
وقتی سمفونی زندگی ناکوک می نوازد 

امروز مهلت ارسال اظهار نامه خود 
اظهاری مالیاتی به پایان می رسد

دنیای تصویر با 
گفتگویی از تیم 
برتون منتشر شد

پازل به هم ریخته زندگی زنان سرپرست خانوار اصفهان 
 ماهیت رژیم صهیونیستی 

با جنگ عجین است 7
 با بدخوابی کودکان

86 چه کنیم؟
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  مبانی فرهنگی مهم ترین اصل  
8در آکادمی ورزش پهلوانی است 

 تحریم ها بهترین فرصت برای 
خودکفایی است

 راه حل بحران سوریه جلوگیری از
 تزریق سالح به این کشور است

مسائل کل کشور را در چند دس��ته می توان تقسیم کرد که مهم ترین آن، 
شرایط بین المللی کشور است. جمهوری اسالمی ایران به یک تجربه جدید 
بین المللی دست پیدا کرده که این تجربه بس��یار ارزشمند است؛ زیرا در 

سنوات گذشته این قدر تحت فشار آمریکا و اروپا...

 زمینه اشتغال 400 نفر
  به صورت مستقیم 

فراهم می شود 

  ریی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با بیان این که فاز توسعه کارخانه 
سیمان شهرکرد در واقع یک کارخانه سیمان جدید است، 
 گفت: فاز توسعه این کارخانه، زمینه اشتغال 400 نفر را 
به صورت مستقیم فراهم می کند. رحمن کرمی در بازدید 
از کارخانه سیمان شهرکرد، افزود: فاز دوم کارخانه سیمان 
 شهرکرد، 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی 

می شود تا اوایل سال 1394 بهره برداری شود. 

س[
س: فار

]عك

2

2

بی نظمی در انتشار
5

 خالف قانون است

برزیل و فرانسه 
به سبک ایرانی!6

مع��اون درآمده��ای مالیاتی اصفه��ان گفت: مهل��ت تحویل 
اظهارنامه ه��ای مالیاتی تا پایان آبان ماه س��ال جاری اس��ت 
و به هی��چ وجه تمدی��د نخواهد ش��د، ولی در مورد کس��انی 
که اظهار نامه های آنها ب��ر مبنای خود اظهاری اس��ت هنوز 
برای آنه��ا فرصت وج��ود دارد. مع��اون درآمده��ای مالیاتی 
اصفه��ان در گفتگویی اختصاصی با زاینده رود با اش��اره به این 
 که در سال 84 طرح مالیاتی با اس��تفاده از تجارب شرکت های

مشاور خارجی برنامه ریزی شد، گفت: با توجه به مشکالتی که 
در نظام امور مالیاتی کشور وجود داشت، سازمان مالیاتی کشور 
برآن شد تا با اس��تفاده از تجارب ش��رکت های خارجی مشاور 
)کانادا، فرانسه( طرح نوینی را برای دریافت اظهارنامه های مالیاتی 
برنامه ریزی کند. وی ادامه داد: پس از بررسی های به عمل آمده 

هم اکنون طرح جامع با پنج محور اساس��ی و 32 زیرمجموعه 
طرح، تعریف ش��ده که هریک از مشکالت و یا تنگناها با تعریف 
طرح مذکور به س��رانجام رس��ید، همچنین قانون اصالح امور 
مالیاتی که اخی��راً در مجلس یک فوریت آن به تصویب رس��ید 
با استفاده از طرح جامع نهایی شد. عباس مزیکی تصریح کرد: 
طبیعتا نظام فعلی درآمدی که برای تأمین کشور مورد نیاز است 
از طریق مالیات تأمین نمی شد و نیاز به روش های جدید داشت که 
با طرح ریزی شرکت مشاور خارجی نرم افزارهای مورد نیاز برای 
اجرای طرح جامع مالیاتی آماده شد. وی اظهار داشت: برای این 
که این طرح بتواند به مرحله اجرایی برس��د، ابتدا زیرساخت ها 
باید آماده ش��ده و ارایه مالیات و کارهای مشابه دیگر به صورت 

الکترونیکی انجام شود.
4

 قیدار همچنان
 پیشتاز است

ناطق نوری، بهترین 
گزینه ریاست جمهوری

تعزیه تنها راه نجات 
موسیقی ایرانی بود

استقالل با شانس 
سپاهان را برد

معماری اصفهان قلب 
معماری ایران است Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
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آگهی مناقصه 
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذی��ل را از طریق 
مناقصه عمومی و با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 

جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

62/000/0001/233/553/994جاریخط انتقال فاضالب شهرک قدس واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-305

116/000/0002/947/118/894جاریخط انتقال فاضالب مجموعه سپهر قسمت اول واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-306

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 1391/9/11
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 1391/9/12

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir  پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

اصفهانی ها بر مبل پايتخت تکيه می زنند 

پليس اصفهان براى شکوه بخشيدن 
به عزادارى هاهمراه مردم است

«زيتون»، روايت يك 
خانواده آمريكايی

+Book
بازارمبل و قيمت هايی كه تمام قد ايستاده اند 

در جلسه معاونت اجتماعی نيروی انتظامی عنوان شد؛ 

10 فناوری تحريم شكن 
در راه است  3

در «ويالی من» خبری از 
بی نظمی های «قهوه تلخ»  نيست 58

4

صاحب لوكس ترين 
5خودرو دنيا كيست؟

ما آرامش می خواهيم
 اما نه آرامش قبرستانی

 گفتگوی اختصاصی زاينده رود  با فرزاد مؤتمن

اين روزها نه پول داريم و نه فيلمنامه 

من معتقدم اگر آقاى احمدى نژاد بخواهد حرفی بزند و كشور را دچار 
بحران كند، خب تریبون هاى  مختلفی را در اختيار دارد و صرفاً مجلس 
ــان در معرض صحبت و مصاحبه است. اصل قضيه  نيست. هر روز ایش
به نظر من این روحيه محافظه كارى است كه در بعضی از  این دوستان 

وجود دارد كه كًال با هرگونه تنشی مخالف هستند. 

 بازگشت مناظره های 
داغ به سيما

سال 1360 چندماهی قبل از شهادت آیت اهللا بهشتی، 
مناظراتی با عنوان «آزادى، هرج و مرج، زورمدارى» 
ــالمی ایران پخش می شد؛  ــيماى جمهورى اس از س
ــرف آن نورالدین  ــی ایدئولوژیك كه یك ط مناظرات
ــرف دیگرش  ــود و ط ــان طبرى ب ــورى و احس كيان
ــتی و آیت اهللا مصباح یزدى. در  آیت اهللا شهيد بهش
جریان یکی از این مناظرات، مجرى برنامه می پرسد: 
« فرض كنيم انقالب ایران یك انقالب ماركسيستی 

بود، در آن صورت آیا اجازه می دادند ...

2

5

شطرنج بازان اصفهانى 
6

سكو را از دست دادند

كمترين فساد ادارى و مالى در
 كدام نهاد است؟4

ساختمان معاونت اجتماعی فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
ــت  دیروز ميزبان خبرنگاران اصفهانی بود تا در روزهاى نخس
ــن مركز را  ــی و اهداف ای ــال، رویکردهاى كل ماه محرم امس
اطالع رسانی كند. سرهنگ جهانگير كریمي در همين راستا  به 
نامگذاري هفته اول ماه محرم به نام هفته احياي امر به معروف 
و نهي از منکر اشاره كرد. آنچه در ادامه می آید بخش هایی از 
حرف هاى مطرح شده دراین جلسه از سوى مردان سبزپوش  

معاونت اجتماعی نيروى انتظامی استان اصفهان است. 

ــال همراهي با مردم براي شکوه  رویکرد پليس در محرم امس
بخشيدن به عزاداري هاست.  از آنجا كه امام حسين (ع) براي 
احياي امر به معروف و نهي از منکر و زدودن غبار انحراف و فساد 
از جامعه اسالمي و زنده نگهداشتن دین جدش رسول اهللا(ص) 
قيام و جان خود و اهل بيتش را قرباني كرد، به همين جهت بر 
همه ما مسلمانان و پيروان صدیق آن حضرت واجب و الزم است 

كه راه او را ادامه داده و...
3

براى دفاع از غزه 
لحظه شمارى می کنيم

واليتمدارى درس مهم 
مکتب حسينی است

آموزش رايگان امداد و 
نجات به جامعه خبرى

لذت بردن استقاللی ها 
با قلعه نويی!

خشکسالی خسارتی به 
فضاى سبز نزده است
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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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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

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

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

آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

تلفن:
6265583

جناب آقای حسین ریاحی
مدیر محترم روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت

با کمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت پدر گرامیتان را تس��لیت عرض نموده و برای آن 
مرحوم رحمت و غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر از درگاه احدیت 

آرزومندیم.
روابط عمومی روزنامه زاینده رود



چهره روزیادداشت

تکذیب خبر آزادی مهدی هاشمی
سیدمحمود علیزاده طباطبائی درمورد برخی شایعات مبنی بر احتمال 
آزادی قریب الوقوع مهدی هاش��می  اظهار داش��ت: مهدی همچنان در 
بازداشت به سر می برد و تا چند روز دیگر مدت بازداشت دو ماهه وی تمام 
می شود. وکیل مهدی هاش��می افزود: در صورت نیاز به ادامه بازداشت 
موکلم، دادگاه باید در این خصوص تصمیم گیری کند. وی در پاس��خ به 
سؤالی مبنی بر موارد تفهیم اتهام شده به مهدی هاشمی گفت: دیداری 
با وی نداش��ته ام و در جریان جزئیات موارد تفهیم اتهام ش��ده به مهدی 
هاش��می قرار ندارم. علیزاده طباطبائی همچنین شایعه بازداشت خود 

را نیز تکذیب کرد.

اعزام هیأت پارلمانی ایران به  غزه
 قطعی  شد

سیدحس��ین نقوی نماینده مردم ورامین و س��خنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
اعزام هیأت پارلمانی ایران به غزه قطعی بوده و اقدامات قانونی در این 
زمینه در حال پیگیری است. وی افزود: با توجه به جنایات و تجاوزات 
رژیم اش��غالگر قدس در روزهای اخیر و همچنین س��کوت مرگبار 
مجامع و محافل بین المللی و ضرورت توجه جدی به آالم، نیازهای 
اولیه و حمایت های انسان دوستانه و روحیه بخشی به مقاومت مردم 
مظلوم غزه، اعزام هیأت پارلمانی به غزه قطعی و اقدامات قانونی آن 

در حال پیگیری است.

 جریان انحرافی قطعا 
برای انتخابات سال آینده برنامه دارد

غالمرضا اس��دالهی نماینده مجلس  گفت: جری��ان انحرافی قطعا برای 
انتخابات سال آینده برنامه دارد و از طریق تخریب چهره های اصولگرا و 
انقالبی کشور قصد دارد به مقاصد خود  برسد. وی  در ادامه به امیدواری 
رییس دفتر رییس جمهور به حضور در جمع کاندیداهای نهایی انتخابات 
سال 92 اش��اره کرد و افزود: شنیده ام که مش��ایی اعالم کرده که برای 
انتخابات، گام به میدان خواهد گذاشت و صالحیت هم دارد. البته هرچند 
این موضوع توسط دفتر ریاست جمهوری تکذیب شد، اما ما می دانیم که 

این گروه برنامه های خاص خود را دارند.

 رییس جمهور 14 آذر 
به صحن علنی مجلس می آید

شاهین محمد صادقی عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به زمان حضور رییس جمهور در مجلس برای پاسخ به سؤاالت نمایندگان 
گفت: دولت به صورت شفاهی به هیأت رییسه مجلس اعالم کرده است 
که رییس جمهور 14 آذر در مجلس حضور پیدا می کند. وی افزود: دولت 
تاکنون نامه رس��می در خصوص حضور رییس جمهور در روز 14 آذر به 
مجلس ارسال نکرده است. طرح س��ؤال از رییس جمهور شامل سؤاالت 
اقتصادی نمایندگان است که این سؤاالت مربوط به نابسامانی های اخیر 

اقتصادی به خصوص بازار ارز است.

آمریکا به مذاکره با ایران نیاز دارد
یداهلل جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با اشاره به پالس ها و کدهای آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران، اعالم  
آمادگی آشکار این کشور برای مذاکره را نشان دهنده نیاز آنها به مذاکره 
دانست و اظهار داشت: آنها به شدت احس��اس می کنند مذاکره با ایران 
می تواند در حوزه های گوناگون داخلی و خارج��ی به ویژه در خاورمیانه 
برای آنها راهگش��ا باش��د. وی افزود: ما برای تصمیم   گیری در این حوزه 
باید به اصول و مبانی خودمان برگردیم و این که مذاکره در حوزه سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی بر اساس چه مبانی و اصولی باید انجام بگیرد و 

چه اهدافی را تعقیب کند.

 ناطق نوری بهترین گزینه
 ریاست جمهوری 

حجت االسالم تیمورعلی عسگری مشاور آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی 
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: برداش��تم این اس��ت که 
هاشمی به دالیلی سعی خواهد کرد در انتخابات شرکت نکرده و کاندیدا 
نشود، ولی به دالیل خیلی زیادی هم در انتخابات فعال خواهد بود تا یک 
کاندیدای کارآمد، سکان ریاست جمهوری و س��کان اجرا را در کشور به 
دس��ت بگیرد. وی در ادامه افزود: ناطق نوری ثبوتا و اثباتا بهترین گزینه 
برای کاندیداتوری اس��ت. در آن صحبتی که رس��انه ای شد، آقای ناطق 
اصرار داشته که هاشمی کاندیدا ش��ود، اما هاشمی گفته که وی کاندیدا 
شود. هاشمی تأکیدش بر این بوده که »نه دیگر من حالش را دارم و نه نظام 
ظرفیتش را دارد.« وی هچنین درمورد کاندیداتوری خاتمی در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت که نظر هاشمی رفسنجانی نیز این نیست که 
خاتمی در انتخابات شرکت کند، برای این که واقع بینی حکم می کند 

که این کار را نکند.

در موسلم حج، وحدت و تکثر دنیای اسلام عینیت 
می یابد

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
روز گذشته در دیدار با مسئوالن و دست اندرکاران حج امسال، 
حج را یک واجب استثنایی دانس��تند و با تأکید بر مسأله مهم 
وحدت در دنیای اس��الم خاطرنش��ان کردند: در موسم حج، 
وحدت، عظمت و تکثر دنیای اسالم عینیت می یابد که باید از 

این ظرفیت به نحو شایسته ای استفاده کرد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به این ک��ه فریضه حج 
ترکیبی از عناصر عبادت، تضرع و حضور سیاسی و اجتماعی 
است، خاطر نشان کردند: تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، 
 دغدغه حجاج ایران��ی صرفاً معطوف به انج��ام صحیح اعمال 
حج بود، در حالی که این اجتماع بزرگ و استثنایی دربرگیرنده 
ش��اخص های مهم دیگری نظی��ر تکثر و عظم��ت و وحدت 
 اس��ت که می تواند حرکت جدیدی در راستای انسان سازی، 
جامعه سازی و اتحاد اسالمی را شکل بدهد و این نگاه متعالی 

باید به حجاج غیر ایرانی نیز منتقل شود.

تشدید اختافات به جامعه اسامی تزریق می شود
اهمیت وحدت شیعه و سنی نکته دیگری بود که رهبر انقالب 

مورد تأکید قرار دادند. ایشان با بیان این که اختالف میان شیعه 
و سنی مس��أله جدیدی نیست و از گذش��ته نیز وجود داشته 
اس��ت، افزودند: اما در س��ال های اخیر این اختالفات به طور 
غیرطبیعی افزایش یافته که نشان می دهد تشدید اختالفات، 

به جامعه اسالمی تزریق و تحمیل می شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای صرف تأکید بر وحدت و تفاهم میان 
شیعه و سنی را کافی ندانس��تند و تصریح کردند: برخی از این 
اختالفات ناش��ی از توهمات و شبهات اس��ت که این تصورات 
نادرست باید اصالح شود و در عین حال منشأ بخش دیگری از 
اختالفات، رفتارهای غلط اس��ت که باید این موارد نیز به طور 

دقیق شناسایی و حل شود.

منطق جمهوری اسامی در قضیه سوریه کامًا روشن 
است

گشودن گره های ذهنی سیاس��ی حجاج نکته سومی بود که 
رهبر انقالب اس��المی خطاب به دس��ت اندرکاران حج مورد 
تأکید قرار دادن��د. ایش��ان از ناآرامی ها در س��وریه به عنوان 
نمونه یکی از این گره های ذهنی یاد کردن��د و با بیان این که 
 منطق جمهوری اس��المی در قضیه سوریه کاماًل روشن است، 
افزودند: واقعیت مسأله سوریه این است که جبهه استکبار قصد 

دارد حلقه وصل زنجیره مقاومت در منطقه را که در همسایگی 
رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد، نابود کند.

 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، راه ح��ل بح��ران س��وریه را 
جلوگیری از تزریق سالح به داخل این کشور خواندند و تصریح 
کردند: چنانچه در هر کش��وری، مخالفان از خارج آن کش��ور 
به سالح مجهز ش��وند، به طور طبیعی، نظام حاکم نیز با آنها 

برخورد خواهد کرد. 
رهبر انقالب اس��المی 
افزودند: اگر مخالفان 
در س��وریه دس��ت از 
س��الح بردارند امکان 
دول��ت  از  مطالب��ه 
برای ش��نیدن نظرات 
مخالفان و اجازه دادن 
ب��ه آنه��ا ب��رای بیان 
مواض��ع خ��ود وجود 

خواهد داشت.

به هیلچ حدی 
از پیشرفت در ارایه 
خدمات بله حجاج 

قانع نباشید
رهبر انقالب اس��المی 
در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خود با تشکر 
از خدمات ارایه ش��ده 
به حج��اج و همچنین 
تأکی��د ب��ر تقوی��ت 

روزافزون همکاری میان دس��ت اندرکاران حج، خاطر نش��ان 
کردند: به هیچ حدی از پیش��رفت در ارای��ه خدمات رفاهی و 

تبلیغی به حجاج قانع نباشید.
در ابتدای این دیدار حجت االسالم و المسلمین قاضی عسگر، 
نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حج��اج ایرانی در گزارش��ی 
مجموعه اقدامات بعث��ه رهبر معظم انق��الب در زمینه های 

فرهنگی، معنوی و بین المللی حج را بیان کرد.
در ادامه همچنین، حجت االس��الم و المس��لمین سیداحمد 
موسوی، رییس سازمان حج و زیارت گزارشی از عملکرد بخش 
اجرایی و عملیاتی حج امسال و نحوه رسیدگی به کاروان های 

اعزامی ارایه کرد.

بیانات مهم رهبر انقاب در خصوص بحران سوریه 

کودکان غزه را بکشید!راه حل بحران سوریه جلوگیری از تزریق سالح به این کشور است
شورای خاخام های اسرائیل در کرانه باختری در بیانیه ای 
 که برای جامعه ع��رب به طور ع��ام و برای م��ردم لبنان 
به طور خاص ارسال کرد، از رژیم صهیونیستی خواست به 
ارتش این رژیم دستور کشتار غیر نظامیان لبنان و غزه را 
بدهد. شورای خاخام ها در پایان یکی از نشست های این 
شورا بیانیه خود را صادر کرد که از شبکه هفت تلویزیون 
رژیم صهیونیستی نیز پخش شد. در بیانیه این شورا ادعا 
ش��ده اس��ت: »تورات کش��تار زنان و کودکان را در زمان 
جنگ جایز می دان��د و هر که ب��ه کودکان غ��زه و لبنان 
 رحم کند، به کودکان اس��رائیل نگاهی وحش��یانه دارد.« 
تنظیم  کنندگان این بیانیه از شهروندان لبنانی و فلسطینی 
به عنوان طرفداران دش��من یاد کردن��د و از کابینه رژیم 
صهیونیستی خواستند بر اساس متن تورات، دستور کشتار 

غیرنظامیان فلسطینی و لبنانی را صادر کند. 

 اعتراف اسرائیل 
به توان موشکی مقاومت

دس��تگاه اطالعاتی رژیم صهیونیس��تی اعت��راف کرد: 
حماس تقریبا 10هزار موش��ک در اختی��ار دارد.کانال 
دهم تلویزیون اسرائیل اعالم کرد: بر اساس برآوردهای 
ارتش اس��رائیل، حدود 12 الی 16 هزار موشک دوربرد 
و برد متوسط در غزه وجود داش��ته است. از سوی دیگر 
گردان های عزالدین قس��ام ش��اخه نظام��ی حماس از 
شلیک موش��ک فجر 5  به تل آویو در واکنش به بمباران 
وحشیانه منزل یک خانواده فلسطینی در غرب نوار غزه، 

خبر دادند.

70 درصد اسرائیلی ها 
مخالف جنگ در غزه هستند

 بر اس��اس ی��ک نظرس��نجی ک��ه روزنامه صهیونیس��تی 
هاآرت��ص انج��ام داده اس��ت، 84 درص��د از س��اکنان 
س��رزمین های اش��غالی، از آغ��از عملیات س��تون ابر ها و 
حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه حمایت 
می کنند. این در حالی است که 12 درصد از رأی دهندگان، 
مخالف این عملیات بوده و 4 درصد نیز پاس��خی نداشته و 
یا از پاس��خ دادن به این س��ؤال خودداری کردند. بنا براین 
گزارش، اگر نسبت نژادی عرب و یهودی در این نظرسنجی 
مورد توجه قرار گیرد،90درصد از یهودیان ساکن اسرائیل 

با عملیات ستون ابر ها موافق هستند.

خبر کوتاه

اخبار بین الملل 

 تحریم ها بهترین فرصت 
برای خود کفایی است

الریجانی /رییس مجلس شورای اسالمی

مسائل کل کشور را در چند دسته می توان تقسیم کرد که مهم ترین 
آن، شرایط بین المللی کشور است.

 جمهوری اس��المی ایران به یک تجربه جدید بین المللی دست پیدا 
کرده که این تجربه بس��یار ارزشمند اس��ت، زیرا در سنوات گذشته 
این قدر تحت فش��ار آمریکا و اروپا به غیر از فشارهای شورای امنیت 
نبوده ایم و این بهترین زمان جهت خودسازی و رسیدن به خودکفایی 
و نشان دادن اراده قوی ملت 
ایران در برابر خواسته هایشان 

است.
 با برنامه ری��زی باید وضعیت 
فعلی را سروس��امان داد، زیرا 
از ظرفیت اقتصادی مناسبی 
برخوردار هس��تیم که اگر از 
آنها اس��تفاده شود مشکالت 

موجود مرتفع خواهد شد.
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کشورهای اسالمی نگذارند مظلوم کشی در سایه سکوت تکرار شود

آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی در بیانیه ای ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، 
 از همه وجدان های بیدار در اقصی نقاط دنیا و به خصوص در کش��ورهای اس��المی و سازمان های 

بین المللی خواست نگذارند مظلوم کشی در سایه سکوت های خیانت بار تکرار شود.

»پارازیت«  برای سامتی 
مضر نیست 

گفتگوی تلفنی 
احمدی نژاد و مرسی 

احمد آریایی نژاد نماینده مجلس  با اشاره به جلسه کمیسیون بهداشت با حضور 
مسئوالنی از وزارت بهداشت، نیروهای مسلح و مخابرات گفت: در این جلسه 
که دستورش بررسی مضر بودن پارازیت های ارسالی به ماهواره ها بر سالمت 
مردم بود، مسئوالن مربوطه تأکید کردند که ارسال پارازیت ها هیچ مشکلی 
برای سالمتی مردم ایجاد نمی کند. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه 
داد: در شرایط فعلی عده ای معتقد هس��تند که این پارازیت ها زیانبار است و 
عده ای معتقدندکه چنین زیانی هنوز ثابت نش��ده است. آریایی نژاد با بیان 
این که نمی توانیم طبق تئوری های اثبات نشده قانونی له یا علیه چیزی 
تصویب کنیم، گفت: آقایان می گویند که پارازیت های ارس��الی مشکلی 

برای سالمت مردم ندارد.

 محمود احمدی نژاد در مکالم��ه تلفنی با رییس جمهور مص��ر با قدردانی از 
تالش های وی برای برق��راری آرامش، امنیت و ثبات در غزه اظهار داش��ت: 
تکلیف انس��انی و دینی بر ما حکم می کند که برای جلوگیری از کشتار مردم 
بی گناه غزه و برقراری آرامش و امنیت پایدار در این منطقه و نیز تمام سرزمین 
فلسطین تالش کنیم. رییس جنبش عدم تعهد با اشاره به نگرانی های موجود 
در بین ملت های منطقه و جهان از تجاوز رژیم صهیونیستی گفت: باید با طرح 
مشخصی برای جلوگیری از تداوم کش��تار و خونریزی در غزه وارد عمل شد 
تا براس��اس رایزنی با سایر کش��ورها، اجماعی در عرصه بین المللی علیه این 
تجاوزگری ایجاد گردد. وی تصریح کرد: الزم اس��ت تمام تالش خود را برای 

پایان بخشیدن به کشتار و قتل عام مردم مظلوم غزه و فلسطین به کار گیریم.

نشست مش��ترک و غیر رس��می تعدادی از نمایندگان 
مجلس با رییس جمهور و تعدادی از اعضای دولت برگزار 
شد. در این جلس��ه احمدی نژاد اهمیت تمرکز مدیریت 
در کش��ور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: بدیهی 
است اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای 
انجام امور اجرای��ی تصمیم گیری و اعم��ال نظر کنند، 
بدون تردید نمی توان به درستی مدیریت کرده و نتیجه 

مطلوب گرفت. 
احمدی نژاد تأکید ک��رد: ما جانمان را ف��دای انقالب و 
ارزش های الهی می دانیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که 
به خاطر مطامع سیاسی و قدرت و ثروت اندوزی صدمه ای 
به اصول و آرمان های انقالب وارد شود. رییس جمهور در 
ادامه بر کار خالصانه برای خدا تأکید کرد و گفت: دولت 
بدون مجلس و مجلس بدون دول��ت معنا ندارد و دولت 
خود را همراه و دوس��ت نمایندگان و بازوی کارشناسی 
مجلس شورای اس��المی می داند. رییس جمهور افزود: 
اگرچه عده ای تالش دارند با خبررسانی های ناجوانمردانه 
و دروغ پراکن��ی، القائات��ی علیه دولت انج��ام دهند، اما 
بی تردید از چنین اقداماتی سودی نخواهند برد و دولت 
و مجلس با ه��م و در کنار یکدیگر از موانع و فش��ارهای 

دشمنان عبور خواهند کرد. 

 محمد اس��ماعیل کوثری نماینده مجل��س  در رابطه با 
 حمله رژیم صهیونیس��تی ب��ه غزه بیان داش��ت: حمله 
همه جانبه نظامی اسرائیل به فلس��طین و کشتار مردم 
این کشور را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد. وی 
توضیح داد: اول این که اسرائیل درشرایط و اوضاع فعلی 
منطقه و جهان با حمله به فلس��طین و با تصور پیروزی، 
تصمیم دارد روحیه م��ردم و مخصوصا نیروهای نظامی 
خود را افزایش دهد و به نوعی تجدید قوا کند و در خیال 
خود با پیروزی در این جنگ ب��ه جهانیان اثبات کند که 
قدرت اول منطقه است و می تواند حرکت هایی فراتر از 
منطقه انجام دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ادامه داد: دوم این که کشورهای آمریکا 
و قطر و عربستان و ترکیه، چون در سوریه نتوانستند به 
نتیجه برسند، به دنبال این هستند که به زنجیره مقاومت 
در فلس��طین آس��یب بزنند. وی اف��زود: در حال حاضر 
مشاهده می کنیم که این کش��ورها هم در سوریه و هم 
در فلسطین با توجه به ایستادگی سوریه و فلسطین، از 
رسیدن به اهداف خود ناکام هستند و مطمئنا دشمنان 
مقاومت و در رأس آنها اسرائیل، در این جنگ شکستی 

سنگین تر از جنگ 22 روزه متحمل خواهند شد.

اس��ماعیل احمدی مقدم درباره همکاری ناجا با کمیته 
امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
برای پیگیری نحوه مرگ س��تار بهشتی )وبالگ نویس( 
اظهار داشت: نمایندگان نیروی انتظامی توضیحات الزم 
را به کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
داده اند و نتیجه گزارش نیز در صحن مجلس قرائت شد.

 فرمانده نیروی انتظامی افزود: همچنین افرادی از سوی 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای 
تحقیق درباره مرگ ستار بهش��تی، منصوب شدند. وی 
تصریح ک��رد: عال ءالدین بروجردی رییس کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نامه ای برای من 
نوشت که مهدی دواتگری را در آن به عنوان نماینده این 
کمیسیون برای بازدید از بازداشتگاه رباط کریم، معرفی 
کرد که من دس��تور همکاری با مجل��س را صادر کردم. 
همچنین احمدی مق��دم درباره برخورد ب��ا عامالن این 
مسئله گفت: هنوز در مرحله تحقیقات قرار داریم و اول 
باید اصل مسئله روشن شود. وی با اشاره به دالیل حضور 
در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: 
با نزدیکی به دوره بودجه ریزی، گزارشی درباره آخرین 

عملکرد های ناجا در سال  جاری ارایه دادیم.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه گفت: هیچ انسان عاقلی 
 مخالف گفتگو نیس��ت. همه انس��ان های عاقل به دنبال
گفتگو و عبور از بحران ها به شکل مسالمت آمیز هستند.

وی افزود: این عقالنی نیست که انس��انی به دنبال جنگ 
باشد و کسی که صدای خش��ونت را بلند می کند مسئول 
اس��ت. وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نش��ان کرد: ما 
در اجالس ته��ران صدای خود را ص��دای صلح و مداومت 
می دانیم و خواستار مس��المت آمیز بودن اوضاع هستیم.

صالحی ادامه داد : ما تأکید کردیم که طی20 ماه گذشته 
در کنار حق و ملت سوریه ماندیم و تالش های ما براساس 
دستاوردهای اساسی و مسائل اساسی سیاسی بود که از آن 
جمله عدم دخالت در امور داخلی کشور و اصرار در برقراری 
آرامش و ثبات در کشور بود که هرچه انجام داده ایم در این 
چارچوب بوده است. وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: 
خشونت باید متوقف ش��ود تا قدم های بعدی را برداریم.  
همه کسانی که پیشنهاد دادند از جمله اخضر ابراهیمی و 
دیگران نیز بر همین مسئله تأکید داشتند. صالحی تأکید 
کرد: ما تماس های خود را ب��ا معارضه ادامه خواهیم داد و 
فکر می کنم قدم اولیه تهران یقینا می تواند قدم مبارکی 
در جهت توجیه این مسئله که معارضه با دولت بنشینند و 

بحران سوریه را مدیریت کنند، باشد.

بین الملل نیروی انتظامیدولت وزارت امور خارجه

در جلسه دولت و نمایندگان  
چه گذشت؟ 

جنگ در غزه به خاطر 
بن بست در سوریه است

 بازدید نماینده مجلس 
از بازداشتگاه رباط کریم 

تماس ها   را بامخالفان 
سوری ادامه خواهیم داد
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تا پیش از پیروزی انقاب 
اسامی، دغدغه حجاج 

ایرانی صرفًا معطوف 
به انجام صحیح اعمال 

حج بود، در حالی که این 
اجتماع بزرگ و استثنایی 
دربرگیرنده شاخص های 
مهم دیگری نظیر تکثر و 
عظمت و وحدت است که 
می تواند حرکت جدیدی 
 در راستای انسان سازی، 

جامعه سازی و اتحاد 
اسامی را شکل بدهد 
و این نگاه متعالی باید 

به حجاج غیر ایرانی نیز 
منتقل شود
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 مسدود شدن کامل خیابان ها
 در ایام تاسوعا و عاشورا

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: میدان انقالب 
و چهارراه تختی به سمت میدان امام حسین)ع(، چهارراه شکرشکن و 
خیابان سپه به سمت میدان امام)ره(، خیابان اس��تانداری، خیابان باغ 
گلدسته، خیابان هشت بهشت، خیابان هاتف، خیابان عبدالرزاق، میدان 
امام علی و خیابان عالمه مجلسی در ایام تاسوعا و عاشورا مسدود خواهند 
شد. سرهنگ حس��ین غالمی در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: با توجه به 
حضور دسته های س��ینه زنی و عزاداری در سطح شهر، محدودیت های 
ترافیکی هم اکنون با توجه به اعالم هی��أت مذهبی به پلیس راهور اجرا 

خواهد شد. 

شهرداری گلدشت، از قطب های 
گردشگری استان اصفهان

معاون عمران استانداری اصفهان گفت: ش��هرداری گلدشت با رویکرد 
گردش��گری می تواند به یکی از قطب های گردشگری شهری در غرب 
کالنشهر اصفهان تبدیل ش��ود. مهدی جمالی نژاد، معاون امور عمرانی 
اس��تانداری اصفهان در بازدید از پروژه های عمرانی و گردشگری شهر 
گلدشت با اشاره به موقعیت ویژه این ش��هر در غرب کالنشهر اصفهان، 
گفت: سرمایه گذاری در بخش گردش��گری یکی از راهبردهای توسعه 
شهر گلدشت است. وی با اشاره به این که گردشگری شهری یکی از مهم 
ترین الگوهای فضایی گردشگری را شکل می دهد، اظهار داشت: امروزه 
یکی از مهم ترین کاربری های ش��هری، ارایه خدمات گردشگری نوین 
است. معاون عمران اس��تانداری اصفهان گفت: در شهرها ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل زیادی وجود دارد که خود باعث به وجود آمدن گونه های 

مختلف گردشگری می شود. 

جمعیت هالل احمر ایران قوی ترین و 
بزرگ ترین جمعیت ها در منطقه است

مدیر کل عملی��ات و برنامه ه��ای بین المللی س��ازمان جمعیت هالل 
احمر گفت: جمعیت هالل احمر ایران یک��ی از قوی ترین و بزرگ ترین 
جمعیت ها در منطقه اس��ت و هیچ شک وش��به ای به آن نیست. داوود 
پورخان علی اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه  منعقد شده بین فدراسیون 
بین المللی جمعیت صلیب س��رخ و هالل احمر و قرارداد بس��ته شده با 
کشورهای عضو MENA)کشورهای خاورمیانه،شمال آفریقا و خلیج 
فارس( مقرر شد دوره های آموزشی تخصصی امداد ونجات هر ساله در 
این کشورها برگزار شود. وی با اش��اره به این که 10 سال پیش آخرین 
دوره آموزشی آر دی آر تی در ایران برگزار شد، ادامه داد: این آموزش ها 
استاندارد جهانی است و در کش��ورهای مختلف از سال های گذشته به 
صورت دوره ای برگزار می شود. مدیرکل عملیات و برنامه های بین المللی 
س��ازمان جمعیت هالل احمر تصریح کرد: س��ال گذشته آموزش های 
عملیاتی پاسخگویی به س��وانح در اصفهان برگزار شد و در ادامه همان 
برنامه امسال نیز تیم های پاسخگو به س��وانح منطقه منا از بخش های 

پشتیبانی در حال اجراست.

150شهروند اصفهانی ناظر افتخاری 
تخلفات شهری شدند

دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفهان گفت: همزمان با 
برگزاری آیین اختتامیه تجلیل از برگزیدگان مس��ابقه بزرگ سدمعبر، 
حدود150 تن از شهروندان اصفهان به عنوان ناظران افتخاری تخلفات 
شهری انتخاب شدند. مهدی بقایی با اعالم این خبر اظهار داشت: در آبان 
س��ال جاری با برگزاری مس��ابقه ای بیش از 100 هزار بروشور و تراکت 
آموزشی با محور تخلفات ش��هری و به ویژه تخلف س��د معبر در میان 

شهروندان مناطق مختلف شهر توزیع شد. 

گشتی در اخبار

برخورد جدی با قمه زنی
سردار عبدالرضا آقاخانی

در خصوص تمهیدات فرماندهی انتظامی استان اصفهان برای پیشگیری 
از انجام برخی اعمال انحرافی در مراسم های عزاداری ماه محرم از حدود 
سه ماه قبل از ماه محرم جلسات مختلف و متعددی با علما، روحانیون و 
مسئوالن هیأت های مذهبی برگزار ش��ده و کتابچه ها و ویژه نامه های 
مخصوصی در زمینه نقد و تقبیح اعمال انحرافی و خرافی در مراسم های 
عزاداری منتشر و در بین عاش��قان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( توزیع 
شده است. در این زمینه دس��تگاه های فرهنگی می توانند با نشان دادن 
چهره زیبا از عزاداری های ش��هرهای مختلف و ارایه تصویری درس��ت و 

صحیح از عزاداری خداپسندانه 
و امام زم��ان )عج( پس��ند، به 
شکوه عزاداری ها و حذف کامل 
این گونه اعم��ال کمک کنند. 
نیروی انتظامی معتقد اس��ت 
اعمال انحرافی چون قمه زنی، 
زنجیرزنی و آسیب وارد کردن به 
خود در انظار عمومی می تواند 

بهانه به دست دشمن بدهد.
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چهره روز
روز شمارساخت نخستین شهرک فناوری تخصصی در اصفهان

وحدت پور، مدیر شهرک فناوری اصفهان گفت: با بهره برداری از مرحله نخست 
این شهرک به وسعت۳0 هکتار، شرکت های دانش بنیان در زمینه های سرامیک، 

پلیمرها، کامپوزیت ها و مواد فلزی پیشرفته فعالیت می کنند.
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 اشتغال بیش از
 500 زندانی در آینده

پول مردم نباید برای 
پاالیشگاه هزینه شود

امیری، مدیر کل زندان های استان اصفهان در جلسه دیدار و گفتگو با حبیبی، 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان از ایجاد زمینه اشتغال 500 زندانی در آینده ای 

نزدیک خبر داد. 
رمضان امیری، مدیر کل زندان های استان اصفهان در حاشیه بازدید حبیبی 
دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان در جمع کارکن��ان و مددجویان با ابراز 
خرسندی از حضور دادس��تان اصفهان گفت: دادس��تان اصفهان در تمامی 
مواقع از جمله در بحث های اش��تغال پیش قدم و در بسیاری از مواقع جلوتر 
 از بخشنامه های مرکز عمل کرده اس��ت. وی در ادامه با اش��اره به تفکرات و 
دیدگاه های مسئولین  قضایی استان عنوان کرد: رییس کل دادگستری استان 
و دادستان و معاونین تأکید خاصی بر اصالح و تربیت مددجویان تا قبل از آزادی 

و دوران تحمل کیفر دارند.

ش��هردار منطقه دو اصفهان با انتقاد از این که پاالیشگاه هیچ هزینه ای را در 
خصوص فضای سبز این محدوده پرداخت نکرده، گفت: عادالنه نیست بودجه 
شهروندان برای حفظ و نگهداری فضای جنگلی پاالیشگاه هزینه شود. محمد 
فیض با بیان این مطلب به ایمنا گفت: شهرداری اصفهان 1۳0 هکتار زمین را 
در محدوده پاالیشگاه به فضای جنگل کاری تبدیل کرده، این در حالی است که 
عمق آب های زیرزمینی در این منطقه به بیش از 1۳0 متر می رسد و دسترسی 
به آب جهت آبیاری این فضای سبز بسیار مشکل است، لذا شهرداری با تانکر و 
روش قطره ای آبرسانی می کند. وی تصریح کرد: در حدود 100 هکتار فضای 
سبز این محدوده جزو شاهین شهر است اما ش��هرداری منطقه دو به منظور 
کاهش آالینده های پاالیش��گاه، احداث و نگهداری 1۳0 هکتار فضای س��بز 

را انجام داده است.

گزارش تصویری/ اصفهان این روزها سیاه پوش است

امروزه تورم باال، گرانی و خیل��ی چیزهای دیگر 
چنان دست برگردن زنان سرپرست خانوار حلقه 
کرده که حتی تحت پوش��ش بودن بهزیس��تی و 
کمیته امداد هم  آنها را نج��ات نمی دهد. گرچه 
برخی از زنان سرپرس��ت خانوار کار می کنند تا 
بتوانند از عهده خرج و مخارج خود و فرزندانشان 
بربیایند، اما درآمدها آنقدر ناچیز است که تأمین 
مایحت��اج را برنمی تاب��د. بعضی از ای��ن زنان در 
 کارگاه های ف��رش و تولیدی ها مش��غول به کار 
می ش��وند و برخی به عنوان خدمه در رستوران ها 

و ... . 
مرضیه یک��ی ازآنهاس��ت. زن راحت ت��ر از آنچه 
فکرکنید تن به گفتگومی دهد. ش��مرده، شمرده 

و صریح حرف می زند اما انگارک��ه ماجرا را بارها 
گفته باشد، از میانه آن شروع می کند. داستان او 
را باید مثل قطعه های یک پ��ازل به هم ریخته به 
یکدیگرچس��باند؛ از روزی که از شوش مهاجرت 
کرد ت��ا امروزکه درگوش��ه ای میهم��ان خیابان 

زینبیه شد.
می گوید س��ال ۳9 ب��ه دنیا آمده، ام��ا چهره اش 
بیشتر از این را نش��ان می دهد: »مادرم که مرد، 
برادرهایم خانه را فروختن��د و من دریک کارگاه 
خیاطی مشغول به کار شدم و چون دختر کوچک 
خانواده ب��ودم، هر روز میهمان یکی ش��ان بودم. 
همان جا بود که ش��وهرم دادند. دوزنده روکش 
مبل بود. با سه چهارمیلیون تومان خانه ای کرایه 

کردیم. کار و بارش بد نبود، اما نمی دانم چه شد که 
گرفتار اعتیاد شد؛ اول تفریحی می کشید اما بعد 
زیاد مصرف می کرد و وارد کار قاچاق ش��د و بعد 
هم تمام زندگیم��ان را جهنم کرد.  ازهمان روزها 
بود که فکر طالق دست از س��رم برنداشت. شدم 
سرپرست خانواده، با سه تا بچه قد و نیم قد. گاهی 

به بهزیستی می رفتم و گاهی به کمیته امداد.«
ادامه می دهد و برخالف انتظار، چندان غمگین 
نمی شود؛ انگار چرخ روزگار بدجوری او را آبدیده 
کرده است: » توی این ش��هر هیچ کس را ندارم و 
نمی دانم اقوامم در ش��وش چه بر سرش��ان آمده 
اس��ت.« پس��رش را درآغوش می کش��د. پهنای 
چهره زن پرمی شود از رودی روان. دست هایش 

را می گیرد جلوی صورتش:»چ��ه کنم؟ مگر چه 
گناهی کرده ام؟«

صدای اذان بلند می شود. زن روسری سرمه ای  اش 
را با دست های چروکیده جلو می کشد تا تارهای 
یکی در میان سفید موهایش را بپوشاند. خودش 
را جمع وجور می کند و باز تکیه می دهد بر دیوار و 
به خیابان خیره می شود. اینجاست که ترجیع بند 
زندگی می ش��ود آه، درد و رنج؛ آنجا که آجرهای 
 عب��وس دس��ت های پین��ه زده اش را ب��ه دوش 

می گیرد تا از کنار خیابان برخیزد. 
تهمینه، در جدال نابرابر زندگی و زن سرپرس��ت 
خانوار بودن، باید سقفی بسازد برای بچه هایش 
و نگاهش همیشه روی قاب فلزی پنجره ها ثابت 
بماند و همواره بچرخ��د در کوچه های کودکی تا 
اکنون و یادش بیاید ک��ه هیچوقت خانه ای برای 
خودشان نداش��ته اند، تا او دیگر سراغ سرنوشت 

تلخ نداشته هایش نرود.
سرنوش��ت فاطمه هم ک��م از او ن��دارد: »فرش 
نبافم چه کنم خان��م؟« درد دل اکث��ر قالیبافان 
کارگاه، همین اس��ت؛ چون اگر قالی نبافند، اگر 
تن به ه��زاران بیماری ری��وی ندهن��د، نانی در 

سفره هایشان پیدا نخواهد شد. 
در این میان وضعیت ربابه بدتراس��ت. او وقتی از 
حسن آباد به اصفهان آمده، چهار میلیون داشته 
که قدری از آن شده پول پیش و اجاره و بقیه هم 
یک دار قالی شده که سه سال می بافته. شوهرش 
از روی داربست افتاده و همان جا قطع نخاع شده. 
پول قالی ش��ده صرف دوا و درمان��ش که جواب 
نداده و حاال او و دخترش از صبح تا عصر در کارگاه 

مشغولند و روزی 10 هزار تومان کار می کنند.
عظم��ت و رنگارنگ��ی گل بوته ه��ای فرش های 
دس��تباف درکارگاه های نمورو بدون تهویه برای 
او که ب��ه عنوان یک زن سرپرس��ت خان��وار باید 
با س��یلی، روزگارس��پری کند دیگرعادی شده؛ 
هرچند س��مفونی رنج، بد جور بر زندگی ناکوک 
او س��از می زند؛ رنجی که درگفته های مدیرکل 
بهزیس��تی اصفهان برآن صحه گذاشته می شود. 
محمود محمدزاده اظهارمی دارد: بیشترین زنان 
تحت حمایت بهزیستی دراصفهان زنانی هستند 
که همسر آنان فوت کرده یا از هم جدا شده و یا به 

خاطر اعتیاد همسرشان مجبور به تأمین معاش 
زندگی هستند.

وی با اشاره به این که بیشترین مشکالت حمایتی 
در رابطه با این افراد است، بیان می کند: معموالً 
خیرین در این رابطه تمایل به هزینه کردن ندارند 
و ما باید این فرهنگ را ایجاد کنیم که نیازمندان 
را ببینیم، فرقی نمی کند که از دسته ایتام باشد 
یا زنانی ک��ه متارکه کرده اند یا شوهرانش��ان در 

بند هستند.
محمد زاده تأکی��د می کند: درصورت��ی که این 
افراد مورد حمایت های جدی و مالی دولت قرار 
نگیرند، مشکالت و آسیب های بسیاری در جامعه 

به وجود می آید.

محم��د زاده می افزای��د: با توجه به ت��الش زنان 
سرپرس��ت خانوار برای زندگی، ع��الوه بر تغییر 
نگرش، باید این اف��راد را مورد تقدیر و تش��ویق 

نیز قرار داد.
هم اکن��ون به گفته مهدی مجل��س آرا، مدیرکل 
کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( اس��تان اصفهان 
سقف پرداخت به این زنان ۷۶ هزار تومان است؛ 

مبلغی که از پس تورم برنمی آید.
نگ��رش س��نتی جامعه ب��رای زنان سرپرس��ت 
خانوارکه به س��بب نبود اش��تغال و امکانات تنها 
برای تأمین معاش خانواده پنهان از دید آشنایان 
و مردم کار می کنند، مس��أله ساز شده، تا حدی 
که برخی از آنان را در معرض اتهام های ناعادالنه 

قرار می دهد.

پازل به هم ریخته زندگی زنان سرپرست خانوار اصفهان 

وقتی سمفونی زندگی ناکوک می شود 

الدن  همیشه عددها آماررا خوب نشان می دهند؛ هرچند همیشه هم عددها صادق نیستند. راحت می توانند بگویند که 
 بیش از 10 هزار زن سرپرس�ت خانوار در اس�تان اصفهان وجود دارد که هر روز افزایش می یابند،اما آمار یک چیز را ایرانمنش

نمی دانند یا نمی خواهند که بدانند؛ پازل به هم ریخته زندگی زنانی که مشکالتشان زیاد است. آنقدر آشفته و پیچ در 
پیچ است که گاهی به آسیب ها ختم می شود و گاهی دست از سرشان بر نمی دارد تا هر روز یک ماجرای تازه داشته باشند.

معموالً خیری�ن در این رابطه 
تمایل به هزین�ه کردن ندارند 
و ما باید ای�ن فرهنگ را ایجاد 
کنیم که نیازمندان را ببینیم، 
فرقی نم�ی کند که از دس�ته 
ایتام باشد یا زنانی که متارکه 
 کرده ان�د ی�ا شوهرانش�ان 

در بند هستند

استفاده از تمام توان سپاه برای 
برگزاری مراسم های مذهبی

فرمانده س��پاه ناحیه امام صادق )ع( اصفهان اظهار داشت: سپاه سعی 
دارد که از تمام توان خود برای برگزاری مراسم های مذهبی دهه عاشورا 
استفاده کند. س��رهنگ رضا بخش��ی، با اذعان بر این که در سپاه ناحیه 
امام صادق)ع( برنامه های متعدد معنوی، فرهنگی و اجتماعی زیادی را 
متناسب با مراسم عاشورا تدارک دیده و رنگ و بویی ویژه به برنامه های 
خود داده است، گفت: س��پاه ناحیه امام صادق )ع( اصفهان برای هر چه 
بهتر برگزار شدن این برنامه ها تمام توان خود را برای استفاده هر چه بهتر 
از این فضای مذهبی تدارک و اجتماع بزرگی از عزاداران را تشکیل داده 
است. وی عنوان کرد: یکی ازش��اکله های مهم بسیج اجرای برنامه های 
فرهنگی، بصیرتی و اعتقادی است. بخشی یکی از خصوصیات برنامه های 
بسیج سال جاری را تقارن با هفته نخست محرم دانست و افزود: بسیج با 
تحول در اجرای روش امر به معروف و نهی از منکر به صورت غیر مستقیم 

تأثیرات خود را در جامعه بر جای می گذارد.

تشکیل 500 حلقه تربیتی و معنوی 
بسیج اقشار در اصفهان

 برگزاری اجتماع بزرگ بسیجیان 
در روز پنجم آذرماه جاری

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه امام صادق )ع( اصفهان گفت:  500 
حلقه تربیتی و معنوی بسیج اقشار در اصفهان در بخش های مختلف 

تشکیل می شود. 
حجت االسالم شفاعت اهلل موس��وی با اشاره به مناسبت هفته بسیج 
گفت: به مناسبت این هفته تمام رده های این سازمان در برنامه های 
متعدد معنوی از جمله طراح��ی، تولید و توزیع محصوالت فرهنگی 
)به مناسبت عاشورا( حضور پیدا می کنند. وی افزود: یکی از اهدافی 
که بسیج دنبال می کند، بصیرت افزایی در جنگ نرم برای بسیجیان 
است و بسیج  نقش بسیار مهمی در امر به معروف و نهی از منکر دارد. 
نماینده ولی فقیه در سپاه امام صادق )ع( عنوان کرد: دیدار با خانواده 
معظم شهدا، عیادت از جانبازان، عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدا 
و معرفی الگوهای اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه های مهم در هفته 

بسیج همزمان با ماه محرم است. 

در راس��تای ف��را رس��یدن م��اه مح��رم و ایام س��وگواری س��االر 
ش��هیدان، مس��ئول فرهنگ��ی س��پاه ناحی��ه ام��ام ص��ادق )ع( 
گف��ت:  اجتماع بزرگ بس��یجیان در خیمه عاش��قان ثاراهلل س��پاه 
 ناحی��ه ام��ام ص��ادق )ع( در پنج��م آذرم��اه ج��اری در اصفه��ان

 برگزار می ش��ود.  بهرام محمدی با بیان این مطلب که بسیج بیش 
از این که در مس��ائل امنیتی و انتظامی نقش داشته باشد در شرایط 
کنونی  نقش علمدار مبارزه با جنگ نرم را برعه��ده دارد، گفت: در 

بسیج نزدیک به یک هزار برنامه متنوع در حال برنامه ریزی است.
مس��ئول فرهنگی س��پاه ناحیه امام صادق )ع( با اش��اره به این که 
هر س��اله بس��یج با ش��عاری مزین می ش��ود، تصریح کرد: امس��ال 
ش��عار اصلی هفته بس��یج مبنی بر »هیه��ات م��ن الذله...لبیک یا 
 حس��ین )ع(« و ش��عار محوری بس��یج » بس��یج امتداد عاش��ورا«

 است.

مسئول فرهنگی سپاه امام صادق )ع(نماینده ولی فقیه در سپاه امام صادق )ع( فرمانده سپاه ناحیه امام صادق )ع( 



چهره روزیادداشت

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بودجه ۹۲ باید بر درآمدهای 
غیرنفتی متمرکز شود

حجت االسالم احمد سالک با اشاره به این که تمرکز بر مالیات و صادرات 
نفتی در بودجه ۹۲ ضرورت دارد، اظهار داش��ت: در بودجه ۹۲ سازمان 
دهی مالیات و تنظیم مالیات برای برقراری عدالت در کشور باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.
به گزارش ایمنا، وی بیان داش��ت: در حال حاضر کش��ورهای اروپایی 
بر روی مالیات در بودجه خ��ود تمرکز ویژه ای دارن��د. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس در پاسخ به س��ؤال بسته شدن بودجه ۹۲ بر مبنای 
کدام یک از نرخ های دالر موجود در بازار است، گفت: نکته مهم در این 
خصوص مشخص شدن قیمت واقعی ریال در بازارهای داخلی و جهانی 
اس��ت که باید ارزش ریال افزایش یابد و این مس��أله ارتباط تنگاتنگی 
با قیم��ت ارز دارد. وی با تأکید بر این که اتاق مب��ادالت ارزی در مدت 
فعالیت خود موجب کاهش نوسانات قیمت ارز در کشور شده، تصریح 
کرد: با مقاومت اتاق مبادالت ارزی در مقابل نوس��انات ارز، ارزش ریال 
افزایش پیدا می کند. سالک با بیان این که دولت نرخ ارز مرجع را ۱۲۲۶ 
تومان اعالم نموده، تصریح کرد: در این راس��تا تثبیت قیمت ارز دارای 
 اهمیت ویژه ای اس��ت و نباید نرخ ارز گرفتار نوسانات بازار، دالالن و یا 
شبکه های پولشویی ش��ود و دولت در تثبیت و مدیریت نرخ ارز نقش 

ویژه ای خواهد داشت. 

خبر ویژه

4
سهمیه ۶۰لیتری بنزین آذرماه،  امشب در کارت های سوخت

عبداهلل جاللی، قائم مقام ستاد مدیریت مصرف سوخت با اش��اره به  ثابت ماندن سهمیه بنزین در 
آذرماه همانند ماه های گذشته، در خصوص سهمیه بنزین آذرماه گفت: این سهمیه امروزساعت ۲4 

در کارت های سوخت شارژ می شود.
پیش فروش مشروط سکه

رییس کل بانک مرکزی/ محمود بهمنی 

در حال حاضر تنها برنامه تحویل سکه های پیش فروش شده در دستور کار 
قرار دارد، بنابراین زمینه تزریق سکه به بازار هنوز وجود دارد.

 با توجه به این که تحویل سکه های پیش فروش شده ادامه دارد، منتظر 
روند حرکتی قیمت بازار هستیم و اگر روند طبیعی کاهش قیمت ها ادامه 

یافت و حباب قیمتی وجود نداشت، سکه به بازار تزریق نمی کنیم.
 اگر قیمت سکه افزایش بی ضابطه و غیرمنطقی یافت، بر اساس قیمت 
جهانی طال پیش فروش را آغاز می کنیم. بانک مرکزی در س��ال گذشته 
حدود ۹/3 میلیون س��که را پیش فروش کرد و هم اکنون مراحل پایانی 
تحویل را پشت سر می گذارد. 
ب��ر ای��ن اس��اس، از مجموع 
س��که های پیش فروش شده 
حدود 305 میلیون س��که به 
ابزارهای جایگزین مانند اوراق 
گواهی س��پرده، پت��ه و خرید 
نقدی تبدیل ش��ده و بیش از 
شش میلیون سکه هم واگذار 

شده است.
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معاون درآمدهای مالیات��ی اصفهان در گفتگویی 
اختصاصی با زاینده رود با اشاره به این که در سال 
 84 طرح مالیاتی با استفاده از تجارب شرکت های

مشاور خارجی برنامه ریزی شد، گفت: با توجه به 
مش��کالتی که در نظام امور مالیاتی کشور وجود 
داشت، سازمان مالیاتی کشور برآن شد تا با استفاده 
از تجارب ش��رکت های خارجی مش��اور )کانادا، 
فرانسه( طرح نوینی را برای دریافت اظهارنامه های 

مالیاتی برنامه ریزی کند.
وی ادامه داد: پس از بررس��ی ه��ای به عمل آمده 
هم اکنون ط��رح جامع ب��ا پنج محور اساس��ی و 
3۲ زیرمجموعه ط��رح، تعریف ش��ده که هریک 
از مش��کالت و یا تنگناها با تعریف ط��رح مذکور 
به س��رانجام رس��ید، همچنین قانون اصالح امور 

مالیاتی که اخی��راً در مجلس ی��ک فوریت آن به 
تصویب رسید با استفاده از طرح جامع نهایی شد.

عباس مزیکی تصری��ح کرد: طبیعت��ا نظام فعلی 
درآمدی که برای تأمین کش��ور مورد نیاز اس��ت 
از طریق مالیات تأمین نمی شد و نیاز به روش های 
جدید داش��ت که با طرح ریزی ش��رکت مش��اور 
خارجی نرم افزارهای مورد نیاز برای اجرای طرح 

جامع مالیاتی آماده شد. 
وی اظهار داش��ت: برای این که این طرح بتواند به 
مرحله اجرایی برسد، ابتدا زیرساخت ها باید آماده 
شده و ارایه مالیات و کارهای مشابه دیگر به صورت 

الکترونیکی انجام شود.
مع��اون درآمدهای مالیاتی اصفه��ان محور اصلی 
طرح جامع مالیاتی را مؤدی مداری دانس��ت و در 

این رابطه افزود: مح��ور اصلی طرح جامع مالیاتی 
مؤدی مداری است که در انجام وظایف و در ارایه 
خدمت کاماًل به س��ود مردم اس��ت؛ زیرا به نظر ما 
مردم امور را بر عهده دارند و ق��درت را مردم به ما 

انتقال می دهند.
وی در خصوص کلی��دواژه مالیاتی عن��وان کرد: 
ما نیازمند آن هس��تیم که مردم در نظام مالیاتی 
کلیدواژه ای را برای رسیدگی به کارهای مالیاتی 
خود داشته باشند و در این راستا کد اقتصادی در 
این نظام معرفی ش��ده که بر هر مؤدی حقیقی و 

حقوقی تعلق می گیرد.
مزیکی به پایان یافتن ثبت نام اش��خاص حقوقی 
اش��اره کرد و گفت: در مرحله ابتدایی دریافت کد 
اقتصادی به مؤدیان اش��خاص حقوق��ی فراخوان 

ش��دند که مهلت آن چندی پیش ب��ه پایان آمد و 
بیش از 40 هزار ش��خص حقوقی در سطح استان 
اصفهان در این سامانه ثبت نام کردند. در ادامه این 
طرح مؤدیان حقوقی با دریافت کد و پسورد برای 
ورود به سایت، به مرحله دوم ثبت نام که نهایتاً به 
دریافت کد اقتصادی می انجامد راه پیدا می کنند.

وی در مورد اش��خاص حقیقی نیز یادآور ش��د: از 
مرداد ماه س��ال جاری ثبت نام در مورد اشخاص 
حقیقی شروع ش��ده که پس از گذشت چهار ماه، 
امروز به پایان می رس��د و کس��انی که نس��بت به 
ثبت نام اقدام نکرده اند بعدا تبعات آن شامل آنها 

خواهد شد.
معاون درآمده��ای مالیاتی اصفهان اف��زود: اداره 
مالیات با مؤدیان در مجمع امور صنفی و اتحادیه 
توافقاتی صورت داد که طبق این توافقات، قرار شد 
این اش��خاص تا پایان آبان ماه نس��بت به ثبت نام 
خود در طرح جامع مالیاتی اقدام کنند. این گروه 
شامل کسانی می شود که ۱5 درصد درآمدمالیاتی 
خود را نسبت به س��ال 8۹ در اظهار نامه سال ۹0 

نوشته و به ما تحویل داده اند.
وی تأکی��د کرد: مهل��ت تحوی��ل اظهارنامه های 
 مالیاتی تا پایان آبان ماه س��ال جاری اس��ت و به 
هیچ وجه تمدید نخواهد شد؛ زیرا اگر این تمدید 
صورت گی��رد، در مراح��ل بعدی یعنی بررس��ی 
اظهارنامه ه��ا و دریافت کد اقتصادی به مش��کل 
 برخواهیم خ��ورد. اگر ه��م تا پایان مهل��ت مذکور 
ثبت ن��ام انجام نش��ود، ط��رح خوداظه��اری که 
اظهارنامه آن از طریق س��ازمان پذیرفته می شد 

دیگر صورت نمی گیرد.
مزیکی با اذعان ب��ر این که ثبت نام م��ی تواند به 
مراتب برای مؤدیان منفعت به همراه داشته باشد، 
گفت: در صورت ثبت نام اش��خاص حقیقی برای 
بند ج4 درصد رس��یدگی و ۹۶ درص��د اظهارنامه 
 را می پذیری��م و برای بن��د الف و ب ای��ن روند با 
۱۲ درصد رس��یدگی و 88 درصد بدون رسیدگی 
پذیرفته می ش��ود که با پذیرفته ش��دن، مشمول 

جریمه نخواهند شد.
وی در بخش دیگ��ر صحبت خود با اش��اره به این 
 که مهلت ثبت نام برای کس��انی که اظهار نامه را 

بر مبنای خود اظه��اری ندادند، گفت: باید متذکر 
ش��وم کس��انی که اظهارنامه های مالیاتی خود را 
بر مبنای خود اظهاری نداده اند هنوز مهلتی برای 
تحویل اظهارنام��ه های آنها تعیین نش��ده و بهتر 
است که به اش��خاص حقیقی دیگر که اظهارنامه 
خود را بر مبنای خ��ود اظهاری تحوی��ل داده اند 
 این اج��ازه را بدهند ت��ا ثبت نام کنن��د و ترافیک 

ثبت نام به وجود نیاید.
معاون درآمدهای مالیاتی اصفهان گفت: به صورت 
میانگین در استان اصفهان ۲5 درصد اظهار نامه ها 

خود اظهاری بود.
وی با بیان این مطلب که گروه ال��ف و ب وظیفه ای 
دیگر بر عهده دارن��د، افزود: گروه ه��ای الف و ب 
 که متش��کل از تولیدکنندگان، کارخانه داران و... 
می شوند، در ماده ۱۶۹ مکرر باید اطالعات خرید 
و فروش قراردادهای خ��ود را یک ماه پس از پایان 
هر فصل از طریق سایت اعالم کنند و بعد از فاکتور 
فروش نمونه که از طریق وزارت دارایی مش��خص 
شده استفاده کنند که عدم ارس��ال این فاکتور تا 
مهلت مشخص شده تا یک درصد جریمه را برای 

اشخاص به همراه دارد.
مواردی که درج آن در فاکتور فروش الزامی است 
کد اقتصادی است که باید برای دریافت آن همان 
گونه که گفته شد ثبت نام کرد و عدم درج این کد 
و یا اس��تفاده از کد اقتصادی دیگران جریمه های 
تعیین شده ای دارد که تا ۱0 درصد مبلغ معامله 

را شامل می شود.
وی ادامه داد: اش��خاص حقیقی گروه الف و ب تا 
صدور کد اقتصادی می توانند از کد ملی استفاده 
کنند و اشخاص حقوقی نیز در صورت نداشتن این 
کد، باید در فاکتورهای خود شناس��ه ملی را مورد 

استفاده قرار دهند.
علی علیخانی، سرپرست اداره روابط اداره کل امور 
مالیاتی استان اصفهان در پایان این گفتگو با اشاره 
به شماره پیامک این سازمان بیان داشت: مؤدیان 
حقیقی و حقوقی می توانند برای ارایه پیش��نهاد، 
انتقاد و یا ایراد نظر در حوزه مالیاتی استان اصفهان 
به ش��ماره ۱0003۱۱۲۲۲۲۱0۲ پیامک ارسال 

کنند تا از نظرات آنها در این حوزه استفاده شود.

کسانی که اظهار نامه های آنها خود اظهاری نیست هنوز فرصت دارند

امروز مهلت ارسال اظهار نامه خود اظهاری مالیاتی به پایان می رسد

معاون درآمدهای مالیاتی اصفهان گفت: مهلت تحویل اظهار نامه های مالیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری است و به  داوود 
هیچ وجه تمدید نخواهد شد، ولی در مورد کسانی که اظهار نامه های آنها بر مبنای خود اظهاری است هنوز برای آنها شیخ جبلی

فرصت وجود دارد.

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

فقدان سند مالکیت
5507 شماره: 8701 آقای حبیب اله آصفی سمیرمی فرزند شکراله باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ 
1 واقع در سمیرم بخش 

مش��اع از ش��ش دانگ یک بابخانه و دو باب مغازه پالک ش��ماره 559
یک س��میرم که در صفحه 271 دفتر 2 امالک ذیل ثبت 186 بنام آقای حبیب اله آصفی فرزند 
شکراله ثبت و صادر گردیده اس��ت. چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق 
ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید. در صورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت 
یا س��ند معامله در صدور المثنی س��ند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 135 

موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم
 

ابالغ وقت رسیدگی
5685 در خص��وص پرونده کالس��ه 624/91 خواهان جواد الماس��ی دادخواس��تی مبنی بر 
محکومیت خواندگان به ش��کل تضامنی به مبلغ هفده میلیون و سیصد هزار ریال به انضمام 
هزینه دادرس��ی- خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید لغایت وصول به طرفیت زینت 
حضرتی- غالمحس��ین آقاقدیما تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخه 
91/10/2 س��اعت 5 عص��ر تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 18 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5781 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالس��ه 32377-2/883. بدینوسیله به خانم ملکی هوشنگی 
س��اکن: بهارس��تان خیابان زمزم پ��الک 332 راهن پرون��ده فوق که برابر گ��زارش مأمور 
مربوط��ه نش��انی فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده اب��الغ می گردد که برابر س��ند رهنی 
ش��ماره 109980-84/9/6 و 110235-84/9/23 و 121891-86/11/6 تنظیم��ی در دفترخانه 
شماره 3 بوشهر بستانکار بانک ملت شعبه مدیریت بوشهر به نشانی فوق مبادرت به صدور 
اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 3/000/000/000 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 
722/289/952 ری��ال بابت س��ود و مبلغ 981/014/667 ریال بابت خس��ارت تأخیر تا تاریخ 
87/12/20 و از این تاریخ روزانه مبلغ 1/808/220 ریال بدهکار می باشید به اضافه حق الثبت 
و حق التحریر و حق نمایندگی قضایی لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می 
مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتشر و 
پس از انتشار آگهی در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده 
روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر 
آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس 

از ارزیابی تمامی مورد وثیقه )شش��دانگ پالک ش��ماره 2187/5770 واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده 
نس��بت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد. و جز آگهی مزایده آگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد. م الف/ 14027 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

 
ابالغ رأی

5784 کالس��ه پرونده: 516/91، شماره دادنامه: 877، مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد غالمی نش��انی: خمینی ش��هر خ کهن��دژ خ نبوی منش محله 
وازیچه کوچه 125، خواندگان: 1- احمدرضا بخش��ی نش��انی: ملک شهر خ بهارستان غربی 
روبروی مخابرات ک ش محمدتقی طاهرزاده مغازه بورس موتور، 2- محمد دهکردی مجهول 
المکان، خواس��ته: صدور الزام خوانده به استرداد تحویل اصل سند موتور جترو 125 مقوم 
به 1060000 ریال به انضمام هزینه دادرس��ی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در 
خصوص دادخواس��ت خواهان احمد غالمی به طرفیت احمدرضا بخشی و محمد دهکردی به 
خواس��ته استرداد و تحویل س��ند موتورس��یکلت جت رو 125 مقوم به 1/060/000 ریال به 
انضمام هزینه دادرسی. با توجه به جمیع اوراق پرونده قضایی مفاد دادخواست خواهان و با 
توجه به اس��ناد و مدارک اصداری و احراز مالکیت موتورسیکلت مورد دعوی استعالم اداره 
راهور مورخه 91/5/17 و رس��ید تحویل مدارک موتورس��یکلت توسط خوانده ردیف اول به 
عنوان فروش��نده فروش��گاه و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی علیرغم ابالغ حضوری و 
عدم حضور خوانده ردیف دوم علیرغم نش��ر آگهی و عدم ارائه الیحه دفاعیه ش��ورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانس��ته مس��تنداً به ماده 198 خوان��ده ردیف اول را به تحویل 
اصل سند موتور سیکلت جت رو 125 سی سی به شماره انتظامی 623-47684 بنام خواهان 

محکوم و اعالم می نماید خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه تحویل س��ند توس��ط فروشگاه 
تحوی��ل خوانده ردیف اول گردیده قرار رد دعوی ص��ادر و اعالم می گردد رأی صادره در 
مورد ردی��ف اول حضوری و در خصوص ردیف دوم غیابی ظ��رف 20 روز قابل اعتراض 

و تجدیدنظرخواهی و واخواهی می باشد. شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
5785 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی شهر در پرونده کالسه )91/291 اجرا( له 
سلمان رضایی علیه محمدرضا لوایی به خواسته مطالبه در نظر دارد یک دستگاه بوبین پیچی 
ریس��ندگی )فاتح ماشین( دارای 96 دوک )96 کله( س��اخت 1961 مدل SPF ساخت سوییس 
که کارش��ناس رسمی دادگستری ارزش آن را معادل 36/000/000 ریال ارزیابی نموده را از 
طریق مزایده به فروش رساند. لذا جلسه مزایده دوشنبه 1391/9/20 ساعت ده صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز 
قبل از مزایده به نش��انی: خمینی شهر خ امیرکبیر روبروی قبرستان قرطمان کوچه موازییکی 
ها مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید 

می گردد.  مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر
 

مزایده اموال غیرمنقول )رهنی(
5786 ش��ماره: 9183 براساس پرونده اجرایی کالس��ه 1034-89/26 اجرای ثبت سمیرم شش 
دانگ یک باب خانه به شماره پالک صد فرعی از سیصد و دوازده اصلی )312/100( به مساحت 
چهارصد و نود و یک متر و پنجاه سانتی متر مربع واقع در روستای کمه سمیرم که سند مالکیت 
آن در صفحه 122 دفتر 32 امالک سمیرم ذیل ثبت 6163 بنام آقای قریب طاهری فرزند قربانعلی 
ثبت و صادر گردیده اس��ت و حدودات آن به حکایت دفتر امالک شمااًل بطول بیست و دو متر و 
بیست سانتی متر دیواریست به دیوار خانه پالک یکصد و سه شرقًا بطور شکسته بطول بیست 
و س��ه متر و ده س��انتی متر درب و دیواریس��ت به کوچه عمومی جنوبًا اول در سه قسمت که 
قس��مت دوم شرقی است بطول های هیجده متر و چهل سانتی متر و بیست و پنج سانتی متر و 
چهار متر و نیم بدیوار و دیواریس��ت به خانه پالک نود و هفت دوم بطول نیم متر دیواریست به 
خانه پالک نود و نه غربًا اول بطول یازده متر و نیم دیواریس��ت مشترک و به دیوار خانه پالک 
نود و نه دوم بطول یازده متر و پنج سانتی متر دیواریست مشترک و دیوار به دیوار خانه پالک 
یکصد و یک حقوق ارتفاقی ندارد شش��دانگ پالک مذکور ب��ه انضمام کلیه متعلقات و منضمات 
ش��رعیه و عرفیه و تأسیسات و مستحدثات و مشترکات و منصوبات آن و لوازم برق منصوبه 
و قدرالس��هم از حق االش��تراک آب و فاضالب و برق و گاز و در قبال اخذ تسهیالتی به موجب 
س��ند رهنی شماره 120391-1386/3/16 دفتر اس��ناد رسمی شماره 12 اصفهان در رهن بانک 
تجارت اصفهان به نش��انی اصفهان خیابان شیخ بهایی نبش خیابان ابوذر قرار گرفته که بر اثر 
عدم پرداخت بدهی مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان تقاضای صدور اجراییه را نموده 
که پس از طی مراحل اجرایی توسط کارشناس رسمی دادگستری از محل بازدید به عمل آمد که 
طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک 312/100 با مساحت عرصه 491/50 به 
مبلغ دویس��ت و چهل و هفت میلیون و بیس��ت و پنج هزار ریال )247/025/000 ریال( ارزیابی 
گردیده اس��ت ضمنًا طبق گزارش کارشناس و همچنین س��ند رهنی و نامه شماره 597/2461-
85/12/8 شهرداری، مقدار 17/7 مترمربع از ضلع شرقی از عرصه در مسیر تعریض کوچه واقع 
اس��ت و زمان اجرای این عقب نش��ینی در موقع تجدید بنا خواهد بود ششدانگ پالک مذکور از 
ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخه 1391/9/21 )بیست و یکم آذرماه سال یکهزار و سیصد 
و نود و یک( در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک س��میرم به مزایده گذاشته می شود. مزایده از 
مبلغ پایه ارزیابی )دویست و چهل و هفت میلیون و بیست و پنج هزار ریال( شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی به فروش می رس��د. ضمنًا مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و 
نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره ت��ا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده می 
باش��د. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق 

از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد مي گردد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 91/8/30 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز 

بعد موکول مي گردد. م الف/ 155 موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم
 

ابالغ وقت رسیدگی
5787 در خصوص پرونده کالس��ه 1286/91 خواهان علیرضا ریزانه دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت بهنام امینی نسب تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
91/10/4 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 11 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5788 در خصوص پرونده کالس��ه 1426/91 ش 33 خواهان عباس��علی نوروزیان با وکالت 
آقای علی جزینی دادخواستی مبنی بر انتقال سند رسمی یک دستگاه سی یلو دوو به شماره 
انتظام��ی 11423 ایران 33 ب��ه طرفیت عقیل آپرویز- امیر طالبی- س��عید نیکبخت- مرتضی 
س��لیمان تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 91/10/16 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5789 آقای اصغر فورجانی زاده دارای شناسنامه شماره 256 به شرح دادخواست به کالسه 
4851/91 ح 10 از این ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان همدم فورجانی زاده بشناس��نامه 147 در تاریخ 91/5/26 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: چهار برادر و دو خواهر 
ب��ه نام های ذیل: 1- رضا فورجان��ی زاده ش ش 23416 )برادر متوفی(، 2- اصغر فورجانی 
زاده ش ش 256 )برادر متوفی(، 3- حسین فورجانی زاده ش ش 818 )برادر متوفی(، 4- اکبر 
فروجان��ی زاده ش ش 450 )ب��رادر متوف��ی(، 5- فاطمه فورجان��ی زاده ش ش 748 )خواهر 
متوف��ی(، 6- ملوک فروجان��ی ش ش 308 )خواهر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5790 آقای حمیدرضا پرورش نیا دارای شناس��نامه ش��ماره 144 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 4852/91 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده ک��ه ش��ادروان رضا فورجانی زاده بشناس��نامه 23416 در تاری��خ 1391/6/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حمیدرضا 
پرورش نیا فرزند ش ش 144، 2- محمدرضا فورجانی زاده فرزند ش ش 45564، 3- علیرضا 
فورجان��ی زاده فرزند ش ش 1270295306، 4- ش��کوه فورجانی زاده فرزند ش ش 1141، 
5- عزت پرورش زوجه ش ش 1143 و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5791 آقای مهران مبش��ری شیرازی با وکالت منوچهر شیروانی بوکالت در توکیل خانم یکتا 
مبشری ش��یرازی دارای شناسنامه شماره 2086 به شرح دادخواست به کالسه 4844/91 ح 
10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
امیرهوشنگ مبشری ش��یرازی بشناس��نامه 25562 در تاریخ 91/2/21 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 4 فرزند به نام ذیل: 1- 
مهرداد مبشری شیرازی ش ش 1984 فرزند متوفی، 2- مهران مبشری شیرازی ش ش 2086 
فرزند متوفی، 3- ملیحه مبشری شیرازی ش ش 60 فرزند متوفی، 4- منیژه مبشری شیرازی 
ش ش 429 فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت 
5792 آقای مهران مبش��ری شیرازی با وکالت منوچهر شیروانی بوکالت در توکیل خانم یکتا 
مبشری ش��یرازی دارای شناسنامه شماره 2086 به شرح دادخواست به کالسه 4843/91 ح 
10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ام لیال معالی صنعتکر بشناس��نامه 29 در تاریخ 90/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک همس��ر و دو پسر و دو دختر به نام 
های ذیل: 1- امیرهوشنگ مبشری شیرازی ش ش 25562 )همسر متوفی(، 2- منیژه مبشری 
ش��یرازی ش ش 429 دخت��ر متوفی، 3- ملیحه مبش��ری ش��یرازی ش ش 60 دختر متوفی، 
4- مهران مبش��ری شیرازی ش ش 2086 پس��ر متوفی، 5- مهرداد مبشری شیرازی ش ش 
1984 پسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5793 خانم ملک گلشیرازی دارای شناسنامه شماره 28725 به شرح دادخواست به کالسه 
4845/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مرتضی گلشیرازی بشناسنامه 41927 در تاریخ 91/8/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- اصغر گلشیرازی ش 
ش 30369 فرزند، 2- ناهید گلشیرازی ش ش 2619 فرزند، 3- فریبا گلشیرازی ش ش 642 
فرزند، 4- فاطمه مکاری ش ش 1159 همس��ر، 5- ملک گلش��یرازی ش ش 28725 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5794 خانم بتول امینی محمدآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 1270 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 4848/91 ح 10 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراث��ت نموده و 
چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان علی فرهادیه بشناس��نامه 898 در تاری��خ 1391/5/31 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
ی��ک فرزند پس��ر و دو فرزند دختر و یک همس��ر دائ��م به نام های: 1- منص��ور فرهادیه 
ش ش 319 فرزن��د، 2- س��میه فرهادی��ه ش ش 248 فرزن��د، 3- س��الله فرهادیه ش ش 
1276138239 فرزن��د، 4- بتول امین��ی محمدآبادی ش ش 1270 همس��ر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف 
 یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5795 آقای عبدالمحمد گشول دارای شناسنامه شماره 605 به شرح دادخواست به کالسه 
4850/91 ح 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم گشول بشناسنامه 1120020328 در تاریخ 1391/7/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک همس��ر دائم و 
یک پدر و یک مادر به ش��رح ذیل: 1- عصمت گش��ول ش ش 1120139041 همسر متوفی، 
2- ش��اه زینب گشول ش ش 1129169383 مادر متوفی، 3- عبدالمحمد گشول ش ش 605 
پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5796 آق��ای محمدرض��ا لطفی ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 48 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 634/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مصطفی لطفی ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 
1047 در تاری��خ 1388/9/30 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت 
آن مرح��وم منحصر اس��ت به: 1- رض��ا لطفی ورنوس��فادرانی فرزن��د مصطفی ش ش 
2763 )فرزن��د(، 2- محمدرضا لطفی ورنوس��فادرانی فرزند مصطف��ی ش ش 48 )فرزند(، 
و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
 ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
5797 آق��ای اس��ماعیل محمودخانی ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 370 به 
ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 654/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان نازبیگ��م جورکش ورنوس��فادرانی 
زندگ��ی  ب��درود  خ��ود  دائم��ی  اقامت��گاه   1386/2/20 تاری��خ  در   7390  بشناس��نامه 
گفت��ه ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- عزیزال��ه محمودخانی فرزند 
عب��اس ش ش 38 )فرزن��د(، 2- اکب��ر محمودخانی ورنوس��فادرانی فرزن��د عباس ش ش 
122 )فرزن��د(، 3- اس��ماعیل محمودخان��ی ورنوس��فادرانی فرزن��د عب��اس ش ش 370 
)فرزن��د(، 4- بیگ��م محمودخانی ورنوس��فادرانی فرزن��د عب��اس ش ش 305 )فرزند(، 5- 
فاطم��ه محمودخانی ورنوس��فادرانی فرزند عباس ش ش 1711 )فرزن��د(. و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه 
 ب��ه ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای حل اختالف 

خمینی شهر



یک پژوهشگر بناهای تاریخی با اشاره به اینکه معماری شهر اصفهان را در 
دوره های بعد از اسالم قلب معماری ایران می دانند، افزود: این شهر در دو 
دوره مهم بعد از اسالم یعنی دوره های سلجوقی و صفوی مرکز ایران بود 

بنابراین بیشترین بناهای با ارزش این دو دوره را در خود دارد.
لیال پهل��وان زاده که در نشس��ت تخصصی “بازشناس��ی هن��ر معماری 
مدارس شهر اصفهان” سخن می گفت، ادامه داد: از آنجا که بعد از اسالم 
حکومت ایران در دور ه های س��لجوقی و صفوی بیشترین قدرت، وسعت 
و تمرکز خود را داش��ته می توان به این نتیجه رس��ید که ش��هر اصفهان 
دارنده برجس��ته ترین نمونه های معماری ایران بعد از اس��الم است و به 
این ترتیب معماری اصفهان واجد نمایان ترین خصوصیات معماری این 

دوره ایران است. 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان گفت: 
براساس قانون مطبوعات عدم چاپ نشریات در مدت بیش از شش ماه مغایر 
با قوانین این حوزه است و باید در سطح هیأت نظارت بر مطبوعات بررسی 
شود.علی حاجی زکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا سال گذشته آمار 
مشخصی از تعداد خبرنگاران فعال در سطح استان اصفهان در دست نبود 
که با توجه به ایجاد سامانه س��مان انتظار داریم اطالعات و آمار دقیقی از 
فعاالن رسانه ای استان ایجاد شود. معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اصفهان 
در ادامه با اشاره به پیشینه درخش��ان شهرضا در حوزه مطبوعات مکتوب 
گفت: در حالی که شهرستان شهرضا به عنوان یک شهر فرهنگی در سطح 
کشور مطرح اس��ت اما جایگاه کنونی این شهرس��تان در سطح رسانه ها و 

مطبوعات شایسته نیست.

یادداشت

روبان قرمز 

کافه کتاب

هفت

7 ایرانی در عراق 
هفت فیلم کوتاه و مستند ایرانی در سومین جش��نواره »عدم خشونت« اربیل عراق حضور 
دارند. »پانسمان«، »سفر س��رد«، »صبحانه«، »ناگهان زینت...«، »با من برقص«، »و دیگر 

هیچ...« و »تکثیر« این فیلم ها هستند. 

5

هدف، پرداخت به فلسفه قیام امام 
حسین)ع( است، نه گریاندن مردم

نقال و پژوهش��گر تئاتر دینی معتقد 
اس��ت، تهییج و تحریک احساسات 
مخاطب��ان و عزاداران حس��ینی در 
تعزیه و مقتل خوانی اولویت ندارد و 
پس از تقویت حس معرفت شناس��ی 

مطرح خواهد بود.
ابوالفض��ل ورمزی��ار درب��اره ل��زوم 
پرداخت مؤثر هنرهای نمایش��ی به 
بحث جامع محرم و عاشورای حسینی گفت: به دلیل عظمت حادثه 
کربال و درگیر ش��دن آحاد جامعه مس��لمین با این حادثه شگرف و 
تاریخ��ی، پرداخت به موضوع��ات مرتبط از مس��یر کارایی هنرهای 
نمایشی همچون تعزیه، نقالی، مقتل خوانی و تئاتر صحنه ای افزایش 
می یابد. این پژوهش��گر تصریح کرد: در این بی��ن، تهییج و تحریک 
احساس��ات مخاطبان وعزاداران حس��ینی در تعزیه و مقتل خوانی 
اولویت ندارد و پس از تقویت حس معرفت شناسی مطرح خواهد بود.

ورمزیار به ناکافی بودن تولیدات نمایش��ی در این عرصه اشاره کرد و 
گفت: هنرمندان و مسئوالن باید هرچه بیش��تر به ابعاد واقعه کربال 
بپردازند و از تولید آثار و روایت داستان هایی که از استنادات عقلی و 

نقلی به دور باشد پرهیز کنند.
این هنرمند تأکید کرد: نباید به منظور رساندن مخاطبان به اوج حسی 
از قضایای شهادت ائمه)ع( دست به هر کاری بزنیم. از این رهاورد، نکته 
اساسی که کمتر مورد توجه قرارمی گیرد، پرداخت به فلسفه قیام امام 
حسین)ع( است و نه گریاندن مردم وهدف ارحج و اصلح از برانگیختن 

احساسات زودگذر انسانی، تقویت شعور عاشورایی است.

تعزیه تنها راه نجات موسیقی ایرانی بود
کیوان س��اکت گفت: در طول تاریخ، 
موس��یقی به دلیل کوتاه اندیشی در 
سطح جامعه، کمرنگ ش��ده و تنها 
موضوعی که باعث ش��د موس��یقی 
ایرانی از بین نرود و گوشه ها، ردیف ها 
و دس��تگاه ها حفظ ش��ود، مراس��م 

مذهبی بود.
کیوان ساکت نوازنده تار و سه تار در 
گفتگو با خبرنگار موس��یقی هنرآنالین در پاس��خ به این پرسش که 
مسائل مذهبی چقدر در حفظ موسیقی تأثیر داشته است، گفت: در 
یک دوره ای از تاریخ ما موسیقی مورد بی مهری حاکمان قرار گرفته 
اس��ت، به طوری که اصال اجازه اجرای موس��یقی به هنرمندان داده 
نمی شد و این موضوع سبب شد که موسیقی به دلیل کوتاه اندیشی 
در سطح جامعه، کمرنگ شود و تنها موضوعی که باعث شد موسیقی 
ایرانی از بین نرود و گوشه ها، ردیف ها و دستگاه ها حفظ شود مراسم 

مذهبی بود.
این نوازنده تار در ادام��ه افزود: تعزیه و موس��یقی مذهبی راه نجات 
موسیقی ایرانی ش��د، زیرا فقط در ماه های محرم و یا مراسم مذهبی 
اج��ازه می دادند که موس��یقی اجرا ش��ود و این موضوع باعث ش��د 
موسیقی در طول تاریخ ثبت شود و بهتر است بگوییم مراسم مذهبی 
و موسیقی مذهبی از سقوط موسیقی ما جلوگیری کردد و در حفظ و 

نگهداری موسیقی نقش مؤثر و مفیدی دارد.
این نوازنده سه تار در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دالیلی که باعث 
شده است موس��یقی آوازی ما به ش��کل و ترکیب نوحه باشد همین 
موضوع است، زیرا در طول تاریخ، موس��یقی همیشه همراه با نوحه 
اجرا می ش��ده اس��ت. همچنین ادغام موس��یقی و نوحه سبب شده 
 است تا موس��یقی آوازی ما از گذش��ته تا امروز رنگ و بوی مذهبی و 

حزن انگیز داشته باشد.

»نظریه ای برای همه چیز« منتشر شد
کتاب »نظریه ای برای همه چیز، آغاز و فرجام جهان هستی« نوشته 
اس��تیون هاوکینگ با ترجمه محمدرضا غفاری توس��ط مؤسس��ه 

انتشاراتی جهان کتاب منتشر شد.
مترجم در سخنی که در ابتدای کتاب دارد، نوشته است که درمورد 
استیون هاوکینگ، حساسیت هایی به وجود آمده است که الزم است 
تذکراتی درباره آن بیان ش��ود. او در ذهن خود دغدغه خدا دارد و در 
ضمیر پنهان خود درگیر باورمندی به آفریدگار است که در این مورد 
تردیدی نیس��ت. در این خصوص می توان از آثار قلمی اش ش��واهد 

فراوانی آورد که نمونه هایی از آنها در همین کتاب ذکر شده اند.
»ایده هایی درباره جهان«، »جهان 
در حال انبساط«، »سیاهچاله ها«، 
»س��یاهچاله ها چندان هم س��یاه 
نیس��تند«، »آغاز و فرج��ام جهان 
و  زم��ان«  »جه��ت  هس��تی«، 
»نظریه  ای برای همه چیز« عناوین 

فصول این کتاب هستند.
این کتاب با 154 صفحه، شمارگان 
هزار و 100 نس��خه و قیمت 5 هزار 

تومان منتشر شده است.

خیابان، یکطرفه است 
در شرای�طی که کار ت�دوین اساسنامه جدید جامعه اصناف 
س��ینمایی کش��ور توس��ط ش��ش نماینده اصناف در حال 
انجام است، وزیر ارش��اد می گویدکه خانه سینما در صورت 

بازگشایی،  حق فعالیت صنفی ندارد.
اگر کمی به عقب بازگردیم می بینیم که ایرادهای گرفته شده 
به اساسنامه خانه سینما که در نهایت به تعطیلی این تشکل 
صنفی منجر شده، ارتباطی با این موضوع که در جامعه اصناف 

سینمایی کشور نباید فعالیت صنفی صورت گیرد، نداشت.
ثبت قانونی اصناف هم پس از بسته شدن خانه سینما مورد 
پیگیری وزارت ارش��اد قرار گرفت. از س��وی دیگر متولیان 
اساسنامه ای که این روزها برای بازگشایی خانه سینما نوشته 
می شود، سینماگرانی هستند که اختالف نظری جدی درمورد 
شرح وظایف این تشکل با وزارت ارش��اد دارند و با این روند 
بدیهی است که اساسنامه تازه خانه سینما هم مورد تأیید قرار 
نگیرد. در واقع آنچه مطلوب مدیران س��ینمایی است همان 
باشگاه سینماس��ت که در آن تنها باید مراسم بزرگداشت و 
تجلیل صورت گیرد. حاال این باش��گاه می تواند هر اس��می 
داشته باش��د و حتی خانه سینما نامیده ش��ود، ولی فعالیت 
صنفی خط قرمز مدیران ارش��اد برای بازگشایی این تشکل 
است. این در حالی است که بازگشایی خانه سینما با دستور 
مستقیم رییس جمهور مورد پیگیری قرار گرفته و قرار بوده 
اساسنامه ای که محل مناقشه است، مورد بازنگری قرار گیرد، 
نه این که شرط اصلی و علت وجودی خانه سینما زیر سؤال 
برود. در چنین شرایطی و با توجه به مواضع صریح وزیر ارشاد، 
مدیر سازمان سینمایی و دیگر مسئوالن سینمایی در خصوص 
ماهیت خانه سینما، بعید به نظر می رسد این داستان تا پایان 

عمر دولت دهم  به سرانجام برسد.
اتفاق قابل پیش بینی، تدوین اساس��نامه ای تازه اس��ت که 
ارشاد با آن مخالفت خواهد کرد و دوباره همه چیز سر جای 
اول خود بازخواهد گش��ت. سیاس��ت های تش��ویقی دولت 
برای آنچه ثبت قانونی اصناف خوانده ش��ده در عمل تنها به 
انشقاق بیشتر صنف های سینمایی و سینماگران دامن زده 
است. با این وضعیت، خانه س��ینما تنها در صورتی می تواند 
بازگشایی شود که مبدل به شیری بی یال و دم و اشکم شده 
باشد؛ مکانی که در آنجا مراسم یادبود، تجلیل و جلسات نقد 
و بررس��ی فیلم و خالصه هراقدامی جز فعالیت صنفی انجام 
شود. مختصر و مفید همین را باید گفت که با چنین مواضع 
و سیاستگذاری هایی داستان خانه سینما همچنان به صورت 
کالفی پیچیده باقی می ماند و در آینده تنها باید شاهد تداوم 
دعواهای فرساینده ای باشیم که طی سه سال اخیر زخم هایی 

عمیق به پیکره سینمای ایران وارد کرده است.

فرانس��وا تروفو یکی از فیلمسازان برجسته س��ینمای فرانسه 
است.

 وی از پیش��روان جری��ان م��وج ن��وی س��ینمای فرانس��ه 
محس��وب می ش��ود، آثار وی ترکیب��ی ازکمدی،غم،تردید 
و عش��ق اس��ت که به وس��یله آن می توان بی��ن فیلم هایش 
رابطه معنایی زی��ادی پیدا ک��رد. اغلب فیلم ه��ای او درباره 
مس��ائل کودکان و نوجوانان و سیس��تم آموزش��ی و تربیتی 
 اس��ت و یکی از دغدغ��ه های فکری او محس��وب می ش��ود.

یکی از مضامی��ن اصلی فیلم های تروف��و زندگی خودش بود، 
از این جهت پ��اره ای از فیلم هایش فیلم ه��ای زندگینامه ای 
محسوب می شوند،»400 ضربه« هم از آن دست فیلم هاست 
و تصویر پاره ای از وقایع دوران کودکی فیلمس��از اس��ت. این 
فیلم اولین اثر سینمایی تروفو اس��ت که در زمره شاهکارهای 
سینمایی و جزء س��ه فیلم بلند آغازین موج نو قرار می گیرد. 
 این فیل��م که محصول1951 کش��ور فرانس��ه اس��ت در ژانر 
درام - جنایی قرار می گیرد. این فیلم  به بررس��ی بحران ها و 

مشکالت نوجوانی می پردازد که ناخواسته درگیر نامالیمات 
زندگی شده  و بروز مش��کالتی باعث شکل گیری شخصیت و 
آینده فرد و همین طورتأثیر رفتار هر فرد بر شخصیت مورد نظر 
است. قصه قصه انتوان دوانله نوجوان است؛ نوجوانی در آستانه 
بلوغ که دچار مشکالتی در خانه و مدرسه است.»400 ضربه« 
زندگینامه ای ترین اثر تروفو است. زیبایی آن حاصل توانایی 
تروفو اس��ت که نکات خصوصی زندگی یک فرد را  به صورت 
همگانی بیان می کند. هدف تروفو نه افشای رخدادهای زندگی 
خود، بلکه به روایت درآوردن زندگ��ی اش از طریق گنجاندن 
خاطرات شخصی اش در س��اختاری اسطوره ای است. یکی از 
نکات هنرمندانه فیلم، تضاد میان خانه و بیرون اس��ت. آنتوان 
در خانه همانند یک زندانی اس��ت، در حالی ک��ه در خارج از 
 آن کودکی آزاد و رهاس��ت که به نیازهای کودکانه اش پاسخ 
می دهد. »400ضربه« با تمام احساسات و سادگی اش، خود 
یک کالس فیلمس��ازی اس��ت و یکی از فیلم ه��ای پایه گذار 
جنبش موج نوی سینمای فرانس��ه به شمار می رود. این فیلم 

 به آندره بازن تقدیم ش��ده اس��ت؛ منتقد تأثیرگذاری که تروفوی 
 بی خانم��ان را زی��ر دس��تش تربیت ک��رد. هنگامی ک��ه به نظر 
می رس��ید این مرد جوان  بین زندگی به عنوان یک فیلمس��از و 
زندگی با بدبختی ایس��تاده است، س��ینما زندگی فرانسوا تروفو 
را نجات داد. او همیش��ه ای��ن را می گفت. دانش آم��وز متخلفی 
که عاش��ق ش��د و با دلگرمی و تش��ویق بازن، منتقد شد و سپس 
این فیلم را در جش��ن تولد ۲۷ س��الگی اش س��اخت. اگر موج نو 
 به عنوان نقطه تقس��یم س��ینمای کالس��یک و مدرن ش��ناخته 
می ش��ود، پس تروفو بدون ش��ک محبوب ترین کارگردان مدرن 
شناخته می ش��ود. تروفو در این فیلم، نوعی اتوبیوگرافی از دوران 
نوجوانی و بلوغ خود ارایه می دهد. به غیر از ای��ن، نوعی انزجار از 
احساسات و رخدادهای گذشته فیلمساز نیز به خوبی مشهود است. 
تروفو در خلق یا بازسازی این رویدادها از شخصیت های خاص و 

کنترل شده ای استفاده می کند.

ژول وژیم
این فیلم محصول 191۲ پاریس است و داستانی عاشقانه را به 
تصویر می کشد. داستان از این قرار است که دو نویسنده،  ژول  
)ورنر ( آلمانی خجالتی و  ژیم )سره ( که پاریسی خوش مشربی 
است، شیفته تصویر سنگی باس��تانی یک زن می شوند. آن دو 
وقتی با کاترین  )مورو ( که گویی تجس��م آن تصویر س��نگی 
 اس��ت روبه رو می شوند، زندگیش��ان دگرگون می ش��ود و... .

این اثر شاهکار بی همتای تروفو درباره وسوسه  بی درمان عشق 
و ویران شدن عش��اق و واجد یکی از غریب ترین موقعیت های 
عاشقانه  سینما تا به امروز  است که میان دو مرد و یک زن اتفاق 
می افتد. مورو با خلق ملموس و بی تکلف این شخصیت، اثری 
توصیف ناپذیر را به تصویر می کش��د و به یکی از قله های هنر 

بازیگری سینما دست می یابد.
بی اعتنایی به قواعد جریان اصلی سینما، سبک تدوین بی قید 
و بند و فیلمنامه هایی با ساختارهای رهاتر به عنوان بارزترین 
ویژگی ها و نش��انه های تروفو  به حساب می آیند که با تکیه بر 
همین خصوصیات توانست »ژول و ژیم« را به اثری ماندگار و 
سرخوش��انه تبدیل  کند؛ فیلمی که اگر می خواست به شیوه و 
طریقی به جز اینی که هست روایت شود، تلخی و گزندگی اش 
قابل تحمل نبود و تماشای گسستن تدریجی پیوند عمیق دو 
دوست در گذر زمان نیز در صبر تماشاچیان جای نمی گرفت.

عالقه مندان به تماش��ای این دو فیلم می توانن��د در روز های 
مذکور رأس ساعت 1۸ به سینما تک اصفهان واقع در مجموعه 

فرهنگی- هنری فرشچیان مراجعه کنند. 

به انگیزه اکران فیلم های آغازگرموج نوی فرانسه 

»400 « ضربه تروفو درفرشچیان 

جمال سینما تک فرش�چیان این هفته به سراغ س�ینمای فرانس�ه رفته  و در روز یک شنبه ۲۸ 
آبان ماه فیلم سینمایی »۴۰۰ ضربه« به کارگردانی فرانس�وا تروفو را به نمایش می گذارد و  نوروز باقری

دوشنبه ۲۹ آبان ماه نیز فیلم سینمایی »ژول و ژیم« از همین کارگردان نمایش داده می شود.
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تعزیه در خمینی شهرایرانی ترین سوگواره آئینی  تعزیه در خوانسار تعزیه در مبارکه
الماس ها ابدی اند 
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گروه فرهنگ - تعزیه یا شبیه خوانی یکی از مناسک سنتی عزاداری برای اولیای مذهبی 
است که هنوز هم در مناسبت هایی چون دهه اول محرم در گوشه و کنار جامعه ما برگزار 

می شود.
 تعزیه عالوه بر این که به عنوان یک آئین سوگواری ش��ناخته می شود، یکی از گونه های 
نمایشی ایرانی هم محسوب می شود که از دیر زمان در کشور ما و برخی مناطق شیعه نشین 
جهان رواج داشته است. این پدیده به عنوان یک کالبد فرهنگی، هم به انتقال فرهنگ شیعی 
و عاشورایی کمک می کند و هم در حفظ هنرهای سنتی ایرانی تأثیر بسزایی داشته است. 
امروز هم باتوجه به گسترش روزافزون رسانه های تکنولوژیک، هنرهای جدید و موقعیت 
های صنعتی در کشورمان، تعزیه می تواند به عنوان ساختار نگهدارنده بخشی از سنت های 
فرهنگی و هنری به کار آید،  به همین دلیل شناخت و باز تولید تعزیه براساس مقتضیات 

روز، یک ضرورت فرهنگی محسوب می شود.

با اعالم لیست پرفروش ترین کتاب های اصفهان،کتاب »قیدار« 
نوشته رضاامیرخانی با گذش��ت 9ماه از آغاز سال 91همچنان 
در بخش ادبیات داستانی در میان پرفروش ترین ها قرار دارد. 
با بررسی این لیست،عالقه اصفهانی ها به کتاب های تاریخی و 
اجتماعی و همچنین مطالعه جدی و بنیادی درباره دین اسالم 
کامال مشخص است، اما نام دیگر کتاب های پرفروش اصفهان 

برطبق آمار منتشر شده  در ایمنا بدین شرح است: 
1    دانش�نامه ق�رآن کریم،الیورلیمن،انتش�ارات 

اطالعات 
هدف از تألیف »دانشنامه قرآن کریم«، 
تدوین کتابی بوده که بتواند به طرح 
موضوعات قرآنی بپردازد و پاسخ های 
مناس��ب و درخوری به پرسش هایی 
بدهد که در طول چهارده قرن حیات 
اسالم، دوستان و دشمنان آن مطرح 
کرده اند. این کت��اب فرهنگ واژگان 

قرآن نیست و ادعای آن را نیز ندارد، بنابراین تالشی برای شمول 
همه واژگان قرآن در آن نشده و تنها به اصطالحاتی بسنده شده که 

برای عموم خوانندگان مهم و مورد پرسش باشد.
2    نگفتن نتوانیم،گفتن نتوانیم،نوش�ته محمدعلی 

اسالمی ندوشن 
 کت��اب »گفت��ن نتوانی��م، نگفتن 
نتوانیم« شامل مجموعه   مقاله های 
محمدعلی اسالمی ندوشن درباره  
فرهنگ و اجتماع ایران است که در 
دو سه س��ال اخیر در جراید منتشر 
می شده و به تازگی از سوی شرکت 
سهامی انتشار به چاپ رسیده است 
و درهمین مدت کوتاه یک ماهه رتبه دوم بازار کتاب اصفهان را 

به خود اختصاص داده است.
3    شرح اسم،هدایت اهلل بهبودی، مؤسسه اطالعات 

و مطالعات سیاسی

کت��اب »ش��رح اس��م« یک��ی از 
پرفروش ترین کتاب های نمایشگاه 
کتاب و پرفروش ترین کتاب اصفهان 
در آبان ماه بوده است.»ش��رح اسم« 
حاوی زندگینامه آیت اهلل س��ید علی 
حسینی خامنه ای رهبرمعظم انقالب 
اسالمی اس��ت که به همت مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر شده است.
4   قصه ه�ای امیرعلی،امیرعلی نبویان،انتش�ارات 

نقش و نگار
 جلد اول »قصه های امیرعلی« بخشی 
از مجموعه داس��تان های کوتاهی 
است که برای برنامه تلویزیونی »رادیو 
هفت« نوشته شده است؛ قصه هایی 
برگرفته از اتفاق��ات روزمره کوچه، 
فامیل، دانش��گاه و... با نگاهی شاید 

کمی متفاوت و بی تعارف، با مایه  هجو که با توجه به سن و سال و 
شخصیت راوی و فرم نگارش و دایره واژگانش، حال و هوایی »شبه 

پارودیک« به خود گرفته است.
5    محم�د )ص(بر پای�ه کهن تری�ن مناب�ع، لینگز، 

انتشارات حکمت 
»زندگی حضرت محمد)ص( بر پایه 
کهن ترین منابع« کتابی است نوشته 
مارتین لینگ��ز که در می��ان آثار این 
نویسنده به عنوان شاهکار وی شناخته 
ش��ده اس��ت و از مش��هورترین و 
پرخواننده ترین آث��ار درباره زندگی 
پیامبر اس��الم )ص( به زبان انگلیسی 
اس��ت. این کتاب به زندگی پیامبر)ص( بر پای��ه کهن ترین منابع 
داستانی بر مبنای روایتی محققانه از زندگی حضرت محمد)ص( 
نوشته شده است و از زمان انتشار تا به حال جوایز متعددی را از آن 

خود کرده است.

اصفهانی ها بیشتر چه کتاب هایی می خوانند؟ 
قیدار همچنان پیشتاز است

بی نظمی در انتشار، 
خالف قانون است

معماری اصفهان قلب 
معماری ایران است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

15 آذر، آخرین فرصت پرداخت 
ورودی ۶۰۰ هزار تومانی لیگ

رقابت های لیگ وزنه ب��رداری جوانان پیش از این ق��رار بود در آبان 
 ماه آغاز ش��ود، اما به دلیل ادامه ارایه کامل مدارک از سوی تیم های 
ش��رکت کننده، با تصمیم فدراس��یون وزنه برداری یک ماه به تعویق 

افتاد. 
طی بخشنامه جدید، کلیه تیم ها موظفند ضمن واریز ۶۰۰ هزار تومان 
حق ورودی شرکت در لیگ، قرارداد ورزشکاران، مربیان، کادر اجرایی و 
سرپرست های تیم ها را تا تاریخ ۱۵ آذر برای سازمان لیگ فدراسیون 
وزنه برداری ارس��ال کنند تا اقدامات الزم جهت صدور کارت ورود به 

مسابقات برای آنها صورت پذیرد. 

 توافق اولیه ماهان 
با ستاره کشتی جهان

 فوالد ماهان که برای حضور در لیگ برتر کش��تی آزاد دیروز قرارداد 
خود را با واس��لین فدوروش��ین، نایب قهرمان اوکراینی المپیک آتن 

رسمی کرد، به دنبال جذب دومین کشتی گیر خارجی خود است. 
هر تیم در لیگ برتر کشتی آزاد فرصت جذب دو بازیکن خارجی و یک 

ملی پوش و یا دو ملی پوش و یک خارجی را دارد. 
گفته می شود گزینه دوم ماهانی ها یکی از کشتی گیران مطرح جهان 
است که توافقات اولیه برای حضور وی در ماهان به انجام رسیده است.

 ماهان و داماش با خارجی ها 
به روی تشک می روند

هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد باش��گاه های کشور امروز با برگزاری 
چهار دیدار در گروههای دو گانه پیگیری می شود. 

فوالد ماهان که در هفته نخست رقابت ها برابر گاز مازندران به پیروزی 
رسید، این هفته میهمان نماینده دیگر استان مازندران است. ماهانی 
ها با یار خارجی خ��ود راهی بابل می ش��وند تا برابر ش��اگردان تقی 
اکبرنژاد در داماش قرار بگیرند. دام��اش در حالی امروز پذیرای فوالد 
ماهان است که بازیکن خارجی خود را هم جذب کرده است. یار خارجی 
داماشی ها کسی نیست جز عبدالسالم گادیس��وف، آزاد کار وزن ۹۶ 
کیلوگرم تیم ملی روس��یه که در رقابت های المپیک ۲۰۱۲ نیز برابر 

رضا یزدانی مغلوب شد.

 مسابقه،  محاسبه 
و نقشه خوانی دقیق را  می طلبید

محمدرضا فضیله، قهرمان رالی خانوادگی اصفهان در گفتگو با ایسنا 
گفت: برای نخستین سال بود که در یک مسابقه اتومبیلرانی شرکت 
 می کردم و محاس��بات دقیق و به موقع باعث ش��د به مقام اول دست 

یابم.
وی با بیان این که همراه با خانواده در این رقابت ش��رکت کرده است، 
افزود: شادی هنرجو، همس��رم به عنوان نقش��ه خوان در مسیر رالی 
خانوادگی همراهم بود، دیگ��ر اعضای خانواده نی��ز همکاری الزم را 
داش��تند، پژو ۲۰۶ خودرو مورد اس��تفاده ما بود و در سرتاسر مسیر 
 با محاس��بات به موقع و دقی��ق توانس��تیم کمترین خطا را داش��ته 

باشیم.

  مبانی فرهنگی مهم ترین اصل  
در آکادمی ورزش پهلوانی است 

مجری آکادمی ورزش پهلوانی و زورخانه ای در خصوص س��رفصل 
درس های ای��ن آکادمی گف��ت:  این مرکز با ه��دف ترویج فرهنگ 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای در اصفهان راه اندازی ش��ده و مبنای 
ترویج فرهنگ پهلوانی  و جوانمردی یکی از همان اصولی اس��ت که 
هم  مد نظر این مرکز بوده و هم در س��رفصل دروس آموزشی برآن 

تأکید بسیار شده است. 
محمد مهدی هدایت سرفصل ها را علمی و تخصصی  دانست و افزود: 
تمامی این سرفصل ها آموزه هایی هستند که در آن ورزش پهلوانی  
زورخانه ای را به صورت تخصصی آم��وزش می دهد، به ویژه این که 
پرورش استعدادها  و قهرمان پروری در این ورزش تخصصی می شود. 
وی ادامه داد: در این سرفصل مبانی فرهنگی شامل فرهنگ قرآنی در 
ورزش، مبانی فرهنگی در آیین جوانمردی در بین  انبیا و اولیای خدا، 
آداب فرهنگ جوانمردی در سیره انبیا و آداب فرهنگ جوانمردی در 
امامان معصوم است که پایه و اساس آنها گسترش روحیه جوانمردی 

و همان صفت فتاست. 
 مجری آکادمی ورزش پهلوانی و زورخانه ای افزود: صفت  جوانمردی 
و فتا بارها در بسیاری از آیات قرآن کریم یاد شده که نشان از توجه 
دین مبین اسالم به این صفت در بین افراد اس��ت و در این آکادمی 
س��عی بر این اس��ت که روحیه جوانم��ردی را در بین ورزش��کاران 
گسترش داد. گفتنی است، آکادمی ورزش پهلوانی نوزدهم آبان ماه 
افتتاح شد و دوره های آموزشی آن  از دوم دی ماه  شروع می شود.    

استقالل با شانس سپاهان را برد
مهاجم تیم سپاهان/ خلعتبری

تیم ما خیلی خوب بازی کرد، ما بر جریان بازی مسلط بودیم و استقالل 
تنها با ش��انس توانست ما را شکس��ت دهد. اس��تقالل از تنها موقعیت 
خطرناک خود استفاده کرد وتوانست تیم ما را در خانه شکست دهد و من 
این برد را به تیم استقالل تبریک می گویم. هنچنین تیم ما از استقالل 
بسیار بهتر بازی کرد، اما گلر تیم استقالل روز خوبی را داشت و نشان داد 
 که شایسته پوشیدن پیراهن شماره یک تیم ملی است. نمی دانم چرا تمام 
بازی های تیم ما را با اس��تقالل و پرس��پولیس باید 
مظفری زاده قضاوت کند، در حالی که ما داورهای 
بهتری مانند ترکی یا فغانی داریم که از آنها استفاده 
نمی ش��ود.  من با هی��چ ک��دام از بازیکنان 
مش��کلی ندارم و ب��ا هم��ه بازیکنان به 
خصوص ملی پوشان دوست هستم، 
اما ش��رایط بازی به خصوص این 
بازی حساس، متفاوت است و هر 

دو تیم به فکر پیروزی هستند.

مدیران عالقه مند به میز!
گروه ورزش- زمزمه ایجاد تغییرات اساسی در فدراسیون 
فوتبال در حال تبدیل شدن به مرحله اجراست تا شاید از این 
طریق مقصران اصلی ناکامی فوتبال و فوتسال ایران به حق 
خودشان برسند! سه ناکامی متوالی در طی چهار روز، آنچنان 
بالیی بر سر فوتبال ایران آورده که حتی دو آتشه ترین هوادار 
این رشته هم دیگر میلی برای پیگیری اخبار این حوزه ندارد، 
ولی مثل این که س��رانجام ترکش این ناکام��ی ها گریبان 
مدیران ناکارآمد این رش��ته را گرفته تا ش��اید از این طریق 

شوک مثبتی به فوتبال و فوتسال ایران وارد شود.
 از یک طرف عباس ترابیان اس��تعفای خ��ودش را تحویل 
مسئوالن فدراسیون داده تا در همین هفته نسبت به بررسی 
آن اقدام شود و مدیر تک محور فوتسال ایران پس از سال ها 
از کمیته فوتسال خداحافظی کند و از طرف دیگر، انتقادها 
به کفاشیان هنوز هم ادامه دارد و مدیر خوش خنده فوتبال 
ایران بعد از مدت ها به گونه ای تحت فشار قرارگرفته که بعید 
نیست در اولین سال دوره دوم مدیریتش، عطای کار کردن 
در فوتبال را به لقایش ببخش��د. حتی امیر قلعه نویی هم در 
کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی استقالل و سپاهان به شدت 
مدیریت ناکارآمد در ورزش را مورد انتق��اد قرار داد تا از این 
طریق، از خجالت مدیرانی در بیاید که به جای منافع مردم به 

دنبال منافع شخصی خودشان هستند.
 اما مسأله اصلی اینجاس��ت که چرا مدیران ورزشی شاغل 
 در باش��گاه ها و فدراس��یون ها ای��ن طور به میز ریاس��ت 
عالقه مند هس��تند که باید برای کنار رفتنش��ان دست به 
دامان مدیران باالدست آنها شد و یا در رسانه ها شدیدترین 
انتقادات را متوجه آنها کرد؟ این مسأله شاید فقط در ورزش 
ایران اتفاق بیفتد و همین عباس ترابیان چند ماه قبل در پی 
ناکامی فوتسال ایران در جام ملت های آسیا باید از فوتسال 
خداحافظی می کرد تا تکروی های��ش در اختالف با ارکان 
اصلی فوتسال ایران این طور این رش��ته را به ورطه نابودی 
 نکش��د. مدیرانی که بدون تخصص الزم به س��مت ریاست 
می رس��ند، آنقدر به پست خودش��ان عالقه دارند که حتی 
حاضرند در این راه ارزش ها را هم زیر پ��ا بگذارند، ولی این 
نوع مدیریت هیچ گاه پایدار نیست و در حالی که مدیریت از 
چند دهه پیش در دانشگاه هاي معتبر جهاني به عنوان یکي از 
گرایش ها و تخصص هاي رشته تربیت بدني و علوم ورزشي در 
سطوح مختلف کارشناسي، کارشناسي ارشد و مقطع دکتري 
جایگاه ویژه اي براي خود یافته، در ورزش ایران هیچ خبری 
از این شایستگی ها نیست و یک مدیر به واسطه رابطه و نه بر 
 مبنای ضابطه حتی تا باالترین سطوح مدیریت ورزشی هم 

می رسد. 

یادداشت

۶
من را زاپاس تیم ملی می دانند! 

قلعه نویی در مورد شایعه حضورش در تیم ملی فوتبال گفت: متأسفانه من زاپاس خوبی هستم و زمانی 
که یک مربی برکنار می شود،  من را به عنوان جایگزین آن پیشنهاد می کنند اما تاکنون هیچ پیشنهادی 

برای حضور من در تیم ملی فوتبال نشده و من همه تمرکزم را به حضور در استقالل معطوف کرده ام.

هرچند که شکست سپاهان در مقابل 
مسعود 
اس��تقالل باعث دوری زرده��ا از صدر افشاری

جدول و شکسته شدن طلسم ۱۱ ساله 
نبردن استقالل در اصفهان شد، ولی همین که امیر قلعه نویی 
در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی به جای تش��ریح دو نیمه 
متفاوت! این مسابقه به تعریف و تمجید از سبک بازی سپاهان 
پرداخت، نش��ان می دهد که کرانچار و تیمش به اندازه کافی 
استقالل را تحت فش��ار قرار دادند و اگر درخشش رحمتی بر 
روی خط دروازه آبی ها نبود، ش��اید طلسم شکست ناپذیری 
سپاهان به ۱۲ سال هم می رسید. سرمربی استقالل در حالی 
جذابیت فینال نی��م فصل لیگ برتر فوتبال ای��ران را با رقابت 
فرانسه و برزیل در جام جهانی ۱۹8۶ مقایسه کرد که صندلی های 
خالی ورزشگاه فوالدشهر نشان از دلزدگی عالقه مندان فوتبال 
به این رشته می داد و عملکرد فدراسیون ناکامی و خنده، کار 
 را به جایی رس��انده که حتی برای این بازی بزرگ هم حدود 
یک سوم از س��کوهای ورزش��گاه فوالدش��هر خالی می ماند. 
رونمایی از شش هزار تماشاگر، آن هم در نبرد زرد و آبی فوتبال 
ایران نش��ان از ناکامی کفاش��یان و همکارانش در فدراسیون 
فوتبال دارد که این چیزها را می بینند و هنوز هم حاضر به از 

دست دادن میز ریاست نیستند.
اما در بحث فنی این مسابقه، باید گفت که کرانچار بعد از آنالیز 
بازی های قبلی تیمش و بررسی کردن گل های خورده سپاهان 

باقر صادقی را جانش��ین محم��دی کرده بود تا ش��اید تجربه 
دروازه بان سابق ذوب آهن در این بازی به داد تیمش برسد که 
 البته صادقی به غیر از زمان به ثمر رس��یدن گل استقالل که 
می توانس��ت عکس العمل بهتری انجام ده��د، در بقیه موارد 
اعتماد به نفس خوبی داشت و واکنش زیبای او بر روی ضربه 
سر شیرجه ای آرش برهانی به نوعی س��پاهان را تا دقیقه ۹۰ 

این بازی امیدوار نگه داشت. 
قلعه نویی هم با ش��ناخت از ضعف س��مت چپ تیم سپاهان 
اس��اس حمالت تیمش را از ای��ن ناحیه پی ری��زی کرده بود 
که نفوذهای حی��دری در نیمه اول و گلی ک��ه او بر روی تعلل 
مدافعان س��پاهان به ثمر رس��اند، دستمزد س��رمربی سابق 
سپاهان برای حمله به پاشنه آشیل سپاهان بود. حتی حضور 
جمشیدیان در پس��ت هافبک چپ هم نتوانس��ت کمکی به 
اش��جاری کند؛ چون جمش��یدیان ذاتا یک بازیکن با ش��عاع 
حرکتی رو به جلوس��ت و انتظار انجام یک ب��ازی دفاعی از او 
شاید در اساس بیهوده باشد. کاله کج هم که طبق معمول فعال 
مورد غضب کرانچار واقع شده و به خاطر مسافرت نابهنگامش 
به تهران، حتی در لیست ۱8 نفره سپاهان هم قرار نگرفت تا او 
هم کم کم پا در راه زنیدپوری بگذارد که قرار بود س��مت چپ 
سپاهان را برای چند س��ال بیمه کند. البته کرانچار هم بیکار 
نبود و با اطالع از ضع��ف بازیکنانی مث��ل رحمتی، منتظری، 
نکونام و حیدری بر روی س��انترهای ارس��الی که نتیجه اش 

را در ب��ازی های تیم ملی هم دیده ایم، س��عی داش��ت از این 
تاکتیک حداکثر استفاده را برای ضربه زدن به استقالل بکند 
و به همین خاطر سپاهان در این بازی در هر نیمه شاید بیش 
از ۱۰ سانتر بر روی دروازه استقالل ارس��ال کرد که به خاطر 
نبود یک مهاجم س��رزن و جنگنده در نقطه کور دفاع حریف، 
این سانترها به سرانجامی نرسید. حضور فرشید طالبی در خط 
حمله و یارگیری نفر به نفر امین منوچهری با مدافع بلندقامت 
 سپاهان هم یکی دیگر از بازی های ش��طرنج گونه سرمربیان 
دو تیم با یکدیگر بود که در نهایت به س��ود امیر قلعه نویی به 
پایان رس��ید. خلعتبری ملی پوش هم مطابق معمول به جای 
پرداختن به بازی خودش، مشغول جرو بحث لفظی با بازیکنان 

حری��ف و داور مس��ابقه بود 
که باعث ش��د از لحاظ فنی 
کارایی همیشگی را نداشته 
باش��د و خیلی خوش شانس 
بود که در جریان درگیری اش 
با خس��رو حی��دری و پژمان 
منتظ��ری، از زمی��ن اخراج 
نشد. جالویچ و سوکای هم با 
وجود تالشی که از خودشان 
نشان دادند، به خاطر این که 
توپ مناسبی به آنها نرسید 
تقریباً از جریان مسابقه خارج 
شدند و البته س��وکای هم با 
آن تکروی های بیش از حد 
و ش��وت های تکراری اش، 
سر وصدای هواداران تیمش 

را در آورد تا در نهایت، سپاهان بازی فینال گونه نیم فصل را به 
استقالل ببازد. کرانچار خودش هم به خوبی می داند که یکی از 
دالیل موفقیت او در فصل گذشته ثبات زردها در نتیجه گیری 
بود که امسال تبدیل به یک نمودار سینوسی برای او و تیمش 
شده و نتیجه گیری سپاهان به صورت یک در میان در آمده که 
بدون شک، همین مسأله بر روی روند موفقیت زردها تأثیرگذار 
خواهد بود. سپاهان با این شکس��ت هرچند که با صدرنشین 
 جدول لی��گ فاصله ای چه��ار امتیازی پیدا ک��رد، ولی هنوز 
سه بازی تا پایان نیم فصل زمان باقی است و اتفاقات غیر قابل 
پیش بینی مثل شکست اس��تقالل در مقابل پیکان و پیروزی 
احتمالی سپاهان در مقابل گهر، باز هم می تواند سپاهان را به 

کسب عنوان قهرمانی نیم فصل امیدوار کند.

استقالل مدیون رحمتی

برزیل و فرانسه به سبک ایرانی!

عملکرد 
فدراسیون ناکامی 

و خنده، کار را به 
جایی رسانده که 

حتی برای این بازی 
 بزرگ هم حدود 

یک سوم از 
سکوهای ورزشگاه 

فوالدشهر خالی 
می ماند
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سعید داورپناه که قبل از ش��روع فصل مهرام را در جام باشگاه های آسیا 
همراهی کرد و بازی های خوبی نیز از خود به نمایش گذاش��ت، در س��ه 
بازی ابتدای فصل به عنوان یکی از مهره های کلیدی تیم فرزاد کوهیان 
عملکرد موفقی داشت، اما در تمرینات روز گذشته تیمش از ناحیه مچ پا 
دچار مصدومیت شد و با توجه به شدت مصدومیتش، به احتمال فراوان 

تا پایان فصل قادر به همراهی همیاری نخواهد بود. 
محمدرضا قربانی، بازیکن دیگر زنجان نیز پیش از شروع فصل با آسیب دیدگی 
شدید مس��ابقات را از دس��ت داده بود. فرزاد کوهیان که امسال هدایت 
زنجانی ها را برعهده دارد، باید برای ادامه فص��ل و بازیکن مصدوم خود 

چاره ای بیندیشد تا بتواند در کورس قهرمانی باقی بماند. 

دبیر هیأت بوکس استان اصفهان گفت: ۱۰ بوکسور اصفهانی برای شرکت 
در مسابقات بزرگس��االن منطقه ای آماده می شوند و شانس زیادی برای 

کسب مدال دارند.
مهدی ش��فیعی در گفتگو با ایمنا اظهارکرد: مسابقات بوکس منطقه ای 
بزرگساالن کش��ور، آذرماه به میزبانی خوزستان برگزار می شود و استان 
اصفهان با  چهارمحال و بختیاری، خوزس��تان، کهگلوی��ه و بویراحمد و 
فارس هم گروه اس��ت.وی با اشاره به س��همیه  ۱۰ نفره هر استان در این 
رقابت ها، تصریح کرد: ۶۰ بوکسور در این مسابقات حضور خواهند داشت 
و برای کسب آمادگی کامل، اردوی آماده سازی برپا خواهد شد و احتمال 

کسب مدال نمایندگان اصفهان زیاد است.

پویول: مصدومیت بدترین تجربه ام بود
کارلس پویول با حضور در شبکه تلویزیونی بارسا رضایت خود را 
از بازگشتش به تیم اعالم کرد و گفت: از این که با یک پیروزی به 
تیم برگشتم خوشحالم. وی اظهار داشت: این بدترین تجربه من 

با مصدومیت بود که به طرز غیرقابل باوری دردناک بود. 

شکست القطر در حضور هادی عقیلی
هادی عقیلی، مدافع ملی پوش کش��ورمان در ب��ازی مقابل 
لخویا۹۰ دقیقه در ترکیب القطر حضور داشت و نتوانست مانع 
شکست یارانش ش��ود. گل های این بازی را سباستین سوریا 

در دقیقه ۲8 و هی نام کره ای در دقیقه ۶3 به ثمر رساندند.

داوران نمی گذارند به حقمان برسیم!
ماس��یمو موراتی گفت: این س��ومین دیدار پیاپی 
ماست که در آن اشتباه های داوری رخ می دهد. البته 
خیلی خوشحالم که در تورین با کمک خدا یوونتوس 

را شکست دادیم. 

  اتالف وقت در خور استقالل نیستابراهیم توره زیر ذره بین آرسن ونگر

رس��ول خوروش در گفتگو با فارس در مورد شکس��ت تیم سپاهان 
مقابل اس��تقالل تصریح کرد: در این بازی مس��تحق این شکس��ت 
نبودیم. رحمتی در این مسابقه عالی ظاهر شد، اما باید این مسأله را 
دقت کنید که وقتی استقالل گل زد بقیه بازی را به وقت تلف کردن 
گذراند و در ضربات کاش��ته وقت زیادی هدر رفت. این نوع بازی در 
خور و ش��أن تیمی مثل اس��تقالل که صحبت از قهرمانی می کند، 
نیس��ت. وی در ارتباط با صحبت های امیر قلعه نویی پس از بازی با 
سپاهان اظهار داشت: صحبتی در مورد این مصاحبه ندارم. زمانی که 
ما به س��پاهان آمدیم مدیران قبلی نبودند و صحبت های قلعه نویی 

هم مربوط به آنها بود. 

 داماش بیشتر از ماهان هزینه کرده است

توکلیان در ارتباط با دیدار فوالد ماه��ان و داماش بابل در هفته دوم 
لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور به ایمنا گفت: می دانیم که 
روز بسیار سختی در بابل خواهیم داش��ت؛ چرا که داماش نسبت به 
فوالد ماهان سرمایه گذاری بیشتری کرده اس��ت. وی ادامه داد: ما 
میهمان داماش هس��تیم و کش��تی در مازندران و به خصوص بابل 
هواداران بسیاری دارد که این مسأله کار ما را سخت تر می کند، اما 
دلیل نمی شود کشتی گیران من خوب نباشند. توکلیان گفت: برای 
این بازی یک هفته اردوی سختی را پشت سر گذاشتیم و روی نقاط 
ضعف و قوت تیم خود به خوبی کار کردیم. با ش��ناختی که از نفرات 

داماش و شاگردان اکبرنژاد داشتیم، این تیم را آنالیز کردیم.

توکلیان:خوروش : توره لیگ برتری می شود
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آرسن ونگر، س��رمربی تیم فوتبال آرسنال که س��ابقه سرمربیگری 
در تیم موناکو را دارد، گویا بازی ه��ای این تیم را هنوز هم با جدیت 
دنبال می کند و در ای��ن بین از بازی ابراهیم توره خوش��ش آمده و 
قصد دارد در فصل نقل و انتقاالت تابس��تانه، این بازیکن سنگالی را 
به ترکیب تیمش اضافه کند. ونگر در حال حاضر بازی های مهاجم 
سابق سپاهان را زیر نظر دارد و به نظر می رسد پروژه حضور ابراهیم 
توره در تیم های بزرگ اروپایی وارد فاز جدیدی شده است. توره که 
نیم فصل گذشته به تیم موناکو پیوست،  تا کنون ۲8 بازی برای این 
تیم انجام داده و موفق شده ۲3 بار برای این تیم گلزنی کند و همین 
امر سبب شده این بازیکن توجه بزرگان اروپا را به خود معطوف کند. 

مهره کلیدی کوهیان 
لیگ برتر را از دست داد

شانس کسب مدال برای 
نمایندگان اصفهان



یادداشت

 بیش از چهارصد جلد کتاب 
به دو مدرسه استان اهدا شد

معاون فرهنگی- هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در هفته کتاب و به صورتی نمادین با حضور مشاور 
مدیرکل فرهنگ و ارشللاد اسللالمی،450 جلد کتاب به دو مدرسه 

راهنمایی شهید بهشتی و عالمه امینی شهرکرد اهدا شد.
بهمن اکبریان بیان داشت: در هفته کتاب و در طرح یادگار ماندگار 

2000 جلد کتاب به مدارس استان اهدا شد.
 وی ارزش ریالللی کتاب های اهدا شللده در طول سلله ماهه دوم به 
کتابخانه های کانون های فرهنگی -هنری مسللاجد اسللتان را 35 
میلیون تومان دانسللت و گفت: در طول سللال جاری تاکنون 125 
میلیون تومان کتاب برای تجهیز کتابخانه های دستگاه های دولتی، 
آموزش وپرورش،کانون های فرهنگی - هنری مساجد، انجمن ها و 

هنرمندان اهدا شده است.
اکبریان برگزاری نمایشگاه های کتاب در سللطح استان، تجلیل از 
کتابخوانللان برتر و کتابللداران نمونه و ایجاد کارگاه های آموزشللی 
ویژه کتابداران را از جمله برنامه های انجام شللده از سللوی اعضای 
ستاد اسللتانی هفته کتاب دانسللت و گفت: دبیرخانه مرکزی هفته  
کتاب در اسللتان با هدف برنامه ریزی مدون بللرای ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی در اداره کل فرهنگ و ارشللاد اسللالمی اسللتان 

تشکیل گردید. 

 زنبورداران 
تسهیالت بانکی می گیرند 

معللاون بهبود تولیللدات دامی سللازمان جهاد کشللاورزی 
چهارمحللال و بختیللاری ازپرداخللت تسللهیالت بانکی به 

زنبورداران واجد شرایط استان در سال جاری خبرداد.
برزو هیبتیان در زمینه شرایط اعطای وام به زنبورداران افزود: 
این وام به متقاضیانی که فارغ التحصیل رشللته دامپروری و 
پرورش زنبورعسللل در مقاطع کاردانی و کارشناسی بوده یا 
دارای کارت دوره پرورش زنبورعسللل به مدت 50 سللاعت 
باشند، پرداخت می شود. وی با بیان این که داشتن حداقل 
صد کندو نیز از دیگر شرایط اعطای وام به زنبورداران است، 
تصریح کرد: زنبورداران می توانند کندوهای خود را توسط 
اتحادیه زنبورداران اسللتان پس از تأیید سللالمت اداره کل 

دامپزشکی تهیه کنند.

کشف بیش از 90 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در لردگان

 فرمانده انتظامی شهرسللتان لردگان از کشللف بیش از 90 
کیلوگرم انواع مواد مخدر و دسللتگیری پنللج متهم در این 

رابطه خبر داد.
سرهنگ محمد زارع روز دوشللنبه گفت: مأموران انتظامی 
لردگان با استقرار در محورهای مواصالتی موفق به کشف و 

ضبط این میزان مواد مخدر شدند.
سللرهنگ زارع ادامه داد: طی 72 ساعت گذشللته و در سه 
عملیات ضربتی پلیسی و کار اطالعاتی گسترده در محورهای 
مواصالتی شهرسللتان، 82 کیلوگرم تریاک بلله همراه 12 
کیلوگرم حشللیش کشللف و ضبط شللد. فرمانده انتظامی 
شهرستان لردگان با اعالم دستگیری پنج متهم در این رابطه، 
اضافه کرد:پرونده این متهمان در حال تکمیل است و برای 
بررسی بیشتر و صدور رأی به محاکم قضائی ارسال می شود.

پایان کشت پاییزه بروجن 
سرپرست اداره جهاد کشللاورزی شهرستان بروجن از اتمام 
کشت پاییزه گندم و جو در اراضی کشاورزی این شهرستان 
خبر داد. روح اله معتمدی  در گفتگو با خبرنگار ایرنا، سطح 
زیر کشللت گندم آبی و دیم شهرسللتان بروجن را 12 هزار 
هکتار و جو آبی و دیم را سلله هزار و500 هکتار عنوان کرد. 
وی اظهار داشت: همزمان با آغاز کشت پاییزه 230 تن گندم 
گواهی شده الوند و 100تن گندم سرداری در میان کشاورزان 

منطقه توزیع شد.

خبر ویژه

نماینده مردم لردگان در مجلس  
مجید جلیل 

رژیم صهیونیسللتی همواره با سیاسللت های جنگ طلبانه خود صلح 
و امنیت منطقه را برهللم زده و این نشللان از آن دارد که ماهیت رژیم 
صهیونیستی با جنگ عجین شده اسللت. چهار جنگ بزرگ با اعراب، 
تجاوز بلله لبنللان و جنگ هللای 33 و 22 روزه علیه مقاومللت لبنان و 
فلسطین، این موضوع را به خوبی نشللان می دهد. رژیم صهیونیستی 
برای به راه انداختن این جنللگ، دارای انگیزه های داخلی و منطقه ای 
اسللت و برای تحقق این اهداف خود، دست به هر عمل جنایتکارانه ای 
می زند. نتانیاهو با این عمل غیرانسانی سللعی دارد رأی بیشتری برای 
خود جمع کند و مردم خود را 
با این عمل فریب دهد. این در 
حالی است که این جنگ برای 
نتانیاهو یک ریسک بزرگ به 
شللمار می رود و ممکن است 
با شکسللت در جنگ شانس 
پیروزی خللود را در انتخابات 

آتی از دست بدهد.

 ماهیت رژیم صهیونیستی 
با جنگ عجین است

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
کلنگ زنی احداث بوستان محلی کوثر ناحیه غرب شهرکرد 

کلنگ بوستان محله ای کوثر ناحیه غرب شهرکرد با حضور جمعی از مسئوالن به زمین زده 
شد. نوراهلل غالمیان دهکردی شهردار شهرکرد در آئین کلنگ زنی این طرح اظهار داشت: 

بوستان کوثر در زمینی به مساحت 2500 متر مربع ساخته می شود.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 928 |  سه شنبه 30  آبان 1391 | 5 محرم 1434

رحمن کرمی در بازدید از کارخانه سللیمان شللهرکرد افزود: فاز 
دوم کارخانه سللیمان شللهرکرد، 30 درصد پیشللرفت فیزیکی 
دارد و پیش بینی می شللود تا اوایل سللال 1394 بهللره برداری 
شللود. این در حالی اسللت که180 میلیارد تومللان، پیش بینی 
اعتبار موردنیاز برای احداث این فاز توسللعه اسللت. کرمی ادامه 
 داد: در حللال حاضر 400 نفر به طور مسللتقیم و سلله هللزار نفر 
به طور غیرمستقیم در کارخانه سیمان شللهرکرد مشغول به کار 
هستند، به طوری که این کارخانه در سال جاری 34 درصد افزایش 
تولید نسبت به ظرفیت اسللمی خود در تولید هفت نوع سیمان با 
کیفیت داشته است. وی اظهار داشللت: کارخانه سیمان شهرکرد 
درحمایت از سال تولیدملی و کار و سرمایه ایرانی موفق به کسب 
دو رتبه برتر در زمینه کیفیت و راندمان تولید در کشور شده است.

کارخانه سیمان شهرکرد در فاصله 35 کیلومتری شهرکرد واقع و 
سال 1387 بهره برداری شده است.

تس�ریع درروند اعطای تس�هیالت و رف�ع موانع   
واحدهای صنعتی شهرستان لردگان

معاون استاندار بر تسریع در روند اعطای تسهیالت  و رفع موانع 
واحدهای صنعتی شهرستان لردگان تأکید کرد.

 معاون برنامه ریزی اسللتانداری چهارمحال وبختیاری همراه 
 با مسللئوالن سللازمان صنعت،معدن و تجللارت از طرح های 
نیمه تمللام صنعتللی و کارخانجات فعال شهرسللتان لردگان 

بازدید کرد.
حمیدرضا فروزنده در بازدید ازکارخانه فوالد آلیاژی،خوراک 
دام و چند طرح در حال سللاخت صنایع شهرستان لردگان بر 
فراهم کردن زیر ساخت های امنیتی شللهرک های صنعتی، 
پرداخت سللرمایه در گردش و نقدینگللی واحدهای صنعتی 
 این شهرسللتان تأکیللد کللرد. وی تأکید کرد: بایسللتی برای 
 سللرعت بخشللی به سللرمایه گللذاری، انجللام اسللتعالم در 
کوتاه ترین زمللان ممکن صورت گیرد. فروزنللده افزود: کوتاه 
شدن روند سرمایه گذاری، توسعه سریع تر منطقه را به دنبال 
دارد. وی تصریح کرد: منابع طبیعی هم بایستی با رعایت قانون 
و به صورت ضابطه مند نسبت به واگذاری های خود به ویژه در 
بخش سرمایه گذاری صنعتی  اقدامات الزم را انجام دهد. وی 
گفت:  با بهره برداری از طللرح های نیمه تمام تحول بزرگی در 
توسعه و اشتغال  این شهرستان رقم می خورد. منزوی معاون 
تولید و امور صنایع چهارمحال و بختیاری نیز در این سللفر با 
تشریح مشکالت موجود در روند اجرای طرح های صنعتی این 

شهرستان قول تسریع در اعطای تسللهیالت و رفع مشکالت 
را خواستار شد. شهرسللتان لردگان با 177 هزار نفر جمعیت 
در156کیلومتری مرکز استان چهارمحال وبختیاری قرار دارد. 

معافیت های مالیاتی برای واحدهای صنفی دارای   
POS

تخفیف و معافیت مالیاتی نخسللتین پاداش واحدهای صنفی 
دارای دستگاه کارتخوانpoz اسللت. معاون بازرگانی داخلی 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: واحدهای 
صنفی استفاده کننده از صندوق های مکانیزه فروش، مشمول 
اعمال تخفیف و معافیت های مالیاتی می شوند. علیرضا جیالن 
افزود: هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی این 
دستگاه ها توسط صاحبان مشللاغل، از درآمد مشمول مالیات 
مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده از سامانه کسر می شود.

وی تأکید کرد: عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق 
فروش در هر سللال موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی 
مقرر در قانون برای سال مربوطه می شللود. جیالن با اشاره به 
اهمیت تجهیللز واحدهای صنفی به صندوق هللای مکانیزه بر 
اسللاس ماده 71 قانون نظام صنفی، از متصدیان این واحدها 
خواسللت هرچه سللریع تر جهت بهره مندی از مزایای مذکور 
نسبت به تجهیز واحد صنفی خود به این دستگاه ها اقدام کنند.

وی گفت: بر اساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مکلف اسللت با هماهنگی سللازمان 
امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشللور تا پایان سال دوم 
برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از 

سامانه های صندوق مکانیزه فروش )POS( کند. 

س�ازمان صنعت،مع�دن و تج�ارت چهارمحال و   
بختیاری  رکورددار اهدای کتاب

سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری  رکورددار 
اهدای کتاب شد. رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری با اعالم این خبر گفت:  این سازمان بیش از 800 نسخه 
کتاب تخصصی و عمومی را بلله امور کتابخانه های این اسللتان، 
اهدا کرده اسللت. رحمن کرمی افزود: این کتاب ها در زمینه های 

صنعتی،معدنی،تجاری، اجتماعی،دینی و مذهبی است. 
وی همچنین خاطرنشللان کرد:  بیش از سلله هزار نسللخه کتاب 
تخصصی دیگر نیز در کتابخانه این سازمان برای استفاده اهل کتاب 
موجود است. کتابخانه  سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 

و بختیاری در سال 1370 راه اندازی شد.

درباره فعالیت این روزهای سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری

زمینه اشتغال 400 نفر به صورت مستقیم فراهم می شود 

گروه  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان این که فاز توسعه کارخانه 
سیمان شهرکرد، در واقع یک کارخانه سیمان جدید است، گفت: فاز توسعه این کارخانه، زمینه شهرستان

اشتغال 400 نفر را به صورت مستقیم فراهم می کند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
5798 آقای علی مدنی دارای شناس��نامه ش��ماره 1-012102-113 به ش��رح دادخواست 
به کالس��ه 649/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان غالمحس��ین مدنی بشناس��نامه 108 در تاری��خ 1383/3/31 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- عزت س��تاری فرزند یداله ش ش 795 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- محس��ن مدنی فرزند 
غالمحس��ین ش ش87 )فرزند(، 3- علی مدنی فرزند غالمحس��ین ش ش 113-012102-1 
)فرزن��د(، 4- حس��ن مدنی فرزند غالمحس��ین ش ش 26 )فرزن��د(، 5- راضیه مدنی فرزند 
غالمحس��ین ش ش 5-033737-113 )فرزن��د(، 6- زهره مدنی فرزند غالمحس��ین ش ش 
757 )فرزند(، 7- صدیقه مدنی فرزند غالمحسین ش ش 37 )فرزند(، 8- فاطمه مدنی فرزند 
غالمحس��ین ش ش 35 )فرزن��د(، 9- زهرا مدنی فرزند غالمحس��ین ش ش 540 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
 ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
5799 در خصوص پرونده کالس��ه 25/91 ش 40 خواهان محمدرضا معمار دادخواس��تی 
مبنی بر الزام به انتقال شش��دانگ زمین به طرفیت آقای حق نظر ساقیان تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه 91/9/26 س��اعت 17 تعیین گردیده. 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 خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب 
س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 40 
ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف/ 14077 شعبه 40 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5800 در خصوص پرونده کالس��ه 763/91 خواهان مرادعلی ناصری دادخواستی مبنی بر 
پرداخت اجور معوقه 90/6/25 لغایت 91/3/25 ماهیانه 1/500/000 ریال به طرفیت س��جاد 
زمانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 91/9/29 ساعت 16 
تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 13954 ش��عبه 15 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ رأی
5802 کالسه پرونده: 347/91، ش��ماره دادنامه: 656، مرجع رسیدگی: شعبه 39 شورای 

حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: فالورج��ان خیابان توحید نبش کوی 
رس��الت فروش��گاه مواد غذایی محمد، خوانده: بهروز صادق پور نشانی: )مجهول المکان(، 
خواس��ته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای حمی��د عابدی به طرفیت 
بهروز صادق پور به خواسته مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال وجه چک شماره 31764672 
مورخ 90/10/2 عهده بانک پارس��یان به انضمام مطلق خسارات قانونی- با عنایت به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه 
ک��ه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و 
تکذیب، ش��ورا دع��وای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد مواد 310 
و 313 قان��ون تج��ارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 
ری��ال بابت اصل خواس��ته و 38/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل بر 
مبنای تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت تاریخ 
وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران برعه��ده اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. 
رأی ص��ادره غیاب��ی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ واقعی به خوان��ده قابل واخواهی 
در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
 در دادگاه ه��ای عموم��ی حقوق��ی اصفه��ان م��ی باش��د. ش��عبه 39 حقوق��ی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5803 ش��ماره: 743/91 ش 6 به موجب رأی شماره 1258 تاریخ 91/6/26 حوزه 6 شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه صدیقه حجتی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 84/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/5/15 
ت��ا تاریخ اجرای حک��م در حق محکوم له حمید عابدی نش��انی محل اقام��ت: فالورجان خ 
توحید نبش کوچه رس��الت فروشگاه محمد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد 

صریحًا اعالم نماید. شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تأسیس
5810 ش��ماره: 2329/الف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت گروه بازرگانی ستاره طالیی 
آیندگان سهامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/8/10 تحت شماره 48390 و شناسه 
ملی 10260666035 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/8/10 از لحاظ امضاء 

ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام خدمات 
بازرگان��ی مربوط به ص��ادرات و واردات- خرید و فروش و تهی��ه و تویع کاالهای مجاز 
بازرگانی- اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی جهت اهداف شرکت- انجام امور 
مربوط به ترخیص کاال در گمرکات کش��ور- شرکت در مناقصه های دولتی و مشارکت و 
سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی- انجام خدمات 
صنعت��ی از قبیل طراحی و نظ��ارت و اجرای خطوط صنعتی و تولی��دی- انجام کلیه امور 
کشاورزی- تجهیز مواد اولیه و ماشین آالت کارخانجات و مراکز تولیدی. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر 
اصفهان – ناژوان – چهارراه باغ- برج س��اختمان ایلیا- واحد 5- کدپس��تی 8186713788 
تلفن: 09135545006. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریال��ی ک��ه تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 650/000 ریال توس��ط 
موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 905 مورخ 1391/7/26 نزد بانک ملی شعبه پل فلزی 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- آقای احس��ان صالحی نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم 
فرزانه صالحی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی صالحی به سمت عضو 
هیئت مدیره. 4-5- آقای علی صالحی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و عل��ی البدل: 1-8- آقای مهدیقلی صالحی نجف 
آبادی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم بتول صالحی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 

13481 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

ابالغ
5811 نظربه اینکه آقایان حمید و وحید میریان به اتهام ضرب و جرح عمدی حسب شکایت 
آقای محمدرضا مهرپور فرزند مرتضی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911445 د 
27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 27 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 13910 

دفتر شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5812 ش��ماره دادنامه: 9109970351701239، ش��ماره پرونده: 9109980351700902، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910925، خواهان: خانم س��هیال ش��یخی هونجانی، خوانده: آقای 
جمش��ید دالوری به نش��انی مجهول المکان، خواسته: س��لب حضانت، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم سهیال شیخی هونجانی به طرفیت 
خوانده آقای جمش��ید دالوری به خواس��ته سلب حضانت وی نسبت به فرزند مشترک بنام 
س��ارا متولد 82/5/20 دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرون��ده صرفنظر از صحت و 
س��قم ادعای خواهان و صرفنظر از اینکه حسب رونوشت مصدق سند طالق که در پرونده 
منعکس اس��ت و حضانت طفل به پدرش واگذار شده اس��ت نظر به اینکه فرزند مشترک به 
س��ن 10 س��الگی و بلوغ شرعی رسیده است و خود قادر به تشخیص می باشد که نزد پدر 
یا مادر زندگی نماید و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باش��د لذا مس��تنداً به مفهوم ماده 1173 

قان��ون مدنی حکم به رد دع��وی خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره حضوری و 
 ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.

م الف/ 13916  فدایی تهرانی- رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ معرفی داور
5813  نظر به اینکه خانم معصومه رضایی پرونده ای به خواس��ته طالق بطرفیت همسرش 
آقای تقی بنی زاده فرزند عبدالحس��ین در این شعبه تشکیل داده و از آنجا که زوج مجهول 
المکان می باش��د به آقای تقی نبی زاده ابالغ می گردد ظرف 20 روز یکی از بس��تگان خود 
را که مؤمن، متعهد، متأهل و آشنا به وظائف داوری باشد را به این شعبه معرفی و حاضر 
 نمائید. نش��انی: خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت دادگستری کل شعبه 16 حقوقی اصفهان.

م الف/ 13917 دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5814 ش��ماره دادنامه: 9109970350601104، ش��ماره پرون��ده: 9109980350600136، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910139، خواهان: س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام به نش��انی 
اصفهان خ حکیم نظامی خ حس��ین آباد پ 40، خوانده: آقای فرزاد برومند جزی به نش��انی 
اصفه��ان خ حکی��م نظامی ک بی��ژن پ 81 )مجهول الم��کان(، خواس��ته: مطالبه وجه چک، 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و بشرح زیر مبادرت 
ب��ه اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوای س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( 
به طرفیت آقای فرزاد برومند جزی فرزند ناصرقلی به خواس��ته مطالبه مبلغ 78/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 242518 مورخ 91/1/25 عهده بانک کش��اورزی شعبه 
میدان توحید به انضمام کلیه خس��ارات قانونی از جمله خس��ارت تأخی��ر تأدیه برابر نرخ 
شاخص قیمت ها از توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به تصویر مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخ��ت صادره از ناحیه بانک محال علیه به تاریخ 91/1/26 و با عنایت 
به اینکه دعوای مطروحه و مس��تندات خواهان از هر گون��ه ایراد و دفاعی از ناحیه خوانده 
مصون مانده است دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 
249 و 313 قانون تجارت و ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ خواس��ته و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم 
پرداخت لغایت اجرای دادنامه که از ناحیه اجرای احکام برابر نرخ شاخص قیمت ها محاسبه 
و وصول و ایصال خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت یاد شده قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اس��تان است. م الف/  13915 محمدی- رئیس شعبه 

ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5815 ش��ماره اجرائیه: 9110420351500246، ش��ماره پرون��ده: 9109980351500214، 
شماره بایگانی شعبه: 910218، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9109970351500792 محک��وم علیه بهنام بهرامی نام پدر: بهمن مجهول 
المکان محکوم است به: 1- پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو 
میلیون و شش��صد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق محکوم له محمد خرمی نام پدر: امیرقلی نشانی: خیابان سعادت آباد خیابان 
آیت اله خوانس��اری بن بست فجر پالک 14. 2- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته 
از تاریخ سررس��ید چک 91/1 لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی 
بانک مرکزی. 3- پرداخت نیم عشر دولتی. )اجرای رأی منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 
قانون می باش��د.( محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خ��ود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود 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 قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. م الف/ 13914 رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تغییرات
5816 ش��ماره: 2796/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت داتیس صفحه س��پاهان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 44806 و شناسه ملی 10260627403. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای 
محمدرضا ماجد حس��ین آبادی به عنوان بازرس اصلی، خانم س��اناز روحانی زنجانی به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار 
زاینده رود جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
می باش��ند: آقای جلی��ل امینی نظری و خانم فخری خردمند و آق��ای کیوان امینی نظری تا 
تاریخ 1393/7/17. 4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذی��ل تعیین گردیدند: آقای جلیل 
امینی نظری به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم فخری خردمند به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای کیوان امینی نظری به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و آقای کیوان امینی نظری 
به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در 
تاریخ 1391/8/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و 
امضاء قرار گرفت. م الف/ 13852 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات واحد 

ثبتی اصفهان
 

حصر وراثت
5817 خانم زهرا عمادی اندانی دارای شناسنامه شماره 287 به شرح دادخواست به کالسه 
700/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه در خواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان مرتضی عابدی اندانی بشناسنامه 2876 در تاریخ 1388/1/20 اقامتگاه 
دائم��ی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- بیگم 
کاظمی اندانی فرزند براتعلی ش ش 2891 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- محمود عابدی اندانی 
فرزن��د مرتضی ش ش 14359 )فرزن��د(، 3- احمدرضا عابدی اندانی فرزند مرتضی ش ش 
4180 )فرزند(، 4- ابوالقاس��م عابدی اندانی فرزن��د مرتضی ش ش 4179 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر
 

حصر وراثت
5818 آقای حمید داورپناه جزی دارای شناس��نامه ش��ماره 712 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 4891/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان اصغر داورپناه جزی بشناس��نامه 206 در تاریخ 91/8/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پسر و دو دختر 
و یک همس��ر دائمی به ن��ام های ذیل: 1- حمید داورپناه جزی ش ش 712 )پس��ر متوفی(، 
2- زه��را داورپن��اه ج��زی ش ش 1408 )دختر متوفی(، 3- نرگ��س داورپناه جزی ش ش 
25749 )دخت��ر متوفی(، 4- صدیقه کیانی فالورجانی ش ش 281 )همس��ر متوفی( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 14106 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5824 خانم لیال مؤید زفره دارای شناس��نامه ش��ماره 542 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4708/91 ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان عزیزاله مؤید زفره بشناسنامه 925 در تاریخ 91/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 3 پسر و سه دختر و یک همسر 
دائم��ی به نام های ذیل: 1- غالمرضا مؤید زفره ش ش 912 )پس��ر متوفی(، 2- حمیدرضا 
مؤی��د ش ش 38 )پس��ر متوفی(، 3- محمدرض��ا مؤید زفره ش ش 1375 )پس��ر متوفی(، 
4- زهرا مؤید زفره ش ش 1317 )دختر متوفی(، 5- ش��هال مؤید زفره ش ش 1137 )دختر 
متوف��ی(، 6- لیال مؤید زفره ش ش 542 )دختر متوف��ی(، 7- صفیه مؤید زفره ش ش 777 
)همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 13506 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5825 ش��ماره: 753/91 ش 5 به موجب رأی شماره 1153 تاریخ 91/6/28 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد عبدالهی میرآبادی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت س��یصد هزار ریال هزینه دادرسی و حضور در 
دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال سند موتورس��یکلت مدل 85 به ش��ماره انتظامی 7497 
اصفه��ان 76 به نام محکوم له محمدرضا کالهدوزان نش��انی محل اقام��ت: دروازه تهران 
کوچه ش��اهین پ 6. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به 
را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جه��ت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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امام هادی )علیه السالم(:
  حلم، آن اس��ت که مال��ک نفس خود باش��ی و خش��م خود را 

با وجود قدرت و توانایی بر انتقام، فرو خوری.

با بدخوابی کودکان چه کنیم؟
بی خوابی یکی از مشکالتی است که بسیاری از خانواده ها با فرزندانشان 
دارند. این مشکل گاهی اوقات می تواند به بچه ها آسیب هایی را نیز وارد 
کند و بهتر است تا خیلی زود از آن جلوگیری شود.بررسی و شناخت عالئم 
بی خوابی در کودکان بس��یار دشوار اس��ت زیرا الگوهای خواب کودکان 
براساس سن و طبیعت آنهاست. مشکل به خواب رفتن و بیدار نشدن در 
طول خواب، دو مش��خصه مهم در بی خوابی کودکان و حتی بزرگساالن 
است. تا دیر وقت بیدار ماندن، ساعت ها در خواب غلت زدن، بیدار شدن 
های ناگهانی و ناتوانی در دوباره به خواب رفتن نیز از عالئم بی خوابی است.

علل بی خوابی در کودکان
    عادت به کم خوابی

نداش��تن زمان خواب منظم، تغییر فعالیت های روزانه، تا دیر وقت بیدار 
ماندن و عوامل بازدارنده خواب؛ مانند سرگرمی ها، انجام تکالیف مدرسه 
و فعالیت بیش از حد قبل از خواب، استفاده بیش از حد از نوشیدنی های 
کافئین دار، خوردن شیرینی ها و غذاهای چرب قبل از خواب و ... از عواملی 

است که منجر به بی خوابی کودکان و نوجوانان می شود.
    عوامل فیزیکی و عاطفی

س��رما، گوش درد، دل درد، دندان درد، آلرژی، آسم، اگزما، شب ادراری، 
خر و پف با صدای بلند و اختالالت تنفسی از جمله عوامل فیزیکی هستند 
که خواب کودک را مختل می کنند. بی خوابی کودکان همچنین ریشه 
در مسائل عاطفی مانند اضطراب ها و ترس های شبانه دارد. افسردگی، 

استرس و توهم نیز تأثیر مستقیمی در فرآیند خواب کودکان دارد.
    محیط خواب

 اتاق خواب گرم یا سرد، روشن و یا پر س��ر و صدا باعث بی خوابی کودک 
می شود. پوشک مرطوب، لباس خواب نامناسب، تختخواب غیراستاندارد، 
مالفه زب��ر و به طور کلی یک محیط نامناس��ب، مانع از ب��ه خواب رفتن 

کودک می شود.

راه های جلوگیری از بی خوابی
    تغذیه سالم

کمبود مواد معدنی و ویتامین هایی که در زیر ذکر شده باعث بی خوابی 
فرزند شما می شود. کلسیم این ماده، خاصیت آرام بخشی بر بدن انسان 
دارد و کمبود آن باعث ناآرامی و ضعف شدید می شود. منیزیوم، خاصیت 
ترغیب کنندگی برای خواب دارد و ویتامین 6B و B 12آرام کننده اعصاب 
هستند. رژیم غذایی بچه ها متشکل از فست فودها، غذاهای کنسروی و 
تنقالت است. مواد معدنی و ویتامین ها در جلوگیری از بی خوابی مؤثرند، 
 در حالی که این گونه غذاها فاقد آنها هستند. والدین باید غذاهای تازه و 
 غیر کنس��روی را وارد رژیم غذایی کودکانش��ان کنن��د. همچنین باید 
مکمل هایی را که دارای مواد معدنی و ویتامین ها هستند در نظر بگیرند.

    تنظیم زمان خواب
شما باید زمان خواب کودک خود را تنظیم کنید و آن را به اجرا بگذارید. 
ساعت هشت ش��ب برای خواب بس��یار زود اس��ت. بهترین زمان برای 
خوابیدن، ساعت نه ونیم شب است که نه خیلی دیر و نه خیلی زود است. 
ساعت شش و نیم صبح، بهترین زمان برای بیدار شدن از خواب است زیرا 
کودک شما باید هشت ساعت تمام بخوابد. فراموش نکنید که شما نیز باید 

همزمان با او بخوابید. 
    تکالیف درسی

شما باید در طول سال تحصیلی، کودک خود را از انجام تکالیف درسی زیاد 
 منع کنید. تکالیف بیش از حد، زمان زیادی را در طول روز از او می گیرد

و او مجبور می شود برای به اتمام رساندن آن، تا دیر وقت بیدار بماند، در 
نتیجه زمان خواب او به عقب می افتد. بنابراین شما باید در این زمینه دقت 

کافی را داشته باشید.
    بازی های ویدئویی و کامپیوترها

شما نباید به کودکتان اجازه دهید که در طول سال تحصیلی، تمام هفته 
خود را با بازی های ویدئویی س��رگرم کند. هنگامی که فرزند شما شروع 
به بازی می کند تقریبا دست کشیدن از آن، برای او غیر ممکن می شود. 
بنابراین ش��ما باید قواعدی وضع کنید که این بازی ها تنها در آخر هفته 
و در یک مدت زمان مش��خصی که معموال نباید بیش از دو ساعت باشد 

انجام شود.

مواجه شدن با احساس��ات واقعی شجاعتی می طلبد که 
 به خودآگاهی باالیی نی��از دارد و پس از کنار گذاش��تن 
ش��یوه های دفاعی ناخودآگاه از قبیل انکار و س��رکوب 
امکان پذیر است. همچنین گاهی فرد برای جبران ناکامی 
یا بهبود زخم های دردناک هیجانی که در گذشته داشته 

است، هیجانات منفی خود را انکار می کند.
یکی از مطرح ترین مباحث در حوزه روانشناسی معاصر، 
بحث مدیریت هیجانات است. انسان با مجموعه احساسات 
و هیجانات مختلف در طول زندگی خود روبه رو می شود و 
 چنانچه این هیجانات و احساسات را به خوبی کنترل کند، 
می تواند زندگ��ی و روابط فردی و اجتماعی س��الم تری 
داشته باشد. اصوال بیشتر افراد در کنترل هیجانات منفی 
دچار مشکل می ش��وند و در ابراز این دسته از هیجانات 

است که مشکالت اصلی بروز پیدا می کند.
اهمیت هیجانات

دکت��ر ش��هربانو قه��اری روانپزش��ک و عضو انس��تیتو 
روانپزش��کی ته��ران می گوی��د: انس��ان از ب��دو تولد با 
هیجانات خود روبه رو می ش��ود و در واقع از همان زمان، 
 توانایی بروز این هیجان��ات را دارد، ام��ا هرچه بزرگ تر 
 می شود درمی یابد که ابراز برخی هیجانات، او را به دردسر 
می ان��دازد؛ به عن��وان مثال اگ��ر بی دلی��ل گریه کند، 
ممکن اس��ت واکن��ش دلخ��واه خ��ود را ک��ه دریافت 
نوازش اس��ت، نبیند، اما اولین افرادی که ب��ا کودک در 
ارتباط هس��تند؛ یعنی پ��در و مادر نقش بس��یار مهمی 
در معرف��ی هیجان��ات و احساس��ات به ک��ودک دارند. 
کودک نه فق��ط به لحاظ گفت��اری و ک��رداری، بلکه در 
زمینه هیجانی نی��ز به میزان بس��یار زی��ادی از والدین 
تأثی��ر م��ی پذی��رد. واکن��ش والدی��ن ب��ه هیجان��ات 
 کودک، ب��ه طور ناخ��ودآگاه در ضمیر او ثبت می ش��ود

و پس از مدتی، کودک درباره یک هیجان و واکنش نسبت 
 به آن تصمیم می گیرد و همان الگو را در زندگی آینده اش

تکرار می کند؛ به عنوان مثال اگ��ر والدین در واکنش به 
ترس کودک، آن را نادی��ده بگیرند، کودک طی زمان یاد 

می گیرد که ترس خود را انکار کند.
البته هیجان��ات از بین نمی رود، بلکه فقط تغییر ش��کل 
می دهد و به ش��کل هیجانات منفی دیگر مانند خش��م 
بیرون می ریزد. ب��ه این ترتیب واضح اس��ت که آموزش 
صحیح روبه رو ش��دن با هیجانات تا چه حد در مدیریت 
 و کنترل آن نقش دارد. البته در بس��یاری از فرهنگ ها،

ابراز هیجانات منفی بس��یار دش��وارتر اس��ت و مس��ائل 
آموزش��ی، نگرش والدین، عوامل محیط��ی و اجتماعی 
در بازداری هیجانات نقش مهمی دارد این روانپزشک با 
 اشاره به این که پذیرش این هیجانات در اولین گام بسیار 
کمک کننده است، می افزاید: نکته اینجاست که برخالف 
تصور عموم، تمام هیجانات منفی از قبیل خش��م، ترس، 
غم، نفرت، حس��ادت و... را باید پذیرفت، ن��ه این که آنها 

را انکار کرد.
صداقت احساسی

گاهی فرد از ت��رس پیامدهای اجتماع��ی ابراز هیجانات 
واقعی، به ب��ازداری رو م��ی آورد. به عن��وان مثال برای 
سرکوب هیجانات واقعی خود به دروغ گویی رو می آورد 
تا حمایت دیگران را از دست ندهد. در حالی که از دست 
دادن حمایت دیگران در نتیجه صداقت احساسی نشانه 
ناس��الم بودن حمایت اس��ت و فرد با صداقت چیزی را از 
دست می دهد که تنها تصور می کرده دارد.برای نیل به 
صداقت احساسی برداشتن ۴ گام ضروری است. پذیرش 
هیجانات خوش��ایند و ناخوشایند و تش��خیص آن ها از 
یکدیگر اولین گام است. س��پس فرد باید بپذیرد که طی 
مدت ها از سازوکارهای روان ش��ناختی ناهوشیار خود 
برای سرکوب احساساتش اس��تفاده کرده است و بپذیرد 
که گذش��ته او جزئی از زندگی اش در زمان حال اس��ت. 
سپس سعی کند با مقاومت در برابر الگوهای دفاعی قبلی، 

رفتارهای جدید و متفاوتی را بروز دهد.

 نقش آموزش 
در کنترل هیجانات منفی 0+12

-2+9

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

دانستنی

سالمت

خبر ویژه

مهندسان دانش��گاه ش��فیلد، موفق به س��اخت دستکشی 
شده اند که می تواند حرکات بیماران سکته ای ناتوان از گفتگو 

را بدون نیاز به اتصال به رایانه به شکل کلمات ترجمه کند.
بیل برود 72 س��اله که بر اثر س��کته مغزی در سال 2010 

توانایی خود را برای سخن گفتن از دست داده و برای گفتگو 
 با اطرافیان از ی��ک جدول الفبا اس��تفاده می ک��رد، اکنون 
به عنوان اولین انس��ان، ب��رای آزمایش این فن��اوری جدید 
انتخاب ش��ده است.حس��گرهای موجود در یک دستکش 
چرمی در دس��تان برود می توان��د حرکات دس��تان وی را 
شناسایی کرده و آنها را به یک صدای مصنوعی تبدیل کند. 
این فن��اوری به وی در اطالع رس��انی به اطرافی��ان درمورد 
گرسنگی، تشنگی، سؤال درمورد زمان، تشکر از آنها و غیره 

کمک می کند.
این مربی سابق ورزشی اکنون می تواند 20 جمله را با استفاده 
از این دس��تکش منتقل کند. این فناوری توسط مهندسان 
جوان دانشگاه شفیلد به عنوان بخشی از یک رقابت سازمانی 
در این دانشگاه ابداع شده که از حسگرهایی برای تشخیص 
حرکات دس��ت و یک رایانه داخل��ی برای پ��ردازش آنها و 

تولید کلمات یا جمالت برنامه ریزی ش��ده برای هر حرکت 
برخوردار است.

یک صدای از پیش ضبط ش��ده و تقریبا طبیع��ی نیز برای 
ارایه این جم��الت قابل اس��تفاده بوده و حت��ی می تواند از 
یک ترکیب کننده صوت��ی رایانه بهره ببرد. این دس��تکش 
که کامال شبیه به یک دستکش عادی است، می تواند برای 
بیان بیش از هزار واژه برنامه ریزی شود. قیمت هریک از این 
دستکش های 85 گرمی حدود 700 پوند بوده و پیل درونی 
آن تا یک هفته قابل استفاده اس��ت. این محققان اکنون در 
حال ثبت آن به عنوان یک اخت��راع بوده و امیدوارند بتوانند 
آن را برای تولید تجاری به افراد دارای ناتوانی در صحبت ارتقا 
بخشند. همچنین این فناوری برای ترجمه زبان اشاره، قابل 
تطبیق است، اما به دستکش های محاسباتی پیچیده تر برای 

هر دست نیازمند است.

در هفته گذشته، آی پد ۴ باالخره وارد بازار شد و همچنین 
هوندا و بنتل��ی از هواپیما و خودروی تمام تکنولوژیکش��ان 

رونمایی کردند.
در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار ش��ده است 
 که در اینجا تع��دادی از این فن��اوری ها را به ش��ما معرفی 

می کنیم.

خودرویی با تمام فناوری ها
به تازگ��ی کارخانه خودرو س��ازی 
بنتلی خ��ودروی جدی��دی را ارایه 
کرده اس��ت که در آن بس��یاری از 
فناوری های روز به کار رفته است. 
این خودرو نه تنها از نظر مکانیکی با 
آخرین تکنولوژی ها س��اخته شده 
اس��ت، بلکه در فضای داخلی آن نیز محصوالتی مانند س��ه 
صفحه نمایش ال س��ی دی، دو آی پد به هم��راه کیبورد و 

همچنین اینترنت همراه وجود دارد.

هواپیمای هوندا
 شرکت هواپیمایی هوندا به تازگی 
یک هواپیمای ش��خصی را معرفی 
کرده اس��ت که می تواند با سرعت 
783 کیلومت��ر پ��رواز کن��د. این 
هواپیم��ا به عل��ت امکانات بس��یار 
زیادی ک��ه دارد و همچنین قیمت 
سرسام آورش، معروف شده است. این هواپیما نزدیک به ۴/5 

میلیون دالر قیمت دارد.

آی پد4
آخرین نس��ل از تبلت های اپل که   
چند هفته پیش و به همراه آیفون5 
معرف��ی ش��د، باالخره به دس��ت 
صاحبانش رسید و از همین رو نقد و 
بررسی های زیادی روی آن انجام 
شده است. بس��یاری از منتقدان به 

این نتیجه رسیده اند که این نس��ل، تنها یک آی پد قدیمی 
است که می توان چند نرم افزار جدید روی آن نصب کرد. این 
تبلت تنها درای یک سیس��تم عامل قوی تر و همچنین یک 

پردازنده جدیدتر است.

نوکیا لومیا 920
شاید معرفی کردن یک تلفن همراه   
خیلی جالب نباشد، اما نکته اصلی 
درمورد این تلفن این است که اولین 
گوشی با ویندوز8 است که وارد بازار 

شده است. 
این سیس��تم عام��ل ب��ا توجه به 
تغییراتی که کرده اس��ت می تواند رقیبی سرس��خت برای 
سیس��تم های آندروئید و یا آی او اس باش��د. این گوش��ی 
همچنین دارای یک دوربین 9 مگاپیکس��لی است که شاید 
 زیاد نباش��د، اما از نظر کیفی��ت یکی از بهتری��ن های بازار

 است.

دستکش سخنگوی بیماران سکته ای ساخته شد

از هواپیمای شخصی هوندا تا... 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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دنیای تصویر با گفتگویی از تیم برتون 
منتشر شد

50 سالگی جیمز باند

شماره 221 نشریه فرهنگی هنری »دنیای تصویر« با 
گفتگویی از تیم برتون و راشل وایز به بازار آمد.

در ای��ن ش��ماره م��ی خوانیم، گزارش��ی از نشس��ت 
مطبوعاتی جش��نواره بین المللی فیل��م فجر، جدول 
ف��روش فیلم های س��ینمای ای��ران، مطلب��ی درباره 
فصل س��وم »قلب یخی«، گفتگوی کوتاه با کارگردان 
»آینه های روبه رو«، نیکی کریمی و فوتبال، گفتگویی 
از حسین عرفانی درباره دوبله، مطلبی درباره سرانجام 
»قهوه تل��خ« و... .گفتگو با اس��داهلل نیک ن��ژاد درباره 
»الله«، خبرهایی از سینمای جهان همچون آل پاچینو 
و خوانندگی راک، نیکول کیدمن در فیلم پارک چان-

ووک، چهارمین همکاری پیت و فینچ��ر و...، مطلبی 
درباره داس��تین هافمن، آن هاتاوی و مش��کل کمبود 

اعتماد به نفس، ی��ک قهرمان زن دیگر در س��ینمای 
جیمز کامرون، بازگشت آرنولد و... از دیگر مطالب این 

شماره است. 
در ادامه ش��ماره جدید »دنیای تصویر« آمده اس��ت: 
نگاهی به فیل��م »اطل��س ابرها«، معرف��ی فیلم های 
»مرشد«، »این هم شهرت«، »خانه انتهای خیابان«، 
»هف��ت روان پریش«، »کوت��اه دنی��ا«، »گرفتار2«، 
»آرگ��و«، »فعالیت غیرع��ادی ۴« و...وفروش هفتگی 
فیلم ها در آمریکا. در بخش صفح��ه تلویزیون مطلبی 
درباره »خانه اجاره ای« و»دیوار« به چاپ رسیده است. 
یادداشت هایی در باب س��ینمای هنری امروز به بهانه 
نمایش »س��زار باید بمیرد«، گزارش تولید »س��قوط 
آس��مان«، گفتگو با س��ام مندز و دانیل کریگ، پنجاه 

 س��الگی جیمزباند، هم��ه چی��ز درب��اره »پرومته«، 
پایان های برتر س��ینمای ایران، گفتگو با تیم برتون و 
راش��ل وایز، مطلبی درباره جیمز کامرون و... از دیگر 

مطالب این شماره است.
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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

آگهی فراخوان عمومی 
مناقصه شماره 48338692

 EOT crane 12.5 ton موضوع فراخوان: عملیات تأمین، ساخت، نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه
EOT crane در ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه همراه با برق رسانی و تقویت سازه محل نصب

مبلغ ضمانت نامه: 350/000/000 )سیصد و پنجاه میلیون( ریال
توجه: ضمانت نامه فوق بایس��تی در زمان ارائه پیش��نهاد قیمت تهیه گردد و در این مرحله نیازی به تهیه ضمانت نامه 

بانکی نمی باشد. 
 نحوه دریاف�ت م�دارک: 1- از طری��ق س��ایت ش��رکت ف��والد مبارک��ه – لین��ک مناقص��ه و مزایده

 www.mobarakeh-steel.ir 
 www.ariatender.com 2- مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

مدارک الزم: تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و مهر و امضای آن، ارایه مستندات الزم، نامه اعالم آمادگی و رزومه شرکت
مهلت ارسال مدارک: 1391/09/19

نحوه ارسال مدارک: از طریق پس��ت به آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، ساختمان 
مرکزی، قراردادهای توسعه، صندوق پستی 84815-161

* هزینه درج آگهی مناقصه فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
* ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

در صورت نیاز به اطالعات فنی به شماره تلفن 6526-0335543 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 0335543-3183 
تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مطابق ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، 
اجرای عملیات نازک کاری دو باب ساختمان مدرسه 12 کالسه از سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی با اطالعات مشروحه 

ذیل را به شرکت های تشخیص صالحیت شده واگذار نماید:

م الف/ 14074شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت اول

دیوار کشی )متر طول(محوطه سازی )مترمربع(متراژ زیربنا )مترمربع(شرح

23502520215مدرسه 12 کالسه شماره یک

19003210245مدرسه 12 کالسه شماره دو

- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج رشته ابنیه باشند.
- مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: واجدین ش��رایط می توانند ظرف مدت پن��ج روز، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی به امور 
قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. اسناد ارزیابی به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه رتبه بندی و معرفی نامه از شرکت مربوطه 

با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه گران پس از تکمیل اس��ناد حداکثر چهارده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند. 
- نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- 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 آگهی بعهده برنده نهایی مناقصه می باشد.
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