
جنگ زرگرها این بار زرگری نیست

آیا »تبرئه« و »جریمه 50 هزار 
تومانی« مناسب بود؟

 اصفهان 
عاشورایی شد

مخالفت طالفروشان اصفهان با کاهش عیار طال

درباره رأی دو مداح سرشناس

 سه وزیر 
به مجلس می روند 2

سامان، قطب گردشگری 
کشور می شود 76

چیزی که عوض داشت 
3گله نداشت!

 دولت در تحقق گفتمان 
عدالت از شعار فراتر نرفته 

مشت های گره کرده مردم اصفهان برسر صهیونیست ها

شاعر و منتقد سیاس��ی، دولت عدالت محور نهم و دهم را در 
اجرای عدالت نا موفق دانست و گفت: دولت فعلی نیز در تحقق 
ساختن گفتمان عدالت از شعار فراتر نرفته و دست بر قضا به 
خاطر اشتباهات، ندانم کاری ها و یا تعمدات آن به جای عدالت 

اقتصادی، با بحران اقتصادی روبه رو شدیم.

از آنجایی که عیار 18 در خاورمیانه کمترین عیار به حساب  4
می آید، پایین آوردن عیار طالی ایران تا مقیاس 14، می تواند اعتبار 
طالی ایران را در منطقه از بین ببرد و روی صادرات آن سایه بیندازد. 

 رستگاری ماهان 
در سه ثانیه

ش��اید عدم حضور مصطفی هاش��می بر روی نیمکت 
مهرامی ها و ناآش��نایی بچیرویچ به نیمک��ت مهرام و 
دوربودن از  بازی های لیگ ایران و جوانی و غفلت جوانان 
تیم تهرانی در دفاع، باعث ش��د ص��ادق زاده با یارانش 
درست سه ثانیه مانده به پایان بازی اولین شکست فصل 

را به مدافع پنج عنوان قهرمانی تحمیل کنند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

6 تیم ملی مثل پادگان شده بود

 نگاهی به سریال »دزد و پلیس« 
تحت لیسانس برادران قاسم خانی!5

دادگاه انقالب ته��ران منصور ارضی را از اته��ام تهدید به قتل 
اسفندیار رحیم  مش��ایی تبرئه کرد و برای سعید حدادیان به 
اتهام توهین به مقامات دولتی جریمه نق��دی در نظر گرفت. 
به گزارش ف��ارس، در پی س��خنرانی  منصور ارضی و  س��عید 
حدادیان درباره رییس جمهور و رییس دفتر وی در ماه رمضان 
سال گذشته، معاونت حقوقی دولت و وکیل شخصی اسفندیار 

رحیم مشایی از این دو مداح شکایت کردند. 
ش��کایت از حاج منصور بر اس��اس ماده 669 قان��ون مجازات 
اس��المی به اتهام توهی��ن و افت��را و تحریک ب��ه قتل رییس 

دفتر رییس جمهور و ش��کایت از حاج س��عید بر اس��اس ماده 
 608 همین قانون و به اته��ام توهین به مقامات دولتی صورت

 گرفت. شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه، پرونده مداحان را با 
صدور قرار مجرمیت و کیفرخواستی 30 صفحه ای برای آنها به 
دادگاه ارجاع داد، اما جلسه اول محاکمه به دلیل فوت عموی 
وکیل مشایی برگزار نشد. دومین جلس��ه دادگاه نیز با وجود 
حضور وکالی طرفین دعوا، به دلیل نقص کیفرخواست مربوط 

به شکایت رییس جمهور به زمان دیگری موکول شد. 
2

قاهره مقابل اسرائیل

برترین ها در شهرکرد 
معرفی شدند 

باران درد زاینده رود را 
درمان نکرد

موسیقی ایرانی در 
سراسرجهان طرفدار دارد

 عرضه CNG کارتی 
می شود

   
 اقتصاد ایران ابرتورم 
50 درصدی را تجربه 

می کند
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همایش تجلیل از مشتریان کلیدی بانک مهر اقتصاد استان چهار محال و بختیاری با 
حضور جمعی از سپرده گذاران و مسئوالن ارشد استانی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد اس��تان چهار مح��ال و بختیاری، غالمرضا 
نجمی معاون بازرس��ی و حسابرس��ی با بیان این که رهبر معظم انق��الب، دهه چهارم 
انقالب را دهه پیش��رفت و عدالت نامیده اند و اهمیت آن را با نامگذاری سال های اخیر 
تحت عناوینی هدفمند مطرح کرده اند، گفت: برای اجرایی شدن و تحقق این اهداف، 
همه دس��تگاه های بخش دولتی و خصوصی باید با در پیش گرفتن خط مشی اقتصاد 
 مقاومتی در س��ال تولید ملی و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی همسو با سیاست های

کالن کش��ور حرکت کنند و مجموعه مهر نیز در این راس��تا آمادگی دارد منابع مالی 
 هر اس��تان را به طرح ه��ای دارای توجیه اقتصادی و بازدهی مناس��ب همان اس��تان

 اختصاص دهد.
نجمی با اش��اره به مفهوم و الزامات اقتصاد مقاومتی، پیاده سازی بانکداری اسالمی را 
یکی از ضرورت های تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: بانک مهر اقتصاد اولین 
اولویت راهبردی خود را توسعه بانکداری اس��المی تعیین نموده که با پرداخت 2040 
میلیارد ریال ما به التفاوت سود قطعی و علی الحساب به سپرده گذاران گامی عملی در 

این راستا برداشته است.
نجمی افزود: بانک مهر اقتصاد رسالت خود را ارایه و توسعه خدمات و محصوالت متنوع و 

نوین بانکداری اسالمی در راستای رشد و بالندگی ایران اسالمی می داند.
وی ضمن تش��ریح اهداف همای��ش و عملک��رد بانک، رش��د روز اف��زون آن با حدود 
800 شعبه به عنوان بزرگ ترین ش��بکه پولی بخش خصوصی کش��ور و برخورداری 
از 5700 نف��ر نیروی انس��انی، ح��دود 5 درص��د از منابع ب��ازار پولی و مالی کش��ور، 
بی��ش از 9 میلیون مش��تری و ارایه ح��دود 8/5 میلیون فق��ره وام و تس��هیالت بالغ 
 ب��ر 297 هزار میلی��ارد ریال به مش��تریان را بیانگر رش��د س��ریع بانک مه��ر اقتصاد 
 در نتیجه لطف خداوند و اعتماد تحس��ین برانگیز م��ردم عزیز ایران اس��المی به این 

مجموعه دانست.
معاون بازرس��ی و حسابرس��ی بانک مه��ر اقتصاد گف��ت: مدیران وکارکنان دلس��وز 
مؤسس��ه توس��عه، این اعتماد عمومی را در دس��تور کار خ��ود قرار داده و  توانس��تند 

 با  تکمی��ل فرآیند تبدیل مؤسس��ه به بانک در بیس��تمین س��ال فعالی��ت، خدمات 
گسترده تر این مجموعه در س��ومین دهه فعالیت آن با نام بانک مهر اقتصاد را به مردم 

ارایه دهند.
وی تصریح کرد: بانک مهر اقتصاد با استقرار 750 دستگاه خودپرداز )ATM ( در شعب 
و 6200 دستگاه پایانه فروش )POS ( و صدور بیش از دو میلیون کارت الکترونیک با 
88 هزار میلیارد ریال تراکنش، در خصوص توس��عه خدمات بانکداری الکترونیک نیز 

اقدام نموده است.
وی در ادامه با تشریح اهداف باشگاه مشتریان کلیدی مهر که در واقع شرکای ماندگار 
مؤسسه محسوب می شوند، مهم ترین اهداف باشگاه را شناخت و درک نیازهای آنها، 
ارایه انواع خدمات با ارزش افزوده و ارایه خدمات خاص به این مشتریان و تشکیل شبکه 
فی مابین اعضای باشگاه جهت بهره مندی از توانمندی های یکدیگر به منظور هم افزایی 

و افزایش بهره وری و بازدهی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور عنوان کرد. 
نجمی با بیان وجه تمایز این باش��گاه، ش��اخص های اصلی عضویت مشتریان کلیدی 
در باشگاه را در قالب شاخص های کمی در حوزه سپرده گذاری و دریافت تسهیالت و 
شاخص های کیفی در حوزه محس��نین )دارندگان حساب پس انداز قرض الحسنه ( و 

حوزه خوش حسابی در بازپرداخت اقساط را در جلسه تشریح کرد.
در ادامه مصطفی جاللی مدیر کل شعب استان چهار محال و بختیاری،  شمار مشتریان 
بانک را  افزون بر 300 هزار نفر معادل 35 درصد جمعیت اس��تان اع��الم کرد و افزود: 
متوسط رشد بانک مهر اقتصاد استان در پایان سال 90 نسبت به سال 89 برابر34درصد 

بوده است.
 جاللی ادامه داد: مجموعه مهر در استان چهار محال و بختیاری  با دارا بودن 11 درصد از 
منابع استان و با جذب دو هزار و 950 میلیارد ریال، رتبه سوم  بازار پولی استان را در میان 

بانک ها و مؤسسات مالی به خود اختصاص داده است. 
وی در پایان، تکریم و تجلیل مشتریان خوش حس��اب، هم افزایی و تعامل مثبت بین 
سپرده گذاران و مجموعه کارکنان مؤسسه، مشتری مداری و ارج نهادن به مقام و جایگاه 
مشتری و شناس��ایی نیازمندی ها و انتظارات آنها را از جمله اهداف مهم برگزاری این 

همایش عنوان کرد.

معاون بازرسی و حسابرسی بانک مهر اقتصاد:

اولویت راهبردی بانک مهر اقتصاد، توسعه بانکداری اسالمی است
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آگهی مزایده 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد دو قطعه زمین با مشخصات ذیل 

واقع در مبارکه را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 208 مترمربع عرصه1
91-3-302

26/000/000

41/400/000یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 414 مترمربع عرصه2

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/9/11
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/9/12

www.abfa-esfahan.ir دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی 
موضوع فراخوان: تعمیر و بازسازی کنتاکت های الکتریکی در ابعاد مختلف شرکت فوالد مبارکه در کارگاه پیمانکار

مبلغ برآورد اولیه: 1/000/000/000 )یک میلیارد( ریال
 نحوه دریافت فرم های خوداظهاری: سایت ش��رکت فوالد مبارکه www.mobarakeh-steel.ir ← خرید و 
تأمین کنندگان← خری��د ← مدیریت قراردادهای خرید← ف��رم های خوداظهاری تأمین کنن��دگان کاال و خدمات ← 

پیمانکاران نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی
مدارک الزم:

1- اخذ فرم های خوداظهاری از سایت شرکت فوالد مبارکه، تکمیل و تأیید آنها
2- ارائه رزومه کاری همراه مستندات مربوطه

مهلت ارسال مدارک: 1391/09/15
نحوه ارس�ال م�دارک: تحویل کلیه مدارک الزم )فرم های خوداظهاری- رزومه کاری( به قسمت قراردادهای خرید 

خدمات شرکت فوالد مبارکه
* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود.
در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 4897-0335543 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 0335543-3647 

تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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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
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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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[
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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 

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

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

3

12

7

3

14

Society,Cultural 

Newspaper

روزنامه فرهنگی 

اجتماعی 

سه شنبه 12اردیبهشت   1391 |  9جمادی الثانی 

1433 شماره 773 / 16  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 773, MAY 1,2012

16Pages

فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
 

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

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

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12

12

12

BBC
Pages 4+بازيگردان اختالفات

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 

13 | 1  ربیع الثانی 1433 
پنجشنبه 4بهمن 90

شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012

8Pages| 1000 Rls

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
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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- 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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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.«
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آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های
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تلفکس

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 مزایده 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد دو قطعه زمین با مشخصات ذیل 

واقع در مبارکه را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 208 مترمربع عرصه1
91-3-302

26/000/000

41/400/000یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 414 مترمربع عرصه2

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/9/11
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/9/12

www.abfa-esfahan.ir دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 پاسخ هاشمی رفسنجانی 
به احتمال کاندیداتوری اش

هاشمی رفس��نجانی در پاسخ به درخواس��ت های حاضران برای حضور 
بیشتر در صحنه سیاسی و نیز انتخابات آینده، به وجود نیروهای دلسوز، 
کارآمد و توانمند که می توانند بار مدیریت صحیح کشور را به عهده گیرند 
اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در کشور قحط الرجال نیست و امیدواریم 
ش��رایط به گونه ای پیش برود که عرصه ورود و فعالیت نیروهای دلسوز، 
فعال و الیق در کشور فراهم ش��ود؛ زیرا در شرایط کنونی هر کس دلش 
برای انقالب و نظام اسالمی می سوزد، باید اشتباهات را شناسایی و برای 

جبرانش تالش کند.

دفتر مشایی کاندیداتوری وی را 
تکذیب کرد

 مرکز رواب��ط عمومی دفت��ر رییس جمه��ور اخبار برخی س��ایت ها و 
پایگاه های اینترنتی را در خص��وص رییس دفتر رییس جمهور تکذیب 
کرد. متن تکذیبیه بدین ش��رح اس��ت: در پی انتش��ار خبری در برخی 
س��ایت ها و پایگاه ه��ای اینترنتی مبنی بر نشس��ت مهن��دس رحیم 
مشایی با مازندرانی های مقیم تهران و نقل قول های منتسب به ایشان 
در این نشست، به اطالع می رس��اند که این خبر از اساس کذب محض 
بوده و هیچ پایه و اساس��ی ندارد. همان گونه که بارها تأکید شده است، 
رییس دفتر محت��رم ریی��س جمهور در خص��وص انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری آینده و ورود به این عرصه، در هیچ محفل خصوصی و عمومی 
هیچ گونه اظه��ار نظر و موضع گی��ری خاصی نه به نفع خ��ود و نه برای 

کاندیدای دیگری نداشته است.

حمله به غزه نتیجه توافق انتخاباتی 
اوباما با رژیم صهیونیستی است

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام حمله رژیم صهیونیستی به غزه را 
امتیاز انتخاباتی اوباما به این رژیم دانست و گفت: این جنگ اولین امتیازی 
است که رژیم صهیونیستی از اوباما گرفته و این حمله بیانگر توافقات قبل 
از انتخابات میان آمریکا و رژیم صهیونیستی است. محسن رضایی  ادامه 
داد: آمریکا باید طی روزهای آینده رژیم صهیونیستی را به خاطر حمله 
به غزه به شدت محکوم کند و اگر بخواهد سکوتش را ادامه دهد، تأییدی 
اس��ت بر توافقات قبل از انتخابات آمریکا. رژیم صهیونیستی در روزهای 
اخیر مناطق مسکونی غزه را موشک باران و تعداد زیادی از مردم از جمله 

زنان و کودکان را زخمی کرده و به شهادت رسانده است. 

 دیدار انتخاباتی آبادگران 
با جامعه اسالمی مهندسین

حسن بیادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برنامه جمعیت آبادگران 
برای انتخابات شورای ش��هر چیست، گفت: س��تادهای انتخاباتی خود 
را تش��کیل داده ایم و جناب مهندس صادق رییس س��تاد و آقای بدرلو 
سخنگوی ستاد هس��تند که تا کنون کارهای خوبی در این ستاد انجام 
شده است. عضو شورای شهر تهران از تشکیل کارگروه هایی از مجموعه 
آبادگران برای ائتالف با دیگر گروه های اصولگرا خب��ر داد و گفت:  برای 
انتخابات شورای شهر در حال رایزنی با دیگر گروه های اصولگرا هستیم که 
در همین راستا شنبه با جامعه اسالمی مهندسین دیدار خواهیم داشت. 
وی در پاسخ به دیگر سؤال مهر مبنی بر اینکه در این دوره آیا کاندیدای 
شورای شهر تهران می شوید، گفت: تصمیمی برای کاندیدا شدن مجدد 

در انتخابات را ندارم.

حاشیه های سؤال از رییس جمهور 
باید کنترل شود

حس��ین مظفر، نماینده مجلس در مورد طرح سؤال از رییس جمهور در 
مجلس  گفت: طرح سؤال از رییس جمهور اعالم وصول شده و قابل پس 
گرفتن نیست، اما امیدواریم هم سؤال کنندگان و هم پاسخ دهنده اخالق 
را رعایت کند. وی افزود: پاس��خ ها باید به نحوی باشد که تحریک کننده 
نباشد و حاشیه ساز نشود و حاشیه های آن باید کنترل و مدیریت شود.

مظفر همچنین در پاسخ به س��ؤال مهر مبنی بر این که اصالح طلبان به 
دلیل حمایت های اصولگرایان از احمدی نژاد به دنبال موج سواری بر این 
موضوع و خواه��ان عذرخواهی آنان از مردم هس��تند، گفت: قطعاً آقای 
احمدی نژاد به دلیل حمایت های اصولگرای��ان روی کار آمد که اگر این 

گونه نبود نمی توانست رأی کسب کند.

تذکر به رییس جمهور برای تأمین دارو 
  دکتر حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با ارایه گزارشی در خصوص مشکالت اقتصادی به وجود آمده در بخش 
سالمت و بهداشت، گفت: به رییس جمهور در خصوص تأمین داروها تذکر 
دادم، اما توجهی نش��ده و امروز قیمت برخی داروها و تجهیزات پزشکی 

بیش از 200 درصد افزایش پیدا کرده است. 

ش��کایت از حاج منصور بر اس��اس ماده 669 قان��ون مجازات 
اس��المی به اتهام توهین و افترا و تحریک به قتل رییس دفتر 
رییس جمهور و ش��کایت از حاج سعید بر اس��اس ماده 608 
 همی��ن قانون و ب��ه اتهام توهین ب��ه مقام��ات دولتی صورت

 گرفت. 
شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه، پرونده مداحان را با صدور 
قرار مجرمیت و کیفرخواستی 30 صفحه ای برای آنها به دادگاه 
ارجاع داد، اما جلس��ه اول محاکمه به دلیل فوت عموی وکیل 
مشایی برگزار نشد. دومین جلس��ه دادگاه نیز با وجود حضور 
وکالی طرفین دع��وا، به دلیل نقص کیفرخواس��ت مربوط به 

شکایت رییس جمهور به زمان دیگری موکول شد. 
اما در نهایت، دادگاه مداحان ساعت10 صبح روز دوشنبه اول 
آبان با حضور نماینده دادس��تان در ش��عبه 26 دادگاه انقالب 
برگزار و آخرین اظهارات و دفاعی��ات نماینده حقوقی دولت و 

وکالی طرفین اخذ شد. 

بر اساس حکمی که قاضی پیرعباسی، رییس شعبه 26 انقالب 
هفته گذشته صادر کرده، حاج منصور ارضی از اتهام وارده تبرئه 
شده است. همچنین سعید حدادیان بر اساس ماده 608 قانون 
مجازات اسالمی به اتهام توهین به مقامات دولتی به پرداخت 
50 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است. این دو مداح 
که تا همین چند وقت پیش حامی پر و پا قرص دولت و شخص 
محمود احمدی نژاد بودند، مدتی است که به زمره مخالفان و 
منتقدان آن پیوسته اند و ش��دیدترین و صریح ترین انتقادات 
را متوجه دولت و دولت��ی ها می کنند تا بار دیگر ثابت ش��ود 
»تب تند زود سرد می ش��ود!«اما حکم دادگاه درباره این دو 
مداح، که ش��امل »تبرئه« و یک »محکومیت خفیف و ناچیز« 
است، انتقاداتی را به دنبال داشته که چرا محکمه با آنها چنین 

مهربانی کرده است؟!
از یک طرف بقایای حامیان دولت، انتقاد دارند که چرا حکمی 
سنگین و عبرت آموز صادر نشد و از سوی دیگر، برخی ناظران 

می پرس��ند چرا در حالی که با افرادی مانند وبالگ نویسان، 
روزنامه ن��گاران و حتی اف��راد گمنامی که مرتک��ب اقدامات 
 مشابه و حتی در مقیاس کمتر می شوند برخوردهای سنگین 
می ش��ود، برای این دو مداح چنین حکم های خفیفی صادر 

شده است؟ 
فارغ از نقدهای حامیان دولت ک��ه مبنای کاماًل جناحی دارد، 
انتقاد گروه دوم بس��یار جدی و قابل تأمل اس��ت. با این حال، 
نقدی بر این انتقاد وارد اس��ت که به طور خالصه چنین است: 
این منتقدان، معتقدند که حکومت در برخورد با مقوله ای به 
نام »نقد قدرت«، باید اهل مدارا، تساهل و تسامح باشد و نقدها 
را ولو ناوارد تحمل کند، چه آن که شأن حاکمیت قاعدتاً باید 

اجل از »دعوای سخت« با منتقدان باشد.
حق مطلب نیز همین اس��ت و اصوال س��خن را باید با سخن و 
نوشته را باید با نوشته پاس��خ داد تا در این میان سره از ناسره 
شناخته شده و فضای سرزندگی و نشاط در جامعه جاری شود. 
با چنین استانداردی، باید از رأی نرم دادگاه در قبال اتهامات 
این دو مداح استقبال کرد؛ چه آن که مواجهه درست برخورد با 
منتقدان همین است، نه آن برخوردهای تند. از آن سو، کسانی 
هم که در قدرت هس��تند باید بدانند همان گونه که از مزایای 
قدرت بهره می برند، باید حواش��ی آن را نیز  بپذیرند که مهم 
ترین آن، »مورد نقد واقع شدن« است.کسی که تاب نقدهای 
تند و گزنده را ندارد، هم��ان بهتر که وارد عرصه سیاس��ت و 
دولتمردی نشود و همانند شهروندان عادی به زندگی اش ادامه 
دهد نمی شود که از یک سو، مزایای قدرت را در سطح حکومت 
گران و کنش گران سیاسی خواس��ت و در همان حال، انتظار 
داش��ت همانند یک شهروند عادی، کس��ی کاری با او نداشته 
باشد و علیه او نقد و انتقادی هم در سطح جامعه منتشر نشود.

این س��خن البته به معن��ای تجویز توهی��ن به اف��راد، اعم از 
حاکمان و شهروندان عادی نیس��ت و در همین پرونده مورد 
بحث نیز محکومی��ت حدادیان به ج��زای نقدی ول��و ناچیز 
را م��ی توان ناظرب��ه لحن موه��ن وی در نقدش دانس��ت، نه 
به خاطر اص��ل انتق��اد. از ای��ن رو، باید ب��ا اس��تقبال از این 
رأی، مبان��ی آن را محک��م ک��رد و از ق��وه قضائیه خواس��ت 
 چنی��ن روی��ه ای را در قب��ال همه منتق��دان اع��م از مداح و 
روزنامه نگار و وبالگ نویس و فعال سیاسی و مدنی و... در پیش 
بگیرد و این گونه نباشد که فردا شخص دیگری به دلیل عمل 
مشابه، با برخورد شدید و حکم س��نگین مواجه شود؛ چه آن 
 که تبعیض بیش از هر چیز دیگری می تواند رنج آور باش��د و 

صد البته که شایسته دستگاه قضا هم نیست.

درباره رأی دو مداح سرشناس

حماس: اسرائیل را شکست آیا »تبرئه« و »جریمه 50 هزار تومانی« مناسب بود؟
خواهیم داد

سخنگوی رسمی جنبش حماس در یک بیانیه مطبوعاتی با 
بیان این که عملیات سنگ های سجیل اسرائیل را شکست 
خواهد داد، از شهروندان ساکن کرانه باختری خواست که به 
یاری غزه بش��تابند و قیام کنند. وی افزود: ما امروز در یک 
برهه تاریخی مهم و در برابر یک حماسه قهرمانانه قرار داریم. 
ملت ما حامی رهبران قهرمان خود اس��ت؛ قهرمانانی که با 
شکوه ترین حماس��ه ها را ثبت کرده اند. در ادامه این بیانیه 
 آمده اس��ت: رهبران مقاومت یک جنگ تاریخی را رهبری 
می کنند تا مرحله جدیدی را در راستای منافع ملت فلسطین 
و ساکنان نوار غزه و قضیه مشروع فلسطین به وجود بیاورند.

برهوم در این بیانیه اعالم کرد: ما وارد نبردی ش��ده ایم که 
دشمن صهیونیستی با ترور رهبران مقاومت، به ویژه مبارز 
احمد الجعبری، آن را به راه انداخته اس��ت. در همین زمینه 
س��خنگوی نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی اعالم کرده 
است که نیروهای زمینی اسرائیل به غزه اعزام شده اند و خود 
را برای حمله زمینی به این منطقه آماده می کنند. بنا بر اعالم 
»یوآو مردخای« سربازان اسرائیلی به سمت غزه حرکت کرده 
و برای حمله زمینی به غزه آماده می شوند. به گفته وی، این 
سربازان فعال وارد منطقه تحت کنترل حماس نمی شوند تا 
زمانی که سران سیاسی اسرائیل دستور حمله را صادر کنند.

قاهره مقابل اسرائیل
محمد مرسی، رییس جمهور مصر در پی نشستی که در مقر 
ریاس��ت جمهوری مصر در قاهره برگزار شد، اظهار داشت: 
اسرائیل باید موضع ما را مبنی بر مخالفت با حمله به غزه که 

تأثیر منفی بر امنیت و ثبات منطقه می گذارد، درک کند. 
 پایگاه خبری »المصری الیوم« نیز به نقل از مرس��ی نوشت 
که ملت و دولت مصر ب��ا تمام توان خود مان��ع تداوم تجاوز 
اسرائیل به غزه و تداوم خونریزی ها خواهد شد. وی با تأکید 
بر این که مصر همراه ملت فلس��طین است، افزود: موضع ما 
در قبال حمله روز گذشته اسرائیل به غزه کاماًل واضح است؛ 
ما قباًل اعالم کردیم در صورت تداوم حمالت به غزه س��فیر 
خود را از تل آویو فرا می خوانیم و س��فیر اسرائیل در قاهره 
را نیز احضار می کنیم. من این پی��ام را هنگام ترک قاهره از 
سوی سفیر اسرائیل به وی ابالغ کردم. مرسی تصریح کرد: 
همچنین با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب رایزنی کردم 
و از وی خواستم در اسرع وقت نشس��ت فوق العاده ای را در 
سطح وزیران خارجه کشورهای عربی برگزار کند و به بررسی 

راه های منع حمالت اسرائیل به غزه بپردازد.

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

۸۲ درصد خانواده ها با تفکیک 
جنسیتی  موافقند

کامران دانشجو/ وزیر علوم 
در یک مطالعه میدانی س��ؤالی مبنی بر ضرورت س��اماندهی محیط های 
جداگانه برای دختران و پس��ران از پدران و مادران  مطرح شد که در این 
راستا 82/5 درصد از والدین تشخیص دادند که این موضوع ضرورت دارد. 
همچنین80 درصد والدین معتقد بودند به پیشرفت تحصیلی فرزندشان 
در محیط های جداگانه کمک خواهد کرد و 76/4 درصد نیز معتقد بودند 
که محیط های جداگانه، مشارکت دانشجویان را در مباحث کالسی افزایش 
می دهد. در کش��ور به دلیل تحریم ها با مش��کالت ارزی مواجه هستیم. 
ط��ی دو س��ال گذش��ته اعالم 
کرده ای��م دانش��جویانی که در 
دیگر کشورها تحصیل می کنند 
در دانشگاه های همطراز داخل 
تحصیل کنن��د. ادامه تحصیل 
دانش��جویان خارج از کشور در 
دانش��گاه های داخل بخش��ی 
از مش��کالت ارزی را برط��رف 

می کند.
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۲
هشدار بان کی مون به رژیم صهیونیستی

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد، بان کی مون به نخست وزیر اسرائیل هشدار 
داد که حمالت این رژیم به باریکه غزه می تواند عواقب بسیار ناگواری را برای منطقه در 

پی داشته باشد و باعث قربانی شدن غیرنظامیان شود.

 سه وزیر 
به مجلس می روند

پدافند هوایی ایران 
آماده رزم واقعی

وزرای نفت، اقتصاد و ورزش و جوانان هفته آینده برای پاسخگویی به پرسش 
تعدادی از نماین��دگان در صحن علنی مجلس حاضر می ش��وند. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده 
تشکیل جلسه علنی می دهند. بررسی سؤال نادر قاضی پور و جواد جهانگیرزاده، 
نمایندگان ارومیه از رستم قاسمی وزیر نفت در دستور کار جلسات علنی هفته 
آتی خانه ملت قرار دارد. مجلس��ی ها همچنین هفته آینده س��ؤال عده ای از 
نمایندگان مجلس را از سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مورد بحث و بررس��ی قرار می دهند.  محمد عباس��ی، وزیر ورزش و جوانان با 
حضور در یکی از جلس��ات علنی هفته بعد پارلمان، به پرسش سیداحمدرضا 

دستغیب نماینده شیراز پاسخ می دهد.

معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( کش��ف و شناسایی را 
از اولین مأموریت ه��ای پدافند هوایی برای مقابله با جاسوس��ی هواپیماهای 
مهاجم دانس��ت و گفت:  در این مرحله پدافند غیرعامل نیز نقش بسزایی در 
پنهان سازی مراکز و تجهیزات دارد. شهرام با اش��اره به آمادگی شبانه روزی 
سامانه های راداری، کشف و شناس��ایی و نیز شبکه یکپارچه دیده بانی اظهار 
داشت: در این رزمایش حمالت ش��بانه روزی و دسته های چند تایی پرنده ها 
که به صورت همزمان انجام می شد، به صورت صد در صد کشف، شناسایی و 
رهگیری شدند. معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( گفت: 
ما هر لحظه آماده رزم واقعی هستیم؛ چرا که در غیر این صورت پدافند هوایی 

نمی تواند آماده پاسخگویی به اولین تهدیدات دشمنان علیه کشورمان باشد.

شاعر و منتقد سیاس��ی، دولت عدالت محور نهم و دهم 
را در اجرای عدالت نا موفق دانست و گفت: دولت فعلی 
نیز در تحقق ساختن گفتمان عدالت از شعار فراتر نرفته 
و دست بر قضا به خاطر اش��تباهات، ندانم کاری ها و یا 
تعمدات آن به جای عدالت اقتصادی، با بحران اقتصادی 

روبه رو شدیم.
یوسفعلی میر ش��کاک با اش��اره به محتوای آثار منظوم 
و منثورخود، گفت: اغل��ب آثار من چه ش��عر و چه نثر، 
یا تمنای عدالت بوده یا فقدان عدال��ت که به تعبیر امام 

علی)ع( عدل، پایه و بنیان دین مقدس اسالم است.
وی در پاسخ به این سؤال که  با توجه به گفتمان عدالت 
محور دولت نهم و دهم چقدرآن را در محقق کردن این 
ش��عار موفق می دانید، گفت: دولت فعلی اولین دولتی 
نیست که با شعار عدالت روی کارآمده و به عدالت پشت 
کرده و معموالً دولت ها بعد از رسیدن به قدرت، عدالت را 
فراموش می کنند. این منتقد سیاسی همچنین در پاسخ 
به این سؤال که ش��ما به عنوان یک شهروند نظرتان در 
مورد سؤال از رییس جمهور چیست، گفت: این موضوع 
جدی نیست. به نظر من رییس جمهور باید پیش از این 
استیضاح کنار گذاش��ته می ش��د؛ چراکه توانایی اداره 

کشور را ندارد.

حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی اظه��ار کرد: نظام 
سلطه بر اقتصاد سررشته دارد و این امر سبب می شود 
که آنها چوب الی چرخ اقتصاد ما بگذارند، اما نظام سلطه 
باید بداند ظرفیت و توانایی جوانان ایرانی بسیار باالست 

و برای مقابله با این تحریم ها آماده است. 
وی با اشاره به سرمایه گذاری در دولت تصریح کرد: عدم 
بسترسازی الزم برای س��رمایه گذاری، سرمایه گذاری 
نادرست و نابجا و نبود نگرش صحیح همراه با نگاه جدی 
به پایه های اقتصادی از آس��یب های اقتصادی اس��ت و 
این عوامل نش��ان می دهد که مقوله سرمایه گذاری در 
دستور کار دولت قرار نگرفته اس��ت. وی با تأکید بر این 
که توسعه اقتصادی یکی از شاخصه های پیشرفت است، 
افزود: دشمنان نیز هنگامی این کشور را تحریم اقتصادی 
کردند که دریافتند نقاط قوت و ضعف ما چیست سپس 
متوجه آس��یب پذیر بودن اقتصاد ایران اسالمی شدند. 
وی با تأکید بر این ک��ه تولید و اقتص��اد هنگامی که به 
توان جوانان متخصص تکیه نزند آسیب می بیند، گفت: 
نداشتن مدیریت صحیح مصرف و تکیه نزدن بر استقالل 
طلبی در زمین��ه واردات، موانع اصلی توس��عه کش��ور 

محسوب می شود. 

آیت اهلل آملی الریجانی با بی��ان این که برخی از آرای قضات 
کمی ضعیف است، گفت: رؤسای دادگستری ها باید بر آرای 
قضات به صورت رندوم نظارت کنند و حتی جلسات نقد آرا 
بگذارند. وی با انتقاد از برخی رسانه ها افزود: یکی از اشکاالت 
موجود در رسانه ها پرداختن به آراس��ت. به عنوان مثال در 
موضوع مرگ وبالگ نویس ایرانی جوس��ازی های عظیمی 
هم از سوی رس��انه های خارجی و برخی رسانه ها علیه قوه 
قضائیه انجام شد. این حادثه ناگوار بود و من در همان لحظه 
 اول به دادستان تهران گفتم بدون در نظر گرفتن جوسازی ها 
با قدرت و اقتدار پرونده را رس��یدگی کنند، ولی متأس��فانه 
برخی رسانه ها در خارج از کشور و حتی درون کشور طوری 

حرف می زنند که انگار مقصر دستگاه قضایی بوده است.
رییس دستگاه قضا افزود: مثالً  می گویند کهریزک دو ایجاد 
ش��ده اس��ت، ولی قاطعانه می گویم اگر تخل��ف در نیروی 
انتظامی رخ داده ش��ده باش��د برخورد قاطع خواهیم کرد، 
ولی این که مأموری تخلف کرده و نیروی انتظامی را بکوبیم 
صحیح نیست. وی تصریح کرد: آنقدر این تبلیغات شور بود 
که سایت های وابسته به دولت گفته اند حاال معلوم می شود 
دلیل رییس جمهور برای بازدی��د از زندان اوین چه بوده که 

باید بگویم این تالش ها وقیحانه است.

سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در مذاکرات ایران و 5+1 
پس از مالقات و گفتگو با س��عید جلیلی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی گفت: از مذاکرات مس��کو زمان زیادی گذشته 
اس��ت. ما از هرگونه مذاکره می��ان ایران و 1+5 اس��تقبال 
می کنیم و معتقدیم باید هر چه سریع تر گفتگو دنبال شود.

وی با بیان این که موضوع شناس��ایی حق غنی سازی ایران 
می تواند یک��ی از موضوعات مورد بح��ث در روند مذاکرات 
باش��د، تصریح کرد: نمی توانم قبول کنم ک��ه این موضوع 
آغاز کننده مذاکرات باشد، اما این مسأله یکی از موضوعات 
و دس��تورکارهای مذاکرات اس��ت. ریابک��وف در خصوص 
موضوعات دیگر مورد بحث با جلیلی عنوان کرد: در دیدارم 
با سعید جلیلی موارد مختلفی مورد بحث قرار گرفت و فکر 
می کنم دیدگاه مشترکی با دوس��تان ایرانی  داریم مبنی بر 
این  که هر گونه راه  حل به ویژه تالش برای گزینه نظامی علیه 
سوریه کاماًل  نادرست است و در بحث سوریه ایجاد گفتگو 
میان دو طرف درگیر در سوریه قابل قبول است.  معاون وزیر 
خارجه روسیه درباره ادامه تحریم های یک جانبه علیه ایران 
و نظر مخالف روسیه و عدم توجه آمریکا به دیدگاه روسیه در 
این خصوص گفت: اعتقادی به تأثیر تحریم های یک جانبه 
نداریم. بر این باوریم که هرگونه تحریمی باید پیش از اعمال، 

مورد تصویب شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد.

مقاومت قوه قضائیهنقد بین الملل

 دولت در تحقق گفتمان 
عدالت از شعار فراتر نرفته 

دشمن چوب الی چرخ 
اقتصاد  می گذارد

تالش وقیحانه رسانه های 
دولت علیه قوه قضائیه

ایران و ۱+۵ سریع تر 
مذاکره کنند
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دادگاه انقالب تهران منصور ارضی را از اتهام تهدید به قتل اس�فندیار رحیم  مش�ایی تبرئه  گروه 
 کرد و برای س�عید حدادی�ان به اته�ام توهی�ن به مقام�ات دولت�ی جریمه نق�دی در نظر سیاست

گرفت.
به گزارش فارس، در پی سخنرانی  منصور ارضی و  س�عید حدادیان درباره رییس جمهور و رییس دفتر وی در ماه 
 رمضان سال گذش�ته، معاونت حقوقی دولت و وکیل شخصی اس�فندیار رحیم مش�ایی از این دو مداح شکایت

 کردند. 
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مشت های گره کرده مردم اصفهان 
برسر صهیونیست ها

تذکر کتبی، بهترین راه امر به معروف و نهی از منکر است
امام جمعه موقت اصفهان گفت: انسان زمانی که شرایط را برای تذکر زبانی 
امر به معروف و نهی از منکر مساعد نبیند می تواند از روش کتبی بهره ببرد. 
آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی در خطبه های نماز جمعه اصفهان با اشاره 
به فرا رسیدن ایام محرم و برابر شدن آن با هفته بسیج اظهار کرد: یک فرد 
در محیط دانشگاه و مراکز علمی در برخورد با یک روحانی یا هر جایی که 
ببیند تذکر لسانی امکان پذیر نیس��ت، می تواند از تذکر کتبی و به صورتی 
که خط وی شناخته نشود اس��تفاده کند و به طور حتم این گونه تذکرات 
اثرات بس��یار مثبتی را به دنبال دارد. وی استفاده از تلفن را در مورد امر به 
معروف و نهی از منکر روشی مناسب برای اجرای این فریضه الهی برشمرد 
و ادامه داد: اهدای کتاب متناس��ب با موضوع در ارتباط با امر به معروف و 
نهی از منکر روش دیگر برای گوشزدهای اجتماعی است. امام جمعه موقت 
اصفهان تصریح کرد: واسطه گری برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
روشی سودمند است که یک شخص بدون ایجاد درگیری می تواند به اهداف 

صالحه خود برسد.

تفکر بسیجی باید بر همه مردم حاکم باشد
امام جمعه موقت اصفهان در مورد بسیج و آرزوی امام )ره( در مورد به وجود 
آمدن ارتش20 میلیونی بیان کرد: با این که تفکر بسیجی در زندگی همه 
مردم باید حاکم باشد، اما ثبت نام در بسیج و حضور در میدان و صحنه نیز 
نباید فراموش شود. وی گفت: یک بسیجی باید ایمان قوی و رفتار صالح را 
سرلوحه کاری خود قرار دهد و به وظایف سیاس��ی و اجتماعی خود واقف 
باشد. آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی در مورد کلمه آزادی با بیان این که این 
کلمه به صورت مطلق وجود ندارد، تصریح کرد: خواهری که حجاب خود را 

رعایت می کند، در واقع از عقل خود فرمان برده است.

بی احترامی در اختالف سلیقه های سیاسی جایگاهی ندارد
امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از صحبت های خود به اختالف 
نظرهای سیاسی در کش��ور اشاره کرد و گفت: کس��انی که از نظر سیاسی 
با یکدیگر اختالف س��لیقه دارند بای��د در کنار یکدیگر نشس��ته و بهترین 
تصمیم گیری را برای رفع مش��کالت موجود کش��ور بگیرند و بی احترامی 
در اختالف س��لیقه های سیاس��ی جایگاهی ندارد. آیت اهلل سید ابوالحسن 
مهدوی اظهار داشت: امروز همبس��تگی نیاز جامعه و راهی برای مبارزه با 

دشمنان اسالم است.

مشت های گره کرده مردم اصفهان برسر صهیونیست ها
مردم همیش��ه در صحنه اصفه��ان پس از اقام��ه نماز جمعه با ش��رکت در 
راهپیمایی، مش��ت های گره کرده خود را برس��ر رژیم صهیونیس��تی فرود 
 آوردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن تصاویر امام 
خمین��ی )ره(، رهب��ر معظ��م انق��الب و پالکاردهای��ی ک��ه ب��ر روی 
آنها مرگ بر آمری��کا، مرگ بر اس��رائیل، لبی��ک یا حس��ین )ع(، لبیک یا 
محم��د)ص( نوش��ته ش��ده ب��ود، ب��ه س��مت خیاب��ان حاف��ظ اصفهان 
راهپیمای��ی کردند. بر اس��اس این گزارش، اقش��ار مختلف مردم ش��رکت 
کنن��ده در ای��ن راهپیمایی ب��ا س��ردادن ش��عارهایی همچون م��رگ بر 
 آمری��کا، م��رگ بر صهیونیس��ت، م��رگ ب��ر انگلیس، م��رگ ب��ر منافق،

 اهلل اکبر، یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، سکوت هر مسلمان خیانت است به 
قرآن، خون حسین می جوشد غزه می خروشد، آمریکا اسرائیل این آخرین 
پیام است سپاه اس��المیان آماده قیام اس��ت، جنایات رژیم صهیونیستی را 

محکوم کردند. یابن الحسن ای پسر فاطمه )س(. 
به این همه ستم بده خاتمه، فاجعه کش��تار بی گناهان... مجروح کرده قلب 
 هر مسلمان، نفرت و خشم امت مس��لمان...بر آمریکا و صهیونیست جهان، 
حسین حسین ش��عار ماست...ش��هادت افتخار ماس��ت، از دیگر شعارهای 

راهپیمایی کنندگان امروز اصفهانی بود.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی با تکبیرهای خود مفاد قطعنامه سراسری 

پنج ماده ای را تأیید کردند.

خبر ویژه

موقوفات از حالل ترین مال ها هستند
استاندار اصفهان/ علیرضا ذاکراصفهانی 

پایین بودن هزینه تملک در بخش موقوفات نس��بت به تملک در بخش 
دولتی، ایجاب می کند رویکرد جدیدی به مقوله اس��تفاده از این موضوع 
داشته باشیم و الزم است این موضوع در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که  امروز 
ضرورت این موضوع با توجه به ش��رایط موجود برای دولت بیشتر شده و 
مناسبات اقتصادی اخیر موجب تصمیم گیری در این خصوص شد. این 
مسأله امروز در دستور کار است و بخش خصوصی و دولتی از آن استقبال 
می کنند. مسائل وقفی ریشه در تاریخ ما دارد و مربوط به اعتقادات ما هم 
می شود. به عنوان مثال در میدان امام اصفهان چیزی حدود 600 مغازه 
وجود دارد که عالوه بر تأمین روزی و زندگی یک سری افراد، سهمی هم 

از آن به کارهای عام المنفعه می 
رسد. بسیاری از امالک موقوفی 
ما ضمن این که اشتغال ایجاد 
کرده، در بخش��ی دیگ��ر هم از 
فواید آن اس��تفاده می ش��ود. 
موقوفات در بخش هایی توانسته 
کمک حال مردم و دولت باشد و 
جا داشت از موقوفاتی که معطل 

مانده استفاده بهتری می شد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 925 |  شنبه 27  آبان 1391 | 2 محرم 1434

چهره روز
روزانه1/5میلیونوسیلهنقلیهدراصفهانترددمیکند

سرهنگ همایون کشاورز، مدیر اداره فنی و مهندسی پلیس راهور استان اصفهان گفت: 
به طور میانگین روزانه 500 تا 800 خودرو در ش��هر اصفهان تعویض پالک می شود و 
براساس آمار کشوری در حدود 1/5 میلیون وسیله نقلیه در شهر اصفهان تردد می کند. 
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کارآفرینان اجازه رشد ندارنداصفهان عاشورایی شد

گروه شهر - ششمین اجالس رؤسای مجامع خیرین مدرسه ساز استان های 
سراسر کشور در استان اصفهان با بیان مصوبات به تصویب رسیده، به کار خود 
پایان داد. رضا محزونیه رییس مجمع خیرین مدرسه س��از اس��تان اصفهان  
اظهارکرد: درم��دت دو روزبرگ��زاری این مجمع که به صورت بررس��ی های 
کارگروهی آغاز شد، مواردی به تصویب رسید که از جمله  آنها، تصویب برگزاری 
هفتمین و هش��تمین اجالس در استان های بوشهر و مش��هد بود، همچنین 
مقرر شد در کمیته های چهارگانه، یک نفر به عنوان مسئول پیگیری مصوبات 
انتخاب و با هماهنگی مجمع استان اصفهان و کشور موضوعات را تا تحقق کامل 
پیگیری کند. در این بیانیه همچنین فرمایش رهبر معظم انقالب برای حفظ 
اتحاد عمومی به ویژه در موقعیت کنونی رکود و مبارزه با دشمنان ملت ایران 

مورد تأکید جمع قرار گرفت.

همزمان با فرارس��یدن ماه محرم، اس��تان اصفهان رنگ و بوی 
عاش��ورایی گرفت و پرچم های عزا، بیرق ها و بنرهای عزاداری 
برسر منازل، مساجد، حس��ینیه ها، کوچه ها و خیابان ها نصب 
شد. مردم این استان که از چند روز پیش به استقبال ماه پیروزی 
خون بر شمشیر رفته بودند، با فرارسیدن ماه محرم برنامه های 

ویژه این ایام را از شب گذشته آغاز کردند.
محل های نصب تبلیغات ش��هری ه��م ممل��و از اطالعیه های 

برگزاری مراس��م های روضه و س��وگواری ش��ده اس��ت. مردم 
 والیتمدار اس��تان اصفهان هرس��ال با آغاز ماه محرم برنامه های

متنوعی را شامل عزاداری، سینه زنی، زنجیرزنی، تعزیه، حرکت 
 قافله های عزادارای در ش��هرها و خیابان ها برنام��ه ریزی و اجرا 
می کنند. همچنین برخی هیأت های عزادارای و مراکز فرهنگی 
 هم با نص��ب اطالعیه ه��ا و بنرهایی نس��بت به اطالع رس��انی 
برنامه های خود در ش��هر اصفهان اقدام کرده اند. براس��اس این 
گزارش، هیأت رزمندگان اسالم در مس��جد امام )ره( و مجموعه 
فرهنگی عاشورائیان با شعار »سبک زندگی شما چگونه است؟« 
در محل س��الن پرواز مقابل گلس��تان ش��هدای اصفهان برنامه 
عزاداری برگزار خواهند کرد. همچنین هیأت انصار الحسین)ع( 
مؤسسه فرهنگی شهید مظلوم دکتر بهشتی در خیابان آیت اهلل 
کاشانی، مرکز فرهنگی 15خرداد در محل این مجموعه فرهنگی 
واقع در خیابان شهید قدوسی و همچنین مجموعه فرهنگی باران 
با شعار»لطفا سیب زمینی نباشیم« و... هم از دیگر مراکزی هستند 

که برای این ایام برنامه های عزاداری تدارک دیده اند. 

رییس دانشکده مدیریت دانشگاه شیخ بهایی اصفهان با بیان این 
که کارآفرینان را باید قهرمانان ملی دانس��ت، گفت: متأسفانه در 
کشور، فضای مدیریت دولتی اجازه رشد به کارآفرینان را نمی دهد. 
مصطفی عمادزاده که در همایش ملی کارآفرینی در سالن همایش 
دانشگاه آزاد خمینی شهر با  ایسنا س��خن می گفت، اظهار کرد: 
رشد اقتصادی با تقویت بخش خصوصی و محدود شدن فعالیت 
بخش دولتی، محقق خواهد شد و به عبارت بهتر هرچه دولت ها 

بزرگ تر باشند، بیشتر مانع توسعه بخش خصوصی خواهند شد. 
وی با بیان این ک��ه موتور محرکه بخش خصوص��ی، کارآفرینان 
هستند، افزود: همواره در سال های بعد از پیروزی انقالب، دولت ها 
قصد داشتند که از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند، اما 
تاکنون موفق نشده اند، چراکه برای رسیدن به این امر، باید بر روی 
جوانان و کار آفرینان سرمایه گذاری کرد. این استاد دانشگاه ادامه 
داد: موفقیت های اقتصادی کش��ورهای چین، کره جنوبی، ژاپن 
و... با ایجاد شرایط رش��د برای کارآفرینان محقق شده است، اما 
متأسفانه در ایران  فضای مدیریت دولتی اجازه رشد به کارآفرینان 
نمی دهد. عم��ادزاده گف��ت: کارآفرینان، افراد خ��الق و نوآوری 
هستند که زمینه توسعه محلی را فراهم کرده و باعث توزیع درآمد 
عادالنه در جامعه می شوند که در تمامی کشورهای جهان این افراد 
شناسایی شده و در تمامی ابعاد قانونی، تسهیالتی، اجتماعی و... 
مورد حمایت قرار می گیرند. وی تأکید کرد: کار آفرینان از مدیریت 
واحدهای کوچک آغاز به کار کرده و با ارایه محصوالت جدید در 

سطح جهانی به بازاریابی و مدیریت خالقانه خود ادامه می دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پاسخ به این که بارش های اخیر 
تأثیری بر حجم سد زاینده رود داشته یا نه، گفت: بارش های اخیر در اصفهان 
روان آب اس��ت و جبران کمبود س��د، باران های فراوانی را می طلبد. منصور 
شیشه فروش که با ایمنا س��خن می گفت، با اش��اره به این که از ابتدای پاییز 
تاکنون چند باران را تجربه کردیم، اظهار داشت: این جبهه های بارش،  بیشتر 
مناطق غرب و جنوب استان را در برگرفته است. وی افزود: بارش های اخیر از 
جبهه های غربی و جنوبی، تمامی اس��تان اصفهان را فراگرفته، به جز مناطق 
خوروبیابانک و چوپانان که کمترین بارندگی را داشته  ایم. وی  تأکید کرد: این 
بارندگی ها تأثیری نداشته، زیرا بارش های اخیر روان آب است و بیشتر، زمین 
تشنه و خشک استان اصفهان را سیراب می کند، اما در آینده تأثیرات مطلوبی 

خواهد داشت. 

   تاکن��ون در کارخانه ه��ا بی��ش از 200 دانش��گاه علمی 
-کاربردی برای فراگیری فناوری های در جوار کار تأس��یس 
شده اس��ت و مرکز فوالد ماهان س��پاهان از جمله این مراکز 

است که در اصفهان افتتاح می شود.
   س��ه مرحله ای ش��دن ش��یوه آموزش،  کس��ب مهارت و 
اس��تفاده کردن از  اس��تادکاران ماهر که پ��س از گذراندن 
دوره های تربیت مدرس وارد دانشگاه می شوند و به تدریس 
 می پردازند از جمله رویکردهای نوینی اس��ت که در دانشگاه 

علمی - کاربردی اعمال شده است. 
   شیوه های آموزش دانشگاه علمی -کاربردی با دانشگاه های 
نظری متفاوت است، به ش��کلی که در سایر دانشگاه ها شاید 
تنها یک درص��د از کل دان��ش آموختگان موفق ش��وند در 
 زمینه تحصیلی خود به اشتغال دس��ت یابند، اما در دانشگاه 
علم��ی - کارب��ردی معموال 82 درص��د دان��ش آموختگان 

می توانند در رشته خود جذب به کار شوند.  
   در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علمی - کاربردی، 
یک اس��تاد راهنمای عمل��ی  و یک اس��تاد راهنمای نظری 
وج��ود دارد. در کمیس��یون آم��وزش تحقیق��ات کش��ور 
 کمیته ای ب��رای حمایت از نظ��ام آموزش مهارتی تش��کیل 

شده است. 

    ای��ن کمیته یک س��ند حمایتی از آموزش ه��ای مهارتی 
طراحی کرده است که با موافقت وزارت علوم پیش می رود و 
طبق این سند حمایتی  70 درصد آموزش عالی کشور باید به 

سمت آموزش عالی مهارتی پیش برود. 
   دانش��گاه علمی - کاربردی قصد ندارد در خصوص تولید 
مقاالت در این رتبه سهمی داشته باشد، بلکه این دانشگاه بر 
شاخه های مهارتی متمرکز اس��ت و بر تولید تأکید بیشتری 

دارد. 
   روند کاری دانشگاه علمی - کاربردی  همسو با دولت پیش 
می رود، به نحوی ک��ه در دولت تا کن��ون آئین نامه آموزش 
مهارت��ی، آئین نامه  صالحی��ت حرف��ه ای و آیین نامه احراز 
اشتغال تشکیل ش��ده اس��ت و مهم ترین موضوعی که برای 
دانشگاه علمی- کاربردی مطرح است، بحث فرهنگ سازی 

برای عموم مردم است. 
   مردم باید ب��رای فراگیری ی��ک مهارت ترغیب ش��وند و 
ضرورت کس��ب این مهارت ها در بین عامه مردم درک شود. 
کشور آمریکا به عنوان مهد فناوری در دنیا در حوزه پژوهش 
56 درصد و در ح��وزه فناوری های در ج��وار کار  46درصد 
فعالیت دارد که ما نیز به دنبال این هستیم که همچون آمریکا 

سهم مهارت را در صنعت توسعه دهیم. 

   در دنیای امروززش��ت ترین پیام ها با زیباترین تبلیغات ارایه 
می شود، اما ما زیباترین پیام ها را زش��ت تبلیغ می کنیم و این 

باعث آسیب زدن به جوانانمان می شود. 
   امر به معروف و نهی از منکر هنوز جایگاه خود را نیافته و تأثیر 

و مسیر دلخواهی که همه ما خواهانش هستیم را نداشته است. 
   وی با بیان این که جوان، مانند درختی اس��ت که تا زمانی که 
آفت نگرفته باید تربیتش کرد اظهار داش��ت: اگر جوان ما دچار 
انحراف شد با هزاران تدبیر و هزاران سرمایه و پول هم نمی توان 

او را برگرداند. 
   هیچ وقت همانند امروز نمادهای دینی، رسانه و غیره در رابطه 
با امر به معروف و نهی از منکر به این ش��کل فع��ال نبوده اند، اما 

تأثیری ندارد.
   کس��ی که می خواهد امر به معروف و نه��ی از منکر کند باید 
ابتدا به اخالص و خودسازی خود بپردازد و ما امروز برای مقابله با 

انحرافات، تنها نباید به سخنرانی بسنده کنیم. 
   امر به معروف و نهی از منکر، مهم ترین کارکردش باید حول 
این مسئله متمرکز شود که به نسل های جوان و سایر مؤمنین و 
مؤمنات تفهیم نماید که س��یمای فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر چیزی جز تعهد و عالقه اشخاص به سالمتی جامعه نیست. 
   بدیهی است که هدف واالی سالمتی جامعه تحقق نمی یابد، 

مگر با اقدام فایده مند، س��نجیده، منطق��ی و منطبق با حقایق 
شریعت اسالم. 

   فریضه امر به معروف و نهی از منکر نه به دنبال خشونت ورزی 
اس��ت و نه خواهان تذکری اس��ت که موجب رنج��ش خاطر و 

کینه ورزی اشخاص نسبت به یکدیگر شود. 
   امر به معروف و نهی از منکر نشانه عشق انسان به همنوع است. 
واضح است که عشق، خشونت و زد و خورد و ضرب و جرح و... را 
برنمی تابد، بنابراین همه موظفند حقیقت شرعی و مطلوب این دو 
زمینه را با فرهنگ سازی و جریان سازی به جامعه منتقل کنند. 

   واقعیت آن اس��ت که امر به معروف س��بب دلگرمی و تقویت 
افرادکم اراده می شود و در برابر نهی از منکر جبران کننده کمبود 

تقوای برخی از افراد جامعه است. 
   امر ب��ه معروف حاف��ظ مرزها و حقوق افراد اس��ت و نش��انه 
غیر دینی، احساس مس��ئولیت و مش��کالت مردم را مشکالت 

خویش دانستن است. 
    هنرمندانه امر به معروف نمی کنیم و همین باعث می ش��ود 
که در این کار موفق نباشیم بنابراین باید با حلم و بردباری بهترین 
هنر را برای ترویج حجاب و نماز به کار ببریم. رما باید چهره دین 
 بسیج و والیت را زیبا نش��ان دهیم با توجه به این که دشمنان ما 

می خواهند ما را از والیت و رهبری دور کنند.

 هیچ وقت همانند 
امروز نمادهای 
دینی، رسانه و 
 غیره در رابطه با 
امر به معروف و 
نهی از منکر به این 
 شکل فعال 
نبوده اند، اما 
تأثیری ندارد

در دوره های 
کارشناسی ارشد 
 دانشگاه 
علمی - کاربردی، 
یک استاد راهنمای 
 عملی  و یک 
استاد راهنمای 
 نظری وجود 
دارد

درمراسم تجلیل ازآمرین به معروف و ناهیان از منکرمطرح شد؛ اصفهان میزبان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی کشور بود 

ارایهزشتترینپیامهابازیباترینتبلیغاتاحداث200دانشگاهدرجوارکارخانجات

رزمایش 20هزار نفری بسیجیان استان راهپیمایی نمازگزاران برای حمایت از مردم غزه رزمایش نیروهای بسیچ بارش باران پاییزی
گزارش تصویری/اصفهان در هفته ای که گذشت
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درروزهای پایانی هفته گذشته دانشگاه علمی -کاربردی اصفهان، اقدام به برپایی نشست   گروه 
 خبری ک�رد ت�ا در ای�ن نشس�ت، رجبعل�ی برزوی�ی مع�اون آموزش�ی دانش�گاه جامع شهر

علمی -کاربردی کشوردر خصوص اقدامات انجام شده توضیحاتی را ارایه دهد. 
در ادامه مطلب به مروری گذرا درباره آنچه توسط این مقام مسئول در نشست مطرح شد خواهیم داشت.

حجت االسالم والمسلمین گرجی اس�تاد حوزه و دانش�گاه اصفهان و یکی ازخطبای اصفهان درمراسم تجلیل 
ازآمرین به معروف و ناهیان از منکر، ازس�خنرانانی بود که درس�الن همایش های اداره برق اس�تان اصفهان به 
مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی ازمنکر، ایراد سخنرانی کرد و به آسیب شناسی موضوع امر به معروف 

و نهی ازمنکر پرداخت.

باران درد زاینده رود را 
درمان نکرد

پایان ششمین اجالس 
رؤسای مجامع خیرین 



چهره روزیادداشت

عرضه CNG کارتی می شود
رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت از تثبیت قیمت و سهمیه 
بنزین خودروها در آذرماه س��ال جاری خبر داد و اعالم کرد: با دو س��ال 

تأخیر، طرح عرضه کارتی CNG در جایگاه های اجرایی می شود.
محمد رویانیان در گفتگ��و با مهر درباره جزئی��ات جدیدترین تغییرات 
بنزینی دولت در س��ال جاری پس از کاهش س��همیه ماهانه بنزین آزاد 
خودروها از 500 به 300 لیتر، گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت 
کش��ور، مخالف کاهش س��همیه بنزین آزاد خودروهاست. رییس ستاد 
مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعالم این که کاهش سهمیه بنزین 
آزاد مورد قبول نیس��ت، تصریح کرد: از نظر ستاد س��وخت باید به همه 
خودروهای شخصی، ماهانه س��همیه 500 لیتری بنزین آزاد اختصاص 
یابد. این مقام مس��ئول با تأکید بر این که برای آذر ماه سال جاری هیچ 
گونه تغییری در قیمت و سهمیه بنزین خودروها اعمال نمی شود، اظهار 
داشت: بر این اس��اس، در س��ومین ماه فصل پاییز هم 60 لیتر سهمیه 
بنزین نیمه یارانه ای به خودروهای شخصی اختصاص می یابد. به گفته 
وی، در آذر سال جاری 60 لیتر سهمیه بنزین خودروهای شخصی و 25 
لیتر بنزین موتورسیکلت  ها با نرخ نیمه یارانه ای هر لیتر 400 تومان به 
کارت هوشمند س��وخت خودروها واریز می ش��ود.  آذر ماه سال جاری 
س��همیه بنزین آزاد خودروهای ش��خصی بدون محدودیتی، در صورت 
اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت 
هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است، ضمن آن که برای سومین 
ماه فصل پاییز هیچ گونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 

400 تومانی ذخیره شده در کارت ها تعیین نشده است.

 اقتصاد ایران ابرتورم 
۵۰ درصدی را تجربه می کند

رییس قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: ایران 
در حال تجربه ابرتورم افزایش بیش از 50 درصدی قیمت ها 
در هر ماه است. سیدکمیل طیبی در همایش تحلیل بازار ارز 
ایران در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان، 
اظهار داشت: ایران در حال تجربه ضمنی یک نرخ تورم ماهانه 
69/6 درصدی است. وی در توضیح تأثیر افزایش نقدینگی بر 
نرخ ارز، گفت: نقدینگی زیاد باعث تورم در بازار می شود و در 
صورت نبود سرکوب مالی، تورم همان کاهش ارزش پول ملی 
است. وی بیان داش��ت: بانک جهانی در گزارشی اشاره کرد 
که نوس��انات رابطه  مبادله به دو طریق عملکرد اقتصادي را 
تحت تأثیر قرار می دهند؛  اول این که از طریق ایجاد بی ثباتی 
در سپرده هاي داخلی س��بب ایجاد بحران هاي مالی و حتی 

ورشکستگی مالی می شود. 
طیبی ادامه داد: دوم این که وجود بی ثباتی در رابطه  با مبادله، 
افزایش ریسک بازده س��رمایه را سبب ش��ده و تقاضا براي 
سرمایه گذاري را کاهش می دهد. طیبی در بخش دیگری از 
سخنان خود به بیماری هلندی اشاره کرد و گفت: این عارضه 
 زماني رخ مي دهد که درآمد یک کش��ور بر اثر عوامل فصلي 
به صورت ناگهاني افزایش می یاب��د و متولیان اقتصاد کالن 
هم با تصور دائمي بودن این درآم��د، آن را در جامعه تزریق 
مي کنند. وی خاطر نش��ان کرد: با افزایش درآمد، تقاضا هم 
رش��د می یابد و اگر این امر به صورت ناگهاني انجام ش��ود، 
 عرضه جوابگ��وي آن نخواهد ب��ود و تعادل عرض��ه و تقاضا 
برهم مي خورد، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. این پدیده 

صنایع غیر رقابتی را فربه و صنایع رقابتی را الغر می سازد.

معافیت مالیاتی با درآمد 
ماهانه تا ۷۰۰هزار تومان 

معاون س��ازمان امور مالیاتی، از تصویب کلیات اصالحیه 
قان��ون در مجلس خبر داد و گفت: درآمد معاف از مالیات 
در الیح��ه اص��الح قانون مالی��ات های مس��تقیم ۷00 
هزارتومان در ماه پیش بینی ش��ده اس��ت. حسین وکیلی 
گف��ت: اگر الیحه اص��الح قانون مالیات امس��ال تصویب 
ش��ود، این قانون جدید از س��ال آینده اجرا خواهد شد و 
این معافیت نیز درمورد درآمدهای مالیاتی اعمال خواهد 
ش��د. وی درمورد افزایش درآمد مالیاتی با توجه به لزوم 
جایگزین��ی مالیات ب��ا درآمد نفتی تأکید ک��رد: افزایش 
درآمد مالیاتی برای سال آینده متناسب با افزایش درآمد 

مردم و افزایش تعداد نیروی کار می تواند ایجاد شود.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
هشدار نسبت به ممنوعیت واردات لوازم آرایشی  

مقیمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداش��تی و آرایشی با اش��اره به این که لوازم 
آرایشی جزءکاالهای لوکس قلمداد شده اند، گفت: هرگونه محدودیت غیرمنطقی، به معنای 
فاصله گرفتن از اهداف و وظایف نظام اسالمی در تأمین سالمت و شادابی جسمی شهروندان است. 

 دوره نفت ارزان تمام شد؛ 
نفت گران می شود

وزیر نفت/ رستم قاسمی
دوره نفت و گاز ارزان در جهان به پایان رس��یده اس��ت و نفت 
به زودی گران می ش��ود.  قیمت های فعلی 100 ت��ا 108 دالر برای هر 
بشکه نفت، عادالنه و رضایت بخش است. صنعت نفت و گاز جهان تشنه 
سرمایه گذاری بوده، اما این منابع در برخی میادین کاهش یافته است. 
در سال های گذشته ارزش واقعی نفت رشد خفیفی داشته، با این حال در 
این بخش شاهد مکانیزم های سنتی در عرضه نفت و گاز هستیم، اما باید 
گفت نفت و گاز فقط کاالی مصرفی نیستند، بلکه یک کاالی سرمایه ای 
 به ش��مار می رود. نباید نحوه 
قیمت گذاری در نفت در حوزه 
گاز نیز تکرار شود. با جلوگیری 
از نوسانات ش��دید قیمت باید 
ارزش محص��ول حفظ ش��ود 
و پ��س از آب و خ��اک، منابع 
 هیدروکربوری گسترده ترین

منابع ارزش��مند ک��ره زمین 
محسوب می شود.
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گرانی طال، اتحادی��ه تولیدکنندگان طال و جواه��ر را به فکر 
ارایه پیش��نهاد تغییر در عیار طال انداخته تا در ش��رایطی که 
قدرت خرید مردم به دلیل رشد ش��تابزده قیمت طال در یک 
سال گذشته پایین آمده، بحران بازار را با کاهش کیفیت طال 
و جواهر جبران کند؛ پیش��نهادی که البته اتحادیه سازندگان 
و فروش��ندگان طال و جواهر زیر بار آن نرفت��ه و اجرای آن را 

غیرممکن می داند.
پیش��نهاد عرضه طال با عیار 14 با هدف کاهش قیمت که طی 
روزهای گذشته از سوی س��ازندگان طال اعالم شد با مخالفت 
فروش��ندگان مصنوعات طال به خاطر احتمال کاهش فروش 
مواجه شده است. یک شنبه هفته گذشته بود که رییس انجمن 

صنفی کارفرمایان صنعت طال، جواهر و نقره استان تهران اخبار 
جدیدتری در این باره اعالم کرد و از ارایه پیش��نهاد س��اخت 
مصنوعات طال در عیاره��ای 4، 9، 14 و 1۷خب��ر داد، اما در 
مقابل، رییس اتحادیه طال و جواهر، اجرایی شدن این تصمیم 
را زمینه ساز گرایش متقاضیان به تولیدات خارجی عنوان کرد. 
این در حالی است که با وجود ممنوعیت واردات مصنوعات طال 
به کشور، نگرانی از تشدید قاچاق این کاال افزایش یافته است.

عباداهلل  محمدول��ی در این باره معتقد اس��ت ب��ا ایجاد تنوع 
عیاری، قیمت طال و مصنوعات طال در بازار به ش��دت کاهش 
خواهد یافت. با ساخت طال در عیارهای مختلف می توان عالوه 
بر کاهش قیمت طال، این محصول را در اختیار آحاد مردم قرار 

داد. رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال، جواهر و نقره 
استان تهران به این نکته هم اشاره می کند که به دلیل قیمت 
باالی مصنوعات طال، حجم زیادی از س��رمایه مردم به سمت 
بازار بدلیجات رفته اس��ت، اما صحبتی از امکان قاچاق طالی 

18عیار به کشور نکرد. 
این در حالی است که محمد کشتی آرای معتقد است که این 
اقدام می تواند منجر به کاهش فروش طالی س��اخته شده در 
داخل و گرایش متقاضیان به مصنوعات خارجی شود. رییس 
اتحادیه طال و جواهر با اشاره به نارضایتی فروشندگان طال از 
این پیشنهاد، می گوید: این مس��ئله با استانداردهای موجود 
نیز در تناقض بوده و برای اجرایی ش��دن نیاز به تأیید سازمان 
اس��تاندارد دارد. در همین حال، مدیرکل نظ��ارت بر اجرای 
استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که پیشنهاد 
تدوین استاندارد طالی 14عیار در حال کارشناسی است و از 
نمایندگان بانک مرکزی هم در این زمینه اس��تعالم می شود، 
می گوید: طال با عیار 18، 20 و 24، هریک عالمت اس��تاندارد 
مخصوص به خود را دارد. به گفته فریدون بلغاری در کشورهای 
دیگر نیز طال با عیارهای 10، 12و 14 تولید وعرضه می شود و 

مانند کشور ما این کاال تنها با عیار باال عرضه نمی شود. 

به جای کاهش عیار طال، کارمزد آن را کم کنید
یکی از فروشندگان طال در بازار طالی اصفهان در باره تصمیم 
کاهش عیار طال می گوید: ب��ا ورود طالی 14 عی��ار به بازار، 
کنترل از دس��ت خارج می ش��ود، چرا که با این اتفاق عده ای 
 خالفکار طالهایی با عیار 9 و 10 را ب��ه جای 14 عیار به مردم 

می فروشند و  دیگر هیچ کسی خریدار طال نخواهد بود.
وی می گوید: همه می دانند که طال ب��ا قیمت کنونی در بازار 
نخواهد مان��د و نباید برای موقعیت ه��ای اینچنینی به دنبال 
واردکردن طالی 14عیار و افزایش ناخالصی طالباشیم، بلکه 
باید با کاهش کارمزد ساخت طال، قیمت باالی امروز طال را از 
بین ببریم. وی می گوید: نباید با کاهش عیار طال از 18 به 14 

صادرات و اعتبار طالی ایران در منطقه را خدشه دار کنیم.
از طرفی به نظر می رس��د با باالگرفتن جن��گ زرگرها در پی 
تدوین این تقاضا نارضایتی مردم را نیز به همراه داشته باشد، 
چرا که از یک س��و مردم از اعتماد به طالی خریداری شده به 
نس��بت کاهش عیار طال و افزایش ناخالصی دلسرد می شوند 
و از طرفی افرادی که هر زمان توان و اس��تطاعت مالی دارند با 
خرید مصنوعات طال و واردات کشورهای دیگر به تولید داخل 
لطمه وارد می کنند. در واقع با این تصمیم در سال تولید ملی 
نباید چنین ضربه بزرگی به این بخش عظیم اقتصاد کشور وارد 
 کرد. به نظر می رس��د موافقان این طرح با ارایه این پیشنهاد 
 به دنبال ملتهب کردن ب��ازار و گرفتن مدیریت بازار توس��ط 
یک سری افراد خاص هستند که به مرور طال با عیار پایین تر 
 از 14 را نیز راهی بازار کنند که هیچ کس ت��وان مقابله با این 

بی نظمی و سوءاستفاده عینی از وضعیت بازار طال را ندارد.

مخالفت طالفروشان اصفهان با کاهش عیار طال

جنگ زرگرها این بار زرگری نیست

از آنجایی که عیار 18 در خاورمیانه کمترین عیار به حساب می آید، پایین آوردن عیار طالی   گروه
ایران تا مقیاس 14، می تواند اعتبار طالی ایران را در منطقه از بین ببرد و روی صادرات آن  اقتصاد

سایه بیندازد. 
بازار پرافت و خیز طال، ۵سال قبل هم تولیدکنندگان را به فکر کاهش عیار طال  انداخته بود تا رکود بازار را با کاهش 
ارزش طالی س�اخته ش�ده جبران کنند، اما حتی در آن زمان هم عده ای با این پیش�نهاد مخالف بودند و عقیده 
داشتند به دلیل نگاه سرمایه ای خریداران ایرانی به طال، توقف عرضه طالی 18عیار، بازار را با رکود بیشتر مواجه 
کرده و خریداران را به سمت بازارهای حاشیه خلیج فارس که عیار طالی آنها 21 و 22 است سوق می دهد؛ تحلیلی 
که اتحادیه طال و جواه�ر را مجاب کرد با محافظه کاری بیش�تری در این زمینه اقدام کند و عی�ار طالی ایرانی را 

همچنان روی رقم 18 نگه دارد. 

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

مزایده
5605 به موجب پرونده اجرایی 2182/ج/88 اجرای ثبت میمه، آقای نجفقلی جباری فرزند حس��ین 
به موجب سند رهنی 108113-84/1/17 دفترخانه 12 اصفهان تمامی پالک ثبتی 11/7707 واقع در 
وزوان کوی اسالم آباد جنوبی که مدیون فوق حسب قرارداد واگذاری شماره 433 مورخ 82/7/28 
مسکن و شهرسازی اصفهان تعهد احداث چهل واحد مسکونی را نموده بود که سند مالکیت آن قبل 
از تفکیک در صفحه 571 دفتر 118 بنام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان مسکن 
و شهرس��ازی ثبت و صادر شد پالک مزبور به موجب صورتجلسه شماره 5018 مورخ 82/9/16 
ثبت میمه تفکیک و ش��ماره های 8863 ال��ی 9278 از آن مجزا گردیده که پالک های 11/9118 الی 
11/9126 و 11/9156 الی 11/9164 جزو همین قطعات تفکیکی اس��ت که به موجب سند رهنی فوق 
نزد بانک صادرات اصفهان شعبه سعادت آباد در رهن قرار دارد. راهن بدهی خود را طبق قرارداد 
منعقده با بانک مزبور پرداخت ننموده لذا ارزش واحدهای احداثی حس��ب نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری بدین شرح اعالم می گردد: پالک ثبتی 11/9118 با متراژ اعیانی 215 مترمربع که شمااًل 
اول پخ محس��وب است به طول 2/12 متر دوم به طول 7/50 متر محل پی است به شارع 12 متری 
ش��رقًا به طول 20 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 11/9119 و جنوبًا به طول 9 متر محل پی است 
به ش��ماره 9155 فرعی و غربًا به طول 18/50 متر محل پی اس��ت به خیابان 16 متری به ارزش 
339/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9119 فرعی با متراژ اعیانی 217 مترمربع که شمااًل به طول 9 
متر محل پی است به خیابان 12 متری شرقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9120 فرعی 
جنوبًا به طول 9 متر محل پی است به شماره 9156 و غربًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 
9118 به ارزش 336/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9120 با متراژ اعیانی 217 مترمربع که شمااًل 
به طول 9 متر محل پی اس��ت به خیابان 12 متری ش��رقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 
9121 و جنوبًا به طول 9 متر محل پی است به شماره 9157 و غربًا به طول 20 متر محل پی است 
به ش��ماره 9119 فرعی به ارزش 336/000/000 ریال. پ��الک ثبتی 11/9121 با متراژ اعیانی 217 
مترمربع که شمااًل به طول 9 متر محل پی است به خیابان 12 متری شرقًا به طول 20 متر محل پی 
اس��ت به ش��ماره 9122 فرعی جنوبًا به طول 9 متر محل پی است به شماره 9158 و غربًا به طول 
20 متر محل پی اس��ت به شماره 9120 فرعی به ارزش 336/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9122 
با متراژ اعیانی 217 مترمربع که ش��مااًل به طول 9 متر محل پی است به خیابان 12 متری شرقًا به 
طول 20 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9123 فرعی جنوبًا به طول 9 متر محل پی است به شماره 
9159 و غربًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9121 فرعی به ارزش 336/000/000 ریال. 
پالک ثبتی 11/9123 با متراژ اعیانی 217 مترمربع که شمااًل به طول 9 متر محل پی است به خیابان 
12 متری ش��رقًا به طول 20 متر محل پی است به ش��ماره 9124 فرعی جنوبًا به طول 9 متر محل 
پی اس��ت به ش��ماره 9160 فرعی و غربًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9122 به ارزش 
336/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9124 با متراژ اعیانی 217 مترمربع که ش��مااًل به طول 9 متر 
محل پی اس��ت به خیابان 12 متری ش��رقًا به طول 20 متر محل پی اس��ت به شماره 9125 جنوبًا 
به طول 9 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9161 و غربًا به طول 20 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 
9123 ب��ه ارزش 336/000/000 ریال. 11/9125 با متراژ اعیانی 217 مترمربع که ش��مااًل به طول 
9 متر محل پی اس��ت به خیابان 12 متری ش��رقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9126 و 
جنوبًا به طول 9 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9162 فرعی و غربًا به طول 20 متر محل پی است 
به شماره 9124 به ارزش 336/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9126 با متراژ اعیانی 217 مترمربع 
که ش��مااًل به طول 9 متر محل پی اس��ت به خیابان 12 متری ش��رقًا به طول 20 متر محل پی است 
به ش��ماره 9127 فرعی و جنوبًا به طول 9 متر محل پی اس��ت به شماره 9163 و غربًا به طول 20 

با متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9125 فرعی به ارزش 336/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9127 
مت��راژ اعیان��ی 215 مترمربع که ش��مااًل اول به طول 7/50 متر و دوم که پخ اس��ت به طول 2/12 
متر محل پی اس��ت به شارع 12 متری ش��رقًا به طول 18/50 متر محل پی است به شارع جنوبًا به 
طول 9 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9164 غربًا به طول 20 متر محل پی اس��ت به شماره 9126 
ب��ه ارزش 339/000/000 ری��ال. پالک ثبتی 11/9155 با متراژ اعیانی 200 مترمربع که ش��مااًل به 
طول 9 متر محل پی است به شماره 9118 فرعی و شرقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 
9156 جنوبًا اول به طول 7/50 متر و دوم پخ محس��وب اس��ت به طول 2/12 متر محل پی است به 
گذر ده متری غربًا به طول 18/50 متر محل پی است به خیابان 16 متری به ارزش 235/000/000 
ریال. پالک ثبتی 11/9156 با متراژ اعیانی 200 مترمربع که شمااًل به طول 9 متر محل پی است به 
ش��ماره 9119 فرعی ش��رقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9157 فرعی جنوبًا به طول 9 
متر محل پی اس��ت به گذر ده متری غربًا به طول 20 متر محل پی اس��ت به شماره 9155 فرعی به 
ارزش 230/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9157 با متراژ اعیانی 200 مترمربع که ش��مااًل به طول 
9 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9120 فرعی شرقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9158 
فرع��ی جنوبًا به طول 9 متر محل پی اس��ت به گذر ده متری غربًا به طول 20 متر محل پی اس��ت 
به ش��ماره 9156 فرعی به ارزش 230/000/000 ریال. پ��الک ثبتی 11/9158 با متراژ اعیانی 200 
مترمربع که شمااًل به طول 9 متر محل پی است به شماره 9121 فرعی شرقًا به طول 20 متر محل 
پی اس��ت به ش��ماره 9159 جنوبًا به طول 9 متر محل پی اس��ت به گذر ده متری غربًا به طول 20 
متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9157 فرعی به ارزش 220/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9159 با 
متراژ اعیانی 200 مترمربع که ش��مااًل به طول 9 متر محل پی اس��ت به شماره 9122 فرعی شرقًا 
به طول 20 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9160 فرعی جنوبًا به طول 9 متر محل پی است به گذر 
ده مت��ری غربًا به طول 20 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 9158 فرعی ب��ه ارزش 215/000/000 
ریال. پالک ثبتی 11/9160 با متراژ اعیانی 200 مترمربع که ش��مااًل به طول 9 متر محل پی اس��ت 
به ش��ماره 9123 شرقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9161 فرعی جنوبًا به طول 9 متر 

محل پی اس��ت به گذر ده متری غربًا به طول 20 متر محل پی اس��ت به شماره 11/9159 به ارزش 
220/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9161 با متراژ اعیانی 200 مترمربع که ش��مااًل به طول 9 متر 
محل پی اس��ت به ش��ماره 9124 شرقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9162 فرعی جنوبًا 

به طول 9 متر محل پی اس��ت به گذر ده متری غربًا به طول 20 متر محل پی اس��ت به ش��ماره 
9160 فرعی ب��ه ارزش 220/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9162 ب��ا متراژ اعیانی 200 مترمربع 
شمااًل به طول 9 متر محل پی است به شماره 9125 شرقًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 
9163 جنوب��ًا به طول 9 متر محل پی اس��ت به گذر ده متری غربًا به طول 20 متر محل پی اس��ت 
به ش��ماره 9161 فرعی به ارزش 230/000/000 ریال. پ��الک ثبتی 11/9163 با متراژ اعیانی 200 
مترمربع که شمااًل به طول 9 متر محل پی است به شماره 9126 فرعی شرقًا به طول 20 متر محل 
پی اس��ت به شماره 9164 فرعی جنوبًا به طول 9 متر محل پی است به گذر ده متری غربًا به طول 
20 متر محل پی است به شماره 9162 فرعی به ارزش 230/000/000 ریال. پالک ثبتی 11/9164 با 
متراژ اعیانی 200 مترمربع که شمااًل به طول 9 متر محل پی است به شماره 9127 فرعی شرقًا به 
طول 18/50 متر محل پی است به شارع جنوبًا اول به طول 2/12 متر و پخ محسوب است. دوم به 
طول 7/50 متر محل پی است به گذر ده متری غربًا به طول 20 متر محل پی است به شماره 9163 
فرعی به ارزش 250/000/000 ریال. لذا مجموعه ش��امل 20 پالک با 20 آپارتمان دو طبقه ش��امل 
طبقات همکف، یک خوابه با پارکینگ و اول، دو خوابه می باش��د. اعیانی آپارتمان ها با دیوارهای 
آجری باربر و س��قف تیرچه بلوک، نمای آجر کارتنی بند کش��ی ش��ده – کف موزاییک و درب 

و پنجره های خارج فلزی، س��رویس ها کاش��ی ایرانی- آش��پزخانه اپن، پالستر داخلی گچ، دیوار 
پارکینگ پالس��تر سیمان، لوله کشی های برق، آب س��رد و گرم داخلی، کانال کولر، حیاط سازی 
با نمای آجری س��یمان با کف موزائیک اجرا ش��ده اس��ت. پالک ها بدون انشعابات شهری بوده و 
گذرهای دسترسی به پالک ها هنوز آماده نیست. به طور کلی اجرای نازک کاری ساختمان در حد 
استاندارد و مطلوب نبوده و جمع ارزش بیست پالک برابربا 5/646/000/000 ریال برآورد گردیده 
اس��ت. مزایده از مبالغ مزبور شروع و به هر کس خریدار باشد منفرداً یا مجتمعًا با باالترین قیمت 
پیش��نهادی فروخته می شود. الزم به ذکر اس��ت مورد مزایده دارای بیمه نامه نبوده و کلیه بدهی 
های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نش��ده باشد برعهده برنده مزایده می باش��د. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های انجام شده از محل مزایده به برنده مزایده مسترد می گردد. جلسه 
مزایده حضوری روز چهارش��نبه مورخه 91/9/15 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای 
ثبت میمه به نشانی: میمه، خیابان طالقانی، جنب اداره بهزیستی می باشد. این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود روز شنبه مورخه 91/8/27 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 13432 نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
 

مزایده )نوبت اول(
5607 دایره اجرای احکام ش��عبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر در پرونده اجرایی 910028 
ح/2 اجرا موضوع اجرائیه ابالغ ش��ده 910064 پرون��ده ح/2 نظر به اینکه محکوم له آن آقای حاج 
رض��ا صرامی فروش��انی به طرفیت حجت اله و حکمت اله مهرابی در نظ��ر دارد در اجرای اعمال 
مواد محکومیت های مالی و اس��تنکاف محکوم علیه از پرداخت مبلغ 127/706/505 ریال به اضافه 
5/500/000 ریال نیم عش��ر دولتی 1- مقداری آهن آالت کار ش��ده به می��زان 5300 کیلو از قرار 
ه��ر کیلو 1000 تومان به ارزش 5/300/000، 2- وینج جرثقیل چهارتنی س��یم بکس��لی به ارزش 
2/000/000 تومان، 3- دریل تس��مه ای ایرانی 32 میلیمتری به ارزش 500/000 تومان، 4- دریل 

گیربکس 32 خارجی قدیمی به ارزش 1/200/000 تومان جمعًا نه میلیون تومان را از طریق مزایده 
به فروش برس��اند. لذا جلسه مزایده روز یکشنبه مورخه 91/9/19 ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی ش��هر به نش��انی: خمینی ش��هر بلوار پاسداران 
روبروی بس��یج خواهران مجتمع قضایی ش��ماره یک برگزار می گ��ردد. طالبین می توانند 5 روز 
قبل از مزایده به نش��انی اعالم ش��ده فوق مراجعه و از محل و کم و کیفیت وضعیت مزایده بازدید 
نموده خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت 
پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده دادگستری 
واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد. مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری خمینی شهر
 

ابالغ
5612 ش��ماره ابالغیه: 9110100350304359، ش��ماره پرونده: 9009980350301112، ش��ماره 
بایگانی شعبه: 901112، خواهان ها الهام صادقیان و کیاچهر بهفرنیا دادخواستی به طرفیت خوانده 
بهزاد خیام باشی به خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالسه 9009980350301112 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/10/4 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13119 دفتر شعبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
5613 ش��ماره ابالغیه: 9110100350304367، ش��ماره پرونده: 9009980350301111، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 901111، خواهان زهرا مصدق زاده دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده بهزاد خیام 
باشی به خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 9009980350301111 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1391/10/4 و س��اعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 13120  دفتر شعبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
5614 اج��رای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالس��ه پرونده 
اجرایی 35/85 اجرایی ح 8 جلس��ه مزایده ای روز یکش��نبه مورخ 1391/9/12 ساعت 8 تا 9 صبح 
برگزار نماید. پرونده له ش��رکت بازرگانی بلور به ریاس��ت مهدی فالحتیان با وکالت خانم فرزانه 
طباطبایی فخار به نش��انی سه راه س��یمین، جنب پمپ بنزین، مجتمع پاسارگاد، طبقه اول، واحد 7 
علیه آقای خسرو میرزایی به نشانی اصفهان، خ صارمیه، کوی آقامسیح، پ 20 می باشد. محکوم 
به عبارتست از 798/572/031 ریال بابت هزینه کارشناسی، مبلغ 180/000 ریال بابت نشر آگهی و 
مبلغ 25/562/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت است. موضوع مزایده عبارتست از 
فروش خودرو سمند ال ایکس به شماره انتظامی 735 ب 71- ایران 13 رنگ نوک مدادی به شماره 
موتور 12484121898 به ش��ماره شاس��ی IN-17610298 مدل 1384 که طبق نظریه کارشناس 
خودروی موصوف از نظر بدنه س��الم اس��ت. درب صندوق عقب فرورفتگی دارد. وضعیت موتور 
نس��بتًا خوب است. الستیک ها کارکرده و قابل استفاده است. قیمت آن به مبلغ 85/000/000 ریال 
توس��ط کارشناس دادگس��تری ارزیابی گردیده اس��ت. خودرو در پارکینگ نصر واقع در خیابان 
میرزاطاهر می باشد. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از 
خودرو مذکور بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع گردیده و برنده مزایده شخص یا 
اشخاصی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10 درصد مبلغ کارشناس را نقداً همراه 
داشته باش��ند. مزایده در ساختمان کل دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال خیابان 
ش��هید نیکبخت طبقه سوم اتاق 315 دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار می گردد. م 

الف/ 13462  مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5682 در خص��وص پرونده کالس��ه 723/91 خواهان جواد الماس��ی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت س��عید مزروعی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
91/9/28 س��اعت 3 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
ابتدای خیابان آتش��گاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5689 کالس��ه پرونده: 687/91، ش��ماره دادنامه: 1282، مرجع رسیدگی: ش��عبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: فرهاد صدری نشانی: اصفهان کهندژ دوپله محله گلستان کوچه پامچال 
پالک 78، وکیل: علی شیرزاد نش��انی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه 
س��وم، خوانده: مسعود صوفیان مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از 
خداوند متعال بش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دادخواس��ت آقای فرهاد صدری با وکالت آقای علی ش��یرزاد به طرفیت آقای مس��عود صوفیان 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 742747 عهده بانک ملی 
ایران به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
134/000 به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/11/10 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود. شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5690 کالس��ه پرونده: 1107/91، ش��ماره دادنامه: 1369، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل 
اختالف، خواهان: میالد ترکزاد نش��انی: اصفهان خ مس��جد سید روبروی هتل طوطیا پارچه مبلی 
ارمغان، وکیل: علی ش��یرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سیمین، ساختمان کاشی مرجان طبقه 
س��وم، خوانده: بابک مالیری مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبل��غ 34/700/000 ریال بابت 8 
فقره فاکتور به انضمام کلیه خس��ارات و هزینه های دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی میالد ترکزاد به وکالت علی شیرزاده به طرفیت بابک 
مالیری خواس��ته مطالبه مبلغ 34/700/000 ریال بابت فاکتور نظر به بررسی محتویات پرونده و 
فاکتورهای پیوست و اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و عدم حضور خوانده 
علیرغم ابالغ به نحو نش��ر آگهی لذا ش��ورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانس��ته و مستند 
م��واد 198، 522، 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 34/700/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 66/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیمی دادخواس��ت 91/6/13 تا اجرای حکم در حق 
خواه��ان صادر و اعالم م��ی گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5691 کالس��ه پرونده: 611/91، ش��ماره دادنامه: 1170، مرجع رسیدگی: ش��عبه 12 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: میالد ترکزاد نشانی: اصفهان خ مسجد سید روبروی هتل طوطیا پارچه 
مبلی ارمغان، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان 
طبقه س��وم،خوانده: علی دانش��مند دیزیچه مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای میالد ترکزاد با وکالت علی شیرزاده 
به طرفیت آقای علی دانش��مند دیزیچه به خواس��ته مطالبه مبل��غ 30/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 440872-90/9/25 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان بر ش��ورا ثابت 
است لذا به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و سی و 
هش��ت هزار ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر 
در تأدیه از تاریخ سررس��ید )90/9/25( تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر واعالم می نماید. رأی 
ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض درمحاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5692 کالس��ه پرونده: 613/91، ش��ماره دادنامه: 1159، مرجع رسیدگی: ش��عبه 12 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: میالد ترکزاد نشانی: اصفهان خ مسجد سید روبروی هتل طوطیا پارچه 
مبلی ارمغان، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان 
طبقه س��وم، خوانده: مجید صوفیان مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای میالد ترکزاد با وکالت علی ش��یرزاده به 
طرفیت آقای مجید صوفیان به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چکهای به ش��ماره 
834202-90/11/30 و 380770-91/2/31 عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
بر شورا ثابت است لذا به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلی��ون ریال بابت اصل 
خواس��ته و چهل و شش هزار ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید )چکها( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر واعالم می 
نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض درمحاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



تقدیر از2 بانوی 
کتابدار اصفهانی 

 »پروانه ای در مشت« 
روی میز تدوین

مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان گفت: در جشنواره کتابخانه های عمومی 
و مطالعه مفید، ونوس کیانوس و بنفش��ه نفیس��ی به عنوان مسئوالن نمونه 
کتابخانه های اصفهان مورد تقدیر قرار گرفتند. غالمرضا یاوری که حرف هایش 
را به فارس می زد اظهار کرد: جشنواره کتابخانه های عمومی و مطالعه مفید 
در س��الن اصلی همایش های برج میالد با حضور رییس جمهور، وزیر ارشاد و 
منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد. وی افزود: 
از برنامه های این جشنواره تقدیر از خادمین کتاب و کتابخوانی و نهضت مطالعه 
مفید در قالب تقدیراز کتابداران نمونه و معرفی کتابخانه های نمونه بود. مدیر 
کل کتابخانه های استان اصفهان تأکیدکرد: در این جشنواره ونوس کیانوس و 
بنفشه نفیسی به ترتیب در بخش های مسئول نمونه کتابخانه و کتابخانه نمونه 

دارای بخش ویژه کودک مورد تقدیر قرار گرفتند. 

تله فیلم »پروانه اي در مشت« از تولیدات صدا و سیمای مرکز اصفهان به 
منظور پخش از شبکه های سراسری هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد.

مجري این تله فیلم گفت: این کار به تهیه کنندگي مجید زارع و کارگرداني 
مجید صدیقي از مهر ماه در روستا هاي اصفهانك و چریان تصویر برداري 
شده و تا دو ماه دیگر براي پخش از ش��بکه هاي سراسري آماده مي شود. 
صالح خواجویي افزود: هم اکنون مهدي دهقان تدوین این کار را آغاز کرده 

و امیدواریم که در زمان وعده داده شده کار آماده شود.
وي تصریح کرد: تله فیلم »پروانه اي در مش��ت« روایت داس��تان جوان 
سربازي است که پدرش فوت کرده و در طول داس��تان با افرادي درگیر 
مي شود که قصد تعطیلي کارگاه شیشه گري پدرش را دارند. وی در ادامه 

داستان متوجه مي شود که پدرش به قتل رسیده است و ... .

یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی

هفت

دیدن فیلم و خواندن روزنامه مانع رشد است 
 حجت االسالم قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز کشور به مبلغان مذهبی گلستان گفت: راه رشد شما 
این است که فیلم نبینید. من از ابتدای انقالب فیلم ندیده ام و روزنامه هم نمی خوانم؛ روزنامه باعث 

به روز شدن علم شما نمی شود. من نه فیلم دیده ام و نه روزنامه خوانده ام اما ۴۰ کتاب نوشته ام. 
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موسیقی ایرانی در سراسرجهان 
طرفدار دارد

محس��ن طاهرزاده گفت: موسیقی ایرانی، 
بس��یار ق��وی اس��ت و در سراس��ر جهان 

طرفداران زیادی دارد.
این نوازنده دف اظهار داشت: پس از اجرا در 
کشورهای مختلف و موفقیت هایی که گروه 
ناسوت کسب کرد، با اطمینان می گویم که 
موسیقی ایرانی موسیقی پرطرفداری است 
و بیشتر مردم دنیا با آن ارتباط برقرار می کنند. طاهرزاده که در مردادماه در 
فستیوال موسیقی آلمان به عنوان نوازنده برتر انتخاب شد، در ادامه تصریح 
کرد: در ادامه سفرهایی که به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی داشتیم، 
این بار توسط کنسرواتوآر ارمنستان برای برگزاری کنسرت و مسترکالس 
به این کشور دعوت شدیم. وی خاطرنشان کرد: در این کنسرت قطعات 
کالسیك ایرانی با سازهای کوبه ای و چندقطعه ارمنی را اجرا خواهیم کرد.

سختی کار برای ناشران بیشتر شده 
مدیر مسئول انتشارات »نوشته« اصفهان 
گفت: کارهای فرهنگی ب��ه ویژه در بخش 
تولید مراحل س��ختی دارد که این سختی 

برای ناشران شهرستانی بیشتر است.
س��یدمهدی آل صاحب فصول با بیان این 
مطلب به ایمنا اظهار کرد: وقتی می خواهیم 
کاغذ بخری��م، مجبور ب��ه پرداخت هزینه 
بیشتری نسبت به ناشران تهرانی  هس��تیم؛ زیرا تا زمان ارسال محموله 
کاغذ به اصفهان باید هزینه کرایه راه و یك فرد واس��طه را هم بدهیم و به 
این ترتیب، مجبور به خرید درصد بیشتری کاغذیم. آل صاحب  فصول با 
اشاره به دیگر سختی های فعالیت ناشران در شهرستان ها، گفت: در تهران 
تصویرگر و ویراس��تار به تعداد زیاد وجود دارد و ناشران به آنها دسترسی 
دارند اما در اصفهان فعاالن این حوزه محدودند. وی با بیان این که کیفیت 
کار چاپی در شهرستان ها نیز یکی دیگر از معضالت این حوزه است، اظهار 
کرد: بسیاری از چاپخانه ها و لیتوگرافی  ها در تهران به صورت حرفه ای کار 
انجام می دهند و محصوالت خود را با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر عرضه 
می کنند. به گفته آل صاحب فصول، در اصفهان معموال قیمت ها ۳۰ درصد 
از تهران بیشتر می شود، در حالی که قیمت پشت جلد کتاب باید به گونه ای 
باشد که بتوانند با ناشران تهرانی رقابت داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: 
از سوی دیگر، نبض پخش کتاب فقط در تهران می زند و هزینه حمل و نقل 
برای توزیع کتاب در کشور به تهران باید پرداخت شود که هزینه مضاعفی 
بر دوش ناشر اس��ت. وی افزود: موزعان به گونه ای رفتار می کنند که هر 
ناشری را در چرخه توزیع وارد نمی کنند و به همین دلیل، زنده ماندن در 

بخش نشر کار سختی است.

کتابخانه دیجیتالی شیعه به زبان 
چینی در اصفهان تولید شده است

نخس��تین بار در جهان نرم اف��زار کتابخانه 
دیجیتالي ش��یعه به زبان چین��ي در مرکز 
تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان تولید شد. 
مدیر تولی��د و بازرگاني مرک��ز تحقیقات 
رایانه اي قائمیه اصفه��ان در این خصوص 
گفت: این کتابخانه دیجیتالي شامل ۲۴۰ 
 جل��د کتاب ب��ا موض��وع های��ي همچون 
مفاتیح الجنان، قرآن، احکام، تفسیر، ترجمه، عقاید و پرسش و پاسخ به 
شبهات است. حسین غزالي افزود: این کتابخانه دیجیتالي به همت محقق 
فرزانه حجت االسالم والمسلمین عس��گر آقایي گردآوري و تدوین شده 

است.

»عصر یخبندان 4« به شبکه 
نمایش خانگی آمد

انیمیشن »عصر یخبندان ۴« با دوبله انجمن گویندگان جوان )گلوری( 
وارد شبکه نمایش خانگی شد. این انیمیش��ن به مدیریت دوبالژ مهرداد 
رییسی توسط مؤسسه گسترش صنعت جیحون همراه با نرم افزار مسابقه 
و سرگرمی برای کودکان از چهارشنبه عرضه شده که با استقبال زیادی هم 
همراه بوده است. مهرداد رییسی، مدیر دوبالژ چهارگانه »عصر یخبندان 
1 تا ۴«، با تقدیم این اثر به بچه های خوب ایران، از حضور به موقع دوبله 
این انیمیشن در بازار و تدبیر خوب مسئوالن ذی ربط در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در مبارزه با سودجویان 
عرصه قاچاق فیلم، ابراز خرسندی کرد 
و این دوبله را نیز همچ��ون دوبله های 
پیش��ین اثری مان��دگار و دارای نکات 
طنز و بومی سازی شده فراوان از انجمن 

گویندگان جوان)گلوری( برشمرد.
وی همچنین افزود: دوبل��ه این اثر که 
برای اولین بار همراه با بازی و سرگرمی 
در یك محصول ارایه شده است، حرکتی 

فرهنگی آموزشی محسوب می شود.

 ای��ن س��ریال درباره خالف��کاری اس��ت که طی ی��ك حادثه 
حافظه اش را از دست می دهد و با دوستش داوود و خواهر او 
دس��ت به کارهای عجیب و غریبی می زند. آنها برای رسیدن 
به هدفشان مجبورند دروغ بگویند که این دروغ ها، دروغ های 
بعدی را به دنبال دارد و آنها را در موقعیت هایی گیر می اندازد 

که کمدی داستان را شکل می دهد.
اولین برگ برنده موفقیت این س��ریال، فیلمنامه ای است که 
ریتم دارد. ترتیب حوادث و گره افکنی ها به خوبی در مس��یر 

قصه تقسیم شده و فضا را از یکنواختی دور کرده است. 
نویسنده و کارگردان در واقع با پرهیز از بسط بی دلیل داستان، 
از حواش��ی و صحنه های ب��ی اهمیت می گذرند و مس��تقیم 
تماشاگر را به اصل مطلب وصل می کنند. البته نباید فراموش 
کرد که داس��تانك های فرعی و ش��خصیت های جدیدی که 
هر قس��مت وارد می ش��وند )مثل مأمور فك پلمب که مهران 
 رجبی نقشش را بازی می کرد( نیز در خدمت خط اصلی قصه 

هستند.

در »دزد و پلیس« صحنه های تعقیب و گریز، فراوان می بینیم. 
آدم ها مدام در حال رفت و آمد هستند و همین هیجان و تعلیق 
است که تماشاگر را با خود همراه می کند. استفاده از دوربین 
روی دس��ت و گرفتن نماهای دفرمه نیز ب��ه انتقال این حس 

کمك می کند.
محراب قاس��م خانی که قباًل با بازیگران اصلی »دزد و پلیس« 
)بهنام تشکر، هومن برق نورد و ش��قایق دهقان( در مجموعه 
»ساختمان پزشکان« همکاری کرده بود، در اینجا با شناخت 
کامل از سبك بازی آنها توانسته شخصیت هایی جذاب خلق 
کند و ش��وخی هایی را بنویس��د که با لودگی فاصل��ه دارند و 

تماشاگر را از مجموعه دلزده نمی کنند. 
البته رد پای برادرش � پیمان قاس��م خانی � ه��م در این کار 
 دیده می شود، مخصوصا در انتخاب تم جابه جایی آدم ها، گفتن 
تکیه کالم های مخص��وص و برخی المان های��ی که تکرارش 

موجب خنده تماشاگر می شود.
کارگردان این سریال نیز که سعید آقاخانی است،  پس از تجربه 

هایی همچون »زن بابا« و »راه در رو« نشان داد که به درستی 
مدیوم تلویزیون را شناخته و کمدی موقعیتی را ارایه می دهد 
که در نوع خود درخشان اس��ت؛ هر چند برخی شبیه شوخی 
 های رضا عط��اران از آب درآمده اند! مثل صحن��ه ای که ناصر 
می خواس��ت با فریبا حرف های عش��قوالنه  بزند و داوود که از 
این قضیه ناراحت ب��ود مدام ج��ای آنها را تغییر م��ی داد، یا 
 صحنه ای که داوود و ناصر در هتل هس��تند و خدمتکار س��ر 

می رس��د و داوود خود را به 
صورت مورب پش��ت ستون 

پنهان می کند.
ارج��اع ب��ه اتفاق ه��ای روز 
جامعه و پس زمین��ه ای که 
در ذهن تماش��اگران وجود 
دارد، نکته دیگری اس��ت که 
 این س��ریال را جذاب کرده 
است. به عنوان نمونه مسأله 
سرقت مجسمه های پایتخت 
چندبار مطرح می ش��ود، یا 
صحن��ه ای ک��ه ناص��ر نزد 
روانپزش��ك م��ی رود، او به 
ناصر می گوید »ش��ما منو به 
یاد دکتر افشار می ندازین« 
و ناصر هم � ب��ا همان لحنی 
که در نقش دکتر افش��ار در 
سریال »ساختمان پزشکان« 

صحبت می کرد � در جواب می گوید: »اساسا ایشون رو نمی 
شناسم!«

 بازیگ��ران »دزد و پلی��س« همگی خوب هس��تند، اما هومن 
ب��رق ن��ورد ب��ا توج��ه ش��خصیت پ��ردازی خ��وب نق��ش 
 داوود، توانس��ته ب��ازی خالقان��ه و باورپذی��ری را ارایه دهد. 
می توان گفت ک��ه برق نورد یک��ی از بازیگران بس��یار خوب 
ای��ن روزهای تلویزی��ون اس��ت. داوود که دارای ش��خصیتی 
دوگان��ه اس��ت، مرتب بل��وف م��ی زند ام��ا همیش��ه ترس 
 خاصی در رفت��ارش اس��ت و در موقعی��ت بحرانی ک��ه قرار 

می گیرند قصد فرار دارد. 
برق نورد که عمده بار طنز سریال را بر دوش دارد، با تکیه کالم هایی 
مانند »خواهرگلم« و »دوست خوب من« و تلفظ اشتباه برخی 
کلمات و به دنبال آن کل کل ب��ا ناصر، گاه به تنهایی موجبات 

خنده و شادی بینندگان را فراهم می کند!

نگاهی به سریال »دزد و پلیس«

تحت لیسانس برادران قاسم خانی!

 جمشید   راستش را بخواهید مدت ها بود که سریال خوبی از هیچ کدام از شبکه های تلویزیون ایران 
ندیده بودم. بعد از »مسافران« و »ساختمان پزشکان« که جسته و گریخته دیدم و »پایتخت« خاوری

که پارسال هر 15 قسمتش را یکجا دیدم، دیگر سریال طنزی در تلویزیون گل نکرده بود، تا 
امسال که نوبت به »دزد و پلیس« رسید.
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درگذشت شاعر و غزل سراي نامي ایران، محمدحسین رهي معیري

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - محمدحسین بیوك رهي معیري در سال 1288 ش در تهران 
به دنیا آمد. وي پس از پایان تحصیالت وارد خدمات دولتي ش�د و مشاغل 
متعددي یافت. او از اعضاي مؤثر و فع�ال انجمن ادبي حکیم نظامي، انجمن 
ادبي فرهنگستان و انجمن موسیقي ایران بود. او در ساخت تصنیفات خود 
از هنر شاعري و موسیقي بهره برده و آثار پرارزش�ي را در این زمینه پدید 
آورده اس�ت. در مجموع، رهي در ش�عر طبعي توانا و ذوقي لطیف و پرورده 
 داش�ت و از این طریق، ترانه س�رایي را در ایران اعتالي بس�یار بخش�ید.
رهي معیري یکي از مشهورترین غزل سرایان معاصر است که از شیوه سنتي 
شعر پیروي مي کرد و از جهات مختلف، تحت تأثیر شاعراني همچون سعدي، 
حافظ، مولوي و صائب تبریزي بود. رهي در قطعات و مثنوي هایش، ابتکار و 

بدعت گذاري را در آفرینش مضمون، آش�کار مي سازد و شاید از این حیث، 
ارزش آنها از غزل هایش بیشتر باشد. همچنین تشبیهات نو و تعبیرات تازه 

در اشعار رهي فراوان است. 
گرایش طبع رهي، بیشتر به شعر عاشقانه است. در عین حال، وصف مظاهر 
جهان، شعر او را تسخیر کرده است. انس رهي با گل و انعکاس آن در اشعارش 
نشان از طبع زیباپسند او دارد. همچنین تنوع و رنگارنگي شعر او حاکي از 
ذوق لطیف و آفریننده اوس�ت. مجموعه غزل هاي او به نام »س�ایه عمر« و 
تصنیفاتش با نام »آزاده«، منتشر شده است. رهي معیري سرانجام در بیست 
و پنجم آبان 1347ش در 59 سالگي در گذشت و در مقبره ظهیراالسالم در 

تهران به خاك سپرده شد.
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محراب قاسم خانی 
در اینجا با شناخت 
کامل از سبک بازی 
بازیگران توانسته 

شخصیت هایی 
جذاب خلق کند 

و شوخی هایی 
را بنویسد که با 

لودگی فاصله 
دارند و تماشاگر را 
از مجموعه دلزده 

نمی کنند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  گروه 
اصفه��ان گفت: نظام آموزش��ی ما باید شهر

تغییر کند، ب��ه گونه ای ک��ه مطالعه و 

تحقیق بخش مهمی از تحصیل ش��ود؛ زیرا آنچ��ه با مطالعه و 
تحقیق آموخته می شود در ذهن ماندگارتر است.

محمود شالویی که در آیین تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب 

سخن می گفت، ادامه داد: اصفهان یکی از پنج استانی است که 
مجوز نشر کتاب در خود اس��تان صادر می شود و در یك سال 
گذش��ته یك هزار و 5۰۰ مجوز نشر در اس��تان صادر شده که 

نزدیك به یك هزار و 1۰۰ مجوز آن نخستین چاپ بوده است.
وی هر فردی که در حوزه فرهنگ مکتوب دست به قلم می شود 
را شایسته تقدیر دانست و افزود: ما راه درازی برای رسیدن به 

وضعیت مطلوب در این حوزه در پیش رو داریم.
 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به این 
که بعد از انقالب گام های بلندی در حوزه کتاب برداشته شده 
است، گفت: امروز حتی دورترین روستاها هم صاحب کتابخانه 
هستند.وی با بیان این که سابقه علمی و فرهنگی کشور با هیچ 
جای دنیا قابل مقایسه نیس��ت، افزود: همه باید تالش کنیم تا 

فرهنگ کتابخوانی در کشور اشاعه یابد و فراگیر شود.
شالویی رونق مطالعه در ایس��تگاه ها، فرودگاه ها، وسایل حمل 
و نقل عمومی و هر مکانی که مردم را به انتظار می کش��اند یك 

حرکت خوب معرفی کرد که باید بیشتر از گذشته رونق یابد.
مدیر کل اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی استان اصفهان در بخش 
دیگری از س��خنان خود با  اش��اره به روز بزرگداشت آیت اهلل 
سید محمد حسین طباطبایی که امسال با ۲۴ آبان روز کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار مقارن شده است، گفت: عالمه در مقایسه 

با بزرگان دیگری چون ابن سینا از نبوغ ذاتی برخوردار نبوده و با 
همت و پشتکار باال و عنایت خداوند و ائمه اطهار به این مقامات 
رسیده اس��ت. وی افزود: عالمه سید محمد حسین طباطبایی 
در روش فلس��فی خود مفاهیم حقیقت شناس��ی و فلسفی را 
 با استفاده از روش های اس��تداللی مش��ایی و با تلفیق عرفان 
 محی الدین عربی و س��ایر عرفا به جهان فلس��فه عرضه کرده 

است.
ش��الویی  تأکید کرد: یکی از ویژگی هایی که برتمامی مظاهر 
علمی و فلس��فی عالمه طباطبایی تفوق یافته است، تواضع و 
ویژگی های اخالقی او است که همه را مجذوب خود می ساخت.

وی رحلت عالمه را رخنه ای بزرگ بر پیکره اس��الم دانس��ت و 
تصریح کرد: دو کتاب »بدایه الحکم« و »نهایه الحکم« در عالم 

فلسفه بی نظیر است. 
به گزارش ایسنا، در این آیین به برگزیدگانی در حوزه تألیف و 
ترجمه در موضوعاتی همچون روانشناسی، دین و مذهب، علوم 
اجتماعی، زبان و زبان شناس��ی، علوم خالص، علوم  پزشکی و 
پیراپزش��کی، هنرو معماری، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و کودک 
و نوجوان و همچنین س��ایر خادمین فرهنگ مکتوب همچون 
 کتابداران، کتابفروش��ان و ناش��ران هدیه ویژه و ل��وح تقدیر 

اهدا شد. 

در استان اصفهان از خادمان فرهنگ مکتوب تقدیر شد

حوزه فرهنگ مکتوب راه درازی در پیش دارد

اصفهان یکی از 
پنج استانی است 

که مجوز نشر کتاب 
در خود استان 

صادر می شود و در 
یک سال گذشته 

یکهزار و 500 مجوز 
نشر در استان صادر 

شده است

به احترام »آینه های روبرو« 
گ�روه فرهن�گ - »آینه ه��ای روب��رو« داس��تان رو ب��ه 
رویی با حقیقتی تلخ اس��ت؛ داس��تان آدم های��ی که رو به 
روی آینه کس��ی را می بینن��د که نمی شناس��ند. هرچند 
بس��یار نیس��تند »آدینه« های روب��ه روی آین��ه، اما غمی 
بزرگ دارند به وس��عت همه آدم هایی ک��ه این بالتکلیفی 
را ندارند: »آخ��ه بی انصاف من همونقد ت��و این بالتکلیفی 
نقش داش��تم که تو ت��وی زن بودن��ت«. ن��گار آذربایجانی 
در اولی��ن تجرب��ه کارگردان��ی فیلم بلن��د، به س��راغ آدم 
 هایی رفته که در کنار م��ا زندگی می کنن��د و کمتر دیده 
می شوند؛ آدم هایی که دیده شدنش��ان مسائل و مشکالت 
بسیاری برایش��ان درپی دارد. تصویرس��ازی مناسب، سیر 
داستان گویی را برای مخاطب دلنشین کرده است. در طول 
قصه، مسأله ادی مسأله مخاطب می شود، با او درد می کشد، 
امیدوار می شود، غمگین می شود و دوست می دارد. »ادی، 
آینه«: آذربایجانی به خوبی ثابت کرده که می داند از بازیگرش 
چه می خواهد و به درستی و زیبایی توانسته آنچه را درخور 
این کاراکتر بوده از اجرای بازیگرش بگیرد. »شایسته ایرانی« 
به شایس��تگی از پس اجرای این نقش برآمده است. ایرانی 
را به جرأت می توان درس��ت ترین انتخ��اب این کارگردان 
دانست. »رعنا«: غزل ش��اکری یکی دیگر از نقاط قوت فیلم 
اس��ت. بازی روان و گیرای او مخاطب را درگیر مش��کالت 
زندگی رعنا کرده، به طور موازی دریچ��ه ای نو در برخورد 
با مسأله ادی برای مخاطب گش��وده است. او نماد زنی است 
پایبند خانواده  که اساس��اً بنیان خانواده بر او بنا نهاده شده 
 است. ترسیم درست مواجهه این ش��خصیت با مسأله ادی 
تحس��ین برانگیز اس��ت. »طلوعی/پدر اِدی«: در برابر همه 
نقاط برجس��ته فیلم این ش��خصیت، افکار و رفتارش کمی 
ت��وی ذوق می زن��د. او ک��ه در نحوه ش��خصیت پ��ردازی، 
طراحی لب��اس و چهره پ��ردازی اب��داً تصویری از انس��انی 
متحجر را به خاطر نمی آورد، در مواجهه با مس��أله »ادی« 
 به مانند اف��رادی متعل��ق به دهه ه��ا قبل واکنش نش��ان 
می دهد. قصه آدینه، قصه ای نیست که مخاطب عام آن را به 
خوبی بفهمد. در بیان جزییات زندگی آدینه و آدینه ها برای 
مخاطبین عام کاستی هایی وجود دارد. دیده شده که افرادی 
که در تجربیات روزمره با این آدم ها مواجه نشده اند، حتی تا 
یك سوم پایانی فیلم نیز درکی صحیح از وضعیت جسمی و 

روحی شخصیت اول فیلم نداشتند.
آنچه گفتنش در پایان خالی از لطف نیس��ت، تبریك گفتن 
به سینمای ایران اس��ت برای یافتن یك اس��تعداد جدید؛ 
یك کارگردان زن با توانایی های ویژه در به تصویر کشیدن 

احساسات زنانه. 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 پیروزی ووشوکاران ماهان
 همراه با صدرنشینی

 هفته پنجم و ششم رقابت های لیگ ووشوی بانوان  روز پنجشنبه 
در آکادمی ووش��و برگزار ش��د که با برتری تیم های ف��والد ماهان، 

شهرداری همدان و گاز مازندران همراه شد.
 اوج بازی های این هفته دیدار فوالد ماهان با دانش��گاه آزاد بود که 
با برتری اصفهانی ها و صدرنش��ینی این تیم همراه ش��د و از طرفی 
ش��هرداری همدان هم با برتری مقاب��ل حریف همن��ام کرمانی به 
صدرنش��ینی خود در گروه دوم ادامه داد.  در جدول رده بندی و در 
گروه یک، فوالد ماهان سپاهان با کس��ب ۱۵ امتیاز به صدر جدول 
صعود کرد، دانشگاه آزاد با ۱۲ امتیاز به رده دوم سقوط کرد، هیأت 
خوزستان با سه امتیاز و تفاضل ۹- در ردیف سوم قرار گرفت و هیأت 

قزوین هم با سه امتیاز و تفاضل۳۰- در رده چهارم ایستاد. 

تیر قهرمانی ماهان به هدف خورد
مسابقات منطقه ای تیراندازی با کمان کش��ور با قهرمانی تیم فوالد 

ماهان به پایان رسید.
مسابقات منطقه ای تیراندازی با کمان کش��ور به میزبانی لرستان 
برگزار شد. در این دیدارها که شش تیم از استان های ایالم، کهگیلویه 
و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خوزس��تان و لرستان 
شرکت داشتند، تیم فوالد ماهان سپاهان موفق شد در هر دو رشته 

ریکرو و کامپوند آقایان و بانوان صاحب عناوین برتر شود. 
در این مسابقات از هر رشته سه نفر به مس��ابقات انتخابی تیم ملی 
کشور معرفی می شوند که در مجموع در منطقه چهار، ۱4 نفر مجوز 
حضور در مسابقات انتخابی را کس��ب کردند. هفت سهمیه منطقه 

چهار کشور را کمانداران فوالد ماهان سپاهان به دست آوردند. 
ماهانی ها با کسب این هفت سهمیه مقام قهرمانی تیراندازی با کمان 
منطقه چهار کشور را نیز ازآن خود کردند.  مس��ابقات انتخابی تیم 

ملی امروز، ۲7 آبان ماه در تهران برگزار می گردد.  

پاورپایپ اصفهان امیدها را زنده کرد
مسابقات دور برگش��ت لیگ بیس بال جنوب کشور در بوشهر پایان 
یافت و تیم جوان ش��ده پاورپایپ )نماینده کمیته بیس بال استان 
اصفهان( با بازی های خوب خود امیدها را به آینده این تیم زنده کرد.

وحید باطنی، رییس کمیته بیسبال استان اصفهان در مورد حواشی 
این بازی ها گفت: از اتفاقات بسیار بد این دوره بازی ها استفاده از سه 

داور در بازی بسیار حساس بود. 
همچنین استفاده از امامزاده، داور خوب بوشهری که برادر سر مربی 
تیم بوش��هر که به نظر من قطعاً در نتیجه بازی تأثیر گذار بود. عدم 
حضور ناظر فدراسیون برای مسابقات نیز مسأله ای بود که توجیهی 

منطقی نداشت. 
باطنی در خصوص مش��کالت پیش آمده در بازی دوم گفت: پس از 
بازی اول و اعتراض به سرپرست مس��ابقات در مورد داور بیس یک، 
متأس��فانه هیچ اتفاقی رخ نداد و حتی همان داور به عنوان سر داور 
در بازی دوم استفاده ش��د و در بازی کرمان و اصفهان قانون فرجام 

خواهی باعث مشکالت زیادی شد. 

جام قهرمانی برای کبدی کاران 
ماهان

بانوان کبدی کار فوالد ماهان اصفه��ان عنوان قهرمانی رقابت های 
لیگ برتر کبدی بانوان کش��ور را از آن خود کردن��د. در این دوره از 
رقابت ها ش��ش تیم برتر از اس��تان های تهران، گلستان، مازندران، 
مرکزی، سیس��تان و بلوچس��تان و تیم فوالد ماهان سپاهان حضور 
داش��تند.  ماهانی ها در این دوره از مس��ابقات با کسب سه پیروزی 
مقابل تیم های گلستان، تهران و رشت، ۱۶ امتیاز کسب کرد.  بانوان 
این تیم با تفاضل امتیاز شش نس��بت به تیم دوم مقام نخست را به 

دست آوردند.  

از فوتسال می روم  و پشت سرم 
را هم  نگاه نمی کنم

عباس ترابیان/رییس کمیته فوتسال

شمسایی بازیکن بزرگی اس��ت، اما زمانی که س��رمربی را انتخاب 
می کنیم باید همه چیز با نظر او باش��د. همچنی��ن صانعی را خودم 
انتخاب نک��ردم و با افرادی مثل ش��مس، رعدی و صالح مش��ورت 

کردم اما این دوس��تان امروز چیز دیگری 
می گوین��د. باید ظاه��ر و باط��ن  این 
دوس��تان یکی ش��ود. من از فوتسال 
م��ی روم و پش��ت س��رم را ه��م نگاه 

نمی کنم. ۱۰ س��ال ب��رای این 
رشته زحمت کش��یدم اما 
می خواه��م بع��د از رفتنم 
کارشناسان دالیل ناکامی 
را بررس��ی کنند و به اصل 

قضیه پی ببرند.

مصطفی نظری:

 تیم ملی مثل پادگان شده بود
سنگربان شماره یک تیم ملی فوتسال در جام جهانی تایلند 
از عملکرد کمیته  فوتسال و مس��ئوالن انتقاد کرد. نظری 
همچنین از حواش��ی که برای تیم ملی در تایلند به وجود 

آمد پرده برداشت.
مصطفی نظری درباره ناکامی تیم ملی فوتس��ال ایران در 
جام جهانی تایلند، توضیح داد: قبل از این که درباره بازی ها 
صحبت کنم، باید از مردم ایران عذرخواهی داش��ته باشم. 
به هر حال نتایج��ی که مردم در نظر داش��تند را نگرفتیم. 
من به عنوان عضو کوچکی از فوتس��ال از تمام ملت ایران 
عذر می خواه��م. نظری همچنین در ادامه ب��ا بیان این که 
نحوه برخورد با بازیکنان در تایلند نیز شکل خوبی نداشت، 
تصریح کرد: به اعتقادم ای��ن دوره یکی از بدترین اردوهای 
تیم ملی بود و تیم ملی در تایلند دقیقاً مثل پادگان ش��ده 
بود. هر موقع هم که صدایمان در می آید، جلسه می گذراند 
و می خواهند اعتراض ها را کم کنند. از زمانی که در تیم ملی 
بودم در این شش، هفت ساله فقط حرف شنیدم، اما دیگر 
کافی است. بهترین دروازه بان جهان در سال ۲۰۱۰ در ادامه 
با بیان این که صحبت های بازیکنان سابق تیم ملی را تأیید 
می کند، اضافه کرد: صحبت هایی مطرح می شد و می گفتند 
که ما در تورنمنت چین با اتوبوس شهری جابه جا می شدیم؛ 
این حرف کاماًل درست است. ما مثل مردم عادی در ایستگاه 
صف می کش��یدیم و اتوبوس هم که می آمد جا نبود و باید 
می ایستادیم. من همه حرف ها را تأیید می کنم، همچنین 
در تایلند نیز چیزهایی که ندیده بودم با چشم خودم دیدم. 
بدرفتاری از جانب مسئوالن خودمان در بدترین وضعیت 
بود.  نظری ادامه داد: این راهی که می خواهیم ادامه دهیم 
فوتس��ال را به نابودی خواهد کش��ید. من عاجزانه از وزیر 
ورزش و جوان��ان، آقای کفاش��یان و مس��ئوالن خواهش 
می کنم که جلس��ه کارشناس��ی بگذارند و نظر دهند. این 
جلسه دو س��اعت زمان نمی خواهد. در این جلسه اتفاقات 
دو س��ال فوتس��ال را مرور کنند و مطمئن باشید مشخص 
می شود که مش��کل از کجاس��ت. وی تصریح کرد: ما باید 
منصفانه نگاه کنیم. االن مشخص است که مشکل از کیست 
و باید این آق��ا برود. بازیکنان فعلی تیم ملی نس��ل طالیی 
فوتسال هستند، اما نباید به آنها ضربه وارد شود. باشگاه های 
بزرگی مثل ماهان و پرسپولیس از فوتسال رفتند، اما آقایان 
گفتند که اشکالی ندارد و در این فوتسال ماندند. چرا در دو 
س��ال اخیر هیچ تورنمنتی نرفته ایم؟ آقایان هنوز مانده اند 

و همه هم ناراضی اند.

مصاحبه

6
داوید ویا در آستانه ترک بارسلونا

پس از جدایی دیدیه دروگبا و معضل گلزنی در تیم چلسی، دی متئو  از عالقه و آمادگی خود برای 
خرید داوید ویارخبر داد که به نظر بعد از رهایی از بند مصدومیت، روزهای خوشی را در کاتاالن 

سپری نمی کند. گویا قرار است او با تورس معاوضه شود.

روزی که مهدوی کیا قرعه شانس را برای فوتبال ایران از کیسه 
خارج کرد همه لبخن��د زدیم؛ لبخند به این خوش شانس��ی 
که همه مدعیان را به گروه دیگر فرس��تاد و لبن��ان را در کنار 
ازبکستان و قطر همردیف ما در این گروه کرد، ولی همین سه 
تیم برایمان اس��تخوانی در گلو شده اند که حتی فرصت نفس 

کشیدن را هم از ما گرفته اند.
 البته لیاقت تی��م ملی بیش��تر از این هم نب��ود؛ تیمی که در 
پنج بازی فقط هف��ت امتیاز گرفت��ه  و بازیکنانش فقط دو بار 
 فریاد خوشحالی بعد از گل س��رداده اند، شاید تا همین جا هم 
زیادی اش باش��د. تیمی که در چمن خیس ورزش��گاه آزادی 
آنچنان به بن بست می رسد که در مقابل دفاع فشرده ازبک ها هیچ 
تاکتیکی برای رسیدن به گل ندارد و در بین این همه به ظاهر 
ستاره بازیکنی نیس��ت که توانایی دور زدن مدافعان کناری را 
داشته باشد، آن وقت است که چشم میلیون ها هوادار ایرانی به 

سیستم علی اصغری زمان علی پروین روشن شود.
توپ است که از چپ و راس��ت بر روی دروازه نستروف ریخته 
می شود ولی مگر هنوز هم علی دایی در زمین بازی می کند 
 که چش��م امید به ضربات سر بسته ایم؟ س��انتر و سانتر، تنها 
دست پختی است که کی روش بعد از نزدیک به ۲۰ بار نشستن 
بر روی نیمکت تی��م ملی تحویل فوتبال م��ا داده تا مهاجمی 
مثل عباس فرد در پای��ان دوران بازیگری اش بتواند فرش��ته 
نجات فوتبال ما ش��ود. صدمتر آن طرف تر ازبک ها هم سانتر 
می کنند ولی اوضاع خط دفاع باز هم به مانند بیروت اس��ت، 
با این تف��اوت که خب��ری از ماهینی و عنتر نیس��ت و باکایف 
 مانده و دروازه خالی ایران، آن هم با دروازه بانی که انگار دلش 
نمی آید از روی خ��ط دروازه دل بکند. توهم زده ایم که خوب 
بازی کردیم، ولی خوب بازی کردن بدون گل زدن یعنی هیچ 
 و زمانی که دروازه بان ازبک ه��ا در تمام دقایق نیمه دوم فقط

دو بار آن هم به سمت شوت های خارج دروازه بازیکن ما شوت 
می زند، یعنی چیزی در حد فاجعه.

باختن در خانه به ازبکستان را هم اضافه کردیم به شکست در 
برابر لبنان تا تقریباً همه تیم هایی آسیایی برای یک بار هم که 
شده طعم بردن برزیل سابق آس��یا را بچشند. کجایند مردان 

آسمانی چیرو؟
 لبنان،کره و حاال ازبکس��تان س��انتر پش��ت س��انتر و دلهره 
پش��ت دلهره، آن هم برای تیمی که دفاع کردن را بلد نیست. 
فوتس��ال،جوانان و حاال بزرگساالن دس��ت پخت کفاشیان و 
شرکایش برای فوتبال ایران است، آن هم در فدراسیونی که بعد 
از خنده، تقلب و انکار امروز هم به فدراسیون ناکامی ملقب می 
شود. بیخود نبود که عادل همین یک هفته پیش به کفاشیان 
گفت: »این هم��ه دروغ باالخره یک روزی یقه فدراس��یون را 
می گیرد« و چه پیش بین بود فردوس��ی پور که ازبکس��تان 
خوش��حالی حاصل از پیروزی رفیق ش��فیق آق��ای رییس در 

انتخابات شیراز را از دل کفاشیان درآورد.
می گوین��د از کم��ک داور اماراتی ش��کایت ک��رده ایم، ولی 
 چیزی که عوض دارد، گله هم ن��دارد. روزی کمک داور ژاپنی 
سید جالل را در قامت دروازه بان ایران نمی بیند و یک روز هم 
کمک داور اماراتی دق  و دلی اش از جزایر سه گانه را بر سر گل 

محمد نوری در می آورد!
 فوتبال تا بوده همین بوده، کی روش پولش را گرفت و رفت تا 
به استراحتش برس��د و ما از امروز باید هفت ماه پر استرس را 
سپری کنیم تا شاید در خرداد سال آینده یکی مثل خداداد در 
ملبورن ناجی فوتبال ما ش��ود. هفت امتیاز از پنج بازی و حاال 
امید به ۹ امتیاز از سه بازی! بخندیم یا گریه کنیم؟این فوتبال 

تا بوده همین بوده.
 چ��را از جایتان ت��کان نمی خوری��د؟ آقای کفاش��یان؟ آقای 
کی روش؟ آقایان فوتبالیس��ت؟ دیگر بسمان است،لطفا دیگر 
وعده و وعید ندهید که شاید چهارمی در این گروه هم آرزویی 

دست نیافتنی برای فوتبال ایران شده است. 
یک بار هم که برای صعود به ج��ام جهانی قرعه با ما یار بوده و 
فرصتی خوب را برای صعود بی دردسر و آسان برایمان فراهم 
آورده، خودمان قدر موقعیت ها را ندانس��تیم و همان طور که 
ناگه��ان قوی ترین تیم گروه را شکس��ت می دهی��م، در خانه 
ضعیف ترین تیم گروه حتی از کس��ب یک امتیاز هم درمانده 
می ش��ویم و کار را به جایی می رس��انیم که ب��ازی پایانی که 
معموالً طبق قرعه س��خت ترین بازی نیز محس��وب می شود، 
تمام سرنوش��ت صعودمان به جام جهانی را مشخص کند. یاد 
تیم برانکو به خیر با آن سانتر زندی و ضربه سر نصرتی، راحت 
و بی دردسر بلیت جام جهانی را در جیبمان گذاشتیم اما امروز 
با کی روش باید چشم به سئول داشته باشیم تا شاید با دست 
و دلبازی کره راهی برزیل شویم، البته به شرطی که تا قبل از 
بازی آخر دوباره در مقابل قطر و لبنان دست به شاهکار نزنیم!

جام جهانی و اما و اگر تکراری

چیزی که عوض داشت، گله نداشت!

مسعود  باختن ش�اخ و دم ندارد، آن هم باختن به تیمی که تا همین 20 سال قبل اصاًل وجود خارجی 
نداشت. سه امتیازی را که باید در تاشکند تحویل ازبک ها می دادیم با پنج ماه و نیم تأخیر، افشاری

تقدیم میرجالل کاسیموف و تیمش کردیم تا با پای خودمان به بخت صعود لگد بزنیم و از امروز 
برای رسیدن به رؤیای ریودوژانیروی برزیل دست به دامان قطر و لبنان شویم تا شاید در خوان گسترده مقدماتی 
جام جهانی، شش امتیاز تقدیم ما کنند و البته کمی دس�ت بجنبانند و در جهنم تاشکند این ازبکستان مصمم را 

متوقف کنند.
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ویسی به دنبال 
میداوودی و حسینی  

مهرام با بچیرویچ به اصفهانی ها باخت 

رستگاری ماهان در سه ثانیه

سپاهان و رکورد 11ساله 
شکست ناپذیری

 عبداهلل ویس��ی، س��رمربی تیم فوتبال پیکان از حاال در صدد تقویت تیمش 
اس��ت تا در نیم فصل دوم پیکان را به رده های باالی جدول برساند. او انتظار 
داشت که امسال نتایج خوبی در پیکان بگیرد، ولی از عملکرد تیمش در بازی 
های گذش��ته چندان راضی نیست. ویسی در پس��ت دفاع، هافبک و مهاجم 
چند بازیکن را مدنظ��ر قرار داده که دو بازیکن مورد نظر او االن در اس��تقالل 
حضور دارند. میالد میداوودی و میثم حسینی، دو مهاجم و مدافع آبی پوشان 
که در این فصل در اکثر بازی ها نمیکت نشین بوده اند، مورد نظر ویسی قرار 
دارند و سرمربی پیکان امیدوار است که آنها را در نیم فصل دوم به تیم خودش 
بیاورد. البته هن��وز مذاکرات پیکان با این دو بازیکن جدی نش��ده و حاال باید 
دید استقاللی ها در مذاکره با پیکان چه تصمیمی برای جدایی میداوودی و 

حسینی خواهند گرفت.

شاید عدم حضور مصطفی هاشمی بر روی 
نجمه 
کرمی

نیمکت مهرامی ها و ناآشنایی بچیرویچ به 
نیمکت مهرام و دوربودن از  بازی های لیگ 
ایران و جوانی و غفلت جوانان تیم تهرانی 
در دفاع، باعث ش��د صادق زاده با یارانش درست سه ثانیه مانده به 
پایان بازی اولین شکست فصل را به مدافع پنج عنوان قهرمانی تحمیل 
کنند. این دیدار که با برتری ماهانی ها و پیروزی ۶۶-۶4  این تیم 
همراه بود، باعث شد صادق زاده و کادرش تا بازی هفته بعد  مقابل 
دانشگاه آزاد کمی نفس راحت بکشند. حضور مهمد بچیرویچ در رأس 
کادر فنی مهرام باعث شد این دیدار با حساسیت بیشتری دنبال شود.  
از یک سو سرمربیان هر دو تیم به دنبال دیکته کردن داشته  های 
فنی خود به یکدیگر بودند و از طرفی صمد نیکخواه بهرامی در مهرام 
و جواد داوری و نیکولز در ماهان مترصد فرصتی برای عرض اندام 
بیش��تر در مقابل یکدیگر بودند.  صمد که قرار بود پیش از فصل به 
ماهان پیوندد و حت��ی با امضای قراداد  داخل��ی دل ماهانی ها را از 

آمدنش یکدل کرده بود، دقیقه ۹۰ دست آنها را خالی گذاشت و با 
ماندن در مهرام، شرایط و نظم تیمی و مهره ای تیم اصفهانی را برهم 
 زد تا ص��ادق زاده هر ب��ار در مصاحبه های خود به ای��ن موضوع و 
بی معرفتی نیکخواه بهرامی اش��اره کند.  صمد در این دیدار هم از 
بهترین های تیمش بود و از هیچ تالشی برای پیروزی تیمش کوتاهی 
نکرد. از طرفی، نیکولز هم که سال گذشته با مهرامی ها در لیگ ایران 
شرکت کرده بود، این فصل با حضور در ماهان و در این دیدار از انگیزه 
زیادی برای درخشش در مقابل تیم سابقش برخوردار بود و انصافا 
پیروزی تیمش در ثانیه های پایانی را  او رقم زد. نکته جالب تر، در 
نوع بازی این بازیکن بود؛ او که در دو بازی گذش��ته تیمش مقابل 
همیاری زنجان و پتروشیمی سایه ای از نیکولز مهرام را هم از خود 
نشان نداده بود، در این بازی اگرچه اشتباهاتی هم داشت اما با جبران 
آنها و پرتاب سه امتیازی در سه ثانیه مانده به پایان بازی، خط بطالنی 
بر بازی های بد گذشته اش کشید تا از خشم صادق زاده در امان بماند.  
در ابتدای این دیدار فوالدماهان با ترکیب جواد داوری، عمادسلمانی، 
نیکولز، اوشین س��اهاکیان و اصغر کاردوست مقابل صمد نیکخواه 
بهرامی، فرید اصالنی، مهدی کامرانی، فرید زرقی و هومن رضایی از 
تیم مهرام قرار گرفت. بازی یک طرفه ماهانی ه��ا در این کوارتر با 
برتری مطلق این تیم همراه بود و نتیجه با حساب ۲۰-8 به سود این 

تیم پایان یافت.  با آغاز کوارتر دوم شاگردان بچیرویچ زمین و زمان 
بازی را در دست گرفتند و جوانان این تیم مقابل غول های ماهان 
بازی به مراتب قابل قبول تری را از خود نشان دادند و ماهان برای زیاد 
کردن فاصله خود با میهمان دس��ت به دامن محمد کونه، بازیکن 
خارجی تیمش شد. پرتاب سه امتیازی صمد نیکخواه برای به ثمر 
رسیدن نتیجه ۱8-۲7 به سود ماهان حسن ختام کوارتر دوم بود که 
حرکت عجیب و غریب صمد را به همراه داشت. او با نشان دادن عدد 
سه و خوشحالی و ژس��تی عجیب از این پرتاب، کل  بازیکنان روی 
نیمکت مهرام را از فرط هیجان به هوا بلند کرد. با این نتیجه نیمه 

اول این بازی با حساب ۳8-۳۵ به سود میزبان پایان یافت.
ماهانی ها معموالً بازی را خوب شروع نمی کنند ، اما در این دیدار 
 آغاز خوبی داش��تند و با اختالف زیاد بازی را به س��ود خود دنبال 
می کردند، اما در نیمه دوم شرایط به سود مهرام تغییر کرد و نیمه 
مربیان با برتری بچیرویچ  همراه شد. در کوارتر چهارم، هر دو تیم به 
دفاع توجه بیشتری نشان دادند و سه دقیقه پس از آغاز بازی هیچ یک 
از دو تیم به امتیازی نرسیده بود تا این که محمدکونه، یار آفریفایی 
ماهان یخ بازی را شکست  و اولین امتیاز این کوارتر را  به امتیازهای 

اندوخته تیمش اضافه کرد.
خودزنی شیرجنگ بعد از دیسکالیفه شدن

این ب��ازی درگیرانه به قدری ش��دت یافت که مهدی ش��یرجنگ 
برخالف انتظارش در دو دقیقه مانده به پایان بازی دیسکالیفه شد 
که با عکس العمل جالبی از سوی او همراه شد. او با سوت داور، وسط 
زمین با دست به سر و صورتش می زد که جواد داوری مانع از ادامه 
این حرکت ش��د؛ هرچند بعد از بازی اعالم کرد که حرکتش بعد از 
اخراج درست نبوده و باید با تجربه تر عمل می کرد.  اوج هیجان این 
دیدار در چند ثانیه پایانی بازی رقم خورد؛ جایی که بازی با نتیجه 
۶۲-۶۳ به سود ماهان پیش رفته بود و بازیکنان ماهان توپ را برای 
پرتاب سه امتیازی نیکولز فراهم کردند و او با بی دقتی تمام، توپ را 
وارد سبد نکرد تا این صمد نیکخواه باشد که با تجربه خود درست  
 در س��ه ثانیه مانده به پایان بازی تیم��ش را ۶۳-۶4پیش بیندازد. 
صادق زاده با بهره گیری از ثانیه های باقی مانده و گرفتن تایم اوت 
می خواست بازیکنان را برای جبران نتیجه که بیشتر شبیه خیال 
خام بود به زمین بفرستد و در ست در این لحظه پرتاب سه امتیازی 
نیکولز که هم جبران اشتباه قبلی اش بود و هم امضایی برای برتری 
تیمش در ثانیه پایانی، به گل نشس��ت و خوش��حالی وصف ناپذیر 
ماهانی ها را به همراه داشت. غفلت مهرامی ها در دفاع از آنها مغلوب 
بزرگی ساخت، طوری که آنها خودشان هم این نتیجه و این غفلت 

را باور نمی کردند. 

 در هفته پانزدهم لیگ برتر تیم های استقالل و سپاهان در حالی در فوالدشهر 
به مصاف هم می روند که استقالل طی ۱۱ سال اخیر در خانه سپاهان در کسب 
پیروزی همواره ناکام بوده اس��ت. دو تیم در مجموع بازی های رسمی)لیگ 
 و جام حذفی(، ۵4 بار به مصاف هم رفته اند که س��پاهان ۲۱ بار و اس��تقالل 
 ۲۰ بار پیروز شده و ۱۳ بازی نیز نتیجه تساوی به همراه داشته است. در مجموع 
بازی های دو تیم ۱۳۳ گل به ثمر رسیده است؛ استقالل ۶۵ گل به ثمر رسانده 
و در مقابل ۶8 گل هم دریافت کرده اس��ت! اما آخرین برد اس��تقالل در خانه 
س��پاهان به اولین دوره لیگ برتر و س��ال ۱۳8۰ برمی گردد که آبی پوشان 
پایتخت با یک گل سپاهان را در اصفهان شکس��ت دادند. در ۱۱ سال اخیر، 
استقالل ۱۳ بار در  اصفهان به میدان رفته که ۹ شکس��ت و چهار تساوی به 

دست آورده است. 
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تقابل تیم های بسکتبال فوالدماهان و مهرام در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال ایران



 تأمین اجتماعی 224 میلیارد ریال 
از کارفرمایان طلب دارد

مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمح��ال وبختیاری گفت: کارفرمایان 
بخش دولتی و غیر دولتی اس��تان، 224میلیارد ری��ال به این اداره 
کل بدهکارند. غالمحس��ین س��توده خو که با ایرنا سخن می گفت، 
اظهار داشت: هم اکنون 503 کارگاه دولتی و 16 هزار و 945 کارگاه 
غیردولت��ی در چهارمح��ال وبختیاری زیر پوش��ش خدمات تأمین 
اجتماعی قرار دارند. وی با بیان این که سی ام آذرماه، آخرین مهلت 
ارایه درخواس��ت کتبی کارفرمایان برای پرداخت بدهی به صورت 
یکجا یا اقس��اطی به ش��عبه های اداره تأمین اجتماعی است، اضافه 
 کرد: مهلت بخش��ودگی جریمه های کارفرمایان تمدید نمی شود. 
س��توده خو اضافه ک��رد: با ابالغ دس��تورالعمل بخش��ودگی جرایم 
کارفرمایان ب��ه چهارمحال وبختیاری، اگ��ر کارفرمایان بدهی های 
قطعی معوقه خود بابت اصل حق بیمه، بیمه بیکاری و چهار درصد 
مستمری کارهای سخت و زیان آور را تا پایان آذرماه به صورت یکجا 
پرداخت کنند،90 درصد جرایم متعلقه بخشوده می شود. مدیرکل 
تأمین اجتماعی چهارمحال وبختیاری اضافه کرد: در صورت تقسیط 
بدهی، چنانچه کارفرمایان، اقساط تعیین شده را در سر رسید مقرر 
پرداخت کنند از بخش��ودگی بخش��ی از جرایم متعلق��ه به ازای هر 
 ماه 10 درصد کاهش بخش��ودگی تا مرداد 92 بهره مند می شوند.

هم اکنون 159 هزار و 558 نفر بیمه ش��ده اصلی و 15 هزار و 100 
خانوار مستمری بگیر زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

خبر ویژه

فرماندار شهرکرد /  مراد کاظمی 
پنج طرح در نشست عصر چهارشنبه اعضای کارگروه توسعه  

کش��اورزی شهرستان شهرکرد با سرمایه گذاری 124 میلیارد و600 
میلیون ریال به تصویب رسید. طرح توسعه پرورش مرغ مادر گوشتی 
به ظرفیت 133 هزار قطعه، احداث کشتارگاه صنعتی دام با ظرفیت 
دو هزار و 25 تن، احداث گلخانه رز با مس��احت چهار هزار مترمربع 
در فرخشهر، صنایع بسته بندی و انواع ترشی با ظرفیت تولید ساالنه 
هزار تن در ناحیه صنعتی وردنجان و یک طرح زنبورداری با ظرفیت 
700 کلنی از جمله این طرح هاس��ت. طرح های تصویب شده پس 
 از بهره برداری کامل، زمینه اشتغال 127 نفر در شهرستان را فراهم 
 می کند. متقاضیان طرح های

حاش��یه  باغ��ات   توس��عه 
زاینده رود که به آنها س��هم 
آب تخصی��ص یافته، باید در 
س��ریع ترین زمان، نسبت به 
اجرای طرح خود اقدام کنند، 
در غیر این صورت، سهم آب 

از طرح ها حذف می شود.

 تصویب پنج طرح 
در کارگروه کشاورزی شهرکرد 

چهره روزیادداشت
سامان، قطب گردشگری کشور می شود

جواد عبداللهی کارشناس مناطق نمونه گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 15منطقه نمونه 
گردشگری در استان شناسایی شده که منطقه نمونه گردشگری سامان یکی از آنهاست.
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نخس��تین جش��نواره منطق��ه ای فیل��م کوت��اه ب��ام ایران 
ب��ا معرف��ی نف��رات برت��ر در مجتم��ع فرهنگ��ی- هن��ری 
غدیر ش��هرکرد ب��ه کار خود پای��ان داد. هی��أت داوران این 
 جشنواره، متش��کل از پوران درخش��نده، ابوالفضل جلیلی و 
علی محمد قاس��می، از جوانان  پویا و تالش��گر فیلمس��ازی 

منطقه زاگرس نشین ایران قدردانی کردند.
 هی��أت داوران دو فیلم »تنهای��ی پرهیاهو « ب��ه کارگردانی 
فضل اهلل تاری از لرستان و »دسترنگ « به کارگردانی داریوش 
نیکبخت از چهارمحال وبختیاری را ب��ه خاطر تالش جهت 
ضبط لحظه های س��اخت کار و ترکیب هنر و زندگی، الیق 

دیپلم افتخار دانستند.
این هیأت، دیپلم افتخار خود را به فیلم »روزی روستایی بود« 

به کارگردانی فرامک سلیمانی در بخش استانی اهدا کرد.
هیأت داوران نخس��تین جش��نواره فیلم کوتاه ب��ام ایران در 
بخش مردم سرزمین من، به صورت مشترک به دو کار»تلخ و 
شیرین« به کارگردانی یزدان کیانی از چهارمحال وبختیاری 
و »پهن او« به کارگردانی س��عید برپزی از خوزستان، دیپلم 

افتخار اهدا کرد.
در بخش داس��تانی نی��ز، فیلم ه��ای »ع��روس جمعه« به 
کارگردان��ی محمد س��لیمی راد از کهگیلوی��ه و بویراحمد و 
»نفس نرم نسیم « به کارگردانی سعید همتی وند از لرستان 

تندیس جشنواره را دریافت کردند.
جایزه بهترین صداگذاری به فیل��م »4441روز زندگیم« به 

کارگردانی نظیر میرزایی از کردس��تان، بهتری��ن تدوین به 
»زندگی به رنگ بژ«  به کارگردانی پرویز کرمی از خوزستان، 
بهتری��ن تصویربرداری به فیل��م »دری که کوب��ه ندارد« به 
کارگردانی قاسم اسماعیلی دهکردی از چهارمحال و بختیاری 
و بهترین فیلمنامه به فیلم »مثل یک خروس« به کارگردانی 

احمدرضا سیستان از اصفهان اهدا شد.
هیأت داوران این جشنواره در بخش مستند نیز جایزه بهترین 
کارگردانی را به فیلم »آخر ش��اهنامه« به کارگردانی شریف 
اس��المی از کهگیلویه و بویراحمد و جایزه بهترین مس��تند 
را به فیلم »ملودی س��نگ« به کارگردانی پرویز رس��تمی از 

کردستان اهد ا کرد.
در بخش مستند، فیلم »ملودی سنگ« به کارگردانی پرویز 
رستمی از کردستان جایزه بهترین صداگذاری،»گره عشق« 
به کارگردانی جمال اسکویی  جایزه  بهترین تدوین و»نقش 
چالش��تر «  ب��ه کارگردانی ه��ادی ش��ریعتی از چهارمحال 

وبختیاری جایزه بهترین تصویرداری را دریافت کردند.
هیأت داوران ب��رای ارج نهادن به تحقیق و ن��گارش، جایزه 
اول خود را به فیلم »بور « به کارگردانی س��وران قانعی فر از 
کردستان و جایزه دوم این بخش را به »اوزی« به کارگردانی 

حسن جوانبخت از چهارمحال وبختیاری اهدا کرد.
در بخش مس��تند نیزجای��زه ویژه هی��أت داوران ب��ه فیلم 
»هاوری« از اکبر شهبازی از کردس��تان و »بی بی طال « به 

کارگردانی فردوس خسروی نژاد از لرستان، اهدا شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
س��وگواره بصیرت عاش��ورایی در دهه اول ماه محرم در 27 

امامزاده و بقعه متبرکه استان برگزار می شود.
حجت االس��الم و المسلمین س��ید محمد طباطبایی اظهار 
داش��ت: وجود اخ��الص، عقالنیت، عاطفه و احس��اس، رمز 
جاودانگی حادثه عاشوراس��ت که مالحظه می شود نه فقط 
بین شیعیان، بلکه میان تمامی آزادی خواهان جهان تسری 

یافته است.
وی با بیان این که عاش��ورا منحصر به فردترین رویداد تاریخ 
شیعیان است گفت: هویت دینی مسلمانان مدیون فرهنگ 

عاشورا به ویژه امر به معروف و نهی از منکر است.
حجت االسالم و المس��لمین طباطبایی با اش��اره به این که 
انقالب اسالمی الهام گرفته از مکتب عاشوراست، تصریح کرد: 
قرن ها تالش کردیم حکومت اسالمی را در ایران شکل دهیم 
و امروز که دشمنان با انواع و اقسام توطئه های شوم، وارونه 
جلوه دادن ارزش ها، عرفان های نوظهور، اهانت به س��احت 
 مقدس رس��ول اهلل)ص(، تحریم های اقتصادی و رسانه ای 
به دنبال منکوب کردن نظام اسالمی اند، باید از تریبون های 
ایام محرم به خوبی در روش��نگری و بصی��رت افزایی آحاد 

جامعه استفاده کرد.
وی ادامه داد: برگزاری پرشور عزاداری ایام سوگواری، تشریح 
ابعاد مختلف و فلسفه قیام عاشورا، درس ها و عبرت ها و آثار و 
برکات آن در جذب نوجوانان و جوانان، از جمله وظایف خطیر 

نسل امروز است.
حجت االسالم و المس��لمین طباطبایی با اش��اره به این که 
بیداری های اس��المی و حرکت های انقالبی و ش��کوفایی و 
پویایی آنها نیز به برکت فرهنگ عاشورایی است،گفت: واقعه 
 عاش��ورا هر چند در یک روز اتف��اق افتاده، اما اس��تمرار آن 

به عنوان استمرار فرهنگ اسالم ناب محمدی است.
وی خاطرنشان کرد: س��ازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان 
متولی اداره کننده موقوفات که عمده آنها در ترویج فرهنگ 
عاش��ورایی، عزاداری، روضه خوانی و اطعام عزاداران اس��ت 
و در راس��تای اجرای صحیح نیت واقفین، سوگواره بصیرت 
عاشورایی را در دو هزار و382 امامزاده و بقعه متبرکه سراسر 

کشور برگزار می کند.
حج��ت االس��الم و المس��لمین طباطبای��ی ادام��ه داد: در 
چهارمحال و بختی��اری نیز در بی��ش از 27 امامزاده و بیش 
از 200 مس��جد، حس��ینیه و تکیه هم به صورت مشارکتی 

برنامه های عزاداری و ویژه برنامه هایی اجرا خواهد شد.
وی از اعزام بیش از 40 روحانی و مبلغ به امامزادگان و بقاع 
متبرکه اس��تان در ایام ماه محرم خبر داد و گفت: سرفصل 
برنامه ها در امام��زادگان، حضور مبلغی��ن و روحانیون برای 

تبیین نهضت عاشورا و زدودن آسیب هاست.
طباطبایی افزود:  در20 امامزاده، نمایشگاه بصیرت عاشورایی 
با ه��دف تبیین قیام عاش��ورا و پیام ه��ای آن در 22 تابلوی 

محتوایی و گرافیکی به نمایش درمی آید.

قرن ها تالش 
کردیم حکومت 
اسالمی را در ایران 
شکل دهیم و امروز 
باید از تریبون های 
ایام محرم به خوبی 
در روشنگری و 
بصیرت افزایی 
آحاد جامعه 
استفاده کرد

نخستین 
جشنواره منطقه 
ای فیلم کوتاه 
بام ایران با 
معرفی نفرات 
برتر در مجتمع 
فرهنگی- هنری 
غدیر شهرکرد 
به کار خود پایان 
داد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری:جشنواره فیلم کوتاه بام ایران پایان یافت

برگزاری سوگواره بصیرت عاشوراییبرترین ها در شهرکرد معرفی شدند 
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ابالغ رأی
5693 کالس��ه پرونده: 612/91، ش��ماره دادنامه: 1169، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: میالد ترکزاد نش��انی: اصفهان خ مس��جد سید روبروی هتل 
طوطیا پارچه مبلی ارمغان، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش س��ه راه س��یمین 
ساختمان کاش��ی مرجان طبقه سوم، خوانده: رضا شاه س��نایی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای میالد ترکزاد با وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت آقای رضا ش��اه س��نایی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 13/100/000 ریال وجه چکهای به ش��ماره 659982/59-90/5/15 و 
659994/48-90/7/5 ب��ه عه��ده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه دفاعیات مستند 
و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوی خواهان بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198، 515، 519، 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت 
مبلغ س��یزده میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و چهل و ش��ش هزار ریال 
بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ سررسید )چکها( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر واعالم می نماید. رأی صادره 
غیاب��ی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض درمحاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5694 کالس��ه پرونده: 1102/91، ش��ماره دادنامه: 1436، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد مس��تأجران نش��انی: اصفهان خ کهندژ صدمتر به داخل 
خیابان نبوی منش س��مت چپ کارگاه مستأجران، وکیل: علی شیرزاده نشانی: اصفهان نبش 
س��ه راه سیمین س��اختمان کاشی مرجان طبقه س��وم،خوانده: علی و محمد صالحی مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را 
اعالم و به ش��رح آت��ی مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی محمد 
مس��تأجران به وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت علی صالحی و محمد صالحی به خواس��ته 
مطالب��ه مبل��غ 18/600/000 ریال وجه چک ش��ماره 342390-90/6/15 ب��ه عهده بانک ملی 
ب��ه انضم��ام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بق��ای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواه��ی عدم پرداخت صادره از س��وی بان��ک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینک��ه خوانده با توج��ه به ابالغ به 
نحو نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ب��ه نحو تضامنی به پرداخت 
مبل��غ 18/600/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 52/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق 

تا الوکاله وکیل و نش��ر آگهی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 90/6/15 
تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظ��رف 20 روز پس از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در محاک��م عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5695 کالسه پرونده: 1105/91، ش��ماره دادنامه: 1428، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: ناصر اش��رفی نش��انی: اصفهان اتوبان ام��ام خمینی بعد از 
ش��هرک قدس روبروی اداره برق صنایع الستیک س��ازی بیتا، وکیل: علی شیرزاده نشانی: 
اصفهان نبش س��ه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه س��وم، خوانده: روح اله کمالی 
زاده مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی 
ناصر اش��رفی به وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت روح اله کمالی زاده بخواسته مطالبه مبلغ 
43/000/000 ریال وجه چک شماره های 91/2/8-913869، 91/1/28-913868، 913867-

 ،91/4/5-913874  ،91/4/15-913875  ،91/5/5-913873  ،90/11/7-913866  ،90/12/3
913871-91/3/5، 913872-91/3/15، 913870-91/2/16 عه��ده بانک صادرات به انضمام 
مطل��ق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ به نحو نش��ر آگهی 
در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا 
ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 

دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 43/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 90/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی و همچنین 
خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید )تاریخ فوق الذکر( تا تاریخ وصول که محاسبه 

آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق 
خواه��ان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5696 کالس��ه پرونده: 1106/91، ش��ماره دادنامه: 1427، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: میالد ترکزاد نش��انی: اصفهان خ مس��جد س��ید روبروی هتل 
طوطی��ا پارچه مبلی ارمغان، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش س��ه راه س��یمین 
س��اختمان کاشی مرجان طبقه سوم، خوانده: یزدان آهنگ هفشجانی مجهول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی میالد ترکزاد به وکالت علی 
ش��یرزاده به طرفیت یزدان آهنگ هفشجانی به خواسته مطالبه مبلغ 20/700/000 ریال وجه 

چک ش��ماره 940082-87/6/10 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه 
به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده با توجه به ابالغ به نحو نش��ر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 20/700/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 42/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 87/6/10 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظ��رف 20 روز پس از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در محاک��م عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5697 شماره: 392/91 ش ح 26 به موجب رأی شماره 573 تاریخ 91/5/31 حوزه 26 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه س��میه قاسمی عیسی 
آبادی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 30/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید 
چ��ک مورخ 90/11/5 ت��ا زمان اجرای دادنامه در حق محکوم له باقر رمضانی نش��انی محل 
اقامت: اصفهان فلکه ارتش جنب بانک س��په ک نوبهار پالک 8. ماده 34 قانون ش��وراهای حل 
اخت��الف: چنانچ��ه 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 دادگس��تری اعالم می ش��ود. م الف/ 13617 ش��عبه 26 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

5698 ش��ماره دادنامه: 9109970351000320، ش��ماره پرون��ده: 9009980351000919، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900919، خواهان: شرکت نفت س��پاهان با وکالت آقای حسن منافی 
و آقای علیرضا صفایی زیب همگی به نش��انی تهران خ ش��هید بهش��تی میدان تختی خ شهید 
صابونچی کوچه چهارم پ 5 واحد 1، خواندگان: 1- آقای محس��ن عارفان به نشانی اصفهان 
خ معل��م پ 102، 2- آق��ای کامران بصیری به نش��انی اصفهان خ تاالر ک��وی توحید پ 16، 
3- آقای حس��ین نوربخش 4- آقای مس��عود نوربخش همگی به نش��انی اصفهان خ مشتاق 

بلوار مهر بن بست بهاران پ 5، 5- ثبت اسناد و امالک اصفهان به نشانی اصفهان، خواسته 
ها: 1- ابطال س��ند رس��می )موضوع س��ند ملک(، رأی دادگاه: در خصوص دعوی ش��رکت 
نفت س��پاهان با وکالت آقایان علیرضاصفایی زیب و حسن منافی بطرفیت آقایان 1- محسن 
عارفان 2- حسین نوربخش 3- کامران بصیری 4- مسعود نوربخش و 5- اداره ثبت اسناد و 
امالک اصفهان به خواسته ابطال دفترچه مالکیت المثنی مأخوذه نسبت به پالک ثبتی 6395/3 
بخش 3 و صدور حکم بر ابطال س��ند رس��می انتقال ش��ماره 2862 مورخ 89/11/14 دفتر 
اس��ناد رس��می 246 اصفهان با این توضیح که وکالی خواهان مدعی اند خوانده ردیف اول 
مالک رس��می پالک مذکور بوده که طی وکالتنامه رسمی شماره 150028 مورخ 78/1/16 به 
خوانده ردیف 2 مالکیت خودش را واگذار می نماید خوانده دوم نیز طی وکالت رسمی شماره 
153089 م��ورخ 85/11/29 مبادرت به تفویض وکالت به خوان��ده ردیف 3 می نماید خوانده 
ردیف 3 نیز با اس��تفاده از اختیارات حاصله از وکالتنامه رس��می طی قرارداد عادی پیوست 
دادخواس��ت مبادرت به فروش ملک به موکل نموده کل ثمن را دریافت می نماید و متعهد به 
انتقال س��ند در یکی از دفاتر رس��می می گردد. لکن خواندگان مذک��ور در حالی که دفترچه 

مالکیت را تحویل موکل داده بود که به اداره ثبت مراجعه و با اعالم مفقودیت سند مبادرت به 
اخذ س��ند المثنی نموده و به خوانده ردیف چهارم انتقال می نمایند لذا بشرح مذکور تقاضای 
رس��یدگی دارد نظر به اینکه مدارک استنادی خواهان شامل وکالتنامه های مذکور و قرارداد 
بیع مذکور و نیز پاس��خ اس��تعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک که ملک را بنام خوانده 
ردیف 4 اعالم نموده مؤید صحت ادعای خواهان می باش��د و خواندگان ردیف های 1 و 2 و 
3 و 4 ب��ا وصف ابالغ در محضر دادگاه حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده اند لذا دعاوی 
خواه��ان محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 247 قانون مدن��ی و 198 و 515 و 519 
قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم بر ابطال دفترچه مالکیت المثنی مأخوذه حکم بر ابطال 
سند انتقال رسمی ش��ماره 2862 مورخ 89/11/14 دفتر 246 اسناد رسمی اصفهان صادر و 
اعالم می نماید. دعاوی مطروحه بطرفیت اداره ثبت اس��ناد وامالک توجه ندارد مستنداً به بند 
4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی را صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 پس از ابالغ قابل واخواهی اس��ت ق��رار رد دعوی ظرف مدت مذکور قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باش��د. م الف/ 13759 ش��عبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5699 شماره دادنامه: 9109970350901180، شماره پرونده: 9009980350900153، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900161، خواهان ها: 1- خانم ناهید آذرگشسب، 2- خانم مهین آذرگشسب، 
3- خانم صدیقه فرس��ایی، 4- آقای محمدرضا فرسایی، 5- خانم زهره آذرگشسب، 6- آقای 
محمدرضا فرس��ایی، 7- خانم منیر فرس��ایی، 8- آقای حس��نعلی فرس��ایی با وکالت آقای 
محمدمهدی غالمی به نش��انی ش��یخ صدوق ش��مالی- مقابل بانک تجارت- پالک 194- دفتر 
وکالت، خواندگان: 1- خانم بتول حجاریان پور خلجی به نش��انی اصفهان خ دکتر بهش��تی خ 
مس��جد لنبان مقابل پوشاک نادر جنب زورخانه پالک 292 واحد یک، 2- آقای سید غالمرضا 
شهش��هانی، 3- آقای سید مجید شهشهانی همگی به نش��انی مجهول المکان، 4- آقای محمد 
مالوردی اصفهانی با وکالت آقای افشین کمالی اصیل به نشانی دولت آباد روبروی داروخانه 
بوعلی کوی ابوعمار پالک 110، 5- خانم فخرالسادات دکتر امین به نشانی تهران- خیابان 30 
متری نیروی هوایی- خیابان 7/26 کوچه شهید کالنتری پالک 117- منزل سید احمد صادقی، 
6- آقای منصور شهش��هانی به نشانی خیابان حس��ین آباد کوچه شهید ناصر هادی، کوچه 
س��ینا پالک 109، 7- خانم فردوس شهشهانی به نش��انی دروازه تهران خیابان رباط تقاطع 
 سوم کوچه سعادت پالک 1، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: دعوی خواهان 
ها 1- حس��نعلی فرسایی 2- محمدرضا فرسایی به ش��ماره شناسنامه 492، 3- محمدرضا 
فرس��ایی به ش��ماره شناس��نامه 45098، 4- منیر فرس��ایی 5- ناهید آذرگشسب، 6- زهره 
آذرگشس��ب، 7- مهین آذرگشسب همگی ورثه مرحوم علی فرسایی و خانم صدیقه فرسایی 
ب��ا وکالت توکیل��ی محمدعلی آزادی با وکالت آقای محمدمه��دی غالمی به طرفیت خواندگان 
1- آق��ای محمد مالوردی با وکالت آقای افش��ین کمالی اصیل 2- خانم فخرالس��ادات دکتر 
امین 3- آقای منصور شهش��هانی 4- خانم بتول حجاریان 5- خانم فردوس شهش��هانی 6- 
آقای س��ید غالمرضا شهشهانی 7- آقای س��ید مجید شهشهانی بخواسته الزام خواندگان به 
انتقال س��ند رس��می پالک های ثبتی موضوع توافقنامه های مورخه 6 و 7 و 8 و 1363/11 و 
1363/12/15 و مطالبه خس��ارات دادرسی می باشد نظر به اینکه حسب توافق نامه های ارائه 
ش��ده پالک های ثبتی 140/1 و 140/5 و 140/6 و 140/7 واق��ع در اصفهان خیابان طالقانی 
بخش 2 ثبت اصفهان و ششدانگ یک باب مغازه واقع در خیابان بهشتی به پالک ثبتی 394/01 
و 3940/2 و 3940 و قدرالسهم از پالک ثبتی 92/1269 بخش 11 ثبت تهران در سهم مرحوم 
علی فرس��ایی مورث خواهان ها قرار گرفته و حس��ب گواهی حصر وراثت ارائه شده وراث 
مرحوم حس��ین ابوطالبی که اموال وی حس��ب توافقنامه های مذکور تقس��یم گردیده مورث 
خواه��ان ها به عنوان برادر امی و خانم ها نصرت کوهس��تانی پورمنه و منور مهدی وفائی 
بعنوان خواهران ابوین و خانم کوکب مالوردی اصفهانی همس��ر وی بوده اند. خانم نصرت 
کوهس��تانی در تاریخ 69/10/9 فوت ش��ده و وراث حین الفوت وی خانم طلعت کوهس��تانی 
پورمنه بوده که مش��ارالیه در تاریخ 70/10/20 فوت شده و خواندگان ردیف سوم تا هفتم و 
خانم فخرالس��ادات شهشهانی ورثه حین الفوت وی بوده و خانم فخرالسادات شهشهانی نیز 
فوت کرده و خواندگان ردیف 3 تا 7 ورثه وی می باشند خانم کوکب مالوردی نیز فوت کرده 
و ورثه حین الفوت وی یک نفر برادر امی بنام محمد مالوردی اصفهانی )خوانده ردیف اول( 
می باش��د خانم منور مهدی وفاتی نیز در تاریخ 70/7/28 فوت ش��ده و ورثه حین الفوت وی 
خانم فخرالس��ادات دکتر امین می باشد و با توجه به پاسخ استعالم های ثبتی واصل شده و 
تأیید مالکیت مرحوم حسین ابوطالبی نسبت به پالک های ثبتی مورد خواسته و توافق وراث 
در تقس��یم ماترک متوفی و اختصاص پالک های ثبتی موردخواس��ته در س��هم مرحوم علی 
فرسایی مورث خواهان و با توجه به اعتبار تقسیم نامه مذکور و عدم ارائه دلیلی بر بطالن آن 
و عدم ایراد و خدشه از سوی خواندگان نسبت به آن و دفاعیات غیرمؤثر وکیل خوانده ردیف 
اول و نظر به عمل به تقسیم نامه از سوی خواندگان و صدور آراء از محاکم در تأیید تقسیم 
نامه های ارائه ش��ده دادگاه دعوی را وارد دانس��ته به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 599 
قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به حضور در احد 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سهم االرث خود در پالک های ثبتی 140/1 و 140/5 و 140/6 
و 140/7 بخ��ش 2 ثب��ت اصفهان و پالک 3940 بخش یک ثبت اصفهان و قدرالس��هم از پالک 

ثبتی 92/1269 بخش 11 ثبت تهران در حق خواهان ها به نسبت سهم االرث ایشان را صادر 
و اعالم می کند و نیز خواندگان ملزم به پرداخت مبلغ 1/277/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخ��ت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان ها می باش��ند در خصوص 
الزام خواندگان به انتقال پالک های ثبتی 3940/1 و 3940/2 و 3941 بخش 1 ثبت اصفهان با 
توجه به اینکه مرحوم حسین ابوطالبی مالکیتی در آنها نداشته و مالکیت وی انتقال می یافته و 
وکیل خواهان ها در الیحه تقدیمی اعالم داشته ادعایی نسبت به آن ندارد لذا دادگاه به استناد 
ماده 2 قانون آئین دادرس��ی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رأی صادر شده 
نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. م الف/ 13780 اصالنی- رئیس 

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5700 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420350200182، ش��ماره پرون��ده: 8809980350200566، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 880569، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9010090350202434 و ش��ماره دادنامه مربوطه 8909970350200144 محکوم علیهم 1- 
سعید عطابخش نام پدر: مرتضی 2- محمود سلطانی رهنانی نام پدر: نصراله هر دو مجهول 
المکان محکومند به: 1- غیابًا پرداخت تضامنی مبلغ 159/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 3/131/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان پرداخت خسارت 
به ش��رکت لیزینگ مورخ 83/12/17 لغایت زمان اجرای حکم براس��اس شاخص تورم بانک 
مرکزی در حق محکوم له ش��رکت س��هامی بیمه آسیا نشانی: تهران خ س��پهبد قرنی تقاطع 
طالقانی ش��ماره 104 طبقه دوم دفتر حقوقی بیمه آس��یا و 2- پرداخت نیم عش��ر دولتی در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد. 
3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که 
خ��ود را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز ص��ورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه 
س��ال بع��د از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم 
ب��ه بوده ای��د لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرف��ي نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارای��ي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي 
از م��اده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به م��واردي از قانون اجراي اح��کام و قانون آیین 
دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي 
 مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 13762  قربانی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5701 ش��ماره اجرائیه: 9110420350300334، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300118، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910118، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350302607 تقدیم��ی از س��وی وکیل محکوم له س��یداحمد فدکی نام پدر: محمود 
نش��انی: اصفهان خ مطهری بین پل ش��یری و فلزی جنب ش��یرینی پانته آ ط 3 و براس��اس 
مفاد دادنامه )غیابی( مربوطه به ش��ماره 9109970350300527 صادره از سوی این دادگاه 
محکوم علیهم 1- کمال قریش��ی نام پدر حس��ین 2- مرضیه قریشی نام پدر حسین 3- الهام 
قریشی نام پدر: کمال 4- فاطمه ترابی نام پدر: حسن همگی مجهول المکان بصورت تضامنی 
محکومند به پرداخت مبلغ 122/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2/440/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و همچنین پرداخت 
خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت )که محاس��به آن براساس 
ش��اخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام خواه��د بود( در حق محکوم 
ل��ه تعاون��ی اعتباری ثامن االئمه )ع( نش��انی: اصفهان خ جی مقابل خ ت��االر تعاونی اعتباری 
ثام��ن االئمه )ع(. و همچنین پرداخ��ت مبلغ 6/100/000 ریال بابت ح��ق االجرای دولتی )نیم 
عش��ر دولتی( که باید در حق صندوق دولت بپردازند. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائی��ه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي 
ب��راي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي 
مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 13761 دادخواه- مدیر دفتر ش��عبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
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امام حسین  )ع(:
به درستی که ش��یعیان ما قلبش��ان از هر نا خالصی و حیله و 

تزویری پاک است.

 نخستین مزرعه 
عمودی تجاری جهان 

به گفته کارشناسان، مزارع عمودی می توانند به تغییر شیوه مصرف 
 مواد غذای��ی جهان کمک ک��رده و ای��ن فرصت را برای ش��هرهای 
پر ازدحام فراهم کنن��د که مواد غذایی مورد نی��از خود را به صورت 

مستقل تأمین کنند.
شهر سنگاپور اکنون منزلگاه نخستین مزرعه عمودی تجاری جهان 
است. این مزرعه که توسط شرکت »اس��کای گرینز فارمز« ساخته 
شده، از ساختاری فوالدی و شیش��ه ای برخوردار است. این سازه که 
همانند گلخانه ای عظیم است، با کمک به کشت و پرورش مواد غذایی 
مورد نیاز سنگاپور از وابس��تگی به واردات نیز می کاهد. این مزرعه 
عمودی توانایی تولید روزانه یک تن س��بزیجات ت��ازه را دارد که در 

سوپرمارکت های محلی به فروش می رسد.
در حال حاضر، کشور س��نگاپور تنها 7 درصد از سبزیجات مورد نیاز 
خود را از طریق منابع داخلی تأمین می کند و وابس��تگی ش��دیدی 
به واردات از دیگر کش��ورها دارد، اما مزرعه عمودی جدید می تواند 
منبعی پایدار برای تولید مواد غذایی تازه محسوب شود. این مزرعه از 
120 برج آلومینیومی تشکیل شده که هر کدام 30 متر ارتفاع دارند. 
در حال حاضر تنها سه نوع سبزیجات در این مکان کشت می شود، 
اما شهروندان سنگاپوری به افزایش تنوع محصوالت تولیدی آن در 

آینده امیدوار هستند.  
بر همین اساس، جذب سرمایه برای اضافه کردن 300 برج دیگر در 
دستور کار مالکان این مزرعه قرار دارد که توانایی تولید روزانه دو تن 
سبزیجات را خواهد داشت. اگرچه برچسب قیمت 21 میلیون دالری، 
هزینه ای چشمگیر محسوب می شود، اما در نهایت می تواند به معنای 
خودکفایی کشاورزی شهر سنگاپور باشد. به گفته کارشناسان، مزارع 
عمودی می توانند به تغییر ش��یوه مصرف مواد غذایی جهان کمک 
کرده و این فرصت را برای ش��هرهای پر ازدحام فراهم کنند تا مواد 

غذایی مورد نیاز خود را به صورت مستقل تأمین کنند.

با کمک فناوری جدیدی که می تواند 
گرمای ب��دن را به ب��رق تبدیل کند، 
دفعه بعد که ش��ارژ تلف��ن همراهتان 
تمام شد، می توانید با قرار دادن تلفن 

در دستانتان  آن را شارژ کنید.
محققان با اس��تفاده از فن��اوری نانو، 
ش��یوه ای برای تبدی��ل گرمای بدن 
 به ب��رق یافت��ه ان��د. در این ش��یوه

 لوله های کربنی بس��یار کوچکی در فیبرهای پالستیکی تعبیه کرده و 
آن را به ش��کل پارچه درآورده اند.این فناوری که »Power Felt«نام 

دارد، می تواند تلفن همراه را هنگامی که در درست دارید شارژ کند.
 دان��ش پژوه��ان مرک��ز نانوفن��اوری و م��واد مولکول��ی دانش��گاه 

ویک فورست آمریکا به این فناوری دست یافته اند.
 به گفت��ه پژوهش��گران، ای��ن ش��یوه م��ی تواند نخس��تین م��وج از 
 ش��یوه های ارزان قیمت برای تولید برق باش��د که نس��بت به س��ایر
 شیوه های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی مقرون به صرفه تر است.

ش��اید تاکنون برای ش��ما این س��ؤال مطرح شده باشد 
که علت اف��ت ناگهان��ی س��رعت کامپیوت��ر و کند کار 
 کردن آن چیس��ت و برای بهبود و یا افزایش سرعت آن 
می بایس��ت چه اقدام و یا اقداماتی را انجام داد؟ پاسخ به 
س��ؤال فوق متغیر بوده و ممکن است دالیل متعددی در 
این رابطه وجود داشته باشد. در برخی موارد ممکن است 
با رعایت برخی نکات س��اده در خصوص نحوه نگهداری 
سیستم، مش��کل برطرف گردد و در موارد دیگر ممکن 
 اس��ت مجبور به ارتقای سیس��تم و یا تعوی��ض قطعات 
مسئله دار شویم. در ادامه به برخی نکات اولیه به منظور 

بهبود کارایی سیستم اشاره می شود.

: Scan disk اجرای دقیق   
 وج��ود اش��کال در فای��ل ه��ای ذخیره ش��ده ب��ر روی 
هارد دیسک ممکن اس��ت کاهش کارایی سیستم و بروز 
اشکاالت فیزیکی هارد دیس��ک را به دنبال داشته باشد. 
با اجرای برنام��ه Scan disk می توان تع��داد زیادی از 
خطاهای موجود بر روی هارد دیس��ک را برطرف نمود. 
برنامه ف��وق بررس��ی الزم در خصوص وجود اش��کاالت 
 فیزیکی بر روی هارد دیس��ک را نیز انج��ام خواهد داد. 
به خاطر داشته باشید که با توجه به ظرفیت هارد دیسک 
 نصب ش��ده بر روی کامپیوتر، فرآیند بررس��ی وضعیت 
 هارد دیسک می تواند مدت زمان زیادی به طول انجامد و 

نمی بایست در این فاصله عملیات خاصی انجام داد.

  ح�ذف فای�ل ه�ای موق�ت موج�ود ب�ر روی 
هارد دیسک :

فایل های موقت به آن دس��ته از فایل ها اطالق می شود 
که معموال پس از نصب یک برنامه همچنان بر روی هارد 
دیس��ک باقی می مانند و می توان بدون نگرانی اقدام به 

حذف آنان نمود.

 Cache در  موج�ود  اطالع�ات  ح�ذف    
برنامه مرورگر :

فایل های cache شده، به آن دسته از فایل هایی گفته 
می شود که در زمان استفاده از اینترنت بر روی سیستم 
 ش��ما باقی مانده و اغلب ش��امل تصاویری هس��تند که 
به منظ��ور نمایش صحیح صفح��ات وب، برنامه مرورگر 

مجبور به دریافت آنان از اینترنت شده است.

  defrag نمودن فایل ه�ای موجود بر روی هارد 
دیسک :

"defrag، س��ازماندهی فای��ل ه��ای موج��ود ب��ر روی 
هارد دیس��ک را به گونه ای انجام خواه��د داد که امکان 

بازیابی آنان با سرعت بیشتری میسر می شود.

  اجرای یک برنامه ویروس یاب :
اغلب ویروس های کامپیوتری از درص��د باالیی از منابع 
سیستم استفاده می کنند. همین موضوع می تواند کاهش 
 کارایی سیستم را به دنبال داشته باشد. برخی از ویروس ها

 حتی می توانند باعث از کارافتادن کامل سیستم شوند. 
به منظور برخورد مؤثر با ویروس های موجود همواره سعی 
کنید از یک برنامه آنتی ویروس به روز شده استفاده کرده و 
عملیات پویش به منظور یافتن ویروس را در فواصل زمانی 

خاصی تکرار نمایید.

: Spyware بررسی سیستم به منظور وجود  
تعداد زیادی از وب سای�ت ها بدون آگاهی شما اقدام به 
نصب Spyware بر روی سیس��تم شما می نمایند. یک 
spyware می تواند صرفا  در حد و اندازه یک کوکی ساده 
باشد که وب سایت های مالقات شده توسط شما را در خود 
ثبت می نماید و یا برنامه هایی باشند که امکان دستیابی 
سایر افراد به کامپیوتر شما را فراهم می کنند. در این رابطه 
می توان از برنامه های متعدد Anti Spyware به منظور 

پویش و برخورد با این نوع برنامه ها استفاده کرد.

 علت کاهش سرعت 
در کامپیوتر چیست؟ -314
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ژاپن به عنوان یک��ی ازصنعتی ترین و همچنین پیش��رفته 
 ترین کش��ورهای دنیا ش��ناخته م��ی ش��ود و از آن انتظار 
می رود تا همیش��ه ابداعات جدیدی را رونمایی کند. در دنیا 
همه روزه ابداعات مختلفی به ثبت می رسد که برخی از آنها 
تنها تغییراتی در چیزهای گذش��ته است و برخی دیگر واقعا 
کارایی دارد، اما در این میان هستند ابداعاتی که شاید جدید 

باشند اما اصال به درد نمی خوردند.
 در ژاپن که به عنوان یک کش��ور بسیار پیش��رفته شناخته 
می شود نیز ممکن است ابداعاتی به ثبت برسد که نه تنهایی 
کارایی ندارند بلکه گاهی اوقات بس��یار عجیب و غیر معقول 

نیز هستند.

مجموعه وسایل کشاورزی
حتما با چاقوهای سوئیسی آشنایی دارید 
ب��ا  اب��زار  آنه��ا چندی��ن  در   ک��ه 
کارایی ه��ای مختلف وج��ود دارد و در 
موارد بس��یاری می توان از آنها استفاده 
کرد، ام��ا یک ف��رد ژاپنی به ن��ام »آلن 
تیتچام��اراش« تصمیم گرف��ت تا تمام 
وس��ایل کش��اورزی را به این صورت درآورد. نتیجه این تصمیم 
چیزی جز یک ابزار بسیار س��نگین و بی مصرف نبود. بسیاری از 
کشاورزانی که از این وسیله ها استفاده کردند، بعدها از شرکت این 
فرد به خاطر به وجود آمدن مشکالتی در کمرشان شکایت کردند.

جمع کننده آب باران
چتر، یک وسیله ضروری در روزهای 
بارانی است و می تواند شما را از خیس 
ش��دن نجات دهد. این در حالی است 
که ژاپنی ها از همین چتر استفاده ای 
دیگر کرده اند. آنها یک چتر برعکس 
 تولی��د کردند ت��ا بتوان آب ب��اران را 
جمع آوری کرد. این آب از طریق یک شلنگ به یک بطری که 
همراه شماست می رسد. این وس��یله نه تنها کاربردی ندارد 

بلکه بسیار عجیب بوده و استفاده از آن نیز غیرمعقول است.

وسیله خواب در مترو
تا به ح��ال اف��رادی که در مت��رو و یا 
 اتوبوس به خواب می روند را دیده اید؟

این افراد معموال کنترل سرخودشان 
 را ندارن��د و س��رآنها ممک��ن اس��ت 
برای مدتی به س��مت پایین حرکت 

کند.
 این باعث شده است تا ژاپنی ها به فکر ابداعی برای این رفتار 
بیفتند، آنها یک چاه بازکن را به یک کاله ایمنی پیوند زدند 
و نتیجه آن وس��یله ای بود برای جلوگیری از س��قوط سر به 
س��مت پایین در حین خواب که البته با اس��تقبال خوبی در 

ژاپن روبه رو شد.

دستمال گردگیری کودکان
یکی از مهم ترین نکات نظافتی در هر 
کجای دنیا، تمیز بودن زمین اس��ت و 
البته این کار شاید بسیار سخت باشد 
که هر روز مجبور باشید زمین را تمیز 
کنید. ژاپنی ها بار دیگر ابداعی عجیب 
کرده ان��د. آنها لب��اس های��ی مانند 
دس��تمال های گردگیری برای کودکان درست کرده اند که 
بچه هایی که س��ینه خیز حرکت می کنند می توانند راحت 

زمین را نیز برای شما تمیز کنند.

کاله سرما خوردگی
نام کاله برای ما آشناست ولی این که 
کالهی مخص��وص س��رماخوردگی 
وجود داشته باش��د را شاید تا به حال 
نش��نیده باش��ید. البته در ابتدا باید 
 بدانید که ای��ن کاله درم��ان کننده 
س��رما خوردگی نیست. این کاله یک 
محل برای رول دستمال کاغذی است که باعث می شود شما 
در هر مکانی دس��تمال داش��ته باش��ید و هی��چ وقت بدون 

دستمال نمانید.
 این کاله نه تنها جلوه بس��یار زش��تی دارد، بلکه بسیار هم 

سنگین است و به سرفشار وارد می کند.

از پیوند چاه بازکن با کاله ایمنی تا... 

اخبار ویژه

این روزها خبر مهم و البته تکراری اقتصاد و جامعه ما 
گرانی و باال رفتن قیمت ها با سرعت نور است.لبنیات نیز 
همنوا با سایر اقالم گران می شود. پنیر یکی از لبنیات 
پر طرفدار میان مردم در سراسر جهان است و در کشور 
خودمان هم هواداران زیادی به خصوص سر میز صبحانه 
دارد که البته گران ش��دنش هم ظاهرا باعث نش��ده از 
 یاد ایرانی ها برود، اما نوعی از پنیر هم هس��ت که ویژه 
مرفه هاست. عاشقان پنیر که پول کافی هم دارند برای 
خرید هر کیلو از این پنیر که از شیر االغ تهیه می شود، 
باید 800 پوند پول بدهند. این نوع پنیر در مزرعه ای در بوسنی تهیه می شود و برای تولید 
هر کیلوی آن به 25 لیتر شیر االغ نیاز اس��ت. االغ های پنیر ده در مزرعه زاساویکا در غرب 
 بلگراد پرورش می یابند. شیر االغ ها داخل ظرف های مخصوص ریخته می شود و پنیرهای 
تولید شده پیش از عرضه، کنترل کیفیت می شوند. پنیر االغ در کنار برخی پیتزاهای ایتالیایی 

یا سایر غذاهای لوکس و گران قیمت جهان جای خود را پیدا کرده است.

تفریحگاه دوس��تدار محیط زیس��ت »اِترا س��امارا« 
توسط اس��تودیو »فارو پارتنرش��یپ« طراحی شده 
است. این تفریحگاه یا هتل 5 ستاره، در واقع شامل 
12 ویالی درختی اس��ت ک��ه در جن��گل »بروس 

پنینسوال« کانادا قرار دارد.
 این طرح در لیست »ذخایر زیست کره یونسکو« نیز 
به ثبت رسیده است. به جای آن که ویالها مستقیما 
ب��ه درختان متصل ش��وند، ب��رای هماهنگی هرچه 

 بیش��تر با طبیعت در ه��وا معلق ب��وده و این گون��ه به نظر می رس��د که درخت��ان را در 
آغوش گرفته اند. 

 طراح��ان فارو پارتنرش��یپ این س��وئیت ها را ب��ا الهام از »س��امارا«) محفظه ه��ای دانه 
ملخ مانندی که در فصل پاییز از درختان افرا فرو م��ی ریزند(، طراحی کرده اند. هر ویالی 
درختی برای محافظت از عناصر طبیعی با پوششی کاله مانند )بونت( عایق بندی شده که 

انتظار می رود عملکردی همانند برگ درختان داشته باشد. 

ویالهای درختی دوستدار محیط زیست!گران ترین پنیر جهان از شیر االغ! 
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آگهی مزایده 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد دو قطعه زمین با مشخصات ذیل 

واقع در مبارکه را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 208 مترمربع عرصه1
91-3-302

26/000/000

41/400/000یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 414 مترمربع عرصه2

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/9/11
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/9/12

www.abfa-esfahan.ir دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی 
موضوع فراخوان: تعمیر و بازسازی کنتاکت های الکتریکی در ابعاد مختلف شرکت فوالد مبارکه در کارگاه پیمانکار

مبلغ برآورد اولیه: 1/000/000/000 )یک میلیارد( ریال
 نحوه دریافت فرم های خوداظهاری: سایت ش��رکت فوالد مبارکه www.mobarakeh-steel.ir ← خرید و 
تأمین کنندگان← خری��د ← مدیریت قراردادهای خرید← ف��رم های خوداظهاری تأمین کنن��دگان کاال و خدمات ← 

پیمانکاران نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی
مدارک الزم:

1- اخذ فرم های خوداظهاری از سایت شرکت فوالد مبارکه، تکمیل و تأیید آنها
2- ارائه رزومه کاری همراه مستندات مربوطه

مهلت ارسال مدارک: 1391/09/15
نحوه ارس�ال م�دارک: تحویل کلیه مدارک الزم )فرم های خوداظهاری- رزومه کاری( به قسمت قراردادهای خرید 

خدمات شرکت فوالد مبارکه
* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود.
در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 4897-0335543 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 0335543-3647 

تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 ????

?????
-10+20

-10+20
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3
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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
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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
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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

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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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 
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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
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های
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تلفکس

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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نوبت اول

تبدیل گرمای بدن به برق

شارژ تلفن همراه با گرمای دست
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