر ذائقه اقتصادی م��ردم به مصرف به ج��ای قناعت، 
 بی قیدی در عرصه اقتصادی اجتماعی، س��یری ناپذیری،

 کامروایی، ب��ی قیدی و فق��دان پایبندی ب��ه ارزش های 
اسامی، در شأن جامعه اس��امی نیست ، با سبک زندگی 
اسامی در تضاد اس��ت و همان برنامه ای است که دشمن 
هم آن را ترویج می کند. سردار احمدی مقدم تأکید کرد: 
اگر س��بک و ش��یوه زندگی مطابق با ارزش های اسامی و 
دینی تغییر یابد، در جامعه ش��اهد تحول و زمینه س��ازی 
برای تمدن اس��امی خواهیم بود. وی ه��دف برنامه های 
ماهواره ای را تغییر ذائقه فرهنگی و اقتصادی مردم دانست و 
اضافه کرد: این برنامه ها ابتدا ذائقه ملی و اسامی مخاطب 
ایرانی را مطرح، اما در سایه آن هدف ترویج فرهنگ غربی 
را دنبال می کند. فرمانده ناجا بر لزوم کار فرهنگی در کنار 

برخوردهای انتظامی با برخی جرائم تأکید کرد.

رزمایش مش��ترک پدافند هوایی با نام مدافعان آس��مان 
والیت 4 با اعام رمز یا محمد رس��ول  اهلل)ص( آغاز ش��د. 
رزمایش مش��ترک سراس��ری پدافند هوایی با اعام رمز 
یا محمد رس��ول اهلل)ص( از س��وی امیر فرزاد اسماعیلی 
فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاآغاز ش��د. این 
رزمایش با حضور یگان های مختلف ارتش، س��پاه، بسیج 
و نی��روی انتظامی در گس��تره 850 ه��زار کیلومتر مربع 
میهن اسامی و در اس��تان هایی نظیر خراس��ان جنوبی، 
سیستان و بلوچس��تان، کرمان، هرمزگان و فارس برگزار 
شد. در ابتدای این رزمایش انواع جنگنده های بمب افکن  
 ارتش جمهوری اسامی ایران از قبیل اف 4، اف 5، اف 7،

اف 14، می��راژ، س��وخو و هواپیماهای سوخت رس��ان از 
پایگاه های خود در مناطق و پایگاه های ش��رقی و جنوبی 
منطق��ه رزمای��ش گس��ترش یافتن��د. در ای��ن مرحله از 
رزمایش همچنین هواپیماهای شناس��ایی با عکسبرداری 
 از منطق��ه به جم��ع آوری اطاع��ات پرداخت��ه و تحرک، 
جابه جایی سریع و پرواز انواع هواپیماهای طرح پدافندی 
و استقرار سامانه های پدافندی و هماهنگی بیشتر ارتش، 
سپاه، نیروی انتظامی و نیروهای آموزش دیده مردمی در 
برقراری و پوش��ش امنیت کامل مرزهای هوایی کشور در 

قالب شبکه یک پارچه پدافندی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مجلس نیروی انتظامیانحراف دفاعی

 عارف ازجنس
 سران فتنه  نیست

 با یک سؤال کننده هم 
از احمدی نژاد سؤال می کنیم 

 افزایش اتکا   به  درآمد  نفتی 
با شعار نفت بر سر سفره ها

آغازرزمایش پدافند هوایی 
با  انواع جنگنده های ارتش 
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یادداشت

یادداشت

 5 شهربازی دیگر
در  اصفهان پلمپ شد 

 گ�روه ش�هر- در راس��تای اعم��ال نظ��ارت ب��ر اماک��ن تفریحی و 
شهربازی های استان و به منظور حفظ سالمتی و ایمنی مردم، طی هفته 
 گذشته توسط بازرسین این اداره کل پنج شهربازی سر پوشیده پلمپ 

شد.
بر اساس این گزارش، شهربازی های مذکور که به صورت سرپوشیده 
و اغلب در قالب وس��ایل بادی فعالیت می کنن��د،  علیرغم تذکرات 
متعدد اداره کل استاندارد که از طریق برگزاری سمینارهای مختلف و 
انتشار در رسانه های جمعی صورت گرفته،  همچنان نسبت به ترمیم،  
بازسازی و گاه تعویض وسایل و ادوات غیر استاندارد خود اقدام نکرده 
و همچنان با شرایط خطر آفرین و دستگاه های غیر استاندارد موجود، 

به فعالیت خود ادامه می دادند.
اداره کل استاندارد در این گزارش بر ادامه روند بازرسی از شهربازی ها 
و اماکن تفریحی عمومی تأکید نموده و این اطمینان را به همشهریان 
اصفهانی داده اس��ت که این اداره کل تحت هر ش��رایط،  حمایت از 
حقوق شهروندان و مصرف کنندگان  را بر هر امر دیگر مقدم دانسته 
و برخورداری از ش��هربازی های اس��تاندارد و ایم��ن را حق طبیعی 

شهروندان فهیم اصفهانی برمی شمارد. 
این اداره کل مس��ئولیت هرگون��ه حادثه در ارتباط ب��ا این موضوع 
 را متوجه به��ره ب��رداران و صادرکنندگان مجوز فعالی��ت این گونه 

شهر بازی ها دانست. 

جایی برای بزرگترها نیست 
گروه ش�هر- ای��ن روزه��ا زی��اد از س��المندان صحبت 
می کنیم؛ افرادی که آنان را به عنوان پدربزرگ و  مادربزرگ 
می شناس��یم، کس��انی که به فرموده پیامب��ر اکرم )ص( 
وجودش��ان مایه برکت و مباهات اس��ت و چ��راغ هدایتی 
هس��تند برای آیندگان! این در حالی است که به علت باور 
نادرست رایج در جامعه، سالمندی درایران مصادف است 
با خانه نش��ینی، فرار از زندگی روزم��ره و تکیه بر صندلی 

پارک های گوشه و کنار شهر. 
در واقع این سالمندان هس��تند که به علت نامناسب بودن 
پیاده روهای شهری، خانه نشینی را به قدم زدن و پیاده روی 
ترجیح می دهند.کافی است به گوش��ه و کنار شهر نگاهی 
بیندازیم و پیاده روهایی را ببینیم ک��ه به هیچ عنوان برای 
سالمندان ساخته نشده، فروشگاه ها و مراکز خریدی که با 
پله های زیادشان مانع از حضور این افراد می  شود و صف های 
طوالنی که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را مجبور می کنند 
تا مدت ها در ص��ف طوالنی انتظار بکش��ند و یا مدت ها در 
داخل اتوبوس سرپا بایستند و همه این ها یعنی جایی برای 

سالمندان نیست. 
این گوش��ه ای اس��ت از وضعیت ش��هرهای ما که به هیچ 
 عنوان برای سالمندان مناسب سازی نشده و آنان را ناگزیر 
به خانه نشینی کرده اس��ت. افرادی هم که ناگزیر به بیرون 
رفتن هستند، تنها دست ها و پاهای شکسته ارمغانی است 
که این ش��هر برای آنان به همراه دارد. خیابان ش��یب دار، 
عدم اس��تفاده از آسانس��ور در بسیاری از س��اختمان های 
اداری، پله ه��ای بلند وس��ایل نقلیه عموم��ی و در نهایت 
ش��لوغی بیش از اندازه خیابان های شهر از مشکالتی است 
که سالمندان ش��هر ما با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند.

این در حالی است که س��المندان به علت مشکالت خاص 
سنین خود قادر به حرکت سریع نبوده و به نوعی می توان 
 گفت رفت و آمد آنان در ش��هرهای پر ازدحام با مش��کل 
روبه رو است و حتی بسیاری از این سالمندان که با معلولیت 
دارند، برای رفت و آمد خود به یاری دیگران نیازمند هستند.

کمبود و یا نب��ود نیمکت برای س��المندان و عدم توجه به 
آنان در برنامه ریزی ش��هری، بزرگ ترین دغدغه این قشر 
از جامعه اس��ت. آنان به علت نبود س��رگرمی الزم ترجیح 
می دهند ساعات زیادی را در پارک بر روی نیمکت بنشینند 
و رفت و آمد مردم را نظاره کنند. با این حال و با توجه به رشد 
سالمندی در کشور، باید چاره ای اندیشید؛ زیرا عدم توجه به 
این قشر از جامعه که روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود، 
موجب فرسودگی بیش از حد آنان و در نهایت افزایش لجام 

گسیخته بیماری های مربوط به این سنین خواهد شد.

خبر ویژه

نباید شهرها با تراکم فروشی 
اداره شوند

شهردار اصفهان/ سید مرتضی سقائیان نژاد 
 الزم است وظایف منطقه ای به پارلمان های محلی اعم از شورا و شهرداری 
واگذار شود تا س��طح ارایه خدمات به مردم ارتقا یابد؛ چرا که این وظایف 
می بایست بر عهده شوراها و شهرداری ها قرار گیرد تا بتواند این ارگان به 
مردم خدمت گذاری شایس��ته ای نماید. قوانین و مقرارت که در مجلس  
در خصوص سهم اعتبارات شهرداری ها تصویب شده حق شهرهاست و 
افزون بر این موارد، نباید شهرها بر اساس تراکم فروشی اداره شود، بنا براین 
 در نظر گرفتن بودجه های پایدار برای شهرها ضروری است؛ زیرا که طی 

۱۰ س��ال گذش��ته بودج��ه 
شهرداری از ۷۰ میلیارد تومان 
ب��ه یک ه��زار میلی��ارد تومان 
افزایش یافت��ه و در حال حاضر 
تمام این بودجه از سوی مردم 
تأمین می شود اما هنوز کوهی 
از مسائل و مشکالت در محالت 

مناطق رفع نشده است.
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چهره روز
جوانان میدان دار عزای حسینی باشند

حجت االسالم محمدجواد رضایی، رییس سازمان تبلیغات اسالمی سمیرم گفت: جوانان پرشور 
 باید میدان دار عزا و س��وگواری اباعبداهلل الحسین)ع( باشند؛ چرا که ش��عار ماه محرم امسال، 

جوان محوری در عاشورای حسینی است. 
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در این بین فنی و حرفه ای استان اصفهان نقش بسیار مؤثری را 
در آموزش و اشتغال بازی می کرد؛ چرا که بسیاری از افرادی که 
در این کالس ها شرکت کرده بودند، هیچ گونه مهارتی نداشته 
و صرفاً بر حسب عالقه ش��خصی حرفه ای را در پیش گرفته و 

مشغول به کار شده اند و در این راه نیز موفق بوده اند.

مهدی مجل�س آرا، مدیر کل کمیته امداد اس�تان 
اصفهان:

  ایجاد 174 طرح اشتغال طی 7 ماه
   در طی هف��ت ماهه گذش��ته  ۱۷4 طرح اش��تغال با ارزش 
تقریبی یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان انجام گرفت که این 
قابلیت با شکل گیری س��اختار مدیریتی آموزش و کار آفرینی 
توانمندی خانواده ها شناسایی، استعدادیابی، آموزش، اشتغال 

و نظارت بر طرح و بازاریابی طرح های تولید شده انجام شد.
   کمیته امداد استان اصفهان باالترین حجم طرح اشتغال بیمه 
شده را با ۱5 هزار طرح داراست که  5۰ درصد این افراد مشغول 

اشتغال و ۱۰۰ هزار نفر بیمه شده هستند.
   می توان گفت مسیر، به سمت اهداف کمیته امداد پیش رفته 
است، چنان که از پرداخت تسهیالت در چرخه تولید گرفته تا 
تقویت خودباوری و اعتماد ب��ه نفس مددجویان بی بضاعت در 

این طرح محک زده شد.

مصطفی فاتحی، مسئول آموزش شهرستان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان:

س�رانه آم�وزش کارآفرینی ب�رای هر نفر ی�ک میلیون 
تومان است

   تا پایان امس��ال 9۰۰ نفر از مدد جویان زیر پوش��ش کمیته 
ام��داد شهرس��تان اصفه��ان دوره کارآفرینی و اش��تغال را فرا 
می گیرند؛ چرا که ساختار جدید آموزشی در خرداد ماه جاری 

در سازمان کمیته امداد امام خمینی اصفهان مستقر شد.
   فعالیت رس��می و عملی از مرداد ماه جاری آغاز و نخستین 
دوره س��اماندهی و طراحی با نظارت پنج کارشناس ویژه برای 

این ساختار تعریف شد.
   کارشناس آموزش، کارشناس طرح خودکفایی، کارشناس 
طرح آمار و اطالعات، کارشناس نظارت بر اجرای طرح و بازدید 
برای پایداری پروژه ها از جمله ساختارهای آموزشی جدید است.

   شناس��ایی افراد مس��تعد و توانمند برای ایجاد اش��تغال و  
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای متناسب با رشته مورد عالقه 
 از اقدامات اولیه س��اختار آموزش و کار آفرین��ی کمیته امداد 

است.
فاتحی س��همیه آموزش دوره کارآفرینی تا پایان سال جاری را 
9۰۰ نفر دانست و افزود: در دوره نخست ۱6۰ نفر در این طرح 
 آموزش دیده اند. س��رانه هزینه برای هر نفر در مرحله نخس��ت 
6۰۰ هزار تومان و برای آموزش بع��د از فعالیت و به روز کردن 

دانش بیش از 5۰۰ هزار تومان است. 
وی تصریح کرد: افرادی که در این طرح شرکت می کنند تا کنون 
از تسهیالت کمیته امداد استفاده نکرده و از نظر مهارت در حد 
صفر هستند که بعد از آموزش، به صورت کاریابی وارد بازار شده 

و می توانند از وام خودکفایی کمیته امداد استفاده کنند. 

عباس مهدیان، معاون آموزش�ی فن�ی و حرفه ای 
استان اصفهان:

 اصفهان 54 مرکز آموزشی دارد
   از این پس سازمان فنی و حرفه ای می تواند تمام ظرفیت خود 
را که هر س��ه ماه یک بار از طریق دفترچه آموزش های مهارتی 
که در سراسر کشور توزیع می شود، اعالم  کند و مشکل  اطالع 
رسانی مناس��ب و فن آوری اطالعات که قباًل در سازمان بود با 

قابلیت پرتال جامع برطرف شده است.
    یکی از معضالت کش��ور، بحث فارغ التحصیالن بیکار بدون 
مهارت اس��ت که در این راس��تا فنی و حرفه ای توانسته با 54 
مرکز در اس��تان اصفهان در تمامی شهرستان ها امکان آموزش 
را فراهم کند؛ هر چند که ۱5 مرکز آن در شهر اصفهان است اما 
آموزش های فنی و حرفه ای فقط در سازمان محدود نشده و برای 
قشر دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی، قشر سرباز در پادگان 

و زندانیان در زندان دنبال می شود.

در جشنواره طرح های برتر کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح شد  

خودباوری، مرز میان کارآفرینی تا تولید

گروه درجش�نواره طرح های برتر کار آفرینی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان که در 
سالن اجتماعات ش�هید چمران برگزارش�د، مهدی مجلس آرا مدیر کل کمیته امداد استان  شهر

اصفهان، عباس مهدیان معاون آموزش�ی فنی و حرفه ای اس�تان و مصطفی فاتحی مسئول 
آموزش شهرستان کمیته امداد سخنرانان این جشنواره بودند. 

در این جشنواره که طرح های برتر دوره نخست آموزش معرفی ش�د، برخی از کارآفرینان به بیان تجربه خود از 
آموزش و ایجاد کارآفرینی پرداختند. مهم ترین نکته ای که ش�اید موجبات شادی حضار در این جلسه را فراهم 

می کرد، روحیه خودباوری و تحقق شعار» ما می توانیم« بود.

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟
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متقاضیان می توانند از زمان انتش��ار به مدت 4 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به این اداره کل 
واقع در بلوار هشت بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان 

وقت اداری تاریخ 91/9/8 نمایند. 
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل 

شده باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنت��ی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل 

رویت می باشد.

آگهی مناقصه 
اداره کل نوسازی مدارس اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه های مش��روحه ذیل که از محل 
اعتبارات دولتی پیش بینی اعتبار ش��ده را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص 

صالحیت شده واگذار نماید.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

فهرست عنوان پروژهردیف
پایه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

رتبه و رشته 
موردنیاز

برآورد اولیه 
به ریال

نوبت 
مناقصه

تکمیل مقاوم سازی مدرسه 1
پناهنده و مجیدی شاهین شهر

حداقل پایه 3 ابنیه 7/000/000یک ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول400/000/000

نوبت دوم

م الف/ 13601

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری طالخونچه

2- موضوع مناقصه: عملیات احداث خیابان کمربندی حدفاصل بلوار امام تا خیابان انقالب
3- مهلت دریافت اسناد: پنج شنبه مورخه 1391/9/7

4- نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام ساختمان شهرداری امور قراردادها
5- برآورد یا اعتبار اولیه موضوع مناقصه: 6/000/000/000  ریال )شش میلیارد ریال(
6- هزینه تهیه اس�ناد و نحوه تحوی�ل آن: واریز مبلغ 100/000 ریال به حس��اب مهر 

کشاورزی شماره 282780815 بنام شهرداری طالخونچه
7- نوع و مبلغ تضمین: 5 درص��د اعتبار اولیه مع��ادل 300/000/000 ریال بصورت نقد 
واریز به جاری سیبا شماره 3100003303003 ملی به نام شهرداری طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکی
8- نظارت: دفتر فنی شهرداری طالخونچه

9- هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
احمــدی- شهــردار طالخونچه

نوبت اول اصالحیه
پیرو آگهی منتشر ش�ده در این روزنامه طی 

تاریخ های 91/8/8 و 91/8/10 آدرس سایت 

درج شده بدینوسیله اصالح می گردد. 
WWW.ESRW. ir

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی مزایده عمومی
اداره کل مناب�ع طبیعی و آبخیزداری اس�تان اصفهان در نظر 
دارد به استناد مجوز ش��ماره 910036 مورخ 1391/6/26 سازمان 
امور اقتصادی و دارایی اس��تان اصفهان، اقدام به فروش یک دستگاه 
خودرو پژو GLX 405 مدل 77 به صورت مزایده نماید. لذا از کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به ش��رکت در مزایده مذکور را 
دارند دعوت می گردد جهت ثبت نام و دریافت اسناد حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 1391/8/28 به امور پیمان های این 

اداره کل مراجعه نمایند.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

20 درصد وزارت نیرویی ها 
دورکار شدند

معاون وزیر نیرو از دورکاری 15 تا 20 درصدی نیروهای وزارت نیرو خبر 
داد و گفت: برخی از مش��اغل خاص، امکان دورکاری و خروج از سازمان 
را ندارند. علیرضا قاسمی پورافشار در ارتباط با اجرای طرح دورکاری در 
وزارت نیرو به عنوان یکی از برنامه های جدی دولت در دو سال اخیر به 
منظور کاهش حجم ترافیک کالن شهرها، افزایش ساعات حضور افراد 
شاغل در منازل و همچنین افزایش بهره وری، گفت: دورکاری در صورتی 

که زمینه ها و شرایط آن هم برای اجرا فراهم باشد، دستور خوبی است.

 60 درصد نیروگاه های برق 
خصوصی شد

همایون حائری مدیرعامل توانیر درباره آخرین وضعیت توسعه صنایع 
برق و انرژی ایران گفت: یکی از مهم ترین اهداف توسعه صنعت برق 
مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است و در حال حاضر در 
 راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بیش از 60 درصد
ظرفیت نیروگاهی کش��ور به بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت.

مدیرعامل سازمان توانیر از بستر س��ازی و رفع برخی از موانع برای 
واگذاری شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی خبر داد و افزود: 
در شرایط فعلی بخش خصوصی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق 

نقشی اساسی ایفا می کند.

کاالی کوپنی توزیع نمی کنیم
معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در خص��وص مصوبه مجلس 
ش��ورای اس��المی مبنی بر توزی��ع کاالهای اساس��ی میان اقش��ار 
آس��یب پذیر گفت: دولت هیچ گونه برنامه ای ب��رای توزیع کاالهای 
کاالبرگی ندارد.حسن رادمرد افزود: بازگشت سیستم توزیع کاالی 
کوپنی از سوی دولت منتفی است، البته موجودی کاالهای اساسی 
هم اکنون در کشور بی نظیر اس��ت و به همین دلیل هر جا کمبودی 
احساس شود، حتما با توزیع فراوان کاال از افزایش قیمت جلوگیری 
می شود. وی تصریح کرد: تمام تالش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این اس��ت که ذخایر کش��ور به خص��وص درمورد مایحت��اج روزانه 
مردم به موقع تأمین شود. این در ش��رایطی است که در حال حاضر 
کاالهای اساس��ی که در اولویت یک و دو قرار دارند، به موقع و بدون 
هیچ مش��کلی، ارز مرجع دریافت می کنند و نگران��ی در این زمینه 

وجود ندارد.

کره جنوبی از تحریم گازایران
 معاف شد

همزمان با معافیت رسمی شرکت استات اویل هیدرو نروژ از تحریم 
گاز ایران، صادرات گازمایع به کره جنوبی دو برابر شد، ضمن آن که 
در آستانه زمس��تان، تقاضا برای واردات گاز از ایران در اروپا و آسیا 
افزایش یافته است. همزمان با تحریم واردات گاز طبیعی ایران توسط 
27 کشور اتحادیه اروپا، صادرات گازمایع ایران به کره جنوبی در ماه 

گذشته میالدی در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است.

افزایش ظرفیت
آموزش فنی و حرفه ای اصفهان

معاون آموزشی فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان از افزایش ظرفیت 
آموزش فن��ی و حرفه ای از طریق دانش��گاه های علم��ی - کاربردی 
خبر داد. عباس مهدیان با اشاره به این که سیاست فنی و حرفه ای، 
آموزش مهارت و ارتقای مهارت آموزی است، اظهار کرد: در استان 
اصفهان 54 مرکز آموزشی وجود دارد که در تمامی شهرستان های 
استان پراکنده اس��ت. وی با بیان این که 15 مرکز در شهر اصفهان 
واقع شده است، افزود: آموزش های فنی و حرفه ای فقط در سازمان 
محدود نشده، بلکه برای قشر دانشجو در دانشگاه علمی-کاربردی، 

قشر سرباز در پادگان و زندانیان در زندان نیز صورت می گیرد.

 تولید 2/6 میلیون بشکه 
به صورت روزانه توسط ایران

اوپک در گزارش جدید ماهانه خود اعالم کرد تولید نفت ایران در ماه 
اکتبر برابر با دو میلیون و 626 هزار بش��که در روز بوده است. ایران 
در اکتبر روزانه 2/6 میلیون بش��که نفت تولید کرده است. بر اساس 
گزارش ماهانه جدید اوپک، تولید نفت ایران 48 هزار بش��که در روز 
در ماه اکتبر کاهش یافته و به دو میلیون و 626 هزار بش��که در روز 
رسیده است. بر اس��اس این گزارش، تولید روزانه نفت ایران در سال 
2011 برابر با سه میلیون و 628 هزار بش��که بوده است، همچنین 
بر اساس آمار ارایه ش��ده از س��وی وزیر نفت ایران، تولید نفت این 
کشور در ماه سپتامبر برابر با س��ه میلیون و 739 هزار بشکه در روز 

بوده است.

 کاهش صادرات 
سنگ اصفهان

 خودرو 
چندنرخی شد!

 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ش��عبه نطنز گفت: امروز تنها حدود 
10 درصد از مواد برداشت شده معادن سنگ استان اصفهان صادر می شود.

 غالمرضا عبدالهی با اش��اره به کاهش صادرات سنگ استان اصفهان طی 
دو سال گذشته، اظهار داشت: قبل از وقوع تحریم ها، صادرات سنگ این 
اس��تان به میزان مناس��بی صورت می گرفت. وی تنوع معادن در استان 
اصفهان را در سطح باالیی دانست و افزود: هرچند از مندرجات پروانه های 
بهره برداری نمی توان عم��ر ذخایر را تخمین زد، اما پیش بینی می ش��ود 

معادن سنگ با حجم برداشت فعلی، تا یک قرن ذخیره خواهد داشت.
وی تصریح کرد: استان اصفهان از نظر اشتغال زایی در معادن سنگ های 
تزئینی و تعداد پروانه بهره برداری این معادن، دارای رتبه نخست کشوری  

است.

طوالنی شدن توقف عرضه از سوی برخی خودروسازان و کاهش موجودی بازار، 
موجب چند نرخی شدن خودروهای پرتیراژ داخلی شده است. در حال حاضر 
در محصوالت گروه خودروسازی سایپا، برخی فروشندگان قیمت سایپا 111 
را حدود 14 میلیون و 200 هزار تومان اعالم می کنند. این در حالی است که 
 131 SL قیمت رسمی این خودرو 11 میلیون و 780 هزار تومان است. سایپا
نیز در حالی به قیمت حدود 13 میلیون تومان و SX 131 نیز به قیمت حدود 
 131 SL 13 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رس��د که قیمت رسمی
معادل 11 میلیون و 540 هزار تومان و SX 131 نیز 11 میلیون و 940 هزار 
تومان تعیین شده است.تیبا نیز با قیمت حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان 
به فروش می رسد و این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 15 میلیون 

و 430 هزار تومان است.

اخبار کوتاه

4
پرداخت ارز به دانشجویان غیربورسیه 15 روزه شد

سخنگوی مرکز مبادالت ارزی کشور خبر داد: براساس مذاکرات انجام یافته و تصمیمات 
اتخاذ ش��ده، مدت زمان پرداخت ارز به دانشجویان غیربورس��یه به حداقل زمان ممکن 

)کمتراز 15 روز( کاهش می یابد.  کجای دنیا ارز را 
سرچهارراه می فروشند

ارسالن فتحی پور/ رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

ارز در حال حاضر به یک کاال و سرمایه تبدیل شده است. این مسأله 
به سیاس��تگذاری بانک مرکزی برمی گردد و ما چرا باید برای تعیین 
قیمت ارز از چند سوداگر و دالل ارزی تبعیت کنیم.  باید بانک مرکزی 
قیمت ارز را تعیین کند، نه چند دالل ارزی و بانک مرکزی. می بایست 
کمیته های تخصصی ارزی را برای حوزه های مختلف تشکیل و آحاد 
م��ردم را در جری��ان تصمی��م گیری ای��ن کمیته ها ق��رار دهد. باید 
مش��خص ش��ود چه کس��ی 
ای��ن می��زان ارز را ب��ه مردم 
فروخته اس��ت و چرا در این 
موض��وع بی تدبی��ری صورت 
گرفت و آیا ما نمی توانستیم 
 ب��ازار ارز را کنت��رل کنی��م؟ 
کش��وری  هی��چ  در  ش��ما 
نمی توانید تبدی��ل ارز را در 
خیابان انجام دهید و چنین 
موضوعی اصاًل اتفاق نمی افتد.
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 روز دوش��نبه بن��ا برآنچ��ه پیش تر وعده داده ش��د، ف��از اول 
سیتی سنتر با حضور جمعی از مس��ئولین شهری در اصفها ن 

افتتاح شد. 
 فاز اول این طرح، ش��امل افتتاح فروش��گاه بزرگ هایپر استار 
می شود که اصفهانی ها از این به بعد می توانند برای خرید به 
آن مراجعه کنند. دکتر سقائیان نژاد یکی از سخنرانان افتتاحیه 

بود که خالصه حرف های وی در ذیل می آید : 
    افتتاح هایپراستار در سیتی سنتر حرکتی میمون و مبارک 
اس��ت که برای خدمت رسانی به مردم ش��ریف اصفهان ایجاد 

شده است.
    اصفهان ش��هری اس��ت که دارای تمدن فرهن��گ و تاریخ 
گرانبهایی است وقطعاً نصف جهان جزء هفت شهر بزرگ دنیا 
تلقی می شود و این ظرفیت، پتانس��یل های موجود را کامل 

می کند.
    شهر اصفهان با همه برنامه هایی که دارد، دارای طرح های 

موزون توسعه ای بوده که اولین طرح آن از دوران صفویه آغاز 
ش��ده و هم اکنون این ش��هر از سمت جنوب و ش��رق در حال 

توسعه است.
     اصفهان ابر بازاری است که همواره وجهه تاریخی خود را هم 
حفظ کرده است. شهرهایی مثل استانبول و مالزی هم به همین 
شکل دارای سیتی سنترهستند، اما آنجا توسعه به صورت طولی 
و خطی است، در حالی که در سیتی سنتر اصفهان، هم امکانات 

افقی وجود دارد و هم امکانات عمودی.
    در گذشته تیمچه ها نقش حمایت از بازار را داشتند؛ امری 
که اکنون با ایجاد سیتی سنتر محقق شده است و گرچه لفظ، 

غربی است، اما ما به دنبال معنا هستیم.
    رهبر انقالب تأکید فراوانی کرده اند ک��ه ما باید در زمینه 
نرم افزاری ارتقا پی��دا کنیم، چرا که ما هنوز در س��بک لباس 
و س��بک خوراک و تغذیه ضعیف عمل کرده ای��م. این به این 
معناست که حق مردم ماس��ت که از مواهب تکنولوژی روز در 

تمامی زمینه ها استفاده کنند.
    اس��تفاده از علم روز باید در قالب تلفیق تجدد و س��نت در 
ترازوی سنت باشد و نمی توان پرچمدار حکومت اسالمی باشیم 

اما مواهب تکنولوژی روز را قبول نکنیم.
     ما باید در سایه دین به تکنولوژی هم توجه کنیم، چرا که 
مردم به دنبال رفاه بیشتر هس��تند و اگر این اتفاق نیفتد بحث 
 مهاجرت پیش می آید، بنابراین ما باید تمام ش��رایط را برای 

برون رفت از این حرکت ها ایجاد کنیم.
     سیتی سنتر در مکانی احداث ش��ده که 15 میلیون سفر 
اتفاق می افتد. این مکان باید دور از شهر قرار می گرفت، چرا 

که ظرفیت های ترافیکی باید جابه جا می شد.
     مرکز شهر دیگر ظرفیت مراکز تجاری را ندارد و این مرکز 
در مکانی اس��ت که به دور از دود آلودگی و شلوغی، آرامش را 

برای مردم اصفهان به ارمغان می آورد.
     هزار قلم کاالی مختلف با تخفیف مناس��ب زیر یک سقف 
جمع ش��ده تا مردم به راحتی بتوانند اقالم مورد نیازش��ان را 

خریداری کنند.
     اگ��ر 70 درص��د اقتصاد م��ا در اختیار دولت نب��ود، ما در 
 مقابل تحریم ها مقاوم تر بودی��م. بخش خصوصی باید بیاید و 

سرمایه گذاری کند و دولت هم باید بسترها را فراهم سازد.
     اولین ش��هرک س��المت در این م��کان در س��ال آتی به 
بهره برداری خواهد رسید. دو س��ال و نیم طول خواهد کشید 
که این پروژه به پایان برسد و مردم از مواهبی که حقشان است 

استفاده کنند.

یک بیلیون از سرمایه ای که ایرانیان در دبی خرج 
کرده اند را به اینجا آورده ام

در ادامه  مس��عود صرامی س��رمایه گذار پروژه س��یتی سنتر 
توضیحات��ی را درمورد نحوه س��رمایه گذاری و اج��رای پروژه 
 دادو گفت: یک بیلیون از سرمایه ای که ایرانیان در دبی خرج 
کرده اند را به اینجا آورده ام. اینجا دانش��کده کوچکی تشکیل 

دادیم تا 164 مهندس را به روز کنیم.
    ما به سرمایه ای اکتفا کردیم که جوان ها باور ندارند؛کسانی 
که س��رمایه های اصلی اینجا و میزبان مردم هستند و بهترین 
تیمی که به من اجازه دادند ارزش هایی را ایجاد کنم که ماندگار 

خواهد بود.
    با راه اندازی شهربازی، روزانه 500 نفر از بهزیستی و مناطق 
محروم به اینجا خواهند آم��د و امیدوارتر زندگی خواهند کرد.

امروز افتخار می کنم به فعالیتی که باعث می ش��ود نیازهای 
کودکان بسیاری که امیدهای آتی هستند، مرتفع شود.

    هر آنچه که در دنیا هست ما هم اینجا خواهیم ساخت.
    ایران جزء امن ترین کشورهای دنیاست که می توان در آن 

سرمایه گذاری کرد، چرا که ذخایر برون ارزی اش زیاد است.

اشتغال 1200 نفری در فاز اول
تینری نماینده هایپر استار نیز در ادامه به بیان ابعاد این پروژه 

پرداخت :
     افتخ��ار می کنیم که چنی��ن مجموع��ه ای را راه اندازی 
 کرده ای��م. در مجموع 1200 نی��رو در این فروش��گاه فعالیت 

می کنند.
     متوسط سنی مدیران، 27 سال است و کاری که در اینجا 
 انجام دادیم مع��ادل 2500 ش��غل ایجاد کرده اس��ت و 500 
تأمین کننده از خود اصفهان در این مجموعه همکاری کرده اند.

     با کاری ک��ه د راصفهان انجام دادیم کاالها را به ش��یراز و 
تهران نیز خواهیم فرس��تاد و به کارخانه ها ساپورت ویژه ای 

می دهیم.
     هم اکن��ون باالتر از 30 ه��زار قلم جنس زیر یک س��قف 
 داریم و بر حسب فصل و فروش ها تا 60 هزار و باالتر هم تغییر 

می کند.
  هدیه ما ب��ه اصفهانی ها این اس��ت که قیمت ه��ا در این 
فروشگاه حداقل ده درصد پایین تر اس��ت و شعار ما حرکت و 

انجام دادن است.

در مراسم افتتاح سیتی سنتر اصفهان عنوان شد؛

اصفهان، ابربازاری که هنوز  تاریخی است

 در گذشته 
 تیمچه ها 

 نقش حمایت
  از بازار را 
 داشتند؛ 

 امری که اکنون 
 با ایجاد 

 سیتی سنتر 
 محقق 

شده است

دی��روز از س��اعت 9 صبح جمع��ی از م��ردم برای 
احقاق ح��ق خود از ش��رکت گیتی پس��ند جلوی 
درب اس��تانداری اصفهان و خیاب��ان منتهی به آن 
تجمع کرده و با شعارهای خود از استاندار اصفهان 
 خواستار رسیدگی به عدم پرداخت سود سپرده و نیز 

بازپس گیری سرمایه خود را داشتند.
البته این چندمین باری است که س��رمایه گذاران 
گیتی پسند برای دریافت پول خود مقابل استانداری 

اصفهان تجمع می کنند.
گویا پیش از این استاندار اصفهان به سرمایه گذاران 
قول داده بود تس��هیالتی را به عنوان وام در اختیار 
این شرکت قرار دهد تا از این طریق بخشی از بدهی  
مردم پرداخت ش��ود که ظاهرا این امر محقق نشد 

و مردم ب��ار دیگرتنها چ��اره مش��کل را در تجمع و 
درخواس��ت از اس��تانداری دیدن��د. از طرف��ی این 
 خیابان طی سال جاری بارها و بارها میزبان چنین 
تحصن ها و تجمع هایی بوده، ولی کم پیش آمده که 
هزار نفر اینجا تجمع اعت��راض آمیز کنند، آن هم با 
این شیوه؛ چرا که برخی از زنان کف خیابان نشسته 
و مانع تردد خودروها از سمت خیابان استانداری به 

طرف میدان امام حسین)ع( شده بودند. 

ما اختالس نکردیم، حمایت ملی کردیم
 سرمایه گذاران شرکت گیتی پسند اصفهان با شعار

» ما اختالس نکردیم، حمایت ملی کردیم« خواستار 
بازگشت سرمایه های خود شدند و این درحالی بود 

که نیروهای انتظامی و امنیتی استانداری به آرامی 
در میان مردم آمده و س��عی در آرام ک��ردن اوضاع 
داشتند. این تجمع موجب شد که توجه بسیاری از 
رهگذران به این جمعیت جلب شود و تا آخرین لحظه 
تماشاچی این تجمع باشند تا ببینند سرنوشت این 

افراد و نتیجه پرسشی که دارند چه می شود؟
از طرفی خیابان های مجاور ب��ه دلیل این تجمع با 
ترافیک س��نگینی روبه رو بود، به نح��وی که مردم 
مجبور به تغییر مسیر از سمت خیابان باغ گلدسته 
می شدند. مردم مرتب ش��عارهایی با محتوای عدم 
 تحق��ق و عده های داده ش��ده خطاب به اس��تاندار 
می دادند که از س��وی مس��ئوالن انتظامی از مردم 
خواسته شد که راه خیابان را باز کنند و اجازه تردد 

دهند، ولی این امر از سوی افراد تحصن کرده محقق 
نشد.

 از طرف��ی در میان پ��چ پچ ه��ای مردم س��خن از 
رقم های کالن میلیونی شنیده می شد؛ رقم هایی 
باالی50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون تومان 
و حتی 500میلیون تومان که در این شرکت سرمایه 

گذاری شده بود. 
»اگ��ر همین االن هم ش��ما بروی��د و بخواهید پول 
خود را در شرکت گیتی پسند بگذارید ازشما قبول 
می کنند و اصاًل نمی گویند که ما نمی توانیم به شما 
سود و یا اصل پولتان را پس بدهیم«. این اولین جمله 

ای بود که جوان متحصن گفت.
یکی دیگر از سرمایه گذاران این شرکت تجاری که 
از بقیه عصبانی تر بود، در ادامه حرف او چنین گفت: 
»این شرکت از اردیبهشت سال جاری تا کنون سود 
سپرده های سرمایه گذاران را مسدود کرده است. ما 
حاضر هستیم اصل پول خود را بگیریم و برویم کنار، 
اما هیچ کس پاس��خگو نیست«.خانمی مسن که به 
 نوعی سردس��ته زنان متحصن بود، عقیده داش��ت: 
» ما به این ش��رکت اعتماد داش��تیم، برای همین 
به اقوام خود نیز پیش��نهاد س��پرده گذاری در این 
ش��رکت را دادیم و اکنون ش��رمنده ای��م«. مردان 
میانس��الی که با چند نفر دیگر در گوش��ه ای با هم 
 صحبت می کردند به هم می گفتند:» یک سری از 
س��رمایه گذاران در این ش��رکت بیماران سرطانی 
و معلولین هس��تند که با توجه به اعتم��ادی که به 
این شرکت داش��تند در این شرکت سرمایه گذاری 
 کردند که متولیان این شرکت نه سود سپرده آنها را 
می دهند و نه اصل پول آنهارا؛ تکلیف آنها چیست که 

حاال نه دارو دارند و نه پول«. 
مردی که با همسر خود ایس��تاده بود نکته جالب و 
جدیدی را مطرح کرد؛ چون گفت که گویا ش��رکت 
گیتی پس��ند اعالم کرده که پول مردم را به صورت 
 کاال می پ��ردازد: »متولیان این ش��رکت گفتند که 
می توانید کاال و ی��ا خانه در بلوار ش��فق خریداری 
کنید، ام��ا قیمت کاالهای پیش��نهادی آنها گران و 

واگذاری منازل به نورچشمی های بود«. 

پ�رده آخ�ر ازنمای�ش دی�روز خیاب�ان 
استانداری  

 آنچ��ه ازح��رف ه��ای معترض��ان خام��وش وآرام 
برمی آم��د، صرفاً گالیه هایی بود ناش��ی از بد قولی 
مدیران و کس��انی که بی جهت آنها را امیدوار کرده 

بودند. 
روی س��خن ما با دول��ت خدمتگزاراس��ت که چرا 
مردم را به س��رمایه گذاری در این ش��رکت تشویق 
 و ترغیب ک��رد، درحالی که هیچ گون��ه حمایتی از

س��رمایه گ��ذاران نمی کن��د؟ مردمی ک��ه در این 
 تجم��ع بودند می گفتند، ما س��ود س��رمایه مان را 

نمی خواهیم، اصل پول را پس بدهند کافی است. 
 تمامی ای��ن وقای��ع درحال��ی رخ داد که ش��نیده 
می شد استاندار اصفهان به منظور رسیدگی به این 
وضعیت، اقدام به تشکیل جلسه شورای تأمین کرده 
و قرار اس��ت به مردم جوابیه ای بدهد. بارها و بارها 

مسئوالن امنیتی اس��تانداری از تحصن کنندگان 
خانم خواستند که به سمت درب استانداری بروند 
و راه را باز کنند تا جواب و اقدامات اس��تاندار در این 
خصوص داده شود که این امر باز با اعتراض مردمی 
روبه رو ش��د. یکی از مردم اظهار می کرد که یکی از 
مقامات امنیتی استانداری گفته است که مگر سرمایه 
شما پیش استاندار است که درب استانداری تجمع 

کرده اید؟! 
گفتنی اس��ت، این تجمع مردمی بدون هیچ نتیجه 
و اعالم نظری از س��وی مقامات استان با توجیهات 
مس��ئوالن امنیتی تا ظهر ادامه داش��ت و سپس با 

متفرق شدن مردم، بدون جواب ماند.

استانداری پاسخی به تجمع مردم نداد 

حال اقتصاد اصفهان وخیم تر شد 
تجمعی دیگر از سرمایه گذاران شرکت گیتی پسند 

 

گروه   این روزها که همه مدام از اقتصاد ح�رف می زنند و رویکرده�ای گاه عجیب و غریبی را در ای�ن وادی برای مردم و 
رسانه ها مطرح می سازند، اقتصاد ایران روزهای بدی را پشت سر می گذارد. این در حالی است که بیانات مهم، مفید شهر

و کاربردی رهبرمعظم انقالب در این خصوص هم از س�وی برخی فرصت طلبان دچار تفسیرهای ناعادالنه می شود و 
در این بین آنچه روز به روز آسیب می بیند، مردمند و سبد کاالیی آنها که مدام کوچک و کوچک تر می شود. 

گوی�ا پی�ش از ای�ن اس�تاندار 
اصفهان به سرمایه گذاران قول 
داده بود تسهیالتی را به عنوان 
وام در اختیار این ش�رکت قرار 
دهد ت�ا از این طریق بخش�ی از 
بدهی م�ردم پرداخت ش�ود که 
ظاهرا این امر محقق نشد و مردم 
بار دیگرتنها چاره مش�کل را در 
تجمع و درخواست از استانداری 

دیدند

ت[
س:تزئینی اس
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یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی

خبر ویژه

مستند ایرانی در جشنواره فیلم های شهری اسپانیا
یک مستند ایرانی در دهمین جشنواره بین المللی فیلم های شهری- تلویزیونی اسپانیا حضور 
دارد. مستند »مترو من« ساخته طالیه اطلسی به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور 

دارد و با فیلم هایی از فرانسه، آمریکا، نرو  ژ و... رقابت می کند. 

5

»کارآگاه گجت« وارد می شود
کمپان��ی والت دیزن��ی در تدارک 
تولید نس��خه جدید و احیا ش��ده 
اکش��ن کم��دی و ماجراجویان��ه 
»کارگاه گج��ت« اس��ت، اما هنوز 
زمانی برای شروع کار فیلمبرداری 

اعالم نکرده است.
نس��خه جدی��د ب��ر اس��اس قصه 
مجموعه انیمیشن تلویزیونی سال 
1983 کارآگاه گجت ساخته می شود و نه نسخه سینمایی دهه نودی 
آن. به دنبال احیا و دوباره س��ازی موفقیت آمی��ز چند فیلم قدیمی و 
نسبتاً جدید سینمایی، کمپانی والت دیزنی هم در صدد ساخت نسخه 

جدید »کارآگاه گجت« است.
این فیلم براساس داستانی ساخته می ش��ود که اندی هیوارد، جین 

چالوپین و برونو بیانچی در سال 1982 خلق کردند.
در حال حاضر، کمپانی والت دیزنی به دنبال فیلمنامه نویسی است تا 

امر نگارش فیلمنامه »کارگاه گجت« جدید را به عهده بگیرد.
مس��ئوالن این کمپانی هنوز نگفته اند برای چه زمانی کار تولید این 
فیلم را آغاز کرده و چه زمانی آن را روانه پرده سینماها خواهند کرد.

این کمپانی که به احتمال زی��اد »کارگاه گج��ت« را تبدیل به یک 
مجموعه فیلم س��ینمایی خواهد کرد، به زودی بازیگر نقش بازرس 

گجت را انتخاب و معرفی می کند.

»ندارها« وارد شبکه نمایش 
خانگی شدند

فیلم سینمایی »ندارها« به کارگردانی محمدرضا عرب توسط مؤسسه  
رسانه های تصویری به سبد محصوالت شبکه نمایش خانگی اضافه شد. 
فیلم س��ینمایی »ندارها« در ژانر اجتماعی، به مدت 93 دقیقه و برای 

مخاطبان بزرگسال وارد شبکه نمایش خانگی شد.
فیلم »ندارها« به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا عرب و با نقش 
آفرینی پژمان بازغی، هانیه توسلی، حدیث غیاثوند و محسن تنابنده، 
داس��تان س��ه جوان را به تصویر می کش��د که برای کمک به دیگران 

تصمیم عجیب��ی می گیرند و این 
تصمی��م نتایجی وخی��م را برای 
آنها دربر دارد.ای��ن فیلم تاکنون 
منتخب جشنواره هایی چون فجر، 
زنگبار، تورین، بغداد و جشنواره 
فیلم مذاهب امروز بوده و توانسته 
عالوه بر جایزه بهترین کارگردانی 
از جش��نواره فیلم پلی��س، فیلم 
برگزیده جش��نواره بیست و نهم 
فیلم فجر در استان گلستان شود.

سریال سازی به شیوه بدوی!
گروه فرهنگ - تعداد شبکه های تلویزیونی به خصوص در 
سال های اخیر رشد قابل توجهی داش��ته و به تبع این رشد، 
هر سال تعداد قابل توجهی اثر نمایش��ی از جمله سریال در 
شبکه های مختلف س��یما و مرکز سیما فیلم تولید می شود، 
البته میان این آثار نمایشی نمونه های خوب و ارزشمند هم 
کم نیست. اما مسأله اینجاس��ت که با همه این ها، هنوز آثار 
نمایشی تلویزیون در کشور ما به شیوه ای کاماًل ابتدایی تهیه 

و تولید می شوند. 
وقتی قرار است یک مجموعه نمایشی ساخته شود حتی برای 
به تصویرکشیدن مکان هایی مانند خانه، مسافرخانه، هتل، 
بیمارستان و...، گروه های تصویربرداری چاره ای ندارند جز این 
که در مکان های واقعی حضور پیدا کنند، نظر صاحبخانه ها را 
جلب کنند، از اماکن مختلف برای تصویربرداری مجوز بگیرند، 
برای خانواده ها و صاحبان مش��اغل مزاحمت ایجاد کرده و 
خود نیز در شرایط نامناسب و با صرف هزینه های اضافه یک 
اثر نمایش��ی تولید کنند، درحالی که با ساخت استودیوهای 
فیلمسازی و دست کم یک ش��هرک بزرگ سینمایی نه تنها 
تولید یک اثر نمایشی ساده تر انجام می شود، بلکه نتیجه کار 

کم هزینه و در عین حال حرفه ای تر خواهد بود.
یکی از راه های تولید حرفه ای در س��ینما و تلویزیون ایجاد 
اس��تودیوهای مخصوص فیلمسازی اس��ت. این استودیوها 
حتی اگر به آخری��ن امکانات روز مجهز نباش��ند، باز هم در 
تسهیل روند تصویربرداری سهم قابل توجهی خواهند داشت. 
مهم ترین و اصلی ترین تأثیر این استودیوها در تولید یک اثر 
نمایشی، صرفه جویی در زمان و هزینه است. در استودیوهای 
تولید فیلم، شاکله اصلی بناهایی مانند خانه، مدرسه، بانک، 
زندان، بیمارستان، کالنتری و... ایجاد می شود و بعد گروه های 
تولید براساس مقتضیات فیلم یا سریالی که تولید می کنند، 
فقط پوسته این بناها را تغییر می دهند. همچنین در ساخت 
استودیوهای سینمایی و تلویزیونی، نیازهای اصلی گروه های 
تولید فیلم و س��ریال درنظر گرفته می شود؛ نیازهایی مانند 
مکان استقرار عوامل تولید، تأسیسات و تجهیزات فیلمبرداری 
یا انبارهای مناسب برای نگهداری آکسسوارهای مختلف که 
تمرکز این استودیوها در س��اماندهی و برنامه ریزی تولیدات 
سینمایی و تلویزیونی مؤثر است. یکی دیگر از مقتضیات تولید 
فیلم و سریال، وجود حداقل یک شهرک اصولی و مهندسی 
است؛ شهرکی که از همه ویژگی های الزم برای تولید سریع 
و آسان فیلم و س��ریال برخوردار بوده و تمهیدات فنی الزم 
توسط مهندسان و معماران آش��نا به صنعت فیلمسازی در 

مرحله ساخت و ایجاد شهرک پیش بینی و ایجاد شده باشد. 

"درایر" فیلمساز دانمارکی االصل است. او فیلمسازی مذهبی 
اس��ت که تأثیر زیبایی شناس��ی فراوانی بر تکامل زبان سینما 
داش��ته. در فیلم های او مضامین معنوی، ایمان راس��تین به 
خداوند، معجزات معنوی و پذیرش مشیت الهی در کنار تقبیح 

تعصب و تحجر مذهبی از عناصر اصلی به شمار می روند.
شخصیت های او در س��یر معنویش��ان گاه دچار تردیدهایی 
می شوند اما باز ایمان و عشق آنها به خداوند راه را به آنها نشان 
می دهد. گاه ش��خصیت های درایر آنق��در بی آالیش و دور از 
ظواهر زندگی هستند که شوریده جلوه می کنند و این حاصل 

ایمان راستین آنهاست.
فیلم صامت »مصائب ژاندراک« محصول فرانس��ه و بازسازی 
ماجرای دس��تگیری، محاکمه و اعدام چهره تاریخی نامداری 

است که بعد از مرگ، از او به عنوان یک قدیسه یاد شد.
بیشتر فیلم »مصائب ژاندارک« به صورت اختصاصی با نمای 
نزدیک گرفته شده اس��ت؛ در واقع اومی خواهد با این تمهید 
به احس��اس های درونی و ناپیدای ش��خصیت ها به خصوص 
 ژاندارک دس��ت یابد. تصاویر درش��ت از چهره ژان��دارک نیز 

نش��ان دهنده بی گناهی او و گذر ک��ردن او از آالم و تردیدها 
به آرامش روحی اس��ت که این نش��أت گرفته از ایمان اوست. 
درایر خود به این نکته اش��اره دارد که هرک��س فیلم های مرا 
دیده باشد، می داند که من اهمیت زیادی برای چهره انسانی 
قائل هستم. چهره انس��انی همچون زمینی است که هرگز از 
اکتشاف آن خسته نخواهیم شد و اصیل ترین تجربه ای که در 
یک استودیو می توان داشت، ثبت چهره ای است که به نیروی 

مرموز وحی و الهام حساس است.
در این فیلم نماهای نزدیک مختص ژاندارک نیس��ت، بلکه او 
توانسته با این تمهید چهره کشیش ها را به هنگام محاکمه در 
دادگاه با چهره منفی آنها و سایه و روشن های صورتشان، که 
ریاکاری و تزویرشان را به خوبی نشان دهد به نمایش بگذارد. 
دراینجا خیر و شر به صورت کاربرد تضادآمیز نور و تاریکی به 
صورت نمادین جلوه گر می شود و درحقیقت نماهای نزدیک را 

جایگزین پرسش و پاسخ میان قضات و ژان کرده است.
کارگردان در ای��ن فیلم از هرگونه گریمی ب��ر چهره بازیگران 
خودداری ک��رده. حذف گریم از صورت ه��ا به خصوص چهره 

ژاندارک، باعث شده چین های پوست، سایه ها، برجستگی ها 
و خطوط ص��ورت خود را نش��ان دهد و درونی��ات او به خوبی 
منعکس شود و تماش��اگر به خوبی تحوالت معنوی او را لمس 
کند. فیلم وقتی به پایان نزدیک می شود، آشکارا و آگاهانه ریتم 
تندی به خود می گیرد، گویی ژاندارک شتابان به سوی خدای 
خویش می شتابد و این عکس ریتم آرام صحنه های قبلی است 
که بیانگر این است که می خواهد روی مفاهیم معنوی و ایمان 
ژاندارک تأمل کنیم. »اردت« اقتباسی از یک نمایشنامه عرفانی 
از یک روحانی به نام کای مونک است. این فیلم از مذهبی ترین 

فیلم های اوست.
فیلم درباره خانواده پیرمردی 
به نام بورگن اس��ت که با سه 
پس��ر، عروس و نوه هایش در 
مزرع��ه ای دورافتاده زندگی 
می کنند.پس��ر ب��زرگ ت��ر، 
میکل، با همس��رش اینگر و 
دخترانش م��ارن و کارن که 
منتظر به دنیا آمدن کودک 
جدیدش��ان هس��تند، پسر 
وسطی، یوهانس دانشجوی 
س��ابق الهیأت خود را مسیح 
می پن��دارد و اعتقاد دارد که 
روز داوری نزدی��ک اس��ت. 
سرانجام اینگر س��ر زایمان 
می میرد و س��پس یوهانس 
به درخواست کارن او را زنده 

می کند. این فیل��م در حدود هفت ش��خصیت اصلی دارد که 
هر کدام دارای بین��ش دینی خاصی هس��تند و حتی در نوع 
مس��یحیت خود نیز با هم ف��رق دارند و موض��وع اصلی فیلم 

درگیری این شخصیت ها از نظر اعتقادی با هم است.
در این فیلم نیز مانند دیگر آثارش از جمله »ژاندارک«، تفاوت 
ظاهری ادیان را حتی به صورتی دقیق ت��ر، تفاوت عقاید افراد 
پیرو یک دین را شاهد هستیم و در اینجا مسیحیت را به چالش 
می کشد و چنین دو گانگی هایی را یک بازی بچه گانه می داند 
که همگی در برابر عظمت و جاودانگی خداوند و یکسان بودن او 

در بین همه افراد، پوچ و تنها بحث هایی مادی هستند.
 درایر در ط��ول نزدیک به نیم ق��رن فعالیت س��ینمایی تنها 
14 فیلم بلند س��اخت: 9 فیلم صامت و پنج فیلم ناطق و این 

تعداد اندک حکایت از کمال گرایی افراطی و وسواس او دارد.

»تئودوردرایر« با دو فیلم میهمان اصفهان شد 

فرشچیان اولین »ژاندارک« را به تصویر کشاند

 جمال یکشنبه ودوشنبه  21 و22 آبان  ماه، سینما تک میزبان عالقه مندان به فیلم های درایر، فیلمساز 
دوران صامت بود به همین علت با هم نگاهی داریم به این فیلمساز ودو اثر او:»مصائب ژاندارک«  نوروز باقری

و »اردت«؛ با ما همراه باشید.
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در اینجا مسیحیت 
را به چالش می کشد 

 و چنین  
دو گانگی هایی را 

یک بازی بچه گانه 
می داند که همگی 
در برابر عظمت و 

جاودانگی خداوند 
تنها بحث هایی مادی 

هستند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

افزایش سرمایه
5637 ش��ماره: 12066/ث-1391/8/8 آگه��ی افزایش س��رمایه در ش��رکت ن��ورد آهنین 
اس��پادانا س��هامی خاص، ثبت شده به شماره 18976 شناس��ه ملی 10260398728. برابر 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/8/6 س��رمایه ش��رکت از طریق مطالبات 
حال شده و صدور س��هام جدید از مبلغ 4/800/000/000 ریال به مبلغ 15/000/000/000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بدین نحو اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 
15/000/000/000 ری��ال نقدی اس��ت که به 150/000 س��هم 100/000 ریالی با نام عادی 
منقسم شده و تمامًا پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/8/8 تکمیل گردید. 

م الف/ 13290 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5638 ش��ماره پرونده: 9100400200300905/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9101476/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200303313، بدینوس��یله به آقای عباس زارعی باطانی فرزند 
غالمعل��ی ب��ه آدرس اصفه��ان زینبیه ایس��تگاه مهدیه روب��روی بانک تج��ارت تعمیرگاه 
موتورهای کش��اورزی بدهکار پرونده کالس��ه 9100400200300905/1 که برابر گزارش 
مأمور ابالغ ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد باس��تناد چک ش��ماره 91/1/15-72919 
عهده بانک ملی شعبه زینبیه اصفهان مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به خانم طاهره محققیان 
بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باشد. لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب 

خواهد شد. م الف/ 13448 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5639 ش��ماره پرونده: 9100400200400557/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9101449/2، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200402118، بدینوسیله به شرکت کشت و صنعت ریحان مهر 
اصفهان س��اکن: اصفهان خیابان ش��هیدان خیابان پوریای ولی جنب انبار صادقی بدهکار 
پرونده کالس��ه 9100400200400557/1 که برابر گزارش مأمور در آدرس فوق ش��ناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند رهنی ش��ماره 13396-85/5/14 بین شما و بانک 
کش��اورزی ش��عبه مرکزی اصفهان مبلغ دو میلیارد و دویس��ت و هفتاد و هشت میلیون و 
هفتصد و چهل هزار و هش��تصد و ش��صت و ش��ش ریال بابت اصل طلب و مبلغ س��یصد 
و ش��صت و ش��ش میلیون و نهصد و چهل و ش��ش هزار و هفتصد و بیست و شش ریال 
باب��ت متفرعات ت��ا تاریخ 90/11/29 و از ای��ن تاریخ روزانه مبلغ ی��ک میلیون و یکصد و 
ش��صت و نه هزار و شش��صد و پنجاه و س��ه ریال ب��ه آن اضافه می گ��ردد  بدهکار می 
باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائی��ه نموده پس از 
تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د. لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف/ 13440 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5640 ش��ماره پرونده: 9100400200300444/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9100692/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200303079، بدینوسیله به علیرضا خیام پور فرزند محمود به 
آدرس اصفهان خیابان آپادانا کوی باغ توت پالک 86633 کدپس��تی 8165745473 بدهکار 
پرونده کالس��ه 9100400200300444/1 که برابر گزارش مأمور ابالغ شناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر چک شماره 299500-90/10/29 بین شما و مؤسسه قوامین شعبه 
ش��یخ طوس��ی اصفهان مبلغ 135/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداسناد 
رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 13439 اس��دی- رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

حصر وراثت
5641 آقای طهماس��ب بهرامی دارای شناس��نامه شماره 2 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4765/91 ح 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که ش��ادروان فریدون بهرامی بشناس��نامه 147 در تاریخ 1391/7/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه فرزند پس��ر و دو 
فرزن��د دختر و یک عیال دائم به نام های: 1- طهماس��ب بهرامی ش ش 2، 2- ایرج بهرامی 

ش ش 1278، 3- مه��دی بهرام��ی ش ش 1742، 4- ای��ران بهرام��ی ش ش 2، 5- توران 
بهرام��ی ش ش 1389، 6- گل ج��ان بهرام��ی ده توت��ی ش ش 5، و الغیر. این��ک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
 تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 13692 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

تأسیس
5538 شماره: 2278/ الف 91/103. آگهی تأسیس شرکت رابین دژ اسپادانا سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/8/7 تحت ش��ماره 48391 و شناسه ملی 10260665638 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/8/7 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالص��ه اظه��ار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های رس��می و 
کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی 
از قبیل محوطه س��ازی، راه و تقاطع غیرهمسطح، ابنیه و سد، انجام امور خدماتی از قبیل 

طراحی و محاس��بات، نظارت و اجرا در زمینه های امور ساختمانی، تأسیسات، راه سازی، 
نقش��ه برداری زمین��ی، فوتوگرامتری و جی آی اس، اخذ تس��هیالت از بانک های دولتی و 
خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی 
و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات، واردات و صادرات و سرمایه گذاری در 
ش��رکت های دولتی و خصوصی و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط 
می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 3-1- 
استان اصفهان – شهر اصفهان – اتوبان ذوب آهن مقابل برج های سپهر، ساختمان ستایش 
واحد 5، تلفن: 03117815424. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 388/417 مورخ 1391/07/27 نزد بانک س��ینا شعبه 
رودکی اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای شهرام آقاطهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره. 5-2- 
خانم الهام جهانگیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای پیمان صابری قلعه تکی 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای پیمان صابری قلعه تکی به س��مت مدیر عامل به 
مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور 
شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقًا و با مهر شرکت معتبر است و اوراق 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساس��نامه. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خان��م ندا عادلی قلعه تکی به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- خانم ش��رف جهان بینی ب��ه عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 12945 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغییرات
5642 ش��ماره: 2701/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت رس��انه پرداز سپاهان سهامی 

خ��اص به ش��ماره ثبت 35836 و شناس��ه ملی 10260561486. به اس��تناد صورتجلس��ه 
مجم��ع عمومی فوق العاده مورخ 1391/7/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت 
در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان- دولت آباد- طالقانی-بلوار طالقانی- کوچه 
اردیبهشت- طبقه 2- کدپستی 8341843591 تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/8/8 ذیل دفتر ثبت ش��رکت هاو مؤسس��ات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 13295آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تأسیس
5643 ش��ماره: 2271/الف 91/103آگهی تأس��یس شرکت رابین توف اس��پادانا سهامی 

خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/8/7 تحت شماره 48381 و شناسه ملی 10260665579 
در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/8/7 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مشاوره 
در زمینه اس��تانداردهای ایزو- اخذ تسهیالت از بانک های خصوصی و دولتی صرفًا جهت 
تحقق اهداف ش��رکت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود. 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان ش��ریعتی- بن بست فیروزه- 
پ��الک 124- کدپس��تی 8173996483- تلفن:03116281160. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می 
باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 1303/91/764 
م��ورخ 1391/07/26 نزد بانک پاس��ارگاد ش��عبه خیابان توحید پرداخت گردیده اس��ت و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 

غالمرضا قادری به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم الناز قادری به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره. 3-5- خانم مهتاب مش��تاقیان به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم مهتاب 
مش��تاقیان به سمت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقًا 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم سولماز بهاءلو هوره به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- آقای حسین عشاقی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/13201 آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
5644 در خصوص پرونده کالس��ه 122/91 ش ح 35 خواهان احمد قدیری با وکالت آس��یه 
غالمی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 35/500/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره 
882/0875828 مورخ 90/2/30 بانضمام خس��ارت تأخیر تأدیه و مطلق خس��ارت وارده از 
جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرس��ی و نش��ر آگهی به طرفیت محم��د ابراهیمی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/9/28 ساعت 3/45 عصر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان جی خ مس��جدعلی 
روبروی پیام نور س��ابق مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5645 آقای ماش��اءاله اکبری دارای شناسنامه ش��ماره 242 به شرح دادخواست به کالسه 
4692/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محسن اکبری وندیش��ی بشناسنامه 932 در تاریخ 91/6/24 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک پدر و یک مادر به 
نام های ذیل: 1- س��کینه احمدی قمش��انی ش ش 47 )مادر متوفی(، 2- ماشاءاله اکبری ش 
ش 242 )پدر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
5646 اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خصوص پرونده اجرایی به کالس��ه 890346 ج ح 3 له آقای رحمان قاس��می با وکالت 
آقای ابوالقاس��م منصورزاده و علیه آقای امیر رمضان پور فرزند رضا به نشانی اصفهان، 
بلوار کشاورز، س��یصد متر بعد از تقاطع کشوری، سمت چپ نمایشگاه اتومبیل امیر مبنی 
بر مطالبه مبلغ 415/238/095 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/951/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و مبل��غ 10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبل��غ ده میلیون ریال بابت 
حق االجرای دولتی در روز س��ه ش��نبه مورخه 1391/9/7 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
این اجرا )اتاق 307 طبقه س��وم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت( جهت 
فروش 47/19 حبه مش��اع از هفتاد و دو حبه از ش��ش دانگ پالک ثبتی 4480/103 بخش 5 
ثبت اصفهان به نش��انی اصفهان، بلوار کشاورز، کوی شهید مفتح، کوچه نسترن، بن بست 
ش��قایق، پ 21 که اکنون در تصرف ش��خصی به نام ستار )مهدی( امامی فرزند حسن می 
باش��د وبا اوصاف کارشناسی به ش��رح ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین باقی مانده 
برگزار 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 ده درصد نقدی قیمت پایه کارشناس��ی میزان قابل 
فروش در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند و با این اوصاف پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باش��د. اوصاف ملک 
براساس نظریه کارشناسان: ملک موضوع مزایده عبارت است از یک باب آپارتمان به پالک 
ثبتی 4480/103 با اس��کلت دیوارهای باربر، س��تون میانی بتونی و سقف تیرچه و بلوک، 
درب و پنجره های خارجی از پروفیل و آهن و آلومینیوم و دربهای داخلی چوبی با روکش 
ملچ، دیوار آش��پزخانه اوپن، کاش��ی کاری آشپزخانه و س��رویس ها تا زیر سقف، دیوار 
دس��تگاه پله گچ پرداختی و نقاشی )مش��ابه دیوارهای داخلی آپارتمان(، دارای امتیاز آب و 
برق و گاز و فاضالب به مساحت یکصد و یازده متر و سی و سه دسیمتر دارای حق السهم 
از امتیازات و مشاعات ساختمان نظیر پارکینگ و راه پله و حیاط که شش دانگ آن به مبلغ 
670/000/000 ریال ارزیابی گردیده و از سوی شخص ثالث )مالک ملک( آقای ستار امامی 
جهت پرداخت دیون محکوم علیه این پرونده معرفی شده که با توجه به مجموع مبلغ محکوم 
به و حق االجرای دولتی که بالغ بر مبلغ 439/189/095 ریال می باشد، 47/19 حبه مشاع از 
72 حبه این ملک به مبلغ 439/189/095 ریال به فروش خواهد رسید. دادخواه- مدیر اجرای 

احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
5647 شماره: 401/91 ش ح 14 به موجب رای گزارش اصالحی شماره 396 تاریخ 91/3/18 
حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
ش��اپور قاس��می نام پدر: نجفعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ شصت و 
هش��ت میلیون و پانصد هزار ریال )68/500/000 ریال( بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 
528597-90/12/5 عهده بانک س��په و مبلغ سی و دو هزار ریال )32/000 ریال( بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی طبق گ��زارش اصالحی در حق محکوم له 
ش��رکت پخش نفیس با وکالت آقای علیرضا موس��ایی نشانی محل اقامت: اصفهان خ هشت 
بهش��ت غربی حدفاصل ملک و گلزار س��اختمان امام رضا ط اول. ماده 34 قانون شوراهای 
حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با 
تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی 

به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5648 کالس��ه پرونده: 698/91، ش��ماره دادنامه: 1337، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد قدیری پزوه نش��انی: اصفهان روش��ن دشت آهن آالت قدیری، 
وکیل: آسیه غالمی نش��انی: اصفهان میدان فیض ابتدای خیابان فیض سمت چپ پالک 24 طبقه 
فوقانی، خوانده: مریم احمدی ونهری مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه هفت فقره س��فته به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی 
مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی آقای احمد قدیری 
پزوه با وکالت خانم آس��یه غالمی به طرفیت خانم مریم احمدی ونهری به خواس��ته مطالبه مبلغ 
17/000/000 ریال وجه هفت فقره س��فته به شماره های 868943 )سری/ح( و 914705 )سری 
/ ط( 675535 )س��ری/ ز( و 897600 )س��ری/ث( و 675536 )س��ری/ ز( و 868942 )سری/ ح( 
914706 )س��ری/ ط( به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه ب��ه محتویات پرونده و بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در 
جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دع��وی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 307 و 309 قانون تج��ارت و 198، 515، 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 124/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/4/20( تا تاریخ اجرای حکم طبق نرخ شاخص بانک 
مرک��زی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
5649 خواهان آقای مختار عباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت 
خوانده نعمت اله نادری به ش��ورای حل اختالف ش��عبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به ش��ماره 417/91 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 91/9/20 ساعت 
4/45 عص��ر تعیی��ن گردیده، علیهذا چ��ون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نش��انی 
معین نمی باش��د به تقاضای خواهان به دس��تور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های رس��می کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به 
خوانده اخطار می گردد که با نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه ش��ورا مراجعه و 
نس��بت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید. و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد. بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد )ویالشهر(
 

اخطار اجرایی
5650 ش��ماره: 345/91 ش 8 بموجب رأی ش��ماره 928/91 تاریخ 91/5/31 حوزه 8 ش��ورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 1- امیرحسین پزشکی 
2- ابرهیم جعفری هر دو مجهول المکان محکومند به: به استناد مواد قانونی آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم )ابراهیم جعفری( به انتقال یک دس��تگاه موتورسیکلت با 
مش��خصات 55856 تهران 15 و هزینه های دادرسی به مبلغ 52/000 ریال ابطال تمبر و هزینه 
نش��ر آگهی و حق الوکاله طبق تعرفه کانون وکالی دادگس��تری و بش��رح دادخواست در حق 
خواهان جواد محمدی به وکالت امیرحس��ین امرالهی فرزند احمد نشانی محل اقامت: اصفهان، 
اتوب��ان چمران، خ 15 خرداد، کوی قائم، کوچه صاحب الزمان )عج( واحد 7 محکوم می نماید و 
نس��بت به خوانده ردیف دوم علی رغم انجام معامله نظر به اینکه دعوی متوجه وی نیس��ت در 
اجرای ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان. ماده 34 قانون شوراهای 
حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به 

اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 مصاف مبارکه با گلساپوش یزد 
در فوتبال ساحلی

هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی  امروز با انجام هشت 
دیدار همزمان، برگزار می شود و دو نماینده استان اصفهان هم به مصاف 
حریفان خود می روند. وحدت صنعت مبارکه در12  هفته ای که از لیگ 
برتر گذشته، تنها 12 امتیاز جمع آوری کرده و با اختالفی چهار امتیازی 
نسبت به پرسپولیس ش��یراز و موج گناوه در رده ششم جدول رده بندی 
قرار دارد. بازیکنان این تیم اگر می خواهند خیال خود را از بابت حضور در 
لیگ برتر راحت کنند، باید در این بازی پیروز شوند و کار را به اما و اگرهای 
هفته پایانی نکشند. در سوی دیگر میدان گلساپوش یزد، تیم نخست گروه 
جنوب قرار دارد. یزدی ها که خیالش��ان بابت حضور در جمع چهار تیم 
مرحله نهایی راحت شده، می خواهند در دو دیدار پایانی لیگ هم نتایج 
خوبی به دست آورند تا هم حس��ن ختامی برای این مرحله باشد و هم با 

روحیه ای مطلوب به استقبال بازی های مرحله بعد بروند. 

تیرانی ها میهمان تهرانی ها
ش��رایط ش��هرداری تیران هم مانند دیگر تیم اس��تان اصفه��ان، یعنی 
وحدت صنعت کشاورزی مبارکه اس��ت. تیرانی ها با 12 امتیاز و به لطف 
تفاضل گل بهت��ر در رده پنجم ج��دول رده بندی قرار دارن��د، اما هنوز 
هم احتمال س��قوط این تیم وجود دارد. ش��هرداری چی ها در دیدار این 
 هفته خود بای��د در تهران به مصاف ویژن این ش��هر برون��د؛ تیمی که با 
1۸ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت��ه و برد و باخت در این دو بازی 
پایانی، تأثیری در ش��رایط این تیم در جدول رده بندی نخواهد داشت. با 
این حال تیم تهرانی با تمام توان به مصاف شهرداری تیران می رود تا هم 
با نتایج خوبی لیگ را به پایان برساند و هم بازی جوانمردانه را معنی کند. 

 طوفان تغییرات در انتظار 
هشت هیأت ورزشی

به نظر می رس��د با برگزاری انتخابات هیأت دوچرخه س��واری اس��تان 
اصفهان قفل انتخابات هیأت ها در زمان مدیریت محمدجواهری شکسته 
ش��د تا هیأت های ورزش��ی اس��تان که مدت ها از پایان مهل��ت قانونی 
اداره آنها با سرپرست گذش��ته بود، به زودی رؤس��ای خود را بشناسند. 
ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاس��ت هیأت های ورزشی تکواندو، 
 دوومیدانی و تنی��س انجام ش��ده و با اع��الم موافقت فدراس��یون های

 ورزش��ی مربوطه ب��ا تاری��خ پیش��نهادی اداره کل ورزش و جوانان، این 
س��ه هیأت با برگزاری انتخابات رؤس��ای خود را خواهند ش��ناخت. اما 
 اطالعی��ه ثبت ن��ام کاندیداه��ای اح��راز پس��ت ریاس��ت هیأت های 
سه گانه، جانبازان و معلوالن، اس��کی، بدمینتون، نابینایان، تنیس روی 
میز، اسکواش و قایقرانی به زودی از سوی اداره کل ورزش و جوانان منتشر 
می شود تا تکلیف این هشت هیأت نیز که مدت ها از پایان دوره اداره آنها 

با سرپرست گذشته است نیز مشخص شود.

افقی جدید برای نوشاد و ایران
سایت فدراسیون جهانی پینگ پنگ در گزارشی عملکرد نوشاد عالمیان 

در رقابت های لهستان را ستود. 
 نوشاد عالمیان که پیش از این هرگز از دور دوم باالتر نیامده بود این بار به 
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات رده انفرادی بزرگساالن مردان در تور 
جهانی لهستان در شهر پوزنان راه یافت. او برای دستیابی به این مهم، در 
بعد از ظهر روز یکشنبه دهم نوامبر دو امتیاز آخر گیم هفتم مسابقه خود را 
گرفت تا در مقابل هی بای اسلواک با نتیجه چهار بر سه به پیروزی برسد. 
نوشاد عالمیان که در آستانه جشن تولد 21 س��الگی خود است، 11 روز 
دیگر در روز چهارشنبه 21 نوامبر افق جدیدی را برای خودش و کشورش 
ایران خواهد گش��ود. او در مسابقات پیش��ین انفرادی بزرگساالن مردان 
در کویت تنها توانست به دور دوم برسد و در آن مرحله با شکست از لین 
جونگ وو کره ای حذف شد. اما در پوزنان به نظر می رسید عالمیان آماده 

پیروزی بر حریفان قدرتمند خود است.  

ادعای ماهانی ها به کرسی نشست
مطالب مندرج سایت رسمی فدراسیون بسکتبال ادعاهای باشگاه فوالد 
ماهان سپاهان را تأیید و در عمل حکم را به نفع این باشگاه اصفهانی صادر 

می کند. 
باش��گاه پتروش��یمی باید به دلیل تخلف در این بازی مشمول جریمه و 
بازگش��ت نتیجه شود. س��ایت فدراسیون بس��کتبال جمهوری اسالمی 
ایران در خبر منتش��ر ش��ده در روز جمعه م��ورخ ش��انزدهم تیرماه در 
 معرفی لیست اس��امی قهرمانان در س��ه گروه یک، دو و س��ه نام عرفان 
نساج پور، سهمیه چهارم لیست الف پتروش��یمی را در ردیف 2۰ لیست 
الف ذکر کرده است. بازی این بازیکن در دیدار تیم های پتروشیمی و فوالد 
ماهان سپاهان در حالی مورد تأیید فدراس��یون بسکتبال قرار گرفته که 
سایت رسمی فدراسیون بسکتبال در پیوست انضمامی خبر مذکور آورده 
است: »آقایان حامد حدادی و ارسالن کاظمی در صورتی که تا قبل از شروع 
مسابقات به تیمی ملحق شوند جزو سهمیه قهرمانان گروه یک تلقی شده 
و در صورتی که در وس��ط فصل بخواهند به تیمی ملحق شوند به عنوان 

جایگزین بازیکنان خارجی تلقی خواهند شد.«
این موضوع آشکارا نشان می دهد که در مناقشه رخ داده پیرامون حضور 

نساج پور در ترکیب پتروشیمی، برگ برنده در دستان ماهانی هاست.

آقایان مرد باشند و بروند
حسین شمس/سرمربی سابق تیم ملی

این نتیجه در تاریخ فوتس��ال ایران بی نظیر بود. شکست برابر کلمبیا 
از باخت برابر تایلند ه��م دردآورتر بود. بارها اعالم کردم خس��وس به 
درد فوتسال ما نمی خورد. هشت س��ال از فوتسال دور بوده و او را به ما 
انداختند!  امیدوارم آقایان از این شکست درس عبرت بگیرند و باز نیایند 
و برای مردم کری بخوانند. مرد باشند و بروند.  هم اکنون زمان آن رسیده 
که یکی پیدا شود و یقه سعیدلو را بگیرد. سعیدلو در پاسخ به کنار گذاشته 
شدن من گفته بود که زمان مدیریت چهار 
ساله اس��ت. او حاال بیاید جواب بدهد 
تیمی که در جام جهانی 2۰۰۸ با رقبای 
سرسخت مبارزه کرد و پنجم شد، هم 
اکنون با چه افتضاحی حذف می ش��ود! 
باید مسئوالن پاسخگو باشند، 
نه این که هر کاری دوست 

دارند انجام دهند. 
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 بازگشت احسان 
به سپاهان 

ادامه حیات ذوب آهن 
در والیبال

خدمت س��ربازی احس��ان حاج صفی 1۸ دی به پایان می رسد و این هافبک 
سابق س��پاهان در تالش اس��ت که با پایان نیم فصل به س��پاهان باز گردد. 
نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر 1۸ آذر به پایان می رسد و در صورتی که 
احسان بتواند مسئوالن تراکتورس��ازی را برای ترخیص از این باشگاه راضی 
کند، می تواند در فصل نقل  و انتقاالت به س��پاهان بازگ��ردد. این بازیکن در 
صورتی می تواند نیم فصل دوم در س��پاهان توپ بزند که قبل از پایان نقل و 
انتقاالت لیگ برتر، با مسئوالن تراکتورسازی توافق کرده به سپاهان باز گردد؛ 
زیرا اگر خدمت او در نیم فصل دوم به پایان برس��د، او بای��د تا پایان فصل در 
تراکتورسازی بماند. حسن آذرنیا، سرپرست تراکتورسازی در گفتگو با ایمنا 
در این خصوص گفت: خدمت حاج صفی در تاریخ ۹1/1۰/1۸ به پایان می رسد 
اما تصمیم گیرنده در مورد این بازیکن، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی است.

پس از مذاکرات نایب رییس بانوان فدراسیون والیبال با مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن، تیم والیبال این باش��گاه به جمع تیم ه��ای لیگ برتر والیبال 
بانوان باش��گاه های ایران در س��ال ۹1 اضافه ش��د. ذوب آهنی ها که به 
 دلیل مشکالت مالی قصد تیم داری در والیبال بانوان را نداشتند، پس از 
پیگیری های کعبی زاده نایب رییس بانوان فدراسیون والیبال در نهایت 

تصمیم به تیم داری در این رشته گرفتند.
بر این اساس، مس��ابقات والیبال لیگ برتر بانوان باش��گاه های کشور از 
16 آذرماه ماه سال جاری با حضور شش تیم متین ورامین، گیتی پسند 
اصفهان، اسالمشهر، گاز تهران، میزان خراسان و ذوب آهن اصفهان برگزار 
خواهد شد. برنامه این رقابت ها هنوز از س��وی سازمان لیگ فدراسیون 

والیبال اعالم نشده است.

حمله میمون ها به زمین بازی
مس��ابقه کریکت بین یک تیم هندی و تیم ملی انگلیس تماشاگران 
ویژه ای داشت؛ میمون ها. در جریان بازی دوستانه دو تیم در هند، دو 
میمون به درون زمین پریدند و باعث توقف مسابقه شدند. پیش تر در 
نقاط مختلف دنیا جانوران دیگری نیز  باعث توقف مسابقه شده بودند. 

ادامه درگیری آپاچی با گری نویل  
مهاجم پیشین منچستریونایتد در ادامه درگیری رسانه ای با گری 
نویل، اعالم کرد در هیچ جای دنیا یک مفسر ورزشی مربی تیم 
ملی نشده است. اکنون توز در منچسترسیتی توپ می زند و نویل 
به عنوان دستیار هاجسون در تیم ملی انگلیس فعالیت می کند. 

مسی رکورد پله را شکست
لیونل مسی با به ثمر رس��اندن 76 گل در بازی های 
رس��می در یک س��ال، رکورد 75 گل پله برزیلی را 
شکست. پدیده آرژانتینی بارسلونا در برتری 4 بر 2 

بارسلونا،  دو بار دروازه مایورکا را گشود.

صانعی می خواست به همه بازی دهد

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در مورد شکست تیم ملی ایران به 
کلمبیا می گوید: تعویض های نوبتی صانع��ی در این دیدار موجبات 
شکست ایران را فراهم کرد، وگرنه کلمبیا ضعیف تر از آن بود که بتواند 
به شکست تیم ما حتی فکر کند. علی افضل در گفتگو با ایمنا در مورد 
این که آیا حضور شمسایی می توانست کمکی به تیم ملی بکند یا خیر 
گفت: ما نباید چنین تصوری می داشتیم. مگر بازیکنان ما بی کیفیت یا 
بد بودند؟ همین بازیکنان اسپانیا را متوقف کردند پس مشکلی از حیث 
بازیکن نداشتیم. من اعتقاد دارم بود یا نبود شمسایی فرقی نمی کرد 
و آن چیزی که ما را با ناکامی مواجه کرد، عدم اداره و مدیریت بازی در 

دیدار با کلمبیا بود؛ امری که به وضوح مشخص بود. 

خداداد ماند و ابومسلم

پس از گذشت تنها ۹ هفته از مسابقات لیگ دس��ته یک فوتبال کشور، 
غالمحسین پیروانی از ادامه همکاری با ابومسلم انصراف داد و از این تیم 
جدا شد. پیروانی که از چند ماه پیش سکان هدایت مشکی پوشان فوتبال 
خراسان را در دست گرفته بود، سرانجام از مشهد رفت. نزدیکان وی البته 
علت این قطع همکاری را جو س��نگین فوتبال مش��هد عنوان کرده اند؛ 
همان وضعیتی که برای شاغالم در آبادان هم پیش آمده بود. پس از قطع 
همکاری پیروانی با ابومسلم، بار دیگر بحث حضور خداداد عزیزی در سمت 
سرمربیگری این تیم مشهدی شنیده می شود. البته خود او در این باره به 
سایت گل می گوید: »در مورد سرمربیگری من در ابومسلم هنوز هیچ چیز 

مشخص نیست و مسئوالن باشگاه صحبتی با من نداشته اند.«

بازیکنی که تیم ملی را همراهی نمی کند

آرمان دیناروند، اس��نوکرباز تیم ملی اس��ت که به دلیل مشکل نظام 
وظیفه نتوانسته است تیم ملی را در مسابقات برون مرزی همراهی کند. 
آرمان دیناروند در گفتگو با ایسنا دراین باره می گوید: مسابقات اسنوکر 
آماتورهای جهان آذرماه امسال در کشور بلغارستان برگزار می شود، اما 
با وجود این که به تیم ملی دعوت شده ام، به دلیل مشکل نظام وظیفه 
قادر به همراهی تیم نیستم. این اس��نوکرباز 2۰ ساله اصفهانی با بیان 
این که نخستین اسنوکرباز اصفهانی بوده که توانسته به عضویت تیم 
ملی درآید، اذعان کرد: زمستان سال گذشته مسابقات هند را از دست 
دادم و تابستان سال جاری نیز نتوانستم در مسابقات چین، در خدمت 

تیم ملی باشم. 

به دلیل مشکالت نظام وظیفهشاغالم هم از مشهد رفتعلی افضل: 
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شب تلخ ورزش ایران با شکست تیم 
مسعود 
ملی فوتسال در مقابل کلمبیا تکمیل افشاری

شد تا تیمی که بیش��ترین امید را به 
موفقیتش داشتیم، در یک بازی عجیب و غریب نسخه ناکامی 
فوتسال ایران را بپیچد؛ تیمی که تمام برنامه ریزی های الزم 
برای رس��یدن به نیمه نهایی را انجام داده و بردهای خفیف 
مصلحتی در مقاب��ل مراکش و پاناما راه ای��ران را از تیم های 
پرقدرتی مثل روسیه، ایتالیا و پرتغال دور کرده بود، در نهایت 
مغلوب یک تیم غیر قابل پیش بینی شد تا ترابیان و شرکا باز 
هم به مانند مسابقات جام ملت های آسیا حرفی برای گفتن 

نداشته باشند.
بازی قدرتمندانه تیم ملی در بازی اول مقابل اسپانیا در حالی 
همه را به این تیم جوان امیدوار ک��رد، که حتی خود صانعی 
هم می دانست که سایه حس��ین شمس و وحید شمسایی بر 
باالی سرش حضور دارد و به همین خاطر به نظر می رسید که 
سرمربی تیم ملی تمرکز الزم را برای رساندن ایران به مراحل 
بعد ندارد. دست کم گرفتن کلمبیا شاید از جایی شروع شد 
که عباس ترابیان قبل از این ب��ازی حتی حریفان مرحله بعد 
تیم ملی را هم مشخص کرد و انگار نه انگار که قبل از رسیدن 
به جمع هشت تیم، باید از س��د حریفی مثل کلمبیا بگذریم. 
بازی منفعالنه بازیکنان تیم مل��ی در مقابل کلمبیا که همه 
تاکتیک تیم ملی را به ش��وت ه��ای از راه دور بی هدف ختم 
کرده بود، هیچ دستاوردی برای صانعی نداشت و دروازه بان 
 شیر ش��ده! کلمبیایی ها تمامی این ش��وت های بی هدف را 
دو ضرب گرفت تا حتی تعویض های نوبتی و پرشمار صانعی 

هم از پس انگیزه کلمبیایی ها بر نیاید. البته به غیر از صانعی 
باید اشاره ای هم به نمایش ضعیف بازیکنان با تجربه ای مثل 
محمد کشاورز و مصطفی نظری داشت که بر روی هر دو گل 
کلمبیا مقصر اصلی بودند وخوردن دو گل معمولی، آن هم از 

تیمی مثل کلمبیا به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.
صانعی آنقدر بر روی نیمکت تنها بود که حتی بعد  از دریافت 
گل اول نتوانست تیمش را از لحاظ روحی و روانی آماده ادامه 
مس��ابقه کند و به همین خاطر حرکت ناشیانه طیبی بر روی 
دروازه بان کلمبیا، کار تیم ایران را س��خت ت��ر از قبل کرد تا 
ش��اگردان صانعی وداعی زودهنگام با جام جهانی فوتس��ال 

داشته باشند. 
خود محوری عباس ترابیان در رأس کمیته فوتسال فدراسیون 
فوتبال هم دلیل دیگری بود که باعث شد تیم ملی قبل از اعزام 
به تایلند دچار حاشیه های فراوانی شود و مصاحبه بازیکنان 
قبلی تیم ملی که گوش��ه هایی از آن در برنامه ۹۰ هم پخش 
شد، نشان از مش��کالت فراوان فدراسیون در کمیته فوتسال 

داشت. 
بعد از س��ومی تی��م ملی در جام ملت های آس��یا و ش��رایط 
نابسامان لیگ برتر فوتس��ال، ناکامی دیگری هم در کارنامه 
ترابیان ثبت شد و باید دید که رییس فدراسیون چه واکنشی 
در قبال این ناکامی خواهد داشت. آیا صانعی و ترابیان از کار 
برکنار می ش��وند یا رییس فدراسیونی که خودش نقش اول 
ماجرای انتخابات هیأت فوتبال فارس را اجرا کرده، همچنان 
با خنده و زیر س��بیلی این ناکامی ها را رد می کند و به ریش 

عالقه مندان به فوتسال ایران می خندد؟!

حسرت حضور تیم ملی فوتبال جوانان 
گروه 
ایران در جام جهانی 14 ساله شد تا باز ورزش

 هم نتیجه اعتماد ک��ردن به یک مربی 
بی کارنامه و مجری برنامه ورزشی تلویزیون را به چشم ببینیم. 
شاید خیلی ها با ش��نیدن نام اکبر محمدی به یاد برنامه »توپ 
طالیی« و بعد از آن هم محاکمه او در برنامه ۹۰ توس��ط عادل 
فردوسی پور بیفتند، ولی در فوتبال ما ضرب المثل» آزموده را 
آزمودن خطاست« هیچ محلی از اعراب ندارد و محمدی بعد از 
ناکامی اش با تیم ملی نوجوانان دوباره یک تیم پایه از فوتبال ایران 
را حذف کرد تا او هم مثل صانعی در تیم ملی فوتس��ال، جوابی 
دندان شکن به منتقدان طرح جوان گرایی غیر اصولی در استفاده 

از مربیان جوان بدهد. 
تدارکات مناس��ب تیم ملی جوان��ان قبل از حض��ور در امارات 
و مصاحبه های س��رمربی ناپخته تیم ملی، نش��ان از حضوری 
قدرتمندانه در عرصه آسیا داشت، ولی تیمی که با بردن ژاپن و 
کویت در مرحله گروهی همه را امی��دوار کرد آنچنان در مقابل 
کره به بن بست رس��ید که چش��م بادامی ها با زدن چهار گل، 
هم جواز حضور در جام جهانی را به دس��ت آوردند و هم انتقام 
بزرگساالنش��ان را گرفتند که حدود یک ماه قبل در ورزش��گاه 

آزادی مغلوب تیم1۰ نفره ایران شد. 
تفاوت نمای��ش بازیکنان جوان تی��م ملی در نیم��ه اول و دوم 
را باید از ضع��ف کادر فنی تیم ملی دانس��ت ک��ه نیمه مربیان 
 را ب��ه همتای ک��ره ای خودش باخ��ت و با خ��وردن چهار گل، 
کارنام��ه ای درخش��ان را تحویل فدراس��یون فوتب��ال و علی 
کفاش��یان داد. تیم ملی جوان��ان را باید برآیند لی��گ فوتبالی 

دانس��ت ک��ه مربی��ان لی��گ برت��ری اش حاضر به ریس��ک 
 نیس��تند و نیمک��ت ه��ا آنقدر ل��رزان اس��ت ک��ه هیچ کس 
نمی خواهد خطرات ب��ازی دادن به یک بازیکن جوان را بپذیرد 
و نتیجه همین می ش��ود که ی��ک تیم بی تجرب��ه در کنار یک 
 س��رمربی بی تجربه تر، در مقابل کره جنوب��ی این طور راحت 

دروازه اش باز می شود. 
اظهار نظر س��رمربی تیم ملی بعد از این شکس��ت و دور شدن 
 از دروازه جام جهانی آنقدر غیر کارشناس��ی ب��ود که به راحتی 
می شود حدس زد سرمربی تیم ملی با انداختن تمامی تقصیرات 
به گردن خط دفاعی اش در پی بهانه جویی برای این شکس��ت 

است.
مقایس��ه عملکرد محمدی که به نظر می رس��د به خاطر رابطه 
نزدیک فامیلی اش با یکی از مس��ئوالن س��ابق سازمان تربیت 
 بدنی به س��مت س��رمربیگری تیم ملی جوانان رس��ید با مرد 
بی ادعایی مثل علی دوس��تی که همین یک ماه قبل تیم ملی 
نوجوان��ان را جهانی کرد، نش��ان می دهد که هن��وز هم رابطه 
 در فوتب��ال ما در مقابل ضابطه پیروز اس��ت و خیل��ی غیر قابل 
پیش بینی نیست که اگر در سال آینده سکان هدایت تیم ملی 
امید را هم به خواهرزاده کیومرث هاشمی بدهند تا به مانند تیم 
های ملی نوجوانان و جوانان، آن را به جام جهانی رویاها بفرستد. 
فدراسیون فوتبال باز هم از یک سوراخ گزیده شد تا تنها امیدمان 
به تیم ملی بزرگساالنی باش��د که فردا باید در مقابل ازبکستان 
تکلیف صعود به جام جهانی را یکسره کند و الاقل مرهمی بر دل 
عالقه مندانی باشد که با حذف فوتسال و فوتبال جوانان باز هم از 

مدیریت خنده فدراسیون به خشم آمده اند.

تفاوت نمایش 
بازیکنان جوان تیم 
ملی در نیمه اول و 
دوم را باید از ضعف 
 کادر فنی تیم 
ملی دانست که 
نیمه مربیان را به 
 همتای 
کره ای خودش 
باخت

خود محوری عباس 
ترابیان در رأس 
کمیته فوتسال 
فدراسیون فوتبال 
هم دلیل دیگری 
بود که باعث شد 
تیم ملی قبل از 
اعزام به تایلند 
دچار حاشیه های 
فراوانی شود

آزموده را آزمودن خطاستشاهکار ترابیان و صانعی

جواناندرجامجهانیرویاهاخداحافظفوتسال



یادداشت

 تفویض اختیار توسط   مدیران دستگاه ها
 باید به بهترین نحو انجام شود

استاندارچهارمحال و بختیاری گفت: تفویض اختیار توسط مدیران 
دستگاه ها باید به بهترین نحو انجام شود.

علی اصغر عنابستانی پیش از ظهر شنبه در کارگروه تفویض اختیار 
این استان اظهار داشت: بر اساس حقوق اداری، هرمدیری می تواند 
تفویض اختیار کند. وی با اشاره به این که تفویض و واگذاری اختیار، 
کامال امکان پذیر است، عنوان کرد: تفویض اختیار کامال برگرفته از 

موارد قانونی و حقوقی است.
عنابستانی تصریح کرد: توانمندی های تخصصی در این استان باید 
در کارگروه های مختلف تصمیم گیری و با س��رعت تعیین تکلیف 
ش��ود. وی ادامه داد: در کارگ��روه های مختلفی که در این اس��تان 
تشکیل می شود، س��رعت، دقت و ش��جاعت، اموری است ضروری 
که باید به آن توجه کرد. عنابستانی یادآور ش��د: از اختیاراتی که به 
این استان واگذار می ش��ود، باید به بهترین ش��کل ممکن استفاده 
 شود تا بتوان استان را به عنوان اس��تان نمونه معرفی کرد. استاندار 
چهار محال و بختیاری اذعان داشت: مدیران دستگاه های مختلف 
 این اس��تان، باید درباره  مواردی که از دبیرخانه ب��ه آنها ارجاع داده 

می شود نظر کارشناسی داده و به آنها رسیدگی کنند.
عنابس��تانی با بیان این که نظ��رات کارگروه ه��ای مختلف، نظرات 
مشورتی است، بیان داش��ت: نظرات کارشناسان باید نظراتی جامع 

و کامل باشد.

  4350 کیلومتر راه 
در استان وجود دارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
چهارهزارو 350 کیلومتر راه اصل��ی و فرعی در چهار محال 
و بختیاری وجود دارد. علی علیخانی ک��ه در این باره با مهر 
س��خن می گفت، اظهار داش��ت: 220 کیلومتر جاده چهار 
خطه در چهار محال و بختیاری در دست احداث است. وی 
تصریح کرد:290 کیلومتر ازراه های روستایی این استان برای 
بهسازی و آسفالت در دست احداث است. علیخانی با اشاره 
به این که در بحث مسکن مهر نیز پروژه هایی در این استان 
در دست اجراست، عنوان کرد: در حال حاضر 42 هزار واحد 
مسکونی مسکن مهر در شهرهای باالی 25 هزارنفر و زیر 25 

هزار نفر در حال ساخت و ساز است.
وی ادامه داد: 13 هزار واحد از 42 هزار واحد مسکونی مسکن 
مهر، مستقیما تحت پوشش راه و شهرسازی این استان است.

علیخانی یادآور ش��د: مابقی مس��کن مهر این استان تحت 
پوشش بنیاد مس��کن و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است. مدیر کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری 
اذعان داشت: تمامی پروژه های اجرایی این استان در تمام 
سطوح برای تمامی دستگاه های اجرایی که نیازبه تشکیل 

کارگروه است مطرح می شود.

کارگروه ام�ور زیربنایی و شهرس�ازی دارای 14 
عضو است 

علیخانی با بیان این که کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی 
از 14 عضو اصلی دستگاه های استان تشکیل می شود، بیان 
داشت: در کمیته فنی و تخصصی اسناد و مدارک مورد نیاز 

فنی وارد کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی می شود.
وی افزود: بعد ازتصویب اخذ کمیته فن��ی  در این کارگروه 
ش��ورای برنامه ریزی تشکیل می ش��ود و بعد از تصویب در 
ش��ورای برنامه ریزی بعضی از طرح های جامع تفصیلی به 
شورای عالی شهرسازی و معماری کش��ور و بعد از تصویب 
در شورای عالی به ش��هرداری ها برای اجرایی کردن ابالغ 

می شود.

خبر ویژه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  
حسین گنجی  

مقوله فرهنگ، هنگامی کارایی خود را نش��ان می دهد که از محل 
 عملیاتی ش��دن، گذر کند که در ای��ن گذرگاه نیازمند ابزار اس��ت،

چرا که هر اثری که می خواهد مان��دگاری یابد در قالب هنر متعالی 
ریخته  می ش��ود و به همی��ن دلیل تصمی��م گیری های��ی که در 
ساختارهای فرهنگی صورت می پذیرد، در صورتی قابل اجراست که 
 تبدیل به برنامه و فعالیت ش��ود. از طرفی هر چقدر از ظرفیت های
 هنری بهره گرفته شود، بیشتر قابل توسعه است. خیلی از حرف ها،

 اندیش��ه ه��ا و انتظ��ارات را بای��د در یک قال��ب صحی��ح ریخت. 
تصمی��م گیری در ش��ورای 
فرهنگ عمومی ب��ه عنوان 
یک ساختار، برون داد مطلق 
و صرف هنری نداشته است 
ام��ا اقدامات دس��تگاه های 
فرهنگ��ی، چی��زی ب��ه غیر 
از فعالیت در عرص��ه هنر و 

استفاده از آن نیست.

مقوله فرهنگ برای عملیاتی شدن 
نیازمند ابزار است

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
افتتاح خبرگزاری ایکنا، مروج فرهنگ قرآنی در استان است

عبداهلل تقی پور رییس جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری گفت: افتتاح خبرگزاری 
ایکنا در استان، مروج فرهنگ قرآنی در استان است و امید است با فعالیت این خبرگزاری در 

سطح استان، مباحث قرآنی و تفسیری، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم رونق بیشتری بگیرد.
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بر همین اساس در مراسم  تجلیل از خادمان کتاب استان، نوراهلل 
غالمیان دهکردی شهردار شهرکرد به دلیل پرداخت به موقع سهم 
نیم درصدی ش��هرداری و حمایت های مال��ی و معنوی از عرصه 
کتاب و کتابخوانی در استان، به عنوان شهردار نمونه انتخاب شد. 
همچنین در این نشست علی اصغر عنابستانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری و رییس انجمن کتابخانه ه��ای عمومی  با اهدای لوح 

تقدیر از تالش ها و خدمات شهردار شهرکرد قدردانی کرد.

شهردار منطقه 14 تهران از غرفه شهرداری شهرکرد 
در نمایشگاه مدیریت شهری بازدید کرد

همزمان با دومین روز از برگزاری سومین نمایشگاه جامع مدیریت 
شهری و دس��تاوردهای ش��هرداری های کشور، اردش��یر نوریان 
شهردار منطقه 14 تهران و هیأت همراه از غرفه شهرداری شهرکرد 

دیدن کرد.
  ش��هردار منطق��ه 14 ته��ران گف��ت: ش��هرداری ش��هرکرد 
شهرداری پیشرو در چهارمحال و بختیاری است که نقش محوری 

و تعیین کننده ای در ارایه خدمات به ش��هروندان دارد. اردش��یر 
نوریان با اشاره به حضور ارزشمند شهرداری شهرکرد در سومین 
نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور، افزود: حضور در این 
نمایشگاه می تواند عالوه بر نش��ان دادن استان و شهر شهرکرد به 
بازدیدکنندگان، باعث افزایش تبادالت فرهنگی، کسب تجربیات 
و افکار در حوزه های مختلف ش��هری گردد. نوریان شهردار سابق 
ش��هرکرد در ادامه ضمن اطالع از آخرین اقدامات و دستاوردهای 
مهم شهرداری مرکز استان چهارمحال و بختیاری، حضور قدرتمند 
و درخور مردم و حضور شایسته شهرداری شهرکرد در این نمایشگاه 

را ستود.

مهم ترین اقدامات و دستاوردهای شهرداری شهرکرد 
در سال 91 تشریح شد

شهردار شهرکرد اظهار داش��ت: تهیه و تدوین س��ند چشم انداز 
ش��هرکرد و نخس��تین برنامه راهبردی پنج س��اله ش��هرداری با 
همکاری دانشگاه تهران، ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان و 

استقرار سامانه ارتباط مردمی 137، اتمام مطالعات طرح پسماند 
شهرستان شهرکرد با محوریت شهرداری شهرکرد، فروش اوراق 
مش��ارکت و تصویب طرح تفصیلی برج های دوقلو به عنوان نماد 
شهرکرد ، از جمله دس��تاوردهای این ش��هرداری در سال جاری 
است. نوراهلل غالمیان افزود: ارتقای سرانه فضای سبز شهرکرد به 
17 متر مربع با ایجاد ش��ش بوستان جدید، س��اماندهی تبلیغات 
ش��هری و اس��تفاده از روش های نوین تبلیغات، اجرای آسفالت 
معابر، جدول بندی و پیاده رو سازی و احداث پل هوایی به منظور 
روان سازی ترافیک و اجرای طرح دفع و هدایت آب های سطحی 
در جنوب ش��هرکرد  از دیگر اقدامات این نهاد است. وی  تصویب 
 شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت ها و شناسایی طرح های مهم 
سرمایه گذاری، واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی، تملک 
اراضی مورد نیاز مجتمع مسکونی اتابکان در بافت فرسوده شهرکرد 
و افزایش ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر به شش ایستگاه را از 

جمله عملکرد شهرداری شهرکرد در سال 91 برشمرد.

حضور نماینده اردل و فارس�ان در غرفه ش�هرداری 
شهرکرد

نماین��ده اردل، فارس��ان، کوهرن��گ و کیار در مجلس ش��ورای 
اسالمی ظهر یک شنبه   بیست و یکم آبان ماه با حضور در سومین 
نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور، از غرفه شهرداری 
ش��هرکرد دیدن کرد. حمیدرضا عزیزی فارسانی و هیأت همراه، 
ضمن گفتگو با شهردار، مدیران و عوامل غرفه شهرداری شهرکرد 
از نزدیک با آخرین دس��تاوردها و اقدامات ارایه شده شهرداری 
ش��هرکرد در این نمایشگاه آشنا ش��دند. نماینده اردل، فارسان، 
کوهرنگ و کیار در مجلس ش��ورای اس��المی در ای��ن دیدار از 
اعالم آمادگی نمایندگان استان به منظور رفع موانع و مشکالت 

شهرداری های استان خبر داد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر در سایه فعالیت های 
شهرداری وشورای شهر، شاهد عمران و آبادانی در شهرکرد بودیم.

معاون ش�هردار منطقه 9 تهران از غرفه ش�هرداری 
شهرکرد دیدن کرد

معاون واحد ترافیک شهرداری منطقه 9 تهران  عصر روز بیستم 
آبان ماه با حضور در سومین نمایش��گاه دستاوردهای شهرداری 

های کشور از غرفه شهرداری شهرکرد دیدن کرد.
در این بازدید، فرزاد فرهادیان ضمن آش��نایی با دس��تاوردها و 
اقدامات ترافیکی شهرداری شهرکرد،  از تالش ها و اقدامات این 

شهرداری در راستای خدمت به شهروندان تقدیر و تشکر کرد.

در بیستمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی 

شهردار شهرکرد نمونه شد

نوراهلل غالمیان شهردار شهرکرد به عنوان شهردار نمونه این استان در عرصه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
معرفی ش�د. همزمان با بیس�تمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، نوراهلل غالمیان ش�هردار ش�هرکرد از س�وی 
 اس�تاندار چهارمحال و بختیاری به عنوان شهردار نمونه این اس�تان در عرصه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

 معرفی شد.

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

ابالغ مفاد آراء )نوبت دوم(
5292 ش��ماره: 8494 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از س��وی هیأت حل اختالف مستقر در ثبت 

سمیرم.
در اجرای بند 6 ماده یک اصالحی و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و امالک و الحاق موادی به 
بند 4 ماده 33 آیین نامه مزبور مبنی بر تأیید انتقال عادی و یا سهم مفروزی به متقاضیان صادر 
گردی��ده و در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و ظرف م��دت دو ماه قابل اعتراض 
در ردیف الف می باش��د و آرای صادره که باید تجدید آگهی ش��وند طبق تبصره الحاق به ماده 
28 آیی��ن نامه فقط در یک نوبت )نوبت اول انتش��ار این آگهی در ردیف ب( ظرف مدت 30 روز 
اعت��راض خود را کتبًا به این اداره تس��لیم نمایند تا ب��ه دادگاه صالحه احاله گردد و در صورت 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
ردیف الف

1- رأی ش��ماره 12164 مورخ��ه 88/11/12 هیئت دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی 
آموزش و پرورش شش��دانگ یکباب س��اختمان مدرسه احداثی بر روی زمین مفروزی از پالک 

426 اصلی مزرعه موالقلی به مساحت 1756/8 مترمربع.
ردیف ب

2- رأی ش��ماره 12130 مورخ��ه 88/11/12 هیئت دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی 
آموزش و پرورش شش��دانگ یکباب س��اختمان مدرسه احداثی بر روی زمین مفروزی از پالک 
258 اصل��ی مزرعه خرمند به مس��احت 1967 مترمربع )که در آگهی قبلی اش��تباهًا نام مزرعه 

دهکرد و پالک 257 اصلی قید گردیده است.(
تاریخ انتشار نوبت اول: 91/8/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/8/23
م الف/ 126                                                      موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

 
ابالغ

5615 نظربه اینکه در پرونده کالس��ه 910797 ح 10 ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
آقای محمد نجفی فر فرزند محمدعلی دادخواس��تی به طرفیت بانک مسکن شعبه رزمندگان مبنی 
بر ابطال س��ه فقره اوراق مشارکت بانک مسکن به ش��ماره های 236333 الی 2363335 تقدیم 
نموده لذا در اجرای ماده 324 قانون تجارت به دارنده مجهول سندهای اعالمی اخطار می گردد 
هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم ابطال آن صادر خواهد 

شد. م الف/ 13456 هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5617 ش��ماره دادنامه: 9109970351601459، شماره پرونده: 9009980351601689، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901752، خواهان: خانم پروانه پش��توان به نش��انی گلپای��گان جاده کوچه ری 
روبروی منازل س��ازمانی ویالی توکلی، خوانده: آقای عبدالرضا اله بخش��ی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در 
خصوص دعوی پروانه پش��توان بطرفیت عبدالرضا اله بخش��ی بخواس��ته صدور گواهی عدم 
امکان س��ازش با توجه به متن دادخواس��ت تقدیمی ضمائم آن اظهارات وی در طول جلس��ات 

دادرس��ی مؤدای اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه وی عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده 
و نظریه داوری و پزشکی قانونی و سایر محتویات پرونده و قرائن و امارات خواسته مطروحه 
مقرون به صحت تلقی و باستناد ماده 1130 ق.م و م 8 ق.ح.خ و م.ق.ا.م.م.ط بلحاظ تحقق شرط 
ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد خواهان می تواند پس از قطعیت براساس 
بند ب س��ند نکاحیه در دفترخانه خود را مطلقه و به ثبت برس��اند گواهی صادره تا سه ماه پس 
از ابالغ دارای اعتبار اس��ت رأی صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است. م الف/ 13453 احمدیان- رئیس 

شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5618 ش��ماره دادنامه: 9109970352200514، ش��ماره پرونده: 9009980352200881، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900922، خواهان: خانم معصومه خاتونی به نش��انی اصفهان، خ 
بزرگمه��ر، کوی فرهنگیان، بن بس��ت بابک، پ 74، خوانده: آقای حمید بادکوبه به نش��انی 
اصفهان، خ جی، ش��هرک فاضل، بهار 4، بهار 7، بن بس��ت گالب من��زل چهارم پ 4، منزل 
حس��ن صفاپور، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردش��کار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم معصومه 
خاتونی فرزند حس��ن به طرفیت آقای حمید بادکوبه فرزند حسنعلی به خواسته گواهی عدم 
امکان سازش و هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک 
استنادی و اینکه مساعی دادگاه و داور منتخب در ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده و 
اینکه حس��ب محتویات پرونده خوانده از تاریخ 86/6/10 محکوم به پرداخت نفقه شده و در 
ای��ن جهت اقدامی ننموده و با وصف اب��الغ قانونی نیز برای دفاع از خود در دادگاه حاضر 

نش��ده و گواهی پزش��کی قانونی به ش��ماره 2492-91/1/23 که حاکی از عدم وجود حمل 
می باش��د و س��ایر محتویات پرونده خواس��ته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و تخلف 
خوانده از ش��روط ضمن العقد مندرج در س��ند رسمی ازدواج به نظر دادگاه محرز و مسلم 

است لذا مس��تنداً به مواد 1102-1119- تبصره ماده 1174-1146-1145-1139-1133 
از قان��ون مدنی و ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1370 و مواد 
198-199-303-305-306-502-515-519 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و 
بندهای 1-2-8-11 از مورد ب ش��رائط ضمن العقد مندرج در س��ند رسمی ازدواج شماره 
6848-80/3/21 دفترخانه شماره 148 اصفهان که طرفین با علم و اطالع ذیل آنها را امضاء 
نم��وده اند گواهی عدم امکان س��ازش بین زوجین فوق الذکر ص��ادر و اعالم می گردد. لذا 
خواه��ان می تواند به یکی از دفاتر رس��می طالق مراجعه و با بذل قس��متی یا تمام مهریه 
خویش اصالتًا و قبول مابذل از طرف همس��رش وکالتًا خود را با حق توکیل غیر مطلقه به 
طالق خلع نوبت اول بنماید حضانت فرزند مش��ترک به عهده پدر است و مادر حق دارد هر 
دو هفته یکبار روزهای جمعه از س��اعت 10 صبح لغایت ساعت 16 بعدازظهر به مدت شش 
س��اعت با فرزندش مالقات نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین محکمه می باش��د. م الف/ 13454 شریفی- رئیس شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار متهم
5621 ش��ماره نامه: 9110110362200417، ش��ماره پرونده: 9109980362201707، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 911737، در پرونده کالسه 911737 د 3 آقای علیرضا غنی فرجام فرزند غفور 
ب��ه اتهام بی احتیاطی در ام��ر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدن��ی غیرعمدی با وصف فرار از 
صحنه جرم موضوع ش��کایت محمود نوری فرزند محمد اس��ماعیل تعقیب می باشد، به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه سوم 
دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع چهار اصفه��ان واقع در خیابان کهندژ حاضر و از 
اتهام انتس��ابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس��یدگی و اظهار عقیده می 

نماید. م الف/ 13471 مشایخی- دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
5622 نظ��ر به اینکه آقای علی اصغر هدایت ش��کایتی علیه مهدی رضازادگان فرزند جعفر مبنی 
بر فروش مال غیر و خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911209 ب 2 ثبت 
این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در صورت ع��دم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 13476 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان
 

احضار
5623 نظر به اینکه آقای س��یدمرتضی میرمحمدیان ش��کایتی علیه س��یاوش عالم زاده مبنی بر 
کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911207 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور 
ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف/ 

13475 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ 
5624 نظر به اینکه آقای مجتبی گلس��رخی فرزند اصغر به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت 

آقای مهدی رضوانی فرزند محمود از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911372 د 27 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 13472 شعبه 27 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5625 نظر به اینکه آقای رضا مرادی ش��اه قریه به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت خانم 
ربابه زادهوش فرزند محمدحسین و خانم سارا داوری فرزند عبدالصاحب از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 910537 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 

عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
 در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف/ 13470 شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5626 نظر به اینکه خانم عصمت س��یادت فرزند سیدمحس��ن به اتهام تصادف جرحی حس��ب 
ش��کایت آقای اس��ماعیل میرمعصومی فرزند ابراهیم از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 
2964 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 34 دادیاری دادس��رای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 13469 شعبه 34 دادیاری 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 

احضار
5627 چون آقای س��ید حس��ین موسوی فرزند سیدحسن ش��کایتی علیه آقای علیرضا سلمانی 
فرزن��د تقی مبنی بر جعل چک و کالهبرداری با اس��تفاده از چک جعلی مطرح نموده که پرونده 
به کالس��ه 900988 ب 1 این بازپرس��ی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه مته��م مجهول المکان می 
باش��د حس��ب ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه 
پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13468 عزتی- مدیر دفتر شعبه اول 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
5628 چون خانم صدیقه جاللی )طایفه جاللی( فرزند: هادی ش��کایتی علیه آقای اکبر پاش��انژاد 
فرزن��د علی قلی مبنی بر کالهبرداری از طریق ف��روش داروی تقلبی مطرح نموده که پرونده به 
کالسه 901332 این بازپرسی ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر 
آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13467 دفتر ش��عبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

احضار
5629 نظر به اینکه در پرونده کالسه 91/5685/140400/84 ک 12 این دادیاری آقای علی شیشه 
گر به اتهام خیانت در امانت حس��ب ش��کایت آقای عبدالحسین ش��کوهی از طرف این دادیاری 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است، 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه 
اصفهان مجتمع ش��ماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 

13466 دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5630 بدینوسیله اعالم می گردد آقای سید هادی شفیعی فرزند حسین شکایتی علیه آقای مجتبی 
لطفی فرزند حس��ین دایر بر خیانت در امانت مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 
910323 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی 
به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 13463 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5631 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای علی کابلی فرزند یداله شکایتی علیه آقای فرهاد مرادپور 
دایر بر خیانت در امانت و انتقال مال غیر  مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به شماره 
910917 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی 
به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 13464 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

مزایده
5632 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالسه )115/91 اجرا( له 
احمدرض��ا رضوی علیه مهدی پروین به خواس��ته مطالبه 5/251/400 ری��ال در نظر دارد یک 
دس��تگاه پیکان سواری به ش��ماره ش��هربانی )161 ه 14- ایران 13( مدل 1376 که کارشناس 
رس��می دادگستری ارزش آن را معادل 15/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به 
فروش رساند لذا جلسه مزایده دوشنبه 1391/9/6 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگس��تری خمینی ش��هر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مز ایده به 
نشانی: خمینی شهر- پارکینگ نکویی مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار 
کسی اس��ت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد و مزایده تجدید می گردد.  مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
5633 آقای هادی شاهوردی فرزند بهرام خواهشمند است در جلسه رسیدگی مورخه 91/9/30 
روز پنج ش��نبه س��اعت 16/30 به طرفیت خانم فاطمه امان الهی با موضوع الزام به انتقال سند 
رس��می خط همراه 09132158387 در محل ش��ورای حل اختالف 11 درچه به نش��انی درچه 
خیابان ش��ریعتی روبروی مس��جد جامع حضور بهم رسانید.  ش��عبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر )درچه(
 

حصر وراثت
5634 آقای س��ید مرتضی مجیدی دارای شناسنامه ش��ماره 75 به شرح دادخواست به کالسه 
641/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان سید ابوالفضل مجیدی جوآبادی بشناسنامه 21 در تاریخ 1391/2/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- س��ید اصغر مجیدی 
فرزند س��یدابوالفضل ش ش 1272 )فرزند(، 2- سید مرتضی مجیدی فرزند سیدابوالفضل ش 
ش 75 )فرزند(، 3- عفت السادات مجیدی جوآبادی فرزند سیدابوالفضل ش ش 674 )فرزند(، 4- 
مهری مجیدی جوآبادی فرزند س��یدابوالفضل ش ش 1116 )فرزند(، 5- عزت مجیدی جوآبادی 
فرزند س��یدابوالفضل ش ش 3 )فرزند(، 6- عصمت مجیدی جوآبادی فرزند س��یدابوالفضل ش 
ش 942 )فرزند(، اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر
 

ابالغ رأی
5635 ش��ماره دادنامه: 9109970354501144، شماره پرونده: 9109980358200295، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910518، ش��اکی: آقای وحید ش��هیدی به نش��انی خ پروین خ فجر 3 )2( کوی 
ش��هید بهشتی پ 6، متهم: آقای حمید نریمانی به نشانی مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمید نریمانی فرزند حس��ن دائر بر 
خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 263 ص 13/41 موضوع 
ش��کایت آقای وحید ش��هیدی فرزند عزیزاله با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، 
مالحظه اجاره نامه مورخه 89/6/15 و مدارک مالکیت اتومبیل که در ید ش��اکی می باشد و عدم 
حض��ور و دفاع مؤثر از ناحیه متهم و س��ایر قرائن و امارات موج��ود در پرونده اتهامش را به 
ش��رح فوق محرز تشخیص و مش��ارالیه را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی به تحمل 
یک س��ال حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف/ 13473 رس��تم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5636 ش��ماره دادنامه: 9109970352700928، شماره پرونده: 9009983761102084، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910130، ش��اکی: آقای ابوالفضل رکاب طال به نش��انی اصفهان خ قائمیه درب 
کارخانه لوله س��ازی 65 درب 6 سمت راست، متهم: آقای س��ید سعید حسینی عاشق آبادی به 
نشانی مجهول المکان، اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای س��ید سعید حسین عاش��ق آبادی دائر بر مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای ابوالفضل 
رکاب طال، دادگاه با توجه به پرینت مأخوذه از مخابرات، اس��تعالم انجام شده از مخابرات متن 
پیامک های اس��تخراج ش��ده از حافظه گوشی تلفن همراه شاکی و س��ایر محتویات پرونده بزه 
انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 641 قانون مجازات اسالمی حکم بر محکومیت متهم 
به ش��ش ماه حب��س تعزیری صادر و اعالم می نماید. ای��ن رأی غیابی و ظرف مدت ده روز از 
تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه است. م الف/ 13474 میرحسینی- دادرس شعبه 101 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان



مایکروسافت در یک کالم، ویندوز را از نو به تصویر کشیده 
است. تمرکز شدیدی روی رابط مدرن با کاشی های زنده و 
به روز شونده اش قرار دارد، زیرا به هر حال دنیای کامپیوتر 
گرایش بیشتری به صفحات لمس��ی دارد. جمعه ای که 
گذشت روز جشن ویندوز 8 بود. حاال سیستم عامل جدید 
مایکروس��افت در دس��ترس قرار گرفته، با رابط کاربری 
جدیدی که دیگر آن را »مت��رو« نمی نامیم، بلکه »رابط 
مدرن« نام دارد؛ رابطی که هم برای استفاده لمسی بهینه 
شده و هم -همچنان- به خوبی می توان با موس و کیبورد 

تجربه لذت بخشی از کار با آن به دست آورد. 
مایکروسافت در یک کالم، ویندوز را از نو به تصویر کشیده 
است. تمرکز شدیدی روی رابط مدرن با کاشی های زنده و 
به روز شونده اش قرار دارد زیرا به هر حال دنیای کامپیوتر 
گرایش بیشتری به صفحات لمسی دارد. ولی از سوی دیگر 
همچنان می شود به س��ادگی بین رابط »مدرن« و رابط 

»دسکتاپ« سوئیچ کرد. 
در اینج��ا، از بین بهترین ها به چند م��ورد از ویژگی های 
جدید ویندوز اش��اره می کنیم. البته این تمام داس��تان 

ویندوز 8 نیست.
1     افزایش بهره وری سیستم  

یکی از مواردی که از ابتدای مشاهده نسخه های آزمایشی 
ویندوز 8، ذهن ما را به خود مشغول کرده بود، این بود که 
آیا همچنان با اجرای چندین برنامه، یا موقع کار در محیط 
دس��کتاپ بر روی سیستم های با س��خت افزار ضعیف یا 
معمولی، شاهد کرش کردن سیستم عامل و یا کندی در 

اجرای فرآیندها و عملیات ها خواهیم بود یا خیر. 
مایکروسافت از نگرانی های کاربران آگاه بوده و آنها را رفع 
کرده است. ویندوز 8 طوری برنامه نویسی شده که عملکرد 
و بهره وری آن بهتر از ویندوز 7 باشد؛ حتی با وجود اضافه 

شدن رابط »مدرن« به رابط قدیمی دسکتاپ. 
نتایج تس��ت های ص��ورت گرفته با اس��تفاده از نس��خه 
Developer Preview وین��دوز 8، کامال مؤید تالش 

مایکروسافت برای بهینه سازی سیستم عامل بود:
بنابراین با ارایه نسخه نهایی، احتماال اوضاع از نتایج فوق 
هم بهتر خواهد بود. کاربران تبلت ها و نوت بوک ها بیش از 
سایرین متوجه بهبود کارایی در قیاس با ویندوز 7 خواهند 
ش��د. به خصوص وقت��ی در نظر بگیریم ک��ه برنامه های 
مختص تبلت، زمانی که وارد محیط دس��کتاپ ش��ود، 
خودش��ان را به حالت تعلیق درخواهند آورد و از این رو، 

فقط چند مگابایت از رم را اشغال می کنند. 
2     الک اسکرین جدید  

الک اس��کرین در ویندوز 8 تقریبا همان چیزی است که 
انتظارش را داشتیم؛ یک تصویر زیبا همراه با چند ویجت 
که اطالعات مهم را نمایش می دهن��د؛ مثال زمان، تعداد 

ایمیل های دریافتی جدید و غیره. 
برای آنالک کردن کافی اس��ت حرکت لغزشی در تبلت، 
یا فشار دادن اس��پیس بار در کیبورد را انجام دهید، بعد 
می توانید رمز را تای��پ کرده و وارد ویندوز ش��وید. چیز 
جدیدی که وجود دارد، رمز های تصویری هستند که به 
شما امکان رسم جسچرهای مخفی بر روی یک عکس را 
می دهند؛، چیزی که فقط خودت��ان می دانید، البته این 

مورد در تبلت ها قطعا بهتر از پی سی هاست. 
3    صفحه استارت جدید  

وقتی وارد ویندوز شوید، صفحه استارت با کاشی هایش 
جلوی چش��م ظاهر می ش��ود؛ جایگزینی ب��رای منوی 
استارت در نس��ل های قبلی ویندوز. صفحه ای که حتما 
برای کاربران ویندوز فون آش��ناتر است. صفحه استارت 
مجموعه ای از کاشی هاست که هرکدام نماینده یک برنامه 
هستند و بسیاری از آنها اطالعات و هشدارهای مرتبط با 
آن برنامه را نیز بر روی خود نشان می دهند؛ برای مثال، 
کاش��ی ایمیل می تواند تعداد ایمیل های خوانده نشده و 
مشخصات فرد فرس��تنده را نمایش دهد، کاشی تقویم 
می تواند قرار مالقات های نزدیک را نش��ان دهد، کاشی 
موسیقی مش��خصات آهنگی را که در حال پخش است 

نمایش می دهد و الی آخر. 
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امام رضا  )علیه السالم(:
 کس��ی که توان جبران گناهان��ش را ندارد، زی��اد بر حضرت 
محمد)ص( و اهل بیتش)ع(صلوات و درود فرستد، که همانا 

گناهانش � اگر حق الناس نباشد � محو و نابود گردد.

 نکاتی برای 
داشتن یک قلب سالم

شما می توانید با در پیش گرفتن یک 
زندگی س��الم، از بروز بیم��اری قلبی 
جلوگی��ری کنید. درس��ت اس��ت که 
بیماری قلبی یکی از علل اصلی مرگ 
محس��وب می ش��ود، ولی این مسئله 
 بدان معنی نیست که ش��ما باید آن را 
ب��ه عن��وان سرنوش��ت محت��وم خود 

بپذیرید.
برای این که بتوانید از داش��تن یک قلب سالم لذت ببرید، باید نکات 
خاصی را رعایت کنید. این نکات به ش��ما این امکان را می دهد تا به 

بهترین نحو از هر بیماری قلبی به دور باشید.

سیگار نکشید
سیگار کشیدن یا اس��تفاده از تنباکو، یکی از اصلی ترین عوامل بروز 
بیماری قلبی است. مواد ش��یمیایی موجود در تنباکو موجب آسیب 
رس��یدن به قلب و رگ های خونی و در نتیجه تنگ شدن شریان ها 
شده و می تواند به حمله قلبی منجر شود. یادتان باشد سیگار کشیدن 
را کامال کنار بگذارید. تمام انواع سیگارها و نیز در معرض دود سیگار 

بودن، خطرناک است. 
به ع��الوه با مص��رف نیکوتی��ن موج��ود در دود س��یگار، رگ های 
خونی تنگ تر شده و در نتیجه فش��ار خون، باال رفته و ضربان قلب 
تندتر می ش��ود. مونواکس��یدکربن موجود در دود سیگار، جانشین 
اکس��یژن خون ش��ما می ش��ود و این کار باال رفتن فش��ار خونتان 
 را ب��ه هم��راه دارد. حتی مص��رف گهگاهی س��یگار، خط��ر ابتال به 

بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

 به مدت 30 دقیقه ورزش کنید
فعالیت منظم، خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد و اگر ش��ما این 
فعالیت ها را ب��ا رعایت وزن خود همراه کنید به نتایج بس��یار خوبی 
دست می یابید. فعالیت بدنی باعث کنترل وزن شما شده و احتمال 
بروز مشکالتی مثل فشار خون و کلسترول باال و دیابت را- که به قلب 
شما فشار می آورد- کاهش می دهد. این مسئله در ضمن، استرس 
را که یکی از عوامل بروز بیماری قلبی اس��ت کاهش می دهد. سعی 
کنید حداقل هفته ای 30 تا 60 دقیقه به فعالیت های بدنی بپردازید.

یک رژیم غذایی سالم را رعایت کنید
غذاهایی را مصرف کنید که چربی، کلس��ترول و نمک کمتری دارند، 
در عوض مصرف میوه ها، سبزیجات، غالت کامل و لبنیات کم چرب 
را فراموش نکنی��د. این خوراکی ها قلب ش��ما را تقویت می کنند. در 
 ضمن استفاده از لوبیا و سایر منابع پروتئینی کم چرب و برخی از انواع 
ماهی ها خطر بروز بیماری قلبی کاهش می یابد. از سوی دیگر محدود 
کردن مصرف برخی از چربی ها اهمیت زیادی دارد. چربی های اشباع 

شده و ترانس، کلسترول خون شما را باال می برد.
بیشتر مردم به حد کافی میوه و سبزیجات مصرف نمی کنند، در صورتی 

که این مواد احتمال بروز بیماری قلبی و سرطان را کاهش می دهد.
اسیدهای چرب امگا 3 موجب منظم شدن ضربان قلب می شود. برخی 
از انواع ماهی ها مثل آزاد و خال مخالی منبع خوبی از امگا 3 هستند. 
امگا 3 در ضمن در روغن تخم کتان، روغن گردو، روغن س��ویا، روغن 

کانوال و نیز مکمل ها یافت می شود.

مراقب وزن خود باشید
 در بیش��تر موارد، اضافه وزنی که ش��ما پیدا می کنید بر اثر انباش��ت 
چربی هاست تا عضالت. اضافه وزن می تواند موجب بیماری قلبی، باال 
رفتن فشار خون، کلسترول و دیابت شود. مردانی که دور کمر آنها بیشتر 
از101/6 سانتیمتر است اضافه وزن دارند. این رقم در میان زنان 88/9 
سانتیمتر اس��ت. کاهش وزن- حتی به میزان کم- بسیار مفید است. 
درواقع کاهش وزن به میزان ده درصد، فشار خون و کلسترول را پایین 

آورده و خطر ابتال به دیابت را کاهش می دهد.

چند ویژگی برتر ویندوز 8
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فناوری

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

پژوهش هانش��ان می دهد انتخاب یک نامزد انتخاباتی، 
بیشتر به س��اختار بیولوژیکی افراد بس��تگی دارد تا به 
تحلیل دقیق مباحث سیاسی توس��ط آنها.دانشمندان 
24 دانشجوی یک دانشگاه را مورد مطالعه قرار داده و از 
سوژه هایشان خواستند نظراتشان را در خصوص طیفی از 
انتخاب مباحث سیاسی گزارش کنند. همچنین با استفاده 
از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، از شرکت کنندگان 
اس��کن های مغزی گرفتند ک��ه امکان تحلیل ش��دت 
ارتباطات موجود در درون سیس��تم نورون آیینه ای در 
هر دو نیمکره های چپ مغز را فراهم کرد. دانش��مندان 
دریافتند فعالیت عصبی بیش��تری در نواحی که با روابط اجتماعی وسیع با دوستان و همچنین 
 روابط در س��طح جهانی مرتبط اس��ت، در میان دموکرات ها وجود دارد و در جمهوری خواهان

فعالی��ت بیش��تر در نواح��ی مرتب��ط ب��ا ارتب��اط اجتماع��ی محدودت��ر مانن��د خان��واده و 
کش��ورآمریکا مش��اهده ش��د. این پژوه��ش یک نمون��ه اولی��ه در خص��وص اعض��ای هر دو 
 ح��زب را تأیید می کن��د: دموکرات ها تمای��ل دارند که جهانی ت��ر باش��ند و جمهوری خواهان، 

آمریکا محورتر هستند.

مهندسان سوئیسی،یک حباب س��کونتگاهی به اندازه 
انسان ساخته اند که قابل انتقال به بیرون شهر، در آب و 
یا حتی آویزان کردن از درخت و سقف است. این حباب 
که با عنوان »محلی برای عزلت« توصیف شده، برای آن 
دسته از افرادی مناسب است که خواهان آرامش بدون 
خارج ش��دن از دسترس هس��تند. این کره های شفاف 
توسط مهندسان آزمایشگاه Micasa تولید شده و از 
شبکه ای برای آویزان شدن از درخت برخوردار هستند. 
با افزودن ماژول ه��ای مختلف، عملک��رد این فناوری 
3000 دالری موس��وم به »پیله 1« قابل تغییر بوده و 

برای مثال می توان ماژول هایی برای خوراک یا خواب به آن اضافه کرد. برای استفاده خارجی، 
این سازه از یک بسته نیرو دارای انرژی کافی برای 40 ساعت نور یا 20 ساعت نور و 30 دقیقه 
آشپزی برخوردار است. بالش های طراحی شده خاص به همراه امکان اینترنت وای فای نیز در 
این فناوری وجود داشته و کاربران همچنین می توانند امکانات اولیه پخت وپز و آب را با یک 
لوله خاص برای جریان خروجی تأمین کنند. پیله یک از قطر 180 سانتیمتری برخوردار بوده 

و با وزن 97 کیلوگرم تا اواخر سال جاری وارد بازار خواهد شد.

با رسیدن به میانه های فصل پاییز، مشکل پیدا کردن بهترین 
لباس برای این فصل بار دیگر خودنمایی می کند. لباس های 
تابستانی بسیار سرد هستند و هنوز وقت پوشیدن لباس های 

زمستانی نیز نرسیده است.
در فصل پاییز بای��د لباس های مخصوص خ��ودش را به تن 
کنید. این لباس ها غالبا نه خیلی گرم هس��تند و نه این که 
باعث می شوند شما از سرما به لرزه افتید. این در حالی است 
که بسیاری دوس��ت ندارند ظاهر کلی لباس هایشان به هم 

بریزد و می خواهند همیشه ظاعر مناسبی داشته باشند.
    ژاکت و کت

پاییز فص��ل الیه الیه لباس پوش��یدن 
است؛ یعنی به جای پوشیدن یک لباس 
گرم و س��نگین، بهتر است چند لباس 
نازک را روی هم بپوش��ید تا در صورت 
گرم و س��رد ش��دن دمای ه��وا یا در 
مکان های متفاوتی ک��ه در آنها قرار می گیری��د، بتوانید به 

راحتی پوشش خود را تغییر دهید. 
یکی از این پوشش های ضروری »ژاکت« است. پوشیدن یک 
بلوز کامال اندازه بدن با یک ژاکت تک دکمه ای، جلیقه یا کت 

جین برای این فصل بسیار مناسب است.

    پلیور
پلیورهای��ی که از الی��اف طبیعی تهیه 
شده اند، بهترین انتخاب برای این فصل 
هستند. پشم، کشمیر و کتان از الیافی 
هستند که جابه جایی هوا در آنها خوب 
انجام می شود و برای الیه الیه پوشیدن 
لباس مناسبند. از طرفی احتمال این که حساسیت پوستی 

ایجاد کنند نیز کم است و دوام زیادی دارند.
    شلوار

شلوارهای مخمل کبریتی که رنگ های 
متنوعی دارن��د و می توانند با بلوزهای 
زیادی هماهنگ ش��وند و ش��لوارهای 
جین با رنگ های تیره و متمایل به آبی 

نفتی، مناسب و مد این فصل هستند.
    جوراب

در این فصل ب��رای خریدن جوراب نیز 
باید دقت زیادی داشته باشید. انتخاب 
یک جوراب محک��م و ضخیم می تواند 
 هم پای ش��ما را گ��رم نگ��ه دارد و هم 
این ک��ه در صورتی که ب��ه طوراتفاقی 

داخل یک چاله آب افتاید از پای شما محافظت خواهد کرد.
    کفش

داشتن چکمه در فصل پاییز و زمستان یک 
ضرورت است، بنابراین اگر می خواهید در 
این فصل، پاپوشی تهیه کنید، بهتر است به 
جای خرید کفش، چکمه بخرید. انتخاب 
نیم بوت چرم، س��بک و با پاشنه متوسط 
برای خانم ها نش��انه تیزهوش��ی اس��ت. البته چکمه بلند برای 

مناطقی که فصل بارانی بیشتری دارند، بهتر است.
    کیف چرمی

خان��م ها توجه داش��ته باش��ند ک��ه اگر 
می خواهند در این فصل کیف بخرند، باید 
حساسیت بیشتری درمورد جنس آن به 
خرج دهند و »چرم و جی��ر« و رنگ های 
بین قهوه ای، خاک��ی و قرمز گرم بهترین 
انتخاب ها هستند. وقتی کیف می خرید، دقت کنید اندازه آن با 
جثه تان متناسب باشد؛ یعنی اگر ریزنقش هستید، کیف کوچک تر 
و اگر درشت هیکل هستید، کیفی بزرگ تر انتخاب کنید. اگر جثه 
شما و کیفتان خیلی با یکدیگر هماهنگ نباشند، ریزی و درشتی 

شما بیشتر به چشم می آید.

عزلت نشینی بر روی آب و درخت در خانه حبابی!تأثیر ساختار مغز در انتخاب نامزدهای انتخاباتی

پاییز چه لباسی بپوشیم؟
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات
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كودكان متكدي تحت 
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت 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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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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم اصالحیه
بدين وس�يله آگهی تجدي�د مزاي�ده مربوط به 
فروش 5000 مترمربع زمين باير شهرداری منطقه 
يک منتشر شده در مورخ 91/6/29 آگهی مذكور 
 كه بايد در مورخ 91/6/28 منتشر می شد اصالح

می شود.
شهرداری نجف آباد

آگهی تجدید مناقصه
شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرس��ازی در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون 
 برگزاری مناقصات، نگهداری تأسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمان های شرکت عمران مجلسی را به

شرکت های تش��خیص صالحیت ش��ده و یا پیمانکاران دارای تأیید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی استان 
اصفهان واگذار نماید.

- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت سه روز از نشر نوبت دوم آگهی، 
 جهت خرید و دریافت اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای این ش��رکت مراجعه نمایند. اس��ناد مناقصه به نماینده 

مناقصه گر با ارائه گواهینامه و معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا ده روز مهلت دارند تا اسناد 

مربوطه را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
 - نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- ش��هر جدید مجلس��ی- 

بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی 
تلفن: 5452286-0335                                   دورنگار: 0355-5452214

 www.majlessi-ntoir.gov.ir :صندوق پستی: 11178-86316              سایت اینترنتی
)کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.(
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