
دولت دهم به یارانه ها وفا نکرد

»روان شناسی 
 خانواده« 
را مطالعه کنید

 ایستگاهی خلوت برای قشر فرهیخته

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم

رییس جمهور کابینه خود را 
شبیه تیم فوتبال می داند 2

 کارگران در بحران اقتصادی 
حامیان کارفرمایان بوده اند 47

3

چهار محال و بختیاری در جذب 
5اعتبارات ملی ضعیف است

قانون گریزی مخالف عدالت است

آن شکست یک اتفاق بود

 ایران-لبنان؛ آرزوهای بزرگ!

مشکل امروز ما عدالت نیست؛ مشکل ما در جنگ ها ست، چنان 
که در دوره قاچ��ار و پهلوی، روح عدلتخواه��ان جریحه دار و در 
راستای پایان بخشیدن به این بی عدالتی، بنیاد عدالت قضایی و 
قانون اساس��ی در پیروزی انقالب شکل گرفت. وضع قانون برای 
تعمیم اجرای قانون و وضع قانون ب��رای تعمیم مصادق عدالت و 
حقیقت است، اما همه هم قبول دارند که قانون گریزی مخالف...

ویدئو آرت : ماهیتی 
فّرار از تعاریف

 رس��ول معرک نژاد فقط یک ویدئوآرتیست نیست، 
اوعالوه براین، شاعرونقاش هم هس��ت، به موسیقی 
آوازی و  دستگاه ها هم تس��لط دارد و به چند بعدی 
بودن هنرمند معتقد اس��ت. به نظ��راو هنرمندی که 
بتواند چند هن��ررا همزمان درخود زن��ده نگه دارد و 
پرورش دهد، قطعا موفق تر است و برای ابراز درونیات 

خود مسیرهای متنوعی را درپیش رو خواهد داشت.

س مهر[
]عک

3

6

نجفی، عارف، شریعتمداری و روحانی 
2

با محوریت هاشمی ائتالف کنند

بيش از ۴۰۰ مركز بهداشتي و درماني 
در چهارمحال و بختياري فعال است7

دولت و مجلس در جلسات مشترک خود عالوه بر تصمیم گیری 
درباره نحوه پرداخت کمک های معیش��تی، تصمیمات مهمی 
هم درباره الیحه بودجه و هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یک 
بخش اساسی از این الیحه اتخاذ کردند. مهم ترین تصمیم این 
نشست ها  و جلسات که حاشیه های فراوانی هم داشت باالخره 
گرفته شد و گام دوم هدفمندی به دولت یازدهم موکول شد؛ 
دولتی که از اوان تولد قرار اس��ت با چالش های فراوانی که به 

ارث برده روبه رو شود. 
به همین مناسبت همشهری آنالین در گفتگویی که با جعفر 
قادری، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و یکی از نمایندگان 
منتقد دولت انج��ام داده به صراحت و س��رعت ای��ن مورد را 

واکاوی نموده است. 

   آیا در مورد فاز دوم در بودجه 92 تصمیم خاصی 
اتخاذ شده است؟

در این مورد هم تصمیم بر آن شد که هدفمندی از بودجه جدا 
شود و الیحه بودجه با ارقام فعلی هدفمندس��ازی یارانه ها به 
مجلس تقدیم شود. مرحله دوم را می توان بعد از تصویب قانون 

بودجه به این قانون اضافه کرد.
    به هرح�ال آیا ای�ن قانون در س�ال آین�ده اجرا 

می شود یا خیر؟
فعال به نظر نمی رس��د که فضای کلی مجل��س موافق اجرای 
این مرحله از قانون باشد و احتماالً این مرحله در دولت بعدی 

اجرا شود.
4

مرتضوی بازداشت شد

 حال مراجع و علما از این 
بی اخالقی ها دگرگون شد 

راهکارهای عفاف و حجاب 
باید کاربردی باشد

 پاالیشگاه اصفهان بعد از  
۹ ماه به بورس برمی گردد

فیلم های راه یافته به 
حسنات  معرفی شدند

طلسمی که باید ذوب آهن 
بشکند
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ایستگاه اتوبوس دانشگاه نجف آباد؛  مزاحم یا مراحم؟

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مناقصه دو مرحله ای خرید زیر را مطابق جدول زیر از فروشنده 

ذیصالح انجام دهد.
تضمین )ریال(برآورد )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

4/096/091/740150/383/000جارینصب انشعابات آب و فاضالب منطقه خمینی شهر91-4-369

خرید و نصب دیوار پیش ساخته توپر بتنی جهت دیوارکشی 91-4-370
اطراف زمین های تصفیه خانه فاضالب چادگان

28/325/000-عمرانی

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 1391/11/28
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1391/11/29

 WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
 www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصه عمومی

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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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 
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حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
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چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

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

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

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

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9
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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 
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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 
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س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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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



چهره روزیادداشت

اعزام نخستین انسان به فضا 
تا سال 97

محمد ابراهیمی رییس پژوهشگاه سامانه فضایی در مراسم اختتامیه 
سومین دوره مسابقات س��امانه های فضانوردی در دانشگاه صنعتی 
شریف گفت: برای اعزام انسان به فضا در دو مرحله پرواز زیرمداری 
و پرواز مداری برنامه ریزی کرده ایم ک��ه در مرحله پرواز زیرمداری، 
فضانورد در هواپیما ساکن شده و با سقوط آزاد به زمین بازمی گردد. 
 وی افزود: برنامه های محموله های س��نگین در قالب کاوشگرهای 
حامل موجود زنده، طراحی شده اس��ت تا نخستین فضانورد تا سال 

97 به فضا اعزام شود.

درخواست عجیب وزارت خارجه
خراس��ان نوش��ت: وزارت خارجه می گوید دولت هزینه اسباب کش��ی 
دیپلمات هایی که به کش��ور برمی گردند را بدهد. بر اساس بررسی یک 
نهاد نظارتی، وزارت خارجه چندی پیش در نامه ای به برخی مسئوالن 
دولتی از آنها خواسته بود دستوراتی را به نفع دیپلمات های ایرانی حاضر 
در کشورهای مختلف که مأموریت آنها به پایان رسیده است، صادر کنند 
تا آنها بتوانند هزینه اسباب کشی خود به داخل کشور را از دولت دریافت 
کنند و نیازی به ارایه صورتحساب یا فاکتور در این زمینه نباشد که این 

موضوع فعال با نظر منفی مسئوالن ارشد دولتی، متوقف شده است.

مرتضوی بازداشت شد
س��عید مرتضوی دادستان سابق تهران شامگاه دوش��نبه  بازداشت شد. 
دادس��تانی تهران نیز با تأیید این خبر، هنوز درباره علت بازداشت سعید 
مرتضوی اظهار نظری نداش��ته اس��ت. مرتضوی در پرونده کهریزک به 
همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق ش��ده و پرونده مفتوحی داشت 
که احتمال می رود علت بازداشت وی به همین دلیل باشد. پیش از این، 
محسنی اژه ای در نشست خبری خود عنوان کرده بود که در اسفند ماه 

امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد.

تأکید واشنگتن 
بر ادامه فشار علیه ایران

»جو بایدن« معاون رییس جمهور آمریکا  بار دیگر بر لزوم ادامه فشارهای 
علیه ایران تأکید کرد. بایدن که به فرانس��ه س��فر ک��رده، در کنفرانس 
خبری مشترک خود با »فرانسوا اوالند« رییس جمهور فرانسه از موضع 
سختگیرانه پاریس در قبال برنامه هسته ای ایران تمجید کرد. در مقابل، 
اوالند نیز بار دیگر ادعای عدم شفافیت برنامه هسته ای ایران را مطرح کرد 
و گفت »فشارها برای حصول اطمینان از موفقیت مذاکرات« ادامه می یابد.

این در حالی است که بایدن در چند روز گذش��ته حداقل دو بار صراحتا 
پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران را  مطرح کرده، اما در عین حال گفته 

است این مذاکرات باید با فشار بر تهران همراه باشد.

نجفی، عارف، شریعتمداری و روحانی 
با محوریت هاشمی ائتالف کنند

محمدرضا راه چمن��ی دبیرکل ح��زب وحدت و همکاری مل��ی با بیان 
این که اصالح طلب��ان نیز همانن��د اصولگرایان ائتالف تش��کیل دهند، 
گف��ت: در صورتی که محم��د علی نجف��ی، محمدرضا ع��ارف، محمد 
شریعتمداری و حسن روحانی در انتخابات ش��رکت کنند، با ایجاد یک 
 ائتالف، ش��انس پیروزی اصالح طلبان در انتخابات بیش��تر می ش��ود.
 راه چمنی با اشاره به این که بهتر اس��ت این ائتالف با محوریت آیت اهلل

هاشمی رفسنجانی شکل بگیرد، اضافه کرد: اگر این ائتالف شکل بگیرد، 
باید به تدریج نظر سنجی ش��ود که کدام یک از این کاندیداها مقبولیت 
بیشتری دارند و با توجه به نتیجه آن، به نفع یکدیگر کنار رفته و در کابینه 
دولت آینده از آنها استفاده شود. وی ادامه داد: حزب وحدت و همکاری 
ملی در جهت این ائتالف تالش می کند و تاکنون با برخی از چهره های 
 اصالح طلب گفتگو هایی داش��تیم. اگر مقدمات این ائتالف فراهم شود، 

آیت اهلل هاشمی از آن استقبال خواهد کرد.

فشار و تهدید 
با گفتگو سازگاری ندارد

صالحی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اعالم آمادگی معاون رییس جمهور 
آمریکا برای گفتگوی مستقیم با ایران بیان داشت: ما قبال در کشور آلمان 
با آمریکا درمورد بحران افغانستان مذاکره داشتیم ولی مدت کمی پس از 
آن، رییس جمهور وقت آمریکا ایران را به عنوان محور شرارت اعالم کرد. 
وی افزود: اگر آمریکایی ها واقعا بر آمادگی خود برای گفتگو جدی هستند 
باید بدانند فشار و تهدید با گفتگو س��ازگاری ندارد. صالحی تأکید کرد: 
ملت ما 34 سال پیش تصمیم گرفت استقالل خود را به دست آورد و تحت 
نفوذ ابرقدرت ها نباشد. فعالیت هسته ای جمهوری اسالمی ایران اهداف 
صلح آمیز خود را دنبال می کند و آمادگی داریم در صورت به رس��میت 
شناختن حقوق هسته ای کشورمان، عدم انحراف فعالیت های هسته ای 

در آینده را تضمین کنیم.

جلسه علنی مجلس در روز یک شنبه و حواشی آن را می توان 
از زوایای مختلف بررس��ی کرد؛ اتفاقی که ب��ه جرأت می توان 
گفت در طول تاریخ انقالب اسالمی سابقه نداشته است. حتی 
جلس��ه بررس��ی طرح عدم کفایت بنی صدر هم شاهد چنین 
وضعیتی نبود. در همین یکی دو روز گذشته تحلیل ها و اظهار 
 نظرهای مختلفی در این خصوص منتشر شده است. برخی آن را 
دس��ت پخت جری��ان فتن��ه و انحراف��ی دانس��تند، برخی از 
عذرخواهی رییس جمهور س��خن گفتن��د و بعضی دیگر عدم 
تزکیه نفس را سبب س��از چنین حوادثی دانستند و همچنین 
تحلیل های دیگری که در رسانه های مختلف بیان شده است. 
اما آنچه دغدغه این نوشتار است، به مسلخ بردن اخالق و قربانی 
کردن آن در پای سیاست است. فارغ از آن که در جلسه تاریخی 
روز یک شنبه کدام شخصیت یا خانواده و جریان سیاسی مورد 
تهمت و توهین ق��رار گرفت، آنچه جای تأم��ل و توجه و البته 
افس��وس دارد، مظلومیت نظامی بود که دشمنانش سال های 
سال اس��ت با انواع و اقسام اعمال فش��ارها کمر به سرنگونی یا 

اضمحالل و استحاله آن دارند.
بی شک حوادث جلسه علنی در آن روز، در شأن نظام جمهوری 
اس��المی نبود؛ نظامی که به واس��طه بعد مذهبی بودن خود، 
همواره بر آموزه های اخالقی تأکید داشته و پایه و اساس خود 
را اخالق اسالمی قلمداد کرده اس��ت. سال های سال است که 
تندبادهای سیاس��ی و اقتصادی، جنگ تحمیلی، کمبودهای 

رفاهی و درگیری های سیاس��ی بین مجموع��ه های مختلف 
انقالب، هیچ کدام از ضرورت حفظ شعائر و آموزه های اخالقی 
کم نکرده اس��ت. به گواه تاریخ در همه این سال ها رقابت های 
 سیاسی در ش��دیدترین حد خود جریان داش��ته، ولی اخالق، 

این گونه بازیچه دست سیاسیون و مسئوالن نبوده است.
تأس��ف بارتر این که در ط��رف اصلی ماجرا، عال��ی ترین مقام 
اجرایی کش��ور وجود داش��ت. در دوره های گذشته که سابقه 
 داش��ته دولت و مجلس از یک جن��اح و جریان سیاس��ی هم

نبوده اند، چنین اتفاقاتی بروز نداش��ته اس��ت؛ اختالف نظر و 
تفاوت س��لیقه بوده، نزاع های سیاسی به ش��کل تشدید شده 
وجود داشته، طرفین انتقادات تندی علیه یکدیگر داشته اند، 
اما این گونه یک مقام عالی رتبه رسمی، هویت و ریشه نظام را 
در معرض دید همگان به ریشخند نگرفت. حق مدارانه و اخالقی 
اس��ت که دقیقا تصریح کنیم که خاتمی و هاشمی رفسنجانی 
در دوران صدارت خود در منصب ریاس��ت جمهوری با وجود 
انتقاداتی مهم و مس��تدل و اصولی که  بر افکار و سیاس��ت ها و 
برنامه های آنها وجود داشته و دارد، هیچ گاه شأن و حرمت نظام 

را این گونه به بازی نگرفته و عنان حلم را رها نکردند.

اساس انقالب را از یاد نبریم
اخالق، اس��اس انقالب و وجه ممیزه نظام جمهوری اسالمی با 
سایر نظام هاست. زیر پا گذاشتن این بنیان اساسی در شرایطی 

که چشم های بسیاری اعم از دوس��تان و دشمنان هر روز ما را 
رصد می کنند، جرم کوچکی نیس��ت، به خصوص که از ناحیه 
مسئوالن باشد.آیا رعایت اخالق، قانون و عرف های موجود از 
سوی مسئوالن کشور، انتظار زیادی است؟ وقتی قانون و عرف 
تصریح دارد که هر س��خن جایی و هر نکته مکان��ی دارد، چه 
توجیه قانع کننده ای می تواند پاسخگوی آبروریزی اتفاق روز 
یک شنبه شود؟ آیا مسئوالن کشور نمی دانند جای رسیدگی 
به تخلفات و هر گونه فساد و ارایه اسناد و مدارک مربوط به آن، 
دستگاه قضائی است و نه تریبون علنی مجلس؟ به هر روی اتفاق 
جلسه علنی روز یک شنبه مجلس ضرورت یک انقالب اخالقی 
را برای همگان آشکار ساخت. چندین سال است که دور زدن 
قانون و بی توجهی به آن، ایجاد تنش های بیهوده سیاس��ی و 
حاشیه سازی و اختالف افکنی و درگیر شدن با نهادهای انقالب 
در مجموعه نیروهای انقالب به چشم می خورد. بدیهی است که  
این رشته سر دراز دارد و همچون سیلی است که وقتی جریان 
یابد همه را با خود می برد. بزرگان و دلس��وزان باید نگاه عمیق 
تری نسبت به این موضوع داشته باش��ند، به خصوص بزرگان 
مجموع��ه اصولگرا باید با دقت بیش��تر به گذش��ته نگاه کنند. 
کسانی اکنون با ریاکاری و س��الوس وارد این مجموعه انقالبی 
 ش��ده اند که با اقدامات خ��ود اصول و ارزش ها را خدش��ه دار

می کنند و اعتبار آن را در میان عم��وم نیز از رونق می اندازند. 
کسانی که نگاه ابزاری به سیاست و مدیریت دارند، هزینه های 
گزافی را بر نظام تحمیل می کنند تا برنامه ها و اهداف خود را 
پیش ببرند. اشاعه و روز افزون شدن چنین نگاهی )نگاه ابزاری 
به مقوالت( نتیجه اش ذبح اخالق است در پای منافع، حال آن 
که مهم ترین منفعت برای یک نظام مبتنی بر دین مبین اسالم، 
اخالق اس��ت و اخالق. اگر بی توجه به آموزه های صریح دینی 
آبروی مؤمنان به راحتی دستمایه بازی های سیاسی شود، اگر 
 قانون گری��زی جایگزین قانون مداری ش��ود، اگر توصیه های

ولی امر، گزینشی مورد قبول قرار گیرد، اگر زبان به تهمت و افترا 
 باز شود، دیگر چه تفاوتی میان نظام مبتنی بر دین و نظام های

س��کوالر و غیر دینی باقی می ماند. اخ��الق را اگر از جمهوری 
اسالمی بگیریم چه چیزی باقی می ماند؟ جلسه روز یک شنبه 
مجلس در کنار همه نکات منفی اش شاید تلنگری باشد برای 
همه ما اعم از مسئوالن، رس��انه ها، فعاالن مختلف سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگ��ی و البته عموم مردم ک��ه نظام جمهوری 
اسالمی ضرورت انقالب اخالقی را درک کرده و البته هر کس 
به نوبه و توان خود از خودش ش��روع کند. صد البته که وظیفه 

و مسئولیت مسئوالن در این میان بیش از مردم عادی است.

»یک شنبه سیاه« مجلس برای همه تلنگری جدی می شود؟!

شورای امنیت ضرورت یک انقالب اخالقی در فضای سیاسی کشور
کره شمالی را تهدید کرد

رییس شورای امنیت سازمان ملل اعالم کرد، این شورا 
علیه هرگونه آزمایش اتمی توسط کره شمالی به اقدامی 
محکم و قاطع دس��ت می زن��د. به گ��زارش خبرگزاری 
فرانسه، کیم سوک سفیر کره جنوبی در سازمان ملل که 
ریاست دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد، اعالم کرد، 
انجام ی��ک آزمایش اتمی، قریب الوقوع اس��ت و هرگونه 
انفجار اتمی یک تالش خطرناک ب��رای تضعیف نفوذ و 

اعتبار شورای امنیت خواهد بود.

نظر فیدل کاسترو
درباره وضعیت جسمی چاوز

»فیدل کاسترو« رهبر سابق کوبا طی سخنانی در هاوانا 
گفت که وضعیت سالمتی »هوگو چاوز« رییس جمهور 
ونزوئال بسیار بهتر شده و وی در حال بهبودی است. وی 
افزود: چاوز مرحله بسیار س��ختی را پشت سر گذاشت، 
اما از خوب به بهتر ش��دن در حال حرکت است و ما وی 
را درم��ان خواهیم کرد. چ��اوز برای کش��ور و آمریکای 
التین مهم اس��ت.پدر انقالب کوبا که برای مشارکت در 
انتخابات پارلمانی کوبا حرکت می کرد، در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران گفت که وی هر روز از اوضاع جسمانی چاوز 

مطلع می شود.

بررسی درخواست ایران
 از سوی مصر

منابع مصری گزارش دادند که دستگاه های امنیتی مصر در 
حال بررسی درخواست ریاست جمهوری ایران برای بازدید 
محمود احمدی نژاد از میدان التحریر هس��تند.پایگاه الیوم 
السابع به نقل از برخی منابع گزارش داد که مسئوالن ایرانی 
از قاهره درخواست کرده اند که احمدی نژاد در سفر خود به 
مصر از میدان التحریر بازدید کند. بر اساس این گزارش طرف 
 مصری هنوز به این درخواست ایران پاسخ نداده است، به ویژه

این که دس��تگاه های امنیتی مصر س��عی دارن��د در درجه 
اول از وجود امنیت می��دان التحریر اطمینان حاصل کنند. 
احمدی نژاد سه شنبه)دیروز( برای شرکت در اجالس اسالمی 
به قاهره سفر کرد و این نخستین سفر رییس جمهور ایران 
از زمان وقوع انقالب اسالمی است.احمدی نژاد در این سفر با 

رییس جمهور مصر و شیخ االزهر دیدار خواهد کرد.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

رییس جمهور کابینه خود را 
شبیه تیم فوتبال می داند

زاهدی / وزیر سابق آموزش و پرورش  
آقای رییس جمهور کابینه را به تیم فوتبال تشبیه می کند. اگر دقت 
کنید در بازی فوتبال ه��م خیلی کم اتفاق می افت��د همه بازیکنان 
 تغییر کنند و کمتر دولتی در دنیا هم دیده ش��ده که چنین تغییرات 
گسترده ای داده باش��د. باید از رییس جمهور بپرسید که درکجا تیم 
 فوتبال یک دفعه تع��داد زی��ادی از بازیکنان را در نی��م فصل تغییر 
می دهد.  لیگ های برتر دنیا 
را هم نگاه کنید، هیچ گاه در 
میانه فصل نمی آید یک دفعه 
جمع زی��ادی از تی��م را کنار 
بگذارد و تیم جدی��د بیاورد، 
بنابراین این تش��بیه رییس 
جمهور تشبیه درستی نیست، 
اما از نظر قانونی، این تغییرات 

حق رییس جمهور است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 976 |  چهارشنبه  18 بهمن  1391 | 25 ربیع االول 1434

2
طرحی برای مهار یارانه تورمی

 محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به راهکار تبدیل یارانه های
تورمی به درآمدی گفت: پول باید به حساب مردم واریز شود، اما باید حساب سرمایه گذاری و 

تولید، ایجاد، به سمت تولید و اشتغال هدایت شده و با سود آن به خانواده ها باز  گردد.

گزارش الریجانی از 
جلسات دولت و مجلس

واکنش احمدی نژاد
به بازداشت مرتضوی

رییس مجلس در نشست غیر علنی خانه ملت، گزارشی از هشت  جلسه 
مشترک دو قوه مقننه و مجریه که درباره مس��ائل اقتصادی و معیشتی 
مردم تشکیل ش��د، ارایه داد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیش از 
آغاز نشست علنی پارلمان، در نشستی غیرعلنی، گزارش علی الریجانی 
رییس مجلس را اس��تماع کردند. در جلس��ه غیر علنی پارلمان، رییس 
مجلس گزارش��ی از هشت جلس��ه مش��ترک دولت و مجلس که درباره 
مسائل اقتصادی و ساماندهی به معیش��ت مردم تصویب شده بود، ارایه 
داد.  همچنین در جلسه غیرعلنی، الریجانی از مخالفت مجلس با اجرای 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی سخن گفته و یادآور شده که 
مجلس با وجود برنامه های جدی دولت برای اجرای فاز دوم قانون یارانه ها، 

با این موضوع مخالف است.

رییس جمه��ور تأکید کرد: موضوع دس��تگیری س��عید مرتض��وی را وقتی 
از مص��ر برگردم به ط��ور جدی دنبال می کن��م. محم��ود احمدی نژاد پیش 
از عزیم��ت به مصر در جم��ع خبرن��گاران گفت: خبر دس��تگیری مرتضوی 
 را ش��نیدم و باب��ت آن متأس��فم. وی ادام��ه داد: نمی دان��م چ��را ای��ن طور

است. فردی تخلف کرده، اما شخص دیگری دستگیر شده است و این کار بسیار 
زشت است. احمدی نژاد با تأکید بر این که وقتی از سفر برگردم حتما این مسأله 
را دنبال می کنم، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید قوه قضایئیه ملت باشد، چون 
این قوه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست. وی توضیح داد: کسی تخلف کرده 
است و فردی مطلع شده و این تخلف را اعالم کرده، اما به جای این که متخلف را 
دنبال کنند، با کسی که اعالم کرده برخورد می شود و این برای ملت، جمهوری 

اسالمی و قوه قضائیه شایسته نیست.

 غرویان ش��رایط کشور را بسیار حس��اس خواند و گفت: در 
شرایطی که تحریم ها و تورم و فشار اقتصادی، مردم را تحت 
فش��ار قرار داده، چنین برخوردهایی در مأل عام و در مقابل 

رسانه ها، دل مردم را می شکند، هرچند که شکسته است. 
 اس��تاد ح��وزه علمی��ه قم ب��ا اش��اره ب��ا تم��اس طالب، 
 علما و فضال ب��ا وی بعد از ماج��رای روز یکش��نبه مجلس

خاطر نشان کرد: برخی از این افراد در تماس با من از وضعیت 
به وجود آمده ناراحت بودند و برخ��ی از آنها حتی برای این 
موضوع گریستند. در حال حاضر ش��ما می توانید بیایید و 
حال علما و مراجع را ببینید که چگونه دگرگون شده اند. وی 
همچنین اظهار داشت: ما بارها مسئوالن را به رعایت اخالق 
توصیه کردی��م و بارها گفته ایم که اخالق باید بر سیاس��ت 
حاکم باش��د نه بالعکس، اما گوش آقایان ب��ه این حرف ها 
بدهکار نیست. وی به مسئوالن سیاسی کشور توصیه کرد 
که با این گون��ه رفتارها روح امام )ره( را مکدر نس��ازند. وی 
همچنین افزود: این وضعیت ناگوار سیاسی تأسف بار است و 
برای حل این بحران ها نیز راهکارهای بسیاری وجود دارد، 
اما وقتی عمل وجود نداشته باشد چه فایده ای دارد؟ حرف 
آخر را عمل انسان می زند، اما متأسفانه عملی نمی بینیم. از 
همین رو به خدا پناه می بریم و از خدا می خواهیم که دل ها 

را به هم نزدیک کند. 

هیالری کلینتون وزیر امور خارجه دولت اول باراک اوباما طی 
نامه ای در آخرین روزهای حضور خود در دولت وی، به اوباما 
توصیه هایی کرد. محور اصلی نامه کلینتون مسأله»ایران« 
بود. هیالری کلینتون در نامه خود با اش��اره به رویدادهای 
خاورمیان��ه و با اذعان به ای��ن که در قاهره، غ��زه، تل آویو و 
تهران همه چیز طبق میل ما پیش نمی رود،  می نویسد:شما 
)اوباما( باید با ایران مذاکرات مستقیم با امتیازات گسترده و 
مرزهای تعریف شده و مشخص انجام دهید، می دانم این به 

نظر ساده انگارانه می آید، اما می تواند کارگر باشد. 
 وی ب��ا تصریح بر این که ای��ران، عراق، س��وریه و حزب اهلل 
قدرتمن��د در لبنان و حماس در نوار غزه س��بب وحش��ت 
 آمری��کا ب��وده اس��ت، اعت��راف می کن��د: حت��ی در میان
 گروه ه��ای اپوزیس��یون داخل ای��ران نیز کس��ی خواهان

 دست برداشتن از فعالیت هسته ای نیست، از این رو آمریکا 
باید با پیش��نهاد»معامله بزرگ« از وقوع بدترین حالت در 
این مورد جلوگیری کند. همچنین آمری��کا باید حق ایران 
در غنی س��ازی اورانیوم ایران را به رس��میت بشناسد. وزیر 
خارجه سابق آمریکا اگر چه پیشنهاد مذاکره با ایران را برای 
 چندمین بار مط��رح می کند و حتی س��خن از دادن امتیاز 
می گوید، اما حاضر نمی شود منظور خود را از مذاکره و دادن 

امتیاز مشخص کند. 

کوث��ری نماین��ده مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ا بی��ان 
فرمایش��ی از حضرت امام)ره( ب��ه انتق��اد از عملکرد اخیر 
رییس جمه��ور پرداخ��ت و گفت: همان ط��ور که حضرت 
امام )ره( فرمودند تا کس��ی خ��ودش را نس��اخته و تزکیه 
 نکرده است نباید مس��ئولیتی را بپذیرد و سرمنشأ تمام این 
بی اخالقی ها ناش��ی از عدم ظرفیت برخی اس��ت. ظرفیت 
هر کس��ی اندازه ای دارد، اما متأس��فانه برخی از مسئولین  

ظرفیتشان کم است  که منجر به این اتفاقات می شود. 
وی در ادامه افزود: باید حریم مسئولین نسبت به هم حفظ 
 ش��ود و اگر حریم همدیگر را حفظ نکنند به اینجا کش��یده 
می شود. در گذشته متأسفانه  با برخی سخنان نسنجیده این 
پرده کنار زده شد و نتیجه آن همین بداخالقی های سیاسی 
است که امروز شاهد آن هستیم. این نماینده مجلس با اشاره 
به مش��کالت عدیده کش��ور در این برهه زمانی تأکید کرد: 
مسئولین باید به جای این که خواسته های نفسانی خود را در 
اولویت قرار دهند، به مسائل اصلی کشور و مردم بپردازند. وی 
با تأکید بر نقش مهم جریان انحرافی در اختالف اخیر دولت 
و مجلس گفت: جریان انحرافی ب��ی تأثیر در این اختالفات 
نیست و متأسفانه در روحیه و رفتار آقای احمدی نژاد تأثیر 
بسیاری گذاشته است و به این دلیل است که ایشان به این 

مسائل بیشتر اهمیت می دهد تا به مسائل اصلی مملکت.

پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور بر وحدت 
و انس��جام مس��ئوالن کش��ور تأکید کرد و افزود: طبق 
تأکیدات رهبر معظم انقالب امروز انقالب اس��المی در 
نقطه خطیری ق��رار دارد که مراقب��ت از انقالب وظیفه 
همه مسئوالن و مردم بوده و باید دعواها و سوءظن هایی 
که باعث آزردگی مردم می شود کنار گذاشته شود. وی 
تهدیدهای امروز دش��من را برای ملت ایران یک فرصت 
خواند و گفت: هوشیاری بیشتر مردم در شرایط کنونی 
بسیار مهم است و مردمی که فرهنگ شهادت و مقاومت 
را در خون خود داشته باشند، هرگز شکست نمی خورند.  
رییس سازمان بازرسی کل کش��ور تصریح کرد: دشمن 
امروز منتظر هرگونه عکس العملی از س��وی ملت ایران 
است و مقاومت در برابر فش��ارهای سیاسی و مشکالت 
اقتصادی دش��من را ناامی��د خواهد کرد. وی س��پس با 
اشاره به انتخابات ریاس��ت جمهوری سال آینده گفت: 
ملت ایران در طول س��ال های پی��روزی انقالب در همه 
انتخابات حضوری پر شور داشته و در پای صندوق های 
رأی حاضر شده است. پور محمدی خاطرنشان کرد: ملت 
ایران در انتخابات آینده نیز با پ��ای خود و عزم پوالدین 
حاضر می شود و مثل همیشه و همه جا دشمن را روسیاه 
و تمام توطئه ها و نقشه های دشمن را خنثی خواهد کرد.

بین الملل مجلسسیاست داخلی سیاست داخلی

حال مراجع و علما از این 
بی اخالقی ها دگرگون شد 

توصیه کلینتون به اوباما 
درباره ایران

کارگردان وقایع اخیر 
جریان انحرافی است

مسئوالن 
دعواها را کنار بگذارند

Society,Cultural  Newspaper No. 976  |  Fabrury  6   ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



یادداشت

 نفرات برتر مسابقات قرآن 
مشخص شدند

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: مرحله نهایی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن مقطع شکوفه ها 

در شهرستان اصفهان برگزار شد و نفرات برتر هر رشته مشخص شدند.
حجت االسالم مرتضی خوشنویس زاده با اش��اره به این که مرحله نهایی 
مسابقات قرآن مقطع شکوفه ها )زیر 16 سال( در سطح شهرستان برگزار 
شد، افزود: مس��ابقات برادران در امامزاده سید محمد وحید و مسابقات 
بانوان در مدرس��ه جنب امامزاده برگزار شد. وی با اشاره به این که سطح 
مسابقات سال جاری نسبت به سال گذش��ته باالتر بود، بیان داشت: این 
مسابقات در رشته های ترتیل، قرائت، حفظ نیم جزء، یک جزء، دو و نیم 
جزء، پنج جزء و حفظ کل به صورت مش��ترک بین برادران و خواهران و 

رشته اذان هم ویژه برادران برگزار شد.

 کشف 4 تن عسل تقلبی 
در نجف آباد

فرمان��ده انتظامی نجف آباد از شناس��ایی و دس��تگیری متصدی تولید 
عسل تقلبی در این شهرس��تان خبر داد و افزود: در بازرس��ی از کارگاه 
مقدار چهار تن عسل تقلبی کشف و ضبط شد. سرهنگ  محمد پرتوی،  
فرمانده انتظامی نجف آباد اظهار داش��ت: در پی گزارش واصله مبنی بر 
این که فردی به نام» ل - ف« 50 س��اله، اقدام به تولید عس��ل تقلبی در 
این شهرستان می کند، موضوع شناس��ایی محل و متهم در دستور کار 
مأموران انتظامی ق��رار گرفت. وی تصریح کرد: پ��س از انجام تحقیقات 
 الزم و اطمینان از درستی موضوع، مأموران با هماهنگی قضایی به محل 

مورد نظر اعزام و کارگاه موصوف را مورد بررسی قرار دادند. 

دستگیری هکر 26 ساله 
هکر 26 ساله که با نفوذ و دسترسی غیر مجاز به رایانه های یک شرکت 
بزرگ حس��ابداری اصفهان اطالعات آن را دس��تکاری کرده بود، توسط 
کارآگاهان پلیس فتای این استان شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ  ستار 
خسروی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان با اعالم این خبر، اظهار داشت: در پی شکایت مدیرعامل 
یکی از شرکت های بزرگ حسابداری در اصفهان مبنی بر این که فرد یا 
افرادی به سیس��تم های رایانه ای این ش��رکت نفوذ و اقدام به تخریب و 
دستکاری اطالعات مهم این شرکت کرده اند، موضوع شناسایی عامل یا 
عاملین در دستور کار پلیس فتای اصفهان قرار گرفت. این مقام انتظامی 
بیان داشت: با توجه به این که خسارت مادی و معنوی زیادی به این شرکت 
وارد شده، پرونده مقدماتی تشکیل و بررسی موضوع با اخذ اظهارت شاکی 

و تحقیقات اولیه آغاز شد.

داروخانه ها در فروش داروهای 
غیرمجاز مقصر نیستند

رییس س��ازمان غذا و دارو در مورد میل داروخانه ها به فروش داروهای 
خارجی و حتی الکل گفت: اگر شاهد فروش برخی اقالم غیرمجاز خارجی 
یا خارج از فهرست هستیم، به این دلیل است که پزشکان آن دارو را تجویز 
کرده اند. احمد شیبانی در مورد نظارت بر داروخانه ها افزود: کار نظارت بر 
توزیع و فروش دارو، کاری همیشگی است و دانشگاه های علوم پزشکی به 

صورت منظم بر داروخانه ها نظارت می کنند. 
وی ادام��ه داد: بنابرای��ن داروخانه هایی که به خوب��ی فعالیت می کنند 
تش��ویق ش��ده و آنهایی که طبق قانون رفتار نکرده اند تنبیه می شوند. 
رییس س��ازمان غذا و دارو گفت: هر داروخانه ای که طبق قانون دارویی 
خارج از لیست توزیع کند متخلف شناخته می شود؛ چرا که نباید خارج از 
فهرست داروهای ایرانی مجاز دارویی را به فروش برساند. شیبانی تصریح 
کرد: داروخانه ها باید دارویی را بفروش��ند که در لیست مجاز کشور ثبت 

شده باشد.

گشتی در اخبار

قانون گریزی مخالف عدالت است 
رییس کل دادگستری استان اصفهان   

غالمرضا انصاری 
مشکل امروز ما عدالت نیست؛ مشکل ما در جنگ ها ست، چنان که در دوره 
قاچار و پهلوی، روح عدلتخواهان جریحه دار و در راستای پایان بخشیدن 
به این بی عدالتی، بنیاد عدالت قضایی و قانون اساسی در پیروزی انقالب 
شکل گرفت. وضع قانون برای تعمیم اجرای قانون و وضع قانون برای تعمیم 
مصادق عدالت و حقیقت است، اما همه هم قبول دارند که قانون گریزی 
مخالف عدالت اس��ت و بای��د قانون مداری ش��عار همه باش��د. امنیت و 
عدالت از مقوله مهمی اس��ت که در س��ایه قانونمندی چرخه اقتصادی 
س��الم حرکت می کند. ناهنجاری نتیجه س��رپیچی از قانون اس��ت و در 

نهایت، موج��ب کندی حرکت 
اقتصادی ش��ده که در راستای 
دس��تیابی به اهداف توس��عه 
عدال��ت اجتماع��ی و جایگاه و 
س��رمایه گذاری در بخش نوین 
برای گسترش چرخه اقتصادی 
باید رعایت حقوق اقش��ار فقیر 
در جامعه در مواردی همچون 

مالیات لحاظ شود.
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چهره روز
فعالیت روبات های پرستار در بیمارستان ها

 سازمان FDA با بررسی برنحوه عملکرد این روبات اجازه شروع کار آن را در بیمارستان ها
 صادر کرده اس��ت. تولیدکننده روبات پرس��تار به دنبال جایگزین کردن ساخته جدیدش 

به جای تولیدات قبلی خود از قبیل جاروی روباتی هوشمند است. 
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انفجار منزلی در کاشان 
دو کشته داشت

بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان به عنوان اولین بیمارستان تأمین اجتماعی 
 استان به دستگاه اکس��یژن ساز مجهز شده اس��ت. مدیر این بیمارستان روز 
سه شنبه در مراس��م افتتاح دو دستگاه هیدروکالو و دس��تگاه اکسیژن ساز 
بیمارستان دکتر شریعتی افزود: زیر ساخت های نصب این دستگاه در مدت 
 شش ماه فراهم ش��د و امروز ش��اهد راه اندازی این دس��تگاه هستیم. اصغر 
شعرای نجاتی با بیان این که فراهم کردن زیرس��اخت های الزم برای نصب 
دستگاه های امحای زباله، اکسیژن ساز، ترانس برق و پمپاژ خانه بیمارستان 
دکتر شریعتی از سال گذشته مطرح شد، افزود: ساختمانی به مساحت 573 
 متر مربع برای این کار مشخص شد. وی هزینه فراهم کردن این زیر ساخت ها

را بالغ بر 385 میلی��ون تومان عن��وان و تصریح کرد: درصدد نوس��ازی این 
بیمارستان در آینده هستیم.

 رییس مرک��ز فوریت ه��ای پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی کاش��ان از 
جان باختن دو شهروند کاشانی در اثر انفجار حاصل از نشت گاز در یک منزل 
مسکونی خبر داد. ابوالفضل ش��جاعی به ایرنا گفت: در حادثه ای که در منزل 
مسکونی دو طبقه ای واقع در خیابان 22 بهمن این ش��هر رخ داد، این واحد 
مسکونی به طور کامل تخریب شد. وی با اشاره به این که این حادثه در ساعت 
11 شب دوشنبه اتفاق افتاده و عملیات آواربرداری تا ساعت5:30 صبح ادامه 
داشت، افزود: متأسفانه در اثر ریزش آوار زن 85 و دختر 15 ساله ای به نام های 
ربابه و زینب تقوایی جان باخته و س��ه مصدوم دیگر این حادثه به بیمارستان 
شهید بهشتی انتقال یافتند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کاشان نیزگفت: نشت و تجمع بیش از حد گاز در طبقه همکف این 
منزل مسکونی، موجب تخریب کامل و ریزش آوار بر سر پنج عضو خانواده شد. 

 

سمیه 
مسرور

تلفن دفت��ر روزنامه زنگ می زند؛ ش��هروندی با 
گالیه از آلودگی اتوبوس های دانشگاه نجف آباد، 
می گوید: »ایس��تگاه اتوبوس دانشگاه آزاد نجف 
آباد واقع در خیابان فرایبورگ باعث اذیت و آزار ما 
ش��ده، آلودگی صوتی و دود اتوبوس ها اذیت می 

کند. لطفا پیگیری کنید.«
 این تلفن ناخ��ودآگاه مرا می کش��اند به خیابان 
تازه عریض ش��ده فرایبورگ. باغبان ها مشغول 
کود دهی و گل کاری باغچه ها هستند. خیابان به 
تازگی عریض شده و هنوز شکل و شمایل درستی 
 ن��دارد. از کنار بوی ک��ود و گل های ب��ی جان و 
 س��رما زده رد می ش��وم و به ایس��تگاه اتوبوسی

می رسم که با یک تابلوی آبی کوچک، شخصیت 
پیدا کرده است. روی آن عبارت » ایستگاه اتوبوس 
دانش��گاه نجف آباد« نوشته ش��ده است؛ همان 
 جایی که تعداد دانش��جویان منتظر از انگش��تان 
دو دس��ت کمترند. اتوبوس آنقدر خالی است که 

فکر می کنی حاال حاالها حرکت نمی کند.

روی نیمکت ه��ای انتظار هم فق��ط یک کیف و 
کاپش��ن ق��رار دارد و صاحب ای��ن تجهیزات که 
مش��خصه دانشجو بودن اس��ت، دارد با موبایلش 

حرف می زند. 
یکی از مس��افران که از انتظار روی صندلی های 
قرمز اتوبوس خس��ته ش��ده پایین م��ی آید و در 
آفتاب می ایستد تا هم ویتامین دی بدنش تأمین 

شود و هم از سرما نجات پیدا کند.
س��راغ راننده را که می گیرم ب��ه اتوبوس بعدی 
ارجاعم می دهن��د. در اتوب��وس دوم، دو همکار 
 کنارهم نشس��ته ان��د و گپ می زنن��د. یکی غذا 
می خ��ورد و دیگری چای. س��ن اتوب��وس ها از 
رانندگان شان بیشتر است؛ از آن ایران پیماهای 

قدیمی با روکش صندلی های قرمز. 
بوی مس��افرت و کهنگی می دهن��د. به هرحال 
وس��یله ایاب و ذهاب اس��ت و در س��رما و گرما 

کارگشا.

تأمین اتوبوس از بخش خصوصی
بخش خصوصی با انعقاد قرارداد با دانش��گاه آزاد 
نجف آباد این اتوبوس ها را برای حمل و نقل قشر 
فرهیخته در نظر گرفته است.کرایه اش دانشجویی 
اس��ت؛800 تومان ب��رای رفت و همی��ن قیمت 
برای برگش��ت. کرایه با مدل اتوبوس و قدمت آن 
 همخوانی دارد. خیلی ها هم از این بابت راضی اند؛

 مانن��د زه��ره رجب��ی، دانش��جوی دکت��رای 
اقلیم شناس��ی: »هم��ه چیز خوب اس��ت. جای 
ایستگاه اتوبوس، اتوبوس ها و کرایه اش مناسب 

است. من راضی ام.«
نفیسه هم رضایت نس��بی دارد: »اتوبوس هایش 
مانند بقیه اتوبوس هاس��ت. خوب اس��ت دیگر. 
همین که وسیله ای هست که ما را ببرد دانشگاه، 
کفایت می کند. بهتر از این اس��ت که سرگردان 

بشویم این طرف و آن طرف.«

ایستگاه باالشهری

 ایس��تگاه های اتوبوس دانش��گاه نج��ف آباد در 
چه��ار راه تخت��ی، س��ه راه صمدی��ه و خیاب��ان 
فرایبورگ واقع است تا تقریباً تمام شهر را پوشش 
 دهد، اما ایس��تگاه واق��ع در فرایب��ورگ به نوعی 

باال شهری محسوب می شود. 
 رضا، دانش��جوی رش��ته کامپیوتر در ای��ن باره 
می گوید: »این ایس��تگاه برای آنها که منزلشان 
در این طرف آب قرار دارد بس��یار مناسب است. 
 قباًل مجبور بودیم برویم س��ر خیابان توحید و یا 
حکیم نظامی، اما حاال که ایستگاه را گذاشته اند 
اینجا بهتره ش��ده؛ چون خیاب��ان بزرگ و خلوت 

است.«

مشکلی نیست
اکرم خانم، از س��اکنان خیابان فرایبورگ اس��ت 
و از حضور اتوبوس های دانش��گاه آزاد گالیه ای 
 ندارد: »کاری با ما ندارند و تا حاال مشکلی ایجاد 
نکرده اند. رانن��دگان تا وقتی اینجا هس��تند که 
 دانشجویان سوار بشوند، ماش��ین ها را خاموش 
می کنن��د. نه دودی هس��ت و نه س��ر و صدایی. 
جدای از این که فاصله خانه ها تا محل ایس��تگاه 

زیاد است.«
آقای م.احمدی ه��م با او هم نظر اس��ت و اضافه 
می کند: »نه دانش��جویان و نه رانندگان اتوبوس 
و ماشین هایشان دردس��ری ندارند. اگر آلودگی 
هست مربوط به تردد همه خودرو هاست نه فقط 
سرویس های دانشگاه. برخی اگر گالیه می کنند 
 احتماالً از چیز دیگری عصبانی و خس��ته بودند، 

و اال این ها آزاری ندارند.«

مصائب مارا هم ببینید
حجتی، راننده یکی از اتوبوس ها با ش��نیدن این 
که برخی از ساکنان محل از حضور اتوبوس های 
دانشگاه در خیابان فرایبورگ گالیه مندند، جواب 
می دهد: »ماش��ین ه��ای ما معاینه فن��ی دارند 
 و اگر مش��کلی بود، به هیچ وجه اج��ازه کار به ما

 نمی دادند. اصاًل خود دانش��گاه روی این موضوع 
حس��اس اس��ت، به طوری که مارا مل��زم کرده 
دفترچه کار و دفترچه ت��ردد بگیریم، چیزی که 
در تردد بین ش��هری برای ارایه ب��ه پلیس راه ها 

الزم است.
وی با بیان این که مشکل آلودگی مربوط به تمام 
ماشین های گازوئیلی است، اضافه می کند: »االن 
خیلی از اتوبوس های ش��رکت واحد هم سوخت 
گازوئیل مصرف می کنند که در این آلودگی سهم 
دارند. مشکل فقط اتوبوس های ایران پیما نیست؛ 
زیرا تمام اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی 
گاز سوز نیستند. اینجا هم ایستگاه دارند و خیلی 

تردد می کنند.«
اکبر آقا، دیگر راننده خط اصفهان- دانشگاه آزاد 
نجف آباد ادامه می دهد: »ما هم دلمان می خواهد 
ماشین بهتری داشته باشیم، ولی وقتی وسعمان 
 نمی رس��د چه کنیم. االن یک اتوبوس اس��کانیا 
350 میلی��ون تومان اس��ت. خوب این ماش��ین 
اگر در این خط باش��د که از دانشجو 800 تومان 
کرایه نم��ی گیرد،حداق��ل کرای��ه اش پنج هزار 
تومان است. آیا دانشجو وس��عش می رسد برای 
 هر رفت و برگشتی 10 هزار تومان پول بپردازد؟ 
 ن��رخ کرایه م��ا درحال��ی 800 تومان اس��ت که 
 هزین��ه های جانبی ماش��ین بس��یار ب��اال رفته، 
به طوری که ی��ک جفت الس��تیک از 970هزار 
تومان به یک میلیون و 700 هزار تومان رس��یده 
اس��ت. این تغییر قیمت در عرض چهار ماه اتفاق 
افتاده، درحالی که کرایه ما یک س��ال اس��ت که 

تغییر نکرده.«
آقای حجتی ب��ا تأیید حرف ه��ای همکارش، به 
موضوع خاموش��ی ماش��ین اش��اره می کند: »تا 
وقتی منتظر دانش��جویان هس��تیم ماشین های 
مان را خاموش می کنیم که مانع تولید سرو صدا 
و آلودگی شویم. باالخره ما هم باید نان بخوریم.«

وقتی تکنولوژی پیش��رفت می کرد نمی دانست 
اینقدر درد سرساز می شود و توقع عده ای را باال 
برده و صبر عده ای را کم می کند. توقع امکانات 
خوب و کم حوصلگی در برابر نا مالیمات، ماحصل 
تکنولوژی بود که افسارگس��یخته وارد زندگی ما 
شد و مشکالت اقتصادی لذت بردن از این مصنوع 

بشر را مشکل کرد.
 شاید این ها دلیلی باشد برای این که شهروندی 
از حضور اتوبوس های دانشگاه آزاد نجف آباد در 

خیابان فرایبورگ ناراضی باشد.

 ایستگاهی خلوت برای قشر فرهیخته

ایستگاه اتوبوس دانشگاه نجف آباد؛  مزاحم یا مراحم؟

بیمارستان شریعتی 
تجهیز شد 

مسمومیت با گاز منوکسید کربن    
دوباره قربانی داد

مسمومیت با گاز س��می منوکس��ید کربن در اصفهان دو نفر را کشت و 
 ش��ش نفر را راهی بیمارس��تان کرد. به گزارش روابط عمومی حوادث و 
فوریت های پزش��کی اس��تان اصفهان، دکتر غفور راس��تین گفت: روز 
دوشنبه 16 بهمن ماه در تماس��ی با اتاق فرمان فوریت های پزشکی در 
س��اعت 15:34 اعالم ش��د که دو نفر در خیابان جی بر اثر گاز گرفتگی 
در حمام ب��ی هوش ش��ده اند، لذا س��ریعا یک واح��د ام��داد اورژانس 
پیش بیمارس��تانی در صحنه  حادث��ه حاضر و پس از کنت��رل وضعیت 
مصدومین، مشخص شد که یک زن 86 ساله دچار ایست قلبی- تنفسی 
شده و فوت کرده و یک نفر دیگر که جوان30 ساله ای بود را پس از انجام 
برخی اقدامات به بیمارس��تان منتقل کردند. وی افزود: بر اس��اس این 
گزارش، در ساعت دو بامداد سه ش��نبه 17 بهمن نیز اعالم شد که پنج 
جوان در خیابان برازنده دچار کاهش هوشیاری شده اند که پس از اعزام 
یک واحد امداد اورژانس پیش بیمارس��تانی در صحنه  حادثه مش��خص 
شد که چند مرد جوان بر اثر استفاده از پیک نیک در فضای درب بسته 
دچار گاز گرفتگی و کاهش هوشیاری شده اند که یکی از آنها  فوت کرد.

راهکارهای عفاف و حجاب باید 
کاربردی باشد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با بیان این که راهکارهای عفاف 
و حجاب باید کاربردی باش��د، گفت: مختلط ب��ودن زن و مرد در هیچ 
شرایطی جایز نیست و این با هم بودن مقدمه بی عفتی در جامعه است. 
آیت اهلل یوسف طباطبایی نژاد در دومین همایش تجلیل از طالیه داران 
عفاف و حجاب ضمن تبریک به مناسبت ایام اهلل دهه فجر و هفته وحدت 
اظهار کرد: چرا چنین همایشی در شهر اصفهان هر چند سال یک مرتبه 
برگزار می شود، در حالی که اصفهان به عنوان یک شهر مذهبی قابلیت 
این را دارد که چنین همایشی را حداقل س��الی یک مرتبه برگزار کند. 
وی با تأکید بر این که پرداختن به مقوله عفاف و حجاب باید به صورت 
کاربردی باشد نه مقاله، افزود: حجاب در عربی به معنای پرده و باحجاب 
بودن زن به معنای پشت پرده اس��ت که نماد آن بر جامعه کنونی چادر 
اس��ت. نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان تصریح کرد: عفاف یعنی 
پاک و منزه بودن و حجاب مقدمه ای برای عفاف اس��ت و این در حالی 
است که عفاف و حجاب لفظ مترادف نبوده، بلکه حجاب مقدمه ای برای 

عفاف است. 

رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان با اش��اره به این ک��ه روزانه به طور 
متوسط 250 تا 300 برگ جریمه برای تخلفات ناشی از ورود و خروج به 
طرح زوج و فرد در شهر اصفهان صادر می شود، گفت: اگر امکانات ثبت 
تخلف در مح��دوده زوج و فرد افزایش یابد و بتوان گس��تره این طرح را 
افزایش داد، اجرای آن تأثیر قابل توجهی در کنترل ترافیک شهر اصفهان 
خواهد داشت. سرهنگ حسین غالمی در پاسخ به این سؤال که برخی از 
مردم نسبت به ساعت اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان اعتراض دارند، 
 اظهار کرد: تغییر در س��اعت اجرای طرح زوج  و فرد در ش��هر اصفهان 
امکان پذیر نیس��ت و افرادی که در محدوده این طرح زندگی می کنند 
باید زودتر از ساعت اجرای آن، از محدوده این طرح خارج و یا به آن وارد 
ش��وند. وی با بیان این که امکانات محدود به پلیس راهور اجازه صدور 
کارت ویژه ساکنان مناطق محدوده اجرای طرح زوج و فرد را نمی دهد، 
افزود: جمعیت افراد ساکن و یا شاغل در محدوده اجرای طرح زوج و فرد 
در شهر اصفهان قابل توجه است و امکان بازرسی تمام خودروهایی که به 

این محدوده وارد می شود برای پلیس امکان وجود ندارد.  

 تغییر در ساعت اجرای طرح 
زوج  و فرد امکان پذیر نیست 
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چهره روزیادداشت

 پاالیشگاه اصفهان بعد از ۹ ماه
به بورس برمی گردد

با شفاف ش��دن آخرین وضعیت مالی پاالیش��گاه اصفهان و اعالم نظر 
سازمان بورس، نماد این شرکت مش��مول اصل ۴۴ بعد از حدود ۹ ماه 

غیبت آماده بازگشایی در روزهای آینده شد.
نماد پاالیش��گاه اصفهان از 27 اردیبهشت س��ال جاری به دالیل فنی 
متوقف ب��وده و این ش��رکت چالش های��ی در رابطه با مس��ائلی چون 
یارانه1100 میلی��ارد تومانی قابل برگش��ت، طلب طوالن��ی مدت از 
پتروشیمی اصفهان و حاشیه هایی با دیگر شرکت بورسی، یعنی صنایع 
شیمیایی ایران دارد. با این حال با ش��فاف شدن آخرین وضعیت مالی 
پاالیشگاه اصفهان و اعالم نظر سازمان بورس، نماد این شرکت مشمول 
اصل ۴۴ بعد از حدود ۹ ماه غیبت آماده بازگش��ایی شد. این شرکت از 
27 تیر سال 87 با کشف قیمت580 تومانی هرسهم وارد بورس شده، 
تاکنون و طی 70۴ روز کاری و 5۴ ماه حضور در بورس فقط با بازدهی 
مثبت ۴۴ درصدی س��هام مواجه شده و طی اول س��ال گذشته تا قبل 
از توقف نماد تنها 5 درصد بازدهی به همراه داش��ته که عمدتا ناشی از 
حاشیه ها و چالش های گاه پیش بینی نش��ده و ابهامات جدید و قدیم 
است. این شرکت در حالی سود هر سهم سال مالی جاری  را ابتدا 870 
و س��پس 1282 و 18۴5 ریال پیش بینی کرده که این دو رقم آخر به 
دلیل توقف نماد، به بازار منعکس نشد. با این حال، مسئوالن پاالیشگاه 
 اصفهان هر س��هم این ش��رکت را در 27 دی ماه دو ه��زار و 516 ریال 

پیش بینی و اعالم کرده اند. 

خبر ویژه

4
 کارگران در بحران اقتصادی حامیان کارفرمایان بوده اند

عضو هیأت مدیره نمایندگان اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: در شرایط بحران اقتصادی بیشترین 
حامیان کارفرمایان، کارگران بوده اند. مصطفی روناس��ی در جمع کارفرمایان اظهار داش��ت: باید 

آزادسازی اقتصادی و واگذاری کار به سوی مردم شتاب بیشتری در امور اقتصادی بگیرد.
  افتتاح نزدیک به هزار پروژه 

در جهاد کشاورزی 
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان

محمد نصر اصفهانی
از دهه فجر س��ال گذش��ته تاکن��ون نزدیک ب��ه هزارپروژه در اس��تان 
 افتتاح ش��ده. البته آمار دقیق این پروژه ها۹50 پروژه است که با اعتبار

۹50 میلیارد ریال به انجام رسیده. با وجود بحران هایی که در زمینه آب 
داشتیم، 60 درصد این پروژه ها در حوزه آب و خاک بوده است. این تعداد 
 پروژه هزار و 30 نفر را درگیر اش��تغال مس��تقیم و 573 نفر را به صورت 
غیر مستقیم مشغول کرده اند. 
افزون بر این م��وارد، طی ایام 
دهه فجر جاری سازمان جهاد 
کشاورزی اس��تان با اعتباری 
بالغ بر 5۹1 میلیارد ریال تعداد 
276 پ��روژه را افتتاح می کند 
که امیدواریم ب��ا این برنامه ها 
شاهد تحول بیشتری در زمینه 

کشاورزی باشیم. 
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طلوع نمایشگاه فجر در محل 
نمایشگاه های بین المللی 

نمایش��گاه دهه فج��ر از 18 ت��ا20 بهمن م��اه در محل 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل 
شهرس��تان برپا می ش��ود تا دس��تاوردهای حوزه های 
مختلف استان در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 

شکوهمند ایران اسالمی را به نمایش بگذارد.
 ب��ه گ��زارش واح��د رس��انه ش��رکت نمایش��گاه های 
 بین المللی اس��تان اصفهان، نمایش��گاه امسال با حضور 
 6۹ مش��ارکت کنن��ده ش��امل دس��تگاه ه��ای دولتی، 
س��ازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی، دانشگاه ها، 
مراکز علمی- پژوهش��ی و انجمن ها در قالب120 غرفه 
برپا خواهد شد. این نمایشگاه طی ساعات بازدید 1۴ الی 
20 در س��ه هزار مترمربع فضا و با هدف ارایه برنامه ها، 
عملکردها و دس��تاوردهای حوزه های مختلف استان و 

اطالع رسانی آن به مردم عزیز دایر می شود.

۳۱ میهمان جدید وارد باشگاه 
۱۰۰ هزار دالری ها شدند 

نگاهی به فهرس��ت خودروهای وارداتی نشان از واردات 
31 دس��تگاه خودرو با قیم��ت بی��ش از 100 هزار دالر 
دارد.گران ترین خودروهای وارداتی در دی ماه ش��امل 
1۴ دستگاه پورشه، 1۴ دس��تگاه مرسدس، دو دستگاه 
 مازراتی و یک دس��تگاه بی ام و بود ک��ه جمع ارزی این 
31 دستگاه خودرو معادل پنج میلیون دالر است که البته 
با تغییر مبنای محاسبه قیمت خودروها در دی ماه ارزش 
تومانی ثبت شده برای این خودروها معادل 12/۴ میلیارد 
تومان بوده است.گران ترین خودروهای وارداتی دی ماه 
امسال دو دس��تگاه پورش��ه پانامرای توربو مدل 2013  
است که هر یک با قیمتی حدود 20۹ هزار دالر در گمرک 
به ثبت رس��یده اس��ت. نگاهی به فهرس��ت خودروهای 
گران قیمت نش��ان می دهد همچنان بازار مرسدس بنز 
و پورش��ه در ایران داغ بوده و به رغم رشد شدید قیمت 
این خودروها همچنان در بازار خریدارانی منتظر س��وار 
شدن بر این خودروهای چند صد میلیونی و گاه میلیارد 
تومانی هستند. طی 10 ماهه نخست امسال آمار گمرک 
گویای ورود۴۴2 دس��تگاه خودرو به باشگاه 100 هزار 
 دالری ها با ارزی معادل۴0 میلین دالر است که به غیر از 
دی ماه، بخش عم��ده ای از این خودروها ب��ا ارز مرجع 

1226 تومانی ثبت سفارش شده اند. 

اخبار کوتاه

    آیا در مورد فاز دوم در بودجه ۹2 تصمیم خاصی 
اتخاذ شده است؟

در این مورد هم تصمیم بر آن ش��د که هدفمن��دی از بودجه جدا 
شود و الیحه بودجه با ارقام فعلی هدفمندسازی یارانه ها به مجلس 
تقدیم شود. مرحله دوم را می توان بعد از تصویب قانون بودجه به 

این قانون اضافه کرد.
    به هرح�ال آیا ای�ن قانون در س�ال آین�ده اجرا 

می شود یا خیر؟
فعال به نظر نمی رس��د که فضای کلی مجلس مواف��ق اجرای این 
مرحله از قانون باشد و احتماالً این مرحله در دولت بعدی اجرا شود. 
در این باره با عده ای از نمایندگان جلسه داشتیم و به نظر نمی رسد 
که با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در ابتدای سال آینده 

موافقت شود؛ چرا که کنترل تورم مقدم بر اجرای این قانون است.
    برای رسیدن به این هدف؛ یعنی کنترل تورم، چه 

ابزارهایی در اختیار دولت است؟

دولت باید ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، اقدام به جمع آوری 
ارز حاصل از فروش سلف نفت، توسعه اوراق مشارکت ارزی و ریالی، 
واگذاری بیشتر طرح ها و پروژه های عمرانی به بخش غیردولتی، 
 اجرای سیاس��ت های اص��ل ۴۴و شتاب بخش��ی ب��ه آن یا حتی 
پیش فروش انشعابات دس��تگاه های خدماتی کند تا از این طریق 
بخشی از نقدینگی مازاد در اختیار مردم جمع آوری شده و تولیدات 
نیز رونق بگیرد. فعال در شرایطی هستیم که باید از این طریق آرامش 
و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم تا شرایط برای اجرای مابقی قانون 

هدفمندسازی یارانه ها فراهم شود.
    در این صورت نگرانی هایی ک�ه در مورد افزایش 
قاچاق ناشی از اختالف قیمت های داخلی و خارجی 

وجود دارد، چگونه رفع خواهد شد؟
این مباحث نباید از طریق دیگری دنبال ش��ود. االن اگر به سراغ 
گران کردن مجدد قیمت حامل های انرژی برویم ممکن است یک 
مشکل حل شود، اما در مقابل، مش��کالت متعدد دیگری اقتصاد 

کشور را تهدید می کند، به همین دلیل جمع بندی این است که در 
سال آینده تا زمانی که دولت عوض نشده اقدامی در جهت اجرای 

فاز دوم انجام نشود.
    طبق آخرین اخب�ار، الیحه بودج�ه در حال طی 
مراحل نهایی در دولت اس�ت. آیا درب�اره نرخ ارز 

توافقی صورت گرفته است؟
بله؛ در جلساتی که با دولت داشتیم قرار بر این شد که هیچ نرخی 
به عنوان نرخ ارز در الیحه بودجه لحاظ نش��ود؛ به این معنی که از 
سال آینده دیگر ش��اهد نظام چند نرخی یا حتی دونرخی در بازار 
ارز نخواهیم بود و ارقام روزانه تعیین ش��ده توس��ط بانک مرکزی 
براساس نظام شناور مدیریت ش��ده، برای محاسبات مالی دولت 
مالک عمل قرار می گیرد. البته زمانی که قرار بود شش بند توافقی 
بین صادرکنندگان و دولت در راس��تای اختص��اص ارز صادراتی 
به واردکنندگان حاصل ش��ود، این موضوع مطرح ش��د که نرخی 
برای این ارز تعیین شود. این جلس��ات با محوریت تعیین نرخ ارز 
صادرکنندگان برای واردکنندگان نبود. از نظر من امکان توافق بر 
سر نرخ ارز صادراتی به این دلیل که امکان کنترل آن وجود ندارد 

غیر ممکن است.
 به این ترتیب چگونه می ت�وان میزان درآمدهای دولت 

را مشخص کرد؟
پایداری درآمدها باعث می شود که دولت برای تأمین هزینه های 
خود از به کارگیری سیاست های نامناسب پولی، استقراض از بانک 
مرکزی یا حتی از بانک های تجاری استفاده کند. استقراض از بانک 
مرکزی ممکن است ضمن ایجاد تورم، میدان را برای فعالیت بخش 

خصوصی تنگ تر کند.
نامناسب بودن ترکیب مخارج دولت نیز ممکن است باعث ایجاد 
اختالل هایی در اقتصاد شود، بنابراین اطالع از میزان دخل و خرج 
دولت می تواند اطالعات مفیدی در ارتباط با برنامه ریزی در اختیار 

قرار دهد. 
ما در ابتدا در قانون بودجه رقمی را به عن��وان درآمدهای دولت از 
محل تبدیل ارز به ریال تعیین می کنیم و دولت هم موظف است 
این رقم را به خزانه واریز و طبق قانون از آن برداش��ت کند. مبنای 
محاسبه این بخش از درآمدها هم نرخ ارز روزانه تعیین شده توسط 
بانک مرکزی اس��ت که هم اکنون به عنوان نرخ مبادله ای شناخته 

می شود.
حال ممکن است رقم کلی تعیین شده با توجه به میزان فروش نفت، 
قیمت نفت و نرخ ارز، در هر زمانی محقق شود. مزیت دیگری که 
این کار دارد، این است که از این طریق بی انضباطی های مالی که در 
سال جاری وجود داشت و معلوم نشد که چه میزان درآمد از محل 

فروش ارز با نرخ آزاد نصیب دولت شده است، از بین خواهد رفت.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم

دولت دهم به یارانه ها وفا نکرد

دولت و مجلس در جلسات مشترک خود عالوه بر تصمیم گیری درباره نحوه پرداخت کمک های  گروه 
معیشتی، تصمیمات مهمی هم درباره الیحه بودجه و هدفمندس�ازی یارانه ها به عنوان یک اقتصاد

 بخش اساس�ی از این الیحه اتخاذ کردند. مهم ترین تصمیم این نشس�ت ها  و جلس�ات که 
حاشیه های فراوانی هم داشت،  باالخره گرفته و گام دوم هدفمندی به دولت یازدهم موکول شد؛ دولتی که از اوان 
تولد قرار است با چالش های فراوانی که به ارث برده روبه رو شود. به همین مناسبت همشهری آنالین در گفتگویی 
که با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و یکی از نمایندگان منتقد دولت انجام داده، به صراحت و سرعت 

این مورد را واکاوی نموده است. 
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ابالغ وقت رسیدگی
7209 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1224/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه وجه 2 فقره س��فته و هزینه دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه و... به طرفیت 
صمد س��عیدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/1/28 س��اعت 4 
عص��ر تعیین گردی��ده. با توجه ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 
واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان 
صب��ا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان- ش��عبه 
23 ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخ��ذ نمای��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. خالویی کوپایی- مدیر دفتر ش��عبه 23 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7210 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1020/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا ارش��د تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
92/1/17 س��اعت 16 تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 26 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7211 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1223/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه وجه 3 فقره س��فته و هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه و نش��ر آگهی 
و ... به طرفیت میترا تقی آبادی و سوس��ن وکیل تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
ب��رای مورخه 92/1/28 س��اعت 17 عصر تعیین گردیده. ب��ا توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی 
پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان- شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی کوپایی- مدیر دفتر ش��عبه 23 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
عاب��دی  حمی��د  خواه��ان   1225/91 کالس��ه  پرون��ده  خص��وص  در   7212

دادخواس��تی مبن��ی ب��ر مطالبه وج��ه 1 فقره س��فته و هزین��ه دادرس��ی و تأخیر 
 تأدی��ه و... ب��ه طرفیت ش��هرام رس��تمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ��ه 92/1/28 س��اعت 16/30 عصر تعیی��ن گردیده. با توجه ب��ه مجهول المکان 
ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرسه 
نیل��ی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل 
 اختالف اصفهان- ش��عبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 23 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7213 در خصوص پرونده کالس��ه 861/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی 
بر مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال به طرفیت اکبر س��تاره تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/12/21 س��اعت 4/15 عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 24 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7214 در خصوص پرونده کالس��ه 1038/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 

بر مطالبه به طرفیت احمدرضا ش��اروندی کیا تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای مورخ 91/12/20 س��اعت 5/30 عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7215 در خصوص پرونده کالس��ه 1096/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 3/500/000 ریال به طرفیت رمضانعلی مهدی زاده تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/12/16 س��اعت 4 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 منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 24 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7216 کالس��ه پرونده: 888/91، ش��ماره دادنامه: 1140، مرجع رس��یدگی: شعبه 28 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نشانی: اصفهان خ سجاد مقابل 
بان��ک صادرات، خوانده: فرید عیاری طوقچی نش��انی: ملک ش��هر خ مفتح خ بهاران، 
خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت 
حمید عابدی به طرفیت فرید عیاری طوقچی به خواسته مطالبه مبلغ 3/300/000 ریال 
وجه دو فقره چک به شماره های 1- 323004-1391/6/2 و 2- 1391/4/2-323003 
عهده بانک مسکن به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی نشر آگهی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد 
مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار 

ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه 28 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
7217 نظر به اینکه در پرونده کالسه 911250 ک 101 این دادگاه خانم رقیه صالحی 
فرزن��د مهدی قلی متهم به مزاحمت تلفنی و توهین می باش��د. وقت رس��یدگی برای 
روز چهارش��نبه مورخ 1392/1/21 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده لذا با توجه 

به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار ی��ک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ 
می نماید در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردیده، بدیهی است در صورت عدم 
حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت 
به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ش��کرانی- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی 

خمینی شهر

اخطار اجرایی
7218 ش��ماره: 1068/91 ش 33 به موجب رأی ش��ماره 1495 تاریخ 91/9/11 ش��عبه 
33 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین 
محمدی مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال 
سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1388 به شماره انتظامی 198 
و 15- ایران 13 به نام خواهان وحید شیرازی موگویی نشانی: اصفهان چهارراه عاشق 

اصفهانی شهرکی کوچه گلستان روبری نانوایی. و پرداخت سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه 
محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور 
قاضی مرات��ب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت های مالی ب��ه اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7219 کالس��ه پرونده: 1106/91، ش��ماره دادنامه: 1714، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
7 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فضل اله امینیان نش��انی: خ مش��یرالدوله 
ش��اهپور جدید چهارراه دوم جنب تعمیرگاه ملت بنز فروشگاه ملت، خوانده: مصطفی 
امینی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه طبق رسید عادی، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
ش��ورا: در خصوص دعوای فضل اله امینیان به طرفیت مصطفی امینی به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 8/630/000 ریال طبق رس��ید ع��ادی مورخه 91/1/30 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و دفاع خوانده مبنی 
ب��ر اینکه ع��دم حضور خوانده با توجه به ابالغ از طریق نش��ر آگهی و عدم ارائه هر 
گونه الیحه دفاعیه از ناحیه ایش��ان که برائت ذمه ایش��ان را در بر داشته باشد شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/630/000 ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی 
و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برمبنای تعرفه قانونی 
و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/6/21 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از آن به مدت 20 روز از ابالغ واقعی به خوانده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7220 کالسه پرونده: 165/91، ش��ماره دادنامه: 1283، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا گوش��ی نشانی: اصفهان صندوق 
قرض الحس��نه حضرت علی )ع( خ زینبیه اصفهان، خوانده: محمدرضا سبزی رحمت 
آبادی نش��انی: حبیب آباد خ شهید رجایی ک شهید نوربخش کوچه 24 پالک 11 فعاًل 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه یکفقره چک به مبلغ دوازده میلیون ریال به انضمام 
خس��ارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ی و صدور قرار تأمین خواسته، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آت��ی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای 
حمیدرضا گوشی به طرفیت آقای محمدرضا سبزی رحمت آبادی به خواسته مطالبه 
مبلغ 12/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 950801 به عهده بانک ملی ایران شعبه 
مس��جد سید به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نش��ر در روزنامه نصف جهان 91/5/28 در جلس��ه 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 
522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و 138/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ سررس��ید چک موصوف 90/7/17 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اع��الم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی 
در همی��ن مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باش��د. ضمنًا قرار تأمین خواسته به شماره 154-91/2/5 کالسه 

175/91 اصدار یافته است. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7221 ش��ماره: 806/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 1266 تاریخ 91/7/24 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
مس��عود اس��حقیان درچه مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر 
اس��ناد رسمی و انتقال رسمی موتورسیکلت به شماره 7278-اصفهان 22 و پرداخت 

مبلغ سی و دو هزار ریال )32/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در 
حق محکوم له آقای حمیدرضا بهمن پور نام پدر: حسین نشانی محل اقامت: اصفهان 
خ برازن��ده کوی الهیه نبش کوچه عقیق مجتم��ع اهورا واحد 4. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7223 ش��ماره: 1152/91 ش ح 14 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 1625 تاریخ 91/9/19 
ح��وزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم 
علیه آقای پیمان پورصدری نام پدر: فتح اله مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبل��غ چهارده میلیون ری��ال )14/000/000 ریال( بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 
192464-85/1/30 عهده بانک ملت و مبلغ چهل هزار ریال )40/000 ریال( بابت هزینه 
دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک لغای��ت اجرای حکم در حق محکوم له آقای کامران مش��فقی با وکالت 
خانم کرمانشاهچی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبری بانک 
تجارت مجتمع س��رو واحد 7 ط 2 دفتر وکالت یدالهی. م��اده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند بای��د ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7224 در خص��وص پرونده کالس��ه 1854/91 ش 9 خواهان س��ید وحید موس��وی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام خوانده به تحویل اصل مدارک از جمله قرارداد فی مابین 
و کپی از وکالتنامه و مطلق خس��ارات دادرسی به طرفیت پرویز علی اشرفیان آذری 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/1/19 ساعت 12 ظهر 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 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 رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7225 در خص��وص پرونده کالس��ه 1872/91 خواهان صدیقه رفیعی دادخواس��تی 
مبنی بر الزام به طرفیت علی اکبر حس��نوند تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخ 91/12/19 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول المکان 
ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
7226 ش��ماره: 13570 چون تحدید حدود شش��دانگ یکبابخانه در محله س��وک زن 
بشماره پالک 537 و 538 فرعی از 165- اصلی واقع در کمجان جزء بخش 10 حوزه 
ثبتی نطنز به نام آقای رمضانعلی عباسی زارع و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 1391/12/10 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکی��ن و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در 
این آگهی در محل حضور بهم رسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف/ 389 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز



اعالنیادداشت

هفت

غایب جشنواره فجر در جشنواره فرانسه 
باران کوثری بازیگر جوان سینمای ایران که امسال در جشنواره فیلم فجر غایب است و فیلمی با 
بازی او در فهرست آثار امسال فجر نیس��ت، به عنوان یکی از اعضای هیأت داوران جشنواره  فیلم 

وزول فرانسه انتخاب و به تازگی برای داوری آثار حاضر در این فستیوال، عازم فرانسه شده است.

5

همایش آیینه و آفتاب 
در نگارستان امام خمینی)ره( 

دهمین همایش فیلمسازان »آیینه و 
آفتاب« در نگارستان امام خمینی)ره( 

اصفهان برگزار شد.
مس��ئول مؤسسه نش��ر و تنظیم آثار 
ام��ام خمین��ی)ره( اصفه��ان گفت: 
بی��ش از۸۰ فیلمنامه ب��ه دبیرخانه 
جش��نواره فیل��م »آیین��ه و آفتاب« 
ارس��ال ش��د ک��ه از ای��ن تع��داد، 
 ۱۰ فیلمنام��ه تصوی��ب و م��ورد تأیی��د هی��أت داوران ق��رار گرف��ت.
 حج��ت االس��ام حش��متی اف��زود: فیلمنامه ه��ای تصویب ش��ده با

کمک های مالی و امکاناتی مؤسسه نش��ر و تنظیم آثار امام خمینی)ره( 
اصفهان ساخته ش��د. وی گفت: از بین فیلم های تولید ش��ده، ۸فیلم با 
موضوع انقاب اس��امی و زندگی و مبارزات حضرت ام��ام خمینی)ره( 
 در نگارس��تان امام خمین��ی)ره( اصفهان اکران و ازدس��ت ان��درکاران 

فیلم های برتر تجلیل شد. 

ایستگاه های مطالعه 
به اصفهان رسید

با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در بین 
مردم، پنج طرح ایس��تگاه مطالعه در 

اصفهان افتتاح شد.
معاون عمرانی استاندار گفت: ایستگاه 
مطالعه، کتابخانه کوچکی اس��ت که 
مردم با مراجعه به آن کتاب مورد نظر 
 خود را انتخ��اب و مطالعه می کنند.  
در  اف��زود:  ن��ژاد  جمال��ی 
ای��ن ط��رح، مهل��ت بازگردان��دن کت��اب پ��س از ۱۵ روز ب��ه هم��ان 
 ایس��تگاه، ایس��تگاه ه��ای مطالع��ه سراس��ر کش��ور و ی��ا هر ی��ک از 
کتابخانه های عمومی ممکن اس��ت.  وی گفت: در این طرح، ۲۸۷ هزار 
و۵۰۰ جلد کتاب در ۵ ایس��تگاه، ش��امل اس��تانداری اصفهان سه هزار 
جلد، فرودگاه شهید بهش��تی ۴۲ هزار جلد، پایانه مسافربری کاوه ۱۲۷ 
هزار جلد، پایانه مسافربری صفه ۱۰۵ هزار جلد و راه آهن ده هزار و۵۰۰ 
جلد قرار داده شده است. جمالی نژاد گفت: این طرح در شهرهای باالی 
 جمعیت صد هزار نفر استان اجرا می شود. عاقه مندان به نگهداری کتاب 
می توانند برای هرجلد کتاب، دو هزار تومان به شماره حساب ۱۲۳ به نام 
مؤسسه انتش��ارات کتاب نزد بانک تجارت یا بانک ملی در شعب سراسر 

کشور و یا به شماره ملی کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۶۵۸۸ واریز کنند. 

فیلم های راه یافته به حسنات
 معرفی شدند

به گزارش دبیرخانه جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات پس از بازبینی ۵۹۵  
فیلم داستانی و مس��تند  ارسالی به 
دبیرخان��ه توس��ط هی��أت انتخاب 
جشنواره، ۱۱۷ فیلم به  بخش مسابقه 
ملی جش��نواره راه یافتند ک��ه از این 
مجموع تعداد ۶۸ فیلم، داستانی و ۴۹ 
فیلم، مستند هس��تند.این دبیرخانه 
افزود: در بخش تجربه نخست جشنواره ویژه فیلمسازاولی ها،از مجموع 
۱۶۸ اثر ارسالی، ۴۴ فیلم در قالب داستانی و سه فیلم درقالب مستند در 
 بخش مس��ابقه س��ومین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات پذیرفته

 شدند.

 »روان شناسی خانواده« 
را مطالعه کنید 

کتاب »روان شناسی خانواده« نوشته مشترک محسن شکوهی یکتا، آمنه 
شهائیان و اکرم پرند از سوی انتشارات تیمورزاده و طبیب منتشر شد.

در تالیف این کتاب کوشش شده تا موضوعات مرتبط با نقش و اهمیت 
روان شناسی خانواده و تاثیر آن بر س��امت جامعه به طور نسبتاً کامل 

مورد بررسی قرار گیرد.
مطالب ای��ن کت��اب در ۱۲ فصل تدوین 
شده اس��ت که مباحثی همچون تعاریف 
خانواده، در فصل دوم تاش شده مبانی 
نظری خانواده با هدف ساختارمند کردن 
درمان ،  الگوهای مختلف استرس و شیوه 
مواجهه با آن خش��ونت، غفلت و س��وء 
اس��تفاده از کودکان و مشکات رفتاری 

مورد بررسی قرار گرفته است 
کت��اب ۳۷۶ صفحه ای »روان شناس��ی 
خانواده« در ش��مارگان ۲۰۰۰ نسخه با 
بهای ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی نشر 

تیمورزاده و طبیب راهی بازار شد. 

نسترن  رس�ول معرک نژاد فقط یک ویدئوآرتیست نیس�ت، اوعالوه براین، شاعرونقاش هم هس�ت، به موسیقی آوازی و 
دستگاه ها هم تسلط دارد وبه چند بعدی بودن هنرمند معتقد است.به نظراوهنرمندی که بتواند چند هنررا همزمان مکارمی

درخود زنده نگه دارد و پرورش دهد، قطعا موفق تراس�ت و برای ابرازدرونیات خود مسیرهای متنوعی را درپیش 
روخواهد داشت. »زیبایی شناسی نقاشی کودکان«، »نگاره سایه ها« که نقدی برآثاراستاد ضیاء الدین امامی است ومجموعه شعر»دست 

درموهای آینه« نام آثارانتشاریافته رسول معرک نژاد است. اومتولد 1347 و کارشناس ارشد نقاشیست.
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هشت سیمرغ بلورین
 برای فیلم های ایرانی 

فیلم س��ینمایی »قاعده تصادف« به کارگردانی بهنام بهزادی 
دو جایزه اصلی بخش جام جهان نمای سی و یکمین جشنواره 

بین المللی فیلم فجر را دریافت کرد.
این فیلم درباره گروهی جوان است که قصد دارند برای شرکت 

در یک جشنواره تئاتر به خارج از ایران بروند، اما...
امیر جعفری، اش��کان خطیبی، مه��رداد صدیقی��ان، بهاران 
بنی احم��دی، محمدرضا غف��اری، اله��ه حص��اری، مارتین 
شمعون پور، ندا جبرائیلی، روش��نک گرامی، سروش مالمیر، 
س��روش صحت و امید روحان��ی در »قاعده تص��ادف« بازی 

می کنند.

 از دیگ��ر فیل��م ه��ای ایران��ی ک��ه توانس��تند س��یمرغ را به 
خانه خ��ود ببرند می توان ب��ه جوایز بخش ج��ام جهان نمای 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم به بهنام بهزادی برای تهیه کنندگی 
 فیل��م »قاع��ده تص��ادف«، س��یمرغ بلوری��ن بهتری��ن فیلم 
آس��یایی به بهرام توکل��ی ب��رای کارگردانی فیلم »آس��مان 
 زردکم عم��ق«،  س��یمرغ بلوری��ن بهتری��ن کارگردان��ی به  
بهن��ام به��زادی ب��رای فیل��م »قاعده تص��ادف«،  س��یمرغ 
 بلورین بهترین دس��تاورد فن��ی هنری به پیمان ش��ادمان فر 
برای فیلمب��رداری فیل��م »آس��مان زرد کم عم��ق«، جایزه 
 حقوق بش��ر اس��امی به رامتین لوافی برای کارگردانی فیلم 

»برلی��ن منفی هف��ت«، جوای��ز بخش س��ینمای س��عادت 
س��یمرغ بلورین بهترین کارگردان��ی به پناه برخ��دا رضایی 
برای فیلم »گه��واره ای برای مادر«، س��یمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه به علی قوی تن برای فیلم »آفتاب، مهتاب، زمین«،  
 س��یمرغ بلورین بهترین بازیگ��ر زن به اله��ام حمیدی برای 
 فیلم »گه��واره ای ب��رای م��ادر«، س��یمرغ بلوری��ن بهترین 
دس��تاورد فنی هنری ب��ه محمد احم��دی فیلمب��ردار فیلم 
»گهواره ای برای مادر«، بیرق طای��ی )جایزه مصطفی عقاد( 
برای مهرداد خوش��بخت ب��ه خاطر کارگردان��ی فیلم »عقاب 

صحرا اشاره کرد.

»دختران حوا« مدتی است که آنتن شبکه استانی اصفهان را به خود 
مشغول کرده است، به همین دلیل با هم نگاهی داریم به این سریال 

ونکات ضعف وقوت این اثر. با ما همراه باشید:
 پای��ه و خمیرمایه فیلمنامه بر اس��اس ی��ک ای��ده قدیمی یعنی

جابه جای��ی هنگام تولد ش��کل گرفته اس��ت که ما باره��ا و بارها 
ش��اهد س��اخت آثار هنری نمون��ه آن با ای��ن موضوع هس��تیم، 
هرچند قص��ه مح��وری »دخت��ران ح��وا« به ش��دت تک��راری 
 اس��ت و نی��از مبرم��ی ب��ه داس��تانک ه��ای پش��تیبانی کننده

جذاب دارد، اما قصه های فرعی آن از قبی��ل ازدواج، قتل، اخاذی، 
 عش��ق، فقر و... تقریب��ا آویزان داس��تان اصلی هس��تند و به جای 
جذاب تر کردن سریال، باعث افت خط اصلی ماجرا و کشدار شدن 
سریال می شود. قصه اصلی داستان بیش��تر درام های مطرح دنیا، 
موضوعات تکراری اس��ت؛ مانند جابه جایی هنگام تولد، عش��ق، 
خیانت و...، اما نکته اصلی و قابل تأمل، نوع نگاه و زوایه دید به قصه 
هنگام پردازش است ومتأسفانه در این س��ریال باز شاهد مکررات 
هستیم بدون هیچ گونه پرداخت در قصه وروایت داستان وحتی در 

بازنمایی آن به مخاطب خود با مشکل مواجه است.
در این بین یک س��ری از ابهامات جدی هم در ماج��را وجود دارد 
 و چند نکته ن��خ نما در س��ریال به ش��دت خودنمای��ی می کند،

از جمله همان ماجرای قدیمی خانواده های پولدار و از هم گسیخته، 
فوران عش��ق در خان��واده های متوس��ط که با حق��وق کارمندی 
فرزندانش��ان را بزرگ ک��رده اند و سرنوش��ت محت��وم و منجر به 
 خافکاری فرزن��دان طبقات فرودس��ت جامعه. مقایس��ه کردن 
خانواده ها، نوع تربیت، مسأله وارث، ش��رایط، محیط و... می تواند 
 در پایه گذاری و ش��کل گرفتن یک شخصیت تأثیرگذار باشد. این 
جابه جایی، در حقیقت بهان��ه ای برای ورود ب��ه قصه های فرعی 
داس��تان اس��ت که تک��رار جاب��ه جایی کمت��ر به نظ��ر مخاطب 

بیاید. از این رو س��عی نش��ده اس��ت که قصه های فرعی داستان 
پررنگ به نظ��ر مخاطب جلوه کند.ش��خصیت پردازی ها بس��یار  
دم دس��تی هس��تند، ش��یوا که بر مبنای فرمول س��ریال هایی از 
این دس��ت، ش��خصیت محوری و مثا قهرمان ماجراست، بسیار 
منفعل اس��ت و همیش��ه انتظار می کش��د ح��وادث، او را به جلو 
ببرند، از طرفی هر چقدر ش��خصیت دو دختر از  س��ه دختر اصلی 
درگیر ماجرا س��فید طراحی ش��ده، گیلدا، فوران انواع رفتارهای 
مجرمانه و س��خیف اس��ت، بدون ذره ای ظرافت زنان��ه. درضمن 
این س��ریال یک خط داس��تانی فرعی با درونمایه کلید اسرار هم 
 دارد.دکتر جوانی ک��ه به خاطر موفقیت ش��غلی و مال��ی، ازدواج 
 پنهان��ی اش ب��ا عش��ق واقع��ی زندگ��ی اش را پنهان م��ی کند

تا زمینه انتقام او یعنی عوض ش��دن جای بچه ها در بیمارستان را 
فراهم کند و حاال دامادش با همان انگیزه ها در حال انواع و اقس��ام 
خیانت ها به اوست!! بسیاری از ش��خصیت های سریال »دختران 
حوا« به تیپ سازی بیشتر گرایش دارند تا شخصیت پردازی  و این 
 خود نقص عمده ای در معرفی کارکترهای داستان به بیننده دارد.

با این همه اگر بپذیریم که »دختران حوا« بهترین نیست و در حد 
پربیننده ترین بماند، تازه ابتدای افس��وس خ��وردن به حال دیگر 

سریال هاست.

» دختران حوا «  در شبکه اصفهان

 مقایسه کردن 
خانواده ها، نوع 
تربیت، مسأله 
وارث، شرایط، 

محیط و... می تواند 
در پایه گذاری 
و شکل گرفتن 
یک شخصیت 

تأثیرگذار باشد

چه چیزی باعث شده شما ویدئو آرت را به 
عنوان ژانر هنری خودتان انتخاب کنید ؟

هنر ویدئو در اصل ای��ن آزادی را به من می دهد که 
مفاهیم را با مخاطبم در تعامل قرار بدهم و از جانب او 
عکس العمل داشته باشم. می توانم این طور بگویم که 
نوع برخورد در نقاشی، آن هم در شرایط حال حاضر 
که اندیش��ه  مدرن در ایران رواج دارد و در آن بخش 
از نقاشی معاصر که رفته اس��ت به سمت پاپ آرت و 
خروجی اش در قالب یک تابلوی نقاشیس��ت، وقتی 
مخاطب از هنرمند س��ؤال می کند که چه مفهومی 
می خواهی انتقال بدهی؟ پاسخ می گیرد که شما چه 
برداشت می کنی؟ ولی در ویدئو آرت و هنر مفهومی، 

هنرمند باید بایستد و هنرش را تبیین کند، نه این که 
کار را توضیح بدهد، بلکه  جه��ان بینی و ایدئولوژی 
خودش را از نظام هس��تی و معنایی که از هنر دارد  
ارایه بدهد و مفهوم کلی را در اختیار مخاطب بگذارد.
تعاملی ک�ه باید بین مخاط�ب و هنرمند 
اتف�اق بیفتد به چ�ه صورتی اس�ت؟ آیا 
مخاط�ب تبدیل می ش�ود به بخش�ی از 

فضای اثر هنری؟ 
ما چندین نوع ویدئو آرت داریم که یک نوعش همراه 
با پرفورمنس یا هنر اجراس��ت  وم��ی تواند به نوعی 
مخاطب را درگیر اثر کند. گاهی حتی خود مخاطب 
یا  هنرمند می تواند بخشی از اثر باشد و به این شکل 

تعامل را برای کسی که می آید برای بازدید به وجود 
 م��ی آورد و اگر بازدی��د کننده ای نباش��د اثر ناقص

می ش��ود. این مربوط اس��ت به پرفورمن��س یا هنر 
چیدمان، ولی من خودم از ویدئو انیمیش��ن ش��روع 

کردم. 
چه تعاری�ف و معیارهایی ب�رای یک اثر 

ویدئو آرت می توان قائل شد ؟
سیر هنر ویدئو آرت به عنوان زیر مجموعه هنر پست 
 مدرن به ما نش��ان می دهد که هنر جدیدی نیست.

۶۰ س��ال از پدید آمدن این ژانر می گذرد و ماهیتا 
هنری از معنا گریزان است. تا بخواهید تعریفی برایش 
پیدا کنید گریز می زند و به مسیر دیگری می رود. از 

اول هم بنا بر این بود که هنری خلق ش��ود که قابل 
خرید و فروش نباشد. این تعریف را هم از هنر مفهومی 
یا  کانسپت گرفته است. در واقع می خواست بخشی 
از هنر بیرون از گالری را وارد گالری کند. در ابتدا بر 
اساس تعاریفی که می شد می گفتند این هنر نباید به 
شکل آگهی های بازرگانی باشد، اصوال ضد تلوزیون 
بود، ولی بعد دیدیم که این اتفاق واردش ش��د، بعد 
گفتند نباید تبدیل به فیلم کوتاه بشود، ولی این هم 
به قالب ها و شکل های گوناگون به ویدئو آرت اضافه 
شد و امروزه هم مخاطب را بخشی از اثر خود می کند 
و اصا معلوم نیست که بعد چه پیش بیاید. آنچه در 
ویدئو آرت مهم جلوه می کند ایده است، پرورش ایده 

چگونگی ساخت و نحوه  اجرا.
پس در واق�ع ماهیت�ی ف�ّرار از تعاریف 
دارد و با این نگاه معموال چه سوژه هایی  
 ذهن شما را برای س�اخت یک اثر درگیر 

می کند ؟
اگر بخواهیم یک تعریف کلی ب��رای ویدئوآرت پیدا 
کنیم، می ش��ود گفت ویدئو  به نوعی هنر اعتراض 
اس��ت؛ اعتراض به سیس��تم ی��ا بخش��ی از جامعه، 
 طرح یک س��ؤال با مبنای مس��ائل اجتماعی، ولی 
دغدغه های اصلی ذهن من را اسطوره ها و مفاهیم 
 نش��انه شناس��ی تش��کیل داده اند. من ازمفاهیم،
 داللت های ضمن��ی و معناهای پنهان اثراس��تفاده

می کنم و می روم به سمت اسطوره ها. شما زن را در 
آثار من زیاد می بینید. به عنوان نماد باروری زایش و 
 معادل با تمام مفاهیمی که در اسطوره پیدا می کند

و بعد در تضاد با یک عنص��ر دیگر قرار می گیرد. من 
تقریبا ناخواسته به دنبال معنای ضمنی کار هستم؛ 
معنایی که صریح نباشد واگر مخاطب را به دو دسته 
عام و خاص تقسیم کنیم، من هر دو گروه را وارد کار 
می کنم. هم مخاطب ع��ام را به این عنوان که از یک 
اثر تصویری لذت ببرد واو را تا حدودی به تفکر وادارد 
و هم مخاطب خاص ک��ه به دنب��ال مفاهیم درونی 

کارمی گردد.
چ�ه بای�د  آرتیس�ت  ویدئ�و   ی�ک 
شاخصه هایی داشته باشد تا در کار خود 

موفق شود؟
 هنرمند ویدئو آرتیست به نظر شخصی من نمی تواند

 هنرمند ت��ک بعدی باش��د. در دنیای ام��روز باید از 
نشانه شناسی فلس��فه زیبا شناس��ی فیلم ادبیات و 
موسیقی استفاده کنی تا دس��تاورد شما در اثر بروز 
 پیدا کند. بیشتر کسانی که در هنر ویدئو کار می کنند

فکر می کنند چون با یک زبان تصویری آشنا هستند 
می توانند در این زمینه ه��م کار کنند، در حالی که 

باید ژانرهای دیگ��ر هنر را هم بدانن��د. اگر هنرمند 
 بخواهد کارش غنی باشد باید از آن حالت تک بعدی

خارج بشود. در واقع ویدئو آرتیست هم مانند همان 
حکی��م در تاریخ ایران اس��ت. حکی��م، ریاضیدان، 
فیزیکدان است، ادیب وپزشک است و ستاره شناسی 
هم می داند. می توان به ش��مار زیادی از آنها اشاره 
کرد؛ مثل حکیم عمر خیام حکیم ابوالقاسم فردوسی.

حاال نه در آن س��طح، ولی یک ویدئو آرتیست خوب 
باید با ژانرهای دیگر هنر هم آش��نا باش��د تا بتواند 

مفاهیم غنی تری ارایه دهد.
 البته باید این را بداند که چطور آنها را کنار 
هم بچیند تا اثر تبدیل به یک کانس�پت 
بش�ود و وجوه مختلف اثر ب�ا هم چفت و 

بست پیدا کند.
من شاعرهستم. نقاشی هم که رش��ته اصلیم بوده، 
موس��یقی هم کار کردم، این ها خواسته و ناخواسته 

یکجا جمع می شوند و مفهوم اثر را بیشتر می کنند.
درمورد شما گرایش�ات ادبی چه تأثیری 
توانس�ته روی آثارتان بگذارد؟ شعر چه 

جایگاهی در هنر شما دارد؟  
من هنرمند را به ش��کلی تعریف می کنم که بتواند 
تفکری را به جامعه عرضه کند و با این تعریف ش��ما 
باید بتوانید نمود آن تفکر را دراثر خودتان  بیاورید. در 
شعر من تصویر وجود دارد، در واقع شعر من بیشتر 
ایماژی است تا مفهومی. از طرفی در هنر ویدئو شما 
گاهی وقت ها از کام استفاده می کنید و بهتراست 
آن کام از خودتان باشد نه اقتباس از دیگران یا مثا 
اگر از موسیقی استفاده می کنید  بهتر است که این 

موسیقی را برای ویدئو آرتتان ساخته باشید. 
توی جشنواره ها هم شرکت می کنید ؟

 نه من کا با این سیس��تم در جش��نواره ها شرکت
نمی کنم، چون سیاس��ت های آنها ب��ا ذهنیت من 
مغایرت دارد، ولی در جش��نواره ه��ای خارجی اگر 
 کار مناس��بی داش��ته باش��م ارایه می کنم؛ مثا در 
 جش��نواره های��ی در یون��ان، س��وئد و فرانس��ه اثر 
فرستاده ام،  ولی در جش��نوارهای داخلی چون یک 
ایدئولوژی حکومتی - سیاسی پشتش هست، میلی 

به شرکت در آنها را ندارم.
درباره آخرین کتابتان برایمان بگویید.

 یک مجموعه جدید ش��عر دارم که یک س��ال است 
آماده است و با ناشری در تهران درباره چاپش صحبت 
شده، ولی با این شرایط نشروکاغذ،کی ازکاردربیاید، 
نمیدانم. یک کارنوشتاری دارم درباره اسطوره وهنر 
که به نوعی به نقد اسطوره درحیطه هنرهای مختلف 
و به ویژه هنرهای تجسمی و تصویری پرداخته است. 

گفتگو با رسول معرک نژاد هنرمند  مولتی حوزه  

ویدئو آرت : ماهیتی فّرار از تعاریف
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ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تفاهم نامه همکاری میان 
دانشگاه آزاد نجف آباد و فوالد ماهان

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در جلسه ای که به منظور 
عقد تفاهم نامه بین این دانشگاه و باش��گاه فوالد ماهان برگزار شد، 
گفت: بهترین اقدام فرهنگی که می توانیم داش��ته باشیم، بها دادن 
به مسائل ورزشی است و این مسأله در دانشگاه که مخاطبین آن را 

جوانان تشکیل می دهند، بارها تجربه شده است. 
دکتر امیری بر اهمیت نق��ش ورزش در حل مش��کالت فرهنگی و 
اخالقی جامعه نیز اشاره کرد و افزود: در کشور ایران مسائل اخالقی 
و فرهنگی جامعه با توجه به جمعیت عظی��م جوانان از نگرانی های 

عمده به شمار می رود. 
وی ادامه داد: مطمئن��اً با افزایش امکانات ورزش��ی از میزان نگرانی 
نسبت به مواردی همچون اعتیاد کاسته می شود. مدیر عامل باشگاه 
فوالد ماهان نیز در این نشس��ت با ابراز خرس��ندی نس��بت به عقد 
تفاهم نامه با دانش��گاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد، افزود: باشگاه 
فوالد ماهان با توجه به رس��التی که بر دوش خود احساس می کند، 
 دستورالعمل های فرهنگی را برای باشگاه ترسیم کرده تا به وظایف و 

مأموریت های اجتماعی خود در قبال جامعه عمل کند.

 تالش گیتی پسند
 برای رسیدن به صدر

این هفته نیز صبای قم برای حفظ صدرنش��ینی و گیتی پسند برای 
رسیدن به صدر جدول برابر حریفان  خود قرار می گیرند. 

هفته بیست و  یکم لیگ برتر فوتس��ال عصر  امروز با برگزاری شش 
دیدار آغاز می شود. تیم صدرنش��ین صبای قم میزبان میثاق تهران 
خواهد بود. در دیگر دیدار، گیتی پسند میزبان دبیری تبریز خواهد 
بود. اصفهانی ها می توانند برای اولین بار در نیم فصل دوم در این هفته 
به صدر جدول برسند، البته این در حالی است که صبا مقابل میثاق 
امتیاز از دس��ت بدهد. حال باید دید در این هفته صدر جدول تغییر 
می کند؟ دبیری با پیروزی هفته گذشته توانست به رده سوم صعود 
کند و در این هفته به دنبال کاهش اختالف خود با صدر جدول است.

تیم بحران زده ش��هیدمنصوری قرچک میهمان راه س��اری اس��ت. 
شاگردان رضا لک پس از بازی هفته گذشته، به علت مشکالت مالی 
در تمرینات ش��رکت نکردند و قرار بود حتی در بازی برابر راه ساری 
نیز حاضر نشوند، اما با وعده مسئوالن قرچکی از روز گذشته تمرینات 
خود را از سر گرفتند و باید دید مدافع عنوان قهرمانی در ادامه فصل 

چه سرنوشتی در انتظارش است. 

 باریج اسانس- جواهری گنبد
 جدال بی حاصل

تیم والیبال باریج اس��انس کاشان در هفته بیس��ت و یکم لیگ برتر 
باشگاه های کشور از تیم قعرنشین جواهری گنبد پذیرایی می کند.

تنها تیمی که با برگزاری رقابت های هفته بیس��تم صعود خود را به 
مرحله پلی آف قطعی کرد، پیکان بود. هرچند خیال پیکان آس��وده 
اس��ت، اما امروز رقابت س��ختی برابر کاله خواهد داش��ت. آملی ها 
 رده س��وم جدول را در اختیار دارن��د، اما فاصله امتی��ازی تیم های 
تعقیب کننده آنها آنقدر کم هست که نگران دو بازی باقی مانده لیگ 
باشند. باریج اسانس کاشان امروز در خانه از تیم قعرنشین جواهری 

گنبد پذیرایی می کند. 
شاگردان حسین معدنی که روی دور برد افتاده بودند، روز یکشنبه 
در بندرعباس مغلوب آلومینیوم ش��دند که یک پله پایین تر از این 
تیم، در رده نهم جدول قرار دارد. باریج اسانس به رغم نمایش خوب 
خود در هفته ه��ای اخیر، جایگاه هش��تم را در ج��دول در اختیار 
 دارد، اما پیروزی برابر جواهری که دیگر کارش از کار گذشته است، 
می تواند برای کاشانی ها مؤثر باشد، هرچند که برد سه امتیازی هم 
فعاًل در این هفته به کار ش��اگردان معدنی نمی آید؛ چون میزبان با 

فاصله پنج امتیازی از این تیم در رده باالتر قرار دارد. 

استقالل اشتباه کند ما باید 
استفاده کنیم

زالتکو کرانچار/سرمربی تیم سپاهان  
 تیمی ک��ه پن��ج بازیکن مل��ی پ��وش خ��ود را نداش��ته باش��د و فقط 
دو روز مانده به مس��ابقات به تیم ملحق ش��وند، جای نگرانی دارد. برای 
ماندن درک��ورس قهرمانی،  به بازی های آینده هم وابس��ته هس��تیم و 
 اگر بتوانی��م نتیجه خوب بگیری��م همچنان جزء تیم ه��ای مدعی باقی 
می مانیم و یکی از جدی تری��ن رقبا خواهیم بود. م��ی دانید که فوتبال 
غیرقابل پیش بینی اس��ت. اگر بازی عق��ب افتاده خود 
مقابل راه آهن را ببریم، به اس��تقالل خیلی 
نزدیک می شویم و انتظار می رود که یک 
جایی آنها هم مرتکب اشتباه شوند و باید 
بلد باشیم تا از این شرایط استفاده کنیم. 
تا آخ��ر لیگ همه چیز مبهم اس��ت. 
امروز هم استقالل و تراکتورسازی 
و حتی فوالد می توانند خطری 

برای قهرمانی باشند.

6
محمد علی در آستانه مرگ است؟

محمدعلی کلی، بزرگ ترین بوکسور تاریخ، در آستانه مرگ است. قهرمان سابق بوکس سنگین وزن 
دنیا 71 سال دارد و از بیماری پارکینسون رنج می برد. رحمان علی، برادر 69 ساله او گفت:»برادرم 
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سرمربی مایورکا اخراج شد
باشگاه مایورکا س��رمربی خود را به دلیل کسب نتایج بسیار ضعیف 
در اللیگا اخراج کرد. کاپاروس در اکتب��ر 2011 هدایت مایورکا را 
پس از میشائیل الدروپ در دس��ت گرفت. برنارد شوستر، سرمربی 
سابق ختافه و رئال مادرید گزینه احتمالی جانشینی وی خواهد بود. 

سوسیه داد و خرید هورمون رشد
یکی از افسران پلیس اسپانیا اعالم کرد مواد دارویی 
خریداری شده توسط رئال سوسیه داد هورمون رشد 
بوده است.ظاهرا فوئنتاس، پزش��ک مرکز بازرسی 
40 تا 50 واحد هورمون رشد خریداری کرده است.

بازداشت 50 تن به اتهام تبانی
روزنامه  مارکا چاپ اسپانیا از بازداشت50 تن به اتهام 
دست داشتن در ش��رط بندی غیرقانونی در فوتبال 
خبر داد. یوروپل بیش از380 بازی مشکوک به تبانی 

را در 15 کشور ردیابی کرده بود.
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چهارمین پنالتی 
گمشده سپاهان 

ازپاداش یک میلیونی 
خجالت کشیدم

در برنامه 90 این هفته مشخص شد داور مسابقه یک خطای پنالتی را در دیدار 
فجرسپاسی و سپاهان به سود تیم اصفهانی نگرفته است.

علی خسروی، کارش��ناس داوری برنامه 90 بود که ضمن پنالتی دانستن آن 
صحنه، بیان داشت: تکل مدافع فجرسپاسی هم بی احتیاطی بود و هم این که 
پای خلعتبری را زد و صد در صد این صحنه پنالتی بوده است. البته پیش از این 
عسگری، رییس دپارتمان داوری نیز این صحنه را پنالتی تشخیص داده بود. 
بدین ترتیب، سپاهانی ها باید بار دیگر نیز نسبت به داوری ها معترض باشند. در 
نیم فصل دوم این چهارمین پنالتی گمشده سپاهان است که البته نادیده گرفته 
شدن این پنالتی، به قیمت از دس��ت رفتن دو امتیاز و عقب ماندن از کورس 
قهرمانی تمام شد. گفتنی است، قضاوت دیدار فجرسپاسی و سپاهان برعهده 
علیرضا فغانی بود که کاندیدای قضاوت در جام جهانی 2014 برزیل نیز هست.

در حالی که بیش از چندین ماه از افتخارآفرینی قوی ترین مرد معلول جهان در 
بازی های 2012 لندن نمی گذرد، مسئوالن استان آذربایجان غربی به تازگی 
اقدام به برگزاری جشن تقدیر از قهرمان شهرستان کرده و بابت این قهرمانی 
یک میلیون تومان به این ورزشکار پرداخت کردند که همین مسأله انتقادهای 
بسیار زیاد سیامند رحمان را در پی داشته است! دارنده نشان طالی رقابت های 
فوق س��نگین وزنه برداری معلوالن بازی های پارالمپی��ک در این باره گفت: 
»متأسفانه بعد از مراسم متوجه شدم، به ورزشکارانی که در سطح استان نقره 
گرفتند، نسبت به ما که در مسابقات پارالمپیک مدال گرفتیم، پاداش بیشتری 
 پرداخت کردند. وقتی به م��ن یک میلیون پاداش دادند، خجالت زده ش��دم!

 اگر می دانستم مسئوالن استان این گونه می خواهند از من تقدیر کنند،  همان جا 
هدیه را پس می دادم.«

در حالی که جام تختی بعد از س��ال ها اعتب��ار جهانی برای خود 
در میان تورنمنت های مهم کش��تی کس��ب کرد، فیال با حذف 
آن از فهرس��ت مس��ابقات جوایز بزرگ خود، لطمه ای بزرگ به 

این جام زد.
جام جهان پهلوان تختی بع��د از پیروزی انقالب اس��المی و از 
سال 1358 شاهد برگزاری نخس��تین دوره خود بود. البته این 
جام در طول حیات خود بارها دس��تخوش حوادث زمان ش��د و 
در س��ال1381 به دلیل جابه جایی امیررضا خادم با محمدرضا 
طالقانی و س��ال 1386 با تصمیم محمدرضا یزدانی خرم برگزار 

نشد و به جای آن در سال های 1382 و 1387 دو بار برگزار شد.
حاال این جام دیگر از آب و گل درآمده و به 34 س��الگی نزدیک 
 ش��ده اس��ت. این جام در طول حیات��ش هیچ گاه در ش��أن نام 
جهان پهلوان برگزار نش��ده و تقریباً هر س��اله به جز چند دوره 
محدود با حضور کمرنگ تیم های خارجی و کشتی گیران نامدار 
جهان برگزار شده است. به هر حال، این جام تنها تورنمنت مهم 
کشتی آزاد ایران و به نوعی شناسنامه کشتی ما بعد از انقالب است 
و این انتظار می رود تا مس��ئوالن ورزش کشور با سرمایه گذاری 
بیشتر و دیپلماسی بهتر، تیم های دیگر را ترغیب به حضور در این 

مسابقات کنند؛ موضوعی که تقریباً هیچ زمان جامه عمل نپوشید. 
سال2012 بود که با تالش های فدراس��یون قبلی و محمدرضا 
یزدانی خرم این مس��ابقات بعد از سال ها به عنوان دومین جایزه 
بزرگ فیال در زمره معتبرترین تورنمنت های کشتی جهان قرار 
گرفت، اما با تغییرات در رأس فدراسیون کشتی و با وجود این که 
انتظار می رفت این رقابت ها حداقل در مقایسه با سال های قبل 
در سطح باالتری برگزار شود، در کمال ناباوری در سطحی بسیار 
پایین تر برگزار شد که علت اصلی آن را باید در دیپلماسی ضعیف 
فدراس��یون کنونی در دعوت تیم های مطرح به ایران دانس��ت. 
چندی پیش بود که فیال با وجود اعالم فدراسیون کشتی که این 
مسابقات را در سال 2013 هم به عنوان دومین مرحله از جوایز 
بزرگ فیال تعیین کرده بود، اما بازهم به علت نداش��تن کرسی 

معتبر در فدراسیون جهانی کشتی و دیپلماسی ضعیف فدراسیون 
وطنی، جام ساساری ایتالیا را که هیچ وقت سطح باالیی نداشته 

است جایگزین جام تختی کرد.
در حالی که ج��ام تخت��ی می رفت ب��ا ق��رار گرفت��ن در زمره 
تورنمنت های معتبر کش��تی جهان، کم کم جانی تازه بگیرد و 
جای خود را باز کند، اما با حذفش از تقویم فیال ش��اید ضربه ای 
جبران ناپذیر را متحمل ش��د که مطمئناً تا مدت ها برگشت آن 

به جایگاهی که داشت به دست  می آورد بعید به نظر می رسد.
کشتی دوستان این انتظار را دارند تا مسئوالن فدراسیون کشتی 
و حتی ورزش کشور با رایزنی بیشتر با فدراسیون جهانی کشتی 
بار دیگر زمینه حضور این جام را در بین تورنمنت های برتر جهان 

و البته برگزاری آن در شأن نام جهان پهلوان تختی فراهم کنند.

به بهانه حذف از جوایز بزرگ فیال

جام تختی، اعتبار از دست رفته 

50

هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال 
گروه 
ایران بعد از یک تعطیل��ی 10 روزه به ورزش

خاطر بازی تیم ملی فوتبال در مقابل 
لبنان، از پس فردا جمعه با برگزاری چهار بازی آغاز خواهد شد 
و هر چهار تیم مدعی استقالل، سپاهان، فوالد و تراکتورسازی 
 بای��د ب��رای باق��ی مان��دن در ک��ورس قهرمان��ی ب��ه دنبال 
س��بقت گرفتن از بقیه رقبا باش��ند. دوئل فوتب��ال اصفهان با 
خوزستان در کنار تقابل امیر قلعه نویی و علی دایی بدون شک 
 بازی های جذابی را در ای��ن هفته رقم خواه��د زد. در یکی از 
مهم ترین بازی های این هفته ذوب آهن به اهواز سفر کرده تا 
شاید بعد از 16هفته بتواند طلسم شکست ناپذیری شاگردان 
حسین فرکی را بشکند. آخرین شکست فوالد در لیگ امسال 
مربوط به هفته هشتم و در مقابل همین تیم ذوب آهن بوده که 
 البته آن روزها رس��ول کربکندی را ب��ر روی نیمکت خودش 
می دید و کاظمی اگر بتواند باز هم س��ه امتی��از این بازی را به 
حساب تیمش واریز کند، بزرگ ترین شگفتی لیگ در طی چند 
هفته گذشته را رقم خواهد زد؛ هرچند که بازی در مقابل فوالد 
شرایط ویژه ای دارد و بدون شک حتی کسب یک امتیاز هم از 
این مسابقه برای ذوبی ها شیرین خواهد بود. این آخرین بازی 
ذوب آهن در مقابل تیم های مدعی لیگ است و فرهاد کاظمی 
 این فرصت را دارد که در طی 9 مس��ابقه آین��ده و در رقابت با 
تیم های نیم��ه دوم جدول جواز بقا در لیگ را به دس��ت آورد. 
البته پیروزی داماش در مقابل پیکان هم یکی از بدشانسی های 
ذوب آهن بود ک��ه فاصله ش��اگردان فرهاد کاظم��ی را با تیم 
سیزدهم جدول به پنج امتیاز رساند و به همین خاطر ذوبی ها 

دیگر هیچ فرصتی برای لغزش دوباره در لیگ ندارند. 
 ام��ا س��پاهان ه��م در ادام��ه رون��د موفقی��ت آمی��زش در 
نیم فصل دوم بای��د از تیم دوم خوزس��تان پذیرای��ی کند و با 
رسیدن به پیروزی احتمالی در این مسابقه و بازی های سنگین 
سه مدعی دیگر، مقدمات صدرنش��ینی خودش را فراهم کند.

همین یک ماه قبل بود که سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی 
جام حذفی با دو گل بولکو و فرشید طالبی آبادانی ها را شکست 
 داد. البته این نفت با تیم حاضر در بازی جام حذفی تفاوت های

 زی��ادی دارد و دیگر خب��ری از کاس��یمیرو ب��ر روی نیمکت 
آبادان��ی ها نیس��ت و علی فیروزی، س��رمربی بوم��ی این تیم 
 با حداکث��ر توان در مقابل س��پاهان قرار خواه��د گرفت. البته 
آبادانی ها همین دیروز با خلیل صالحی، مدیرعامل تیمشان هم 
خداحافظی کردند تا اوضاع نفتی ها بحرانی تر از قبل شود. نفت 
 با توجه به ش��رایطی که در هفته های گذشته داشته و رسیدن 
به عنوان تیم قعر نش��ین ج��دول لیگ، تقریباً کار س��قوطش 
یکسره ش��ده و به همین خاطر آبادانی ها چیزی برای از دست 
دادن نخواهند داشت و شاید فیروزی در مقابل سپاهان با یک 

ترکیب غیرقابل پیش بینی بازی کند. 

برنامه بازی های هفته25
 جمعه 20 بهمن

سپاهان_نفت آبادان، ساعت15:30
فوالد_ذوب آهن، ساعت15:30

تراکتورسازی_ ملوان، ساعت15:30
استقالل_راه آهن، ساعت 17

ب��از هم گ��ذر کارلوس ک��ی روش و 
مسعود 
فوتبال لبنان به یکدیگر افتاد تا شاید افشاری

س��رمربی پرتغالی تیم ملی بتواند با 
رسیدن به یک پیروزی مقتدرانه در مقابل این تیم عربی، هم 
انتقام شکست دور رفت ایران در مرحله انتخابی جام جهانی 
2014 برزیل را بگیرد و هم تیمش را برای کس��ب یک س��ه 
امتیاز شیرین در دومین بازی خانگی اش در مقابل لبنان که 
در خرداد ماه برگزار می ش��ود آماده کند. بازی اول فوتبال 
ایران در مرحله مقدماتی و انتخابی جام ملتهای آس��یا این 
ش��انس را به کی روش داده تا با اس��تفاده از بازیکنان آماده 
لیگ، انتقادات این چند وقت اخیر را پاسخ دهد و باید دید که  
آیا کادر فنی تیم ملی بعد از دع��وت بازیکنان آماده فرصت 
بازی کردن به آنها را خواهد داد یا همان ترکیب همیشگی و 
میلیاردی تیم ملی برای جبران شکست قبلی به دیدار لبنان 
می رود. مهم ترین نکته در لیس��ت تی��م ملی غیبت مهدی 
رحمتی خواهد بود که بعد از مدت ها جایش را به دروازه بان 
دیگ��ری خواهد داد و رحم��ان احمدی، علیرض��ا حقیقی و 
ش��هاب گردان اگر می خواهند ن��ام خودش��ان را به عنوان 
جانش��ین مطمئن رحمتی مطرح کنند، باید از همین بازی 
شروع کنند. کارلوس کی روش هم که همین 10روز قبل در 
واکنش ب��ه داربی مالل آور و خس��ته کننده پرس��پولیس و 
 اس��تقالل صحبت ه��ای حاش��یه ای در مورد نح��وه بازی 
لبنانی ها و استفاده آنها از سیستم وقت کشی کرده بود، باید 
نشان دهد که شکست قبلی ایران در مقابل لبنان فقط یک 
اتفاق بوده و او در این چند ماه شناخت کافی از فوتبال لبنان 

به دست آورده و به دنبال پیروزی در این مسابقه است.
البته لبنانی ها در شرایطی که هنوز هم نتوانسته اند به سطح 
اول فوتبال قاره آس��یا برس��ند، ولی تیم دست و پا بسته ای 
نخواهند بود و با وجود این که در مرحله مقدماتی جام جهانی 
با خوش شانسی محض و درخش��ش دروازه بانشان موفق به 
شکست ایران شدند، ش��ناخت آنها از نقاط ضعف تیم ملی و 
استفاده از ضربات ایس��تگاهی بدون شک در دستور کار این 
تیم قرار خواهد گرف��ت و بازیکنانی مثل رودا عنتر که اولین 
گل تاریخ فوتبال لبنان را در مقابل ایران به ثمر رس��اند، باز 
هم بر روی ضربات ایستگاهی خطرس��از خواهند بود و باید 
دید که کی روش بعد از شکست در مقابل ازبکستان چگونه 
تیمش را مهیای رقابت در مسابقه امروز کرده است. تئو بوکر 
س��رمربی آلمانی لبنانی ها که برای مسابقه امروز تیمش را 
در یک اردوی هشت روزه در کشور قطر آماده بازی در مقابل 
ایران کرده، با تمام توان راهی ایران شده تا شاید باز هم بتواند 
از کی روش امتیاز بگیرد. اما مسأله اصلی اینجاست که نباید 
بی خود و بی جهت به دنبال بزرگ کردن فوتبال لبنان باشیم 
و تیمی را که به استثنای یک مسابقه حریفی همیشه بازنده 
در مقابل فوتبال ایران بوده، تبدیل به یک غول فوتبالی برای 
خودمان بکنیم. ش��کی نیس��ت که همین ترکیب بازیکنان 
آماده لیگ برتر فوتبال ایران به راحتی قادر به شکست لبنان 
خواهند بود، البته به ش��رطی که کی روش دست از احتیاط 
بردارد و بازیکنانش را بر اساس شایستگی هایشان روانه زمین 
مسابقه کند، نه بر مبنای سابقه و فوتبالی که پنج سال قبل 

بازی می کرده اند. 

نباید بی خود و 
بی جهت به دنبال 
بزرگ کردن فوتبال 
لبنان باشیم و تیمی 
را که به استثنای 
یک مسابقه حریفی 
همیشه بازنده در 
مقابل فوتبال ایران 
بوده، تبدیل به یک 
غول فوتبالی برای 
خودمان بکنیم

البته این نفت با تیم 
حاضر در بازی جام 
حذفی تفاوت های 
زیادی دارد و دیگر 
خبری از کاسیمیرو 
بر روی نیمکت 
آبادانی ها نیست 
و علی فیروزی 
سرمربی بومی این 
تیم با حداکثر توان 
در مقابل سپاهان 
قرار خواهد گرفت

آن شکست یک اتفاق بودتکرار لذت جام حذفی

ایران-لبنان؛ آرزوهای بزرگ!طلسمی که باید ذوب آهن بشکند



یادداشت

 بيش از ۴۰۰ مركز بهداشتي و درماني 
در چهارمحال و بختياري فعال است 

مدير گروه ستاد گسترش شبكه های 
بهداشت چهارمحال و بختياري گفت: 
 در حال حاضر ۳۱۰ خانه بهداش��ت، 
۲۰ پاي��گاه بهداش��ت، ۶۸ مرك��ز 
 بهداش��تي و درمان��ي روس��تايي، 
۳۵ مركز بهداشتي شهري در سطح 
استان به مردم ارائه خدمات مي كنند. 
محس��ن آذري پور اظهار داش��ت: از 
اين تعداد، ۲۲ مركزبهداشتي و درماني شبانه روزي است كه هفت مركز 
در شهركرد، چهار مركز در بروجن، س��ه مركز دركوهرنگ ، سه مركز در 
لردگان، دو مركز در فارس��ان ، دو مركز در كيار و يك مركز در اردل فعال 
اس��ت. وي با بيان اين كه خوش��بختانه آمبوالنس و تجهيزات پزشكي و 
نيروي انس��اني مورد نياز براي اين مراكز فراهم ش��ده است. وی تصريح 
كرد: در صورت لزوم، پس از انجام مراقبت ه��اي اوليه، بيمار از اين مراكز 
به بيمارستان هاي سطح اس��تان اعزام مي ش��ود. به گفته وي، در حال 
حاضر شش مركز بهورزي در شش شهرس��تان جهت تربيت بهورزان در 
سطح استان فعال اس��ت. وي تعداد واحدهاي تس��هيالت زايماني كه به 
مادران باردار خدمات رس��اني مي كنند را پنج  مورد اع��الم كرد و افزود: 
 ارائ��ه خدمات در اي��ن مراكز تا حد قاب��ل توجهي از حج��م مراجعات به 

بيمارستان ها كاسته است.  

خبر ویژه

معاون سیاسی امنیتی استاندار  
یزدان جاللی 

فعاليت های صنعت��ی و توليدی، نيازمند روحيه جهاد و ايثار اس��ت و به 
همين دليل محققان، دانش��مندان، كارآفرينان و فعاالن بخش صنعت 
كش��ور با توطئه دش��من با عنوان تحريم ه��ای اقتص��ادی مقابله كرده 
و توانس��تند در همه زمينه ها، ايران را س��ربلند كنند. اين اس��تان و به 
 ويژه شهرس��تان بروجن اس��تعدادهای فراوانی در زمين��ه ايجاد و رونق 
فعاليت ه��ای صنعتی دارد ك��ه موقعي��ت جغرافيايی اين شهرس��تان 
 و همجواری آن با اس��تان ه��ای صنعتی نظي��ر اصفه��ان، زمينه رونق 
فعاليت های اقتصادی اس��تان 
را فراهم می كند ك��ه بايد در 
راستای افزايش سرمايه گذاری 
در بخ��ش صنع��ت اس��تان و 
اين شهرس��تان ت��الش كنيم 
و اميدواريم اين اس��تان سهم 
بسزايی در استقالل اقتصادی 

كشور داشته است.  

صنعت، گام بلند تحقق استقالل 
اقتصادی كشور است

چهره روزیادداشت
انتقال بیمار گرفتار در برف به وسیله امداد هوایی اورژانس

دكتر فرامرز شاهين سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی چهارمحال 
و بختياری از انتقال بيمار گرفتار در برف به وسيله امداد هوايی اورژانس ۱۱۵خبر داد. 
اين بيم�ار بعد از انتقال به فرودگاه شهركرد، به بيمارستان آيت اهلل كاشانی انتقال يافت.
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اخبار كوتاه

ساختمان دانشگاه پيام نور 
گندمان بهره برداری شد

همزمان با پنجمي��ن روز از دهه فجر روز دوش��نبه با حضور 
معاون سياسی امنيتی اس��تانداری، رييس دانشگاه پيام نور 
چهارمحال وبختياری و جمعی از مسئوالن شهرستان بروجن، 

ساختمان دانشگاه پيام نور گندمان به بهره برداری رسيد.
رييس دانش��گاه پيام نور اس��تان چهارمحال وبختياری در 
آيين به��ره برداری از اين طرح گفت: اين دانش��گاه ازس��ال 
 ۸۶ در گندمان فعال بوده و پذيرش دانش��جو داش��ته است. 
حجت االسالم محمود ش��يخ االس��المی افزود: هم اكنون 
 دراي��ن واحد دانش��گاهی ي��ك ه��زار و ۱۳9 دانش��جو در

 ۱۳ كدرش��ته مش��غول تحصيل هس��تند. وی ادام��ه داد: 
ساختمان اين دانشگاه در زمينی به مساحت ۳۳هزار مترمربع 
ساخته شده و اعتبارات ساخت آن از محل مصوبات سفرهای 
اس��تانی هيأت دولت و كمك خيران تأمين شده كه از محل 
س��فر هيأت دولت ۱۰ميليارد ريال و كم��ك مردم وخيران 

نيز۶۰۰ ميليون ريال برای ساخت اين واحد هزينه شد.

چهار محال و بختياری در جذب 
اعتبارات ملی ضعيف است

 نماين��ده م��ردم شهرس��تان ش��هركرد در مجل��س گفت:
چهار محال و بختياری در جذب اعتبارات ملی ضعيف است.

سيد سعيد زمانيان اظهار داشت: آمايش سرزمين اين استان 
به صورت مشخص صورت نگرفته است.

وی تصريح كرد: تمامی مس��ئولين و مردم اين اس��تان بايد 
تالش كنند تا در بحث آب، كش��اورزی و صنعت اين استان 
س��رمايه گذاری صورت گي��رد. زمانيان بيان داش��ت: اين 
اس��تان در جذب اعتبارات ملی ضعيف وتالش برای گرفتن 
اين اعتبار كم اس��ت. وی ادامه داد: ارتباطات مسئولين اين 
استان با كش��ور می تواند بسياری از مش��كالت چهار محال 
و بختي��اری را حل كند و بودجه های زيادی را برای اس��تان 
بگيرد. زمانيان اذعان داش��ت: اين اس��تان بايد بيش از۱۰۰ 
ميليارد تومان در زمين��ه های مختلف جذب كرده باش��د، 
اما متأس��فانه تاكنون تنها۵۲ ميليارد تومان به اين اس��تان 
بودجه پرداخت شده است. وی ادامه داد: هم اكنون بسياری 
از جوانان اين استان بيكار هستند كه با ايجاد سرمايه گذاری 
و ايج��اد واحد های تولي��دی و صنعتی می ت��وان در جهت 
 اشتغال گام برداش��ت.وی به بحث آب اشاره كرد و ادامه داد: 
هم اكنون ما با انتقال آب مازاد از اين اس��تان به استان های 

ديگر مخالف نيستيم، بلكه با نوع انتقال آب مخالفيم.

رييس سازمان جهاد كشاورزی چهارمحال و بختياری از توليد يك 
ميليون و۳۰۰ هزار تن محصوالت كشاورزی در استان خبر داد.

صفدر نيازی كه در نشست خبری با خبرنگاران سخن می گفت، 
اظهار داشت: مجموعه جهاد كشاورزی اس��تان بسيار گسترده و 
دارای رسالت های مهم و حساس��ی است، چراكه با نيازهای اصلی 
مردم سر و كار دارد. وی افزود: چهارمحال و بختياری با برخورداری 
از منابع آبی، زمين مساعد و مردمی تالشگر و توانمند از فرصت های 
كشاورزی مناسبی برخوردار اس��ت. نيازی از توليد يك ميليون و 
۳۰۰ هزار تن محصول كشاورزی در اين استان خبر داد و گفت: با 
توسعه توليدات صنعتی و رفع خشكسالی های اخير، به سمت توليد 
انبوه پيش رفتيم و اين امر موجب ارتقای كمی و كيفی محصوالت 
استان شده است. رييس سازمان جهاد كش��اورزی چهارمحال و 
بختياری با بي��ان اين كه در حال حاضر۱۸۰مرغداری در اس��تان 
فعال است، تصريح كرد: بر اين اس��اس ساالنه۲۰ هزار تن گوشت 
 مرغ توليد می ش��ود. نيازی ادامه داد: همچني��ن ۶7۵ گاوداری با 
۶7 هزار رأس گاو نياز مردم استان به گوشت قرمز را تأمين می كند.

وی با بيان اين كه چهارمحال و بختياری بزرگ ترين قطب توليد 
ماهی س��ردآبی در كش��ور اس��ت، گفت: توليد۱۶هزار تن ماهی 
سردآبی در سال، سهم استان در توليد ماهيان سردآبی كشور است.

نيازی از توليد س��االنه۱۰هزار تن محصول گلخانه ای در اس��تان 
خبر داد و افزود: اين ميزان محصول در ۱۰۱ گلخانه توليد می شود.

 رييس س��ازمان جهاد كش��اورزی چهارمحال و بختياری با بيان 
اين كه اين استان اقليم مناسبی برای توليد قارچ دارد، خاطرنشان 

كرد: در اين استان س��االنه4۰۰ تن قارچ خوراكی توليد می شود.
نيازی با بيان اين كه در حال حاضر ۳۸ هزار هكتار از اراضی استان 
تحت سيستم آبياری نوين اس��ت، اظهار داشت: بر همين اساس 
از استان های پيشرو در آبياری تحت فش��ار كشور هستيم. وی از 
واگذاری7۰ هزار هكتار اراضی به مردم در سال های اخير خبر داد 
و گفت: با واگذاری اين زمين ها برای ۳۵ هزار نفر شغل ايجاد شده 
است. نيازی، توليد محصول س��الم را از مهم ترين برنامه های اين 
سازمان برشمرد و افزود: تالش ما بر اين اس��ت كه تا پايان برنامه 
پنجم توس��عه ۲۵ درصد محصوالت استان به ش��كل كامال سالم 

توليد شود. 

  3۰ تن عسل در اردل توليد شد
مدير جهاد كشاورزی اردل از توليد۳۰ تن عسل در اين شهرستان 
خبر داد. كيومرث كريميان اظهار داشت: در حال حاضر يك هزار 
و4۰۰ كلنی زنبور عسل مهاجر و سه هزار و9۰۰ كلنی زنبور عسل 
بومی در اين شهرستان وجود دارد. وی با اشاره به ميزان توليدات 
عسل در اين شهرستان افزود: در سال جاری افزون بر۳۰ تن عسل 
از اين كلنی ها برداش��ت و روانه بازار مصرف شده است.كريميان 
پرورش زنبور عسل را يكی از پرس��ودترين مشاغل در رشته های  
كشاورزی برش��مرد و گفت: س��رمايه اوليه مورد نياز اين كار كم 
اس��ت، به طوری كه هر فرد عادی می تواند دو يا سه كندو داشته 
باشد و از طرف ديگر  نياز به مراقبت كمی دارد و هر فردی با داشتن 
مكان مناسب می تواند در كنار ش��غل اصلی خود به پرورش زنبور 

بپردازد. مدير جهاد كشاورزی شهرستان اردل ادامه داد: همچنين 
سود بالقوه ای نيز از طريق افزايش چشمگير در ميزان محصوالت 

كشاورزی حاصل می شود.

عسل خاصيت ضد ميکروب و ضد اكسيدان قوی دارد
كريميان با اش��اره به مزايای عس��ل اظهار داش��ت: عسل مملو از 
تركيبات مختلفی اس��ت كه فعاليت بيولوژيك قوی دارد و حتی 

ممكن است خواص ميكروب كشی نيز داشته باشد.
وی افزود: عالوه بر اين كه عسل شيرين كننده ای مغذی و طبيعی 
به ش��مار می رود، تحقيقات حاكی از اين امر اس��ت كه تركيبات 
منحصر به فرد عس��ل، از آن، يك ضد ميكروب و ضد اكس��يدان 
قوی درس��ت می كند.كريميان با بيان اين كه خواص عسل مانند 
اكثر مواد غذايی به كيفيت آن بستگی دارد، تصريح كرد: خاصيت 
درمانی  گرده هايی كه به پاهای زنبور عسل می چسبند، در گياهان 
مختلف متفاوت اس��ت، همچنين در فرآيند درست شدن عسل 
بسياری از مواد مغذی در داخل كندو باقی می ماند. اين مسئول با 
بيان اين كه عسل كارايی ورزش��ی را افزايش داده و موجب بهبود 
جراحات می شود، گفت: اصوال از عس��ل به عنوان ماده ای انرژی زا 
اس��تفاده می كنند، در تحقيقات اخير ثابت شده است كه از عسل 
همچنين می توان به عنوان يك ماده ارگوژنيك نيز استفاده كرد، 
همچنين اين ماده در بهبود زخم ها و ساير جراحات نيز نقش مهمی 

را ايفا می كند. 

توليد روزانه 7۰۰ تن شير در چهارمحال و بختياری
معاون بهبود توليدات دامی جهاد كشاورزی چهارمحال و بختياری 
از توليد روزانه7۰۰ تن شير در اس��تان خبر داد. برزو هيبتيان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: در س��ال جاری دو كارخانه توليد 
ش��ير در اس��تان احداث می ش��ود و تس��هيالت آن آماده ارايه به 
توليدكنندگان اس��ت. وی حداقل قيمت برای هر پاكت ش��ير در 
استان را۸۰۰ تومان اعالم كرد و افزود: يكی از اموری كه در رابطه با 
محصوالت لبنی بايد به آن توجه داشت فرهنگ مصرف است و در 
اين راستا بايد فرهنگ سازی شود. هيبتيان از فعاليت ۳۵ مجتمع 
توسعه دامپروری صنعتی در استان خبر داد و گفت: در اين بخش، 
چهارمحال و بختياری رتب��ه اول را دارد. مع��اون بهبود توليدات 
دامی جهاد كش��اورزی چهارمحال و بختياری خاطرنش��ان كرد: 
در دهه فجر امسال نيز۲۰ مجتمع جديد به اين مجتمع ها اضافه 
می شود. هيبتيان ادامه داد: از ابتدای امسال تاكنون۱۳هزار تن مرغ 
گوشتی در استان توليد شده و۲۰ درصد مرغ های گوشتی استان 

به استان های اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد صادر شده است. 

ریيس سازمان جهاد كشاورزی خبر داد؛

تولید 1/3میلیون تن محصوالت کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
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احضار
6116 چون آقای رمضان حیدریان فرزند رایخ شکایتی علیه آقای جمشید کاظمی 
مبنی بر فحاشی، تخریب و مزاحمت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910955 
ک 112 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه 91/12/27 ساعت 8/5 
صبح تعیین ش��ده 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 نش��ر 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/ 14141 دفتر ش��عبه 112 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

مزایده
6922 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالس��ه 1788/91 ش ج 2 ل��ه آقای محم��د اعتباری فرد به وکال��ت آقای نیک نام 
علیه آقای س��عید عبداللهی باب��ت محکوم به و هزینه های اجرای��ی جمعًا به مبلغ 
51/329/461 ریال در نظر دارد اموال توقیفی محکوم علیه به شرح: یکدستگاه پژو 
به شماره انتظامی 781 م 81-ایران 13، 405 جی ال ایکس به رنگ سبز یشمی مدل 
1377 به شماره شاس��ی 77307274 و شماره موتور 22527704899 که دور تا 
دور خودرو آثار تصادف دارد باطری آن خراب است بدنه پوسیدگی دارد. موتور 
و گیربکس متوسط که توسط کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ 40/000/000 
ریال ارزیابی گردیده اس��ت در مورخ 91/12/8 از س��اعت 10/30-9/30 در محل 
اج��رای احکام واقع در خ ش��هید امینی نژاد جلس��ه مزایده ای برگ��زار می نماید. 
طالبین ش��رکت در مزایده می توانند با س��پردن 10 درصد مبلغ کارشناس��ی به 
حساب ش��ماره 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش به این اجرا 
از مال بازدید نمایند. شخص یا اشخاصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده خواهند بود. آدرس محکوم علیه به ش��رح اصفهان، خوراسگان، خ سلمان 
17 کوچه ش��هید عباسعلی امینی پ 41 می باشد. شعبه دوم اجرای احکام حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7116 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 889/91 ش ح 28 خواه��ان حمی��د عابدی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهرداد بهزادی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخه 91/12/20 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- 
اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 28 ش��ورای حل اختالف 

اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7195 کالس��ه پرونده: 763/91، مرجع رسیدگی: ش��عبه 15 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مرادعلی ناصری کریموند نش��انی: اصفهان خ امام خمینی کوی 
رزمندگان خ ش��هیدان کاظمی 8 متری پنجم روبروی دانش��گاه، خوانده: س��جاد 
زمانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این 
ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مرادعلی ناصری کریموند 
به طرفیت س��جاد زمانی به خواس��ته اجور معوقه 9 ماه از تاریخ 90/6/25 لغایت 
91/3/25 ماهیانه به مبلغ 1/500/000 ریال به انضمام هزینه های قبوض آب، برق، 
گاز با توجه به محتویات پرونده و ارائه اجاره نامه که خواهان را به عنوان موجر 
و خوانده را به عنوان مس��تأجر معرفی نموده و همچنین با توجه به انقضای مدت 
اجاره و قید ماهانه مبلغ فوق الذکر به عنوان اجاره بها و ارائه قبوض آب مصرفی 
در مدت اجاره توس��ط خوانده به مبلغ 2/041/000 ریال و قبض برق مصرفی در 
مدت اجاره توس��ط خوانده به مبلغ 225/000 ریال و گاز مصرفی در مدت اجاره 
توس��ط خوانده به مبلغ 2/555/000 ریال و متعاقبًا نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��ده و در قبال 

دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی اقامه ننموده منکر اصالت 
مستندات خواهان نشده ادعای جعل انکار تردید نگردیده لذا شعبه دعوی خواهان 

را وارد دانس��ته و مس��تنداً به 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م خوانده را محکوم به 
پرداخت مبلغ یک میلیون و هش��تصد و س��ی و دو هزار و صد تومان بابت اصل 
خواسته و سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110463634800009 درخواس��ت:  ش��ماره   7196
9109983634801503، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911736، در پرونده کالس��ه 
911736 ای��ن ش��عبه خانم زینب پناهی فرزند غالمعلی ب��ه اتهام خیانت در امانت 
و تحصی��ل مال از طریق نامش��روع تح��ت تعقیب بوده و به لح��اظ معلوم نبودن 
مح��ل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور کیفری مرات��ب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید. و در صورت 
عدم حضور در وقت معین رس��یدگی و اظهار نظر می گردد. دادیار ش��عبه سوم 

دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110463634800008 درخواس��ت:  ش��ماره   7197
9109983634801503، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911736، در پرونده کالس��ه 
911736 این ش��عبه آقای احمدرضا سلیمانی فرزند محمدعلی به اتهام معاونت در 
خیان��ت در امانت و تحصیل مال از طریق نامش��روع تحت تعقیب بوده و به لحاظ 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید. و در 
صورت عدم حضور در وقت معین رس��یدگی و اظهار نظر می گردد. دادیار شعبه 

سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7198 در خصوص پرونده کالس��ه 1574/91 خواهان مهین س��یفی دادخواستی 
مبنی ب��ر تقاضای صدور حک��م به الزام خواندگان به انتقال س��ند یک دس��تگاه 
خودروی س��واری پراید به ش��ماره انتظامی ایران 44-954 ن 14 به نام اینجانب 
مقوم به مبلغ 20/000/000 ریال به احتس��اب هزینه های دادرسی به طرفیت سید 
ش��هرام صالحی- خدیجه نفرنیا تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج 

شنبه مورخ 91/12/17 ساعت 9/30 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 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7199 در خص��وص پرونده کالس��ه 1909/91 ش 11 خواهان رس��ول دیناری 

دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفیت عل��ی بهرامی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/12/15 ساعت 11/30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7200 در خصوص پرونده کالس��ه 919/91 خواهان مهدی حبیبی دادخواس��تی 

مبنی بر مطالبه 1 میلیون تومان بابت یک فقره س��فته به شماره 310363 و هزینه 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه و... به طرفیت نعمت اله ش��اه محمدی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخه 91/12/22 س��اعت 17 عصر تعیین گردیده. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- 
روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7201 در خصوص پرونده کالسه 1786/91 خواهان علیرضا قاسمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه ده میلیون ریال بابت خس��ارت ناشی از تصادف و افت و بیکاری 
و خس��ارات دادرسی و... به طرفیت علی عامری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 91/12/20 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای 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 ش��ود. خالویی- مدیر دفتر ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7202 در خصوص پرونده کالسه 1605/91 خواهان محمود میرزایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد کریم طاهری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز س��ه ش��نبه مورخ 91/12/22 س��اعت 10/30 صبح تعیی��ن گردیده. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- 
اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 13 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 13 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7203 در خص��وص پرونده کالس��ه 1580/91 ش 9 خواهان امیرحس��ین توکلی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی خودرو زانتیا به شماره انتظامی 
496 ب 41- ایران 14 و مطلق خس��ارات دادرس��ی به طرفی��ت عارف اهوازی فر 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 91/12/20 ساعت 
12 ظه��ر تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان 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 شده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7204 در خصوص پرونده کالس��ه 1467/91 خواهان مؤسس��ه مهر بسیجیان با 
وکالت پریس��ا عظیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 45/799/993 ریال به نحو 
تضامنی با احتس��اب خس��ارت تأخیر در تأدیه و کلیه خسارات قانونی به طرفیت 
1- علی س��نائی راد 2- مجید اکبری 3- محمدحس��ین ش��اه سنائی 4- سعید علیا 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/12/23 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
 قب��ل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای 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 شود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7205 در خصوص پرونده کالسه 1082/91 ش 15 خواهان اصغر آزاد شهرکی با 
وکالت آقای حمیدرضا زارع دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت حجت 
اله کوهپائی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 91/12/19 
س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب 
س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- 
شعبه 15 شورای 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. م الف/ 17979 ش��عبه 15 حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7206 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1081/91 خواهان اصغر آزاد ش��هرکی با 
وکالت آقای حمیدرضا زارع دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به انتقال به طرفیت 
محمد ویس اله وند تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخه 
91/12/19 س��اعت 4/00 عص��ر تعیین گردیده. با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی 
پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان- شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 17978 ش��عبه 15 حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7207 ش��ماره: 1148/91 ش 6به موجب رأی شماره 1690 تاریخ 91/8/29 حوزه 
6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید 
محمود هاش��می مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رس��می و انتقال سند خودرو پراید به ش��ماره انتظامی 796 ج 84- ایران 13 بنام 
خواهان منوچهر ایمانپور دهکردی با وکالت حمیدرضا زارع نش��انی محل اقامت: 
اصفهان خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت، ابتدای هشت بهشت غربی مجتمع عقیق 
طب��ق اول واحد 1. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کن��د و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 17980 ش��عبه شش��م حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
7208 به آقای فرزین افضلی که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت حسب شکایت 
1- عاطفه جمشیدی 2- نس��ترن جنتی و به موجب کیفرخواست صادره از سوی 
دادس��تان محترم دادس��رای عمومی و انقالب خمینی شهر ش��ما متهم هستید به 
رابطه نامش��روع به عنف که جلسه رسیدگی به اتهام شما روز 91/12/17 ساعت 
11/30 صبح مورخ 91/12/17 تعیین شده است. لذا به این وسیله به شما ابالغ می 
گردد که جهت ش��رکت در جلس��ه رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر یا 
نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبی قبل از حلول 
وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند. در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل 
بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق 
ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می گردد. دفتر ش��عبه 103 

دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اعالم 
کرد: همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر، تعداد 116 پروژه برقرسانی، 
احداث و بهسازی شبکه، رفع حریم و اصالح ضعف ولتاژ با اعتباری بالغ 
بر 70/750/000/000 ریال در 21 شهرستان تابعه استان اصفهان به 

غیر از شهر اصفهان به بهره برداری می رسد.

پ�روژه های قاب�ل افتت�اح در ای�ام اهلل ده�ه فجر برق 
شهرستان فریدن

 نجاری مدیر برق شهرستان فریدن پروژه های قابل افتتاح در ایام اهلل
دهه فجر را اعالم ک��رد و گفت: برقرس��انی به چاه آب آش��امیدنی 
روستای بتلیجه و مشترکین جدید، بازسازی شبکه و ترانس در سطح 
شهرستان، تعمیرات شبکه های20 کیلوولت، تبدیل 27 مورد ترانس 
به منظور افزایش قدرت مشترکین دیماندی، تبدیل شبکه های فشار 
ضعیف هوایی )سیم مسی( به کابل خودنگهدار در روستاهای نتادگان، 
خویگان، موغان، گل امیر و حصور، رفع حریم از نقاط حادثه خیز در 
روستاهای معصوم آباد، چهلخانه، خویگان و شهرهای دامنه و داران 
و برقرسانی به کوی فرهنگیان از مهم ترین پروژه هایی است که در 
شهرستان فریدن با صرف اعتباری بالغ بر7300 میلیون ریال در دهه 

فجر امسال افتتاح خواهد شد. 

عملکرد 9 ماهه اول س�ال 91 شرکت توزیع برق استان 
اصفهان اعالم گردید

 در 9 م��اه اول س��ال ج��اری47000 مش��ترک جدید در س��طح
شهرستان های تابعه شرکت توزیع برق استان اصفهان پذیرفته شد.

در این مدت570 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی 
و زمینی احداث و 827 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی و زمینی 
نصب شد. با اجرای طرح ها و تجهیزات مذکور، طول شبکه های فشار 

متوسط و ضعیف در سطح مدیریت شرکت توزیع برق استان اصفهان 
به 34172 کیلومتر رسید و تعداد ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی 

این شرکت نیز از مرز 27137 دستگاه گذشت.

گزارش عملکرد 10 ماهه اول سال 91 شهرستان تیران و 
کرون

غالمرضا خزایی مدیر برق شهرستان تیران و کرون عملکرد10 ماهه 
گذشته سال 1391 را تشریح کرد و گفت: بیش از4000 متر شبکه 
فشار متوس��ط و ضعیف جدید احداث،4570 متر از شبکه تعمیر و 
بازسازی،100 دستگاه چراغ الک پش��تی پربازده کم مصرف نصب 

و در مدار قرار گرفت.

گزارش 9 ماهه برقرس�انی  مس�کن مهر در شهرستان 
خمینی شهر

به گفته مدیر برق شهرستان خمینی ش��هر، طرح برقرسانی پروژه 
مسکن مهر با هزینه ای بالغ بر2/510 میلیون ریال به اتمام رسید و 

بهره برداری از آن در دهه مبارک فجر آغاز می گردد.
برای اجرای طرح یاد شده تعداد سه دس��تگاه ترانسفورماتور 315 
کیلوولت آمپر و دو دستگاه ترانس250 کیلوولت آمپر نصب و 84 اصله 
پایه روشنایی فلزی با چراغ150 وات،610 متر شبکه فشار متوسط 

و 3957 متر شبکه فشار ضعیف جدید احداث و در مدار قرار گرفت.

گزارش 10 ماهه برقرسانی  مس�کن مهر در شهرستان 
مبارکه

محمدرضا مؤمنیان مدیر برق شهرس��تان مبارکه گفت: در راستای 
برقرس��انی به پروژه مس��کن مهر ط��ی10 ماهه اول س��ال91 این 
 شهرستان که شامل شهرهای دیزیچه، مجلسی و طالخونچه می شود،

احداث شبکه فشار متوسط به طول سه کیلومتر، احداث شبکه فشار 
ضعیف به طول 2/5 کیلومتر، نصب دو دستگاه ترانس به ظرفیت300 

کیلوولت آمپر جمعا به مبلغ 1089میلیون ریال هزینه شده است.

گزارش پروژه های برقرسانی مسکن مهر در گلپایگان
شاپور حدادی پور مدیر برق شهرستان گلپایگان گزارش برقرسانی 
به پروژه مسکن مهر در سطح شهرستان گلپایگان را از ابتدای سال 
91 تشریح نمود و گفت: برقرس��انی به مسکن مهر90 واحدی شهر 
گوگد از توابع شهرستان گلپایگان با نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 
100کاوآ و احداث 690 متر کابل خودنگهدار فش��ار ضعیف و نصب 
19 دستگاه چراغ الک پشتی با هزینه ای بالغ بر 205 میلیون ریال 
در تیرماه 91 به اتمام رس��ید. روش��نایی خیابان اصلی مسکن مهر 
 ش��هر گلپایگان نیز با هزینه ای بالغ بر400 میلی��ون ریال با نصب
  26 اصله پایه چراغ تلسکوپی در شهریورماه91 اجرا گردید و همچنین

کابل کشی فشار ضعیف نیز با هزینه ای بالغ بر 14میلیون ریال نیز 
انجام گرفته است.

عملکرد 10 ماهه اول سال 91 برق شهرستان فریدونشهر
مدیر برق شهرستان فریدونشهر اعالم کرد: شهرستان فریدونشهر 
با اعتباری بالغ بر5810 میلی��ون ریال در سال1391س��ال تولید 
 ملی و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی اقدام به توسعه و بهینه سازی 
شبکه های شهرستان با نصب32 دستگاه ترانس و 13کیلومتر شبکه 
فشار متوسط و 12کیلومتر شبکه فش��ار ضعیف نموده است که از 
پروژه های شاخص این امور می توان به برقرسانی شبکه فشار متوسط 
چشمه لنگان، روشنایی مسکن مهر و پایداری شبکه فشار متوسط 

روستاهای پشتکوه اشاره کرد.

عملکرد 9 ماه شعبه گز
مدیر برق شهرستان ش��اهین ش��هر و میمه عملکرد 9 ماهه بخش 
گز را ابتدای س��ال1391 اعالم نمود و گفت: اح��داث 4/6 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف به منظور برقرسانی به مشترکین جدید، اصالح 
 و بهس��ازی و جابه جایی 2/5 کیلومتر شبکه فش��ار ضعیف، جذب

  508 مش��ترک جدید و نصب110 دس��تگاه چراغ الک پشتی، از 
مهم ترین فعالیت های 9 ماهه اول امسال بوده است.

گ�زارش عملک�رد 10 ماهه اول س�ال 91 مس�کن مهر 
شهرستان آران و بیدگل

مدیر برق شهرستان آران و بیدگل گزارش عملکرد10ماهه نخست 

سال جاری در خصوص مسکن مهر را اعالم نمود: احداث 1/5 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایی جهت پروژه مس��کن مهر مسعودآباد به 
ارزش تقریبی350 میلیون ریال، احداث یک کیلومتر ش��بکه فشار 
متوسط هوایی و نصب یک ترانس جهت برقرسانی به پروژه مسکن 
 مهر گلس��تان به ارزش تقریبی200 میلیون ری��ال را از مهم ترین 

فعالیت های انجام شده در زمینه مسکن مهر است.

فعالیت دفاتر پیشخوان در شهرستان نایین
با توجه به سیاس��ت ش��رکت مبنی بر ارایه خدمات از طریق دفاتر 
پیش��خوان دولت در منطقه نایین در ش��هر نایین، بافران، انارک و 
روستاهای مزرعه امام و کجان و در منطقه خور در شهر خور، فرخی، 
جندق و در روستاهای چوپانان، چاه ملک، گرمه، مهریجان، اردیب، 
بیاضه، عروس��ان، جعفرآباد و هفتومان خور با میانگین مسافت50 
کیلومتر از مرکز شهرس��تان، ارایه خدمات برق در دفاتر پیشخوان 

دولت فعال گردیده است.

گزارش برقرسانی مسکن مهر دهاقان
آقای ترابی مدیر امور برق شهرستان دهاقان درمورد آخرین اقدامات 
انجام شده جهت برق رسانی به مس��کن مهر طی ده ماه اخیر سال 
جاری اعالم داشت: در راستای خدمت رسانی و تحقق اهداف دولت 
خدمتگزار برای تأمین برق200 واحد مسکونی مسکن مهر شهرستان 
دهاقان، یک دستگاه ترانسفورماتور هوایی نصب و با حدود200 متر 
شبکه فشار ضعیف و حدود1500 متر شبکه فشار متوسط و مبلغی 

بالغ بر800 میلیون ریال کار برق رسانی صورت پذیرفت.

گزارش 10 ماهه مسکن مهر خوانسار
کریم زاده مدیر برق شهرستان خوانسار گزارش 10 ماهه مسکن مهر 
سال 91 را تشریح نمود و گفت: برقرس��انی به مسکن مهر با اجرای 
حدود1100 متر شبکه فشار متوس��ط و بالغ بر300 میلیون ریال و 
نصب دو عدد ترانس50 و100 کاوآ با مبلغی بالغ بر170میلیون ریال 

انجام گرفته است.

عملکرد 10 ماهه اول سال 91 برق شهرستان خوانسار
کریم زاده مدیر برق شهرستان خوانسار عملکرد10 ماهه اول سال 91 
برق شهرستان خوانسار را ارایه نمود و گفت: احداث 200 متر شبکه 
فشار متوسط و نصب دو دستگاه ترانسفورماتور به منظور برقرسانی به 
مسکن مهر شهرستان خوانسار با اعتباری بالغ بر470 میلیون ریال از 
محل تبصره استانی، بهینه سازی شبکه فشار ضعیف محله باباسلطان 

ش��هر خوانس��ار با اعتباری بالغ بر150 میلیون ریال، بهینه سازی 
شبکه فشار ضعیف روس��تای گهرت با اعتباری بالغ بر100 میلیون 
ریال و  بهینه س��ازی و تعمیرات شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط 
با مبلغ750 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت توزیع برق استان 

اصفهان انجام شد.

فعالیت های 10 ماهه اول سال 91 برق شهرستان سمیرم
 کریم راد مدیر امور برق شهرستان سمیرم مهم ترین فعالیت های10

 ماهه اول سال 91 امور برق شهرستان سمیرم را تشریح و اعالم نمود: 
34 کیلومتر شبکه فشار متوس��ط هوایی و نصب30 دستگاه ترانس 
مربوطه جهت برقرس��انی به چاه ها و پمپاژهای کش��اورزی مزارع 
قبر گیخا، گرموک، قنات و دیگر مناطق کش��اورزی این شهرستان 
با اعتباری بالغ بر12710 میلیون ریال اجرا و به بهره برداری رسیده 

است. 
پروژه برقرسانی به اسکان عشایر قاسملو و نورآباد از دیگرطرح های 
قابل ذکر است که با اعتباری بالغ بر2560 میلیون ریال و با همکاری 
اداره امور عش��ایر س��میرم با پیش��رفت فیزیکی50 درصد در حال 

اجراست.

پروژه های قابل افتتاح دهه فجر 91

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت:  
گروه 
با اجرای طرح های برق با اعتبار 595 میلیارد اقتصاد 

توم��ان در منطقه، زمینه ش��کوفایی اس��تان 
اصفهان را فراهم می کنیم. هوشنگ فالحتیان در نشست خبری خود در 
آستانه سی و چهارمین فجر انقالب اس��المی با اشاره به طرح های این 
سازمان در سال جاری بیان داش��ت: در مجموع ساخت طرح های قابل 
افتتاح دهه فجر، 88 میلیارد تومان، ساخت طرح های شبکه های انتقال، 
فوق توزیع و توزیع 105 میلیارد تومان، ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 
زواره 340 میلیارد تومان، ساخت پست داران 80 میلیارد تومان و ساخت 
پست محتشم کاش��انی نیز70 میلیارد تومان هزینه در بر داشته  که در 

مجموع رقمی بالغ بر 595 میلیارد تومان را شامل می شود. 

فجر 34 همراه با افتتاح 18 طرح برق رسانی

وی تصریح کرد: در دهه فجر سال جاری 18 طرح برق با اعتباری بالغ بر 
88 میلیارد تومان در سطح استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
به بهره برداری می رسد که از مهم ترین طرح های قابل بهره برداری در 
دهه فجر می توان به خط400 کیلوولت نیروگاه جنوب اصفهان � لردگان 
اشاره کرد که به منظور تکمیل رینگ ش��بکه400 کیلوولت شمال به 
جنوب کشور و ارتباط بین استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و 

خوزستان و کاهش بار خطوط انتقال اجرا شده است. 
مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق منطق��ه ای اصفه��ان خاطر نش��ان کرد: 
 احداث پس��ت63/20 کیلوولت بعثت، س��اخت خ��ط230 کیلوولت 
امیرحمزه � صفه، کابل کشی 63 کیلوولت س��روش � شهید فهمیده، 
اتصاالت فوق توزیع پست داران، ورود و خروج خط گلپایگان عباسپور 
در پست400 کیلوولت داران، ساخت خروجی های 63 پست محتشم، 
اصالح خروجی ای 63 پست راوند، ساخت خط 63 از حبیب آباد تا پست 

سپاهان، توس��عه قطر 230/63 شهرضا، س��اخت پست سیار شهرک 
بزرگ صنعتی، افزایش ظرفیت پست فوق توزیع صائب، پست63/20 
کیلوولت صائب، افزایش ظرفیت پست فوق توزیع محمودآباد، خطوط 
شمال شرق به پست فرودگاه نظامی و جاده نایین، توسعه دو بی در پست 
63/20 کیلوولت هسنیجه، توسعه پست شهرک فوالد، توسعه و افزایش 
ظرفیت پست 400/63 کیلوولت شهرکرد و خط 63 کیلوولت شهرکرد 
400 به شهرکرد2 از جمله طرح هایی هستند که در دهه فجر سال جاری 

و با هزینه 88 میلیارد و 110 میلیون تومان به بهره برداری می رسند.

احداث بزرگ ترین پست 400 کیلوولت کشور در اصفهان
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که بزرگ ترین 
پست400 کیلوولت کشور در مجاورت فرودگاه اصفهان ساخته می شود، 
تصریح کرد: این طرح تاکنون 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 
و تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد. فالحتیان تأکید کرد: ساخت 
این پس��ت، تأمین برق اصفهان را از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار 
خواهد کرد و شاهد توسعه شبکه برق رس��انی در این منطقه خواهیم 
 بود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان با اشاره به این که

ساخت این پست 50 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، ادامه داد: 
بر اس��اس برآوردهای انجام ش��ده، ارزش کنونی پست 400 کیلوولت 

شهرستان اصفهان 100 میلیارد تومان تخمین زده می شود.
وی همچنین با اش��اره به این ک��ه پس از پیروزی ش��کوهمند انقالب 
اس��المی، فعالیت های مطلوبی در اس��تان اصفهان انجام شده است، 
گفت: مصرف برق استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در 
سال  57 کمتر از یک میلیارد کیلووات ساعت در سال بود که این رقم 
در سال جاری و در دو اس��تان اصفهان و چهارمحال و بختیاری به 22 
میلیارد کیلووات ساعت در سال رس��یده است. فالحتیان افزود: تعداد 
مشترکین برق استان اصفهان در س��ال 57، 347 هزار مشترک بوده 
است که در پایان سال جاری به دو میلیون و400 هزار مشترک رسیده و 
 در واقع هفت برابر شده است. وی با اشاره به این که هم اکنون صد درصد

روستاهای استان اصفهان از نعمت برق برخوردار شده اند، اظهار داشت: 
در سال های پیش از پیروزی انقالب اسالمی، تعداد روستاهای برخوردار 
از برق، انگشت ش��مار بود. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اصفهان 
همچنین با اش��اره به افزایش تعداد نیروگاه ها و می��زان تولید آنها در 
سال های پس از پیروزی انقالب اس��المی، تصریح کرد: قبل از انقالب 
اسالمی، اس��تان اصفهان فقط دو نیروگاه داشت که فقط240 مگاوات 

برق تولید می کردند، اما هم اکنون 9 نیروگاه در استان اصفهان مشغول 
به فعالیت هستند که شش هزار و 150 مگاوات برق تولید می کنند که 
به نسبت 34 سال پیش 23 برابر شده است. وی اضافه کرد: از نظر تعداد 
ایستگاه های برق 230،63 و400 کیلوولت استان نیز پیش از پیروزی 
انقالب 54 ایستگاه وجود داشته که این رقم در شرایط کنونی به 335 
ایستگاه رسیده اس��ت. وی با تأکید بر این که خدمات رسانی کنونی به 
مشترکین برق بسیار بهتر از سال های پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
است، تأکید کرد: پیش از سال 57 خاموشی های بسیاری به مشترکین 
برق تحمیل می شد که هم اکنون کمترین میزان خاموشی ها در کشور 

به استان اصفهان تعلق دارد.

 از نیروگاه سیکل  ترکیبی زواره اردستان بهره برداری شد 
فالحتیان با اشاره به این که نیروگاه سیکل ترکیبی زواره اردستان یکی 
از طرح هایی است که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید، 
گفت: این طرح هم اکنون در حال سپری کردن فاز نهایی است و ظرفیت 
تولید60 مگاوات برق را نیز دارد. وی افزود: مجموع هزینه انجام ش��ده 
برای اجرای این طرح،100 میلیون یورو است که340 میلیارد تومان 
هزینه در بر داش��ته و تا اواسط اسفندماه س��ال جاری به بهره برداری 
می رسد. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اصفهان با اشاره به این که 
ساخت پست 230 کیلوولت محتشم کاشانی در کاشان به عنوان یکی 
از ایستگاه های کلیدی استان در روزهای آینده به پایان می رسد، اظهار 
داشت: این طرح نیز حداکثر تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد و 
با احتساب قیمت ارز 1226 تومانی، حدود 35 میلیارد تومان هزینه دربر 
داشته است. فالحتیان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
این که استان اصفهان بیش از میزان مورد نیاز خود برق تولید می کند، 
گفت: با وجود این که هش��ت درصد از ظرفی��ت منصوبه نیروگاه های 
کشور در استان اصفهان مستقر اس��ت، 12 درصد برق کشور را تولید 
می کنیم.  وی اضافه کرد: بر اس��اس برآوردهای انجام شده، 11 درصد 
برق کشور در استان اصفهان مصرف می شود که این موضوع استان را 
پس از تهران در جایگاه دوم کشور قرار داده است. وی بیان داشت: تولید 
12 درصدی و مصرف 11 درصدی برق در استان اصفهان نشان می دهد 
که یک درصد برق تولید ش��ده مازاد بر نیاز استان، به دیگر استان های 

کشور ارسال می شود.

 ساخت نیروگاه های جدید یکی از نخستین اولویت های 

شرکت برق منطقه ای استان است 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان با اشاره به این که رشد تقاضا 
در مصرف برق ، نیازمند ساخت و ایجاد تجهیزات جدید در این زمینه 
است، گفت: س��اخت نیروگاه های جدید یکی از نخستین اولویت های 
شرکت برق منطقه ای استان است که باید حداقل1500 مگاوات نیروگاه 
 جدید در این استان ساخته شود. وی افزود: هزینه ساخت این نیروگاه ها،

 1/5 میلیارد دالر است که حدود3750 میلیارد تومان را شامل می شود. 
وی درمورد لزوم ساخت پست های جدید برق نیز بیان داشت: همچنین 
در پنج سال آینده باید2500 میلیارد تومان در پست های توزیع و فوق 
توزیع برق سرمایه گذاری کنیم. فالحتیان تصریح کرد: در این سال ها در 
کنار10 ایستگاه پست 63 کیلوولت موجود، باید پنج ایستگاه دیگر نیز در 
میدان شهدا، خیابان چمران، خیابان بزرگمهر، خیابان آتشگاه و خیابان 
رزمندگان ایجاد کنیم تا برق مورد نیاز مصرف کنندگان تأمین شود. وی 
با بیان این که از بانک توسعه اس��المی به منظور ساخت این تجهیزات 
درخواست تس��هیالت کرده ایم، اضافه کرد: مراحل اداری دریافت این 
تسهیالت در حال انجام است که امیدواریم با دریافت این وام، موفق به 

ایجاد زیرساخت های تأمین برق استان اصفهان شویم.

 300 نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک های صنعتی استان 
اصفهان ایجاد می شود

فالحتیان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که ساخت 
نیروگاه های مقی��اس کوچک، یکی از مهم ترین اولویت های ش��رکت 
برق منطقه ای اصفهان است، گفت: تصمیم  داریم حداقل300 نیروگاه 
مقیاس کوچک به ظرفیت هر یک 25 مگاوات در شهرک های صنعتی 
اس��تان اصفهان ایجاد کنیم تا تولید و مصرف برق در این شهرک ها به 
صورت همزمان در یک محل انجام ش��ود. وی با تأکی��د بر این که این 
نیروگاه های مقیاس کوچک، راندمان بسیار باالیی دارند، افزود: عالوه بر 
این که سوخت مصرفی نیروگاه های مقیاس پایین، گاز است و آلودگی 
ندارند، می توانند آب گ��رم مورد نیاز واحدهای صنعت��ی را نیز تأمین 
کنند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان اظهار داشت: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، تا پایان سال 92، نزدیک به 82 مگاوات از 
این نیروگاه های مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده 
بهره برداری خواهد ش��د. وی تصریح کرد: سه نیروگاه مقایس کوچک 
در محور س��گزی و یک نیروگاه نیز در ش��هرک صنعتی هسنیجه به 

بهره برداری خواهد رسید.   

595 میلیارد تومان اعتبار طرح های سال 91

فجر 34 همراه با افتتاح 18 طرح برق رسانی
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