
 هر 34 انتخابات، آزاد بوده است

»فرمانروایان فرومایه« 
را بشناسید 

+Book
این یک جوابیه نیست

بیانات مهم رهبر انقالب درباره انتخابات

ذوب آهن رکورددار 
حفظ دروازه 6

حمایت وزیر دفاع آمریکا 
از سپاه پاسداران! 28

3

سال ۲۰۱۳، سال تبلت ها و 
5اسمارتفون های لینوکسی؟

 تعدد نامزدهای اصولگرا 
باعث شکست می شود 

زنان در بازار کار استثمار می شدند

مشاغل خانگی، راهکاری برای اصالح سبک زندگی

حداد عادل به انتخابات آینده ریاس��ت جمهوری اشاره کرد 
و گفت: مل��ت ما در ماه ه��ای آینده  برای حض��ور در صحنه 
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 آماده می شود. انتخابات 

یک گذرگاه مهم و خطیر در مسیر انقالب است.

بازیگران در جشنواره با 
کدام فیلم ها می آیند؟

 نگاهی ب��ه وضعیت فیلم های حاضر در س��ی و یکمین
دوره جش��نواره فیلم فجر نش��ان می دهد که در میان 
بازیگران، محمدرضا فروتن به عنوان پرکار ترین بازیگر 
حضور دارد که سه فیلم در جش��نواره فیلم فجر دارد. 
وضعیت فیلم های س��ی و یکمین دوره جشنواره فیلم 
فجر، به گونه ای اس��ت که برخالف س��ال های گذشته 
کمتر بازیگری وجود دارد که همزمان در چهار الی پنج 
فیلم بازی کرده باشد و فقط محمدرضا فروتن است که 

با سه فیلم »دلتنگی های عاشقانه«...

س مهر[
]عک

2

3

3 حضور در نمایشگاه 

دهه فجر تکلیف است 

فراموشی خاطرات لیگ با 
جام حذفی6

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مردم قم با اشاره به در پیش بودن 
انتخابات ریاس��ت جمهوری تصریح کردند: آن کس��انی که راجع 
به انتخابات توصیه هایی می کنند،حواسش��ان باش��د به دشمن 
 کمک نکنند. دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد، از اول انقالب، 

34 انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
رهبرانقالب در این دیدار تأکید کردند: یکی از نقشه های دشمن 
برای جلوگیری از انتخابات پرشور، این است که در ایام انتخابات سر 
مردم را به ماجرای سیاسی، اقتصادی یا امنیتی گرم کنند، اما ملت 
 ایران هوشمندتر از این اس��ت که از دشمن فریب بخورد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در چارچوب منطق ارایه شده؛ یعنی هوشیاری 
ملی برای درک اهداف و طرح های دشمن افزودند: بررسی رفتار و 
گفتار مستکبران، نشان می دهد که ذهن دشمن بر انتخابات مهمی 
که پنج ماه دیگر؛ یعنی در خرداد 92، برگزار می شود،  متمرکز شده 

است. ایشان در تش��ریح اهداف، تکنیک ها و روش های بیگانگان 
در قبال انتخابات یازدهم ریاست جمهوری افزودند: آنها در درجه 
 اول اگر بتوانند مانع برگزاری انتخابات می شوند، اما می دانند که 
نمی توانند، بنابراین از این مسأله مأیوسند. رهبر انقالب در همین 
زمینه خاطرنشان کردند: یک بار برخی تالش کردند که انتخابات 
را حتی اگر ش��ده دو هفته به عقب بیندازند، ام��ا ما تأکید کردیم 
که انتخابات حتی یک روز هم نباید عق��ب بیفتد، به همین علت 
راه تعویق یا برگزار نش��دن انتخابات، کامال مسدود است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مانع تراش��ی در راه حضور پرش��ور و همگانی 
مردم در انتخابات را هدف ملموس دشمنان برشمردند و افزودند: 
همه، حتی کسانی که ممکن است از سردلسوزی درباره انتخابات 
توصیه های عمومی کنند حواسشان باشد که به این مقصود دشمن 

کمک نکنند.

 رشد سرمایه گذاری 
درشهرک ها و نواحی صنعتی 

به دنبال تأمین بستر های 
شهرک های صنعتی اصفهان

 100برنامه ورزشی
  فرهنگی دردهه فجر

 عبور از روحانیت 
عاقبت ندارد

 قهرمانی لیگ امسال 
شانسی خواهد بود
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حوزه فرهنگ استان  مدیریت شبانه روزی می طلبد

ادامه در صفحه 2

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

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

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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
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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
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی مناقصه
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید. 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

99/000/0002/365/641/216جاریشبکه جمع آوری و انتقال فاضالب خوراسگان91-4-339

86/000/0001/932/292/965جاریشبکه جمع آوری و انتقال فاضالب قهجاورستان91-4-340

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/11/7
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/11/8

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومینوبت اول
مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری

1- نام پروژه: واگذاری رفع حوادث و امورات شهرهای سامان، نافچ، فرخشهر
نگهداری و بهره برداری از تأسیسات تصفیه خانه فاضالب شهر فارسان

2- نوع و رش�ته پيمانكاری موردنياز: تأسیس��ات و نگهداری از اداره کار الزامی 
می باشد.

3- تاريخ واگذاری اسناد مناقصه: از تاریخ 91/10/24 لغایت 91/10/28.
تحويل اسناد مناقصه: آخر وقت اداری مورخ 91/11/11 

تاريخ بازگشايی ساعت 11 روز پنج شنبه 91/11/12
تاريخ اعتبار پيشنهادات: 6 ماه پس از پیشنهاد قیمت

کلیه شرکت های دارای صالحیت رتبه تأسیسات و نگهداری می توانند پس از واریز 
مبلغ 200/000 ریال حساب سیبا به شماره 0105547714007 بانک ملی شعبه 
ش��ریعتی ش��هرکرد به واحد امور قراردادهای شرکت واقع در شهرکرد میدان قدس 

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. تلفن تماس: 0381-3342497 
ضمنًا هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

www.abfa-chm.ir ، http://Iets.mporg. سايت های انتشار آگهی

 مبلغ مدتنوع اعتبارموضوع مناقصهردیف
ضمانت نامه

مبلغ برآورد 
)ریال(

85/000/0001/650/000/000دو سالاز محل منابع داخلیواگذاری رفع حوادث آب شهر سامان1

25/000/000500/000/000دو سالاز محل منابع داخلیواگذاری رفع حوادث آب شهر نافچ2

95/000/0001/860/000/000دو سالاز محل منابع داخلیواگذاری رفع حوادث آب شهر فرخشهر3

4
نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و آبیاری فضای 
سبز و تمیز کردن سازه ها و معابر تصفیه خانه فاضالب 

شهر فارسان
90/000/0001/761/084/000دو سالاز محل منابع داخلی

روابط عمومی
 و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری



چهره روزیادداشت

تعبیر جالب رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در وصف احمدی نژاد

دکتر شیرانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سخنانی با حضور 
رییس جمهور، معضالت حوزه بهداشت و درمان به ویژه کمبود اعتبار را 
»بیماری مزمن« دانست و از احمدی نژاد برای عالج آن یاری جست. وی 
گفت: کاری که در دولت نهم و دهم در حوزه سالمت شده در هیچ زمانی 
نشده و اصال قابل قیاس با گذشته نیست، اما اگر همان طور که این دولت با 
شجاعت، هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد، طرح پزشک خانواده را هم اجرا 
کند، مهم ترین دغدغه حوزه سالمت رفع می شود. دکتر شیرانی همچنین 
از احمدی نژاد به عنوان »پدر« جمع حاضر یاد کرد و از او خواست در حق 

رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی پدری و از آنها حمایت کند.

 دیدار هاشمی 
با خانواده آیت اهلل تهرانی

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در منزل آیت اهلل حاج شیخ 
مجتبی تهرانی با عرض تسلیت مجدد به همسر و فرزندان آن عالم فقید، 

از درگاه خداوند متعال علو درجات را برای آن عالم وارسته مسألت کرد. 
 در ای��ن مالق��ات، آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی با اش��اره به س��وابق 
مبارزات��ی و اخالقی آی��ت اهلل حاج  ش��یخ مجتب��ی تهرانی، ایش��ان را 
ش��خصیتی وارس��ته، فقیهی مجاهد و اس��تادی ع��ارف توصیف کرد 
ک��ه در زم��ان حی��ات خ��ود منش��أ تربی��ت ش��اگردانی انقالب��ی و 
 متدی��ن در عرصه های مختل��ف دوران دف��اع مقدس و بعد از آن ش��د. 
حجت االسالم والمس��لمین حاج حس��ین تهرانی در این دیدار، در بیان 
خاطراتی از روزهای آخر مداوا و بس��تری آیت اهلل تهرانی در بیمارستان 
اظهار کرد: مرحوم آیت اهلل حاج ش��یخ مجتبی تهرانی تأکید داشت پس 
از بهبودی و مرخصی از بیمارس��تان، در اولین فرصت مالقاتی با آیت اهلل 

هاشمی رفسنجانی داشته باشند.

 حمایت وزیر دفاع آمریکا 
از سپاه پاسداران !

گمانه زنی ها درباره وزیر دفاع جدید آمریکا و به دنبال آن، سر زبان افتادن 
اسم »چاک هیگل« به عنوان وزیر دفاع جدید دولت باراک اوباما، سبب 
ایجاد موج جدیدی از فعالیت های البی صهیونیست در آمریکاست. آنچه 
سبب  جزر و مد در فعالیت های البی صهیونیستی در آمریکا شده است، 
انتخاب شدن هیگل به ِسمت وزیر دفاع جدید آمریکاست و آنچه سبب 
حمله به هیگل شده اس��ت، اظهار نظر وی درباره سپاه پاسدارن انقالب 
اسالمی ایران است. هیگل در سال 2007 علیه شناسایی و برچسب زدن 
به سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی رأی داد و با پیمان منع 

گسترش سالح های ایران مخالفت کرد.

 دیوان عدالت  اداری 
حکم شهردار ری را  لغو کرد

با شکایت سه تن از اعضای شورای ش��هر تهران، قاضی شعبه 28 دیوان 
عدالت اداری، حکم شهردار ش��هر ری را لغو کرد. اوایل هفته جاری طی 
 حکمی از س��وی مرتضی تمدن اس��تاندار تهران، حس��ین علیقلی زاده

 به عنوان سرپرست شهرداری ری منصوب شد و قرار بود مراسم معارفه وی 
نیز در روز سه شنبه برگزار شود.

 انتشار تصویر بی حجاب 
عضو شورای شهر

به دنبال انتش��ار تصویر بی حجاب یکی از اعضای ش��ورای شهر همدان 
در صفحه شخصی فیس بوک وی و س��پس انتشار آن در فضای مجازی، 
برخی از مسئوالن استان همدان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده 
و خواستار برخورد مراجع ذیصالح با این اقدام شدند. فرماندار همدان نیز 
در این زمینه در گفتگو با فارس اظهار داشت: اگر به هر نحو ثابت شود که 
اعضای شورای اسالمی شهر در حین دوره ای که به عنوان نماینده مردم 
در ش��ورا فعالیت می کنند، از قوانین جمهوری اس��المی سر باز زده اند و 
ش��ئونات اس��المی را رعایت نکرده اند، طبق قانون امکان برخورد با آنها 
وجود دارد و این امر از سوی کمیته های مشخصی که در استانداری وجود 

دارد، انجام می شود.

آخرین وضعیت فائزه هاشمی
»محمود علیزاده« درباره آخرین وضعیت»فائزه هاشمی« اظهار داشت: 
وی در حال حاضر از  انفرادی، به بند عمومی زندان منتقل ش��ده است. 
وکیل خانواده هاشمی مدعی شد: با وجود این که دو ماه دیگر از محکومیت 
فائزه هاش��می باقی مانده، ولی موکلم در طول مدت حبس از مرخصی 
استفاده نکرده و به احتساب زمان مرخصی ها، مدت زندان وی به یک ماه 
و نیم کاهش پیدا کرده که پس از آن، آزاد خواهد شد. وی درباره آخرین 
اخبار پرونده مهدی هاشمی مدعی شد: هنوز کیفرخواست مهدی صادر 

نشده و روند رسیدگی به پرونده وی ادامه دارد.

ادامه از صفحه یک - ایشان با انتقاد از برخی که به طور مکرر 
می گویند انتخابات باید آزاد برگزار شود افزودند: معلوم است 
که انتخابات باید آزاد باشد، مگر بیش از سی انتخابات سه دهه 
اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر 
است؟ مراقب باشید این حرف های ش��ما مردم را از انتخابات 

مأیوس نکند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در ادامه بی��ان روش هایی که به 
تحقق هدف دش��من در انتخابات کمک می کند خاطرنشان 
کردند: در کدام کش��ور درباره صالحیت ه��ا، مالحظات الزم 
 اعمال نمی ش��ود؟ چرا اینقدر ب��ر این مس��أله تکیه و تالش 
می کنید در ذهن مردم این تصور به وجود بیاید که شرکت در 

انتخابات فایده ندارد؟
رهبر انقالب به اش��خاصی که خواس��ته یا ناخواس��ته در این 
چارچوب حرکت م��ی کنند تأکید کردند: مب��ادا دچار غفلت 

شوید و جدول مورد نظر دشمن را پر کنید.
ایشان با انتقاد از کسانی که سعی می کنند به مردم تلقین کنند 
که انتخابات، سالمت الزم را ندارد، این گونه رفتارها و سخنان 
را از دیگر روش هایی برشمردند که به تحقق اهداف دولت های 

مستکبر کمک می کند.
رهبر انقالب تأکید کردند: البته بنده نی��ز اصرار و تأکید دارم 
که انتخابات باید با س��المت و امانتداری کامل انجام ش��ود و 
مس��ئوالن دولتی و غیردولتی با رعایت کام��ل قوانین و تقوا 
 و پاکدس��تی،  انتخابات س��المی را برگزار کنند ک��ه مطمئنا 

 همین طور خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به راه ه��ا و روش های 
 بسیار خوبی که در قوانین برای س��الم برگزار شدن انتخابات 
پیش بینی شده اس��ت افزودند: پایبندی همه به این راه ها و 
قوانین، س��المت انتخابات را تضمین می کن��د، مگر این که 
کسانی بخواهند از راه های غیرقانونی عمل کنند، همچنان که 
برخی در س��ال 88 این طور عمل کردند و برای مردم و کشور 
مزاحمت و ضرر به وجود آوردند و برای خودشان نیز در زمین 

و در مأل اعلی، اسباب سرشکستگی و بدبختی فراهم کردند.
رهبر انقالب اسالمی در تشریح بیشتر روش هایی که به هدف 
 اصلی دش��من در انتخابات یعنی حضور کمرنگ مردم کمک 
می کند، افزودند: ممکن اس��ت کس��انی س��عی کنند در ایام 
انتخابات با به وجود آوردن حادثه ای ی��ا ماجرایی اقتصادی، 
سیاسی یا امنیتی س��ر مردم را به چیزهای دیگری گرم کنند 
که این هم جزء نقش��ه هاس��ت، البته بنده مطمئنم که ملت 
ایران بس��یار با بصیرت تر و باهوش تر از این است که با چنین 

ترفندهای خصمانه دشمنان یا عوامل آنها فریب بخورد.
رهبر انقالب در ادامه سخنانش��ان نکات��ی را درباره نامزدهای 

احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده بیان کردند.
ایشان شرکت در انتخابات را یک حق و یک وظیفه دانستند و 
افزودند: فرد فرد ملت که به نظام جمهوری اسالمی معتقدند 
و قانون اساسی را قبول دارند، می خواهند از حق خود استفاده 
کنند و یا وظیفه شان را انجام دهند و در این میان عده ای هم 

می خواهند صالحیت های خود را در مع��رض انتخاب مردم 
قرار دهند.

رهبر انقالب با اشاره به س��نگین بودن کار اداره اجرایی کشور 
افزودند: اداره مملکت، کار اجرایی کوچکی نیس��ت بلکه کار 
سنگینی است که بر دوش مجریان س��طح باال قرار می گیرد، 
بنابراین کس��انی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در 

خود احساس می کنند و کار اجرایی را بلدند.
ایش��ان در همین زمینه افزودند: ممکن اس��ت کسانی که در 
س��طوح دیگری کار می کنند، بعضا تشخیص ندهند که اداره 
کشور چقدر بار سنگینی است، بنابراین اشخاصی نامزد شوند 

که توان انجام دادن این وظیفه را در خود می بینند.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: افرادی که م��ی خواهند نامزد 
شوند عالوه بر درک سنگینی کار، صالحیت  های الزم در قانون 
اساسی را که ش��ورای نگهبان نیز بر آنها تکیه خواهد کرد، در 

خود مالحظه کنند.
ایش��ان افزودند: نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری 
باید واقعا وابسته و دلبسته 
نظام و قانون اساسی باشند 
و بخواهن��د حقیقت��ا قانون 
اساسی را اجرا کنند، چرا که 
رییس جمهور در این زمینه 
 قس��م م��ی خ��ورد و طبعا

نم��ی توان��د قس��م دروغ 
بخورد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در پایان سخنانشان درباره 
انتخاب��ات آین��ده تأکی��د 
کردند: انشااهلل به اذن الهی 
و فضل پروردگار، در خرداد 
92 انتخاباتی خوب و پرشور 

برگزار خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در جمع هزاران نفر از مردم قم، همچنین 
با تجلیل از نقش تأثیرگذار مردم این ش��هر در حوادث قبل و 
بعد از انقالب افزودند: خاطره قی��ام 19 دی را نباید فراموش 
کرد، چرا که بیان این گونه مس��ائل ضمن این که نسل جوان 
را با سابقه تاریخی خود آش��نا می کند، موجب قدرشناسی از 
مجاهدت های افتخار آفرین این ملت خواهد شد و به جوانان 
 امروز می آموزد که هوشیاری و ایستادگی در مقابل دشمنان 

به ظاهر قدرتمند، حتما به پیروزی منجر خواهد شد.

بیانات مهم رهبر انقالب درباره انتخابات

آموزش نظامی 100 کشور جهان  هر 34 انتخابات آزاد بوده است
در اسرائیل برای حمله به سوریه

به نقل از القدس العربی، شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی 
در گزارشی اعالم کرد که 100 هواپیما از 100 کشور جهان 
به فلسطین اشغالی ارسال شده اند تا در صورت استفاده نظام 
بشار اسد از سالح شیمیایی یا قاچاق آنها به خارج از مرزهای 

سوریه، برای حمله هوایی به این کشور استفاده شوند. 
طبق این گ��زارش، ع��الوه بر ارس��ال تجهیزات ب��ه رژیم 
صهیونیس��تی، نیروهایی از100 کش��ور جهان به اسرائیل 
اعزام شده اند و در حال آموزش برای حمله به سوریه هستند. 
این آموزش ها شامل تبادل اطالعات، همکاری و هماهنگی 
مشترک برای حمله به سوریه اس��ت و این حمله احتمالی، 
 مش��ابه تهاجم نیروهای ناتو ب��ه لیبی برای س��قوط رژیم 

معمر قذافی است.  

دستگیری چند افسر سعودی 
در حومه دمشق

محمد خیر النادر، ش��یخ قبیله النعیم در سوریه در گفتگو 
با پایگاه خبری العهد فاش کرد که دس��تگاه های ذیربط در 
سوریه، افسرانی از ملیت های غیرسعودی را در منطقه داریا 

در حومه دمشق دستگیر کردند. 
وی خاطر نش��ان کرد: افراد دستگیر شده ش��امل افسران و 
جنگجویانی از ملیت های عربی و غیرعربی هستند که بیشتر 
 آنها ملیت سعودی دارند. وی با اش��اره به دستگیری تعداد

 قابل توجهی افس��ر فرانس��وی در عملیات نیروهای مسلح 
سوریه، اعالم کرد بیشتر سعودی های دستگیر شده از مناطق 
السلیل و الخرج در منطقه ریاض عربستان به سوریه آمده اند.

 به آمریکا برای خروج 
از افغانستان کمک کنیم

مش��اور امور بین الملل رییس مجلس گفت: می توانیم برای 
خروج آبرومندان��ه و کم هزینه آمریکا از افغانس��تان به آنها 
کمک کنیم.حسین شیخ االسالم در خصوص حضور نیروهای 
 آمریکایی در افغانس��تان، گفت: همان طور که در کنفرانس 
 دو ماه پیش هرات نیز اعالم کردم، اگر آمریکایی ها بخواهند 
به طور کامل از افغانس��تان خارج شوند و تنها بهانه شان این 
اس��ت که اگر این کش��ور را ترک کنند، ایران نف��وذ خود را 
گس��ترش خواهد داد، به آنها اطمینان می دهیم که چنین 

نخواهد شد.

اخبار کوتاه

اخبار بین  الملل

ناگفته ها را در زمان بهتری 
خواهم گفت

مرضیه وحید دستجردی / وزیر سابق   
بهداشت

  فعال به تبعیت از ولی امر به دنبال ایجاد التهاب نیستم و ناگفته ها را 
در زمان بهتری خواه��م گفت، اما ش��ایعه کاندیدات��وری من برای 
انتخابات نظام پزش��کی هم مانن��د بقیه افتراهای برخی رس��انه ها، 

دروغ است.
 بنده هیچ صراطی را به جز صراط رعبر معظم انقالب صواب نمی دانم 
و بنا به فرمایش و دستورات ایشان مبنی بر حفظ آرامش و وحدت در 
جامعه، فعال از بیان جزئیات 
وقایع رخ داده پرهیز دارم. اگر 
در آینده فرصت و مجالی برای 
بیان مسائل پیش آ مد حرف و 
مطلب برای بی��ان، زیاد دارم 
که مطرح خواهم کرد، اما در 
حال حاضر ترجیح می دهم در 
مسیر اطاعت از این فرمایش، 

مطلبی را مطرح نکنم.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 959 |  چهارشنبه  20 دی  1391 | 26 صفر 1434

2
گروگان های ایرانی در سوریه در سالمت کامل هستند

مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به این که همه گروگان های ایرانی 
در سوریه در سالمت کامل هس��تند، گفت: فعالیت ها برای آزادی گروگان ها نتایج خوبی داشته و 

امیدواریم به زودی شاهد آزادی هموطنان باشیم.

حجت االسالم محمدجعفر منتظری حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت اظهار 
داشت: رسیدگی به پرونده شکایت هاشمی رفسنجانی از رسایی و  اعالم جرم 
دادستان علیه وی، هنوز در دادگاه ویژه روحانیت مطرح نشده است. وی افزود: 
رس��یدگی به این پرونده به زودی در دس��تور کار دادگاه ویژه روحانیت قرار 
می گیرد. گفتنی اس��ت، پیش از این، محمدجعفر منتظری اظهار داشته بود 
که به دلیل این که این شکایات درباره موضوع واحدی است، به صورت یکجا 
به آنها رسیدگی می شود. در 28 آذر امس��ال، رسایی در نطق خود در مجلس 
شورای اسالمی از آزادی مهدی هاشمی و نحوه رسیدگی به اتهامات این فرد 
انتقاد کرد. تنها یک روز بعد، دادستان عمومی و انقالب تهران بخش هایی از این 
نطق را مجرمانه دانس��ته و به این ترتیب از رسایی به دادسرای ویژه روحانیت 

اعالم جرم کرد. 

لغو مصوبه جنجالی نحوه س��اماندهی نیروهای ش��رکتی که به دلیل وجود 
مغایرت های قانونی توس��ط رییس مجلس در تیرماه امس��ال به دولت ابالغ 
شده بود، از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شد. مصوبه بهمن 
ماه سال90 هیأت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، از سوی دیوان 
عدالت اداری به رسمیت شناخته ش��د. در پی بررسی هایی که توسط برخی 
کمیسیون های مجلس صورت گرفته بود، علی الریجانی طی نامه ای به محمود 
احمدی نژاد لغو مصوبه اول بهمن ماه سال90 هیأت وزیران را اعالم کرده بود، 
با این حال، کمی بعدتر، برخی مقامات دولتی ازاصالح موارد مدنظر در مصوبه 
هیأت وزیران به منظور ساماندهی نیروهای ش��رکتی خبر داده بودند، اما در 
روزهای گذشته دیوان عدالت اداری، ابالغیه رییس مجلس را با استناد به مواد 

قانونی، الزم االجرا اعالم کرد.

عضو هیأت رییس��ه مجلس شورای اس��المی ضمن اعالم 
خبر دی��دار مجمع نمایندگان خراس��ان رض��وی با رییس 
جمهور گفت که احمدی ن��ژاد در این دیدار ب��ر اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها تأکید داشت و در پاسخ به انتقادات 
نمایندگان حاضر در جلس��ه اقدامات خود را غیرانتخاباتی 
خواند. محمد دهقان عضو هیأت رییس��ه مجلس ش��ورای 
اسالمی از جلسه یک شنبه شب مجمع نمایندگان خراسان 
رضوی با رییس جمهور که به مدت دو س��اعت به میزبانی 
احمدی نژاد و با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد، 
خبر داد. وی گفت: نمایندگان ب��ه رییس جمهور گفتند ما 
گنجی نداریم که بخواهیم روی آن حس��اب کنیم، چرا که 
در پرداخت بخش��ی از هزینه های جاری کشور هنوز دولت 
دچار مشکل اس��ت، لذا نباید طوری صحبت شود که گویی 
دولت گنجی را پی��دا کرده که می خواه��د آن را در این ماه 
های پایانی خرج کن��د. نماینده چناران اظهار داش��ت: به 
 رییس جمهور گفتیم اگر روزی بخواهید فاز دوم هدفمندی

 یارانه ه��ا را ش��روع کنید، پ��ول آن را بای��د از جیب مردم 
دربیاورید و از طرفی هم با گران شدن حامل های انرژی همراه 
خواهد بود.دهقان گفت: اگر بخواهیم فاز دوم را بدون ایجاد 
زمینه و بستر مناسب اجرا کنیم بخش تولید ضربه سنگینی 

خواهد خورد که در شرایط کنونی به صالح کشور نیست.

علی الریجان��ی با تأکید بر این که روحانیت چون همیش��ه 
در کنار مردم و با ملت زیس��ت نموده اس��ت، مورد اعتماد 
ملت اس��ت، تصریح کرد: مراجع تقلید و حوزه های علمیه و 
روحانیت تکیه گاه ملت هستند که نمونه ای از آن دلبستگی 
را در مراسم تشییع عالم جلیل القدر حاج آقا مجتبی تهرانی 

مشاهده کردیم. 
 وی گفت: در تاریخ گذشته چه در مشروطه، چه ملی شدن 
نفت و چ��ه انقالب اس��المی، مراجع و روحانیت پیش��تاز و 
 هدایتگر مل��ت بودن��د و جریان های روش��نفکری غربزده

 هیچ گاه نتوانس��تند توده های ملت را با خود همراه کنند. 
ش��هید مطهری در یکی از آثار خود در نق��دی که بر کتاب 
بنی صدر نوش��تند به این نکته اش��اره کردند ک��ه برخی از 
روشنفکران تصور ابزاری از روحانیت برای مرحله گذار دارند، 
اما روحانیت به دلیل تس��لط بر معارف اسالمی و استقالل 
حوزه ها از دولت، همیشه منادی و حافظ حقوق ملت بوده اند. 
عده ای تصور نکنند با حرف های سطحی و بی مبنا می توانند با 
ابهام آفرینی از این دژ اعتقادی ارزشمند عبور نمایند که این 
گونه اعمال عاقبت خوشی ندارد. وی یادآور شد: امام در سال 
57 فرمودند از حوزه های علمیه تجلیل کنید و به حرف هایی 
که می زنند و می خواهند شما را از حوزه ها جدا کنند گوش 

ندهید. اگر روحانیون نبودند از اسالم هم خبری نبود.

حداد عادل به انتخابات آینده ریاس��ت جمهوری اشاره 
کرد و گف��ت: ملت  ما در م��اه های آین��ده  برای حضور 
در صحنه انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 92 آماده 
می ش��ود. انتخابات یک گذرگاه مهم و خطیر در مسیر 

انقالب است.
وی اف��زود: انتخابات ریاس��ت جمهوری ه��م فرصتی 
اس��ت برای ملت تا با وحدت و بصیرت، وف��اداری خود 
را به اس��الم و انقالب و امام راحل  و رهبر معظم انقالب 
به اثب��ات رس��اند و هم فرصتی اس��ت که دش��منان را 
برای توطئه و ایج��اد فتنه به طمع برم��ی انگیزاند. وی 
گفت:  نباید فتن��ه 88 را فراموش کنیم. آنه��ا را که آن 
 فتنه را آفریدند این روزها به ج��ای عذرخواهی از ملت 
به خاطر تهمت ننگین تقلب در انتخابات که بر دامن نظام 
بستند، ادعای طلبکاری می کنند. مخالفان اصولگرایی 
از تفرقه در می��ان اصولگرایان خوش��حال و به پیروزی 
خود امیدوار می ش��وند.حداد ع��ادل تصریح کرد: تعدد 
نامزدهای اصولگ��را می تواند خدایی ناخواس��ته زمینه 
شکست در انتخابات شود. در انتخابات باید آرمان گرایی 
و واقع بینی را همان طور که رهبری در دیدار ماه مبارک 
رمضان خود با مسئوالن کش��ور توصیه و تبیین کردند  

توأمان مد نظر داشته باشیم.

نماینده مردم تهران ب��ه عنوان یکی از مخالفان عضویت 
کارمندان دولت در هیأت مدیره دستگاه های غیر دولتی 
اظهار داشت: به عنوان مثال شرکت شستا می تواند700 
عضو هیأت مدیره انتخاب کند، حال اگر نمایندگان و وزرا 
عضو این هیأت مدیره باشند، به راحتی می توانند البی 

کرده و زمینه فساد را فراهم کنند.  
نماینده مردم ته��ران در ادامه اظهارات خ��ود در بیان 
اتفاقی که ب��رای وی در هفته های اخی��ر رخ داد، گفت: 
دو هفته پیش در فرودگاه بودم که جوانی به من مراجعه 
ک��رد و گفت»زمین های ما در نی��اوران تمام کارهایش 
انجام شده و حکم دادگاه را نیز گرفته است، اما این حکم 
اجرا نمی شود«. توکلی در ادامه افزود: من شماره ام را به 
این جوان دادم و گفتم فردا با من تماس بگیر تا مش��کل 
تو را پیگیری کنم، اما متأس��فانه این جوان در جواب به 
من گفت البته ما خدمت شما هستیم و سهم شما را هم 
خواهیم داد. توکلی گفت: من که از حرف این فرد بسیار 
ناراحت شده بودم، به وی گفتم چطور این پیشنهاد را به 
من می دهید و دیگر الزم نیس��ت با من تماس بگیرید. 
وی در ادامه افزود: ما باید مانع از ایجاد زمینه برای فساد 
شویم و عضویت نمایندگان و وزیران در هیأت های مدیره 

باعث البی کردن و ایجاد فساد خواهد شد.

مجلس انتخاباتدولت مجلس

اصرار عجیب احمدی نژاد 
بر فاز دوم هدفمندی

 عبور از روحانیت 
عاقبت ندارد

تعدد نامزدهای اصولگرا 
باعث شکست می شود 

 پیشنهاد  رشوه 
به توکلی!
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رسیدگی به  شکایت 
 هاشمی  از   رسایی 

 لغو مصوبه در خصوص
 نیروهای  شرکتی  

 انتخابات باید 
با سالمت و 

امانتداری کامل 
 انجام شود 

و مسئوالن دولتی و 
غیردولتی با رعایت 

کامل قوانین و 
تقوا و پاکدستی، 

 انتخابات سالمی را 
برگزار کنند



یادداشت

 برگزاری کارگاه های آموزشی 
»با گاز مونوکسید کربن« 

مدیر کل ستاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: 25 دی ماه 
سال جاری کارگاه های آموزش��ی »با گاز مونوکسید کربن« در سراسر 

استان برگزار می شود. 
منصور شیشه فروش در جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی 
 ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران اس��تان اصفهان ک��ه در جمعیت 
هالل احمر اس��تان اصفهان برگزار ش��د، اظهار کرد: به منظور آموزش 
همگانی مردم در سراس��ر اس��تان اصفهان روز 25 دی ماه سال جاری 
 در ی��ک همایش ی��ک روزه، تمامی اقش��ار جامع��ه با اثرات س��وء گاز 
مونوکسید کربن آشنا می ش��وند. وی با اشاره به این که در سال گذشته 
32 نفر در اثر خفگی با گاز مونوکسید کربن گزارش شده است، تصریح 
کرد: برای کاهش آمار مصدومین با گاز مونوکسیدکربن و آشنایی بیشتر 
 مردم با مصرف بهینه و ایمن س��وخت گازی و آش��نایی با خطرات گاز 

مونوکسید کربن، این همایش برگزار می شود.

 کشاورزان باید از مضرات 
کودهای شیمیایی آگاه شوند

رییس سازمان تعاون روستایی اصفهان گفت: باید با برنامه ریزی صحیح 
و اصولی، کشاورزان را از مضرات استفاده بیش از حد سموم و کودهای 
شیمیایی آگاه و نسبت به بهینه س��ازی مصرف این مواد در کشور گام 
برداریم. علی جهازی گفت: برخی بیماری هایی ک��ه ما به طور روزمره 
درگیر آن هس��تیم، به دلیل اس��تاندارد نبودن محصوالت کشاورزی و 
مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی است. به گفته وی، ما در 
بسیاری از زمینه های تولید محصوالت کشاورزی به خودکفایی رسیدیم 
و اکنون باید تالش بیش��تری را در بحث بهبود کیفی آنها انجام دهیم. 
جهازی تصریح کرد: وزارت جهاد کش��اورزی در تم��ام مراحل تولید از 
کاشت تا برداشت همگام و همراه کشاورز است. وی گفت: این وزارتخانه 
طبق اصل 44 قانون اساسی، تنظیم بازار و مدیریت تولید را به تشکل های 
موجود بخش کشاورزی اعم از روستایی و کشاورزی واگذار خواهد کرد.

کسب رتبه نخست جشنواره نوآوری 
در مدیریت شهری 

یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
رتبه نخست جش��نواره ملی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت 
ش��هری را کس��ب کرد. رواب��ط عمومی ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی 
اصفهان اعالم ک��رد: طرح ش��رکت مهرپردازان محیط زیس��ت ثمین 
 رتبه نخس��ت پنجمین جش��نواره ملی و اولین جش��نواره بین المللی 
برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری را کسب کرد. این طرح 
با عنوان دستگاه بازیافت اولیه انواع المپ فلورسنت فشرده متال هالید 
بخار جیوه بخار سدیم، موفق به کسب رتبه نخست در بخش نوآوری شد.

دبیرخانه کارگروه شهر الکترونیکی 
کشور در اصفهان مستقر شد

دبیرخانه کارگروه شهر الکترونیکی کشور در سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات )فاوا( ش��هرداری اصفهان مس��تقر ش��د. دبی��ر کارگروه 
ش��هر الکترونیکی به ایرنا گف��ت: ای��ن دبیرخانه بر اس��اس آیین نامه 
مصوب کمیت��ه تخصصی دول��ت الکترونی��ک در معاونت نوس��ازی و 
تحول اداری توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی ریاس��ت جمهوری 
تش��کیل ش��ده اس��ت. همایون یزدان پناه افزود: این کارگروه با هدف 
 تس��هیل و تقوی��ت ارتب��اط الکترونی��ک بین ش��هرداری ها و س��ایر 
دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری با تأکید بر یکپارچگی اطالعات، 
ایجاد هم افزایی و تسهیل توسعه خدمات ش��هرداری ها به شهروندان 

تشکیل شد. 

گشتی در اخبار

 اردوگاه نگهداری، درمان و اصالح 
و تربیت مددجویان مواد مخدر

مدیر کل اداره زندان های اصفهان 
رمضان امیری 

اردوگاه ه��ا با هدف نگه��داری معت��ادان و درمان آنها هم��راه با اصالح 
و بازگش��ت مجدد به آغوش اجتماع و خان��واده راه اندازی ش��ده و نیاز 
 اس��ت با همراهی و تعامل دیگر دس��تگاه ها در اجرای این امر، مجموعه 
زندان ها را یاری نمود. هدف س��ازمان زندان ها اص��الح و تربیت افراد با 
اجرای طبقه بندی مددجویان نسبت به نوع جرم و سن آنهاست که وجود 

اردوگاه ها می تواند نقش مهمی 
در اجرای ای��ن طبقه بندی ها 
داشته باش��د. ساخت و احداث 
اردوگاه ها در کشور از سال 68 
آغاز و اح��داث اردوگاه در این 
استان از س��ال70 شروع شد. 
این محل به دلی��ل وجود فضا، 
 زمینه گس��ترش بیش��تری را 

می طلبید.  
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چهره روز
50درصدکاربراناینترنترابانوانتشکیلمیدهند

زهرا اخوان نسب، رییس کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: از بین هش��ت میلیون کاربر اینترن��ت، حدود50 درص��د را بانوان تش��کیل می دهند و با 

سرمایه گذاری روی آنان، می توان شاهد توسعه و تقویت آنان در عرصه های مختلف بود.
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 مع��اون فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت: امس��ال ط��رح 
محله محور در سه محله شهر اصفهان و یک محله خمینی شهر با موفقیت 
اجرا شد. س��رهنگ جهانگیر کریمی با اذعان بر این که این محله ها شامل 
 دارک زینبیه، ایس��تگاه بهار کوی ام��ام و همت آباد اصفه��ان و جوی آباد 
خمینی شهر است، گفت: مهم ترین مزیت اجرای این طرح، ارتباط و تعامل 
مستقیم با ساکنان محله هاست که منجر به بهره دهی بیشتر و هزینه کمتر 
می شود. این فرمانده انتظامی افزود: میزان استقبال مردم محله های یادشده 
از اجرای طرح به حدی بود که خواستار تداوم اجرای آن شدند. وی بیان کرد: 
در طرح محله محور، جرایم و آسیب های اجتماعی منطقه مورد نظر توسط 
نیروی انتظامی رصد، تحلیل و تجزیه می شود و سپس با نظرخواهی از مردم، 

نیازمندی های منطقه از نظر امنیتی شناسایی خواهد شد.

 معاون سیاس��ی- امنیتی اس��تاندار اصفهان ضم��ن تأکید ب��ر حضور همه 
دستگاه های دولتی استان در نمایشگاه دهه فجر، گفت: نمایشگاه یک تریبون 
معمولی نیست و مسئوالن دستگاه های اجرایی استان باید نمایشگاه دهه فجر 
را جدی بگیرند. محمد مهدی اسماعیلی در همایش هم اندیشی روابط عمومی 
س��ازمان ها، نهادها و ارگان ها پیرامون برنامه های دهه فجر افزود: حضور در 
نمایشگاه هایی که توانمندی نظام را به نمایش می گذارد، یک تکلیف است. 
وی با اشاره به این که دس��تاوردهای دولت باید اطالع رسانی شده و از طریق 
فضاهایی چون نمایشگاه به گوش مردم برسد، اظهار داشت: فضای نمایشگاه 
در واقع پایگاهی برای نمایش عملکرد نظام است و منحصر به نهاد و سازمان 
خاصی نیست. معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان تأکید کرد: حضور پویا 

و فعاالنه در نمایشگاه ها باید با ارایه آمار، ارقام و مستندات دقیق همراه باشد.

ازجمله مش��اغلی که اداره کار و تعاون در لیست 
خود قرار داد، می توان به صنایع دس��تی اش��اره 
کرد که از نمونه های کس��ب و کار خانگی است و 
در اصفهان طرفداران زی��ادی دارد و افراد زیادی 
از جمله آقایان در اصفه��ان در بازارهای هنری و 
یا در منازل خود رش��ته های هن��ری را به عنوان 
ش��غل اول خود پذیرفته اند، به همین دلیل است 
که اصفهانی ها به هن��ر و هنرمند بودن در جهان 

شهره هستند. 
همچنی��ن هنرمن��دان اصفهان��ی رش��ته هایی 
چون قلمزن��ی، مینا، پارچه قلمکار، س��فالگری، 
گره چینی و کاش��ی کاری را به عنوان مش��اغل 
خانگ��ی پذیرفت��ه و در آن فعالی��ت دارند. رونق 

مش��اغل خانگی نه تنه��ا به لح��اظ اقتصادی به 
تولید کشور بهره می رساند، بلکه مانع آسیب های 
اجتماعی به خانواده نیز می شود. مبحث مشاغل 
خانگی و توجه ب��ه هنرمندان و فعاالن این بخش 
باید مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد؛ زیرا بهبود 
وضعی��ت مش��اغل خانگ��ی در کش��ور می تواند 
 پاسخگوی بسیاری از مسائل صاحبان این مشاغل 

باشد. 
یک��ی از نکاتی ک��ه در مش��اغل خانگی بیش��تر 
ازهمه به چشم می خورد، رهایی بانوان از دست 
اس��تثمارگران کار در شهر اس��ت که با پرداخت 
 حقوقی ناچی��ز، آنها را ب��رای کار به اس��تخدام 
درمی آورند و با توجه به بازدهی باالی آنها، حداقل 

دستمزد را به بانوان پرداخت می کنند. 
اما حض��ور بانوان ک��م درآمد در بخش مش��اغل 
خانگی این فرص��ت را به این آنه��ا فراهم کرد تا 
 با استفاده از ظرفیت هایش��ان، با بهره برداری از 
ایده ها و نظرهای خود به بخش اش��تغال کمک 

کنند.

 28 هزار نفردر اصفهان موفق به کسب 
تسهیالت کسب وکار خانگی شدند

امروز با گذش��ت زمانی طوالن��ی ازحضور بخش 
مشاغل خانگی در جامعه، از جمله مشکالتی که 
به صورت معضل در این بخش ظاهر ش��د، عدم 
 اس��تفاده از خدمات بیمه و دوران بازنشس��تگی 

بود که مهم تری��ن دغدغه صاحبان کس��ب وکار 
خانگی به شمار می رود. 

قرار است با ساماندهی مشاغل خانگی و تصویب 
این اصل توسط مجلس، دولت مشاغل خانگی را 

ساماندهی می کند.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
 اصفه��ان در ای��ن زمین��ه وقتی با مه��ر صحبت 
می کرد جهاد کش��اورزی، فنی حرفه ای، میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری، صنعت 
معدن و تجارت، صندوق مهرامام رضا )ع(، کمیته 
امداد، بنیاد شهید و بهزیس��تی را متولی اجرای 
طرح مشاغل خانگی دانست، این در حالی است 
 که از ابتدای س��ال 90 تا اواخر آبان ماه امس��ال، 
 66 ه��زار و 578 مجوز ب��رای مش��اغل خانگی 
صادر شده و در بخش مش��اغل خانگی نمی توان 
ب��ه تفکی��ک جنس��یتی مجوزهای صادر ش��ده 
پرداخ��ت وگفت ک��ه تاکنون چند مج��وز برای 
بانوان صادر شده است. از طرفی در استان اصفهان 
حدود300رش��ته هنری  وجود دارد که از س��ال 
گذش��ته تاکنون تنها دو رش��ته افزایش داشته 
 اس��ت، ولی با این اوص��اف درس��ال90 بیش از 
هش��ت هزار مجوز اش��تغال خانگی در اصفهان 
 صادرش��د، کمیت��ه ام��داد و صن��دوق مه��ر 
امام رضا)ع( برای افراد تحت پوشش و متقاضیان 
خ��ود مجوزص��ادر می کنند.41هزار نف��ر برای 
دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده  و 28 هزار 

و 202 نفر موفق به دریافت تسهیالت شده اند.
»س��قف تس��هیالت مش��اغل خانگی درس��ال 
ج��اری 50 میلیون ریال اس��ت و صن��دوق مهر 
امام رضا)ع( تنها مرکز پرداخت این تس��هیالت 
است. این صندوق با دستور بانک مرکزی در بحث 
ضمانت های وام تا س��قف 100 میلیون ریال را با 
یک ضامن معتبر، تسهیالت پرداخت می کند.« 
 این ه��ا هم حرف ه��ای مدیرصن��دوق مهر امام 
رضا )ع( است که درخصوص رفتارهای حمایتی 

این صندوق گفته بود.  

اصالح سبک زندگی با روی آوردن به 
مشاغل خانگی

در بخ��ش دیگر این گ��زارش و بررس��ی مزایای 

مشاغل خانگی، می توان به اصالح سبک زندگی 
 اش��اره کرد که بان��وان با حضور در این مش��اغل 
می توانند کنترل بهت��ری بر زندگی روزمره خود 

داشته باشند.
  بانویی ک��ه برای حض��ور در مح��ل کار صبح تا 
بعد از ظهر و حتی پاس��ی از ش��ب زمان خود را 
س��پری می کند، دیگ��ر زمانی برای رس��یدگی 
 به کاره��ای خانه ن��دارد و این مس��أله منجر به 
یک سری نارضایتی ها در زندگی مشترک می شد 
که حتی تا جدایی زن و شوهر و در نهایت طالق 

پیش می رفت. 
مسأله بعدی که بحرانی دیگر در پیکره خانواده با 
حضور زنان شاغل ایجاد می کرد، تربیت فرزندان 
بود که به دور از چشم سرپرست خانواده صورت 
می گرفت که در آمار به دس��ت آم��ده اکثر آنها 

منجر به انحرافات اخالقی فرزندان می شد. 
 زنان سرپرس��ت خانواده که ب��ار زندگی بر روی 
دوش آنهاس��ت، نقط��ه اصلی معض��الت جامعه 
هستند که در این رابطه س��عید صادقی، معاون 
اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به این 
که کمیته امداد و بهزیستی به واسطه مددجویان 
نیازمندی که زیر پوشش خود دارند همانند یک 
خانواده هس��تند، به فارس گفت: » بهزیس��تی با 
زنان سرپرس��ت خانوار زیادی رو به رو اس��ت که 
به دلیل کیفیت پایین س��طح زندگی و نیز عدم 
مراقبت های بهداش��تی، در معرض بیماری قرار 
دارند. اگر به وضعیت درمانی این زنان رسیدگی 
 نشود، با گسترش بیماری مجبور می شوند هزینه 
 چن��د براب��ری را ب��رای درم��ان خ��ود متحمل 
شوند. معاون اجتماعی کمیته امداد وام دومیلیون 
تومانی برای درمان به مددجویان خود می دهد، از 
کمیته امداد درخواست داریم که در تخصیص این 
هزینه درمانی به مددجویان نیازمند بهزیستی نیز 

کمک کند.« 
وی در ادامه، افزود: » در حال حاضر بهزیس��تی 
به واسطه کمبود منابع مالی قادر به دادن کمک 
هزینه درمان به زنان سرپرس��ت خانوار نیست.« 
وی در رابطه با بحث زنان مطلقه نیز گفت:» بحث 
زنان مطلقه در حوزه سرپرس��ت خانوار پررنگ و 

جدی است.«

مشاغلخانگی،راهکاریبرایاصالحسبکزندگی

داوود  حضور بانوان درمشاغل خانگی ازجمله راهکارهایی بود که وزارت کار و تعاون برای مهار بازارکار و حضور مثمر ثمر 
بانوان در بخش درآمدزایی و خانه داری پیش�نهاد داد و درقالب مصوبه ای برای حمایت از این قشر، قانون حمایت از شیخ جبلی

 مش�اغل خانگی را درهرش�هر به اجرا در آورد تا از این طریق بتواند نقطه قوتی باش�د برای افرادی ک�ه به هر دلیل 
می خواهند در قسمت درآمدزایی خانه شریک باشند و یا به نوعی به صورت مستقل در بخش هزینه های زندگی نقشی ایفا کنند.

چندی پیش استاندار اصفهان در نطقی جسورانه که چندان هم از 
وی بعید نبود، به یکی از انتصاب ها در حوزه فرهنگ و هنر انتقاداتی 
را وارد کرد. همین مسأله بهانه ای شد تا روزنامه زاینده رود در نسخه 
18 دی ماه با تیتر»دس��ت استاندار از فرهنگ س��وخته اصفهان، 
سوخت« به تحلیل این مسأله بپردازد. این مطلب استانداری را در 
خصوص شفاف س��ازی در این باره برانگیخت. آنچه در پی می آید 

جوابیه نیست.
ش��هری که به نصف جه��ان ش��هره خاص و ع��ام اس��ت، در این 
روزگار و تنها به دس��ت ما اهالی ام��روز اصفهان، اصفهان نش��ده 
است. این ش��هر کهن و س��ترگ و پرمعنا، حاصل ایمان، ایثار و از 
خودگذش��تگی و مجاهدت مردان و زنانی اس��ت که ب��ا صداقت، 
 ش��هامت و اعتق��اد ب��ه راه و هدف خ��ود از گ��ذر ق��رون و اعصار 
 س��بقه ای درخش��ان به جای گذاش��ته اند که ما امروزی��ان به آن 
 می بالیم و از نفس مس��یحایی و روح بزرگ آنها سرشار می شویم

 و به م��دد انف��اس خدایی آنه��ا دنی��ا و عقب��ای خود را س��امان 
می دهیم و از هم��ه مهم تر این که بر خود م��ی بالیم که اصفهانی 

هستیم... 
اصفهانی که ما میراث دار آن هستیم، ش��هر عالمان، بزرگان دین، 
مجاهدان و ره پویان حقیقت، معم��اران و هنرمندان ظریف طبع 
و نگارین اندیش��ه ای اس��ت که آثار قلم و صنع آنها در جای جای 
 جهان، زینت بخش زندگی و وزن هستی است. اصفهانی که ما به آن

می بالیم، قدمگاه هزاران شهید، جانباز و ایثارگری است که با ندای 
رهبر و مقتدایشان با ارزش ترین گوهر وجود خود را نثار کردند تا نام 

و نشان وطنشان ایران پاینده باشد. 
اصفهانی که ما در آن نفس می کشیم آکنده از شمیم روح شیدا و آزاد 
و آسمانی پدران و مادران و همسرانی است که بی توقع و چشمداشت، 

غم دوری از عزیزان شهیدشان را با رضای خدا معامله کرده اند...
امروز ما وامدار این جماعت عظیم و بزرگ و می��راث دار این گوهر 

تابناک و ارزشمند هستیم...
مجموعه مدیریتی اس��تان اصفهان باید وزن��ی در خور این گوهر و 
شأنی در شأن این پیشینه سترگ داشته باشند و با اعتقاد و ایمانی 
راسخ تمام وقت و توان خود را برای حفظ و اعتالی نام و ارزش های 
اصفهان به کار گیرد تا این امانت را آن چنان که پیشینیان با افتخار و 
 اصالت به ما سپرده اند، ما نیز با درایت و مدیریت صحیح به آیندگان 

بسپاریم.
عرصه فرهنگ و هنر اصفهان، عرصه ای با ارزش و با پشتوانه جماعت 
بزرگ و فرهیختگان و هنرمندان رشته های مختلف است که مدیری 
 توانمند و هم ش��أن این گروه فرهنگی و این استان پهناور را طلب 
می کند. از این رو و به جهت مباحثی که ای��ن روزها در تریبون ها 

و رسانه های مختلف مطرح شده، موارد زیر روشنگری می گردد:
1     ارزش های هنری و توانمندی های فرهنگی استان اصفهان 
با هیچ چیز قابل مقایسه و معامله نیست و برخورد با ضعف مدیریت 
فرهنگی نه از روی نفسانیات، بلکه به جهت لیاقتی است که عرصه 

فرهنگ و هنر استان دارد و باید برای آن وقت بیشتری صرف شود.
2     انتخاب آقای شالویی به خاطر توانمندی ها و سوابق ارزشمند 
او در این عرصه بود، ولیکن وقت گذاری کم و حضور ضعیف در استان، 

عمالً امکان استفاده از این توانمندی ها را تحت الشعاع قرار داده است.
3     از آنجای��ی که نف��ع مردم و حق��وق آنها بر ه��ر چیز دیگر 
ارجحیت دارد، اس��تاندار محترم با وجود این که خ��ود در انتخاب 
 آقای ش��الویی نقش داشته، با ش��هامت خواس��تار کناره گیری او 
می ش��ود تا جس��ارت، س��رلوحه مدیران استان باش��د و خواسته 
 شخصی بر حقوق مردم غلبه نکند؛ این آزاداندیشی و صداقت خود 

قابل ستایش است و نه نکوهش.
4     استاندار محترم از آقای شالویی خواستند و فرصت دادند تا 
تمام توان و قابلیت های خود را در خدمت اس��تان و حوزه مدیریت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دهد و تالش و کوشش شبانه روزی که 
شیوه اکثریت مدیران استان است را پیش گیرد ولی این چنین نشد، 
که امید است با این تغییر و تحول عالوه بر این که ایشان در عرصه ای 
دیگر منشأ خدمات باشند، شاهد رونق و پویایی بیشتر در مدیریت 

فرهنگ و هنر استان باشیم.
5     آخر این که برخی از مطبوعات و رسانه ها نباید بذر محافظه 
کاری را در زمین مدیریت اجرایی استان بکارند و با حمایت منطقی 
و اس��تداللی خود، بازوی توانمند مدیریت اجرایی استان باشند و 

بپذیرند که خودکرده را تدبیر نیست.

این یک جوابیه نیست

حوزه فرهنگ استان  مدیریت شبانه روزی می طلبد

 حضور در نمایشگاه 
دهه فجر، تکلیف است 

طرح محله محورتعامل 
مستقیم با مردم است   

س ایمنا[
]عک

زنان در بازار کار استثمار می شدند



چهره روزیادداشت

به دنبال  تأمین بستر های 
شهرک های صنعتی اصفهان

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اصفهان تول��د صنعت را با 
تأمین زیرس��اخت های صنعت��ی امکان پذیر دانس��ت و گفت: درصدد 
تأمین تمام زیرساخت های مورد نیاز در شهرک های صنعتی اصفهان 
هستیم. س��عادت بهرامی با اش��اره به این که توس��عه صنعت یکی از 
مهم ترین راهکار های افزایش تولیدات داخلی در س��طح کشور است، 
اظهار داش��ت: البته صنعت باید همگام با اجرای استاندارد های قانونی 
و زیس��ت محیطی صورت بگیرد. وی به راه اندازی ش��هرک تخصصی 
فناوری در ش��هرک بزرگ اصفهان اش��اره کرد و ادامه داد: این شهرک 
با رویکرد استقرار صنایع فعال در زمینه نانو تکنولوژی در این مجموعه 
راه اندازی شده است. مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان 
اصفهان تصریح کرد: ش��هرک ها و نواحی صنعتی در ح��دود 12 هزار 
هکت��ار از اراضی موجود در اس��تان را ش��امل می ش��وند. وی با تأکید 
بر این ظکه برخی از ش��هرک های اس��تان نی��ز در ف��از مطالعاتی قرار 
دارند، اضافه کرد: تعدادی ش��هرک صنعتی جدید نیز در سطح استان 
در ح��ال راه اندازی هس��تند و زیر س��اخت های م��ورد نیاز ب��رای این 
شهرک ها نیز از س��وی این شرکت تأمین می ش��ود. بهرامی با اشاره به 
این که اش��تغال موجود در استان باید حفظ ش��ود، تأکید کرد: تأمین 
زیرس��اخت های اولیه در ش��هرک ها و نواحی صنعتی برای استقرار و 
 فعالیت این مجموعه ه��ا از مهم ترین اولویت های کاری این ش��رکت 

به شمار می رود.

ویژه

4
پرداخت خسارت صندوق بیمه کشاورزان به 25 نوع محصول باغی

منصور شیشه فروش مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندار اصفهان گفت: صندوق بیمه کشاورزان برای 
25 نوع محصول باغی، خسارت بیمه پرداخت می کند، اما اگر کشاورزان و باغداران به موقع محصوالت 

باغی خود را بیمه کنند، در مواقعی که محصول دچار آسیب می شود، خسارت دریافت می کنند.
 اعطای تسهیالت بانکی 

سرمایه در گردش به کشاورزان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی

 غالمرضا جالل

اختصاص مبلغ 258میلیارد ریال تسهیالت بانکی سرمایه در گردش 
برای پرداخت به کشاورزان کشت گندم و جو و اعطای مبلغ 9515 
ریال سرمایه در گردش یارانه دار از محل کمک های فنی و اعتباری 
به کش��اورزان کش��ت چغندر، دانه های روغنی و علوفه از اقدامات 
مهم جهاد کش��اورزی اس��ت. همچنین تأمین مبل��غ 5/37میلیارد 
ریال تس��هیالت کم بهره و 
معرفی واجدین شرایط برای 
تجهیز بانک نشاء برنج و نیز 
اجرای طرح های زراعی از 
مح��ل اعتب��ارات حمایت 
ویژه، ب��ا اعتب��اری بالغ بر 
4597میلی��ون ریال، برای 
کمک ب��ه توس��عه زراعت 

است.
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سبحانی نیا: این مصوبه غیرقانونی است

حسین سبحانی نیا  نماینده مردم نیشابور در مجلس 
شورای اسالمی به جلس��ه  هیأت »تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین مجلس«  اشاره می کند و با صراحت 
اعالم می کند که این تصمی��م هیأت دولت، مغایر با 

قانون است و نبایستی چنین اتفاقی رخ دهد.  

فوالدگر: تصمیمات دولت عقبه سیاسی 
دارد 

حمیدرضا فوالدگر به نظر هی��أت تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین مجلس اشاره می کند و معتقد است 
در صورتی که این هیأت قانونی بودن این تصمیم را 
اعالم کن��د، آنگاه می ت��وان برای اج��رای بهتر این 
تصمیم، برنامه ریزی و طب��ق آن حرکت کرد: » اگر 
هی��أت تطبیق مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی 
تش��خیص دهد که این مصوبه هی��أت دولت با نص 
 قان��ون در تعارض اس��ت، می توان��د آن را رد کند.«

به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی، باید ج��ذب این ع��ده در نهاد ریاس��ت 
جمهوری، بر اساس فرآیندهای قانونی استخدام باشد 
که ش��امل چاپ آگهی اس��تخدام، برگزاری آزمون، 
جذب اف��راد بر اس��اس تحصیالت و تجرب��ه کاری 

مرتبط، گزینش های اعالم شده در متن قانون و دیگر 
مواد و بندهای قانونی است. چگونه است که دولت به 
تعدادی از طرح های مجلس که برای رشد و آبادانی 
صنعت یا کشاورزی است، ایراد می گیرد و می گوید 
برای دولت بار مالی دارد، اما خود بدون مجوز قانونی 
اقدام به اس��تخدام هم��ه کارمندان نهاد ریاس��ت 
جمهوری می کند؟ فوالدگر با طرح این سؤال بر این 
موضوع تأکید دارد که دولت در این چند ماه پایانی 
عمر خود، سعی در گرفتن تصمیمات سیاسی دارد و 
بعید نیس��ت تصمیم اس��تخدام رس��می یا پیمانی 
کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عقبه سیاسی داشته 

باشد.

خباز: دولت دو س�ال است مستقل عمل 
می کند

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس 
شورای اسالمی به بررسی مصوبه جدید دولت توسط 
کارگروه تخصصی اشاره کرد و معتقد است براساس 
همه بررس��ی های انجام ش��ده، این مصوبه توجیه 
قانونی ندارد: البته مصوبه مجوز به استانداری ها برای 
اس��تخدام چهار هزار نفر نیرو، مهم تر از این مصوبه 
15۰۰ نفری اس��ت و هیأت به زودی آن را در دستور 
کار قرار می دهد. محمدرضا خباز به انتقاد از عملکرد 
دولت طی دوسال اخیر پرداخت و معتقد است طی 
این مدت از مصوبات دولت، از طریق رسانه ها با خبر 
می شود:» دو سال است که دولت مصوبات خود را به 
مجلس نمی دهد و م��ا از طریق دیوان محاس��بات، 
س��ایت دولت و یا روزنامه رس��می که ب��ه چاپ آن 

می پردازد، متوجه آنها می شویم. 
وی می گوید: اگرچه هی��أت دولت برخالف وظیفه 
خود مصوب��ه ای ب��ه مجل��س نمی فرس��تد، اما ما 
نمی توانیم بی تفاوت باشیم و رییس مجلس مجبور 
است نظر کارشناس��ی خود را بر مصوبه ای که دولت 
اصال ارس��ال نکرده، اع��الم کند. وی البت��ه به طرح 
مکمل مصوبه دولت اش��اره می کن��د و ازانجام امور 
 برای انجام هرچه زودتر اس��تخدام چهارهزار نفر در

 استانداری های خبر داد. 

حقیقت پور: این مصوبه  مشکوک است

منصور حقیقت پور از دیگر نمایندگان مجلسی است 
که به تصویب این مصوبه بدبین  و معتقد است تصویب 
چنین طرحی در این شرایط مش��کوک است:»این 
مصوبه خالف قانون و مقررات است و به نظر می رسد 
تصوی��ب آن در هیأت دولت در ماه ه��ای پایانی کار 
دولت دهم، کامال سیاس��ی، مش��کوک و شبهه دار 
باشد.« به گفته وی اشتباهی که دولت اصالحات کرد 
و تعداد زیادی از ه��واداران خود را ف��ارغ از هرگونه 
تشریفات اداری استخدام کرد، در دولت دهم هم در 
حال رخ دادن است: درحالی که این جذب نیرو باید در 
یک روال کامال قانونی و ش��فاف صورت گیرد تا هر 
ایرانی شانس برابری برای شرکت در این فرصت کاری 
داشته باشد. وی افزود: در شرایطی که برای استخدام 
یک نفر هم مش��کالت عدیده ای وجود دارد، اختیار 
استخدام15۰۰ نفر را به فردی داده اند تا با هر سبک 
و سیاقی که دلش می خواهد، فارغ از هرگونه ضوابط 
گزینش��ی و آزمون��ی، اس��تخدام کند.نایب رییس 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به 
صراحت به نادرستی و اش��تباه دولت دراین مصوبه 
اشاره می کند: دولت اجازه دهد اگر قرار است نیرویی 
جذب شود، این کار بر پایه قانون، عدالت و مساوات و 
در شرایط برابر و مساوی برای تمام داوطلبان باشد و 
مراحل به طور قانونی طی شود.حقیقت پور البته این 
کار دولت را نوعی زرنگی قلم��داد می کند و معتقد 
است اختیار جذب نیرو برای پس��ت های کلیدی و 
حس��اس توس��ط معاون اجرایی رییس جمهور در 
راستای همسو ساختن افراد در پست های حساس با 

دیدگاه های خودشان است.

قادری: این استخدام، خودزنی اداری است

قادری به عنوان یکی دیگر از نمایندگاه مجلس درباره 
 ای��ن مصوبه معتقد اس��ت هم��واره بایس��تی برای 
پس��ت های حاکمیتی و حس��اس از افراد حاضر در 
دردستگاه اس��تفاده کرد و اس��تخدام خارج از روال 
توجیه اجرایی و قانونی ندارد و معاونت تدوین قوانین 
مجلس می تواند به رییس مجلس مشورت دهد و وی 
در صورت تشخیص مغایرت آن با قانون، دستور لغو 
آن را صادر کند به گفته وی اس��تخدام های جدید، 
خودزنی اداری است که مش��کالتی را برای سیستم 
اداری پیش می آورد:تجربه نش��ان داده که توسعه 
سیستم اداری نه تنها از مشکالت موجود گره گشایی 
نمی کند، بلکه خودش هم مس��أله س��از می شود و 
فضای کسب و کار را بیشتر از رونق می اندازد. یکی از 
دالیل پایین بودن راندمان در سیستم اداری ما همین 
نیروهای مازاد هستند. وی می گوید: انگیزه های این 

کار هرچه باشد، باعث می شود که سیستم اداری در 
مخمصه ای بیفتد که برای سال های سال قابل جمع 
 کردن نباش��د. در س��ال ه��ای آینده، دول��ت قطعا 
نمی تواند از عهده افزایش هزینه ها بر بیاید و طبعا ما 
مشکالتی جدی خواهیم داش��ت. اگر5۰۰ هزار نفر 
صحت داشته باشد که دیگر فاجعه است و قابل جمع 
کردن نیس��ت. به هر حال با هر انگی��زه ای این کار 
صورت بگیرد، به نفع دولت نیست و به لحاظ سیاسی 

حتی به ضرر دولت هم هست. 

قاضی پور: پای جری�ان انحرافی در میان 
است

» اگر این اش��تغال زایی با امتحان و آگهی و به شیوه 
معمول صورت گیرد، اقدامی مثبت است، ولی اجازه 
بدون قید و شرط برای اس��تخدام15۰۰ نفر، خالف 

شرع و قانون است.«
 نادر قاضی پور این تصمیم ناگهانی را ناش��ی از رفتار 
تبعیض آمیز دولت دانست: اگر این اقدام اخیر هیأت 
دولت برای رضای خداست، باید با امتحان و گزینش 
انجام ش��ود و نیروهای جذب ش��ده در دستگاه های 
مختلف نیز مشغول به کار شوند، ولی اگر در ماه های 
پایانی، دولت می خواهد آش��نایان و بس��تگان خود 
را در مناصب دولتی بگنجاند، غیر قانونی اس��ت. به 
گفته وی، احتمال دارد دولت با این مصوبه بخواهد 
پس��ت های کلیدی و حس��اس را به افراد وابسته به 
جری��ان انحرافی واگذار کند که الزم اس��ت مجلس 
در این زمینه هوشیارانه تر عمل کرده و نظارت های 

الزم را لحاظ کند.

ضرب االجل دولت برای استخدام بی ضابطه چه واکنش هایی داشته است

استخدام فله ای، خودزنی اداری است
گروه  دو هفته پیش بود که معاون اول رییس جمهور خبری را به 

نقل از احمدی نژاد درباره اس�تخدام و تبدیل وضعیت همه اقتصاد
کارمندان نهاد ریاست جمهوری اعالم کرد و در ست یک روز 

بعد از اعالم، تصمیم رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس این 
مصوبه، حمید بقایی معاون اجرایی می تواند رأسا و بدون نیاز به هیچ مجوز دیگری، 
اقدام به تبدیل وضعیت و به کارگیری و جذب و اس�تخدام نیروی انسانی در نهاد 

ریاس�ت جمهوری کند. در این میان دیدگاه های نماین�دگان مجلس در این باره 
شنیدنی است،  به خصوص زمانی که فصل مشترک همه صحبت های آنها بر  سیاسی، 

انتخاباتی و غیرقانی بودن این تصمیم تأکید می کنند.
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تحدید حدود اختصاصی
4766 ش��ماره: 9447 چون تحدید حدود شش��دانگ یک باب خانه بشماره پالک 189- 
فرعی از 37- اصلی واقع در کش��ه جزء بخش 11 ح��وزه ثبتی نطنز بنام خانم فاطمه 
رحیم طرقی فرزند علی در جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1391/12/13 در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم 
رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاری��خ تنظی��م صورت مجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 260 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
5325 شماره: 10169 چون تحدید حدود ششدانگ قطعات زمین مزروعی وکوهکاری 
بشماره پالک 886- فرعی از 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
بنام آقای ماشااله صدیقی طامه فرزند ابراهیم و غیره در جریان ثبت می باشد و بعلت 
عدم رعایت حد فاصل در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 1391/12/9 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکی��ن و مجاوری��ن صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در 
این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
5686 شماره: 11397 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور بشماره پالک 
66- فرع��ی از 147- اصلی واقع در مزده جزء بخ��ش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام خانم 
مهین عس��گری فرزند حس��ن در جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی تحدید حدود عمومی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 
قان��ون ثبت و تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
1391/12/14 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

م الف/ 308 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

احضار
5735 چون خانم پریوش آریافر فرزند جمعه شکایتی علیه آقای شهریار گلشنی فرزند 

محمدعل��ی مبنی بر ترک انف��اق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910845 ک 
112 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز س��ه شنبه 91/12/1 ساعت 8/5 صبح 
تعیین شده، نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتض��ی اتخاذ خواهد نم��ود. م الف/ 13820 دفتر ش��عبه 112 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان

ابالغ
6097 شماره ابالغنامه: 9110100353201920، شماره پرونده: 9109980358700663، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910833، مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی: کرامت باالهنگ 
مجه��ول المکان، تاریخ حضور: 1391/11/29 یکش��نبه س��اعت: 11:30 محل حضور: 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
1 اتاق ش��ماره 123، علت حضور: در خصوص ش��کایت محم��د منصور یزدانی علیه 
ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر شوید. م الف/ 13798 

معتمدی- منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6099 شماره ابالغیه: 9110100351404334، شماره پرونده: 9109980351400018، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910018، خواهان زهرا کاشفی دادخواستی به طرفیت خوانده 
امید عکاف زاده سواری به خواسته اعتراض به رأی شورای حل اختالف تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهاردهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 

س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 
9109980351400018 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/11/30 و ساعت 9:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف/ 13764 شیرین کام- منشی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6100 چون خانم کبری عباس��ی فرزند عبدالعلی دادخواس��تی به طرفیت آقای مجتبی 
امیری فرزند نعمت اله به خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 
1333-91 ح/ 16 در شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی مورخ 
91/11/30 س��اعت 9/30 تعیین شده است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد 
به دس��تور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در یکی از 

روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت 
اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. 
نتیجه ع��دم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف/ 13755 دفتر ش��عبه 16 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6108 شماره ابالغیه: 9110100351404321، شماره پرونده: 9109980351400952، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910952، خواهان بهنام خوش��خو دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده بهروز س��لمانی به خواس��ته مطالبه طلب و الزام به ایف��ای تعهد تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهاردهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 
9109980351400952 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/11/28 و س��اعت 
11:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13775 ش��یرین کام- منشی ش��عبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6136 کالس��ه پرونده: 910134 ح 16، وقت رس��یدگی: 91/11/28 س��اعت 11 صبح، 
خواهان: نس��رین گرگی فرزند خداداد، خوانده: غالم حس��ین فره��ادی فرزند بارون، 
خواسته: مطالبه مهریه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 16 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 14510 یزدان پناه- مدیر 
دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6144 شماره ابالغیه: 9110100351803110، شماره پرونده: 9109980351801375، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911418، خواهان معصومه حیدری دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده هادی امیری به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجدهم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به 
کالسه 9109980351801375 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/11/30 و ساعت 
12:10 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف/ 14525 نوری- منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6154 شماره ابالغیه: 9110100351803108، شماره پرونده: 9109980351801376، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911419، خواهان معصومه حیدری دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده هادی امیری به خواس��ته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفه��ان طبق��ه 2 ات��اق ش��ماره 220 ارجاع و به کالس��ه 
9109980351801376 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/11/30 و س��اعت 
11:45 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 14527 نوری- منشی ش��عبه هجدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
6246 کالس��ه پرونده: 911459 ح 26، وقت رسیدگی: 91/11/28 ساعت 10/30 صبح، 
خواهان: فرش��ته طراحان فرزند جالل، خوانده: س��عید عباس��ی پائین دروازه فرزند 
احمد، خواس��ته: طالق، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 14881 ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
6447 دایره اجرای احکام مدنی ش��عبه دوم دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 
910004 ح/2 اج��را که محکوم له آن آقای س��ید جالل فیاضی فروجنی فرزند س��ید 
عباس به طرفیت آقای محمد روش��ن مهر می باشد در نظر دارد پالک مشاعی 119/1 
بخش 14 اصفهان به مقدار دو سهم مشاع از سی سهم مشاع از نود سهم مشاع شش 
دان��گ واقع در صحرای بیرون آبی های خمینی ش��هر معادل 250 مترمربع به ارزش 
375/000/000 ریال معادل س��ی و هفت میلیون تومان به نش��انی: خمینی ش��هر فلکه 
کوزه خیابان اس��تاد طالیی کوچه صحرای بیرون آبی های خمینی ش��هر را از طریق 
مزایده به فروش رس��اند. لذا جلسه مزایده روز شنبه مورخ 91/11/14 ساعت 9 صبح 
در محل اجرای احکام ش��عبه دوم حقوقی دادگس��تری خمینی شهر به نشانی: خمینی 
شهر بلوار پاس��داران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می 
گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی: فوق مراجعه و از محل بازدید 
نمایند. خریدار کس��ی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 
درصد قیمت پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظ��رف 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. مدیر اجرای احکام شعبه دوم 

دادگاه حقوقی خمینی شهر

ابالغ
6514 ش��ماره ابالغیه: 9110100351803437 شماره پرونده: 9109980351801509 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911560 خواهان مریم حس��نی خانی جاوید دادخواستی به 
طرفیت خوانده جواد دس��تان قلعه خانی به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست 
زوج��ه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تانی اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
220 ارج��اع و به کالس��ه 9109980351801509 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1391/12/1 و س��اعت 12:45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 

درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/15856 نوری- منش��ی شعبه هجدهم 

دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( اصفهان

مزایده
6517 دایره اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر در 
پرونده کالسه اجرائی 910317 اجراء موضوع دستور فروش ابالغ شده 910473ح/2 
نظ��ر به اینکه محکوم ل��ه آقای علیرضا باقری در نظ��ر دارد در اجرای مقررات غیر 
قابل افراز بودن امالک مشاعی و آئین نامه اجرائی آن و عدم توافق طرفین که محکوم 
علیه آن خانم اعظم فتحیان می باش��د یک باب منزل مسکونی به نشانی دستگرد قداده 
خیابان بس��یج چهارراه ماربین ابتدای خیابان گلزار که دارای س��ند عادی به مساحت 
160 مترمرب��ع عرصه و 125 مترمربع اعیان ش��امل طبقه همکف با دیوارهای آجری 
باربر و س��قف تیرچه بلوک س��طوح دیوارهای داخلی تا ارتفاع 1/20 سرامیک و بقیه 
با پوش��ش گچ کف اتاق ها موزائیک فرش شده درب های خارجی و داخلی آلومینیوم 
و چوب��ی ن��ازک کاری داخل پارکینگ کامل نش��ده حیاط فاقد نما ل��ذا باتوجه به کلیه 
مراتب فوق و متعلقات و سایر عوامل موثر ارزش کل منزل جمعًا 540/000/000 ریال 
برآورد گردیده را از طریق مزایده به فروش رس��اند لذا جلسه مزایده روز چهارشنبه 
91/11/11 س��اعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری خمینی 
شهر به نشانی خمینی ش��هر بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی 
ش��ماره یک برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی فوق 
مراجعه و از محل بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
خریدار بایس��تی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه 
از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده دادگس��تری واریز نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شعبه دوم 

اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر

مزایده
6518 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 910223ج2 مربوط به خواهان محس��ن خیرخواه حسین آبادی و خوانده 1- 
هاجر خیرخواه 2- نگین خالقی 3- امیرحس��ین خالقی با خواس��ته مطالبه بابت اصل 
خواسته 371/400/000 ریال و 1/000/000 ریال هزینه کارشناسی اقدام به برگزاری 
مزایده جهت فروش اقالم زیر طبق نظریه کارش��ناس بابت بخشی از مطالبات نامبرده 
در روز چهارش��نبه 91/11/11 ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستری کل 
اس��تان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از 
مزایده از محل اموال واقع در اصفهان، خ حکیم نظامی، خ حس��ین آباد، کوچه شهیدان 
ذاکر، پ512 بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی شده توسط کارشناس( آغاز 
و برنده کسی اس��ت که حداقل 10 درصد نظر مبلغ ارزیابی شده را به حساب سپرده 
2171290210008 واریز کرده، باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس به 
ش��رح ذیل می باش��د: ضمنًا مبلغ پایه مزایده 47/700/000 ریال اعالم می گردد. 1- 
یخچال فریزر GR6480 VP LG؛ 1 عدد 4/000/000 ریال 2- ماش��ین لباسش��ویی 
ال جی هفت کیلویی 1 عدد 2/500/000 ریال 3- ماش��ین ظرفشویی MAGIC 1 عدد 
1/500/000 ریال 4- آبگرمکن دیواری بوتان 2 عدد 1/500/000 ریال 5- مبلمان استیل 
7 نفره 1دست 2/500/000 ریال 6- صندلی بدون میز ناهارخوری 9عدد 1/800/000 
ری��ال 7- هود بیمک��س 2 عدد 800/000 ری��ال 8- تلویزیون ال ج��ی 29 اینچ 1 عدد 
2/000/000 ری��ال 9- تلویزیون پارس 1 عدد 1/500/000 ریال 10- آیفون تصویری 
2 عدد 2/400/000 ریال 11- لوس��تر 8 شاخه و چهار ش��اخه 1 عدد 600/000 ریال 
12- ج��ارو برقی هیتاچی 17 لیتری 1 ع��دد 1/000/000 ریال 13- فرش 12 متری و 
6 مت��ری 4تخته 4/000/000 ریال 14- قالیچه دس��تباف و فرش 3×2 و فرش 6 متری 
الکی و 4 متری 2تخته 3/000/000 ریال 15- ماکروفر ال جی 1 عدد 1/500/000 ریال 
16- جارو برقی ال جی 1 عدد 1/000/000 ریال 17- کولر آبسان )2عدد( و مهیا )یک 
ع��دد( 2/000/000 ری��ال 18- بخاری گازی و نفتی هرکدام ی��ک عدد 800/000 ریال 
19- فریزر 5 کش��ویی ال جی 1عدد 2/000/000 ریال 20- اجاق گاز روکسان 5شعله 
1 عدد 1/500/000 ریال 21- میز ناهارخوری 4نفره 1عدد 800/000 ریال 22- ماشین 
بافندگ��ی برادر KH 820 1ع��دد 2/500/000 ریال 23- ش��وفاژ برقی Vidas 1عدد 
1/000/000 ریال 24- لوازمات کامپیوتر 5کارتن 1/500/000 ریال 25- بخاری لورچ 
1عدد 500/000 ریال 26- گاز کرس��ی فش��ار قوی 1ع��دد 500/000 ریال. جمع کل: 

47/700/000. شعبه 2 اجرای احکام دادگاه حقوقی اصفهان



کافه کتابیادداشت

هفت

جشن انجمن منتقدان برگزارمی شود 
ششمین جشن منتقدان و نویس��ندگان سینمایی24 دی ماه در فرهنگس��رای ارسباران برگزار 
می شود. این جشن  به دبیری علی عالیی، شامل اهدای تندیس انجمن به بهترین های جشنواره 
سی ام فیلم فجر به انتخاب منتقدان در رشته های مختلف و تجلیل از دو منتقد تأثیرگذار خواهد بود.

5

 نقاشی کودک اصفهانی 
در ژاپن

کودک اصفهانی درس��یزدهمین مسابقه  
بین المللی نقاش��ی محیط زیس��ت کشور 
ژاپن موفق به کس��ب جای��زه اول و دیپلم 
افتخار شد. فائزه قاسمی، عضو هشت ساله 
کانون پرورش فکری کهریزسنگ نجف آباد 
 توانس��ت جای��زه اول مس��ابقه  نقاش��ی 
بین المللی محیط زیست ژاپن را کسب کند. مسابقه  نقاشی محیط 
زیست ژاپن با موضوع »سیاره آبی که آرزو دارم در آن زندگی کنم« با 
حضور ۱۵هزار و2۱2 اثر از۸۰ کشورجهان برگزار شد. کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کشوردر فراخوانی س��ه ماهه، 2۶۵ اثر را 

برای شرکت در این مسابقه ارسال کرد.

قفسی برای پرواز در اصفهان 
فیلمبرداری فیلم داس��تانی »قفسی برای 
پرواز« به کارگردانی محس��ن مختاری در 
اصفه��ان به پایان رس��ید. »قفس��ی برای 
پرواز« یک فیلم نیمه بلند اس��ت که برای 
پخش در یکی از شبکه های سیما در ایام 
دهه فجر س��اخته می ش��ود. مختاری در 
رابطه با زمان پیش تولید کار، تصریح کرد: در حدود ۱۰ روز، درگیر 
پی��ش تولید فیل��م و طراح��ی صحنه و لب��اس بودیم وپ��س ازآن، 
فیلمبرداری در اصفهان آغاز ش��د. از بازیگران این فیلم می توان به 
حمید قاسمی، ساناز نیکنام، امیرحسینی و حمید تربتیان اشاره کرد.

تذهیب در نگارخانه کوثر اصفهان
نمایشگاه تذهیب زهرا سادات مقدس تا روز 
چهارش��نبه2۰ دی ماه در نگارخانه کوثر 

اصفهان در حال برگزاری است.
در ای��ن نمایش��گاه ۱7 اث��ر که از س��ال 
۱3۸4 کار ش��ده اند، به نمایش گذاشته 
ش��ده اس��ت. اکثر آثار تذهیب ب��ه همراه 
 خوشنویسی بوده و خط ثلث و چلیپا به همراه آیات قرآنی و اشعار را 
دربر می گیرند. این هنرمند تصریح کرد: در یک دوره به نقاش��ی نیز 
عالقه مند بودم، اما هم در دوره کارشناسی و هم در دوره کارشناسی 
ارشد رشته هنراسالمی عالقه ویژه ای به تذهیب داشتم. مقدس اظهار 
داشت: استقبال از این نمایشگاه نسبتاً خوب است، البته باید با دیگر 
نمایشگاه ها نیز مقایسه شود تا اظهار نظر درستی داشته باشیم. برای 
بازدید از این نمایشگاه می توانید به محل این نگارخانه واقع در میدان 

امام، جنب عالی قاپو مراجعه کنید. 

»شهر در دست بچه ها«
تئاتر »شهر در دست بچه ها« به کارگردانی 
اکرم ابوالمعالی از تولیدات خانه شهروند، 
وابس��ته به س��ازمان فرهنگ��ی- تفریحی 
ش��هرداری اصفهان در بهمن ماه به روی 
صحنه م��ی رود.مراح��ل بازبینی نمایش 
کودکانه »شهر در دست بچه ها« به پایان 
رس��یده و این نمایش در بهمن ماه در یکی از س��الن های وابسته به 
سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری اصفهان به روی صحنه می رود. 
داستان نمایش درباره شخصیتی اس��ت که به دلیل بی نظمی های 
شخصی، در ش��هر اختالل ایجاد کرده و زمینه های ترافیک را ایجاد 
می کند. کارگردان این نمایش تصریح کرد: نمایش به شیوه مشارکتی 
با تماشاگران اجرا می شود و به دنبال ایجاد فضایی هستیم که بچه ها 

با نمایش ارتباط مستقیمی داشته باشند.

»فرمانروایان فرومایه« را 
بشناسید 

کتاب »فرمانروایان فرومایه« نوشته »تری دیری« با ترجمه مهرداد 
تویسرکانی توسط انتشارات افق به چاپ رسید.

»فرمانروایان فرومایه« برایتان از زش��ت ترین جنبه های نفرت انگیز 
رهبران تاریخ می گوید؛ از تزارهای ترس��ناک و امپراتورهای عوضی 
گرفته تا ش��اهان دیوانه و ملکه های مجنون. مردم تمام دنیا قرن ها 
از دس��ت فرمانروایانش��ان زجر کش��یده اند؛ افرادی صاحب قدرت 

که اکثریتش��ان ی��ا دیوان��ه بوده اند یا 
بدذات. آنها به ن��درت آدم های خوب و 
درس��تکاری بوده اند. حاال آیا دوس��ت 
دارید بدانی��د که کدام فرمان��روا مقام 
کاهن اعظم را به ی��ک االغ داد؟ کدام 
یکی خودش را با خوردن یک کالغ خفه 
کرد و کدامش��ان پیروزی را با خوردن 
کله دشمنانش جش��ن گرفت؟ تاریخ، 

هرگز چنین ترسناک نبوده است!
 افق، این اث��ر را در ش��مارگان22۰۰ 
نس��خه و قیمت ۶۵۰۰ تومان منتش��ر 

کرده است.
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" پسران آسمانی "بازیگری که ذاتا تلویزیونی است  " مختارنامه "  " تصادف ممنوع "
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – حدیث فوالدوند متولد 20 دی ماه 1356 تهران است. وی فعالیت 
هنری را از کودکی آغاز کرد. در 12 س�الگی زیر نظر گالب آدینه آموزش دید و در 
نمایش »گل های دوستی« روی صحنه رفت. وی برای اولین بار نقش کوتاهی را در 
فیلم سینمایی »دست های آلوده« به کارگردانی سیروس الوند بازی کرد و بدین 
ترتیب اولین حضورش را در سینما در سال 13۷۸ اعالم نمود. او که پس از گرایش 
 به هنرهای مختلف از جمله موس�یقی و نقاش�ی اکنون خود را در بازیگری موفق 
می دید، یک سال بعد از اولین تجربه خود، در فیلم سینمایی »مارال« به کارگردانی 
مهدی صباغ زاده هنرنمایی کرد.فوالدوند در اوایل بازیگری در س�ینما بیشتر در 
ژانرهای درام، جدی و اجتماعی ظاهر می شد و داشت به ستاره آن روزها تبدیل 
می شد. با اکران فیلم های غزل، همکالس، رز زرد و کما بر سر زبان ها افتاد. اما با 
بازی در فیلم »شاخه گلی برای عروس« مسیر بازیگری را تغییر داد و در فیلم های 

کمدی دیگری حضور پیدا کرد، اما در تلویزیون روند گذشته را ادامه داد.
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هیچ احساسی از تقدیر 
در جشنواره فجر ندارم   

 مثل یک عاشق 
در سینماهای هلند  

جمشید مش��ایخی، بازیگر نامدار و قدیمی کشورمان در خصوص تقدیر 
سی و یکمین جشنواره فیلم فجر از وی اعالم کرد: هیچ احساس ویژه ای 
از این تقدیر ندارم و به نظرم وضعیت سینما آنقدر نابسامان است که بهتر 

است برای سینما فکری جدی شود.
رضا تفنگچی سینمای ایران در خصوص وضعیت جسمی اش اضافه کرد: 
این روزها فش��ار خون باال آزارم می دهد و پزش��کان می گویند آلودگی 
هوای تهران برایم سم است، به همین خاطر باید تهران را به مقصد شمال 
برای ادامه زندگی ترک کنم تا به دلیل وجود دریا، بتوانم فش��ار خونم را 
کنترل کنم. مش��ایخی در پایان گفت: هیچ کار جدیدی در سینما برای 

امثال من وجود ندارد و باید به سراغ شغل دیگری برویم.

فیلم »مثل یک عاش��ق« س��اخته عباس کیارس��تمی از روز پنجش��نبه در 
سینماهای هلند به روی پرده می رود.

جدیدترین ساخته  کیارستمی که امسال در فستیوال فیلم کن یکی از نامزدهای 
دریافت نخل طال بود، با بازی »رین تاکاناشی«، »تاداشی اوکونو« و»ریو کاس«، 
روایتگر داستان آشنایی ناگهانی یک زن جوان و یک پیرمرد در توکیو است. این 
فیلم، داستان یک دانشجوی جامعه شناسی را روایت می کند که هزینه  تحصیل 
خود را از طریق کار به عنوان محافظ ش��خصی تأمین می کند. گفتنی است، 
فیلم»مثل یک عاشق« چند وقتی است در سینماهای ژاپن، پرتغال و فرانسه 
نیز به روی پرده رفته است. عباس کیارستمی با این فیلم در زمره کارگردانانی 

قرارگرفت که به راحتی می توانند خارج از جغرافیای ایران فیلم بسازند. 

گ�روه فرهن�گ: در ایران در س��ه دهه گذش��ته ب��ه دلیل 
وج��ود محدودی��ت های��ی، ماهی��ت خوانن��دگان م��ا در 
حد ش��نیده ش��دن صدای آنها مان��ده و اجازه فرات��ر رفتن از 
آن را پی��دا نک��رده ان��د. مقص��ود از مح��دود ب��ودن فق��ط 
به ش��نیده ش��دن صدا، این اس��ت که جنبه بص��ری خواننده 
 تقریباً نادی��ده گرفته ش��ده و این ب��دان معنا نیس��ت که هر 
 خواننده ای باید بازیگر شود تا دیده شود، بلکه منظور پررنگ تر

ش��دن وجه تصویری اوس��ت؛ یعنی جایگاه خوانن��ده در نزد 

مخاطب و طرفدارانش فقط ش��نیده ش��دن در دس��تگاه های 
پخش خانگی نباشد و وجه دیداری آن مانند برگزاری کنسرت 
و س��اخت ویدئو کلیپ ها بیش��تر فراهم ش��ود تا امکان ایجاد 
ارتباط نزدیک ت��ر مخاطب با هنرمند محبوبش فراهم ش��ود. 
در کشورمان با این که کنس��رت هایی برگزار و کلیپ هایی در 
زیرزمین و روی زمین ساخته می ش��ود، ولی در مقایسه کمی 
و کیفی با نمونه های غربی در س��طح پایینی ق��رار می گیرد و 
در چنین شرایطی، تنها بعد ش��نیداری خواننده فرصت ارایه 
شدن پیدا می کند که آن هم با معضالت و مسائل مخصوص به 
خودش همراه است. حضور خوانندگان درفیلم های سینمایی 
به هیچ عنوان امری منفی نیس��ت، همان طور که در سینمای 
قبل از انقالب، شاهدحضورخواننده های مطرح موسیقی پاپ 
 درعرصه بازیگری بودیم وحتی بسیاری از فیلم ها با نام ترانه ها

یدک کشیده می شد وحتی بس��یاری از آنها به واسطه حضور 
آن خواننده تا ام��روز در حافظه اذهان ماندگار ش��ده اند و این 
کمبودی است که در سینمای امروز به شدت احساس می شود.

به هر حال یکی از بخش های سینما سرگرمی است و مخاطب 

عالقه دارد خواننده محبوبش را که بخشی از خاطرات و لحظات 
زندگی اش را ش��کل داده، در قالب یک شخصیت سینمایی و 
حتی در نقش خودش و به طور کلی به عنوان یک قهرمان، چه 

در موسیقی وچه بر پرده نقره ای سینما ببیند. 
 خواننده قرار نیس��ت در س��ینما جای کس��ی را تنگ کرده و 
فرصت ها را به نفع خودش از دیگران سلب کند و همچنین قرار 
نیست به عنوان بازیگرحرفه ای شناخته شود. سینما و موسیقی 
دو هنری هس��تند که هرکدام می تواند تأثیرگذاری وجذابیت 
دیگری را افزون تر کند. س��ینما هنر تأثیرگذاری اس��ت، ولی 
موسیقی بیش��تر از س��ینما در جای جای لحظات زندگیمان 
جریان دارد. هم��ه ما ترانه ها و قطعات زیادی ش��نیده ایم و از 
هرکدام یک خاطره و حس خاص خودش را دریافت کرده ایم 
و می توانیم در هر جا و مکانی زی��ر لب آن را زمزمه کنیم، پس 
مطمئنا خوانندگان آنها نیز در قلب و خاطرمان جایگاه ویژه ای 
دارند و خیلی از مخاطبان دوست دارند که هنرمند محبوبشان 
را بر پرده س��ینما ببینند. البته قرار نیس��ت هرخواننده ای که 
محبوب باشد بازیگر ش��ود و این امر مس��تلزم در نظر گرفتن 

استعداد بازیگری آنهاس��ت تا نتیجه قابل قبول شود. صحبت 
اصلی درمورد قهرمان است، درباره قهرمان پروری چه در سینما 
و چه در موسیقی؛ همان چیزی که سال هاست به آن بی توجهی 
شده و اشاره به خوانندگان در سینما بیشتر بهانه ای است برای 
یادآوری نیاز مخاطب به قهرمان. به خوانندگان امروز جهان نگاه 
کنید، زمانی که کنس��رتی برپا می کنند چگونه طرفدارانشان 
 به آنها عش��ق می ورزند و آنها را به عنوان قهرمان در گوشه ای

از ذهنش��ان حفظ می کنند. هرس��ال جای خال��ی این مقوله 
 در کشورمان، چه در موسیقی وچه در س��ینما کاماًل احساس 
می ش��ود. البته تالش هایی در این زمینه صورت گرفته؛ مانند 
ش��ادمهر عقیلی، فرزاد فرزین و نمونه جدیدترش رضا صادقی 
که نتیجه، چندان رضایت بخش نبوده؛ زیرا بیشتر از این که به 
توانایی آنها در بازیگری توجه شود، بر جنبه تجاری آن تمرکز 
ش��ده بود. باید به قهرمان و قهرمان پروری در عرصه س��ینما 
و موس��یقی توجه بیشتری ش��ود؛ چرا که هر انسانی در جهان 
بیرونی خود در جستجوی  قهرمان است و این نه به معنای نیاز، 

بلکه به معنای تأمین آرامش روحی و روانی فردی است.

خوانندگی؛ بودن یا نبودن، مسأله این است؟!

    هیس! دختر ها فریاد نمی زنند

کارگردان: پ��وران درخش��نده/ بازیگران: ش��هاب 
حسینی، طناز طباطبایی، بابک حمیدیان، جمشید 

هاشم پور، فرهاد آئیش و امیر آقایی.
    دلتنگی های عاشقانه

کارگردان: رضا اعظمیان/ بازیگران: محمدرضا فروتن، 
میترا حجار، رؤیا تیموریان، شاهرخ فروتنیان، مریم 

کاویانی و سیامک اطلسی.
    رسوایی

کارگردان: مسعود ده نمکی/ بازیگران: اکبرعبدی، الناز 
شاکردوست، کامران تفتی و محمدرضا شریفی نیا.

  جیب بر خیابان جنوبی
کارگردان: سیاوش اسعدی/ بازیگران: مصطفی زمانی، 
نورا هاشمی، بهناز جعفری، امیر جعفری و لیال بلوکات.

  سالم، خداحافظ )دربند(
کارگردان: پرویز شهبازی/ بازیگران: پگاه آهنگرانی، 

نازنین بیانی، احمد مهرانفر و فرید سماواتی.
  بشارت به یک شهروند هزاره سوم

کارگردان: محمد هادی کریمی/ بازیگران: هنگامه 
قاضیانی، مهدی احمدی و امید عشیری.

  آفتاب مهتاب زمین
کارگردان: عل��ی قوی تن/ بازیگ��ران: علی قوی تن، 
مهسا فرتی، ش��ادی محمدپور، حسین محمدیان و 

توحید رستمی.
  هیج کجا، هیچ کس

کارگردان: ابراهیم شیبانی/ بازیگران: رضا کیانیان، 
محمدرضا فروتن، مهناز افشار، صابر ابر، آتیال پسیانی 

و بابک کریمی.
  زیبا تر از زندگی

 کارگردان: انس��یه ش��اه حس��ینی/ بازیگران: علی 
نیک رفتار، کسری نیک رفتار، حامد کمیلی، محمود 

پاک نیت، قربان نجفی و مهوش صبرکن.
  استرداد

کارگردان: علی غفاری/ بازیگ��ران: حمید فرخ نژاد، 
فرهاد قائمیان، آلیس��ا کاچار، الکس��اندر ناوانوف و 

سیاوش چراغی پور.
  برلین ۷-

کارگردان: رامتین لوافی پور/ بازیگران: مسعود رایگان 
و مصطفی زمانی.

  گناهکاران

کارگردان: فرامرز قریبیان/ بازیگران: فرامرز قریبیان، 
رامبد جوان، نسرین مقانلو، شقایق فراهانی، محمد 

متوسالنی، رضا رویگری و همایون ارشادی.
  قاعده تصادف

کارگردان: بهنام بهزادی/ بازیگ��ران: امیر جعفری، 
اشکان خطیبی و مهرداد صدیقیان.

  خاک و مرجان
کارگردان: س��ید مس��عود اطیابی/ بازیگران: پانته آ 

آقابخش، سینا علم و رسول ایمان.
  حوض نقاشی

کارگردان: مازیار نوری/ بازیگران: شهاب حسینی، نگار 
جواهریان، فرشته صدر عرفایی و سیامک احصایی.

  گهواره ای برای مادر
کارگ��ردان: پن��اه برخدا رضای��ی/ بازیگ��ران: الهام 
حمیدی، ملیحه نیکومند، چکام��ه چمن ماه، امیر 

آقایی و افسر اسدی.
  چه خوبه که برگشتی

کارگردان: داریوش مهرجویی/ بازیگران: حامد بهداد، 
مهناز افشار، رضا عطاران، همایون ارشادی، علیرضا 

جعفری، رؤیا تیموریان و حسن پورشیرازی.
  کالس هنرپیشگی

کارگ��ردان: علیرضا داوود ن��ژاد/ بازیگ��ران: احترام 
حبیبیان، کبری حس��ن زاده، رضا داوودنژاد و زهرا 

حبیبیان.
  غریبه

 کارگ��ردان: حمید بهمن��ی/ بازیگ��ران: محمدرضا 
شریفی نیا، جمشید هاشم پور، بهنوش طباطبایی و 

فخرالدین صدیق شریف.
  اش�یا از آنچ�ه در آیین�ه می بینید به ش�ما 

نزدیکترند
کارگردان: نرگس آبیار/ بازیگران: گالره عباسی، حسام 

بیگدلو، امیر غفارمنش، مهران رجبی و گیتی معینی.
  تجریش ناتمام

کارگردان: پوریا آذربایجان��ی/ بازیگران: محمدرضا 
فروتن، شقایق فراهانی و  افشین هاشمی.

  خسته نباشید
کارگردان: محسن قرایی/ بازیگران: غوغا بیات، جالل 
فاطمی، حسام محمودی، فرزاد باقری، رؤیا افشار و 

یداهلل شادمانی.
  رنجرو

کارگردان: احسان عبدی پور/ بازیگران: میثم فوه مند، 
آرمین هواشیان، آنا یانوسیان و عباس جوادی.

  او خوب سنگ می زند
کارگردان: س��ید ه��ادی محقق/ بازیگ��ران: احمد 
درخشان، ساعد سهیلی، داوود عین آبادی و سمیه 

سیروس مقدم.

  یک دو سه... پنج

کارگردان: محمد معیری/ بازیگران: آناهیتا افش��ار، 
همایون ارشادی، فرهاد فرهمند و فرهاد اخالقی.

  روز روشن
کارگردان: حسین ش��هابی/ بازیگران: پانته آ بهرام، 
مهران احمدی، روناک یونس��ی، س��ودابه بیضایی و 

افشین هاشمی.
  تابستان طوالنی

کارگردان: علی خزاعی فر/ بازیگران: حسین طاهری، 
کیوان صباغ و امیرحسین رفیعا.

  سر به مهر

کارگردان: هادی مقدم دوست/ بازیگران: لیال حاتمی 
و آرش مجیدی.

  دهلیز
کارگردان: بهروز ش��عیبی/ بازیگ��ران: رضا عطاران، 

هانیه توسلی و افسانه چهره آزاد.
   خاکستر و برف

کارگردان: روح اهلل سهرابی/ بازیگران: کامبیز دیرباز، 
میترا حجار، قربان نجفی و رضا صفانور.

  بزرگ مرد کوچک
کارگردان: ص��ادق صادق دقیق��ی/ بازیگران: پرهام 
دلدار، محمدجواد س��الم پور، شبنم قلی خانی، پویا 

امینی و سلیمه رنگ زن.

از فجر امسال بیشتر بدانیم 

بازیگران در جشنواره با کدام فیلم ها می آیند؟ 
نگاهی به وضعیت فیلم های حاضر در س�ی و یکمین دوره جش�نواره فیلم فجر 
نش�ان می دهد که در میان بازیگ�ران، محمدرضا فروتن به عن�وان پرکار ترین 
 بازیگر حضور دارد که سه فیلم در جش�نواره فیلم فجر دارد. وضعیت فیلم های 
سی و یکمین دوره جش�نواره فیلم فجر، به گونه ای است که برخالف سال های 

گذشته کمتر بازیگری وجود دارد که همزمان در چهار الی پنج فیلم بازی کرده باشد 
و فقط محمدرضا فروتن است که با سه فیلم »دلتنگی های عاشقانه« به کارگردانی 
رضا اعظمیان، »هیچ کجا، هیچ کس« به کارگردانی ابراهیم شیبانی و »تجریش 
ناتمام« به کارگردانی پوریا آذربایجانی،  پرکار ترین بازیگر این دوره جش�نواره 

فیلم فجر است. بعداز وی، شهاب حسینی، جمشید هاشم پور، امیر آقایی، میترا 
حجار، رؤیا تیموریان، محمدرضا شریفی نیا، مصطفی زمانی، امیر جعفری، رضا 
عطاران، همایون ارشادی، افشین هاشمی و مهنار افشار با دو فیلم در جشنواره 
حضور دارند. در زیر، اسامی فیلم ها با تفکیک حضور بازیگران آورده شده است:



اوزیل و کلوپ در صدر بهترین های آلمان پیروزی »ممفیس« در غیاب حدادیرأی کی روش و نکونام در فیفا گم شد الشعراوی مرد سال فوتبال ایتالیا
ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 فرصت یک هفته ای 
به پیمانکار نقش جهان 

در جلسه ویژه ورزشگاه نقش جهان، به پیمانکار فرصت یک هفته ای 
داده ش��د تا جبهه ه��ای کاری را افزایش دهد، در غی��ر این صورت 

همکاری با شرکت طاقدیساز به پایان می رسد.
 به گفته مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان، مقرر گردید 250 نفر 

در شیفت های مختلف کاری در پروژه فعالیت کنند. 
 پیمانکار زمین چمن ورزش��گاه نقش جهان نیز از کش��ت چمن با 
استانداردهای روز جهان خبر داد و افزود: کشت چمن این ورزشگاه 
اول آذرماه به اتمام رس��ید و در حال حاضر سبزینگی صورت گرفته 
 و مراحل رشد س��ه ماه طول می کشد و تا ش��ش ماه پس از کاشت

 قابل بهره برداری است.
استادجو افزود: تا شش ماه دیگر زمین چمن ورزشگاه نقش جهان در 
یک بازی 120 دقیقه ای قابلیت عبور 120 میلی متر بارندگی را دارد. 
کشت چمن با استانداردهای روز جهان انجام شده و با توجه به این 
که زیرچمن از سیستم گرمایشی برخوردار است، در فصل سرما هم 

ریشه چمن فعال تر می شود و مشکلی برای رشد به وجود نمی آید.

کار سخت گیتی پسند در ساوه
 تیم فوتس��ال گیتی پس��ند در هفته هفده��م لیگ برتر فوتس��ال 
باشگاه های کشور به میهمانی شهرداری ساوه می رود. هفته هفدهم 
لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز با برگزاری شش دیدار در 

شهرهای مختلف پیگیری می شود. 
گیتی پسند که در هفته شانزدهم رقابت ها به پیروزی پرگل خانگی 
برابر ارژن رس��ید، امروز میهمان تیم هفتم جدول رقابت هاس��ت. 
هرچند با پیروزی، گیتی پسند به صدر جدول نمی رسد، اما تکرار برد 
دور رفت می تواند شاگردان علی افضل را به بازگشت دوباره به صدر 
امیدوار کند. گیتی پسند در دیدار رفت سه بر یک از سد شهرداری 

ساوه گذشته است. 

 اشتباهات داوری و شکایت 
فوالد ماهان به فدراسیون 

باش��گاه فوالد ماهان در اعتراض به عملکرد داوران دیدار تیم های 
بس��کتبال فوالد ماهان و مه��رام در هفته دوازدهم، به فدراس��یون 

بسکتبال شکایت کرد.
ماهانی ها معتقدند قضاوت داوران این دی��دار بر روی نتیجه نهایی 
تأثیرگذار بوده و بر همین اس��اس، 25 مورد از اتفاقات و سوت های 
داوران را ضبط و در اختیار فدراس��یون بس��کتبال ق��رار دادند تا با 
بازبینی فیلم این دیدار، در خصوص اشتباهات داوری تصمیم گیری 
ش��ود. اعتراض فوالد ماهان به فدراسیون بسکتبال به صورت کتبی 

اعالم شده است. 

 فرانس بکن باوئر 
بهترین رییس فوتبال جهان شد

فیفا فرانس بکن باوئر، مدیر افتخاری بایرن مونیخ و اسطوره فوتبال 
آلمان را به عنوان »بهترین ریاست فوتبال« در سال 2012 انتخاب 
کرد. همچنین تیم منتخب فیفا در س��ال 2012 هم اعالم ش��د که 
نکته جالب این تیم، حضور 10 بازیکن از تیم های بارس��لونا و رئال 

مادرید است. 
فالکائ��و، مهاجم اتلتیکو مادری��د تنها بازیکن این تیم اس��ت که در 
بارس��لونا یا رئال مادرید بازی نمی کند. در این تیم ایکر کاسیاس به 
عنوان بهترین دروازه بان، دنی آلوس، جرارد پیکه، س��رخیو راموس 
و مارس��لو به عنوان بهترین مدافعان، ژابی آلونسو، ژاوی هرناندس و 
 آندرس اینیستا به عنوان بهترین هافبک ها و لیونل مسی، کریستیانو 
رونالدو و فالکائو به عنوان بهترین مهاجمان انتخاب شده اند. البته با 
انتقال احتمالی فالکائو به بارس��ا می توان فالکائ��و را از این دو راهی 

نجات داد و به سهمیه بارسا در این لیست اضافه کرد. 

قهرمانی لیگ امسال ، شانسی 
خواهد بود

احمد جمشیدیان/ هافبک میانی سپاهان

 اصفهان درب��اره بازی ب��ا نفت آب��ادان در ج��ام حذفی  می گوی��د: اول 
صنعتی ها می گفتند برای این بازی به اصفهان نمی آیند. 
بعد از آن هم می گفتند با تیم دوم شان می آیند، اما حاال 
می شنویم که فقط چند تغییر در ترکیب شان دارند،  
ولی  ما کالً روی جام حذفی حساب 
ویژه ای باز کرده ای��م و از آنجایی 
که قهرمانی در لیگ برتر س��خت تر شده، می 
خواهیم در جام حذفی جبران کنیم. امسال هیچ تیمی 
در قواره قهرمانی نیس��ت ما شش،هفت تیم خوب 
داریم، اما هیچ تی��م در حد مدعی نش��ان نداده و 
اگر همین طور پیش برویم، قهرمانی امسال شانسی 
خواهد بود و ممکن اس��ت در روز آخر با شکست یکی و برد 
دیگری تیمی قهرمان شود. من باز هم می گویم تیم های خوب 

زیادی داریم، اما هیچ تیمی اقتدار سال های گذشته را ندارد.

 مبلغ قرارداد ژوزه، زیر سقف!
در حالی که باش��گاه پرس��پولیس طی روزه��ای برگزاری 
تورنمنت مالزی تأکید می کرد تیم نوجوانان این باشگاه در 
این رقابت ها شرکت کرده، اما تماس یکی از بازیکنان جامانده 
با برنامه»90«، مشخص کرد که این تیم منتخبی از بازیکنان 

سراسر کشور بود!
برنامه دوشنبه شب »90« در ش��رایطی روی آنتن رفت که 
لغو برخی دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر عماًل این فرصت 
را از فردوسی پور گرفته بود که به بحث در مورد شرایط تیم 
فوتبال پرسپولیس بپردازد. با این حال تماس یکی از بازیکنان 
تیم نوجوانان که از س��فر به مالزی جا مانده بود، سوژه را در 
اختیار عادل و همکارانش گذاشت. هر چند حمید استیلی 
از تماس عادل فردوسی پور با او در مالزی به خاطر تورنمنت 
ویژه نوجوانان تشکر کرد، اما وقتی روی ال سی دی استودیو 
اسامی بازیکنان شهرستانی نقش بست که تحت قرارداد با 
تیم دیگری بودند و به اسم پرس��پولیس راهی مالزی شده 
بودند، مشخص شد هدف فردوس��ی پور چه بوده است؟! در 
بررسی های صورت گرفته، مشخص شد از 11 بازیکنی که در 
ترکیب اصلی تیم نوجوانان پرسپولیس به میدان می رفتند، 
هشت بازیکن از تیم های دیگر بودند و تنها سه بازیکن تحت 
قرارداد پرس��پولیس به میدان می رفتند. این در حالی بود 
که باشگاه پرسپولیس قبل از این هیچ اشاره ای به استفاده 
از بازیکنان تی��م های دیگر نکرده ب��ود. در بخش دیگری از 
برنامه »90 « محمد احمدزاده، سرمربی تیم فوتبال ملوان با 
اعتراض به رأی کمیته انضباطی، به دفاع از خودش پرداخت 
و تأکید کرد که باید تماشاگرانی که علیه او فحاشی می کردند 
محروم شوند نه او. در این بخش عبدالرحمان شاه حسینی، 
رییس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روی خط 
آمد و گفت: »چرا با مدیری که ادعا کرده می خواهد سازمان 
لیگ را روی س��ر رییس��ش خراب کند برخورد نمی شود؟ 
کمیته انضباطی افرادی مثل احمدزاده و کربکندی را قربانی 
می کند تا بگوید مقتدر است. به نظر من برخی قوانین فعلی 
لکه ننگ است.« غالمرضا بهروان، رییس سازمان لیگ برتر 
 که در هفته های اخیر صحبت های زیادی در مورد استعفا و 
کناره گیری اش مطرح شده است، میهمان برنامه »90« بود 
که بازهم تأکید کرد نه اس��تعفا داده و نه قصد انجام این کار 
را دارد. بهروان در بخشی از صحبت هایش و آنجا که مجری 
برنامه در مورد مبلغ قرارداد مانوئل ژوزه با پرسپولیس سؤال 
کرد، گفت: »من رقم قرارداد ژوزه را می دانم اما نمی شود در 
تلویزیون به آن اش��اره کرد. با این حال رقمی که در سازمان 
لیگ ثبت ش��ده، زیر سقف قرارداد اس��ت که می دانیم این 

نیست! من هم می خواهم سقف را بردارم.« 

کوتاه از نود

6
اسپانیا قوی ترین لیگ و ایران 36 جهان شد

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار، لیگ اسپانیا را به عنوان قوی ترین لیگ سال 2012 اعالم کرد و 
در این رده بندی ایران در رده سی و ششم دنیا و چهارم آسیا قرار گرفت.پس از اللیگا، لیگ برزیل، 

لیگ آلمان، لیگ ایتالیا  و لیگ انگلستان رده های دوم تا پنجم را از آن خود کردند. 

س��پاهان بعد از حذف فوالد خوزس��تان و مس رفس��نجان در 
حالی به این مرحله رس��یده که شاگردان کرانچار نیم فصل دوم 
لیگ را خوب ش��روع نکرده اند و دو شکس��ت متوالی در مقابل 
 مس کرم��ان و فوالد، ش��رایط را ب��رای این تی��م بحرانی جلوه 
می دهد، اما س��پاهانی ها بعد از لغو بازی هفته بیستم در مقابل 
راه آهن ای��ن فرصت را دارند تا با شکس��ت نفت آب��ادان دوباره 
 بازگش��تی امیدوارکنن��ده به ش��رایط آن تیم همیش��ه مدعی 
 داش��ته باش��ند. البت��ه نف��ت آب��ادان هم ب��ر خ��الف آن تیم 
ابتدای فصل، دیگر حریفی دست و پا بسته نیست و دو پیروزی 
ارزشمند این تیم در مقابل نیروی زمینی و راه آهن نشان داده که 

کاسیمیرو تیمی خطرناک و غیر قابل پیش بینی در اختیار دارد 
که اگر از سوی سپاهان دست کم گرفته ش��وند، شاید شگفتی 

دیگری در جام حذفی رقم بخورد.
 آبادانی ه��ا در ط��ول ی��ک هفت��ه گذش��ته جن��گ روان��ی 
نخ نما شده ای را در فوتبال ایران شروع کرده اند و شایعاتی که 
در مورد انصراف این تیم از جام حذفی و یا اس��تفاده کاسیمیرو 
از بازیکنان ذخی��ره اش به گوش رس��یده، هرگ��ز نباید جدی 
گرفته شود و بدون ش��ک تیمی که تا این مرحله از جام حذفی 
باال آمده، مس��ابقاتش را ب��ا حداکثر قدرت ادام��ه خواهد داد تا 
ش��اید به جمع چهار تیم مرحل��ه نیمه نهایی ج��ام حذفی هم 

برس��د. البته باید دید ک��ه کرانچار آیا ترکیب تیم��ش را هم به 
مانن��د دو بازی اخی��ر لیگ با حضور ش��هاب گردان و احس��ان 
حاج صفی روانه میدان م��ی کند یا این که کادر فنی س��پاهان 
بعد از حاش��یه های ایجاد ش��ده برای دروازه بان جدید تیمش، 
در این بازی دوباره به محم��د باقر صادقی می��دان خواهد داد. 
البته س��پاهان یکش��نبه هفته آینده ه��م در بازی س��نگینی 
مثل ش��هرآورد اصفهان باید ب��ه دیدار ذوب آهن برود و ش��اید 
کرانچار دوراندیش��ی الزم را برای آن مس��ابقه هم انجام دهد، 
 اما جام حذفی بر خالف لیگ هیچ فرصتی را برای اش��تباه باقی 
نمی گ��ذارد و س��پاهان باید به مانن��د دو ب��ازی قبلی خودش 
در این جام ب��ه دنبال یک پی��روزی بی حرف و حدیث باش��د. 
حضور رس��ول نویدکی��ا در ترکی��ب نف��ت آب��ادان و تقابل او 
با ب��رادرش محرم، ش��اید یکی از ج��ذاب ترین حاش��یه های 
پیش از ش��روع ای��ن بازی باش��د و البت��ه حضور تماش��اگران 
 پرس��روصدای آبادانی در ورزش��گاه فوالدش��هر و کری خوانی

آنه��ا ب��ا طرف��داران پرش��ور س��پاهان، ش��اید س��رمای این 
 روزه��ای آب و ه��وای اصفه��ان را از ی��اد تماش��اگران

 این بازی ببرد.
خط حمله خطرناک نفت با اس��تفاده از بازیکنانی مثل روح اهلل 
عرب، خالقی فر و پدیده جدید این تیم بهنام برزای در چند بازی 
اخیر تیمشان گل های حساسی به ثمر رسانده اند و خط دفاعی 
سپاهان باید با توجه به این مسأله، سعی در خنثی کردن حمالت 
تیم نفت داشته باش��د. کیفیت زمین و س��فتی چمن ورزشگاه 
فوالدشهر شاید کار هر دو تیم را در استفاده از بازی تک ضرب و 
روی زمین دچار اش��کال کند، ولی سپاهانی ها مدت هاست که 
بر روی همین زمین بازی می کنند و راه حل مقابله با این مشکل 
را به خوبی ف��را گرفته اند.آخرین بازی دو تیم در هفته هش��تم 
لیگ برتر در آبادان برگزار شد که گل های خالقی فر برای نفت و 
سوکای برای سپاهان، نتیجه تساوی یک بر یک را در مقابل نام 
دو تیم ثبت کرد، ولی در بازی امروز خبری از تساوی نیست و یک 
تیم باید پیروز این بازی باشد. برنده این بازی به احتمال زیاد در 
مرحله بعد با استقاللی روبه رو می شود که امروز برای گذشتن 
از سد ابومس��لم راه دش��واری در پیش رو ندارد و نبرد احتمالی 
سپاهان و استقالل در مرحله نیمه نهایی می تواند فینال زودرس 
جام حذفی لقب گیرد. البته سپاهان اگر در قرعه شانس بیاورد 
و بعد از پیروزی در مقابل نفت در بازی با اس��تقالل هم میزبان 
شود، آن وقت شاگردان کرانچار شرایطی مناسب برای رسیدن 

به فینال جام حذفی خواهند داشت.

برنامه بازی های مرحله یک چهارم نهایی
فجرسپاسی_داماش: ساعت14

سپاهان_نفت آبادان: ساعت14:30
استقالل_ابومسلم: ساعت 16:30

نبرد زردهای لیگ ایران

فراموشی خاطرات لیگ با جام حذفی

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال ایران عصر امروز و با برگزاری سه مسابقه  مسعود 
آغاز خواهد شد تا تکلیف سه تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شود و تیم چهارم افشاری

هم در طی روزهای آینده از بین سه تیم ذوب آهن،پرسپولیس و نفت تهران مشخص می شود 
 تا سرنوش�ت این جام به روزهای پایانی نزدیک ش�ود. حاشیه های ایجاد شده بر س�ر نوع برگزاری جام حذفی و 
خرده فرمایشات کی روش هرچند که برای مدتی این مسابقات را تحت تأثیر قرار داده بود، ولی انصراف شش تیم 
در همان مرحله اول کار برنامه ریزی این مسابقات را آسان تر کرد تا شاید سرنوشت قهرمان امسال تا قبل از فرا 
رسیدن نوروز مشخص ش�ود و فوتبال ایران اولین نماینده اش را برای حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا 
بشناسد. اما بدون شک مهم ترین بازی این مرحله بین دو تیم لیگ برتری و البته زردپوش سپاهان و نفت آبادان 
برگزار می شود که در مقایسه با دو بازی دیگر، رقابت سنگین تری خواهد بود و انگیزه هر دو تیم برای رسیدن به 

مرحله نیمه نهایی می تواند رقابتی جذاب را در ورزشگاه فوالدشهر رقم بزند. 
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درس اخالق کاپیتان به سرمربی
فیف��ا آرای کاپیتان ها، مربی��ان و خبرنگاران ب��رای توپ طال را 
انتخاب کرد که شاید باور نکردنی باشد که ایکر کاسیاس، ترجیح 
داده که خوزه مورینیو، مربی ک��ه این روزها بی عدالتی به او را به 
اوج خودش رسانده، به عنوان بهترین مربی جهان انتخاب کند. 

بیچاره رائول بدون تیم ماند!  
باشگاه پرسپولیس برای جلوگیری از گسترش یک 
شایعه، اقدام به تکذیب مذاکره با رائول گنزالس کرد! 
رائول در حال حاضر قراردادی چند ده میلیاردی با 

تیم السد قطر دارد  و ظاهر باید با این تیم بسازد.

بالوتلی مثل سیِب گندیده است
برلوسکونی گمانه زنی های حضور بالوتلی در میالن 
را بی اساس و این بازیکن را مانند یک سیب پوسیده 
توصی��ف کرد.پیش از این تصور می ش��د بالوتلی به 

جای پاتو به میالن خواهد آمد. 10
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هیچ تیمی حاشیه 
امنیت ندارد

ذوب آهن، رکورددار 
حفظ دروازه

سرمربی تیم بس��کتبال فوالدماهان پس از شکس��ت تیمش مقابل مهرام، 
اظهار داش��ت: نیمه اول را خوب آغاز کردیم و توانس��تیم برتری خودمان را 
به حریف ثابت کنیم، اما در نیمه دوم جابه جایی هایمان و چهار فوله ش��دن 
اوشین ساهاکیان در شکستمان تأثیرگذار بود. متأسفانه بازیکنان جایگزین 
ما نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند. محس��ن صادق زاده در گفتگو با 
فارس، افزود: شرایط این بازی طوری بود که برنده مشخص نبود. امسال لیگ 
سختی را داریم و هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد. وی در مورد عملکرد داوران 
عنوان کرد: انتظار داشتیم با توجه به حساسیت بازی داوران قدرتمندی را 
کمیته داوران انتخاب کنند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. صاق زاده در پایان 
در مورد این که یک پله در جدول سقوط کردم، گفت: در حال حاضر در دور 

مقدماتی هستیم و هنوز مسابقات پلی آف مانده است.

اگر مجموع بازی ها در جام حذفی و لیگ برتر را در نظر بگیریم، تیم ذوب آهن 
اصفهان  505 دقیقه است دروازه خودش را بسته نگه داشته و این برای تیمی 
که در نیم فصل اول به راحتی گل می خورد، پیشرفت بسیار خوبی است. البته 
مهدی رحمتی و خط دفاعی اس��تقالل هم مثل ذوب آهنی ها در پنج بازی 
اخیر گلی دریافت نکرده اند و  456 دقیقه دروازه تیمشان را بسته نگه داشته 
اند. البته ذوب آهن در این دیدار ها به لحاظ آمار گلزنی خیلی خوب کار نکرده 
و به زدن سه گل در پنج بازی بسنده کرده است. نباید از تغییرات در ساختار 
دفاعی ذوب آهن و حضور کاسپاروف بسیار آماده در سنگر این تیم راحت عبور 
کرد که باعث قوام خط دفاعی تیم اصفهانی ش��ده است. کاسپاروف از زمان 

حضور دوباره اش در لیگ ایران، هنوز گلی دریافت نکرده است. 

تی��م فوالدماه��ان ب��ا قب��ول شکس��ت نجمه 
 78-75در مقابل تیم مهرام در هفته سوم کرمی

از دور برگش��ت رقابت ه��ای لی��گ برتر 
بسکتبال اگرچه جایگاه دومی خود در جدول رده بندی را از دست 
داد، اما با نمایش��ی قدرتمندانه در این بازی به وی��ژه در نیمه اول 
امیدهای هواداران ای��ن تیم را برای بازی های آین��ده و پلی آف و 
بالطبع تصاحب جام، تقویت کرد.  این تیم در این دیدار در شرایطی 

تیم مغلوب میدان لقب گرفت که یکی از بهترین بازی های این فصل 
خود را در تاالر بس��کتبال آزادی به نمایش گذاش��ت و بازی خوب 
سامان ویسی و کریس ویلیامز، آنها را در نیمه اول تیم برتر و مطلق 
میدان کرده بود، اما در نیمه دوم اندیشه های مهمد بچیرویچ، بازی 
آرام و منطقی مهرامی ها، بر بازی احساسی ماهان در دقایق پایانی 
کوارتر چهارم و نیمکت نشینی کاردوس��ت و ویلیامز چربید و تیم 
اصفهانی در ثانیه های پایانی و در اوج ناباوری تسلیم بازی روان و 
فکری تیم میزبان ش��د. هر چند در این زمان ها بازی خوب مارکو 
میلیچ، یار خارجی مهرامی ها خیلی در رقم خوردن نتیجه تأثیرگذار 
بود و در شراطی که صمد نیکخواه با دفاع خوب ماهانی ها حسابی از 

کار افتاده بود، مارکو در غفلت ماهان با امتیازهای گاه و بیگاه خود 
اندوخته های تیمش را افزایش و در پایان حکم به برتری تیمش داد.

این پیروزی هر چقدر برای مهرامی ها دلچس��ب و گوارا بود، برای 
ماهانی ها تلخ و باورنکردنی بود. ماهان که در نیمه اول یک س��ر و 
گردن از حریف باالتر عمل کرد و میزبان را در خانه غافلگیر کرده بود، 
در نیمه دوم با تعویض بازیکنانی چون سامان ویسی، کاردوست و 
ویلیامز بازیکنان جایگزین، توقعات ص��ادق زاده را آن طور که باید 
برآورده نکردند و مهرامی ها با استفاده از همین فرصت ها بازی برده 
ماهان را با شکست بدرقه کردند، هر چند عملکرد کوبل داوری در 
این دیدار به ویژه در اواخر کوارتر چهارم هم بی تأثیر در رقم خوردن  

این نتیجه نبود. 
جواد داوری: این باخت، درس بزرگی برای ما بود 

کاپیتان تیم بسکتبال فوالدماهان این باخت را درس بزرگی برای 
خود و هم تیمی های��ش می داند و معتقد اس��ت: در این دیدار ما 
فوق العاده عجول بودیم و همین موضوع به ما ضربه زد و باختیم. جواد 
داوری البته این شکست را زمینه ساز موفقیت های بعدی تیمش 
می داند و می گوید: به نظر من باید از این شکست درس بگیریم و 
نباید اجازه بدهیم که این شکست در ادامه راه ما سایه بیندازد. ماهان 
هم اکنون نیز مدعی است و به عنوان تیمی قدرتمند کارش را ادامه 

می دهد، اما باید حواسمان را جمع کنیم تا اشتباه ها تکرار نشود. 

مهرام انتقام سختی گرفت
حق ماهان این نبود



یادداشت

 رشد سرمایه گذاری 
درشهرک ها و نواحی صنعتی 

بر اساس جوازهای تأسیس ارایه شده به ش��رکت شهرک های صنعتی 
چهارمح��ال و بختی��اری،  طی 9 ماهه  نخس��ت س��ال ج��اری، 309 
 میلیارد ریال در ش��هرک ه��ا و نواحی صنعتی چهارمح��ال و بختیاری 

سرمایه گذاری شد.
رضا گنجی مدیرعامل ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعت��ی چهارمحال و 
 بختیاری با اع��ام این خبر گف��ت: طب��ق ارزیابی انجام ش��ده، میزان 
سرمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی این اس��تان در 9 ماهه  
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته141 درصد افزایش 
 داشته است. وی افزود: در مدت یاد ش��ده تعداد 68 قرارداد با متقاضیان 
سرمایه گذاری منعقد شد که این رقم نیز نسبت به همین محدوده زمانی 
 در س��ال90، رش��د 44 درصدی را نش��ان می دهد.گنجی خاطر نشان

کرد: مه��م تری��ن رس��الت وجودی ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی 
 در اس��تان، فراه��م آوری زمین��ه و بس��تر برای ج��ذب س��رمایه گذار

در راستای تولید و در قالب شاخص های»توسعه پایدار« است که با توجه 
به سیر صعودی»میل به سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی«، 
انتظار می رود درصد حضور س��رمایه گذاران در این شهرک ها و نواحی 
همچنان افزایش یابد. وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر، 19 شهرک 
و ناحیه صنعتی در اس��تان چهارمحال و بختیاری ب��ا امکانات زیربنایی 
مطلوب، آماده واگذاری زمین به متقاضیان س��رمایه گذاری است و این 

شرکت همواره از حضور سرمایه گذاران استقبال می کند.

خبر ویژه

سرپرست اداره ورزش و جوانان 
رحمان قاسمی 

دومین جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر با هدف اجرای برنامه های 
مشترک در سراسر استان برگزار شد و پس از بررسی پیشنهادات ادارات 
شهرستانی، بیش از100عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی به تصویب رسید.

برگزاری جش��نواره ب��زرگ فرهنگی- ورزش��ی با حضور ورزش��کاران 
 سراس��ر اس��تان در ش��هرکرد و مان��ور ب��زرگ موتورس��واران در 
شهرستان های استان همزمان با سالروز ورود حضرت امام خمینی)ره( 
به میهن اس��امی از ش��اخص ترین برنامه های این ایام خواهد بود که 
 درکنارآنها ازانتش��ار ویژه نامه فرهنگی، تربیتی با عنوان»نسل چهارم«

و توزیع در سراسر استان خب�ر 
داد و اف��زود: جامع��ه ورزش 
و جوان��ان اس��تان همزم��ان با 
سراسر کشور با حضور خود در 
گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر، 
پایبندی خود را به آرمان های 
نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران به نمایش خواهد گذاشت. 

100برنامه ورزشی-  فرهنگی 
دردهه فجر

چهره روزیادداشت
تئاتر» نامه ای به تب«درشهرکرد به نمایش درمی آید

 امید بس��یم مدیرانجمن هنرهای نمایشی اس��تان اظهارداش��ت: تئاتر»نامه ای به تب« نمایش 
راه یافته به بیست ونهمین جشنواره تئاتر فجر در پاتو امیرکبیرنمایش داده می شود. این نمایش 

براساس داستانی از»ادیپ« اثر»سوفوکل «  به رشته تحریر در آمده است.
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وج��ود بی��ش از820 روس��تا در چهارمح��ال و 
بختیاری و وجود آثار تاریخی و فرهنگی و طبیعت 
زیبا در روستاهای این استان، پتانسیلی مهم برای 
توسعه حوزه گردشگری روستایی در این استان 

محسوب می شود.
گردش��گری روس��تایی یکی از انواع حوزه های 
گردشگری است که همه فعالیت های گردشگری 

روستایی را دربرمی گیرد.
امروزه گردش��گری در نواحی روس��تایی، ده ها 
هزار کس��ب و کار کوچک ایجاد م��ی کندکه در 
مقایسه با بازار گردشگری، فعالیت مناسبی بوده 
و در عین ح��ال اهمیت آن برای توس��عه نواحی 
روستایی بس��یار اساسی اس��ت. گردشگری در 
نواحی روس��تایی می تواند موجب تولید، توزیع 

درآمد و اشتغال شود.
گردشگری روس��تایی به مجموعه فعالیت هایی 
اطاق شده که از طریق فعالیت های گردشگری 
مانند تأمین اقامتگاه،  غ��ذا و یادگیری و آموزش 

درباره روستا و مزرعه، درآمدهایی را برای ساکنان 
آن ایجاد می کند.

گردش��گری روس��تایی ش��امل هر نوع فعالیت 
 تفریح��ی و گ��ذران اوق��ات فراغ��ت اس��ت؛ با 
دریاف��ت خدمات��ی از قبیل غذا، مح��ل اقامت و 
 محصوالت محلی از س��اکنان محل��ی در مکانی 
که از نظر قوانین و مقررات جاری کشور یا از نظر 
ماهی��ت اقتصادی و فرهنگی روس��تا محس��وب 

می شود.
بازدیدکنندگان از روستاها برای مقاصد گوناگونی 
به محیط روس��تایی روی می آورند؛ مقاصدی از 
قبیل تفریح، ورزش، پیاده روی، سکونت موقت در 
جهت اس��تفاده از طبیعت بکر وآب و هوای سالم 
 و پاک روس��تا و... که هر کدام از ای��ن فعالیت ها

 باع��ث ب��ه وج��ود آم��دن و رون��ق بخش��ی به 
فعالیت های گردش��گری در سطح روستا خواهد 
ش��د، به عبارتی انگیزه گردش��گران در س��فر به 
محیط های روس��تایی س��بب به وج��ود آمدن 

قلمروهای گوناگون از محیط های روس��تایی در 
بخش گردشگری خواهد شد.

 البته قلمرو گردش��گری در سطح روستا در ابتدا 
ش��اید منوط به عوامل تش��ویق کننده ای که در 
سطح روستا وجود دارد محدود شود، اما با رونق 
گردشگری در سطح روستا، قلمرو و محدوده مورد 

نظر  افزایش می یابد.
 گردشگرانی که درابتدا وارد یک محیط روستایی 
می ش��وند نیاز به خدماتی اولی��ه از قبیل مکانی 
برای اس��تراحت، وس��ایل اولیه امرار معاش و... 
دارند، اما با توجه به این نکته که توریسم روستایی 
 در حال حاضر رو به رش��د اس��ت و م��کان هایی 
 ک��ه دارای ای��ن قابلی��ت هس��تند در اولوی��ت 
 انتخاب گردش��گران ق��رار دارن��د، روز ب��ه روز 
محدوده و قلمرو گردشگری آنها افزایش خواهد 

یافت.
 با ورود و افزایش تعداد گردشگران به یک روستا 
نیاز به خدمات و امکانات  افزایش خواهد یافت و 

این افزایش نیاز، کم کم به دنب��ال خود افزایش 
قلمرو و محدوده گردش��گری روستایی را در پی 

خواهد داشت.
 اس��تان چهار محال و بختیاری در سطح کشور 
یکی از استان هایی است که گردشگری روستایی 
با توجه به پتانسیل های استان در آن روبه افزایش 

است.
 گردشگری در روس��تاهای این اس��تان بیش از 
شهرهای استان است و بیشتر مکان های دیدنی، 
تفریح��ی، فرهنگی و اکو توریس��می اس��تان در 

روستا وجود دارد.
 این استان با داش��تن بیش از850 روستا دارای 
پتانسیل باالیی برای توسعه گردشگری روستایی 

است.

وجود 13 روستای هدف گردشگری در    
چهار محال و بختیاری

 کارش��ناس طبیع��ت گ��ردی و روس��تاهای 
 ه��دف گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری چهارمح��ال و 
بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این 
 که 13 روس��تای هدف گردشگری در این استان 
 وجود دارد، اظهار داش��ت: اکثریت روستای های

ه��دف گردش��گری در شهرس��تان ش��هرکرد 
 و روس��تاهای حاش��یه زاین��ده رود واقع ش��ده 

است.
 مرتض��ی محمدیان بیان داش��ت: ع��اوه بر این 
13روستا،30 روس��تای هدف گردشگری دیگر 
به کمیته ملی طبیعت گردی کشور از این استان 

معرفی شده است.

روس�تاهای ه�دف گردش�گری در    
استان، اکوتوریسم و فرهنگی است

 محمدیان با بیان این که گردشگری روستایی در 
این استان اکوتوریسم و فرهنگی و مبتنی بر آداب 
و رسوم ایات و عشایراست، اذعان داشت: شیوه 
سکونت ساکنان روستاهای اس��تان نیز از موارد 

گردشگری فرهنگی است.
 وی با اشاره به این که روستا گردی در این استان 
در دو قالب روس��تاهای ترک نش��ین)دهقانی( 

و فارس نش��ین متمرکز اس��ت، عنوان کرد:30 
 روس��تای معرف��ی ش��ده ب��ه کمیت��ه مل��ی 
طبیعت گردی در همه شهرس��تان های اس��تان 

پراکنده هستند.
 محمدیان با اشاره به این که روستا گردی باعث 
می شود که  تولید صنایع دستی در روستا افزایش 
 پیدا کند، بی��ان داش��ت: اس��کان در خانه های

اس��تیجاری، ارای��ه خدم��ات و... موج��ب رونق 
اقتصادی اهالی روس��تاهای هدف گردشگری در 

استان می شود.
 وی ادامه داد: توجه به ضرورت حضور گردشگر در 
روستا موجب بهسازی محیط روستا می شود که 
این امر برای جلوه دادن روستا و جذب گردشگر از 

سوی اهالی روستا صورت می گیرد.
  وی  تصری��ح ک��رد: بح��ث روان��ی و اجتماعی 
 روس��تا گردی با توجه به این که روس��تا به طور 
غیر مس��تقیم مورد توجه جدی ق��رار نگرفته و 
حضور گردشگر در روستا، موجب ارتباط جامعه 
ش��هری با روس��تایی و باع��ث رضای��ت جامعه 

روستایی می شود.

جلوگیری از مهاجرت روس�تاییان به    
شهر با توسعه روستاهای هدف گردشگری

 کارش��ناس طبیعت گردی و روس��تاهای هدف 
گردش��گری اداره کل میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به این که با توسعه روستاهای هدف گردشگری و 
رونق اقتصادی در روستاها، مهاجرت روستاییان 
 ب��ه ش��هرها کاه��ش م��ی یاب��د، بیان داش��ت: 
روس��تا گردی موجب  تقویت و ماندگاری رسوم 
 کهن تاریخی در روس��تا می ش��ود و ب��ا توجه به 
این که اکثریت آداب و رس��وم کهن در ش��هرها 
 رو به فراموش��ی اس��ت، این اداب را م��ی توان با 
افزایش روس��تا گردی در روس��تاهای اس��تان، 

ماندگار نمود.
  مرتض��ی محمدی��ان عن��وان ک��رد: از جمل��ه 
آسیب شناسی های روستا گردی در استان، عدم 
رعایت زیس��ت محیطی گردش��گران و تخریب 
محیط و تف��اوت فرهنگی جامعه گردش��گری و 

روستایی و امکان برخورد فرهنگی است. 

توسعه گردشگری روستایی در چهارمحال و بختیاری

ضرورتی اجتناب ناپذیر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
6557 کالسه پرونده: 1690/91، شماره دادنامه: 1472، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا نجفی نش��انی: اصفهان خ هزار 
جریب کوی س��پاهان خ هشتم، خواندگان: 1- رضا جمالی 2- علیرضا باقری هر دو 
مجهول المکان، خواس��ته: صدور دادنامه اصالحی، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداون��د متعال به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی اصالحی م��ی نماید. رأی 
اصالحی: در خصوص درخواست خواهان مبنی بر صدور دادنامه اصالحی به دلیل 
س��هو قلم در متن دادنامه که خوانده اش��تباهًا آقای محمدرضا نجفی انشاء گردیده 
و رأی صادره غیابی می باش��د که حضوری اعالم گردیده است در دادنامه شماره 
)91/6/25-1092( صادره از این ش��ورا، به اس��تناد ماده 309 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ش��ورا با بررس��ی جمیع اوراق پرونده 
دادنام��ه صادره را بدین ترتی��ب که »حکم بر محکومیت خوان��دگان 1- آقای رضا 
جمالی 2- علیرضا باقری به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
موتورس��یکلت به نام خواهان« و همچنین اعالم م��ی دارد رأی صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از آن 
به مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی می باش��د اصالح می گردد. ضمنًا اعالم 
م��ی نماید دادن رونوش��ت از دادنامه اصلی بدون رأی اصالحی ممنوع می باش��د. 
رأی ص��ادره اصالحی غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
و پس از آن به مدت بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.
کالسه پرونده: 91-527، شماره دادنامه: 1092، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محمدرضا نجفی نشانی: اصفهان خ هزارجریب 
کوی س��پاهان خ هشتم، پالک 19، خواندگان: 1- رضا جمالی 2- علیرضا باقری هر 
دو مجهول المکان. خواس��ته: الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت، 
گردش��کار: با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
ب��ه ص��دور رأی می نمای��د. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وای خواهان به 
طرفیت خوانده یاد ش��ده باال به خواس��ته الزام به انتقال سند رسمی موتورسیکلت 
کوث��ر CG 125 به ش��ماره انتظامی 82285-تهران 33 به انضمام مطلق خس��ارات 
وارده، ب��ا عنایت به محتویات پرونده، اس��تعالم به عمل آم��ده از مرجع انتظامی در 
خص��وص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه ش��ده از طرف خواهان، 
ش��ورا دع��وای مطروح��ه را وارد و ثابت تش��خص داده، لذا به اس��تناد ماده 198 
قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدن��ی و مواد 10 و 
219 و 220 و 221 و 223 و 225 قان��ون مدن��ی حک��م بر محکومی��ت خوانده آقای 
محمدرضا نجفی به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ س��ی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 

خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز پس 
از ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
6645 کالس��ه پرونده: 529/91، ش��ماره دادنامه: 1057، مرجع رسیدگی: شعبه سی 
و نهم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ی به نش��انی اصفهان خ 
پروین جنب بانک انصار، خوانده: غالمحس��ین فخ��اران مجهول المکان، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی جواد الماس��ی به 
طرفیت غالمحس��ین فخاران به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چکهای 
شماره 33-32-31-30-874728-90/12/10 عهده مؤسسه بانک تجارت به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی مؤسس��ه تجارت که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر 
دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته 
بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 140/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چکها تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 

مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. 

شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
6710 ش��ماره: 5998 آقای عبدالوهاب س��لیمانی فرزند اس��ماعیل باستناد دو برگ 
استش��هادیه محلی که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی ش��ده، مدعی است که 
س��ند مالکی��ت شش��دانگ یکبابخانه ش��ماره 179 فرعی مفروز ش��ده از 15 اصلی 
دهس��تان س��فلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 467 دفت��ر 15 امالک بنام 
آقای عبدالوهاب سلیمانی سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری 
صورت نگرفته و در اثر اس��باب کش��ی مفقود شده اس��ت، نظر به اینکه درخواست 
صدور س��ند مالکیت المثنی را نموده، طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مرات��ب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غی��ر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
ای��ن آگهی تا مدت 10 روز به ای��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت و سند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 

به ارایه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود، المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد ش��د. م الف/ 305 عص��اری- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک زواره

مزایده
6715 بر اس��اس پرونده اجرائی کالس��ه 54/2574/الف/89 تمامت ششدانگ قطعه 
زمین موات ش��ماره 2/6887 واقع درفضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 
297 متر مربع مورد ثبت صفحه 181 دفتر304 با حدود اربعه ذیل:شمااًل به طول 11 
مترپی اشتراکی با زمین 2/6848 شرقًا به طول بیست وهفت مترپی اشتراکی با زمین 
2/6735 جنوبًا به طول 11 مترپی اش��تراکی است با زمین 2/6888 غربًا اول به طول 
19 مترپی اشتراکی با زمین 2/6886 دوم به طول هفت ونیم متر پی است به کوچه 15 
متری مس��نده حقوق ارتفاقی ندارد به نام نجیم سهرابی تله بازلو ثبت و سند صادر 
شده است وبه موجب س��ند رهنی شماره 8442 مورخ 84/1/22 دفتر 145 شهرضا 
از طرف نامبرده در رهن بانک ملی ش��عبه بوس��تان ش��هرضا قرار گرفته وبه علت 
عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه 
به درخواس��ت بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و 
آئین نامه اصالحی مربوط��ه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت 
مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارش��ناس رس��می دادگستری 
بدین ش��رح توصیف و ارزیابی گردید محل مورد بازدید که به صورت یکباب خانه 

میباش��د ودارای 357 مترمربع عرصه که 297 مترمربع آن، داخل درمحدوده س��ند 
مالکیت میباش��د و حدود 60 مترمربع از سمت ش��رق از پالک مجاورکه به صورت 
راهرومیباشد ضمیمه آن گردیده که ازمبلغ کارشناسی کسرگردیده و304 مترمربع 
اعیانی داخل در محدوده س��ند میباش��د به صورت یکباب س��اختمان مشتمل بر دو 
طبقه مس��کونی )همک��ف و زیر زمین( و نیم طبقه اس��ت. مصال��ح دیوارها آجری، 
س��قف تیرچه وبلوک، سطوح داخلی دیوارها طبقه همکف گچ، زیر زمین کاشی، کف 
کاش��ی دربهای خارجی پروفیل و آلومینیوم دربهای داخلی چوبی ودارای سرویس 
بهداشتی وآشپزخانه کامل ومشترکات آب، برق، گاز می باشد و با توجه به موقعیت 
محل وشرایط روزحاکم برعرصه وتقاضا وجمیع عوامل موثردیگردرقضیه به مبلغ 
یک میلیارد و یکصدو نودو نه میلیون ریال )1,199,000,000(ریال ارزیابی گردیده 

اس��ت.ومورد مزایده تا تاریخ 91/12/28 بیمه میباشد. در جلسه مزایده که ازساعت 
9 صبح الی 12 روزدوش��نبه مورخ  91/11/16 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل میگردد. ششدانگ یک باب خانه با مساحت 297 مترمربع عرصه واعیان 304 
مترمربع از طریق مزایده به فروش میرس��د. مزایده ازمبلغ کارشناسی یک میلیاردو 
یکص��دو نودو نه میلیون ریال )1,199,000,000(ریال ش��روع وب��ه باالتربن قیمت 
پیش��نهادی و به هر کس که خریدار باش��د فروخته میش��ود. چنانچه روز مزایده با 
تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.
وبا قید به اینکه این اجرا هیچگونه مسئولیتی درمورد حدود 60 مترمربع که از پالک 
مجاور درضمیمه مورد مزایده ش��ده اس��ت ندارد ومی بایستی درصورت موافقت 
ازمال��ک آن خریداری نماید. طالبین میتوانند قبل از تش��کیل جلس��ه از مورد مزایده 
به آدرس: ش��هرضا خیابان پاس��داران امیرآباد فاز2 کوچه مسجد سلمان روبروی 

بن بس��ت ش��قایق پالک 203 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه 
های قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رسمی ومالیات دارائی 
وعوارض ش��هرداری وبده��ی های مربوطه به حق انش��عاب و آبونمان، آب و برق 
وگازوس��ایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباش��د این آگهی یکنوبت در 
روزنامه زاینده رود در تاریخ91/10/20 چاپ ومنتشر میشود. میر محمدی - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

حصر وراثت
6719 آقای محمدرضا عس��گری فروشانی دارای شناس��نامه شماره 258 به شرح 
دادخواست به کالسه 810/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدعلی عسگری فروشانی بشناسنامه 
6240 در تاریخ 1390/11/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمدرضا عس��گری فروش��انی فرزند محمدعلی 
ش ش 258 )فرزند(، 2- محمدحس��ن عس��گری فروش��انی فرزند محمدعلی ش ش 
182 )فرزند(، 3- ایران عس��گری فروش��انی فرزند محمدعلی ش ش 299 )فرزند(، 
4- فردوس عس��گری فروش��انی فرزند محمدعلی ش ش 10105 )فرزند(، 5- رباب 
عس��گری فروش��انی فرزند محمدعل��ی ش ش 82 )فرزند( و الغیر. این��ک 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 باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای حل 

اختالف خمینی شهر

تحدید حدود اختصاصی
6722 شماره: 13462 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه و باغچه بشماره پالک 
1546- فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام خانم 
نصرت باقریان طرقی فرزند محمدعلی و غیره در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم 
حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
1391/11/26 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا ب��ه موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در 
این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف/ 358  شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحدید حدود اختصاصی
6723 شماره: 13461 چون تحدید حدود ششدانگ قطعات زمین دایر و بایر معروف 
قلقله تقریبًا یکرجل و ربع بش��ماره پالک 169- فرعی از 37- اصلی واقع در کش��ه 
ج��زء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای ناصر مبینی نژاد فرزند حس��ین و غیره 
در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد 
اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1391/11/17 در محل شروع و بعمل خواهد 
آم��د. لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می 
گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 357  شادمان- رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رأی
6724 کالسه پرونده: 1104/91، ش��ماره دادنامه: 1477، مرجع رسیدگی: شعبه 11 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی باقرصاد نش��انی: اصفهان خ ش��ریف 
غربی چوب فروش��ی باقرصاد، وکیل: علی ش��یرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه 
سیمین ساختمان کاش��ی مرجان طبقه سوم، خوانده: عبداله مجتبایی رنانی مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی 
علی باقرصاد به وکالت علی ش��یرزاده بطرفیت عبداله مجتبایی رنانی به خواس��ته 
مطالب��ه مبلغ 3/550/000 ریال وجه چک ش��ماره 867663-1389/5/30 عهده بانک 
مؤسس��ه مهر به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات 

در ی��د خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوان��ده با توجه به ابالغ به نحو نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد 
م��واد 310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/550/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 44/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و نش��ر آگهی و همچنین 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید 1389/5/30 تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف مهلت 20 
روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. و پ��س از اتمام مهلت 
واخواه��ی ظ��رف 20 روز پ��س از تاریخ ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم 
 عموم��ی حقوق��ی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6725 کالس��ه پرونده: 1449/91، ش��ماره دادنامه: 1799، مرجع رسیدگی: شعبه 6 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبداله روغنی نش��انی: اصفهان خ طالقانی 
کوچه احمد بن بس��ت سجاد ک 34، خوانده: تقی زردکشف مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ دوازده میلیون و س��ی و یک هزار و س��یصد و بیست ریال، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای 
عبداله روغنی به طرفیت آقای تقی زردکش��ف به خواسته مطالبه مبلغ 12/031/320 
ری��ال وجه چک به ش��ماره 991172-91/7/25 به عهده بان��ک قوامین به انضمام 
مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالب��ه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 12/031/320 ریال بابت اصل خواس��ته و 120/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/7/25( تا 
تاری��خ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قاب��ل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 16187 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
6727 نظ��ر به اینکه پرونده کالس��ه 432/91 ش 14 ح در خصوص خواس��ته خانم 
س��میه محمدی با وکالت آقای خدادادی به طرفیت آقای��ان عوضعلی دیانی و رضا 
انصاری بخواس��ته ابطال س��ند در این شعبه مطرح می باش��د و با توجه به ارجاع 
امر به کارشناس��ی لذا جهت رویت نظریه کارشناس��ی ظرف یک هفته از تاریخ نشر 
خواندگان فوق به شعبه 14 شورای حل اختالف واقع در خ آتشگاه ساختمان شماره 
2 ش��وراها مراجعه نمایند. فاتحی- مدیر دفتر شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6728 در خصوص پرونده کالسه 1578/91 ش 9 خواهان احمد نصیری دادخواستی 
مبنی بر اعاده دادرس��ی در پرونده کالسه 491/91 ش 9 به طرفیت سید داود میثاقی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/12/9 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. 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 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 

نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.
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دانستنی

 سبزترین آسمانخراشی که
 نفس می کشد

 PNC گروه خدم��ات مال��ی
آمریکا با س��اخت آسمانخراش 
جدید خود، امیدوار است بتواند 
از الزام��ات اس��تاندارد پالتین 
LEED فراتر رفت��ه و محیط 
کاری داخلی کامال س��المی را 

ترویج کند.
PNC مس��احت زمین »برج 

مرک��ز   در  ک��ه   پ��الزا« 
ش��هر پیتس��بورگ در کن��ار 
آس��مانخراش PNC Plaza واقع ش��ده، حدود 74 هزار متر مربع بوده 
و بودجه س��اخت آن حدود 240 میلیون دالر اس��ت. این طراحی که به 
گفته س��ازندگان آن در ش��رکت معم��اری Gensler، از طراحی های 
قدیمی محیط های بسته دارای تهویه هوا دور است، می تواند سبزترین 
آسمانخراش جهان باشد که قابلیت تنفس دارد. پاکسازی محل و ساخت 
و ساز این آسمانخراش در بهار 2012 آغاز شده و تکمیل آن برای تابستان 
 PNC 2015 برنامه ریزی شده اس��ت. این برج پس از پایان، مقر بعدی
خواهد بود ک��ه از بلندترین دیوارهای س��بز در آمریکا برخوردار اس��ت. 
کارکنان در این برج 33 طبقه ای شیش��ه ای می توانند از نور روز و هوای 
تازه بهره ببرند که در آسمانخراش های آمریکایی یک تجربه تازه محسوب 
می شود. این در حالیست که ادارات در ساختمان های اروپایی بیشتر در 
نزدیکی پنجره ها س��اخته می ش��ود که به کارکنان اجازه می دهد مدت 
بیش��تری را در نور طبیعی روز بگذرانند. طراحی برج PNC هم نش��ان 
داده بود که آب وهوای پیتسبورگ می تواند میزان بیشتری از نور طبیعی 
روز را برای فضای طبقات و همچنین تنظیمات بهتر دمایی را برای مدت 
بیشتری از سال بدون استفاده از سیستم های قدیمی و انرژی بر گرمایش 
و تهویه مطبوع ارایه کند. سازندگان امیدوارند که این امر بتواند با استفاده 
از نماهای خارجی دو جداره شامل دو قاب شیشه ای به دست بیاید که با 
یک حفره محصور با قابلیت ورود هوای بیرون به داخل از هم جدا شده اند. 
در باالی این برج نیز قرار است یک باغچه آسمانی پنج طبقه قرار بگیرد که 

شبیه به فضای بیرونی طراحی خواهد شد.

 سال ۲۰۱۳ سال تبلت ها
و اسمارتفون های لینوکسی ؟

کمپانی کانونیکال ش��ریک اوبونت��وی لینوکس اعالم 
کرده نس��خه تمام لمسی سیس��تم عامل خود را آماده 

کرده است.
این کمپانی، واحد لمس��ی اوبونتو به ش��مار می رود و 
در خبری نوش��ته خیلی نزدیک، می توانید آن را لمس 
کنید؛یعنی دوم ژانویه )چهارشنبه 13 دی 1391( روز 
بهره برداری از این پروژه بود. اگر همه نقشه ها دقیق از 
آب در بیاید آیا می توانیم بگوییم در سال 2013 شاهد 
عرضه تبلت ها و اسمارتفون های لینوکسی در مقیاسی 

گسترده خواهیم بود؟
کمپانی کانونیکال از س��ال 2010 چنین نقشه ای را در 
سر پرورانده است که اولین اینترفیس لینوکسی فناوری 
تاچ را عرضه کند. با مارک شاتلورث مؤسس اوبونتو این 
موضوع در میان گذارده ش��د که اینترفیس نوشته شده 
روی دس��کتاپ و نوت ب��وک و تبلت ج��واب می دهد؟ 
وی س��ال2011 این موضوع را تأیید کرده بود. وی در 
دسامبر 2012 در پاس��خ به این که اجازه دهید اوبونتو 
هم روی س��وپر کامپیوترها باش��د و هم روی موبایل ها 
به اس��لش دات گفته بود به موبایل ها نزدیک شده ایم 
و به زودی اتفاق خواهد افتاد. جونو بیکون مدیر اوبونتو 
نیز گفت: همه قطعات کنار هم چیده ش��ده تا مشکلی 
برای سیس��تم تاچ و لمسی لینوکس��ی پیش نیاید، اما 
این کمپانی های سازنده اسمارتفون و تبلت هستند که 
 باید با اوبونتو کنار بیایند. زمزمه ه��ای جدید حاکی از 
س��رمایه گذاری های وسیع ساموس��نگ روی پلتفورم 
تیزون است که اگر جواب دهد، به عنوان رقیب اندروئید 
 گوگل، برای خود قد علم خواهد کرد. برخی کمپانی ها

مانن��د Dell روی پی س��ی های س��اخت خ��ود بنا به 
 درخواس��ت مش��تری، اوبونتو با تمامی امکانات نصب 
می کنند و این پروژه موفقیت آمیز بوده که سیستم عامل 
اوپن سورس روی دسکتاپ ها همه گیر می شود. البته 
سازندگان پی سی نمی توانند مشتریان را مجبور کنند، 
اما اگر اوبونتو روی اسمارتفون و تبلت نیز بیاید، آن وقت 
برای سازگاری و سینک کردن سیستم ها رغبت بیشتری 
به خرید نش��ان خواهند داد. در حال حاض��ر اوبونتوی 
 نس��خه 12/4 روی پردازن��ده ه��ای ARM کامال کار 
می کند، اما برای کار با س��ایر پردازنده ها ش��اید باید تا 

2014 منتظر ماند.

خواندنی

عکس نوشت

غذا دادن به قوهای 
دریاچه ای در چین

مریخ نورد »کنجکاوی« ناسا در جدیدترین اکتشافات 
خود بر س��طح س��یاره س��رخ، موفق به تهیه عکسی از 
تخته سنگ پیچ در پیچ به ش��کل مار و »گل مریخی« 
در دل یک سنگ ش��ده اس��ت.کنجکاوی پیش از این، 
تکه های پالس��تیک شفاف را بر س��طح مریخ مشاهده 
 کرده بود که مشخص شد این قطعات از خود مریخ نورد

جدا شده اند.
 در جدیدتری��ن تصاوی��ری ک��ه توس��ط مری��خ نورد 

ناسا تهیه شده است، یک ش��کل عجیب و شفاف شبیه 
»گل« در دل یک سنگ مشاهده می شود. تصویر موسوم 
به »گل مریخی« در تاریخ 19 دسامبر )29 آذر( توس��ط ابزار تصویرساز میکروسکوپ مانند در 
انتهای بازوی روباتیک کنجکاوی تهیه شده است. ناسا نس��خه خام این تصویر را در وب سایت 
رسمی مأموریت مریخ نورد منتشر کرده اس��ت و بازدیدکنندگان سایت، تعبیر »گل مریخی« 
 )JPL( را برای این عکس انتخاب کرده اند. »گای وبستر« سخنگوی آزمایشگاه پیشرانش جت
ناسا تأکید می کند: به نظر می رسد که این شکل عجیب و ش��فاف، بخشی از تخته سنگ بوده 
و به مریخ نورد کنجکاوی تعلق ندارد. ناس��ا روز جمعه چهارم ژانویه )15 دی( تصویر پانورامای 
جدیدی از محل حضور مریخ نورد کنجکاوی موسوم به Yellowknife Bay را در دهانه گیل 

مریخ منتشر کرد. 

شرکت های خصوصی فعال در حوزه گردشگری فضایی 
قصد دارند طی 12 ماه آینده تس��ت های تکمیلی پرواز 
فضاپیماهای خود را انج��ام داده و آغازگر عصر جدیدی 
در سفرهای فضایی باشند. شرکت های خصوصی مانند 
ویرجین گاالکتیک، اس��پیس ایکس و س��یرا ن��وادا در 
حال طراحی و آزمایش فضاپیماه��ای مختلف برای آغاز 
گردشگری فضایی و اعزام مسافر به فضا هستند. شرکت 
ویرجی��ن گاالکتیک که نمون��ه اولی��ه ای از فضاپیمای 
SpaceShipTwo  را طراحی کرده اس��ت، قصد دارد 
نخستین خطوط فضایی تجاری جهان را راه اندازی کند. در 

این پرواز زیر مداری، مسافران، سفری فراتر از جو زمین را تجربه کرده و زمین را از منظری که تنها 
فضانوردان قادر به دیدن آن هستند، مشاهده می کنند. فضاپیمای SpaceShipTwo  از اکتبر 
2010 تا آگوست 2012 میالدی،22 تست پروازی را با موفقیت سپری کرده است و محققان قصد 
دارند در سال جدید، تست پرواز فضاپیما با موشک هیبریدی را انجام دهند. موشک هیبریدی 
که برای انتقال فضاپیما به مدار زمین مورد اس��تفاده قرار می گی��رد، تاکنون 17 بار به فضاپیما 
 XCOR متصل شده و تست روشن شدن موتور بر روی زمین انجام شده است. شرکت خصوصی
Aerospace  نیز درحال طراحی فضاپیمای LynxI است. این فضاپیما نمونه اولیه ای از مدل 
نهایی Lunx Mark2   است که گردشگران فضایی را طی سال های آینده راهی فضا خواهد کرد.

آغاز گردشگری فضایی از سال ۲۰۱۳ »گل مریخی«؛ کشف جدید کنجکاوی

شهرس��تان نجف آباد در 27 کیلومتري غرب اصفهان واقع شده 
اس��ت. این شهرس��تان از ش��مال به شهرس��تان برخوار و میمه 
 از جنوب به شهرس��تان لنج��ان و از ش��رق به شهرس��تان هاي 
خمیني ش��هر و فالورجان و از س��مت غرب به شهرستان فریدن 

محدود مي شود.
بر اساس آمار گیري سال 1375 جمعیت این شهرستان 242195 

نفر است.
به لحاظ وجود حوزه علمیه نجف آباد، مش��اهیر ومفاخیر زیادي 
در این شهرستان وجود داش��ته، از جمله مرحوم حاج شیخ احمد 
حججي، مرحوم حاج شیخ ابراهیم ریاضي، مرحوم آیت اهلل یزدي 
و مرحوم حاج آقا سید باقر حس��ني، مرحوم حجت االسالم سید 
هادي طباطبایي، شهید محمد منتظري،حاج شیخ اسداهلل صفر 
نوراللهي، مرحوم حجت االسالم حاج آقا منصور، دکتر اسرافیلیان 

و مرحوم ابوالقاسم پاینده .
مردم شهرستان نجف آباد جایگاه واالیي از نظر اهمیت به آموزش 
براي خویش اختصاص داده اندکه درصد باالي باس��وادي در این 
شهرستان، برترین گواه بر این ادعاست. گفتنی است 83/8 درصد 

از جمعیت شهري نجف آباد  با سوادند.

دوچرخه س�واران عازم مرقد مطهر حضرت علی ابن 
موسی الرضا )ع( شدند

 تور 25 نفره دوچرخه سواری پرواز در آغازین لحظات صبح آفتابی 
س��یزدهمین روز از دی ماه س��ال جاری در ایام اربعین حسینی 
با ش��عار اقتدا، ایمان، ایث��ار و انتظار در میان بدرق��ه گرم مردم و 
مسئولین به سمت مرقد مطهر ثامن الحجج حضرت علی بن موسی 

الرضا )ع( با قرائت صلوات خاصه حضرت، بدرقه شدند.
در این بدرق��ه معنوی، س��یروس محمودی فرمان��دار نجف آباد 
 ضم��ن عرض تس��لیت ب��ه مناس��بت ای��ام س��وگواری حضرت 
اباعبداله الحسین )ع( گفت: تحسین می کنم عزیزانی را که عازم 
 حرکت به س��مت مرقد مطهر امام هش��تم)ع( هس��تند. حقیقتا

 قابل تحس��ین اس��ت. بنده به نمایندگی از مس��ئولین و ادارات 
شهرستان، این همت عالی را تحسین می کنم و آرزومندم سالم ما  

و مردم غیور نجف آباد را نیز به آن امام همام برسانید.
 ایشان در ادامه از تمام کسانی که در امر به ورزش و فرهنگ سازی

آن تبلیغ می کنند قدردانی کرد و یکی از مصادیق اشاعه فرهنگ 
الهی را امر به ورزش و زیارت دانس��ت و خواس��ت ت��ا اعضای تور 
دوچرخه س��واری پرواز، س��الم جمع حاضر و همه مردم مشتاق 

زیارت را به آقا برسانند.
در ادامه محسن خندان ش��هردار نجف آباد گفت: در طول شش 
س��ال گذش��ته ش��هرداری نجف آباد در حوزه فرهنگی اقدامات 
خوبی انجام داده اس��ت، از جمله س��اخت پارک فرهنگی و سالن 
ایده آل اجتماعات هزار نفره فرهنگس��رای خارون، افتتاح سالن 
چند منظوره فرهنگی- ورزش��ی یزدان پاک، ب��اغ بانوان، خرید 
عصارخان��ه اخالقی پس از 16 س��ال تالش برای تمل��ک، افتتاح 
کتابخانه فتاح الجنان که یک طبقه آن اختصاص به نابینایان دارد 
و آخرین حرکت، اعزام تیم زوار متشکل از 25 نفر دوچرخه سوار 
 به سمت مشهد مقدس به منظور بزرگداشت ایام شهادت حضرت 
اباعبداله الحس��ین)ع( و حضرت امام رضا )ع( و فرهنگ سازی و 

ایجاد انگیزه برای استفاده از دوچرخه به جای خودرو.
 خن��دان در ادام��ه اف��زود: ش��خصا ب��ه ص��ورت نمادی��ن برای 
فرهنگ س��ازی و تقابل با آلودگی هوا، چند روز قبل  همراه با تیم 
دوچرخه سواری و مدیر عامل شرکت نور که از دیگر اسپانسرهای 

گروه است از خیابان میرداماد به سمت باغ فردوس رکاب زدیم.
خندان سپس خبر از هماهنگی شهرداری های شهرهای در مسیر 

داد که آمادگی خود را جهت همکاری با تیم اعالم نموده اند.

روز اول 
تور دوچرخه سواری نجف آباد – مش��هد مقدس )پرواز( با آغاز از 
ارگ شیخ بهایی نجف آباد و استقبال مسئولین و مردم شهرستان 
نجف آباد، در خیابان میرداماد برگزار شد. در این روز، گروه پس از 
عبور از شهرستان های نجف آباد، اصفهان و مورچه خورت و پس 
از طی مسافت 130 کیلومتر وارد شهر میمه شده و مورد استقبال 

مسئولین شهرداری این شهر قرار گرفت. 

روز دوم 
تور دوچرخه سواری نجف آباد – مشهد مقدس با طی مسیری 170 
کیلومتری و با عبور از شهرستان های میمه، دلیجان و صرف ناهار 
در امامزاده عبداهلل، با ورود به ش��هر قم مورد استقبال مسئولین 

شهرداری قم قرار گرفت.

روز سوم   
 ت��ور دوچرخه س��واری پ��رواز، ابت��دا به زی��ارت ح��رم حضرت 
معصومه )س( رفته و س��پس مسیر قم تا گرمس��ار را رکاب زدند. 
در بدو ورود به شهر گرمسار و پس از اس��تقبال توسط مسئولین 

شهرداری، گروه در سرای ورزشکاران این شهرستان ساکن شد.

روز چهارم 
گروه پرواز مسیر بین شهرهای گرمس��ار تا دامغان را رکاب زده و 
توسط مسئولین شهرداری این شهرستان نیز مورد استقبال قرار 

گرفت و جهت اقامت و اسکان شبانه پذیرایی شد.

روز پنجم 
 گروه در ابتدای مسیر و در شهر دامغان، مورد استقبال مسئولین 
شهرداری دامغان قرار گرفت و با همراهی جناب آقای داوری معاون 
شهرداری دامغان مس��افت ورزشگاه ش��هر دامغان تا میدان امام 
رضا)ع( را رکاب زده و پس از بدرقه مسئولین شهرداری دامغان با 
عبور از شاهرود به میامی رسیده و با هماهنگی مسئولین شهرداری 

این شهر، در مجتمع فنی و حرفه ای میامی مستقر شدند.

روز ششم 
گروه دوچرخه سواری پرواز در ششمین روز حرکت خود به سمت 
مش��هد مقدس از میامی حرکت کرده و پس از طی مسافت120 
کیلومتر با ورود به استان خراس��ان رضوی به شهرستان داورزن 
رسید و مورد اس��تقبال مردم و ش��هردار این ش��هر قرار گرفت . 
سپس اعضای گروه با ش��رکت در مراس��م نماز جماعت مغرب و 
عشای مسجد جامع این شهرستان، مورد استقبال امام جمعه این 

شهرستان قرار گرفتند.  

طی اقدامی تحسین برانگیزدر نجف آباد صورت گرفت 

رکاب زدن تا اوج 
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