
محصوالت کشاورزی سالمی 
خواهیم داشت

»والیت و حکومت« 
منتشر شد 

شیوه برخورد با اراذل و اوباش اصفهانی در بررسی زاینده رود 

در همایش تولید محصوالت سالم مطرح شد

 بازگشت معدنی
6 به تیم ملی والیبال

خاک با پوشش جنگلی 
تا 40 برابر باران را جذب می کند 78

3

 سفر مافوق صوت
5 به تصویرکشیده شد

 انتخابات آینده 
چند قطبی است 

 در عکاسی خیابانی مراقب باشید
 به چه کسی شلیک می کنید 

ریی��س مرک��ز اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
 با تأکی��د بر این ک��ه حتما انتخابات ریاس��ت جمه��وری آینده 
چند قطبی خواهد ش��د، اولویت های اصلی کش��ور برای رییس 
جمهور بعدی را سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی و سیاست 

خارجی خواند. 

 سپاهان حکم اخراج 
ویسی را امضا می کند

رقابت های هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران 
در حالی از فردا با برگزاری پنج بازی آغاز می شود که 
 برگزاری شهرآورد قرمز و آبی در روز جمعه، بازی های

این هفته را تحت تأثیر قرار داده و اکثر رس��انه های 
ورزش��ی در طول هفت��ه اخیر مش��غول پرداختن به 
حواش��ی این بازی بوده ان��د. اما به غیر از ش��هرآورد 
س��رخابی ها، بازی های این هفته ارزش زیادی برای 
نمایندگان فوتبال اصفهان دارد و هر دو تیم سپاهان و 
ذوب آهن بعد از پیروزی های شیرین هفته گذشته...

س: زاینده رود[
]عک
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بسکتبال اصفهان نیاز به آرامش دارد، 
6

همین!

استان باید تبدیل به 
قطب ورزشی کشور شود7

 روز گذش��ته همایش تولید محصوالت س��الم و پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد تش��ویقی در اصفهان برگزار شد که در این 
همایش به تولید کنندگان محصوالت کشاورزی سالم از جمله 
محصوالت زراعی و باغی، گواهی استاندارد تشویقی اعطا شد و 
علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان، محمد نصر سرپرست 
سازمان جهاد کشاورزی اس��تان و محمدجواد سروش معاون 
مبارزه با آفات س��ازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی 
به ایراد سخن پرداختند که در ادامه گزیده ای از صحبت های 

مطرح شده در این همایش را می خوانید:

استاندار اصفهان:
 برگزاری همایش انرژی هسته ای و زندگی در اصفهان

   مدیریت اس��تان درصدد برگزاری همایش استانی انرژی 
هسته ای و زندگی در اصفهان است و در حال حاضر نیز اقدامات 
الزم در راستای برگزاری این همایش در استان دنبال می شود.

   همای��ش تولید محصوالت س��الم و پروان��ه کاربرد عالمت 
استاندارد تشویقی در راستای فرهنگ س��ازی استاندارد بودن 
محصوالت غذایی و تولید محصوالت س��الم در س��طح جامعه 

4برگزار شده است.

 دولت و مجلس 
به تفاهم نرسیدند

 هیچ کس حق 
عوام  فریبی ندارد

پلمب ماهانه 10 آرایشگاه 
مردانه در اصفهان

 احتکار خانگی برنج  در 
اصفهان تمامی ندارد

نگارخانه کوثر میزبان 
بوستان بسم ا... شد
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 759/ ش ب مورخ 1391/7/15 شورای محترم اسالمی شهر 
بهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی موارد ذیل و واگذاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. 
- واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت سطح شهر بهارستان به مدت یک سال برمبنای قیمت پایه کارشناسی 

ماهیانه 35/000/000 ریال
)شرایط شرکت در مزایده(

1. واریز وجه نقد معادل 29/400/000 ریال به حساب سپرده 0105829332005 به نام شهرداری بهارستان نزد بانک 
ملی بهارستان و یا ارائه ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار حداقل سه ماه بابت سپرده شرکت در مزایده واگذاری عملیات 

جمع آوری مواد قابل بازیافت
 2. پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه های نوبت اول و دوم و هزینه کارش��ناس دادگس��تری به عهده برنده مزایده 

می باشد.
3. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/11/11 به جز روزهای تعطیل.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1391/11/21 

محل دریافت اسناد مزایده: شهر بهارستان- خیابان آزادی- شهرداری بهارستان، قسمت امور قراردادها 
)تلفن: 03116811920(

زمان بازگشایی پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1391/11/23 رأس ساعت 15 بعدازظهر
احمدرضا پری - شهردار بهارستان

قابل توجه کلیه مجاورین و مالکان اراضی حاشیه رودخانه افوس فریدن
به استناد تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادالنه آب مصوب مجلس شورای اسالمی و به 
استناد ماده سه آیین نامه مربوط به حریم و بستر رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها 
و برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی به اطالع می رساند میزان 
بستر و حریم رودخانه افوس فریدن تعیین گردیده است. لذا الزم است برای کسب اطالع 
از حدود بستر و حریم تعیین شده و رعایت آن به شرکت آب منطقه ای اصفهان )اداره 
منابع آب فری��دن( مراجعه نموده و در صورت اعتراض ظ��رف حداکثر مدت یک ماه از 
تاریخ این اطالعیه، اعتراض خود را جهت رسیدگی تسلیم و رسید دریافت نماید. بدیهی 
است پس از پایان مهلت اعالم شده، رسیدگی به اعتراض های واصله مقدور نبوده و نظر 
شرکت آب منطقه ای که در حکم  نظر وزارت نیرو محسوب می گردد، قطعی خواهد بود.

اطالعیه

م الف/ 17399شرکـت آب منطقه ای اصفهـان



چهره روزیادداشت

 جلسه همدلی دولت و مجلس 
لغو شد

مع��اون پارلمانی رییس جمه��ور در نام��ه ای به مجلس، از لغ��و برنامه 
نمایندگان مجلس ب��ا دولت که قرار بود در نهاد ریاس��ت جمهور برگزار 
شود و از تک تک نمایندگان برای شرکت در آن دعوت شده بود، خبر داد. 
جواد جهانگیرزاده، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی در جلسه 
روز سه ش��نبه نامه لطف اهلل فروزنده، نماینده پارلمانی رییس جمهور را 

برای نمایندگان قرائت کرد. 

 حمایت دادستان سابق آمریکا 
از حقوق هسته ای ایران

به نق��ل از فرانت پیج، رمزی کالرک، دادس��تان س��ابق آمریکا و س��ارا 
فالن��درز، مدیر مرکز اق��دام بین الملل��ی آمریکا در اقدام��ی خالقانه به 
حمای��ت از ح��ق هس��ته ای ای��ران پرداختن��د. ای��ن دو نفر ب��ا تهیه 
 طوماری به نام »دس��ت ها را از ای��ران کوتاه کنید« ک��ه آن را به امضای 

آمریکایی ها می رسانند، سعی در حمایت از حق هسته ای ایران دارند.

 واکنش ایران 
به گروگانگیری در الجزایر

به دنبال بروز حوادث اخی��ر در منطقه عین امیناس الجزایر و به گروگان 
گرفته شدن تعدادی از کارکنان یک تأسیسات اقتصادی در این کشور، 
رامین مهمانپرست س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این اقدام 
تروریس��تی را محکوم و مراتب همدردی و همبس��تگی  مردم و دولت 
جمهوری اسالمی ایران را با خانواده های گروگان های کشته شده و دولت 

و ملت الجزایر ابراز داشت.

 ناگفته   تمدن 
از  مالقات  مردمی احمدی نژاد

استاندار تهران ضمن بیان چگونگی برخورد رییس جمهور با وزیر خود، 
پاسخگویی را از ویژگی های اصلی مسئوالن در دولت احمدی نژاد خواند. 
وی ادامه داد: مدیران و مس��ئوالن باید در مقابل مردم پاس��خگو باشند؛ 
خدای نکرده نباید مردم، فرماندار و س��ایر مس��ئوالن شهرس��تان را در 
اتاق های تو در تو و پش��ت میزهای آن چنانی ببینند. تمدن اضافه کرد: 
مس��ئول باید در معرض دید مردم قرار گیرد؛ چراک��ه دود آتش دوری 
از جامعه به چش��مان خود آنها می رود. اس��تاندار تهران با اشاره به یکی 
از مالقات های عمومی رییس جمهور خاطرنش��ان ک��رد: روزی در یکی 
از مالقات های رییس جمهور و س��ایر اعضای هیأت وزیران، گزارشی از 
مسئولی مبنی بر برخورد نامناسب یکی از وزرا با مردم به وی رسید. وی 
ادامه داد: رییس جمهور از این بابت بسیار ناراحت شد و دستور داد تا فرد 

را به نزد آن وزیر ببرند تا وزیر از او عذرخواهی کند.

ائتالف سه گانه، کانون وحدت 
حداکثری اصولگرایان شود

رضا طالیی نیک، فعال سیاس��ی با اش��اره به تش��کیل ائتالف سه گانه 
اصولگرایان اظهار ک��رد: این ائتالف می تواند کان��ون وحدت حداکثری 
اصولگرای��ان در انتخابات ریاس��ت جمه��وری یازدهم که خ��رداد ماه 
 س��ال آینده برگزار می ش��ود، باش��د. وی با تأکی��د بر این ک��ه ائتالف 
سه گانه باید س��ه رویکرد اصلی را برای موفقیت خود در ایجاد وحدت و 
پیروزی در انتخابات سال آینده پیش رو قرار دهد، افزود: حداکثرسازی 
ائتالف، ظرفیت سازی مدیریتی و ارایه برنامه کارآمد، سه عامل اساسی 
در موفقیت ائتالف سه گانه اصولگرایان خواهد بود.این نماینده مجلس 
هفتم، تصریح کرد: برای حداکثرس��ازی ظرفیت ائت��الف، هم افزایی با 
سایر اصوگرایان می تواند پوشش فراگیری ایجاد کند و این موضوع برای 
ظرفیت سازی مدیریتی انس��جام درونی ائتالف، مدیریت تعاملی برای 
انتخابات و  در نهایت تشکیل دولت تعیین کننده است. وی خاطر نشان 
کرد: ائتالف سه گانه اصولگرایان باید در جهت برنامه کارآمد، اولویت های 

اصلی در چهار سال آینده کشور را هدف گذاری کند.

 می خواهند فشار را بر نظام 
زیاد کنند

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که ادعای آزاد نبودن انتخابات توسط  فتنه گران مطرح شده، اظهار داشت: 
امروز طیف مختلفی مقوله انتخاب��ات آزاد را مطرح می کنند که به ظاهر 
قرابتی با هم ندارند، اما در استراتژی و مبانی متفاوت هستند و در تاکتیک 
به این نتیجه رسیده اند که از کلید واژه انتخابات آزاد استفاده کنند. وی با 
بیان این که هدف از کلید واژه انتخابات آزاد فشار بر نظام اسالمی در جهت 
تسلیم کردن شورای نگهبان است، افزود: آنها می خواهند فشار به نظام 
را تا حدی باال ببرند که شورای نگهبان را تسلیم خواسته های نامشروع و 

غیرقانونی خود کنند.

وقایع عراق چندین سال است که با فراز و نشیب گسترده ای روبه رو 
بوده و تنش های داخلی و خارجی به آن دامن زده است. از یک رو، 
احزاب و قومیت های داخلی عراق در برخی شرایط تعارض هایی را 
به وجود می آورند و از سوی دیگر، رفتارهای خصمانه و ماجراجویانه 
نیروهای غربی و ابزار ش��دن دولت های عربی باعث از دست رفتن 
ثبات در این کشور می شود. پس از سرنگونی صدام حسین و عماًل 
پایان تاریخ مصرف او برای اجرای منویات استکباری دولت ها غربی، 
چهره ش��رایط تا حدودی تغییر کرده و ن��وع تنش زایی ها ماهیت 
جدیدی یافت.  اما در این بین، به ویژه پس از سرنگونی صدام، نقش 
مرجعیت دینی در عراق و در ثبات هرچه بیش��تر آن قابل تأمل و 
توجه است. آیت اهلل سیستانی به عنوان بزرگ مرجع عالم تشیع، با 
 تأثیرات فکری و اندیش��ه ای در عرصه عمومی عراق و نشان دادن 
خط مشی روشن بینانه و متعادل برای رسیدن به وحدت حداکثری 
و ایجاد آرامش تالش کرده است. مشی آیت اهلل سیستانی در این 
حوزه، تأکید بر وحدت عمومی ملت عراق، قانون گرایی و پرهیز از 

بیگانگان بوده است. 
در ماجراهای اخیر و درگیری های فعل��ی عراق، باز هم این مرجع 
جهانی تش��یع با هم��ان تواض��ع و من��ش تعادل جویانه خویش 
پا به میدان گ��ذارده و تالش می کن��د تا عراق مس��یری نزولی را 
در مردم س��االری و سیاس��ت طی نکند. مارتین کوبل��ر، نماینده 
س��ازمان ملل متحد در عراق پ��س از دیدار اخیر خ��ود با آیت اهلل 
سیس��تانی، آن را موفق ارزیاب��ی کرده و حمایت خ��ود را از طرح 

مرجعیت دین��ی برای حل بحران این کش��ور اعالم ک��رد. وی در 
کنفرانس خبری از طرح حض��رت آیت اهلل سیس��تانی به عنوان 
گامی اساس��ی برای پایان بحران در عراق یاد کرد و گفت: مواضع 
آیت اهلل سیس��تانی برای پایان بح��ران در عراق کام��اًل منطقی 
و منصفانه ب��وده و نقش��ه راهی برای خ��روج ع��راق از بحران به 
ش��مار می آید. کوبلر درباره این دیدار تصریح کرد: دیدار بس��یار 
خوبی با آیت اهلل سیس��تانی داش��تم. نقش آیت اهلل سیستانی در 
 صحنه عراق بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت و به همی��ن دلیل به 
نجف اشرف آمدم تا با ایشان مشورت کنم و از مواضع وی در قبال 

تحوالت رخ داده آشنا شوم. 
همچنین در همین رابطه، هفته گذشته طرح آیت اهلل سیستانی 
برای برون رفت از وضعیت فعلی عراق، از سوی حجت االسالم شیخ 

عبدالمهدی کربالیی عنوان شد؛ این رهنمودها به این شرح اند:
1- تمامی احزاب سیاسی و مسئوالن قوه مقننه و مجریه از لحاظ 
شرعی و میهنی مسئول خروج از بحران عراق هستند و طرف های 

مختلف نباید همدیگر را متهم کنند.
2- ض��رورت توجه به درخواس��ت های مش��روع تمامی طرف ها 
و بررس��ی این خواس��ته ها طبق چارچوب های منطقی و اصول 

قانون اساسی
 3- ضرورت پرهی��ز از اقداماتی ک��ه به بحرانی تر ش��دن اوضاع و 
شورش های خیابانی منجر می ش��ود و لزوم اتخاذ اقداماتی برای 

آرام کردن اوضاع کشور

4- درگیر نش��دن س��رویس های امنیتی با تظاهرات کنندگان و 
برخورد حکیمانه با معترضین

5- سیاسی نکردن بس��یاری از امور از س��وی احزاب سیاسی در 
راستای کسب دستاوردهای سیاسی و حفظ بی طرفی 

قاس��م محمد الخفاجی، خبرنگار عراقی در این رابطه می نویسد: 
»مرجعیت به طور کل هم��واره بر تداوم سیاس��ت آرام و عاقالنه 
تا رس��یدن ب��ه تحول��ی اجتماع��ی و دگرگونی سیاس��ی مورد 
هدف تأکید داشته اس��ت. آیت اهلل سیس��تانی بارها تأکید کرده 
 که اس��تقالل و ثبات ع��راق نیازمن��د همکاری هم��ه جریان ها،

قدرت ها و نگ��رش های سیاس��ی و اجتماعی عراق اس��ت و باید 
دولتمردان عراق��ی مطابق با اص��ول متمدنان��ه و دموکراتیک و 

مدنی به گون��ه ای رفتار کنند 
که کش��ور وارد مسیری شود 
ک��ه از خونریزی های بیش��تر 
 و ه��در رفت��ن ج��ان اف��راد 
بی گناه در ام��ان بماند. عراق 
باید خود را س��عادتمند بداند 
 که از وجود چه��ره هایی مثل 
آی��ت اهلل سیس��تانی و دیگر 
مراج��ع عال��ی ق��در ع��راق 
برخ��ورد اس��ت. ای��ن چهره 
عالی مقام نخس��تین جایگاه 
را در دنی��ای سیاس��ت امروز 
دارد. ب��ه رغم این ک��ه برخی 
 طرف��داران طایف��ه گ��ری

 در کالب��د فتن��ه طایف��ه ای 
می دمند و برای آن نعره س��ر 
می دهند، تنها مرجعیت است 
 که از همه عراقی ها می خواهد

خویشتنداری کنند و از فرصت ها اس��تفاده کنند و اجازه ندهند 
کشور به سمت تجزیه یا تضعیف پیش رود.« 

 مواضع اصولی آیت اهلل سیس��تانی همچنان جری��ان دارد و البته 
رویکرد ایش��ان همان طور که ایجابی و در جهت استقرار ثبات در 
عراق است، از سوی دیگر بیگانگان را نیز بیگانه می پندارد و سازش 
بیهوده و غیر ارزشی را نامطلوب می شمارد. سال ها پیش  در خبرها 
آمده بود که ایشان پل برمر و دیگر سیاستمداران آمریکا را به حضور 
نپذیرفتند و آنان را اشغالگر نامیدند. این نشان از همان روحیه سلبی 
و ایجابی توأمان است که با اس��تفاده از آن، هم روح آزادگی حفظ 

می شود و هم صلح و پایداری صحیح رخ خواهد داد.

نقش مرجعیت در شرایط فعلی عراق چیست؟

اسد هرگز کناره گیری نمی کندخدا را شکر که هنوز آیت اهلل سیستانی هست...
س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه طی سخنانی 
در جمع رسانه های خارجی و روس��ی گفت: هر کسی که 
می خواهد ]بشار[ اسد از س��مت خود استعفا دهد، نزد وی 

برود و او را برای این کار متقاعد کند. 
وی اف��زود: قطری ها و ترک ها از ما می خواهند که اس��د را 
برای کناره گیری متقاعد کنیم، اما ما می دانیم که وی هرگز 
کناره گیری نمی کند و این موضوع نیز به ما ارتباطی ندارد. 
وزیر امور خارجه روس��یه ادامه داد: دلیل دش��منی قطر و 
ترکیه با س��وریه را درک نمی کنیم، این در حالی است که 
روابط آنها با سوریه ممتاز بوده است. سرگئی الوروف اضافه 
کرد: سرنوشت کسانی که از سمت خود کناره گیری کردند، 
باعث شده که اس��د به ضمانت های کس��انی که خواستار 

کناره گیری وی هستند اعتماد نکند. 

اوباما اعضای جدید دولت را 
معرفی  کرد

باراک اوباما پس از ادای سوگند برای آغاز دور دوم ریاست 
جمه��وری خود، احکام نامزدی رس��می س��ه عضو جدید 

کابینه اش را امضا کرد.  
وی با حضور در س��اختمان کنگره، اس��امی چاک هگل را 
برای وزارت دفاع، جان کری را ب��رای وزارت امور خارجه و 
جان برنان را به عنوان رییس جدید سیا اعالم کرد. این افراد 
در حالی معرفی می شوند که برای احراز این سمت ها نیاز 
به تأیید سنای آمریکا دارند. گفتنی اس��ت، اوباما در سال 
2۰۰۹ نیز قصد داشت برنان را به عنوان رییس سیا معرفی 
کند که وی نپذیرفت. دلیل ای��ن تصمیم، انتقادات فراوان 
درباره استفاده از روش های مناقشه برانگیز بازجویی علیه 

زندانیان سیا عنوان شد.

حال چاوز خوب است
وزیر خارجه ونزوئال از بهبود حال رییس جمهور این کشور 
خبر داد و عنوان داش��ت که وی به حدی خوب اس��ت که 
لطیفه گفته و می خندد. به نق��ل از بلومبرگ، الیاس خوآ 
با بیان ای��ن مطلب، گف��ت: در مالقاتی که ب��ا هوگو چاوز 
 در هاوانا داش��تم، رییس جمه��ور لطیفه تعری��ف کرده و 
می خندید. وزی��ر خارجه ونزوئال این مطل��ب را در توییتر 
خود منتشر کرده و در آن نوشته که در بیمارستان سیمک 
با چ��اوز دیدار ک��رده و ریی��س جمهور در مورد نشس��ت 
کشورهای آمریکای التین و کارائیب که در سانتیاگو برگزار 

می شود، دستوراتی به وی داده است.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

دولت به دنبال بهره برداری 
سیاسی است

مصباحی مقدم/ نماینده مجلس

درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید گفت، اگر بنا باش��د همه پول 
دریافتی را به مردم باز گردانند به این معناست که قدرت خرید مردم 
افزایش یافته، در حالی که باید گفت میزان عرضه ثابت اس��ت و این 
 حرکت، یعنی تورم ج��دی در جامعه. در این بخش س��ؤالی به وجود 
می آید که آیا این کار و حرکت دولت درس��ت اس��ت ک��ه بین مردم 
نقدینگی توزیع شود، اما از طرف دیگر عرضه ثابت باشد و بعد با افزایش 
قیمت ه��ا قدرت خری��د آنها 
کاهش پیدا کن��د؟ باید گفت 
که اثرات تورمی توزیع یارانه 
نقدی بیش از این سرسام آور 
 اس��ت و این طور ک��ه به نظر 
می آید دول��ت در پایان دوره 
خود ب��ا طرح این مس��ائل به 
دنبال بهره برداری سیاس��ی 

است.
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باید با گسترش منکرات در جامعه اسالمی قاطعانه مقابله شود

آیت اهلل نوری همدانی، از مراجع تقلید ش��یعیان با بیان این که در جامعه اسالمی باید با 
گسترش منکرات در جامعه قاطعانه مقابله شود، یادآور شد: علما و روحانیون بیش از همه 

به این وظیفه بزرگ الهی عمل کرده اند.

 آیت اهلل سیستانی 
با تأثیرات فکری و 

اندیشه ای در عرصه 
عمومی عراق و 

 نشان دادن 
 خط مشی  

روشن  بینانه و 
متعادل برای رسیدن 
به وحدت حداکثری 

و ایجاد آرامش تالش 
کرده است

 هیچ کس حق 
عوام  فریبی ندارد

 دولت و مجلس 
به تفاهم نرسیدند

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان این که هیچ کس حق ندارد 
عوام  فریبی کند و دروغ بگوید، گفت: ریشه برخی از مشکالت اقتصادی 
از تحریم هاست، اما س��وء مدیریت، خود زنی و خود تحریمی هم در کنار 
تحریم های اقتصادی وجود داش��ته که با مدیریت درست، می شد از این 

مسائل جلوگیری کرد. 
وی ادامه داد: این تحریم ها، اقتصاد و زندگی مردم را هدف قرار داده اند و 
از این رو، رهبر فرزانه انقالب مقابل این تحریم ها بر روی آوردن به اقتصاد 
مقاومتی تأکی��د دارند؛ حال همان  گونه که در جن��گ تحمیلی به جهاد 
دست زدیم، باید مقابل تحریم های اقتصادی نیز جهاد کنیم. رضایی در 
ادامه، تجربه هشت سال دفاع مقدس را عامل مصونیت  بخش دایمی نظام 

اسالمی و بازدارنده دشمنان برای تکرار تهاجم دانست.

احمد توکلی در تذکر آیین نامه ای به اس��تناد م��اده 188 آیین نامه داخلی 
مجلس، اظهار داشت: طبق این ماده تصریح شده، چنانچه الیحه بودجه ساالنه 
تا تاریخ تعیین شده که  15 آذرماه است به مجلس تقدیم نشود، دولت موظف 
اس��ت الیحه چند دوازدهم تقدیم کند. وی خطاب ب��ه ابوترابی نایب رییس 
مجلس که ریاست  جلسه را بر عهده داش��ت، گفت: شما که از مهرماه تالش 
کردید که دولت سر وقت الیحه را بدهد و متأسفانه موفق نشدید، بهتر است که 
ماده 188 آیین نامه را به دولت تذکر دهید که همراه با الیحه بودجه ۹2 باید 
الیحه چند دوازدهم را هم تقدیم مجلس کند. توکلی خطاب به ابوترابی، ادامه 
داد: این که تأکید  کردید که سعی در تفاهم با دولت می شود، باید بگویم که ما 
هم سعی می کنیم تا تفاهم شود، ولی تقاضا می کنم  گزارش مبسوط تری به 

نمایندگان بدهید که هنوز تفاهم برقرار نشده است. 

روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار گزارشی از نصب بنر بزرگ 
اوباما به همراه شمر در میدان ولیعصر تهران، این امر را اتفاقی 
نادر در تاریخ جمهوری اس��المی دانس��ت. گاردین با اشاره 
 به این نماد سازی، نوش��ت: نصب تابلو اوباما به همراه شمر 
می تواند نمونه ای از تبلیغات ضدآمریکایی تلقی ش��ود، در 
حالی که در داخل آمریکا مخالفان سیاسی اوباما حتی وی 
 را متهم می کنند که مسلمان است، اما در ایران این مسأله 
 می تواند نقطه قوت او باش��د. گاردین در ادامه می نویس��د:

نصب این بنر جدی��د در تهران ب��ا هدف از بی��ن بردن این 
تش��ابهات نمادی نام خانوادگ��ی اوباما و ریش��ه خانوادگی 
او با سنت شیعی در اس��الم اس��ت. گاردین می نویسد: در 
تابلوی نصب ش��ده نیز ش��مر امان نامه ای در دس��ت دارد 
و در حالی ک��ه اوباما و ش��مر در کن��ار هم و کم��ر به کمر 
ایس��تاده اند، این شعار نوش��ته ش��ده:»با ما باش )اشاره به 
نام خانوادگی اوباما(، در امان باش.« تش��بیه امان نامه شمر 
 در این بنر به درخواس��ت های آمریکا اتحادیه اروپا و آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای از ایران برای توقف فعالیت های 
هسته ای می تواند حاوی این پیام به مخاطب باشد که این 
درخواست ها مشابه امان نامه شمر حیله ای بیش نیستند و 
هر کس در داخل ایران فریب این حرف ها را بخورد در واقع، 

خائن به دین و ایمان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تشریح جزییات بازدید 
شش ساعته چهار نفر از اعضای این کمیسیون از زندان اوین، 
از گفتگو با زندانیان امنیتی مانند محمد بهش��تی، محسن 
میردامادی و مه آفرید خسروی خبر داد.مهدی دواتگری در 
مورد بازدید روز دوشنبه تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی از زندان اوین، گفت: ابتدا نشس��تی با مسئوالن زندان 
داشتیم و در مورد مسائل و مش��کالت زندانیان و همچنین 
چگونگی برخورد مسئولین زندان با زندانیان صحبت کردیم 
و بعد از آن اعضای کمیس��یون از بخش های مختلف زندان 
ازجمله امکانات رفاهی، بخش قرنطینه، بهداری و بندهای 
عمومی و امنیتی این زندان بازدید کردند و در حین بازدید، 
پای صحب��ت زندانیان نشس��تند و زندانی��ان بند عمومی 
مشکالت خود را مطرح کردند. از دواتگری سؤال شد که آیا از 
بندهای امنیتی هم بازدید کردید که پاسخ داد: از بند 2۰۹ و 
35۰ که مربوط به جرائم امنیتی است بازدید کامل و جامعی 
داشتیم و در این بندها با برخی از زندانیان گفتگو کردیم که 
از بین آنها آقایان میردامادی، مؤمنی و بهشتی نظرات خود را 
مطرح کردند.  همچنین در این بازدید با متهمین بیمه ایران 
و اختالس سه هزار میلیاردی هم گفتگو داشتیم که آنها هم 
از کم و کیف پرونده خود و همچنین نح��وه زندگی و موارد 

موجود در پرونده شان مواردی را مطرح کردند. 

رییس مرکز اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
 با تأکید بر این که حتما انتخابات ریاس��ت جمهوری آینده 
چند قطبی خواهد شد، اولویت های اصلی کشور برای رییس 
جمهور بعدی را سر و س��امان دادن به وضعیت اقتصادی و 

سیاست خارجی خواند. 
 حجت االسالم حسن روحانی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر 
 این که مهم ترین چالش های پیش روی دولت آینده را چه

می دانید، اظهار کرد: دولت بعد چالش های بسیاری پیش رو 
خواهد داشت و کار رییس جمهور آینده بسیار سخت خواهد 
بود. وی افزود: حداقل درباره موضوعات اقتصادی مشکالت 
بسیار بزرگی پیش روی دولت آینده خواهد بود. رییس مرکز 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این 
سؤال که اولویت های دولت آینده برای شروع به کار چیست، 
تصریح کرد: با شرایط فعلی در خصوص ارز، وضعیت نرخ کاال، 
اوضاع تجارت خارجی و... معضالت فراوانی در حوزه اقتصادی 
گریبانگیر دولت آینده است. وی ادامه داد: در بحث سیاست 
خارجی مشکالت زیادی وجود دارد که موضوع تعامل با دنیا، 
اصلی ترین آن است. همچنین در مسائل مالی، مسائل پولی و 
بانکی، مسائل اجتماعی و در خصوص شکاف های زیادی که 
بین اقشار جامعه به وجود آمده، مشکالت فراوانی داریم که 

دولت آینده با همه این موضوعات مواجه خواهد بود. 

جواد کریمی قدوس��ی، نماینده مش��هد و کالت در جلسه 
علنی پارلمان در تذک��ری آیین نامه ای، ب��ا تأکید بر حفظ 
شأن و جایگاه مجلس، اظهار داش��ت: برخی از نمایندگان 
در جلسات مشترک با دولت ش��رکت می کنند، اما این حق 
همه نمایندگان مجلس است که بدانند در نشست مشترک 
دولت و مجلس در محضر رهبر معظم انقالب چه گذش��ت. 
وی افزود: باید روش��ن شود که در جلس��ه مشترک دولت و 
مجلس در محضر رهب��ر انقالب، چه تعهدات��ی دادید؟ چه 
زمانی مشخص شد که به جمع بندی برسید؟ چه کسانی قرار 
شد در نشست های مش��ترک دولت و مجلس حضور یابند؟ 
کریمی قدوسی همچنین یادآور ش��د: ما برخی موضوعات 
را ش��نیده ایم که جای نگرانی دارد. احساس ما بر این است 
که رهبر معظم انقالب از فضای موج��ود رضایت ندارند، در 
حالی که ایشان بارها فرمودند بسیاری از مشکالت کشور با 
همدلی بین مسئوالن حل می شود. نگرانیم اگر همین طور 
پیش برویم، بار دیگر شاهد تکرار تاریخ باشیم. این نماینده 
مجلس در بخش دیگری از س��خنانش، گفت: رهبر انقالب 
کشتی نظام و انقالب را هدایت می کنند و همه ما خادم ملت 
هستیم؛ چطور در این جلسات افرادی شرکت می کنند که 
ما هیچ اطالعی نداریم و باید از روزنامه ها یا رسانه ها، از وجود 

چنین جلسات مشترکی آگاه شویم؟

مجلس انتخاباتبین الملل مجلس

تفسیر گاردین از 
نصب بنر اوباما در تهران

 بازدید 6 ساعته 
مجلسی ها از اوین

 انتخابات آینده 
چند قطبی است 

در جلسه مجلس و دولت 
در حضور رهبر چه گذشت؟ 
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یادداشت

 پلمب ماهانه 10 آرایشگاه مردانه 
در اصفهان 

رییس اتحادیه آرایش��گران مردانه اصفهان به ایسنا، گفت: افزایش 
آرایشگاه های مردانه در اصفهان بزرگ ترین چالش صنف آرایشگران 
 این شهرستان اس��ت و بازرس��ان این صنف به طور میانگین ماهانه 

10 واحد آرایشگاه مردانه متخلف را پلمب می کنند. 
اصغر شجره طوبی با اشاره به فعالیت یکهزار و 600 آرایشگاه مردانه 
در اصفهان اش��اره کرد و افزود: تنه��ا برای این تعداد آرایش��گاه در 
اصفهان و بخش های مرکزی شهرستان های استان پروانه کسب صادر 
شده اس��ت. وی به عدم حمایت دولت از آرایشگاه های مردانه اشاره 
کرد و ادامه داد: هزینه های مصرفی در آرایشگاه ها روز به روز افزایش 
می یابد و این در حالی است که هیچ گونه حمایت مالی از آرایشگران 

مردانه انجام نمی شود. 
رییس اتحادیه آرایش��گران مردانه اصفهان با بیان این که نرخ های 
مصوب شده برای آرایش��گران مردانه با هزینه های مصرفی و جانبی 
همخوانی ن��دارد، گفت: ام��روزه هزین��ه تجهیزات م��ورد نیاز در 
آرایش��گاه ها و همچنین هزینه های بیمه، تهیه تجهیزات بهداشتی 
و آتش نشانی فش��ار زیادی را از نظر مالی به آرایش��گران وارد کرده 
است. وی به رشد قارچ گونه آرایشگران مردانه در اصفهان اشاره کرد 
و ادامه داد: بسیاری از این آرایش��گاه ها به صورت غیر مجاز فعالیت 
می کنند که به صورت میانگین ماهانه 10 آرایشگاه مردانه در اصفهان 

پلمب می شود.

خبر ویژه

اس��تان اصفهان 250 مرکز ترک اعتیاد دارد که صد مرک��ز آن زیر نظر 
بهزیس��تی و150 مرکز دیگر زیر نظر دانشگاه علوم پزش��کی قرار دارد. 
چنین مراکزی که در سطح شهر تبلیغ کرده اند، اصالً مورد تأیید بهزیستی 
نیس��تند. هیچ کس حق ندارد با تلفن چیزی با عنوان درمان به دیگری 
تحویل بدهد و این در حالی است که فرد معتاد باید حتماً برای درمان به 
مطب مراجعه کند. تجویز دارو همراه با معاینات پزشکی، روانی و مددکاری 

اجتماعی است و فقط مراکزی 
مورد تأیید ما هس��تند که تابلو 
معتبر هم��راه ب��ا درج مجوز از 
 بهزیس��تی ی��ا علوم پزش��کی 
دارن��د. مراکزی اج��ازه تبلیغ 
دارند که نام مرک��ز، نوع مجوز، 
درمان س��رپایی و مشخصات 
کامل محل)مطب( و نام پزشک 

را عنوان کنند. 
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چهره روز
تخریب فریدونشهر با ورود صنایع آالینده

اس��تاندار اصفهان گفت: نباید صنایع آالینده را به فریدونشهر و س��میرم ببریم؛ زیرا با این 
کارها آلودگی هوا، خاک و آب را به این مناطق می بری��م و بارش های خوب این مناطق را 

نیز از دست می دهیم.

3
گزارش

 برگزاری همایش »نقش 
رسانه ها در مدیریت بحران«

گروه ش�هر- مدیر ستاد بحران اس��تان اصفهان گفت: 
همایشی یک روزه برای تبادل اطالعات مدیریت بحران 
با رسانه ها با عنوان نقش رسانه در مدیریت بحران برگزار 

می شود. 
منصور شیشه فروش در نشس��ت هماهنگی که با حضور 
تنها تعداد مع��دودی از دعوت ش��دگان برگزار ش��د، با 
 اش��اره به نقش رس��انه در مدیریت بحران گفت: رسانه 
می تواند در مدیریت بحران مؤثر باش��د و با جهت دهی 
مناسب در ضعف آن، به ستاد بحران کمک کند. وی افزود: 
وقتی رسانه ای بدون این که اطالعاتی در مورد حادثه رخ 
داده داشته باشد اقدام به درج اخبار از آن حادثه می کند، 
 باعث می شود تا در اذهان عمومی تشویش ایجاد شود و 

بر شدت آن حادثه بیفزاید. 
مدیر س��تاد بحران اس��تان ب��ا اذعان ب��ر این ک��ه باید 
خبرن��گاران و رس��انه ها در م��ورد انع��کاس اخب��ار 
ح��وادث تخصص��ی عم��ل کنن��د، متذک��ر ش��د: در 
 خصوص اخباری ک��ه در حوزه ح��وادث در اصفهان رخ 
می دهد، باید رس��انه ها مخصوصا نماین��دگان خبری 
آنها دقت نظر بیشتری داشته باشند؛ زیرا اگر حادثه ای 
در اصفهان به وقوع بپیوندد و با اش��تباه یک خبرنگار در 
انعکاس آن حادثه بحران تلقی شود، به مراتب می تواند 

تبعات منفی به دنبال داشته باشد. 
وی ادام��ه داد: مدیری��ت بح��ران اس��تانداری ب��ه 
هم��راه نهاده��ای از قبی��ل ش��رکت ف��والد مبارک��ه 
اصفه��ان و ذوب آه��ن قص��د دارد ت��ا برای مش��خص 
 ش��دن جای��گاه رس��انه در مدیری��ت بحران همایش��ی 
 ی��ک روزه همراه با کارگاه های آموزش��ی برگ��زار کند. 
شیشه فروش با تأکید بر این که در کنار این همایش قصد 
برگزار کردن کالس های آم��وزش تخصصی خبرنگاران 
در حوزه مدیریت بحران را داریم، خاطر نشان کرد: ستاد 
بحران استان با همکاری خانه مطبوعات قصد دارد برای 
سامان دادن به انعکاس اخبار تخصصی بحران در رسانه ها 
اقدام به آموزش خبرنگاران تخصصی در رسانه ها کند تا 

از این طریق، بر تقویت این بخش کمک کند. 
گفتنی اس��ت، همایش نقش رس��انه در مدیرت بحران 
9 بهم��ن ماه در ت��االر ش��هروند و با حضور رس��انه ها و 
خبرن��گاران اس��تان برگزار می ش��ود که با س��خنرانی 
مسئولین استانی، اساتید دانشگاه و برگزاری کارگاه های 

آموزشی ادامه پیدا می کند.

قتل، زورگیری باس��الح، قدرت نمایی خیابانی، نزاع دسته جمعی 
و تجاوز تنها بخشی از جرائمی است که به پدیده ای به نام اراذل و 
اوباش در جامعه دامن می زند. طرح های ضربتی برخورد پلیسی با 
این افراد، چند سالی است که به صورت ویژه در دستور کار نیروهای 
انتظامی ق��رار گرفته و در ای��ن میان، آنچه از منظر کارشناس��ان 
در این حوزه بیان می ش��ود، لزوم برخوردهای پلیسی با تکیه بر 
 اقدامات روان شناس��انه و رفتار شناختی اس��ت که می تواند در 
ریشه کن کردن چنین پدیده ای در جامعه، نقش مؤثری داشته 
 باش��د؛ اقداماتی که لزوم آس��یب شناس��ی جدی در بروز چنین 
پدیده هایی و برنامه ریزی مؤثر برای حذف عل��ل زیربنایی آن را 
یادآور می ش��وند. در طول تاریخ معاصر ایران، باندهای حرفه ای 
اراذل و اوب��اش همواره از طرف بیگانگان برای رس��یدن به اهداف 

خاص تربیت شده اند.
تأکید بر لزوم برخورد قاطعانه پلیس با اراذل و اوباش مسأله ای بود 
که شهروز افخمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر آن تأکید 
داشت:»دستگیری وجمع آوری اراذل و اوباش می تواند گام مهم 

 و محکمی در جهت رس��یدن به امنیت اجتماع��ی و جلوگیری از 
شکل گیری باندهای حرفه ای خالفکاران باشد که می تواند سالمت 

روانی را در جامعه با کاهش جرائم ایجاد کند.«

برخورده�ای اخی�ر ب�ا اراذل و اوب�اش، جرائ�م را 
زیر زمینی می کند

»برخوردهای اخیر ب��ا اراذل و اوب��اش تنها به زیرزمینی ش��دن 
آس��یب ها و جرائم م��ی انجام��د« ؛ این صحبتی بود که حس��ن 
موس��وی چلک، رییس انجمن م��ددکاران اجتماعی کش��ور به 
آن اش��اره کرد و باور داش��ت که دیوارهای زندان چ��اره و درمان 
 آسیب ها و معضالت اجتماعی نیست. او حرف هایش را این گونه

ادامه م��ی دهد: »موضوع جرائ��م اجتماعی، موضوعی اس��ت که 
همه جوامع به آن دچار هس��تند و هر جامعه ای برای کنترل آن، 
راهکارهای مختلفی را از پیشگیری تا مجازات پیش بینی می کند. 
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته باید بررسی شود 

که چه رویکردی در کشور ما نتیجه مطلوبی دارد«.

برخورد با اراذل و اوباش در اصفهان مثل تهران نیست
یکی دیگر از مباحثی که در ادامه این گزارش می توان بر آن تأکید 
داشت، اجرای این طرح در شهرهای دیگر کشور است که نمونه بارز 
آن را می توان به استان های مرزی اشاره کرد، ولی در مرکز کشور 
این مسأله صدق ندارد و هنوز ش��اهد این نیستیم که برخوردی با 
نام طرح اراذل و اوباش توس��ط نیروی انتظامی و مقامات قضایی 

صورت گرفته باشد. 
حس��ین حس��ین زاده، رییس پلیس آگاهی اصفهان که اصفهان 
را ش��هری مردم محور می خواند، در این باره دیدگاه جالبی دارد: 
»هر چند پلیس اصفهان با هررفتاری که امنی��ت و آرامش مردم 
را به خطر بین��دازد برخورد می کند، اما برخورد ب��ا اراذل و اوباش 
در اصفه��ان همانند تهران نیس��ت. اصفهان پایتخ��ت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی اس��ت و به محض این که شخص خالفکاری 
آغاز به رشد می کند، مردم خودشان با آن برخورد می کنند. مردم 
محالت و نیز پایگاه های بسیج اجازه رشد و نمو را به چنین افرادی 
نمی دهند و مصداق های تحرکات مجرمانه اراذل و اوباش تهران را 
در اصفهان نداریم«. این حرف های امیدوارانه که مردم را بیش از 
پیش با پلیس همراه و همکار می س��ازد، با ارایه دیدگاهی دیگر از 
سوی پلیس مقتدر اصفهان ادامه می یابد:» پلیس اصفهان اصراری 
ندارد که کسانی را معرفی کند و بگوید که این افراد اراذل و اوباش 
هستند. البته اتفاقاتی هم که در تهران رخ می دهد، یک مورد آن در 
اصفهان نیز  نمی افتد. بیشتر مجرمان و متهمان حرفه ای در اصفهان 
شناسنامه دار هستند و به محض تحرکات و جا به جایی طی برنامه 
مدون پلیس، ای��ن مجرمان حرفه ای به ص��ورت روزانه، هفتگی و 
ماهانه رصد می شوند. یک هماهنگی بین نیروی انتظامی و قضایی 
 فراهم ش��ده که اختیارات م��ادی برخورد با مجرمان س��ابقه دار

را به نیروی انتظامی داده اند. بر این اس��اس، استراتژی برخورد با 
مجرمان، یک اقدام پیشگیرانه است و اصفهان همانند تهران چنین 

برخوردی را ندارد«.

آیا این برخوردها نتیجه دارد؟
همه این موارد در حالی است که قوه قضاییه و ناجا بر اساس قانون 
به وظایف خود عمل می کنند، اما  باید جواب این س��ؤال را یافت 
که انتخاب این رویکردها تا ب��ه امروزچه تأثیری در حل معضالت 
اجتماعی داشته و چقدرتوانسته امنیت را در جامعه برقرار کند و 
افراد مجرم را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد.یادمان نرفته ما زمانی 
معتادان را اعدام کردیم ؛ آیا اعدام معتادان باعث شد تا افراد کمتری 
به س��مت اعتیاد گرایش پیدا کنند و یا سن اعتیاد امروز در کشور 

پایین آمده است؟!

شیوه برخورد با اراذل و اوباش اصفهانی در بررسی زاینده رود 

مردم نگران نباشند؛ مجرمان حرفه ای اصفهان شناسنامه دارند 

 بیش از یک ماه از آغاز طرح مبارزه با اراذل و اوباش در کشور مخصوصا در تهران بزرگ می گذرد، ولی 
داوود 
شیخ جبلی

 
هنوز خبری از اجرای این طرح در اصفهان نیست و اگر هم هست چندان جدی به نظر نمی رسد. این 
مورد عالمت سؤالی را در اذهان رسانه ها و مردم ایجاد کرده که چه دلیلی باعث شده تا این طرح در 
دیگرشهرها اجرا نشود و یا این که به تأخیر بیفتد، این در حالی است که انتشارروزانه اخبار توسط نیروهای انتظامی در خصوص 

برخورد با مجرمان شهر و استان، لزوم برخوردهای جدی تر و رسانه ای کردن آنها را بیش از پیش بدیهی می سازد.

 تبلیغات دیواری درمان با متادون  
مورد تأیید بهزیستی نیست
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان  

محمود محمدزاده

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به 

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

89/500/0002/063/221/004جاریخط انتقال فاضالب کرکوند مبارکه91-4-355

81/500/0001/795/780/948جاریلوله گذاری فاضالب در سطح شهر مبارکه91-4-356

31/000/000617/191/617جاریاجرای قسمت باقیمانده خط انتقال فاضالب  چمگردان91-4-357

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/11/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/11/15

 WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان از کلیه متقاضیان حقیقی 
و حقوقی جهت مش��ارکت در امر طراحی و اجرای س��فره هفت سین در ایام 
نوروز با موضوعاتی چون )1- نوروز و فص��ل بهار 2- نمادهای مطابق با هویت 
فرهنگی شهر اصفهان 3- ایام فاطمیه )س(( دعوت به همکاری می نماید، لذا 
متقاضیان می توانند تا تاریخ 15 بهمن 91 جهت دریافت فرم مش��خصات به 

سایت )www.esfahanfarhang.ir( مراجعه نمایند. 
سازمان فرهنگی- تفریحی ش��هرداری اصفهان: خیابان 22 بهمن- مجتمع 

اداری امیرکبیر- شماره تماس: 2656848

فراخوان
پیمانکاران مجری طرح سفره های هفت سین

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

پیرو آگهی مزایده شماره 19072 مورخ 91/08/03 شهرداری آران و بیدگل 
در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1632 تاریخ 90/12/03 شورای اسالمی 
ش��هر آران و بیدگل نس��بت به فروش تعدادی قطعه زمین واقع در ش��هرک 
سلیمان صباحی بیدگلی ) انتهای بلوار یک ( با قیمت پایه کارشناسی با شرایط 
خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت 
به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و 
بیدگل مراجه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

 ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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تلفکس

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس�گان )اصفهان( در نظر دارد 150 
دس��تگاه رایانه را از طریق مناقصه خری��داری نماید. لذا از کلیه اش��خاص 
حقوقی و حقیقی دعوت می شود به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی به اداره 
تدارکات یا س��ایت www.khuisf.ac.ir این واحد دانشگاهی مراجعه و 

اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
شرایط:

هزینه درج آگهی و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

دانشگـاه آزاد اسالمی واحد خوراسـگان )اصفهان(



چهره روزیادداشت

اصفهان رتبه نخست 
کیفیت فرش دستباف را در کشور دارد

رییس انجمن فرش دس��تباف خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: فرش دس��تباف اصفهان رتب��ه اول را از نظر کیفیت 

در کشور دارد.
باقر صیرفی��ان با بیان این که 12/5 درصد فرش دس��تباف کش��ور 
 در اس��تان اصفهان تولید می شود، اظهار داش��ت: ساالنه600 هزار

متر مربع فرش دستباف در اصفهان بافته می شود.
وی میزان تولید این محصول در کشور را چهارمیلیون و900 هزار متر 
مربع عنوان کرد. رییس انجمن فرش دستباف خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان اعالم کرد: در استان اصفهان460 هزار و در 

شهر اصفهان40 هزار بافنده فرش دستباف وجود دارد.
وی با بیان این که تولید فرش دس��تباف ایران در جهان رتبه اول را 
داشت، گفت: متأس��فانه در حال حاضر در حال نزول از این جایگاه 
هستیم.صیرفیان ادامه داد: صادرات این کاال، هم به دلیل تحریم ها 
و هم به خاطر کاهش میزان تولید، کم شده اس��ت. وی یادآور شد: 
پاکستان، چین و هند رقبای ایران در این حوزه هستند. رییس انجمن 
فرش دستباف خانه صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان با اشاره به 
این که فرش، آخرین کاالی لوکسی است که مردم به خرید آن رغبت 
نشان می دهند، تصریح کرد: مرکز ملی فرش هر ساله از بهمن ماه تا 
عید نوروز جشنواره ای با شعار »هر فروشگاه، یک نمایشگاه« برگزار 

می کند که بر خرید مردم تأثیری مثبت دارد.

خبر ویژه

4
 احتکار خانگی برنج  در اصفهان تمامی ندارد

علیرضا همدانیان معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان گفت:30 هزار تن برنج مرغوب به اصفهان وارد 
شده است که این میزان، چندین برابر نیاز استان است، ولی صف های خرید برنج هر روز متراکم تر 

می شود و علت اصلی تقاضای زیاد مردم برای خرید برنج، ایجاد مباحث روانی است.
 جوان بودن جمعیت کشور

برنامه های دهه فجررا مهم تر می کند 
	حسین	کشایی		

	مدیرعامل	مخابرات	استان	اصفهان	

 درصد زیادی ازجمعیت کش��ور، جوان هس��تند واین مس��أله نش��ان 
 می دهد که بزرگداش��ت ایام دهه فجر از اهمیت وحساس��یت ویژه ای

برخورداراست. برخی افراد، نظرات، انتقادات وپرسش هایی درخصوص 
انقالب اسالمی دارند که در همین مراسم ها به دنبال پاسخ آن هستند 
و انقالب کبیر اس��المی ایران چون به دس��ت مردم انجام ش��ده اس��ت 
پ��س بای��د از آن پاسداش��ت 
 درس��ت، اصولی، منطقی و با 
برنام��ه ریزی ص��ورت بگیرد. 
انتقال فرهنگ انقالب اسالمی 
مس��تلزم آن اس��ت که نسل 
انق��الب پیام خود را به نس��ل 
جدید منتقل کن��د و ما در این 
راه بایستی مسیر را به درستی 

شناخته و متحد گام برداریم.
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استاندار اصفهان:
 برگزاری همایش انرژی هس�ته ای و زندگی 

در اصفهان
   مدیری��ت اس��تان درصدد برگ��زاری همایش 
استانی انرژی هسته ای و زندگی در اصفهان است و 
در حال حاضر نیز اقدامات الزم در راستای برگزاری 

این همایش در استان دنبال می شود.
   همای��ش تولی��د محص��والت س��الم و پروانه 
کاربرد عالمت اس��تاندارد تش��ویقی در راس��تای 
فرهنگ سازی اس��تاندارد بودن محصوالت غذایی 
و تولید محصوالت سالم در س��طح جامعه برگزار 

شده است.
   همایش های اخیر برگزار شده در استان حول 

محور مباحث بهداشت و س��المت مردم و ارتقای 
مباحث زیس��ت محیط��ی بوده اس��ت و مدیریت 
استان در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 

تالش می کند.
   اگ��ر چ��ه ام��روز تهدید های��ی از بخش های 
مختلف علیه اس��تان وجود دارد، اما با اس��تفاده 
از برنامه ریزی های جامع و قانونمند در راس��تای 
برطرف ش��دن تمام این تهدید ها، اقدامات الزم را 
انجام می دهیم و تمام این تهدید ها باید در سطح 
جامعه شناسایی شوند و مسئوالن باید از دل این 
تهدید ها فرصت هایی را برای ارتقای سطح جامعه 

ایجاد کنند.
   تمام مسائل موجود در استان با محور سالمت 

دنبال می شود و حفظ و ارتقای سالمت موجود در 
سطح جامعه از اهمیت بس��یاری برخوردار است 
و تمام مسئوالن باید در راس��تای این هدف مهم 

تالش کنند.
   در زمینه مباحث جهاد کش��اورزی در راستای 
طرح های آبخیزداری و در بحث وزارت نیرو نیز در 
زمینه ایجاد سد ها اقدامات الزم را انجام می دهیم.

   اکثر مجموعه ها و دستگاه های اجرایی استان در 
راستای کاهش و برطرف شدن آالینده های زیست 
محیطی در استان تالش می کنند و صدا و سیما هم 
باید در راستای فرهنگ س��ازی در زمینه افزایش 
اطالعات مردم برای مقابله با آلودگی های زیست 

محیطی تالش کند.

   حفظ محیط زیست، توجه به سالمت انسان و 
ارتقای کیفیت زندگی از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و استفاده از انرژی های هسته ای در راستای 

دستیابی به این هدف مهم نقش مؤثری دارد.

معاون مبارزه ب�ا آفات س�ازمان حفظ 
نباتات وزارت جهاد کشاورزی:

س�موم کش�اورزی از س�بد یارانه ها خارج 
شده است

   طی پنج س��ال گذش��ته سموم کش��اورزی از 
س��بد یارانه ها خارج ش��ده و تا زمانی که سم جزء 
س��بد یارانه ها بود، 37هزار تن س��م وارد کش��ور 

می شده است.
   رشد و توس��عه اقتصادی، دس��تیابی به امنیت 
غذای��ی و تولید غ��ذای کافی و س��الم، مهم ترین 
محور های فعالیت جهاد کشاورزی به شمار می رود.

    در گذش��ته بحث افزای��ش کمیت محصوالت 
کشاورزی مطرح بوده است، اما طی دو دهه گذشته 
افزایش کیفیت محصوالت و تولیدات کشاورزی از 

اهمیت بسیاری برخوردار شده است.
   در گذش��ته اس��تفاده بی روی��ه از کود و س��م 
سبب وقوع انقالب های س��بز در دنیا شده است و 
همچنین در گذشته افزایش نا آگاهانه محصوالت 
کش��اورزی پایداری نداشته اس��ت و شکاف میان 
جوامع، افزایش فق��ر، محرومیت و گرس��نگی از 
عوامل اس��تفاده بی رویه از کود و س��م در راستای 

تولید محصوالت کشاورزی محسوب می شود.
   در حال حاضر تولید محصوالت و غذای س��الم 
در دنیا مطرح اس��ت و برنامه ها در راستای تولید 
محصوالت کش��اورزی باید به صورتی باشد که به 

تولید محصوالت سالم دست پیدا کنیم.
   در س��ال های گذش��ته در راس��تای تولی��د 
محصوالت کش��اورزی بحث اس��تفاده از س��موم 
برای مبارزه با آفات مطرح ش��د و اس��تفاده از این 
روش س��بب وارد شدن سموم بس��یاری به کشور 

شده است.
    در دهه70 رویکرد وزارتخانه جهاد کشاورزی 
به سوی اقتصادی ش��دن کنترل آفات محصوالت 
کش��اورزی رفته اس��ت، اما پ��س از مدتی روش 
مدیریت برای تولید محصوالت کشاورزی و مبارزه 

با آف��ات در نظر گرفته ش��د که در ای��ن روش به 
مسائل اقتصادی و زیست محیطی توجه می شود 
 و ای��ن روش به ص��ورت قانونمند در کش��ور آغاز 

شده است.
    با خارج ش��دن سم از س��بد یارانه ها، کشور به 
سمت تولید محصوالت سالم گام برداشته است و تا 
سال 1385 هیچ روشی به غیر از مبارزه شیمیایی 
برای مبارزه با آفات محصوالت کشاورزی در کشور 

وجود نداشته است.
    ام��روز در تقریبا یک میلی��ون هکتار از اراضی 
کشاورزی، مبارزه با آفات بدون اس��تفاده از مواد 
ش��یمیایی صورت می گیرد و محصوالت سالم در 

سطح وسیع در سطح کشور تولید می شوند.
    آفت های وارد ش��ده به کش��ور با اس��تفاده از 
روش های غیر ش��یمیایی کنترل ش��ده اس��ت و 
براس��اس برنامه پنجم توس��عه، مدیریت تلفیقی 
باید در 25 درص��د اراضی زیر کش��ت موجود در 

کشور اجرا شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی:
صدور 48 پروانه کاربرد کودآلی در اس�تان 

اصفهان
    ب��ا اجرای مرحل��ه اول قانون هدفمندس��ازی 
یارانه ها، یارانه کود برداشته شد و میزان واردات آن 
به کشور و به دنبال آن استفاده از آن در کشاورزی 
کاهش یافته اس��ت و تاکنون 48 پروان��ه کاربرد 

کودآلی در استان صادر شده است.
    براساس اس��ناد باالدستی کش��ور مانند سند 
چشم انداز20 ساله و برنامه پنجم توسعه، جامعه 
ایرانی باید به جامعه ای برخوردار از محیط زیستی 
س��الم، دانش پیشرفته و س��رمایه اجتماعی برای 
تولید ملی دس��ت یابد، در این اسناد همچنین بر 
تحقق سالمت و امنیت غذایی، آمایش سرزمین، 
احیای منابع طبیعی و ایجاد اش��تغال مولد تأکید 

شده است.
    جهاد کش��اورزی به عنوان مأمور تأمین غذا به 
دنبال تأمین غذا در کنار پایداری آن است و برای 
تأمین پای��داری غذا، باید پای��داری در تولید و بی 
ضرر بودن از نظر اکولوژیک، بادوام بودن اقتصادی 

و از نظر اجتماعی معقول و سنجیده باشد.

در همایش تولید محصوالت سالم مطرح شد

محصوالت کشاورزی سالمی خواهیم داشت

 روز گذشته همایش تولید محصوالت س�الم و پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی در اصفهان برگزار شد که در 
پروین 
این همایش به تولید کنندگان محصوالت کشاورزی سالم از جمله محصوالت زراعی و باغی گواهی استاندارد تشویقی احمدی

اعطا شد و علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان، محمد نصر سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان و محمدجواد 
سروش معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کش�اورزی به ایراد سخن پرداختند که در ادامه گزیده ای از صحبت های 

مطرح شده در این همایش را می خوانید:
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده
6987 اج��رای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در 
پرونده کالس��ه 910174ج/2 مربوط به خواهان آرش صبور با وکالت آقای علیرضا 
امینی و خواندگان 1- س��ید مرتضی 2- سید مصطفی هر دو موسوی فرزندان سید 
جالل به آدرس اصفهان- خ آبش��ار سوم- خ مس��رور- خ گلستان- سمت چپ- بر 
فضای آزاد- س��اختمان 5 طبقه س��فید رنگ بخواس��ته: مطالبه وج��ه چک اقدام به 
برگزاری مزایده جهت فروش 0/60461676 حبه از 18 حبه از 72 حبه سهم مالکیت 
آقای س��ید مرتضی موسوی بابت اصل خواس��ته، تأخیر تأدیه، هزینه نشر آگهی و 
هزینه دادرس��ی و حق االج��را جمعًا به میزان 1/802/513/736 ریال در س��اعت 8 
الی 9 صبح روز دوش��نبه 91/11/23 در محل: خ نیکبخت- دادگس��تری کل اس��تان 
اصفهان- طبقه سوم- اتاق 302 بنماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده 
از محل ملک واقع در نشانی خواندگان فوق بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )قیمت 
ارزیابی ش��ده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ 
ارزیابی شده را در زمان مزایده به حساب سپرده دادگستری واری و فیش آن رابه 
همراه داش��ته و باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. ضمنًا قیمت پایه جهت شرکت در 
مزای��ده 1/802/513/736 ریال اعالم می گردد. نظر کارشناس��ی به ش��رح ذیل می 
باش��د: نظریه کارشناس��ی: موضوع ارزیابی 18 حبه از 72 حب��ه معادل 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 5000/2979 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ملکی آقای 
س��ید مرتضی موسوی که پالک موردنظر عبارت است از یک مجتمع مسکونی شش 
طبقه واقع در اصفهان- خ آبش��ار س��وم- خ مسرور- خ گلس��تان- سمت چپ- بر 
فضای آزاد- س��اختمان برج س��فید که جمعًا دارای 14 واح��د آپارتمانی و یک پنت 
هاوس می باش��د. الزم به توضیح اس��ت در همکف و هر ک��دام از طبقات دو واحد 
مس��کونی وجود دارد و یک پنت هاوس نیز در بام س��اخته شده است. همچنین یک 
عدد س��الن اجتماعات و یک استخر نیز از دیگر امکانات این ساختمان می باشد. در 
نمای خارجی ساختمان از سنگ تراورتن سفید با نقوش برجسته استفاده شده است 
 MDF و کف آپارتمان های مس��کونی س��نگ دهبید آباده کار شده است. کابینت ها
و دربه��ای چوب��ی به صورت کارخانه ای با کیفیت قابل قبول می باش��د. سیس��تم 
سرمایش ساختمان بصورت چیلر بوده  و در واحدها فن کویل نصب گردیده است. 
سیستم گرمایش نیز شامل موتورخانه می باشد و سرویس دهی به واحدها صورت 
می پذیرد. مصالح به کار رفته در واحدها عمومًاٌ از کیفیت قابل قبول برخوردار بوده 
و پنجره ها نیز از آلومینیوم ترمال بر یک ساخته شده اند. ساختمان نوساز و قدمت 
آن حدود چهارس��ال و دارای انش��عابات آب و فاضالب و برق و گاز می باش��د. با 
عنای��ت به توضیحات مذکور و در نظر گرفتن مش��اعی بودن مجموعه و عدم انجام 
تفکیک ارزش یک و نیم دانگ مش��اع از مجموعه مس��کونی مذکور ش��امل عرصه و 
اعیانی و حقوق متصوره مبلغ 53/662/500/000 ریال معادل پنجاه و سه میلیارد و 
ششصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی و اعالم می گردد. مدیر 

دفتر اجرای احکام شعبه 2 حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
6989 آقای محمدعلی حاج حیدری ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه شماره 458 
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 851/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین ح��اج حیدری 
ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 9982 در تاریخ 1387/2/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نازبیگم حاجی حیدری 
ورنوس��فادرانی فرزند حیدر ش ش 10319 )همس��ر دائم��ی متوفی(، 2- محمدعلی 
حاج حی��دری ورنوس��فادرانی فرزند حس��ین ش ش 458 )فرزن��د(، 3- زهرا حاج 
حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حسین ش ش 378 )فرزند(، 4- صدیقه حاج حیدری 
ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش78 )فرزند(، 5- دلبر حاج حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند حس��ین ش ش 12227 )فرزند(، 6- احترام حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند 
حس��ین ش ش 138 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

مزایده
6990 دایره اجرای احکام مدنی ش��عبه چهارم دادگس��تری خمینی شهر در پرونده 
کالس��ه 910146 اجرا له آقای علیرضا رستمی واال فرزند احمد به طرفیت آقای علی 
حکمی روان به خواس��ته مطالبه در نظر دارد اقالم ذیل را )1- حدیده برقی تا اندازه 
چهار اینچ هش��ت میلیون ریال 8/000/000 ریال، 2- رکتی فایر کارا دویس��ت آمپر 

چهار میلیون و پانصد هزار ریال 4/500/000 ریال، 3- ترانس میلر تا 400 آمپر یک 
میلیون و پانصد هزار ریال 1/500/000 ریال، 4- بتون کن با قدرت باال از نوع ماکیتا 

چهارده میلیون ریال 14/000/000 ریال، 5- دس��تگاه میخ کوب تفنگی جاشتی دو 
عدد هش��ت میلیون ریال 8/000/000 ریال، 6- دریل ستونی چهار میلیون و پانصد 
ه��زار ریال 4/500/000 ریال، 7- ش��یار زن دو تیغه م��ارک ماکیتا دو میلیون ریال 
2/000/000 ریال، 8- اره آش��تی پروفیل بر دس��تی در مارک TOSAN دو میلیون 
و پانصد ریال 2/500/000 ریال، 9- بتون کن مارکت )nek( 2 دستگاه شش میلیون 
ریال 6/000/000 ریال( که کل آن به ارزش 51/000/000 ریال کارشناس��ی گردیده 
را از طریق مزایده به فروش برس��اند. لذا جلس��ه مزایده روز پنج ش��نبه در تاریخ 
91/11/19 ساعت 8 صبح در محل اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی واقع در بلوار 
پاس��داران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی ش��ماره یک برگزار می گردد و 
خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نش��انی خمینی ش��هر دانشگاه 
صنعتی انبار دانش��کده نساجی جدید می باشد بازدید نمایند. خریدار کسی است که 
باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. و خریدار باید 10 درصد قیمت پیش��نهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری 
واری��ز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده 

به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. ش��ایان- مدیر اجرای احکام حقوقی ش��عبه چهارم 
دادگستری خمینی شهر

 
ابالغ وقت رسیدگی

6991 در خصوص پرونده کالس��ه 1995/91 خواهان فاطمه ملکوتی دادخواس��تی 
مبن��ی ب��ر مهریه به طرفیت مهدی قندهار تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ��ه 92/2/28 س��اعت 9 تعیی��ن گردی��ده. با توجه ب��ه مجهول الم��کان بودن 
خوان��ده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه 
نیل��ی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل 
اختالف اصفهان- ش��عبه چهارم ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
 ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه چهارم حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6992 در خص��وص پرونده کالس��ه 2005/91 خواهان خان��م فاطمه ملکوتی جزی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر اس��ترداد جهیزیه به طرفی��ت آقای مهدی قنده��اری تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخه 92/1/24 س��اعت 10 تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در خیابان 
محتش��م کاش��انی- جنب بیم��ه ایران- مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان- ش��عبه 3 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
6993 خانم الهه جانفدا دارای شناس��نامه شماره 1272741044 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 5943/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان خلیل نصراله ئی بشناس��نامه 1270469215 در 
تاری��خ 1391/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر اس��ت به: 1- بیگم کاظمی راش��نانی ش ش 840مادر، 2- حبیب اله 
نصراله ئی ش ش 3 پدر، 4- الهه جانفدا ش ش 1272741044 همس��ر و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
6994 آقای علی س��عیدی دارای شناس��نامه ش��ماره 123 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 853/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنی��ن توضی��ح داده که ش��ادروان فاطمه س��عیدی ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 

2535 در تاری��خ 1391/10/5 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- علی س��عیدی فرزن��د نظرعلی ش ش 123 
)فرزن��د(، 2- حیدر س��عیدی ورنوس��فادرانی فرزند نظرعل��ی ش ش 128 )فرزند(، 
3- ش��هین س��عیدی ورنوس��فادرانی فرزند نظرعلی ش ش 467 )فرزند(، 4- مهناز 
س��عیدی ورنوس��فادرانی فرزن��د نظرعل��ی ش ش 15146 )فرزن��د(، 5- محت��رم 
س��عیدی ورنوس��فادرانی فرزند نظرعلی ش ش 12073 )فرزند(، 6- مهین سعیدی 
ورنوس��فادرانی فرزند نظرعلی ش ش 271 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
 ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ش��عبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر
 

فقدان سند مالکیت
6995 ش��ماره: 12214 خانم اعظم ربیعه باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی شده که س��ند مالکیت 10 حبه مشاع به 
اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی از 72 حبه ششدانگ یک باب دکان تحتانی و فوقانی پالک 
6629 واقع در اردس��تان یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 455 دفتر 
173 ام��الک ذیل ثبت 7420 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و بعداً به موجب 
سند رسمی ش��ماره 29129 دفترخانه 50 اردس��تان باو انتقال قطعی یافته و براثر 
جابجایی مفقود گردیده و معامله دیگری انجام نش��ده چون درخواست صدور سند 
مالکی��ت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت 
نزد خود می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله 
در ص��دور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 313  فدایی- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ رأی
6996 شماره دادنامه: 9009970350200546، شماره پرونده: 9009980350200020، 
شماره بایگانی شعبه: 900020، خواهان: مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان با 
وکالت خانم زهرا س��عادت به نشانی خ شیخ صدوق شمالی- حدفاصل کاخ سعادت 
آباد و چهارراه نیکبخت جنب داروخانه رامین نبش کوچه ش��هیدان همتی پ 2 طبقه 
اول، خواندگان: 1- خانم مریم عابدی جبلی 2- خانم عزت مختاری همگی به نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان با وکالت 
خانم زهرا س��عادت بطرفیت خواندگان 1- مری��م عابدی جبلی 2- عزت مختاری به 
خواس��ته مطالبه مبلغ ش��صت و یک میلیون و نهصد و سی هزار ریال وجه چک به 
ش��ماره 00516-88/1/18 عهده بانک ملی ایران ش��عبه اصفهان با احتس��اب هزینه 
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و 
ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا 
داللت بر اش��تغال ذمه خوانده در قبال خواهان به می��زان مبلغ فوق را دارد و اینکه 
خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در جلس��ه دادرسی حاضر 
نش��ده و نس��بت به دعوی دفاع مؤثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند 
مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد 
تش��خیص و مستنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق 
یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خوانده را به پرداخت مبلغ )ش��صت و یک میلیون و نهصد و س��ی هزار( ریال 
بابت اصل خواسته و نیز مبلغ )یک میلیون و هفتصد و ده هزار و دویست( ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در 
مرحله بدوی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم براس��اس ش��اخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم م��ی نماید. اجرای 
احکام مکلف اس��ت خس��ارت تأخیر تأدیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ 
و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس��ت روز پس 
از اب��الغ دادنامه قابل واخواهی در محکم��ه صادرکننده رأی و پس از 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. معقولی- 

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6997 در خصوص پرونده کالسه 1768/91 خواهان محمدجواد توکلی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال رس��می خودرو پژو پارس به ش��ماره 966 ط 14- ایران 13 
و محکومی��ت خوانده ردیف اول به پرداخت وجه التزام به انضمام مطلق خس��ارات 
به طرفیت 1- علیرضا ش��کوهی 2- محسن شاهسمندی 3- علی محمد فالح یخدانی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/12/14 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان ب��ودن خواندگان ردیف 2 و 3 حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6998 در خصوص پرونده کالسه 303/91 خواهان مهدی عباسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حس��ین سلطانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخ 91/12/26 ساعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6999 در خص��وص پرونده کالس��ه 1506/91 خواهان محمدرضا یزدخواس��تی با 
وکالت ابراهیم جاللی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت آسیه امین الرعایا 
و منصور مکارم پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز پنج شنبه مورخ 
91/12/24 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6000 در خص��وص پرونده کالس��ه 1507/91 خواهان محمدرضا یزدخواس��تی با 
وکالت ابراهیم جاللی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت آسیه امین الرعایا 
و منصور مکارم پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز پنج شنبه مورخ 
91/12/24 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7001 در خصوص پرونده کالس��ه 1839/91 ش 11 خواهان بیژن فکاری سیچانی 
دادخواس��تی مبنی بر تقاض��ای مطالبه 4/200/000 ریال باب��ت اصل طلب و هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت علی عباسی تشنیزی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/12/6 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



کافه کتابیادداشت

هفت

»تابور« در فستیوال   فیلم روتردام و پاریس 
فیلم سینمایی »تابور« به کارگردانی وحید وکیلی  فر درچهل ودومین دوره فستیوال بین المللی فیلم 
روتردام هلند و درسی امین دوره فستیوال فیلم محیط زیست پاریس به نمایش درمی آید. »تابور« در 

فستیوال های مونترال، تسالونیکی، پوسان، مومبای، دبی و... حضور داشته است.

5

دوره تربیت مدرس رسانه ای 
در اصفهان 

اصفه��ان  رس��انه  فرهنگس��رای 
به منظور آموزش حرف��ه ای گروهی از 
 متخصص��ان جه��ت تدریس س��واد 
رسانه ای، همایش دوره تربیت مدرس 

را برگزار می کند.
این همایش با سخنرانی علیرضا مؤذن 
روز پنجم بهمن ماه ساعت 8:30 در 
مح��ل کتابخانه مرکزی ش��هرداری 
اصفهان برگزارمی شود. این کارگاه یک روزه در دو قسمت تربیت مدرس 
و سواد رسانه ای برگزار خواهد شد. عالقه مندان به شرکت در این کارگاه 
باید مدرک تحصیلی دانشگاهی و سابقه کار در مطبوعات و خبرگزاری ها 
را داشته باشند. عالقه مندان و کارشناسان می توانند جهت ثبت نام در این 
دوره  با شماره تلفن ٢٦0٧٥٢٩ فرهنگسرای رسانه اصفهان تماس بگیرند. 

طبقه نهم در گالری متن 
ویدئو انستالیشن عسل امینی با عنوان 
»طبقه نهم« روزهای ٥ و ٦ بهمن ماه 
در گالری متن اصفهان در معرض دید 
عالقه مندان و اهل هن��ر قرار خواهد 

گرفت.
این هنرمن��د گفت: قس��متی از این 
نمایشگاه را انیمیشنی از ساخته های 
خودم تشکیل می دهد و بخش دیگر 
چیدمانی مرتبط با همان انیمیش��ن است که ترجیح می دهم مخاطبان، 
موضوع آن را روز نمایشگاه و در خود گالری بفهمند.عالقه مندان می توانند 
در روزهای ٥ و٦ بهمن ماه در ساعات ۱٦ الی٢0 به گالری متن به آدرس 

دروازه شیراز، کوچه خوشاب، شماره٥0 مراجعه کنند.  

نگارخانه کوثر 
میزبان بوستان بسم ا... شد

نمایش��گاهی از نقاش��ی خ��ط های 
ابوالفضل آقایی استاد دانشگاه سپهر 
اصفه��ان، س��اعت ۱٦ در نگارخان��ه 

کوثراصفهان گشایش یافت.
در این نمایش��گاه تع��داد ٢4 اثر در 
ابعاد متفاوت به نمایش گذاشته شده 
است. وی در ادامه اظهار داشت: عنوان 
نمایشگاه،»بوستان بسم ا...« و کلیت 
کار، نقاشی خط هایی از بسم ا... و همچنین کارهایی درباره پیامبر )ص( و 
حضرت امام حسین )ع( است. نمایشگاه نقاشی خط های ابوالفضل آقایی 

روز چهارشنبه 4 بهمن ماه)امروز( به پایان می رسد. 

 اندر حکایت تئاتر اصفهان:
 یک نمایش، دوکارگردان

در اتفاق��ی ن��ادر در اصفه��ان ی��ک 
نمایش��نامه با دو کارگردان متفاوت 

همزمان به روی صحنه رفت.
نمایش��نامه »این روبان س��یاه که به 
قاب دنیاست« آنقدر برای کارگردانان 
اصفهانی جذابیت داشته که در مدت 
یک  ماه  در تاالر هنر  و  تاالر  باشگاه  کارگران 

اصفهان  به روی  صحنه   رفته  است.

»والیت و حکومت« منتشر شد 
کتاب »والیت و حکومت« شامل مجموعه بیانات رهبر معظم انقالب 
در ارتباط با موضوع والیت و حکومت است که از سال ۱3٥3 تا ۱3٩0 

از سوی ایشان ایراد شده است.
 فرازی از سخنان رهبر معظم انقالب را که در این کتاب آمده است، 
باهم می خوانیم: »چگونه پیغمبر، انس��ان ها را می س��ازد: مدرس��ه 
درس��ت می کند؟ مکتب فلسفی درس��ت می کند؟ صومعه و جایگاه 
عبادت، درست می کند؟ نه، پیغمبر برای س��اختن انسان، کارخانه 

انسان سازی درست می کند. پیغمبر ترجیح 
می دهد که۱0 سال،٢0 سال، دیرتر موفق 
بشود، اما آنچه می س��ازد، یک انسان و دو 
 انس��ان و بیست تا انسان نباش��د، کارخانه 
انس��ان س��ازی درس��ت کند که ب��ه طور 
خ��ودکار، انس��ان کام��ِل پیغمبرپس��ند 
تحویل بدهد. پس پیغمبر برای س��اختن 
انس��ان ها و به قوام آوردن مایه انس��ان، از 
کارخانه انسان س��ازی اس��تفاده می کند. 
 کارخانه انسان س��ازی چیس��ت؟ کارخانه 
انسان سازی، جامعه و نظام اسالمی است. 
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 چرخه 
دروغ ها فیلم شد

جشنواره تئاتر فجر 
آبروی ماست

با اقتباس از کتابی که درباره النس آرمسترانگ دوچرخه سوار مشهور نوشته 
شده، فیلم سینمایی ساخته می شود.

به نقل از یوپی سرویس، جی جی آبرامز تهیه کننده هالیوود اعالم کرد قصد 
دارد با اقتباس از کتابی به نام »چرخه دروغ ها« زندگی النس آرمسترانگ برنده 
هفت دور جایزه تور دو فرانس را که به تازگی اقرار کرد با استفاده از دوپینگ 
این موفقیت ها را کسب کرده، جلوی دوربین ببرد. »چرخه دروغ ها« یکی از 
چندین کتابی است که درباره رسوایی دوپینگ آرمسترانگ نوشته شده و در 
 نتیجه آن، کار وی به هیأت تحقیق آمریکا کشیده شد و همه جوایز و مدال های

المپیک او را از وی پس گرفت. کتاب مکور که پاییز امس��ال قرارداد آن بسته 
شد، قرار است اواخر بهار ٢0۱3 از سوی انتشارات هارپر کالینز منتشر شود. 

همزمان با برگزاری جش��نواره تئاتر و فیلم فجر، پیشکسوتان پیام هایی را به 
این جشنواره ها دادند، انتظامی در برنامه مجله خبری که از شبکه یک سیما 
پخش شد در رابطه با برگزاری جشنواره تئاتر و فیلم گفت: دوست دارم که هم 
جشنواره تئاتر و هم جشنواره فیلم، خیلی خوب برگزار شود، چون آبروی ماست 

و انشاء اهلل که خوب باشد.
در بخشی دیگر این گزارش قادر آشنا مدیر مرکز هنرهای نمایشی بیان کرد: 
بدون تردید نمی توانیم پاس��خگوی نیاز همه باش��یم، اما مجموعه دبیرخانه 
جشنواره تالششان بر این است تا با تمهیداتی که فراهم می کنند در واقع تکثیر 
آثار خوب را داشته باشیم. امسال با فاصله بین برگزاری جشنواره تئاتر و فیلم 

فرصت بیشتری برای عالقه مندان وجود دارد تا از آثار مورد نظر دیدن کنند.

 حادثه قطع انگشت دست مهران مدیری 
گروه
هنرمن��د محبوب م��ردم، چندی پیش فرهنگ

رسانه ای ش��د، ولی با وجود تلخی این 

حادثه، کمتر کسی به طور دقیق و روشن به آن پرداخت و البته 
دلیلش هم بر کسی روشن نیست. به هر حال این روزها او دوباره 
برگش��ته تا با » ویالی من« رقبا را کنار بزند؛ گمانه ای که هنوز 

خیلی پر رنگ نیس��ت. به همه این دالیل انتشار و خواندن آنچه 
باعث قطع دست مهران مدیری شد، شاید خالی از لطف نباشد. 

 علیرضا ش��مس دس��تیار کارگردان »قلب یخ��ی« از جزئیات 
آسیب دیدگی دست مهران مدیری می گوید: 

در حین فیلمبرداری صحنه ای بودی��م مربوط به انفجار مکانی 
که آقای مدیری چند دقیق��ه قبل از آنجا بی��رون آمده، اما بعد 
از انفجار به آنجا برمی گردد که یک نفر را ک��ه زیر آوار جا مانده 
 است بیرون بکش��د. طبیعی است پالن س��ختی را فیلمبرداری 
می کردیم. عوامل صحنه هم س��عی داش��تند تمهیدات الزم را 
رعایت کنند. خب از یک جا گلول��ه آتش می ریخت، جای دیگر 
را دود گرفته بود و بنابراین فکر کردیم بیش��تر از یک برداش��ت 
نمی توان این سکانس را گرفت. وقتی شروع به کار کردیم آقای 
مدیری در همان۱0 ثانیه پالن اول، دس��تش به شیشه ای که از 
وسط بریده شده بود گیر کرد. انگش��ت کوچک دستش آسیب 
زیادی دید، اما در آن لحظه، او هیچ واکنشی نشان نداد. آن فردی 
که باید نجات می داد را پیدا کرد و بعد از تمام ش��دن سکانس، 

وقتی کات داده شد، گفت: دستم!
آن موقع تازه همه بچه های گروه متوجه شدند چه اتفاقی افتاده 
اس��ت. برای همه عجیب بود که آقای مدیری تا پایان س��کانس 

هیچ واکنشی نش��ان نداده است. انگش��ت مهران مدیری چاک 
عمیقی خورده بود. سعی کردیم با مواد ضدعفونی کننده، دست 
 را ضدعفونی کنیم، اما خونریزی بند نمی آمد. او همراه دو نفر از 
بچه ه��ای گروه ب��ه یک بیمارس��تان مجهز رس��انده ش��د. در 
بیمارستان دست او را بخیه و با آتل باندپیچی کردند، اما پزشکان 
از آقای مدیری خواستند هرچه س��ریع تر به پزشک متخصص 
مراجعه کند. ف��ردای آن روز آقای مدیری ب��ه مطب چند دکتر 
معروف تهران رف��ت که همه آنه��ا معتقد بودن��د تاندون های 
انگشت آسیب دیده است و متأس��فانه به عمل جراحی احتیاج 
دارد، اما مدیری به خاطر همزمانی با شروع ساخت »ویالی من« 
ترجیح داد زیر تیغ جراحی نرود، چون بعد از عمل جراحی باید 
تا مدتی انگش��تش با آتل به گردنش آویخته می ش��د. بنابراین 
خودش خواست این اتفاق نیفتد. حتی به قیمت این که خدای 
ناکرده عصب انگشتش بعدها در حرکت و خم و راست کردن به 

مشکل بربخورد!
البته فقط دو جلسه از فیلمبرداری »قلب یخی« باقی مانده بود؛ 
یعنی آقای مدیری به خاطر پیش تولید سریال خودش حاضر به 
جراحی انگشتش نشد و پیگیری و احوالپرسی گروه کارگردانی 

»قلب یخی« هم نتوانست او را مجاب به عمل جراحی کند. 

چرا مهران مدیری حاضر به جراحی نشد؟

جزئیات حادثه  مجروح شدن مدیری سر صحنه »قلب یخی«

در بیمارستان 
دست او را بخیه و 
با آتل باندپیچی 

کردند، اما پزشکان 
از آقای مدیری 

خواستند هرچه 
سریع تر به پزشک 

متخصص مراجعه 
کند

 حامد تابعین یک عکاس 
 نسترن 
خیابانیس��ت. اومتول��د مکارمی

درشهرمش��هد   ۱3٥4
اس��ت. تحصیالتش را در رش��ته مرم��ت بناهای 
تاریخی در دانشگاه صبای کرمان به پایان برده، ولی 
عکاس��ی برایش پدیده دیگری اس��ت. اوازمعدود 
هنرمندانی اس��ت که می تواند خیلی خوب درباره 
هنرش حرف بزند؛ نه آرامشش را ازدست می دهد 

ونه  سر نخ هایش را گم می کند:
چرابه این ژانر،عکاس�ی خیابانی گفته 
می شود؟ چرا مثال نمی گویند عکاسی 

اجتماعی یا مستند؟
اولین چیزی که با شنیدن پسوند خیابانی درادامه 
هرچیزی به ذهن می رسد، هرج و مرج است، ولی 
دراینجا خیابان توضیح موقعیت مکانی عکاس��ی 
است. عکاسی خیابانی شاخه ای ازعکاسی مستند 
اس��ت، البته هرعکسی که ش��ما کار کنید عکس 
مستند است، چون استناد می کند به وجود آنچه 

که در تصویر ثبت شده است.
جایگاه ش�هریت درعکاس�ی خیابانی 
 چیس�ت؟ آی�ا فق�ط فض�ای ش�هری 
می تواند بستر این ژانراز عکاسی باشد؟ 
بله، بستراصلی این شکل ازعکاسی درخیابان است. 
مثال عکاس��ی درروس��تا نمی تواند جزء این گروه 
قراربگیرد، البته عکس خیابانی ازعکاس��ی شهری 
هم منفک است. آنجا المان های شهری ومعماری 
مورد توج��ه قرارم��ی گیرند،گرچه ای��ن معیارها 
 درعک��س خیابانی هم م��ورد نظرهس��تند؛ مثال 
عکس های آرو سیسکین که در بعضی آثارش حتی 
پوسته پوسته شدن رنگ های دیوار را هم به صورت 
یک کلکسیون بزرگ در آورده و آثار اکسپرسیونی 
و انتزاعی خلق کرده اس��ت، ولی حکم کلی وجود 
ندارد که اینها را در یک چارچوب قراربدهد. عکس 
خیابانی بیشتر روی زندگی درجریان آدمی تمرکز 
دارد وتالشی اس��ت برای نش��ان دادن آن وجه از 
زندگ��ی در جریان به ص��ورت نمودهای انس��انی 
ونمای��ش  تأثیر گذاری انس��ان در خیاب��ان ها در 

ورودی مغازه ها  و پشت ویترین ها.
هنگام عکاس�ی چ�ه نوع نگاهی ش�ما 
 را جذب م�ی کند؟ چ�ه اتفاق�ی باعث 
می شود ش�ما بگویید این عکس خوبی 
می ش�ود؟چه چیزی در اولویت است؟ 

زیبایی منظره یا اتفاق؟
 گاهی الم��ان هایی ک��ه ثابتند مثل خط کش��ی 
خیاب��ان ه��ا، نواره��ای هش��داردهنده و... تحت 

ش��رایطی با توجه به زاویه دید ش��ما م��ی توانند 
مفهومی غیر از آنچه هست را بیان کند. گاهی هم 
سوژه می تواند خود آدم باش��د؛ با توجه با سرعت 
عمل ع��کاس. برای من خ��ود زندگ��ی و واکنش 
آد مها به اطرافش��ان مهم اس��ت. م��ا آنقدردرگیر 
روزمره هستیم که روی اطرافمان مکث نمی کنیم، 
درحالی که در اطراف ما اتفاق های جالبی می افتد 
و ما گاهی فقط افکتش را می ش��نویم و توجهمان 
را جلب نمی کند. صدای بچه، صدای ماش��ین ها؛ 
در حالی که پش��ت اینها اتفاقی پنهان اس��ت. در 

عکاسی خیابانی من می روم که تأمل کنم و آدم ها 
را با تأمل ببینم. گاهی مردم متعجب می ش��وند یا 
گارد می گیرند. درچنین فضایی اتفاق ها درعین 
سادگی گیرا و پرمعنا می شوند. اینجا واکنش ها و 
رفتارآدمی است که مهم می شود. گاهی خروجی 
 عکس ه��ا را که ن��گاه م��ی کنید یکس��ان به نظر

می رسند، ولی پشت هرکدامشان داستانی نهفته 
است. من نمی توانم برای هرعکسی توضیح بدهم، 
ولی دربس��ترهمین ها جذابیت ه��ا و کنش های 
منحصر به فردی وجود دارد. نورمهم است. بازی نور 

وسایه روشن ها؛ اینها همه کمک می کند که شما 
یک اس��تدیوی بالقوه با انواع نورپردازی ها داشته 
باش��ی و اینها هم��ه لطافت طب��ع و تجربه بصری 
شماست که به خلق تصویری خوب کمک می کند. 
درواق�ع درکنار توج�ه به ن�ور و فضا و 
رنگ ک�ه دراکث�رروش های عکاس�ی 
مورد توجه هس�تند، چیزی که عکس 
 خیابانی را منحصر به فرد می کند کشف 

لحظه ای ناب در آدم هاست. 
درس��ت اس��ت. دراکثرژانرهای عکس وفوتوبیس 
همی��ن ن��ور و رنگ اس��ت ک��ه تأثی��ر دارد، ولی 
چیزی ک��ه مرا تش��ویق می کن��د به دنب��ال این 
ژان��ر ب��روم فلس��فه  ای��ن کار اس��ت. بهان��ه من 
بازی ب��ا ن��ور در س��اعات مختل��ف روز نیس��ت، 
 بلکه اتف��اق ه��ای انسانیس��ت، البته نمی ش��ود

آدم ها را در یک تصویر خالص��ه کرد، ولی در یک  
 لحظه خاص انگار آدم بی نقاب می شود. من ازهر

٥-4 س��اعتی که درخیابان هستم گاهی فقط ۱0 
تا ش��اتر می زنم، گاهی هیچ کدامش��ان هم خوب 
نیستند، ولی خیلی پیش آمده که با آن آدم ارتباط 
برقرارمی کنم و برایم این ارتباط انس��انی با ارزش 
است. درک ارتباط میان افراد با محیط یعنی متن 
و زمینه قب��ل از هرعمل عکاس��انه ای. این آگاهی 
نیازمند نوعی همذات پن��داری و نگرش از دریچه 

نگاه دیگران به جهان است.
با توجه به امکان بروز برخوردهای پیش 
بین�ی نش�ده درعکاس�ی خیابانی چه 
نکاتی را باید درنظر گرفت؟ برای کسانی 
که به ای�ن ژانرعالقه مند هس�تند چه 

پیشنهادهایی دارید؟
یک پن��د قدیمی در عکاس��ی خیابانی م��ی گوید: 
مراقب باشید به چه کسی شلیک می کنید، شاید او 
 شلیک شما را به صورت واقعی پاسخ دهد. این شاید 
مهم ترین قاعده و نکته در عکاس��ی خیابانی باشد.

باید کامال آگاهانه و خردمندانه سوژه خود را انتخاب 
کنید؛ برای مثال از عکاسی از توزیع کنندگان مواد 
مخدر یا اف��راد حاضر در ی��ک دع��وای خیابانی یا 
کسانی که س��الح حمل می کنند، چه سالح گرم، 
چه سرد و بس��یاری موارد دیگر پرهیز کنید، حتی 

اگر مطمئن هستید بهترین عکس شما خواهد بود. 
 عصبی نباشید. مطمئن و جسورانه برخورد کنید،  اما 
هیچ گاه ح��دود ادب را زیر پا نگذاری��د. می توانید 
تظاهر کنی��د که یک توریس��ت در حال عکاس��ی 
هستید، به خصوص هنگام اس��تفاده از لنز بلند در 
حالی که منتظر ورود سوژه به داخل کادر هستید. 
سعی کنید مستقیما به سوژه نگاه نکنید تا متوجه 
نظر شما نش��ود، همچنین پس از فشار دادن شاتر، 
نگاه خود را از منظره یاب بر ندارید تا س��وژه کامال 
از صحنه خارج ش��ود و یا پس از چشم برداشتن از 
چش��می، با کمی لبخند بر روی لب و ادامه نگاه به 
صحنه، وانم��ود کنید که تنها هم��ان صحنه برای 
ش��ما مهم بوده و از این که از آن عکاس��ی کرده اید 

رضایت دارید. 
 در باره سفری که به افغانستان در پیش 

دارید و برنامه های اخیرتان بگویید. 
من س��عی می کنم س��الی یک بار به س��فر بروم 
و امس��ال قرع��ه به ن��ام افغانس��تان افت��اد. آنجا 
را دوس��ت دارم چ��ون خیل��ی تش��ابهات قومی 
 ن��ژادی داری��م و ظاهرا با اس��تناد ب��ه گفته های

دیگ��ران، ت��وی برخوردهایش��ان درم��ورد 
 عکاس��ی، از ایران��ی ه��ا راح��ت ت��ر برخ��ورد 
می کنند. آنجا هم جغرافیا و هم تاریخ خودش را 

دارد که گاهی حتی با ما گره خورده است.
 س��ال گذش��ته هند رفته بودم.خیلی خوب بود. 
واکنش ها جالب ومتفاوت ب��ود. مردم ما خیلی از 
 دوربین ترسیده اند و نیروهای نظامی واکنش های

تندی ازخود نش��ان م��ی دهند. گاه��ی حتی به 
عکاس به چشم جاس��وس نگاه می ش��ود. مردم 
شما را دریک دس��ته کلی به عنوان یک مهاجم به 
 حریم خصوصی خودشان نگاه می کنند. بعضی ها

 هم تعصب��ات سیاس��ی دارند و فکرم��ی کنند ما 
به دنبال وارونه جلوه دادن وجاهت ایران هستیم، 
درحالی که این کار فقط می تواند مقایسه ای باشد 
برای ویژگی های آدم های مختلف در کشورهای 
مختلف. ضمن��ا کتابخانه مرک��زی هایدنبرگ در 
آلمان هم به زودی نمایش��گاهی از آثار عکاس��ی 
برگزار می کند که من هم به این نمایشگاه دعوت 

شدم و کار فرستادم.

گفتگو با حامد تابعین عکاس 

در عکاسی خیابانی مراقب باشید به چه کسی شلیک می کنید 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

داوودی از هیأت بولینگ رفت
سید مسعود داوودی که از حدود سه سال قبل ریاست هیأت بویلنگ و 
بیلیارد استان اصفهان را بر عهده داشت، از سمت خود استعفا کرد که 
این درخواست مورد تأیید فدراسیون بولینگ و بیلیارد نیز قرار گرفت. 
دلیل استعفای داوودی که از سوی استاندار اصفهان به عنوان مشاور 
ورزشی وی انتخاب شده، مشغله تحصیلی و کاری عنوان شده است. 

 حسن جعفری
 همچنان در کمیته انضباطی

حس��ن جعفری، مدافع س��پاهان که در بازی تیمش مقابل ذوب آهن با 
اعتراضات خود به داور مس��ابقه حاشیه ساز ش��د، فعال در اختیار کمیته 
انضباطی باشگاه سپاهان است. خبر دیگر این که میالن سوشاک،  مدافع 
س��پاهان که پیش از این مصدوم ب��ود و به دلی��ل مصدومیت به صورت 
انفرادی تمرین می کرد، از امروز به تمرینات گروهی سپاهان اضافه شد. 
سپاهان روز پنجشنبه در چارچوب رقابت های هفته بیست و سوم لیگ 

برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف پیکان می رود. 

 بازگشت تکواندوکاران اصفهانی
 به شیاپ چانگ

 س��جاد مردانی، ملی پوش اصفهانی تیم تکواندو قوامی��ن ناجا قهرمان 
نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور که به دلیل 
آسیب دیدگی در دو هفته پایانی مسابقات لیگ غایب بود، پس از برطرف 
شدن مصدومیتش، برای دور برگش��ت مسابقات حاضر است و برای این 

تیم به میدان خواهد رفت. 
رضا نادریان، تکواندوکار اصفهانی ش��رکت ملی حفاری نیز که در هفته 
پنجم دور رفت مسابقات مقابل تیم استیل البرز دچار پارگی رباط زانو و 
کشیدگی مینیسک شد، بهبودی خود را به دست آورده و از هفته دوم دور 
برگشت برای تیمش به روی شیاپ چانگ می رود. دور برگشت لیگ برتر 
تکواندوی باشگاه های کشور هفته آینده از سر گرفته می شود. اصفهان 
امس��ال هم در این رقابت ها نماینده ای ندارد تا تکواندوکاران اصفهانی 

حضور در لیگ برتر را با پیراهن تیم های سایر استان ها تجربه کنند. 

 قطار لیگ برتر کاراته
 به ایستگاه پایانی رسید

هفته آخر لیگ برتر کاراته جمعه، شش��م بهمن ماه در س��الن ش��هید 
افراسیابی تهران با برگزاری هشت دیدار پیگیری می شود. در هفته آخر 
لیگ برتر و در مرحله اول، باشگاه گاز زنجان که با ۳۳ امتیاز صدرنشین 
لیگ است باید در نخستین مبارزه خود رودرروی تیم شهدای پاس همدان 
قرار بگیرد که با ۱۸ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. فوالد مبارکه سپاهان، 
تیم دوم جدول رده بندی هم ابتدا با هیأت کاراته تاکستان مبارزه می کند 

و در ادامه به مصاف صندوق قرض الحسنه امام سجاد)ع( خواهد رفت. 

 اتمام لیگ فرنگی 
به سال آینده موکول شد

برنامه دور رفت و برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی در حالی از سوی کمیته 
لیگ فدراسیون اعالم ش��د که این پیکارها در نهایت با پنج تیم پیگیری 
می شود. پیکارهای لیگ کش��تی فرنگی امسال پس از وقفه ای دو ساله 
در برگزاری این رقابت ها از هفته گذشته با انجام یک دیدار بین تیم های 
فوالد ماهان سپاهان اصفهان و هیأت کشتی فارس آغاز شد و این در حالی 
است که دیدار معوقه هفته نخست نیز روز پنجشنبه، پنجم بهمن ماه بین 
تیم های صبای قم و پرسپولیس تهران برگزار می شود. ضمنا با توجه به 
تازه ترین برنامه  اعالم شده از سول کمیته لیگ کشتی، این رقابت ها تا 

اواخر اردیبهشت سال آینده به طول می انجامد.

توهم مصدوم نبودن کریمی؛ 
سناریویی در حد جشنواره!

 بالفاصله بعد از اعالم خبر مصدومیت علی کریمی و این که او قطعاً به دربی 
نخواهد رسید و حتی دو ماه خانه نشین خواهد شد، برخی از اهالی فوتبال 
و حتی رسانه ها به این مسأله پرداخته اند که کریمی می تواند بازی کند 
و احتماالً این پلیتیکی است برای غافلگیر کردن حریف در آستانه دربی! 
اصل داستان اما کاماًل روشن است؛ کریمی از ناحیه رباط دچار کشیدگی 
شده و این نوع مصدومیت در پایین ترین درجه اش سه تا چهار هفته دوری 

از تمرین گروهی را نیازمند است.
 این را یک متخصص حاذق به نام دکتر رازی هم تأیید کرده و ظاهرا نباید 
جای هیچ شک و شبهه ای در کار باشد.کریمی سه سال قبل و در آستانه 
دربی برگشت لیگ هشتم، دچار کمردرد شدیدی شد و بازی کردنش به 
خطر افتاد اما در آخرین لحظه با یک درمان جادویی، مهیای بازی شد و 
اتفاقا گل مساوی تیمش را هم زد. آن روز کریمی مصدومیت کمر را مغلوب 
خود کرد؛ چرا که به شدت دنبال این بود تا هر طور شده مقابل استقالل به 
میدان برود. با این وصف تئوری دوم مبنی بر بی میلی کریمی برای بازی 

در دربی هم رد خواهد شد.

در دربی، طرفدار پرسپولیس 
هستم

کرانچار/ سرمربی تیم سپاهان
در حال حاض��ر حق با اس��تقاللي هاس��ت و آنها مدع��ي اول قهرماني 
 هس��تند. بازیکنان اس��تقالل با توجه به ش��رایط جدول ای��ن حرف را 
مي زنند، ولي هن��وز زمان زیادي تا پایان لیگ مانده اس��ت. من طرفدار 

پرسپولیس هستم، نه به خاطر شرایط جدول یا 
رقابتي که ما با استقالل داریم. من شش ماه بسیار 
زیبا در پرسپولیس داش��تم و به این تیم وابسته 
هستم و صمیمانه دوست دارم پرسپولیس برنده 

ش��ود. من االن قلبم و بدنم براي س��پاهان 
کار مي کند. اگر میلي از طرف باش��گاه 

پرس��پولیس در آینده وجود داشت، 
دوست دارم به این تیم برگردم.  قرار 
گرفتن من در بین مربیان برتر دنیا در 

ایران بازتاب رسانه ای نداشت. 

6
عذرخواهی رسمی خطیب از رسانه ها

سرپرست موقت فدراسیون کشتی با انتشار بیانیه ای رسمی، از تمامی رسانه ها به دلیل رفتار دور از 
انتظارش در یک برنامه زنده تلویزیونی عذرخواهی کرد. حجت اهلل خطیب با حضور در برنامه زنده 
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پیامک مورینیو لو رفت
خوزه مورینیو که در آستانه ترک رئال مادرید است، پیامکی برای 
مالک روس باش��گاه چلسی ارس��ال کرده تا راه بازگشت خود به 
استمفوردبریج را هموار کند. خوزه بارها اعالم کرده دوست دارد 

دوباره به فوتبال انگلستان بازگردد. 

رونالدو 300 تایی شد
دو گلی که رونال��دو در بازی برابر والنس��یا به ثمر 
رس��اند، ش��مار گل های این بازیکن در لیگ های 
باش��گاهی را به عدد ۳00 گل رساند.کریس بیش 
از نیمی ازاین گل ها را دررئال به ثمر رسانده است.

دمیکلیس: بارسلونا شکننده است
دمیکلیس، هافبک ماالگا  گفته، او و هم تیمی هایش 
می توانند در بازی جمعه برابر بارسلونا در جام حذفی 
به پیروزی برس��ند: »حتی اگر با دو گل عقب باشیم، 
می توان همه چیز را برگرداند. بارسلونا شکننده است.«
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سپاهان یک پنالتی 
طلبکار  شد

 بازگشت معدنی
 به تیم ملی والیبال

در برنامه 90 این هفته و در قسمت کارشناسی داوری دیدار سایپا و سپاهان، 
هدایت اهلل ممبینی، کارش��ناس داوری این برنامه صحنه س��رنگون شدن 
سوکای توسط ارزانی در محوطه جریمه تیم س��ایپا را پنالتی دانست.  این 
پنالتی باید در دقیقه چهار بازی گرفته می ش��د. همچنین ممبینی س��ایر 
صحنه های مش��کوک در محوطه های جریمه دو تیم مانند سرنگون شدن 
نویدکیا در درون محوطه جریمه س��ایپا و همچنین سرنگون شدن دقیقی 
 در محوطه جریمه س��پاهان را پنالتی ندانس��ت. در بحث کارشناسی دیدار 
ذوب آهن و گهر نیز اتفاق جالبی افتاد؛ زیرا صحنه ای که داور مس��ابقه آن 
را پنالتی اعالم نکرده بود، یعنی بر هم خوردن تع��ادل فرهادی در محوطه 
جریمه گهر، به عقیده ممبینی پنالتی بود اما صحنه ای که داور پنالتی گرفته 
بود؛ یعنی خطای مدافع گهر روی فوفانا، به زعم ممبینی پنالتی نبوده است. 

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان یکی از دو گزینه موردنظر خولیو 
والسکو برای حضور در تیم ملی و تیم زیر ۲۳ سال ایران است.

بعد از ثبت قرارداد رسمی خولیو والسکو برای ادامه همکاری با فدراسیون 
والیبال ایران، این مربی دستیاران مورد نظر خود را به فدراسیون والیبال 
پیشنهاد داد. حسین معدنی س��رمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان 
که در دوره ای هدایت تیم ملی والیبال را برعهده داشت و پیمان اکبری 

سرمربی تیم والیبال پیکان، گزینه های مورد نظر والسکو هستند. 
با برگزاری جلس��ه رییس فدراس��یون والیبال و ای��ن دو مربی، به زودی 
تکلیف دستیار والسکو در تیم ملی و سرمربی تیم زیر ۲۳ سال مشخص 
می شود. تیم ملی بزرگساالن ایران لیگ جهانی و تیم ملی زیر ۲۳ سال 

نیز مسابقات کشورهای اسالمی و جام جهانی برزیل را پیش رو دارند.

هنوز اتفاق تل��خ عدم تیمداری باش��گاه 
 نجمه 
فوالدماهان در لیگ برتر بسکتبال بانوان از کرمی

یادها نرفته که شنیده شده افراد دخیل در 
این ناکامی، بار دیگر برای بازگشت به عرصه بسکتبال استان تالش 
می کنند. طی سال های اخیر و به ویژه زمانی که محسن صادق زاده 
به عنوان رییس در رأس هیأت استان قرار گرفت، جامعه بسکتبالی 
استان از حالت الک پشتی و گام های لرزان خود فاصله گرفت و با 
شتابی بیش��تر، عالوه بر جبران عقب ماندگی های گذشته، در پی 
اجرایی کردن اهدافی بر آمد که آرزوی هر بسکتبال دوست اصفهانی 

بود که روزی آن را محقق شده ببیند. 
آن زمان نداشتن آرامش ذهنی از مهم ترین دغدغه اهالی بسکتبال 
اصفهان برای فعالیت در این حوزه و هیأت استان بود که صادق زاده 
با یک سمپاشی به موقع، بسیاری از افرادی که سود دفعشان بیشتر 
از جذبش��ان بود، از هیأت دور و فضا را برای جوانان و کارشناسان و 
افراد خالق و خوش فکر باز کرد، اما  افراد زیادی تمام قد در مقابل 

 او و یارانش قرار گرفتند که اس��باب کار را برای رس��یدن به هدف 
سخت تر می کرد. با این همه، اتفاقاتی که افتاد باعث شد بسکتبال 
بانوان که سال ها در س��یطره باند و باند بازی قرار داشت، از اولین 
تغییرات در رأس هیأت استقبال کند و به توفیقات جدیدی دست 

یابد؛ جایگاهی که سالیان سال از آن دور مانده بود.

اختالف ها از کجا شکل گرفت؟
عملکرد ناکارآمد خانم نایب رییس در هیأت که حضوری همزمان در 
تیم بسکتبال سپاهان هم داشت، باعث شد صدای اعتراض مربیان 
استان و بازیکنان تیم سپاهان بلند شود؛ مدیر وقت باشگاه سپاهان 
 هم با دیدن وضعیت موجود تصمیم ب��ه انحالل تیم گرفت و خانم 
نایب رییس تنها به فعالیت در هیأت بسنده کرد، اما تیم تازه منحل 
شده سپاهان بعد از خالصی از حواشی، راهی باشگاه فوالدماهان شد 
تا با گرفتن جانی تازه، در رقابت های لیگ شرکت کند؛ اتفاقی که 
خوشبختانه با آمدن زهره امینی به خوبی و خوشی به انجام رسید.

یادمان نرفته این مربی سال ها به واسطه کارشکنی همین خانم از 
تیم خود دور ماند.

آرامش مقطعی بود 
زمان زیادی طول نکشید که طمع همین افراد که همچنان در هیأت 
حضور صرفاً فیزیکی داشتند، اجازه بقا به تیم بسکتبال فوالدماهان 
ندادند. نایب رییس با واخواهی از حق و حقوق خود و این که این تیم 
در سپاهان در آخرین سال زیر نظر او هدایت و رهبری شده است، 
بی توجه به تغییرات یک سال اخیر به عنوان سرمربی اقدام به ارایه 

برنامه فصل آینده به معاونت ورزش بانوان این باش��گاه کرد! او بعد 
از آن، با کارش��کنی در حق مخالفان خود و با بهره گیری از عنوان 
پیشکس��وت و خط زدن نام مخالفان از لیس��ت بازیکنان و مربیان 
فصل آینده، آش��وب و جنجالی تماش��ایی به پا کرد. این آشوب به 
حدی بود که محمدرضا س��اکت، مدیرعامل باشگاه فوالدماهان با 
بررسی وضعیت موجود عطای این تیم را به بقایش بخشید و برای 
جلوگیری از روند به وجود آمده بعد از گذشت تنها یک سال از عمر 
طالیی این تیم، انحالل آن را اعالم کرد؛ انحاللی که باعث آواره شدن 
بازیکنان این تیم شد و نایب رییس را نیز به واسطه این بی قانونی 

رهسپار خانه اش کرد. 
در این میان، رییس هیأت بس��کتبال اس��تان با درایت از اتفاقات 
پیش آمده، ع��ذر نایب رییس را ک��ه با این حرکت اخی��ر کارنامه 
 پ��ر ح��رف و حدیثی از خ��ود به ج��ای گذاش��ته بود، خواس��ت؛ 
نایب رییسی که به گفته صادق زاده  در طول سه سال اخیر حتی یک 
دوره مسابقات بسکتبال هم با مدیریت خود برگزار نکرد و همه بار 
این بخش تماما به عهده دیگران بود. نایب رییسی که حاال با گذشت 
چندین ماه دوباره هوای بازگشت به جایگاه قبلی خود را کرده و با 
نوشتن طومار و جمع کردن امضا درصدد علنی کردن عالقه جامعه 
بسکتبال نسبت به بازگشت خود است؛ امضاهایی که شیوه گرفتن 

آنها بر هیچ کس پوشیده نیست.

وقتی کارد به استخوان می رسد
متأسفانه یا خوش��بختانه، با مراجعات حضوری که برخی مربیان 
استان به خبرنگار ما داشته اند، نس��بت به بازگشت دوباره این بانو 
 به عرصه بسکتبال استان بیمناک هستند و نگرانند مبادا روزهای 

باند و باندبازی و سیاهی دوباره بر روی سرشان سایه بیفکند.

دست دست کردن اداره ورزش و جوانان 

نکته اینجاست که مدیریت اداره کل ورزش و جوانان استان چه در 
زمان غالمرضا ش��یران و چه در زمان رشید خدابخش و جواهری، 
همگی نس��بت به ضعف های حوزه بانوان  هیأت بسکتبال استان 
واقفند، اما این که چرا در قبال ای��ن قضیه این طور کج و دار و مریز 
عمل می کنند و برخوردی قاطع در خصوص کارشکنی های اخیر 
این بانو  انجام نداده اند، جای سؤال دارد! شاید عدم اطالع و آگاهی 
و اشراف معاونت ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان باعث شده 
تا این افراد با سوءاس��تفاده از این وضعیت، دوباره سودای بازگشت 

را در سر بپرورانند.

او  اعتبار صاد ق  زاده را زیر سؤال برد
نایب رییس هیأت بسکتبال اس��تان اصفهان در این باره می گوید: 
ملکیان چه قب��ل و چه بعد از ادغام هیأت های ورزش��ی، در هیأت 
بسکتبال حضور داشته اس��ت. تا زمانی که به یاد دارم او در هیأت 
بس��کتبال بوده و برای این هیأت زحمات بس��یاری کشیده است. 
اتفاقاتی که امسال رخ داد، باعث شد او از هیأت جدا شود. دلیل این 
جدایی هم به تفاوت س��لیقه برمی گردد؛ البته اتفاقی در خصوص 
تیم بسکتبال ماهان رخ داد که به جایی رسیدیم که دیدیم جدایی 

وی بهتر است. 
 منوچه��ر ش��هامت ن��ژاد در توضی��ح بیش��تر ای��ن اتفاق��ات 
می گوید: باش��گاه فوالد ماهان تمایلی به تیمداری در بس��کتبال 
نداشت، اما اصرار ملکیان باعث شد تا صادق زاده، رییس هیأت بارها 
با مسئوالن ماهان رایزنی کند تا خواستار ادامه فعالیت در بسکتبال 
بانوان شوند. صادق زاده به خاطر اصرارهای ملکیان آنقدر به ماهان 
 رفت و آمد کرد تا باالخره راضی ش��دند. اینجا بود که مس��ئولیت 
صادق زاده تمام شد و ادامه کار را باید ملکیان دنبال می کرد، اما او 
ناگهان پشت رییس هیأت را خالی کرد. صادق زاده از اعتبار خود مایه 

گذاشت، اما ملکیان قدر این تالش او را ندانست. 

فرصت آزمون و خطا دیگر نیست

بسکتبال اصفهان نیاز به آرامش دارد، همین! 
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حکم خداحافظی سپاهان برای ویسی
س��پاهان در تقابل با ش��اگردان گواردیوالی سابق 
و البت��ه دس��تیاران س��پاهانی اش ش��امل مجید 
بصی��رت و لوینی��ان، کار س��ختی ب��رای پیروزی 
ن��دارد و کرانچار اگر بتواند به مانن��د دو بازی قبلی 
 ارنج مناس��بی ب��رای زردها انتخاب کن��د، تیمش 
م��ی تواند ع��الوه گرفت��ن انتق��ام شکس��ت دور 
رف��ت، از توق��ف احتمال��ی اس��تقالل در مقاب��ل 
 پرس��پولیس هم اس��تفاده کند و به ص��در جدول

 نزدیک شود. سپاهان در اواخر هفته گذشته هم با 
یک شوک بزرگ روبه رو شد و خبراستعفای ناگهانی 
علیرضا رحیمی نزدیک بود اوضاع مدیریت در این 

 باشگاه را با بحران روبه رو کند که خوشبختانه ختم 
به خیر شد تا سپاهان برای بازی با پیکان، با تیمی 

آماده راهی زمین شود. 
البته سپاهان در بازی رفت هم با اشتباه محمدباقر 
صادقی و با گل دقیق��ه 90 ایم��ان مبعلی مغلوب 
پیکان ش��د و بازی فردا می تواند جنبه انتقامی هم 
داش��ته باش��د؛ هر چند که فعال خبری از صادقی 
نیس��ت تا بتواند عملک��رد ضعیف��ش در دور رفت 
را جبران کند. در س��وی مقابل هم پی��کان بعد از 
درخش��ش ابتدای فصل شرایط مناس��بی ندارد و 
شکس��ت های متوالی طی هفته های اخیر جایگاه 
ویسی را بر روی نیمکت پیکان لرزان کرده و شاید 

شکست احتمالی در مقابل سپاهان، کار این مربی 
جوان فوتبال ایران را در باشگاهش به پایان برساند. 
بازی با برنامه س��پاهان در مقابل سایپا و درخشش 
بازیکنانی مثل حاج صفی و جهان عالیان از مسائل 
 امیدوارکننده اردوی س��پاهان اس��ت که ادامه آن 
 می تواند س��پاهان را به صدر جدول هم نزدیک تر

کند.  نقط��ه قوت هافب��ک های پیکان، ش��وتزنی 
آنهاس��ت که باید به وس��یله هافبک های سپاهان 
کنترل ش��ود و محرم هم این فرصت را دارد که به 
مانند بازی های قبل��ی تیمش در نی��م فصل دوم 
با پاس های طالیی اش موقعیت مناس��ب را برای 

گلزنی بازیکنی مثل خلعتبری فراهم کند.

یک امتیاز هم غنیمت است
ذوب آهن هم در حالی به تبریز س��فر کرده که در 
بازی رفت و در روزهای بحرانی خودش، موفق شد 
تراکتور را در فوالدشهر شکست دهد و کاظمی اگر 
بتواند در بازی فردا هم با امتیاز از تبریز خارج شود، 
شاید کم کم توانایی خارج شدن از جمع قعرنشینان 

جدول لیگ را داشته باشد. 
پیروزی هفته گذشته در مقابل گهر و سه امتیاز آن 
مسابقه تا حدودی اوضاع ذوبی ها را بهبود بخشید و 
باعث شد کاظمی به هشتمین امتیازش از پنج بازی 
ابتدایی نیم فصل دوم برس��د. البته تراکتورسازی 
 هم این روزها در بهترین ش��رایط قرار دارد و رقابت 
شانه به شانه این تیم با اس��تقالل در صدر جدول، 
باعث شده شاگردان تونی اولیویرا تیمی خطرناک 

به خصوص در خانه باشند. 
خطرناک ترین بازیکن این روزهای تراکتورسازی 
 ه��م س��ید مه��دی س��ید صالحی اس��ت ک��ه با 
گلزنی هایش در طول چند هفت��ه اخیر، تبدیل به 
س��تاره تبریزی ها ش��ده و تقابل او ب��ا خط دفاعی 
ذوب آهن ک��ه در هفت ب��ازی اخی��رش  فقط در 
 مقاب��ل س��پاهان دروازه اش باز ش��ده، قابل توجه 

خواهد بود. 
خب��ر خ��وش ب��رای کاظم��ی، اتم��ام محرومیت 
کاسپاروف و بازگشت او به خط دروازه تیمش است 
که بدون ش��ک آرامش بیش��تری به خط دفاع این 
تیم تزریق می کند. پهلوان، صادقیان و مسلمان به 
عنوان مثلث جوان تیم کاظمی که نقشی تأثیرگذار 
 در ب��رد مقاب��ل گه��ر داش��تند در بازی ف��ردا هم 
می توانند در مقابل خط دفاعی کند تراکتورسازی 

خاطرات خوش بازی رفت را تکرار کنند.

مدعیان، منتظر برد پرسپولیس
اما باید اش��اره ای هم به ش��هرآورد پرس��پولیس و 
 اس��تقالل داش��ت که نبردی تمام عی��ار بین امیر 
قلعه نوی��ی و یحی��ی گل محمدی خواه��د بود و 
سرمربی برنده این مسابقه می تواند تا پایان فصل، 
خ��ودش را بیمه کند. ش��رایط اس��تقالل در صدر 
جدول و روند رو به رش��د پرسپولیسی ها در طول 
هفته های اخیر، نوید تماش��ای یک ب��ازی زیبا را 

به ه��واداران دو تیم می دهد؛ البته به ش��رطی که 
حساسیت های کاذب این مس��ابقه بر روی شرایط 

این مسابقه تأثیرگذار نباشد. 
توق��ف اس��تقالل در ای��ن مس��ابقه بی��ش از هر 

چی��ز دیگری باع��ث خوش��حالی مدعیان��ی مثل 
تراکتورسازی، س��پاهان و فوالد است که خودشان 
را به صدر جدول نزدیک کنند و باید دید که جنگ 
روانی پیش از این مسابقه در مورد مصدومیت علی 
 کریمی و کن��اره گیری مهدی رحمت��ی تا چه حد 

می تواند جذابیت این مسابقه را افزایش دهد.

مدعیان، منتظر برد پرسپولیس

سپاهان حکم اخراج ویسی را امضا می کند

مسعود  رقابت های هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از فردا با برگزاری پنج بازی آغاز می شود که برگزاری 
شهرآورد قرمز و آبی در روز جمعه بازی های این هفته را تحت تأثیر قرار داده و اکثر رسانه های ورزشی در طول هفته افشاری

اخیر مشغول پرداختن به حواش�ی این بازی بوده اند. اما به غیر از شهرآورد س�رخابی ها، بازی های این هفته ارزش 
زیادی برای نمایندگان فوتبال اصفهان دارد و هر دو تیم سپاهان و ذوب آهن بعد از پیروزی های شیرین هفته گذشته اگر بتوانند در این 

هفته هم با سه امتیاز از زمین خارج شوند، بدون شک شرایط هردو تیم در جدول رده بندی بهتر هم خواهد شد.

خب�ر خ�وش ب�رای کاظمی، 
اتمام محرومیت کاس�پاروف 
و بازگش�ت او به خ�ط دروازه 
تیمش اس�ت که بدون ش�ک 
آرامش بیش�تری به خط دفاع 
این تیم تزریق می کند. هلوان، 
صادقیان و مسلمان به عنوان 
مثلث ج�وان تی�م کاظمی که 
نقشی تأثیرگذار در برد مقابل 
 گهر داشتند، در بازی فردا هم 
می توانند در مقابل خط دفاعی 
کند تراکتورس�ازی خاطرات 
خوش بازی رفت را تکرار کنند

برنامه بازی های هفته23
پنجشنبه، پنجم بهمن

سپاهان_پیکان ساعت،15:30
تراکتورسازی_ذوب آهن، ساعت15:30

گهر_فجر سپاسی
صبا_نفت آبادان

آلومینیوم_سایپا
جمعه، ششم بهمن

استقالل_پرسپولیس، ساعت 15
داماش_مس

فوالد_راه آهن
نفت تهران_ملوان



یادداشت

     کانون های فرهنگی 
در 42 درصد مساجد فعال شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 
در42 درصد مساجد اس��تان، کانون های فرهنگی- هنری فعال شده 

است.
حس��ین گنجی درکارگروه تخصصی اموراجتماعی و فرهنگی استان 

افزود: هم اکنون 312 کانون فرهنگی درمساجد استان فعال است.
 وی گفت: 35 درصد این کانون ها ش��هری و 65 درصد آنها روستایی 
اس��ت که تا پایان س��ال جاری این تعداد از نظر کمی و کیفی افزایش 
می یابد. گنجی اضاف��ه کرد: همچنی��ن21 کانون تخصص��ی نیز در 
مس��اجد اس��تان فعال ش��ده که دارای یک هزار و 785 عضو اس��ت.
 وی ترویج و تعمیق فعالیت ه��ای قرآنی را از مه��م ترین ویژگی های

کانون های مس��اجد برش��مرد و گف��ت: ب��ر همین اس��اس در 215 
مس��جد اس��تان، برنامه تفس��یر روزانه قرآن کریم برگزار می ش��ود.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان از برگزاری دوره آموزشی 
مهدویت با عنوان »بر بال انتظار«در ش��هرکرد خب��ر داد و گفت: این 
 دوره آموزش��ی با هدف تروی��ج فرهنگ مهدویت و انتظ��ار در جامعه 
به خصوص بین نسل جوان، پاسخگویی به ش��بهات آنان در خصوص 
مهدویت، شناسایی، بررسی و رفع شبهات و مقابله با تهاجم فرهنگی 
دشمنان اسالم برگزار می شود. گنجی افزود: تاکنون480 نفر دراستان 
برای ش��رکت دراین دوره ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود تا 
پایان زمان ثبت نام، این تعداد به یک هزار و500 نفر افزایش پیدا کند. 

خبر ویژه

استاندارچهارمحال و بختیاری 
علی اصغرعنابستانی 

بخش خصوصی باید از توسعه ورزش اس��تان حمایت کند، در حالی که 
چهارمحال و بختیاری ای��ن قابلیت را دارد که تبدیل به قطب ورزش��ی 
کش��ور ش��ود. در ورزش باید عالوه بر طراحی تقویم ورزشی و برگزاری 
مس��ابقات، فضای عمومی جامعه را به سمت توس��عه ورزش همگانی و 
ایجاد تحرک اجتماعی در قشرهای مختلف پیش ببریم. استانداری  برای 
برگزاری مستمر کمیته حمایت از ورزش استان اعالم آمادگی می کند 
و البته الزم اس��ت اداره کل ورزش و جوانان برای جلب حمایت بیش��تر 
بخ��ش خصوص��ی از ورزش 
 استان بکوشد. در حال حاضر 
ورزش های انفرادی اس��تان 
جایگاه خوبی دارند و اگر بخش 
خصوصی و صنایع اس��تان از 
ورزش ه��ای تیم��ی حمایت 
کنند، می ت��وان ب��ه جایگاه 

باالیی در کشور دست یافت.

استان باید تبدیل به 
قطب ورزشی کشور شود

چهره روزیادداشت
نشست هم اندیشی بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی 

نشست مشترک بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی با هدف رسیدگی به مشکالت مراکز 
درمان سرپایی اعتیاد و ارایه راهکار اجرایی با حضور حسین سعیدی مدیر کل بهزیستی، 
ایمانی رییس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین دو دستگاه در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. 
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گزارش خبری

خاک با پوشش جنگلی 
تا 40 برابر باران را جذب می کند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری 
 گفت:خاک هایی که پوش��ش جنگلی دارن��د، تا40 برابر 
خاک های بدون پوش��ش گیاهی، آب باران را جذب می 
کنند. به گزارش ایرنا عطاء اهلل ابراهیمی روز سه شنبه در 
جمع اعضای شوراها و دهیاری های شهرستان کیار اظهار 
داشت: یک لیتر آب در خاک های جنگل برای نفوذ به هفت 
دقیقه زمان نیاز دارد، در حالی که جذب آب در سایر اراضی 
چهار و نیم ساعت زمان می برد و این مهم، بیشترین تأثیر 
را در کاهش سیل، تعدیل خشکسالی و تأمین منابع آبی 

زیرزمینی ایفا می کند.
وی اضافه کرد: حراس��ت از منابع طبیعی، س��اده ترین، 
گس��ترده ترین و عموم��ی تری��ن کالس درس توحیدی 
است و ضامن بقای هزاران گونه حیوانی و گیاهی و موجب 
پایداری طبیعت و تضمین امکان زندگی برای نسل های 

آینده است.
ابراهیمی چرای ب��ی رویه دام، تصرف و تخریب و ش��خم 
 و ش��یارعرصه های مناب��ع طبیع��ی، آتش س��وزی ها، 
جنگل تراشی و آفات و بیماری ها و نحوه مالکیت اراضی 
را از مهم ترین عوامل تخریب مناب��ع طبیعی عنوان کرد 
و افزود: عواقب این تخریب ه��ا و تخریب اراضی جنگلی، 
آسیب جدی را متوجه جامعه بشری می کند که از آن جمله 

تأمین نشدن منابع آبی برای مردم است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری 
تخریب و کاهش کیفیت مرات��ع و پایین آمدن ظرفیت و 
جایگزینی گونه های غیر خوش خ��وراک، طغیان آفات و 
بیماری ها، افزایش مخاطرات طبیعی نظیر سیل، کاهش 
نفوذپذیری خاک، کاهش س��طح آب ه��ای زیر زمینی، 
خشک شدن و کاهش میزان آب چشمه ها و افت کیفیت 
منابع آبی منطقه و افزایش فرس��ایش را از عواقب تخریب 

منابع طبیعی عنوان کرد.
وی ادامه داد: با ایجاد ظرفیت های اش��تغال زایی موجود 
در منطقه به صورت پرورش گیاه��ان دارویی، صنعتی و 
فرآوری آن با توجه به تنوع گیاهی باالی منطقه و توسعه 
گردشگری روستایی و طبیعت گردی در منطقه، زراعت 
چوب با اس��تفاده از توسعه فضای س��بز درختی همراه با 
 درآمد زایی، توس��عه صنعت آبزی پ��روری و زنبورداری 
می توان به صورت بهینه از ظرفیت های موجود در منابع 
طبیعی استفاده کرد و با درآمد زایی باال از بروز مخاطرات 

در منطقه جلوگیری کرد.

صدور مجوز طرح توسعه سیمان شهرکرد
مع��اون برنامه ری��زی و توس��عه صنع��ت، مع��دن و تجارت 
 چهارمحال و بختیاری گفت:  این طرح با 193 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری آغاز شده است.
حبیب دهقان افزود: طرح توسعه سیمان شهرکرد با ظرفیت 
تولید ساالنه یک میلیون تن س��یمان دراین استان  آغاز شده 

است.
وی گفت: 500 میلی��ارد ریال از س��رمایه گ��ذاری این طرح 
آورده س��هامدار و بقیه آن، تس��هیالت ارزی و ریالی و منابع 

شرکت است.
مع��اون برنامه ری��زی و توس��عه صنع��ت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری افزود:  طرح توس��عه سیمان شهرکرد 
درزمان به��ره برداری، زمینه اش��تغال مس��تقیم 175 نفر را 

فراهم می کند.
دهقان گفت:  این طرح توسعه در دو مرحله در حال اجراست.

وی افزود: پیش بینی می ش��ود مرحله نخست شامل ساخت 
بهینه س��ازی، س��اخت انبار، س��یلو و بارگیری، در تابستان 

 آینده راه اندازی ش��ود و مرحله دوم آن در س��ه سال آینده به 
بهره برداری برسد. س��یمان ش��هرکرد هم اکنون در بازدهی 
تولید و کیفیت در جایگاه نخست کشور قرار دارد و هفت نوع 
س��یمان در این کارخانه تولید و چهار نوع آن به خارج به ویژه 
کشور عراق صادر می ش��ود. س��یمان چهارمحال وبختیاری، 
استانداردهای کشور را در تیپ های دو، چهار، یک 425 و یک 
525 دارد.کارخانه سیمان شهرکرد در قلب زاگرس مرکزی در 
استان چهار محال و بختیاری و در 35 کیلومتری شهرکرد، در 
سال 1387 با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید. این 
کارخانه در مرحله نخس��ت برای400 نفر به صورت مستقیم 

شغل ایجاد کرده است.

آغ�از فراخوان ش�رکت ه�ا و واحده�ای صنعتی 
متقاضی گواهینامه دانش بنیان 

فراخوان ش��رکت ها و واحدهای صنعتی متقاضی گواهینامه 
دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 

 گفت : متقاضی��ان دریافت مجوز تأیید صالحیت ش��رکت ها
و مؤسسات دانش بنیان می توانند با مراجعه به سامانه اطالعات 
فناوری ایران به نشانی اینترنتیwww.itismsrt.ir  بامطالعه 

دستورالعمل وارسال مدارک دراین سامانه نام نویسی کنند.
 رحمن کرمی اف��زود: اج��رای فرآیند تش��خیص صالحیت،

رتبه بندی و صدور مجوز ش��رکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
از طریق کارگ��زاران در دبیرخانه مربوطه مس��تقر دروزارت 
علوم،تحقیقات و فناوری انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: 
با توجه به این که نام نویسی از طریق سامانه اطالعات فناوری 
ایران است، متقاضیان از ارسال مدارک به شیوه های دیگر به 
کارگزاری و دبیرخانه خودداری کنند.کرم��ی افزود: با توجه 
به تعداد زیاد متقاضیان و الکترونیکی بودن س��امانه، اولویت 
بررسی ها در دبیرخانه و کارگزاری بر اساس زمان نام نویسی و 

تکمیل مدارک در سامانه انجام می شود.

افتتاح 28 طرح صنعتی درآینده نزدیک   
 28 طرح صنعتی همزمان با دهه مبارک فجر در چهارمحال و 

بختیاری به بهره برداری می رسد.
برای س��اخت و تکمیل این طرح ها، 293 میلیارد ریال هزینه 
ش��ده اس��ت. رییس صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اش��تغال 
328 نفر فراه��م می ش��ود. رحم��ن کرم��ی افزود:کارخانه 
ساخت قطعات ماشین آالت خاص، توس��عه  خوراک آ بزیان، 
تولیدجاروبرقی، سنگ الشه و مرمریت، نمایشگر ال ای دی، 
الکتروموت��ور و الکتروپم��پ، موکت نمدی، ف��رآوری میوه و 
سبزیجات و... از مهم ترین این طرح هاست. کرمی افزود : این 
طرح ها در شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگان و 
کیار افتتاح می شوند. بیش از هزار واحد صنعتی در چهارمحال 

و بختیاری فعالیت می کند.

پایان امس�ال آخرین مهلت تبدیل وضعیت بیمه   
قالیبافان در چهارمحال و بختیاری

قالیبافان چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال برای تبدیل وضعیت 
بیمه تأمین اجتماعی خود مهلت دارند.

رییس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
با اعالم این خبر گفت:  قالیبافان چهارمح��ال و بختیاری تا پایان 
اسفندماه برای تبدیل وضعیت بیمه تأمین اجتماعی از  قانون قدیم 
به قانون جدید به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر استان مراجعه 
کنند. علیرضا شیخی افزود: داشتن مدارک شناسایی قالیبافی و 
گواهی مهارت فنی و حرفه ای   برای تبدیل وضعیت بیمه تکمیلی 
تأمین اجتماعی قالیبافی الزامی است. شیخی با اشاره به این که این 
اقدام در جهت ارایه خدمات بیشتر به قالیبافان است،تصریح کرد: 
مهلت مقرر شده به هیچ وجه تمدید نمی شود. وی گفت:هم اکنون 
103 هزار بافنده چهارمحال و بختیاری در چهار سبک گبه، یلمه، 

فرش بختیاری و نایینی فرش می بافند.

کوتاه از سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری  

افتتاح 28 طرح صنعتی درآینده نزدیک

 سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری درروزهای پایان سال با تصویب و اجرای 
گروه 
شهرستان

 
برخی برنامه های راهبردی و کاربردی، س�عی دربهبود اوضاع معیش�تی مردم دارد، البته تا 
جایی که بتواند رسالت حرفه ای و سازمانی را به انجام برساند. همین موارد بهانه ای شد تا در 

ادامه به برخی از فعالیت های این سازمان مروری داشته باشیم.  

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

احضار
6092 چ��ون خانم ترانه کاظمی ش��کایتی علیه آقای کام��ران چراغی فرزند فریدون 
مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910928 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 91/12/13 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف/ 13832 جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6904 شماره ابالغیه: 9110100350205355، شماره پرونده: 9109980350200298، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910304، خواهان اس��ماعیل رضایی دادخواستی به طرفیت 
خوانده سعید میرباقری فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به 
کالسه 9109980350200298 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 91/12/13 و ساعت 
8/30تعیین 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 دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6914 شماره ابالغیه: 9110100351803598، شماره پرونده: 9109980351801595، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911651، خواهان مژگان علی زاده دادخواستی به طرفیت 
خوانده س��ید رضا هاش��می به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
هجده��م دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 
اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به کالس��ه 9109980351801595 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 91/12/13 و س��اعت 8/15 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اط��الع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 

دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی 
حاضر گردد. نوری- منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6972 خانم شیال عباسی فرزند محمد خواهشمند است در جلسه رسیدگی 91/12/8 
س��اعت 16/30 جهت پرونده کالسه 273/91 ش ح 11 بطرفیت آقای حمید عابدی با 
موضوع مطالبه وجه یک فقره س��فته به مبلغ 5/000/000 ریال در محل شورای حل 
اختالف به نشانی درچه خ شریعتی روبروی مسجد جامع حضور بهم رسانید. شعبه 

11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه(

ابالغ 
6973 آق��ای ج��واد قاس��م زاده فرزند اکبر و خانم ش��هناز رضای��ی فرزند نوراله 
خواهشمند است در جلسه رسیدگی مورخه 91/12/8 ساعت 17 جهت پرونده کالسه 
274/91 ش ح 11 بطرفیت آقای حمید عابدی با موضوع مطالبه وجه یک فقره سفته 
ب��ه مبلغ 5/000/000 ریال در محل ش��ورای حل اختالف به نش��انی درچه خیابان 
شریعتی روبروی مس��جد جامع حضور بهم رسانید. شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر )درچه(

ابالغ وقت رسیدگی
6974 در خصوص پرونده کالسه 1035/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ش��هرزاد کبیریان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/12/6 س��اعت 18 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6975 کالسه پرونده: 495/91 ش ح 9، وقت رسیدگی: 91/12/7 ساعت 4/30 عصر، 
خواهان: حمید عابدی، خوانده: حمیدرضا اس��ماعیل پور، خواسته: مطالبه، خواهان 
دادخواستی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 9 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن 
خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می 
ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. مدیر دفتر ش��عبه 9 دادگاه 

عمومی درچه

ابالغ وقت دادرسی
6976 کالس��ه پرونده: 494/91، وقت رس��یدگی: 91/12/7 ساعت 4 عصر، خواهان: 
حمید عابدی، خوانده: علی اس��ماعیل پور، خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواس��تی 
تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 9 ارجاع گردیده و 
وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 
بهمرساند. آدرس: خمینی ش��هر، درچه، خ امام، خ سجاد، روزهای زوج 6-4. شعبه 

نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه(

ابالغ وقت رسیدگی
6977 در خصوص پرونده کالس��ه 914/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت صالح اخترنژاد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 91/12/7 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 

و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 31 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6978 در خصوص پرونده کالس��ه 922/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت اکبر ماهرانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
دوش��نبه مورخ 91/12/7 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 3 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6979 کالس��ه پرونده: 587/91، ش��ماره دادنامه: 844، مرجع رس��یدگی: شعبه 25 
حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی فرزند عبداله نش��انی: 
اصفهان خ س��یمین کوچه س��یدعظیم کوچه جواهری پالک 11، خوانده: زهرا امینی 
فرزند حس��ن مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 

قاضی شورا: در خصوص دادخواست حمید عابدی به طرفیت زهرا امینی بخواسته 
مطالب��ه مبل��غ 30/300/000 ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره های 1- 57235 2- 
468578، عهده بانک صادرات- س��په به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه 
با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ 91/9/27 وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز 
حکای��ت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت م��ی کند علی هذا ضمن ثابت 
دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قان��ون تج��ارت حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/300/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی گردد. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخوا هی در این 

شعبه خواهد بود. شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
6980 کالس��ه پرونده: 723/91، ش��ماره دادنامه: 1077، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 27 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: اصفهان خیابان سجاد 
مقابل بانک صادرات، وکیل: اصیل، خوانده: بابک طیرانی صفاری مجهول المکان، وکیل: 
اصیل، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی حمید 
عابدی به طرفیت بابک طیرانی صفاری به خواس��ته مطالب��ه مبلغ دو میلیون و نهصد 
و پنجاه هزار ریال 2/950/000 ریال وجه چک ش��ماره 773810-91/1/28 عهده بانک 
کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه 
ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو 
میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال 2/950/000 ریال بابت اصل خواس��ته و چهارصد 
هزار ریال 400/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررس��ید تا تاریخ اجرای وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 

باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
6981 کالس��ه پرونده: 724/91، ش��ماره دادنامه: 1078، مرجع رسیدگی: شعبه 27 
ش��ورای حل اخت��الف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: اصفهان خ س��جاد 
مقابل بانک صادرات بیمه توس��عه، خوانده: میترا نوری مجهول المکان، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی حمید عابدی به طرفیت 
میترا انوری به خواس��ته مطالبه مبلغ شانزده میلیون و چهاصد و سی و شش هزار 
ریال وجه چک ش��ماره 334836 عهده بانک ملی ایران ش��عبه میدان 22 گلپایگان به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به 
ابالغ 91/11/9 در جلسه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ش��انزده میلیون و چهارصد و س��ی و ش��ش هزار ریال بابت اصل خواسته و 
سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 

می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
6982 ش��ماره: 667/91 بموجب رأی شماره 893 تاریخ 91/8/30 حوزه 24 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهما 1- س��عید 

امکانی��ان 2- سوس��ن اصالنی هر دو مجه��ول المکان، محکوم علی��ه ردیف اول و 
دوم محکومن��د به ص��ورت تضامنی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت س��فته 
های ش��ماره 743044 و 743045 و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 91/7/16 در مورد خواس��ته خواهان مبنی بر س��فته شماره 893431 
خوان��ده ردیف اول صرف��ًا محکوم به پرداخت پن��ج میلیون ری��ال از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت می باشد. مش��خصات محکوم له: حمید عابدی نشانی: خ سیمین کوچه 
سید عظیم کوچه جواهری پ 11 پوشاک امیر. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قان��ون نحوه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 24 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
6983 ش��ماره: 669/91 بموجب رأی شماره 891 تاریخ 91/8/30 حوزه 24 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سلمان حسن 
پور مجهول المکان محکوم است به: پرداخت پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
بابت هزینه دادرسی و یکصد هزار ریال هزینه نشر آگهی روزنامه و خسارت تأخیر 
و تأدی��ه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/7/16 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
حمیدعابدی نش��انی: خ سیمین خ س��ید عظیم کوچه جواهری پ 11 پوشاک امیر. و 
همچنین نیم عش��ر اجرایی در ح��ق دولت. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قان��ون نحوه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 24 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
6984 شماره: 670/91 بموجب رأی شماره 892 تاریخ 91/8/30 حوزه 24 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه میثم حسن پور مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و بابت 
هزینه دادرسی و یکصد هزار ریال هزینه نشر آگهی روزنامه و خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/7/16 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان حمیدعابدی 
نش��انی محل اقامت: خ سیمین کوچه س��ید عظیم کوچه جواهری پ 11 پوشاک امیر و 
همچنین نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه 
محک��وم علیه محکوم به را پرداخ��ت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به 
اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
6985 ش��ماره: 668/91 بموجب رأی شماره 910 تاریخ 91/8/30 حوزه 24 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه هادی رجب نژاد 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرس��ی و مبلغ یکصد هزار ریال هزینه نش��ر آگهی و خس��ارت تأخیر و 
تأدی��ه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/7/16 تا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان 
حمید عابدی نش��انی: خ س��یمین خ باغ زیار کوچه سید عظیم کوچه جواهری پ 11 
پوش��اک امیر و همچنین نیم عش��ر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون شوراهای 
ح��ل اختالف: چنانچه محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکن��د و اموالی از وی به 
دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 24 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6986 در خصوص پرونده کالسه 2147/90 خواهان جهانگیر ساعدی با وکالت آقایان 
امرالهی و رجبی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت حاج حسین بهرامی 
و رضا شفیعی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/12/1 
س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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 سفر مافوق صوت
 به تصویر کشیده شد

گروهی از دانشجویان فیزیک دانشگاه لستر انگلیس با انجام محاسباتی، 
سفر مافوق صوت را به تصویر کش��یدند که با آنچه تاکنون در فیلم های 

علمی - تخیلی نشان داده شده است، کامال متفاوت است.
 ش��بیه س��ازی س��فر مافوق صوت در فیلم های علم��ی - تخیلی اغلب 
به صورت نمایی از حرکت س��ریع رگه های نور به تصویر کش��یده شده 
اس��ت، اما دانش��جویان دانش��گاه لس��تر با اس��تفاده از فرضیه نسبیت 
خاص انیش��تین، حرکت س��ریع تر از نور )FTL(  را محاس��به و تصویر 
جدیدی از س��فر مافوق صوت ارایه کرده اند. بر این اس��اس، مس��افران 
آینده سفرهای مافوق صوت شاهد خطوط کش��یده ستاره ای نخواهند 
بود، بلکه یک دیس��ک مرکزی از نور درخش��ان را مش��اهده می کنند.

این حالت ب��ه دلیل اثر داپلر، به ط��ور خاص )انتقال( ش��یفت داپلر آبی 
 اس��ت که در طول موج تابش الکترومغناطیس��ی باعث ایجاد نور مرئی 
به عنوان منبع نور در حال حرکت به سمت بیننده می شود. در سفر مافوق 
صوت، طول موج نور از س��تارگان، از طیف نوری مرئی به محدوده اشعه 
ایکس تغییر پیدا می کند، در همین حال تابش های پس زمینه کیهانی 
)CBR(  که جزء تابش های حرارتی هس��تند، در محیط اطراف پخش 
شده و با تبدیل شدن به طیف مرئی مانند یک دیسک مرکزی درخشان 
دیده می شوند. در این حالت مسافران سفرهای مافوق صوت برای در امان 
ماندن از اثرات مضر اشعه ایکس، نیازمند عینک های محافظ قوی خواهند 
بود. نتایج دیگر این تحقیق نش��ان می دهد، فضاپیمای مافوق صوت به 
انرژی بسیار بیشتری برای غلبه بر فش��ار اعمال شده از سوی تابش های 
اشعه ایکس ستارگان نیاز دارد، چراکه این فشار باعث عقب راندن و کاهش 

سرعت فضاپیما می شود.

ستاره شناسان سرانجام توانستند یک معمای قدیمی 
کیهانی را ح��ل کنند که دلیل عدم تولید س��تارگان 
جدید توس��ط ابر گازی فوق متراکم نزدیک هس��ته 

کهکشان راه شیری را توضیح داده است.
 به گفت��ه محققان، یک دلیل س��اده ب��رای این عدم 
 0/016+0/253 G زایایی این اس��ت ک��ه اب��ر گازی 
 بس��یار س��ریع می چرخ��د و همچنی��ن فاق��د 
 بس��ته های ض��روری م��اده متراکم تر اس��ت که در 
زیر گران��ش خ��ود فروپاش��یده و به س��تاره تبدیل 

می شوند.
نتای��ج ای��ن پژوه��ش نش��ان داده که ش��کل گیری 
س��تارگان، بس��یار پیچیده تر از تصور ستاره شناسان 
بوده و ممکن اس��ت بتواند به آنه��ا در درک بهتر این 

فرآیند کمک کند.
ابر G 0/253+0/016که حدود 30 سال نوری امتداد 
دارد، برخالف این باور متعارف است که ابرهای گازی 

متراکم باید ستارگان زیادی را تولید کنند.
این اب��ر 25 برابر متراکم ت��ر از س��حابی اوریون بوده 
 که ب��ا س��رعت زی��اد س��تاره تولی��د می کن��د، اما 
G 0/253+0/016 تنها چند س��تاره تولید کرده که 

بسیار کوچک هستند.
محققان با استفاده از تلسکوپ آرایه زیرمیلیمتری در 
هاوایی دریافتند که این ابر از تکه های فوق متراکمی 

برای تولید ستاره برخوردار است.
 ستاره شناسان سپس با بررسی اطالعات یک شبکه 
تلسکوپی دیگر موس��وم به CARMA دریافتند که 
گاز درون این ابر10 برابر س��ریع تر از ابرهای مش��ابه 
می چرخد و این که G 0/253+0/016 نزدیک از هم 

شکافته شدن است.
از دیگر یافته های این پژوهش می توان به برخورداری 
این ابر از مونوکسید سیلیکون اشاره کرده که معموال 
در پی برخ��ورد گاز پر س��رعت به ذرات غب��ار ایجاد 

می شود. 
 میزان باالی این ترکیب نش��ان می ده��د که احتماال 
 این ابر در نتیجه برخورد دو ابر دیگ��ر بوده که در اثر 
این ضربه موج های ش��وک قدرتمندی تولید ش��ده 

است.

 حل یک
معمای قدیمی کیهانی
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خواندنی

دانستنی

عکس نوشت

سیارک 2012DA14 با سرعت 6/3 کیلومتر 
در ثانیه در حال نزدیک شدن به زمین بوده و در 
ماه فوریه )بهمن ماه( در نزدیک ترین فاصله با 

زمین قرار می گیرد.
س��یارک نزدیک به زمی��ن 2012DA14  با 
ابعاد40 متر و 130 هزار تن وزن، در فوریه سال 
  LaSagra 2012 میالدی توسط رصدخانه

در جنوب اسپانیا شناس��ایی شد. حرکت این 
سیارک در مدار خورش��ید 366 روز به طول 
می انجامد که بسیار ش��بیه یک سال سیاره 
زمین است. محاسبات صورت گرفته نشان می 
دهد که این س��یارک در تاریخ 15 فوریه )27 
بهمن( در نزدیک ترین فاصله با زمین، از فاصله 
 32 ه��زار کیلومتری )زمین( عب��ور می کند.

 2012DA14 برخ��ورد احتمالی س��یارک
با زمین، انرژی معادل انفج��ار یک بمب 2/5 
مگاتنی خواهد داشت، با این حال اخترشناسان 
اطمینان می دهند که این سیارک هیچ خطری 
برای زمین ایجاد نخواهد کرد. گذر نزدیک این 
سیارک فرصت مناسبی برای بررسی دقیق این 

اجرام آسمانی فراهم می کند.

یک ش��رکت هلندی در ای��ده ای جالب، قاب 
تلفن همراه آیفون را طراحی کرده که شامل 
نگهدارنده فنجان نیز بوده و به افراد در انجام دو 
کار نوشتن پیام و خوردن قهوه کمک می کند.

 »Uppercup« ای��ن طراحی موس��وم ب��ه
محص��ول ذه��ن ش��رکت Natwerk بوده 
ک��ه از ورود ای��ن محص��ول 21 پون��دی در 

س��ال جاری به ب��ازار خب��ر داده اس��ت. این 
 محص��ول ب��ه خص��وص ب��رای اف��رادی که 
به طور مداوم در حال تایپ کردن در گوش��ی 
تلفن خود هس��تند، بسیار مناس��ب بوده و به 
فرد اج��ازه می دهد با هر دو دس��ت خود این 
کار را انجام دهد. این ش��رکت ک��ه ایده های 
دیگری را برای عالئم تج��اری به وجود آورده، 
طرح ساخت این قاب نگهدارنده فنجان را بین 
پروژه های دیگرش به دس��ت آورده است. این 
شرکت از طیف گس��ترده ای از محصوالت با 
تعریف »جالب ولی نه خیلی جدی« برخوردار 
اس��ت و اکنون به امید جذب سرمایه بیشتر، 
این محصول جدید را در سایت سرمایه گذاری 

indiegogo قرار داده است.

 سیارک 130 هزار تنی 
در مسیر حرکت به سوی زمین!

 قاب تلفنی که 
با قهوه از شما پذیرایی می کند!

نفوذ سیالب به درون 
یک مغازه اغذیه فروشی 
در جاکارتای  اندونزی

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 خوش اخالقی، گناه را محو می کند، چنان که آفتاب، یخ را آب می کند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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