
 سود ورزشگاه نصر قرار است
 به جیب چه کسی برود؟

جالب ترین 
هزارتوهای دنیا 

این راه ها به گورستان می رسند، نه مقصد

جواهری برای شرکت تعاونی شمشیر را  از رو بست

سهام شرکت ذوب آهن اصفهان  با 
شرایط جدید واگذار می شود 4

والیتمداری و اعتقادات جامعه 
هدف امروز استکبار است 78

3

پیش بینی دوام عشق 
8زوجین با اسکن مغزی

 الریجانی:  از رهبرانقالب  
عذرخواهی می کنیم

 حلقه های زنجیر تولید و تأمین
 صنعت خودرو معیوب است 

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بیانات مهم رهبر 
معظم انقالب نسبت به اتفاقات روز استیضاح، تصریح کرد: 
در این بخش نسبت به اش��کاالتی که مربوط به ما می شود 
عذرخواهی می کنیم. علی الریجانی، رییس مجلس شورای 

اسالمی در آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس...

رونمایی از زندگی 
خصوصی فردوسی پور!

ش��اید هر کس دیگری ب��ه غی��ر از امیر قلع��ه نویی 
وارد جنگ رس��انه ای با عادل فردوس��ی پور و برنامه 
پرطرفدارش ش��ده بود تا به امروز کارش تمام شده و 
قدرت عادل در اس��تفاده از محبوبیتش در بین مردم 
جنگ را مغلوبه کرده بود، اما ماجرای اختالف سرمربی 
اس��تقالل و مجری برنامه نود که بعد از حذف فوتبال 
ایران در جام ملت های آسیا س��ال 2007 تا به امروز 
ادامه پیدا کرده تمامی ندارد و هر روز طرفین ماجرا ابعاد 

جدیدی را برای ضربه زدن به طرف مقابل رونمایی...

س: حمیدرضا نیکو مرام/ زاینده رود[
]عک

2

4

شهرستان شدن میمه
3

 قطعی است

گستردگی فضاهای علمی سبب 
بسط گفتمان انقالب در جهان می شود7

 هرچقدر درروزه��ای ابتدایی حض��ورش دراصفه��ان  آرام  و  
بی سر و صدا  کار خود را در اداره کل ورزش وجوانان اصفهان 
آغاز کرد، این روزها روزی نیست که خبر حاشیه ای و حرکت 
انتحاری جدیدی در برخورد او  با برخی ش��رکت ها و یا افراد 

طرف قرارداد با اداره کل در رسانه ها منتشر نشود.
محمدرضا جواه��ری که هن��وز در جریان تغیی��رات در اداره 
ورزش و جوان��ان شهرس��تان در ماه های اخیر ب��ه یک چهره 
خبرساز تبدیل ش��ده، طی درخواستی از مدیر شرکت تعاونی 
چند منظوره اصفهان خواسته که ورزشگاه شهید نصر و استخر 

باران که پیش از این با مدیریت این شرکت اداره می شد و طی 
قراردادی که فی مابین این دو منعقد شده فعالیت می کرد، به 
اداره کل برگردانده شود تا رییس وکادر جدید از سوی شخص 
اول ورزش استان، یعنی مدیرکل اداره انتخاب شود. دالیل او 
برای این اقدام هم مخالفت دیوان محاسبات با ادامه واگذاری 
این ورزشگاه به شرکت تعاونی چند منظوره است. هرچقدر هم 
که اداره کل نشین ها در به ثمر نش��اندن این اقدام خود اصرار 
دارند، مدیرعامل ش��رکت تعاونی چند منظوره بر غیرقانونی 

6بودن این حرکت تأکید دارد. 

 ادبیات احمدی نژاد 
زیبنده نظام نیست

 سبک سازی و تعمیر
 80 مسجد جامع اصفهان

 افتتاح ۲8۲ پروژه روستایی
 در استان اصفهان

 »صلوات، سرود  آسمانی« 
رونمایی شد

 گودو در تاالرهنر
 به انتظار نشست
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

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

101/000/0002/250/000/000جاریساخت سوله در صفائیه مبارکه91-4-383

ادامه خط انتقال آب از تصفیه خانه 91-4-384
گلپایگان تا مخزن پیستون سازی

7/000/000499/277/013عمرانی

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصات اجرای عملیات ساخت سوله
در صفائیه مبارکه و اجرای خط انتقال در گلپایگان

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
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
12  
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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
12  
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

نوبت اول
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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

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

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

تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
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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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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره مناقصه

موضوع مناقصه
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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
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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:  

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

2

9

3

11

3

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی
 اجتماعی 

سه شنبه  26  اردیبهشت   1391 | 23 جمادی الثانی 
1433 شماره 785 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 785 , May 15 ,2012
12 Pages

4

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  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی مناقصه

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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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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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

به مباحث انتخاباتی ورود نمی کنیم
محمد شریف ملک زاده، رییس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گفت: هرچند مشارکت حداکثری مردم در اتنخابات آینده 
مورد نظر ماست، اما به هیچ عنوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری ورودی به مباحث سیاسی و انتخاباتی نخواهد داشت. وی 
افزود: رضایت و شادابی مردم شریف ایران که رضایت حق تعالی، حضرت 
ولی عصر )عج( و خشنودی رهبر معظم رهبری )مدظله العالی( را در پی 
دارد، همواره هدف اصلی سازمان میراث فرهنگی کشور است. ملک زاده 
با اشاره به برپایی جشنواره صدای بهار که از 28 اسفندماه آغاز می شود، 
گفت: هدف از برگزاری این جشنواره افزایش نشاط و شادابی مردم و توزیع 

مناسب سفر در تعطیالت نوروز 92 است.

افشای دلیل اصلی استعفای پاپ
صالح الدین ترک ایلماز، مدیر مرکز اسالمی امام رضا)ع( برلین گفت: یکی 
از دالیل استعفای پاپ تن ندادن به فشارها و خواسته های صهیونیست ها 
بود که حاضر نشد در مقابل اسالم موضع بگیرد. وی در تشریح دالیل دیگر 
استعفای پاپ افزود: در چند سال اخیر مسائلی پیش آمد که واتیکان را 
تحت فشار زیادی قرار داد. فساد اقتصادی بانک واتیکان و فساد اخالقی 
کشیش های کاتولیک مسائلی نبود که واتیکان بتواند آن را مخفی کند و 

به همین علت حیثیت این نهاد مذهبی مسیحی به خطر افتاد.

عامالن  حادثه  قم شب های  قبل از آن  
کجا بودند؟

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:  در دهه فجر امسال، یکی از گروه های 
افراطی در یکی از مساجد قم یک دهه سخنرانی برگزار کرد که هر شب 
یک نفر از عناصر وابس��ته به آن گروه س��خنرانی می کرد. ای��ن افراد، به 
جای آن که با اس��تفاده از فرصت ایام اهلل دهه فجر که ایام تقویت وحدت 
و همبستگی ملی اس��ت به بیان مطالبی در جهت وحدت اقشار مختلف 
بپردازند، تا توانستند علیه شخصیت های مس��ئول کنونی کشور تبلیغ 
کردند و افراد شرکت کننده در آن جلسات را در جهت اهداف گروهی خود 
شستشوی مغزی دادند. نکته جالب این اس��ت که به شهادت فیلم های 
موجود از این جلس��ات و جلسه 22 بهمن شبس��تان امام خمینی حرم 
حضرت معصومه)س(، عده ای از اخاللگران 22 بهمن قم همان کسانی 
بودند که در آن 10  شب دهه فجر توسط آن گروه افراطی تحریک شده 

بودند.

 جزییات مالقات ۳ ساعته  
اژه ای با مرتضوی

یک منبع آگاه از مالقات حدوداً سه ساعته محس��نی اژه ای با مرتضوی 
در زندان اوی��ن خبرداد. یک منب��ع آگاه از مالقات چند س��اعته مابین 
حجت االسالم والمس��لمین غالمحس��ین محس��نی اژه ای، سخنگوی 
قوه قضاییه باس��عید مرتضوی، سرپرس��ت س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 
 در زن��دان خب��ر داد و گف��ت:  در ای��ن مالق��ات دو نف��ره، س��خنگوی 
قوه قضاییه مباحثی درباره کناره گیری س��عید مرتضوی از سرپرس��تی 
سازمان تأمین اجتماعی و وحدت بیشتر مجلس و دولت اشاره کرده است.  
سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و دادستان عمومی و 
انقالب سابق تهران، در تاریخ 17 بهمن دستگیر شده بود و فردای آن روز 

آزاد و به سازمان تأمین اجتماعی رفت.

  حمایت هاشمی 
از یک نامزد انتخاباتی

وزیر امور خارجه دولت نهم در خصوص موضع هاشمی در انتخابات آینده 
و نحوه حضور او در انتخابات گفت: این دوره  هاشمی به صورت حمایت از 
یک کاندیدای خاص وارد میدان شده و این سیاست را در پیش می گیرد. 
منوچهر متکی با اش��اره به طرح مس��أله مذاکره با آمریکا تصریح کرد: 
جامع ترین موضع در خصوص مذاکره با آمری��کا را رهبری عنوان کرده 
و مذاکره را نفی نکردن��د، ولی باید دید آیا طرفی��ن واقعاً مایل به گفتگو 
هستند؟ شعار اوباما تغییر بود، ولی در عمل اتفاق نیفتاد و از فرصت هایی 

که برای آمریکایی ها ایجاد شد استفاده منطقی و درست صورت نگرفت.

فردو تعطیل نمی شود 
 بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص 
دلیل احداث تأسیسات فردو که تعطیلی آن اکنون محل مناقشه با غرب 
است، بیان داشت: این اقدام به دلیل مقررات مربوط به پدافند غیرعامل 
در عرصه فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای توس��ط جمهوری اسالمی 

صورت گرفته است. 
وی با تأکید ب��ر این که عقل و تدبی��ر حکم می کند که کش��ورها  برای 
جلوگیری در خصوص از بین رفتن سرمایه گذاری شان اقدام کنند، ادامه 
داد: ما تأسیسات فردو را بعد از تهدیدهای رژیم صهیونیستی ایجاد کردیم.  
وی با تأکید بر این که فردو تعطیل نخواهد شد، تصریح کرد: ما در شرایطی 
باید فعالیت های صلح آمیز خود را ادامه دهیم که از تهدیدها و تعرضات 

بیگانه مصون باشیم.

بی هیچ تردیدی ، درآوردن پدر کش��ور ، نم��ی تواند مصداق 
حزب اللهی گری و ارزشی بودن باشد. این ، نکته مهمی است 
 که نیروهای میان��ه رو و عقلگرای جامعه ، م��دام بر آن تأکید 
می کردند و البته همواره هم از س��وی این مدعیان و نیز افراد 
ساده انگار ، متهم به تضعیف نیروهای ارزشی جامعه می شدند. 
با س��خنان چن��د روز گذش��ته مقام معظ��م رهب��ری درباره 
 گروه های فش��ار، دیگر ادعاهایی مانند ح��زب اللهی گری و 
 تکلیف گرایی از س��وی کس��انی که خ��ود را فرات��ر از قانون 
می پندارند، تجمعات غیرقانون��ی برگزار می کنند و تجمعات 

قانونی را بر هم می زنند، پذیرفته شده نیست.
 اگر ای��ن ها تا دی��روز اهداف سیاس��ی خ��ود را تح��ت نقاب 
حزب اللهی بودن دنبال می کردند، امروز رهبر انقالب درباره 
آنها چنین تصریحی دارند: »اگر واقعاً حزب اللهی و مؤمنند«؛ 
و بعد از این »اگِر« معنی دار، خطاب به آنها چنین اتمام حجت 
می کنند: »می بینید که تشخیص ما این است که این کارها به 
ضرر کشور است، این کارها به نفع نیست. با احساساتشان راه 
بیفتند اینجا، آنجا، علیه این شعار بدهند، علیه آن شعار بدهند؛ 
این ش��عاردادن ها کاری از پیش نمی برد. این خشم ها را، این 
احساسات را برای جای الزم نگه دارید. در دوران دفاع مقدس 
اگر بسیجی ها می خواستند همین طور بروند یک جایی، طبق 
 میل خودش��ان حمله کنند، که خب پدر کش��ور در می آمد. 

نظمی الزم است، انضباطی الزم است، مراعاتی الزم است.«

 رهبر انق��الب، س��پس حس��اب مدعیان ب��ی اعتن��ا را جدا 
می کنند:»اگر چنانچه به این حرف ها اعتنایی ندارند، آنها که 
خب حسابشان جداست، اما آن کسانی که به این حرف ها اعتنا 
دارند و مقیدند که برخالف موازین ش��رع حرکت نکنند، باید 

مراقبت کنند، از این کارها نکنند.«
نکته جالب در این بیانات، اشاره ایشان به نتیجه این اقدامات 
فراقانونی اس��ت؛ آنجا که از دوران دفاع مقدس مثال آوردند و 

نتیجه را درآمدن پدر کشور اعالم می کنند.
بی هی��چ تردیدی، درآوردن پدر کش��ور، نم��ی تواند مصداق 
حزب اللهی گری و ارزشی بودن باشد. این، نکته مهمی است 
 که نیروهای میان��ه رو و عقلگرای جامعه، م��دام بر آن تأکید 
می کردن��د و البته هم��واره هم از س��وی این مدعی��ان و نیز 
 افراد س��اده انگار، متهم به تضعیف نیروهای ارزشی)!( جامعه 

می شدند. 
اینک، کس��انی که دم از رهب��ری می زنند، بای��د بپذیرند که 
 حق با معتدلین و عقل اندیش��ان بود و تمام آن نارواهایشان، 

تهمت های معصیت آلود بود.
 با تصریح��ات و تأکیدات اخی��ر رهبری، دیگ��ر هیچ گروهی 
نمی تواند خود را حزب اللهی و انصار ح��زب اللهیان و یاوران 
نظام بنام��د و در همان حال، به س��فارتخانه ه��ا حمله کند، 
برنامه های قانونی از س��خنرانی مس��ئوالن گرفت��ه تا اکران 
 فیلم و برگزاری کنس��رت های مجوزدار را بر هم بزند، مقابل 

خانه های این و آن تجمع و ایجاد مزاحمت کند، یا در انتخابات 
ستادها را مورد حمله قرار دهد و...؛ از امروز به بعد، همان طور 
که رهبر معظم انقالب به صراحت بیان داش��تند، حساب این 
افراد جداس��ت. نکته مهم دیگر آن که، روی س��خن رهبری 
فقط با پیاده نظ��ام های قانون گریز نیس��ت، بلک��ه دو گروه 
 دیگر نیز مخاطب جدی این سخنان و البته در معرض آزمون 

مردمند. 
گروه اول، آمران این اقدامات غیرقانونی و  س��اختار ش��کنانه 

هستند. کس��ی تردید ندارد 
ک��ه تجم��ع کنن��دگان در 
 برابر خان��ه س��ردار عالیی،

 بر هم زنندگان س��خنرانی 
حس��ن خمین��ی و عل��ی 
الریجان��ی و کس��انی که به 
 زور فیلم ها را از اکران به زیر 
م��ی کش��ند، از جاهای��ی 
هماهن��گ می ش��وند. »آن 
جاه��ا«، مخاطب��ان اصلی 

دستور اخیر رهبری اند.
گ��روه دوم اما، مس��ئوالنی 
هس��تند که وظیفه برخورد 
با این گروه ها را دارند. رهبر 
معظ��م انقالب در س��خنان 

اخیر خود تصریح داش��تند: »ای��ن را من صری��ح بگویم. این 
کارهایی که در قم اتفاق افتاد، بنده ب��ا اینجور کارها مخالفم. 
آن کارهای��ی که در مرق��د امام اتف��اق افتاد، بنده ب��ا اینجور 
 کارها مخالفم. بارها به مس��ئولین و کس��انی که م��ی توانند

 جلوی این چیزها را بگیرند، تذکر داده ام.« 
این که به رغم تذک��ر رهبری، هنوز این قبی��ل اقدامات ادامه 
دارد، نشان دهنده آن است که مخاطبان تذکر رهبری، با وجود 
همه ادعاهایش��ان در باب والیتمداری، عم��اًل نفاق می ورزند 
و مس��ئوالنی هم که قرار بود بعد از تذک��رات قبلی رهبری، با 
خاطیان برخورد کنند تا اتفاقات بعدی پیش نیاید، به وظیفه 
قانونی خود عمل نکرده اند. هم از این روس��ت که بارها شاهد 
بوده ایم، پلیس به جای برخورد با قانون شکنان، صرفاً به نظاره 

بر آنها بسنده کرده است!
نوع برخورد با عامالن و باالتر از آن، »آمران« حادثه قم، نشان 
خواهد داد مس��ئوالن، تا چه اندازه در ادع��ای والیتمداری و 

قانونمندی شان صداقت دارند.

این سه گروه مخاطبان دستور صریح رهبری

حمله کنید، نابودید»بی قانونی« به نام »حزب اللهی گری« آیا تکرار می شود؟!
دبیرکل حزب اهلل لبن��ان به رژیم صهیونیس��تی درباره 
پیامدهای هرگون��ه تجاوز به خاک لبنان هش��دار داد و 
گفت: فرودگاه ها، بنادر و نیروگاه های برق شما در تیررس 
ماست؛ تنها به چند موشک نیاز اس��ت تا اسرائیل را در 
تاریکی فرو ببریم.سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در سخنانی به مناسبت بزرگداشت رهبران شهید 
مقاومت گفت: ما از این ش��هدا اله��ام می گیریم و از آنها 
می آموزیم و با آنها پیمان دوباره می بندیم و وصیت آنها را 
حفظ می کنیم و مرد ایستادگی و مقاومت باقی خواهیم 
ماند. این فرماندهان ش��هید شاهد تمام مراحل مقاومت 
بوده و تا به امروز هستند. نصراهلل اظهار داشت: سخنانی 
که در گذشته گفتم، اسرائیل می داند که همه آنها جدی 
است و اگر بخواهم صدایم را بلند کنم اسرائیل می فهمد 

که به این امر نیاز بوده است.

یونایتدپرس: »الجزیره« 
درخدمت امیر قطر است

یک خبرگزاری آمریکایی در گزارش��ی نوشت که شبکه 
خبری الجزیره دیگر صدای تغییر در خاورمیانه نبوده و 
در خدمت اهداف امیر قطر است. به گزارش خبرگزاری 
آمریکایی »یونایتدپرس اینترنشنال«، روزنامه نگارانی که 
برای شبکه خبری الجزیره فعالیت می کنند اعالم کردند 
که این شبکه تلویزیونی دیگر صدای »تغییر« نبوده، بلکه 
به ابزار تبلیغاتی برای صاحبان خود از خاندان پادشاهی 
قطر تبدیل شده اس��ت. مجله آلمانی »اش��پیگل« روز 
جمعه گزارش دادکه در ماه های اخیر خبرنگاران سابق 
الجزیره اعالم کرده اند که این ش��بکه در خدمت اهداف 
سیاسی مالک و مؤسس خود یعنی »شیخ حمد بن خلیفه 

آل ثانی«، امیر قطر بوده است.

 هالکت 400 تروریست 
در سوریه

یک منبع نظامی سوریه با اشاره به آغاز عملیات گسترده 
نظامی در منطقه »جوبر« در دمش��ق اظهار داشت: این 
عملیات یک هفته پیش آغاز شد و تا کنون عالوه بر کشته 
ش��دن بیش از400 تروریس��ت، منجر ب��ه انهدام محل 
استقرار آنان  در چند نقطه از جوبر شده است. بنابر اعالم 
این منبع، در جریان این عملیات فقط در یک روز، 110 

تروریست کشته شدند. 

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

نباید با عامالن حادثه قم 
مسامحه شود

عوض حیدر پور/نماینده شهرضا
 تهیه سی دی، مونتاژ آن، نشر و پخش و در آخر رساندن آن به شبکه های

خارجی، همگی فعل مجرمانه محسوب می ش��ود و خود رییس جمهور 
نیز باید بابت این کار، دادگاهی ش��ود. درس��ت اس��ت که ایشان رییس 
 جمهور کشور است، اما در برابر قانون همه یکسان هستند و به خاطر کار 
غیر قانونی که کردند باید به دادگاه بروند. حاال وقتی همه این تحرکات را 
کنار هم می گذاریم، به این نکته می رسیم که هدف، حفظ پست ریاست 
جمهوری یازدهم است. اگر در چشم خواص و نخبگان، حادثه مجلس و 
دفاعی که ایشان از شأن مجلس 
کرد، یک پیروزی برای مجلس 
و نمایندگان محس��وب ش��د، 
بره��م زدن س��خنرانی رییس 
مجلس در قم ب��ه نوعی جفت 
یک کردن این حوادث باش��د. 
قوه قضاییه نباید با کسانی که 
ای��ن کار را در قم انج��ام دادند 

مسامحه کند.
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نامه رییس قوه قضاییه به رهبر انقالب

آیت اهلل آملی، رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای به محضر رهبر معظم انقالب ضمن تشکر 
از بیانات ناصحانه و ارزش��مند ایش��ان، اعالم کرد که قوه قضاییه در مسیر اجرای توصیه ها 

و تذکرات مشفقانه رهبر معظم انقالب همچون گذشته گام های استوار بر خواهد داشت.
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برعهدمان با رهبری 
پایبندیم

مرکز پژوهش های مجلس، نتایج تازه ترین نظرخواهی خود را از 301 تشکل 
اقتصادی درباره اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها منتشر کرد که 
براساس آن، 57 درصد تشکل ها با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالفت کرده اند، 
42 درصد موافق اجرای با شیب مالیم و تدریجی بوده اند و تنها یک درصد با 

اجرای سریع و یکباره طرح مخالفتی نداشته اند. 
نتایج این نظرسنجی که در تابستان 91 انجام شده است، در شرایطی منتشر 
می شود که در نظرخواهی مشابهی که در بهار 91 از این تشکل ها صورت گرفته 
بود،41 درصد از تشکل ها خواهان توقف اجرای هدفمندی یارانه ها، 49 درصد 
موافق اجرای آن با شیب مالیم و تدریجی و 10 درصد نیز موافق اجرای سریع 

و یکباره طرح بودند.

توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: چون رهبر 
انقالب را فصل الخطاب می دانیم و وظیفه خودمان می دانیم که راهبردشان را 
محقق کنیم، از نظر ایشان استقبال می کنیم و برعهدی که همیشه با امام )ره( 

و رهبری داشته ایم، پایبندیم. 
توکلی افزود: چون مهم ترین مسأله کشور مشکالت اقتصادی است و بندهای 
معیشتی اکنون به دست و پای مردم پیچیده شده است، به رهبر عزیز اطمینان 
می دهیم که از حداکثر توان علمی، کارشناسی و قانونی خود در تغییر شرایط 
موجود بهره بگیریم. توکلی، در پایان خاطر نشان کرد: از همین فرصت استفاده 
می کنم و از روشنگری های کار سازی که مقام معظم رهبری در تبیین مسأله 

ارتباط و مذاکره با آمریکا فرمودند، سپاسگزاری می کنم.

عم��اد اف��روغ در خصوص اظه��ارات اخیر احم��دی نژاد 
 درب��اره انتخاب��ات نظ��ام پزش��کی مبن��ی ب��ر ای��ن که

» اگ��ر افرادی ک��ه ب��دون دلی��ل قانون��ی رد صالحیت 
ش��ده اند ب��ا تجدیدنظ��ر احق��اق ح��ق نش��وند، از نظر 
م��ن انتخاب��ات باطل اس��ت«، گفت: مس��لما ای��ن نوع 
 ادبیات محک��وم اس��ت و  ما باره��ا این لح��ن را محکوم 
کرده ایم؛ در واقع وی به قانون عمل نم��ی کند و به اصل 
تفکیک  قوا بی اعتناست و بنا به دالیلی  تصمیمات شخصی 

خود را محور  قرار می دهد. 
وی با اشاره به سخنان احمدی نژاد در خصوص انتخابات 
 نظ��ام پزش��کی، س��اختار ادبی��ات وی را  یکه س��االرانه
 دانس��ت و گفت: این نوع ادبیات زیبن��ده  نظام جمهوری
 اسالمی ایران اسالمی نیست، ایران سابقه تمدنی درخشانی

دارد. بیان این گونه صحبت ها با بیش از 100 سال سابقه 
مشروطه، زیبنده نظام مردم ساالری دینی نیست. نماینده 
پیشین مجلس با بیان این که عملکرد هیأت های نظارت بر 
انتخابات نظام پزشکی در روند رسیدگی به صالحیت های 
نامزدهای انتخابات را  می ت��وان با رجوع به مراجع قانونی 
پیگیری کرد، اضافه کرد: این که گفته شود که انتخابات را 

باطل می کنم،  با اصل تفکیک قوا منافات دارد. 

دبیرکل جبهه پیروان خ��ط امام و رهبری ب��ا تأکید حفظ 
وحدت میان مسئوالن و تابعیت از رهبر معظم انقالب، گفت 
که پس از اتفاق��ات رخ داده در صحن علنی مجلس و پخش 
فیلم فاضل الریجانی، رسماً به رییس جمهور نامه نوشته و 

مواردی را گوشزد کرده  است. 
حبیب اهلل عس��گراوالدی در خصوص حف��ظ وحدت میان 
مسئوالن و تابعیت از رهبر معظم انقالب گفت که امام راحل 
فرمودند که وحدت، علت موجده انقالب است و همین وحدت 

علت مبقیه خواهد بود. 
وی تأکید کرد که برای بقای انقالب باید وحدت اولیه را پاس 
بداریم و همه مس��ئولین باید به وحدت که آهنگ رهبری 
اس��ت، توجه ویژه داشته باش��ند. وی ضمن انتقاد از پخش 
فیلمی از مذاکرات فاضل الریجانی و سعید مرتضوی توسط 
رییس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسالمی گفت 
که موضوعی را که رییس جمهور در جریان استیضاح آقای 
ش��یخ االس��المی مطرح کردند اساس��ا ارتباطی به دفاع از 
استیضاح وزیر نداش��ت و به موضوعاتی اشاره کردند که در 
شأن رییس جمهور و شأن رؤس��ای قوا نبود. دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام و رهبری با تأکید بر غیر اخالقی بودن این 
اقدام، گفت که در این خصوص رس��ماً به احمدی نژاد نامه 

نوشته و این موارد را گوشزد کرده  است. 

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بیانات مهم رهبر 
معظم انقالب نسبت به اتفاقات روز استیضاح، تصریح کرد: 
در این بخش نسبت به اش��کاالتی که مربوط به ما می شود 
عذرخواهی می کنیم. علی الریجانی، رییس مجلس شورای 
اس��المی در آغاز جلسه علنی روز گذش��ته مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم انقالب در جمع 
 مردم تبریز، ضمن گرامیداش��ت قیام م��ردم این خطه در 
29 بهمن، اظهار داش��ت: اگر چه به دلیل دموکراس��ی در 
 کشور ما اختالف آرا وجود دارد، اما در برابر توطئه دشمنان 

یک دست و یکصدا پشت سر رهبری ایستاده ایم. 
 وی افزود: تذکرات مش��فقانه رهبر معظ��م انقالب به قوای 
س��ه گانه خیرخواهانه، دلپذیر و بجا ب��ود و از جانب خود و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعالم می کنم نقد رهبر 
معظم انقالب را عامل اص��الح کار خویش م��ی دانیم. وی 
تصریح کرد: ما ایش��ان را ولی امر مسلمین و نور چشممان 
می دانیم و با جان و دل تالش می کنیم تا نظراتشان در حوزه 
تقنین اجرا شود. الریجانی در ادامه اظهار داشت: مجلس در 
تالش است تا مسأله اقتصادی را ریشه ای حل کند و مرکز 
پژوهش ها باید در برنامه خود راهکارهای��ی را برای مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی به مجلس ارایه کند ت��ا نمایندگان این 

راهکارها را مورد توجه قرار دهند.

علی مطه��ری در خصوص بیانات رهب��ری مبنی بر این که 
استیضاح کار غلطی بود، گفت: التزام به والیت فقیه به این 
معنی نیست که همه نظرات ما مطابق نظرات رهبری باشد، 
بلکه باید در عمل التزام داشته باشیم.  وی گفت: خود رهبر 
فرمودند م��رز التزام به والیت فقیه احکام حکومتی اس��ت. 
طبیعی است که نظر من همان است که قبالً از بیانات رهبری 
 داش��تم. من معتقدم که اس��تیضاح وزیر کار ب��رای دفاع از 
قانون مداری و مبارزه با قانون ستیزی بود و ارتباط مستقیمی 
با شخص وزیر داش��ت و کار درس��تی بود، ولی اگر این نظر 
 رهبری قبل از استیضاح بیان می شد، ما استیضاح را منتفی 
می کردیم؛ چون در عمل تابع حکم ایش��ان هستیم، گرچه 
قانع نشده باشیم.  مطهری در خصوص آثار انتقاد رهبر انقالب 
از رییس جمهور و سخنان وی گفت: این که بعد از نزدیک به 
هشت سال به خاطر مالحظاتی که وجود داشت اولین نقد 
جدی رهبر انقالب به آقای احمدی نژاد صورت گرفته، قابل 
توجه است. وی افزود: امروز این سکوت شکست و طرفداران 
 آقای احمدی نژاد که به حمایت های مکرر رهبری اس��تناد 
می کردند، باید در قضاوت و رفتار خ��ود تجدید نظر کنند. 
 مطهری اضاف��ه کرد: ای��ن نقد، هش��داری به خ��ود آقای 

احمدی نژاد هم بود.

سیاست داخلی مجلسسیاست داخلی مجلس

ادبیات احمدی نژاد 
زیبنده نظام نیست

نامه عسگراوالدی به 
احمدی نژاد

الریجانی: از رهبرانقالب 
عذرخواهی می کنیم

مهم، التزام عملی به 
والیت فقیه است

اینک، کسانی 
که دم از رهبری 

می زنند، باید 
بپذیرند که حق با 

معتدلین و عقل 
اندیشان بود و تمام 

آن نارواهایشان، 
تهمت های معصیت 

آلود بود

افزایش مخالفان اجرای 
فاز دوم هدفمندی



یادداشت

ارتفاعات یخاب ابوزیدآباد 
درختکاری شد

مدیر انجمن حامیان محیط زیست»ابوزیدآباد« از اجرای طرح درختکاری 
در سه آبگاه ارتفاعات»یخاب« این شهر خبر داد.

مس��یب صدری با اش��اره به این که 200 اصله درخ��ت مثمر به همت 
اعضای این انجمن و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
آران و بیدگل در ارتفاعات منطقه کوهس��تانی یخاب کاشته شد، گفت: 
برای کاشت این درختان کار محوطه س��ازی و گودبرداری به مدت سه 
روز توسط اعضای انجمن حامیان محیط زیس��ت ابوزیدآباد انجام شده 
اس��ت. وی خاطر نش��ان کرد: طرح درختکاری ارتفاعات کوهس��تانی 
یخاب تا اواخر اسفند به صورت هفتگی با مشارکت داوطلبان و حامیان 
 محیط زیس��ت این منطقه ادامه می یابد. صدری اب��راز امیدواری کرد با 
فعالیت های زیست محیطی اعضای این انجمن، ش��اهد بهبود شرایط 

زیستی این گونه های ارزشمند در این منطقه خواهیم بود. 

افتتاح 44 طرح عمرانی در منطقه 11
۴۴ طرح عمرانی، فرهنگی و خدماتی با اعتباری بالغ بر۱۵0 میلیارد ریال 
اول اسفند ماه در منطقه ۱۱ به بهره برداری می رسد. شهردار منطقه ۱۱ 
اصفهان با بیان این مطلب گف��ت: ۴۴ طرح عمرانی، فرهنگی و خدماتی 
در منطقه ۱۱ آماده بهره برداری است. محمدرضا برکت با اشاره به طرح 
های عمرانی این منطقه افزود: احداث ادامه خیابان قدس، خیابان سازی 
خیابان امام رضا )ع( و احداث میدان تقاطع خیابان امام حسین)ع( - قدس 
و میدان مقابل ساختمان اداری جدیداالحداث شهرداری و میدان ایثار از 
جمله طرح های منطقه ۱۱ است. وی به طرح های فرهنگی این منطقه 
اشاره و تصریح کرد: فرهنگسرای مادر در زمینی به مساحت یک هزار و۵00 متر 
مربع و سالن مطالعه کیمیا به مساحت۳۸0 متر مربع آماده بهره برداری است.

وقف هزار متر زمین در لنجان 
سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرس��تان لنجان از وقف یک هزار متر 
مربع زمین در این شهرس��تان از س��وی یک تبعه ایرانی مقیم کش��ور 
کویت خبر داد. محمدرضا ترحمی با بیان این که در بهمن ماه امس��ال 
و همزمان با س��ی و چهارمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی، قطعه 
زمینی به وسعت یک هزار متر مربع در ش��هر ورنامخواست لنجان وقف 
ش��د، افزود: وقف این زمین از س��وی یکی از اهالی لنجان که هم اکنون 
مقیم کشور کویت است، انجام ش��د. وی اظهار داش��ت: نیت واقف این 
 زمین، کمک به احداث مسجد و مجتمع فرهنگی - مذهبی المهدی )عج(

است. سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان بیان داشت: این 
خیر عالوه بر وقف زمین مذکور، مبلغ۳0 میلیارد ریال کمک برای ساخت 
مجموعه فرهنگی - مذهبی المهدی )عج( اختصاص داده که در وقف نامه 
تنظیمی ذکر شده که مازاد هزینه های جاری مورد وقف برای سالمندان 

شهر ورنامخواست هزینه شود.

 محوطه اطراف منارجنبان
 احیا می شود

ش��هردار منطقه 9 ش��هرداری اصفهان با بیان این ک��ه محوطه اطراف 
منارجنب��ان احی��ا می ش��ود، به ف��ارس گف��ت: منارجنبان از س��مت 
غرب ش��هر یک��ی از ورودی های ش��هر اصفهان محس��وب می ش��ود و 
از لحاظ گردش��گری، مکانی بس��یار حائز اهمیت اس��ت. عبدالرس��ول 
 امامی با اش��اره به ای��ن که پیگیری هایی توس��ط ش��هرداری منطقه 9

و در جلس��ات متعددی که از س��ال ۱۳۸9 با حضور ارگان های مختلف 
از جمله میراث فرهنگی و گردش��گری، اداره اوقاف، آموزش و پرورش، 
معاونت معماری و شهرسازی انجام شد، افزود: ۱۸ هزار و6۵0 مترمربع 
از اطراف محوطه تاریخی منارجنبان با هزینه ای بالغ بر۸0 میلیارد ریال 
آزادس��ازی ش��د که از این مقدار، دوهزار و۵۵0 مترمربع آن به احداث 
مجموعه فرهنگی اختصاص داده شده است. وی ادامه داد: در این مجموعه 
مراکز تجاری و رستوران احداث خواهد شد تا مکانی درخور بنای تاریخی 

منارجنبان برای آسایش مسافران باشد.

 آغاز طرح 
استقبال از نوروز ورنامخواست 

شهردار ورنامخواس��ت گفت: همزمان با اجرای طرح استقبال از نوروز، 
اقدامات متنوع��ی در بخش خدمات ش��هری که ارتباط مس��تقیمی با 
زندگی روزمره ش��هروندان دارد صورت گرفته و یا در دست انجام است. 
اردشیر محمدی در این رابطه افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام آخر سال و 
تعطیالت نوروزی و حضور میهمانان و مسافران نوروزی در این شهر، این 
طرح همچون سال های گذشته به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات 
شهری، ایجاد چهره ای مطلوب و فضایی شاد از سیمای شهر، آماده سازی 
منطقه برای رفاه حال شهروندان، تلطیف س��یمای بصری و استقبال از 
مسافران نوروزی آغاز ش��د. وی تأکید کرد: در راستای اجرای این طرح، 
نظافت و تنظیف خیابان ها و معابر اصلی و فرع��ی، رنگ آمیزی جداول، 
نرده ها، پایه تابلوهای ترافیکی، چراغ های روش��نایی، رفیوژ میانی معابر 

جداول و ... از جمله این موارد اصالحی است.

گشتی در اخبار

 افزایش مدت خدمت سربازی 
به ۲4 ماه 

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل 
نیروهای مسلح/ سردار موسی کمالی

در حال حاضر مدت خدمت س��ربازی2۱ ماه اس��ت که ای��ن مدت برای 
سربازان مناطق عملیاتی و امنیتی ۱۸ ماه، سربازان مناطق محروم و بد آب 
و هوا ۱9 ماه، سربازان مشغول در یگان های حفاظتی مراکز دولتی2۱ ماه و 
برای سایر سربازان دستگاه های دولتی امریه دار که مشغول به کار تخصصی 
هستند، 2۴ ماه اس��ت. طول مدت سربازی مشموالن  س��ال 9۱ هم بر 

همین اساس محاسبه می شود و 
شایعات مربوط به کاهش مدت 
خدمت سربازی صحت ندارد. بر 
اساس قانون، خدمت سربازی 
می تواند تا 2۴ م��اه نیز افزایش 
پیدا کند و ب��ا توجه به احتمال 
کاهش موارد ذکور، ممکن است 
طول مدت خدمت سربازی در 

آینده به 2۴ ماه برسد.
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چهره روز
۱۵درصد سرطان های سینه ارثی است

کیوان مجیدزاده عضو پژوهشکده سرطان سینه گفت:۱0تا ۱۵درصد سرطان های 
س��ینه زمینه ارثی دارد و هر فردی این ژن های معیوب را داش��ته باشد در طول 

زندگی به احتمال۵0 تا ۸0 درصد به این بیماری سینه مبتال می شود.

3

اختصاص آب به کشاورزان 
بدون رعایت عدالت

مدیرعامل شرکت رهپویان صالح به ایسنا گفت: سایت پسماند سوز صنعتی 
 نخستین سایت امحای زباله های صنعتی در کش��ور و سومین سایت جهان 
 به شمار می رود. سیدمحمدحامد حسینی با اشاره به این که سایت پسماند سوز

صنعتی کشور نخستین مجموعه امحای پس��ماند های ویژه جهان با قابلیت 
امحای۵00 تن پسماند ویژه در روز است، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی 
اصفهان و همچنین مطرح شدن این شهر به عنوان یکی از قطب های صنعتی 
کشور موجب س��اخت این مجموعه در اصفهان ش��د. وی با بیان این که این 
مجموعه عالوه بر پسماندهای ویژه و صنعتی ایران، قادر به امحای پسماندهای 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس نیز  هس��ت، ادامه داد: این مجموعه قابلیت 
امحای هر نوع پسماند به غیر از پس��ماندهای هسته ای که طبق تعریف، ویژه 

محسوب شود را دارد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به فارس گفت: با وجود وضعیت یکسان 
کم آبی برای کشاورزان اصفهان، سال گذش��ته میزان آبی که به شرق و غرب 
اصفهان داده ش��د به بخش ش��مالی تعلق نگرفت و عدال��ت در این موضوع 
رعایت نشده است. حسینعلی حاجی دلیگانی در این رابطه اظهار داشت: وزیر 
کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را برای 
توجه به وضعیت خشکسالی و مشکالت شهرستان شاهین شهر میمه و برخوار 
به کمک می طلبم. وی افزود: اکنون بالغ بر 7 هزار خانواده در این نقاط هستند 
که معیشت آنها تنها از راه کشاورزی می گذرد، اما به علت خشکسالی، کشت 
مناسبی نداشته ا ند و اکنون از نظر معیشتی مشکل دارند. وی تأکید کرد: این 
کشاورزان با توجه به قول های داده شده درباره انتقال آب زاینده رود از طریق 

کانال ، وام گرفتند تا طرح های آبیاری قطره ای و مکانیزه را اجرا کنند.

 امحای روزانه
 500 تن پسماند 

 شهرستان شدن میمه
 قطعی است

با پیگیری های متعددی که در استانداری اصفهان صورت گرفته و 
جلسات برگزار شده، شهرستان شدن میمه قطعی شده است.

ذاکراصفهانی استاندار اصفهان در حاشیه برگزاری  یادواره شهدای 
بخش میمه و جوشقان وکامو  اظهار داشت: شهرستان شدن میمه 
قطعی ش��ده اس��ت. حتی در جلس��ه ای که یک ماه پیش با رییس 
جمهور داشتیم موضوع شهرستان شدن میمه در کنار دو شهرستان 
جدیدالتأسیس در شرق استان مطرح شد که نوید هرسه داده شده 
 است. پرونده شهرس��تان های زنده رود و بویین میاندشت اصفهان 
مدت هاست  بسته ش��ده و ما منتظر ابالغ از س��وی مراجع ذیربط 
هستیم. مجموعه شهرستان های جدیدالتأسیس در استان اصفهان 
در بخش سیاس��ی مورد مطالبه ما بود که ریی��س جمهور هم قول 
داد که دنبال کند. اس��تاندار اصفهان گفت: خوش بین هس��تیم که 
شهرستان ش��دن میمه در روزهای پایانی دولت انجام شود و تالش 
خود را رها نمی کنیم، البته اینها تابع یک س��ری سلس��له مقررات 
است و به تنهایی در اختیار استانداری نیست که بتوانیم سریع اقدام 
کنیم. همکاران من در بخش تقسیمات کش��وری و بخش سیاسی 
استانداری آنچه را که باید انجام می دادند، انجام داده اند و االن هم 
قویا پیگیر هس��تیم. ذاکر اصفهانی با اشاره به اقدامات مثبتی که در 
راه شهرستان شدن میمه توس��ط استانداری اصفهان صورت گرفته 
افزود: هم خود من پیگیر شهرستان شدن میمه هستم و هم معاون 

سیاسی استانداری با مجموعه شان.

 سبک سازی و تعمیر
 80 مسجد جامع اصفهان

سرپرست میراث فرهنگی اصفهان به فارس گفت: در طول شش ماهه 
گذشته۸0 مسجد جامع در استان اصفهان سبک سازی و تعمیر شده اند 
و اقدامات اساس��ی برای مرمت آنها انجام شده است. محسن مصلحی 
با اش��اره به این که می��راث فرهنگی اصفهان به کمک اس��تادکاران و 
متخصصان میراث فرهنگی همواره در حال اقداماتی برای حفاظت از 
بناهای تاریخی این شهر است، افزود: اما این مسائل کمتر در رسانه ها 
انعکاس پیدا می کن��د. وی با انتقاد از برخی رس��انه های گروهی برای 
انعکاس اخبار بدون پشتوانه علمی درباره آثار تاریخی اصفهان گفت: 
همه در کار ما دخالت می کنند، البته این حق را به دوستداران میراث 
فرهنگی می دهیم ک��ه درباره آثار تاریخی اصفه��ان اظهار نظر کنند، 
 اما درست نیست که رس��انه های گروهی بدون تحقیق، نظر فردی که 
به طور مثال مدرک دامپزشکی دارد را به عنوان کارشناس و دوستدار 
میراث فرهنگی منتشر کنند. سرپرست میراث فرهنگی اصفهان تأکید 
کرد: به طور مثال چندی پیش رسانه های گروهی اعالم کردند که پل 
شهرستان نیز نم کشیده اس��ت و این در حالی است که تنها چند آجر 
در دیواره پل شهرستان به دلیل رسوخ آب باران، رطوبت و فرسودگی 
گچ ها فرو افتاده بود که بالفاصله در سر جای خود قرار گرفت. وی ادامه 
داد: این آسیب ها در طول زمان با توجه به قدمت آثار تاریخی طبیعی 
است و در تمام دنیا رخ می دهد، اما در هیچ کجای دنیا تنها خبر مشکل 
در آثار را گزارش نمی دهند و اقدامات مرمتی نیز زیر ذره بین قرار گرفته 

و انعکاس پیدا می کند. 

راه و شهرسازی اصفهان پیشرو در  
استفاده ازتکنولوژی های نوین 

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: این اداره 
کل در استفاده از تکنولوژی های نوین در بخش مسکن و راه پیشرو است. 
محمود محمودزاده در این رابطه اظهار داش��ت: بیش از۴2 هزار واحد از 
مسکن مهر استان به صورت صنعتی با استفاده از مدرن ترین شیوه های 
مهندسی ساختمان در حال ساخت است. وی افزود: این اداره کل در حوزه 
راه با مجهز کردن جاده های اصلی به سیس��تم کنترل هوشمند سرعت، 
تجهیز ماشین آالت راهداری به سیستم های GPS ،GIS و اصالح شیب 
شیروانی و رفع نقاط پرحادثه در راستای کاهش حوادث جاده ای پیشرو 
بوده است. وی با بیان این که اصفهان در بخش آزادراه باالترین میزان را در 
کشور برخوردار است، تصریح کرد: این استان در اول انقالب۳0 کیلومتر 
آزاد راه داش��ت، ولی اکنون به باالی۴00 کیلومتر یعنی یک هزار و200 
درصد افزایش یافته اس��ت. وی گفت: همچنین در ساخت بزرگراه از90 
کیلومتر به یک هزار و600 کیلومتر، راه های اصلی از یک هزار کیلومتر 
به بیش از دو هزار کیلومتر و راه های روستایی از یک هزار و۴00 به شش 
هزار کیلومتر افزایش پیدا کرده است. محمودزاده اضافه کرد: در این حوزه 
به رغم کمبود منابع اعتباری تاکنون تعداد سه طرح مهم موته- گلپایگان، 
کمربندی خمینی شهر و رامش��ه- ابرکوه مورد بهره برداری قرار گرفته 
است. وی از افتتاح چندین طرح دیگر در حوزه راه تا پایان سال جاری خبر 
 داد و گفت: از مهم ترین این طرح ها جاده طالخونچه- شهرضا، کمربندی 
آران و بیدگل، ۱7کیلومت��ر از دوبانده محور اردس��تان- اصفهان و ۱۵ 

کیلومتر جاده نیک آباد- حسن آباد است.
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گاهی وقت ها  ش��نیدن  نگین 
برخی واژه ه��ا خاطرات فروغی 

 ب��دی را برایم��ان تداعی
می کند که هیچ گاه نم��ی خواهیم  نه به آن فکر 
کنیم و ن��ه دیگر اتف��اق بیفتد؛ اتف��اق هایی که 
مس��ببش هم ما می توانیم باش��یم و هم عوامل 
بیرونی. تصادف هم از آن دسته اتفاقاتی است که 
قطعا در خانواده و یا اقوام هر ش��خصی  رخ داده 
است و حاصلش آسیب مادی و یا جانی برای افراد 
داشته است، اما این که این رخداد چقدر به دقت 
عمل ما بس��تگی دارد و چقدر به استانداردهای 
 بیرونی ش��امل خودرو، ج��اده ه��ا و  امدادهای 
جاده ای، از مواردی است که نمی توان برای آن، 
 قض��اوت غیر کارشناس��ی ت��دارک دی��د. البته 
 جاده های مرگ ساز در کش��ور و استان اصفهان 
به وف��ور پیدا می ش��ود که همین مس��أله توجه 
 مس��ئولین را ب��رای کاه��ش حوادث ج��اده ای 

می طلبد.

از آنجایی ک��ه منطقه نایی��ن و خ��ور و بیابانک 
به تنهایی یک س��وم مساحت اس��تان را تشکیل 
می دهد و به عنوان مرکز کریدور ارتباطی ش��رق 
به غ��رب اصفهان محس��وب می ش��ود، روزانه با 
 حجم زیادی از تردد وسایل نقلیه روبه رو هستیم،

 به گونه ای که در روز، سه هزار ترافیک خودروی 
سبک و سنگین را در این منطقه شاهدیم.

 این جاده میزبان رخداده��ای ناگوار هموطنان 
ماس��ت و  هر بار تصادف های دلخراش��ی در آن 
اتفاق می افتد. مسیر جاده نایین – انارک اصفهان،  
همان جاده ای اس��ت که سال گذش��ته دو تن از 
اساتید مجربمان را در صنعت فرش- که از مفاخر 
و اس��اتید کم نظیر حوزه  مرمت ف��رش ایران در 
جامعه  هنر و فرهنگ ایران ک��ه برای تدریس به 
دانشگاه فرش نایین رهسپار بودند- را  به سادگی 
 در آن از دس��ت دادیم و هر ب��ار در روزنامه ها و 
خبر گزاری ها خبر و آمار کشته شدگان این جاده  
و جاده های نزدیک به آن به گوش��مان می رسد؛ 

جاده ای که حاال قربانگاه افرادی است که به دلیل  
بی احتیاطی و یا نبود استاندارد مناسب جاده ای  

مرگ گریبانشان را گرفته است.
در واقع  سال هاس��ت که مردم  آن منطقه  هر از 
چند گاهی، شاهد حوادث مشابهی در این محور 
بوده اند که  دیگر چنین اتفاقاتی برایشان تبدیل 
به عادت شده است، اما این ماجرا تمامی ندارد و  با 
وجود اتخاذ تصمیم های قبلی اداره راه نظیر نصب 
تابلو هوش��مند و دیگر اقدامات پیش��گیرانه، این 
تمهیدات کار س��از نبوده و نیاز به مطالعه جامع 
و اتخاذ تصمیم اصولی و فنی در کوتاه ترین زمان 
الزم اس��ت تا بیش از این آرام��ش جانی و روانی 

شهروندان از بین نرود.
 این حوادث، نیاز این شهرستان  و شهرستان های

دیگر را ب��ه برخ��ی امکان��ات ام��دادی از قبیل 
 ماشین آتش نشانی و س��ت نجات را در محدوده 
شهرس��تان های پرت��ردد بیش از پیش نش��ان 
 می ده��د،  چ��را ک��ه از این قبی��ل اتف��اق ها در 

جاده های دیگر اس��تان نیز میزبان تلخ حوادث 
جاده ای است.

روز جمعه گذش��ته  نیز  تصادفی در جاده شرق 
اصفهان )براآن ش��مالی( از س��ه راه ج��وزدان تا 
روستای دستجاه که در بین اهالی شرق اصفهان  
به دلی��ل تصادف ه��ای مکرر به»ج��اده مرگ« 
مشهور ش��ده رخ داد و خودرو ۴0۵ با انحراف از 
مسیر پس از پشت سر گذاش��تن پیچ خطرناک 
این نقطه پرحادث��ه، با تیر برق برخ��ورد کرد که 
متأسفانه دو سرنشین جوان این خودرو جان خود 

را از دست دادند.
این ج��اده ها تنها نمون��ه ای بارز از ج��اده هایی 
هس��تند که نیاز مب��رم و کار کارشناس��ی برای 
جلوگیری از این گونه اتف��اق ها را دارد، چرا که با 
نزدیک شدن به عید نوروز و تعطیالت نوروزی و 
افزایش تردد حوادث جاده ای نیز س��یر صعودی 

خود را در پیش می گیرد.
البته ناگفت��ه نماند که وقوع س��وانح و تصادفات 
جاده ای  هر س��اله  به طور میانگین در کش��ور ما 
ج��ان 27هزار نف��ر از هموطن��ان را می گیرد که  
 می توان گفت » قربانی های ناش��ی از تصادفات 
 جاده های کش��ور در هر س��ال  ح��دودا  برابر با 
قربانی های یک سال جنگ ۸ ساله ایران و عراق  
است. پس این آمار هشدار دهنده است، زیرا این 
آمار تصادفی که در جاده های کشور رخ می دهد 
و منجر به مخدوش ش��دن چهره کشور می شود، 
شایس��ته ایران که صاحب فرهنگ و تمدن غنی 

است، نیست.«
باید اشاره کرد که وقوع سوانح و تصادفات جاده ای 
به دالیل مختل��ف همچون تخلف��ات رانندگی، 
نامناس��ب بودن وضعی��ت راه ه��ا و جاده ها و نیز 
 اس��تاندارد نبودن تعداد زی��ادی از خودروها رخ 
می ده��د، زیرا از۴0 خ��ودرو تولی��دی در ایران 
تنها ش��ش خودرو مجهز به ایربگ هس��تند که 
این موضوع، توجه نکردن به مسائل ایمنی توسط 
خودرو سازان را نیز نش��ان می دهد. عمده ترین 
تلفات ج��اده ای ناش��ی از عدم رعای��ت مقررات 
 راهنمای��ی و رانندگ��ی، ن��کات ایمن��ی، ضعف  
مهارت های رانندگی و بی توجهی به هشدارهای 

پلیس است.

 کمب��ود عالئ��م رانندگ��ی در بس��یاری از 
 جاده های کش��ور و نداش��تن س��رعت سنج در 
جاده ها نیز از دیگر دالی��ل وقوع چنین حوادثی 
است که بودجه ای برای ترمیم راه های جاده ای 

در کشور  مقرر نشده است.
به ه��ر ح��ال بهتر اس��ت قب��ل از وق��وع چنین 
حوادث جبران ناپذی��ری از وقوع آنه��ا از طریق 
استانداردس��ازی جاده ها و خودروها و گذاردن 
نیروهای امداد در ج��اده و آگاه کردن رانندگان، 
از چنی��ن حوادث��ی  جلوگی��ری کرد، چ��را که  
 ای��ن تصادفات عالوه بر خس��ارت ه��ای جانی و 
 عذاب ه��ای روحی ای ک��ه نصیب خان��واده ها 

می کند، از لحاظ مالی نیز ساالنه60هزار میلیارد 
ریال به کشور آسیب می رساند؛ یعنی ۵/۳ درصد 
تولید ناخالص ملی ایران که بیش از 2۵6 میلیارد 
توم��ان آن صرف هزین��ه های درمانی ناش��ی از 

تصادفات جاده ای شده است.  
به همه این دالیل و به اس��تناد آنچه ای��ن روزها در 
آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از فاجعه آمیز بودن 
جاده ها می دهد، می توان انتظار داشت  مسئولین 
ذیربط و تصمیم گیران کالن و ارش��د استانی، راهی 
برای هموار کردن این معضل بیابند تا روزانه مخاطب 
این اخبار تلخ و نگران کننده از گوشه و کنار استان و 

درباره جاده و مسافران نباشیم. 

این راه ها به گورستان می رسند، نه مقصد

جاده های  اصفهان ، قاتل ماشین و مسافر

این حوادث، نیاز این 
 شهرستان  

 و شهرستان های
 دیگر را به برخی 
 امکانات امدادی 

 از قبیل ماشین آتش نشانی 
 و ست نجات 

 را در محدوده 
 شهرستان های 

 پرتردد 
 بیش از پیش 
نشان می دهد

ت[
س تزیینی اس

]عک



چهره روزیادداشت

 سهام شرکت ذوب آهن اصفهان
 با شرایط جدید واگذار می شود

مدیر سرمایه گذاری و امور سهام ذوب آهن اصفهان از واگذاری سهام 
این شرکت با شرایط جدید خبر داد.

مجتبی فریدونی گفت: در پی نبود مشتری برای بلوک 56 درصدی 
شرکت ذوب آهن اصفهان که 23 بهمن ماه جاری عرضه شد، هیأت 
عالی واگذاری سازمان بورس، شرایط جدیدی برای تسهیل در ارایه 

این مقدار سهام در نظر گرفت.
مدیر سرمایه گذاری و امور سهام ذوب آهن اصفهان افزود: مقرر شد 
بلوک 56 درصدی ذوب آهن اصفهان مع��ادل چهار میلیارد و 406 
میلیون و 307 هزار و 136 سهم به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه 
به اضافه50 درصد به ش��رط آن که از چهار ه��زار و800 ریال کمتر 

نباشد، عرضه شود.
فریدونی تصری��ح کرد: ارزش این معامله21 ه��زار و 150 میلیارد و 
274 میلیون و 252 هزار و800 ریال است و به صورت20 درصد نقد 

و اقساط پنج ساله واگذار می شود.
وی اظهار داش��ت: نبود اطمینان برای متقاضیان به دلیل نوسانات 
ارزی و تحریم ها باعث به فروش نرس��یدن این مقدار سهام شده که 

مسئوالن باید برای این مسائل چاره اندیشی کنند.
مدیر سرمایه گذاری و امور س��هام شرکت ذوب آهن اصفهان جذب 
سرمایه گذار خارجی و استفاده از تجربیات در این زمینه را راهکاری 

مناسب برای فروش سهام این شرکت عنوان کرد.

خبر ویژه

4
اصفهان، استانی پویاست

سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان  با انتقاد از بودجه کم اصفهان گفت: مردم 
اصفهان نمی گویند معادن و سایر منابع از اس��تان خارج نشود، بلکه می گویند وقتی اصفهان، 
استانی پویاست و مالیات زیادی می پردازد، این مالیات برای ارتقای امکانات در استان صرف شود. 

 افتتاح ۲۸۲ پروژه روستایی
 در استان اصفهان

معاون عمرانی استانداری اصفهان/ مهدی جمالی نژاد

282پروژه روس��تایی همزمان با کل کش��ور با اعتباری بالغ بر226 
میلی��ارد و 246 میلیون ریال در بخش روس��تایی اس��تان اصفهان 

افتتاح شد.
 در ای��ن طرح ب��ه صورت همزم��ان چند پروژه روس��تایی کش��ور 
 از س��وی رییس جمهور ب��ه صورت ویدئ��و کنفرانس افتتاح ش��د. 
 در س��ال جاری بیش از ی��ک ه��زار و700 میلیارد ری��ال اعتبار از 
مح��ل اعتب��ارات اس��تانی 
ب��رای اج��رای پ��روژه های 
بخ��ش روس��تایی اس��تان 
هزینه ش��ده اس��ت. اجرای 
پ��روژه ه��ای روس��تایی 
 نش��ان از توج��ه عادالنه به 
 بخش های مختلف استان و

 خدمات رس��انی ب��ه مردم 
روستا دارد.
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در حال حاضر در بازارهای 
گروه 
 مختل��ف، ش��اهد ب��ه هماقتصاد

 ریختگی قیمت ها هستیم  
که ضابطه مشخصی بر بسیاری از این بازارها حاکم 
نیست و این مس��أله به ویژه در بازار خودرو بیشتر به 
چشم می خورد. به نظر می رسد سیاست دولت در این 
بازار، آزادسازی قیمت خودرو است که این، اصال اتفاق 
خوبی در صنعت خودروی کش��ور و کنترل بازار آن 
نیست. البته چند عامل باعث افزایش قیمت خودرو 
شده اس��ت؛ یکی از دالیل، بحث مواد اولیه است که 
بخشی از این مواد اولیه در شرکت های دولتی تولید 
می ش��ود.  نکته دیگر در زمینه مشکالت بازار، بحث 
نرخ ارز است که سبب شده بسیاری از صاحبان منابع 
مالی مثال به ج��ای تزریق نقدینگی خ��ود به تولید 
خودرو، منابع را به سمت بازارهای سفته بازی از جمله 
ارز سوق دهند و این هم یکی دیگر از دالیل افزایش 
قیمت است. یک بحث طوالنی و ریشه ای هم وجود 

دارد و آن،  این که خودروس��ازان مشکالتی اساسی 
دارند؛ به عن��وان نمونه زنجیره ه��ای تأمین و تولید، 
معیوب است و این مسأله بر فعالیت تولیدکنندگان 
به شدت تأثیر می گذارد. دولت هم متأسفانه در زمینه 
قیمت خ��ودرو موف��ق نب��وده و به طور عم��دی یا 
غیرعمدی کنترل بازار خودرو یا حتی صنایع و معادن 
را با مشکالت جدی مواجه کرده است. نکته قابل تأمل 
دیگری که در خصوص صنعت خودرو سازی کشور 
 باید به آن توجه کرد، این اس��ت ک��ه در ابتدا ایران 
قدم های لرزانی در مسیر توسعه با رویکرد کالن نگری 
در صنعت خودروسازی و در برند طراحی طی کرد و 
در واقع ب��ا نگاهی درون گ��را و جزی��ره ای، به رصد 
پتانسیل خود در حوزه خودور س��ازی بر داشت، اما 
نگاهی ویژه به نوع استراتژی کشورهای دارنده صنایع 
خودرویی در مقی��اس جهانی، این ب��اور را در ذهن 
تقویت می نماید ک��ه طراحی برند مل��ی و خروج از 
چهارچوب مونتاژگری نباید با الگوی��ی که در حال 

حاضر در ایران دنبال می شود مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مهم ترین مواردی که قادر اس��ت خودرو ساز 
داخل��ی را به برن��د معروفی در بدنه وس��یع صنعت 
خودروسازی جهانی تبدیل و آن را به عنوان رقیبی 
قدرتمند در ای��ن میان مطرح کند، برند س��ازی در 
صنایع وابسته و نه طراحی خودروی ملی است، زیرا 
برند طراحی خ��ودرو در دنیا با دان��ش و تکنولوژی 
پیچیده ای انجام و با کالسی پایین تر از استانداردهای 
رقابتی در دنیا مطرح می شود و این مسأله در ایران 
حتی با صادرات آن به سایر کشورها و توسعه روز افزون 
آن هم نخواهد توانست شکاف عمیق موجود در این 
میان را پر نماید تا ایران در میان س��ایر کمپانی های 
قدرتمند طراح خودرو، حداقل تا 30 سال آینده برای 
حضوری تراز اول در مس��یر بسیار مشکل و پیچیده 
طراحی و تولید کالس جدیدی از خودرو حرفی قابل 

رقابت داشته باشد.
 و اما برگزاری نهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت 

 خودرو در اصفهان، بهانه خوبی ش��د ک��ه با برترین 
تولید کننده این صنعت در کشور، تولید کننده قطعات 
یدکی خودرو های سنگین و مدیرعامل یک شرکت 
تولید کننده به گفتگو بنش��ینم که ن��کات کلیدی 

صحبت های آنها را در ادامه خواهید خواند.
احمد رض�ا صالح�ی تولید کنن�ده برتر 
کشوری:  نمایش�گاه ها ابزاری برای برند شدن 

تولیدات داخلی است
   در ح��ال حاضر موانع بس��یاری بر س��ر راه افراد 
فعال در زمینه صنعت خودرو وج��ود دارد که دولت 
و مسئوالن باالدستی باید برای از میان برداشتن این 
موارد، وارد میدان شوند و از ابزار های قانونی خود برای 

کاهش این موانع استفاده کنند.
    در حال حاضر قیمت خودرو و لوازم یدکی آن در 
سطح کشور به صورت چشمگیر افزایش یافته است و 
این افزایش قیمت ها به دالیل مختلفی بستگی دارد.

    برگزاری نمایش��گاه ها ابزاری برای تبدیل شدن 
تولیدات داخلی به برند های معتبر و معروف در سطح 

ملی و بین المللی است.
    دولت باید از بخش تولیدات داخلی حمایت کند 
و تس��هیالت ویژه ای را به تولید کنندگان داخلی در 
بخش های مختلف اختصاص بدهد، اگر چه کش��ور 
با مشکل تحریم ها در عرصه بین المللی مواجه است، 
 اما خود تحریمی در داخل کش��ور نیز از مش��کالت 
فرا روی بخش های صنعتی و تولیدی در سطح کشور 

به شمار می رود.
    بس��تر های مورد نیاز برای حمای��ت از تولیدات 
داخلی و ج��ذب مردم به اس��تفاده از قطعات و لوازم 
یدکی تولید شده در سطح کشور باید فراهم شود. در 
حال حاضر اکثر تولید کنن��دگان داخلی برای تولید 
محصوالت خود نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند و 
کمبود مواد اولیه وارداتی از مهم ترین مشکالت اکثر 

تولیدکنندگان داخلی است.
   دولت باید با استفاده از راهکار های قانونی، به این 
مشکالت رسیدگی کند و از بیکار شدن درصد باالیی 
از افراد شاغل در کارخانه ها و مجموعه های تولیدی 

لوازم یدکی و قطعات خودرو ها جلوگیری کند.
محم�ود زارع تولی�د کنن�ده قطع�ات یدکی: 

تقاضای مردم برای خرید، صفر شده است
    شرکت ما اجناس با کیفیت بسیار باال را در کشور 

ترکیه تولید و به ایران وارد می کند، اما به دلیل ثابت 
نبودن قیم��ت دالر در هیچ زمان��ی نمی توانیم این 
اجناس را با قیمت مناس��ب در اختیار مصرف کننده 
قرار بدهیم و  همواره نیز در راستای تولیدات خود و 
وارد کردن این تولیدات به کشور ایران در حال ضرر 
هستیم و تحریم ها و نوسانات بازار ارز و دالر در سطح 
کش��ور تقاضای مردم را برای خری��د قطعات و لوازم 

یدکی خودرو ها به صفر رسانده است.
    در شرایط فعلی مس��ئوالن باید با حمایت های 
خود به م��ردم کمک کنند. در ح��ال حاضر اجناس 
 با کیفی��ت در بازار های ایران پیدا نمی ش��ود و مردم 
به دلیل مش��کالت مالی و افزای��ش چندین برابری 
قطعات و لوازم یدکی خودرو ها به اجناس درجه دوم و 

سوم روی آورده اند.
    اجناس با درجه پایین نیز یک بار مصرف هستند، 
اما مردم برای خرید این اجناس نیز چاره ای ندارند. 
 در صورت��ی که رون��د بازار ب��ه صورت فعل��ی ادامه 
یابد تولید کنندگان و مصرف کنندگان با مش��کالت 
بسیاری مواجه می ش��وند و کاهش نرخ ارز و دالر از 
راهکار های ضروری برای س��اماندهی این وضعیت 

است. 
رسول قاسمی تولید کننده قطعات یدکی 
خودرو: مواد اولیه الستیکی خودرو ها وارداتی 

است
   به صورت کل��ی مواد اولیه الس��تیکی مورد نیاز 
برای تولید قطعات یدکی خودرو ها وارداتی است و در 
داخل کشور هیچ تولیدی برای مواد اولیه الستیکی 

صورت نمی گیرد.
   مواد اولیه الس��تیکی برای تولید لوازم و قطعات 
یدکی خودرو ها باید وارد کش��ور ش��ود که به دنبال 
تحریم ها و نوسانات بازار ارز و دالر، قیمت تمام شده 
 تولیدات داخلی حداقل50 درص��د افزایش یافته و 
به دنبال این موضوع، قدرت خرید مردم نیز به میزان 

بسیاری کاهش یافته است.
   همه این موارد س��بب کاهش فروش محصوالت 
کارخانه ها و واحد های تولیدی شده است و در حال 
حاضر کارخانه های بسیاری به دالیل مختلف در حال 
قدم گذاشتن به مرحله ورشکستگی هستند و  دولت 
تاکنون هیچ حمایتی از بخش های خصوصی فعال در 

زمینه صنعت خودرو انجام نداده است.

فعاالن صنعت خودرو در نمایشگاه اصفهان: 

حلقه های زنجیر تولید و تأمین صنعت خودرو معیوب است 
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همدیگر با عنایت به اظهارات شکات، گواهی پزشکی قانونی، اظهارت متهم احمد 
چپری در دادس��را و متواری بودن متهم عبدالرضا پناهی، مجرمیتش��ان محرز 
اس��ت دادگاه مس��تنداً به م��واد 195 و 484 قانون مجازات اس��المی هر یک از 
ایش��ان را به پرداخت 4/5 هزارم دیه کامله در حق همدیگر بابت صدمات وارده 
محک��وم می نماید. این رأی غیابی و ظ��رف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه اس��ت. م الف/ 18163 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ
7401 نظ��ر به اینکه آقای حمیدرضا باباش��اهی فرزند لطف ال��ه به اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو حسب شکایت آقای لطف اله باباشاهی فرزند علی 
از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911568 د 32 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وس��یله 
در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرس��ي دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 
32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د. م الف/ 18161 دفتر ش��عبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420351300394 اجرائی��ه:  ش��ماره   7403
9109980351300222، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910224، بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9110090351303511 و شماره دادنامه مربوطه 
9109970351301223 محکوم علیه مهن��از کالهدوزان نام پدر: عباس مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ یکصد و س��ی و پنج میلیون و هشتصد 
و بیس��ت و سه هزار و ششصد و نود و س��ه ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دو میلی��ون هفتصد و بیس��ت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی وپرداخت 

خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواس��ت 91/3/4 ت��ا زمان تأدیه آن 
در حق محکوم له کیوان صانعی نام پدر: فیروز نش��انی: خ بزرگمهر خ بی سیم 
ش��رقی ک سینا بن بست چمن پ 33 و پرداخت حق االجرا اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم ب��ه بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محک��وم به بوده اید لیکن براي 
ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید ی��ا صورت خالف واقع از دارایي 
خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال 
که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به قانون اجراي احکام مدنی 
و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه 
اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. امینی- مدیر 

دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420352500136 اجرائی��ه:  ش��ماره   7404
9009980352500571، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900613، بموجب درخواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970352500860 
محکوم علیه محمدحس��ن عباسپور نام پدر: محمدحسین مجهول المکان محکوم 

است به: پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و یکصد هزار ریال بعنوان نفقه معوقه 
زوج��ه از تاری��خ 89/8/1 تا صدور حک��م )91/5/17( و مبلغ ن��ود و نه میلیون 
ری��ال بعنوان اجرت المثل ایام زندگی مش��ترک از تاریخ 75/1/1 تا صدور حکم 
در حق محکوم لها اعظم ش��هروئی نام پدر: عبدالحمید نش��انی: اصفهان خ جی 
ایس��تگاه تأمین اجتماعی کوچه باران پ 25 ط اول. هزینه اجرا مبلغ 6/555/000 
ری��ال برعهده محکوم علیه می باش��د. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ 
اجرائی��ه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائیه نداند بای��د ظرف مهلت ده روز صورت جام��ع دارایي خود را به 
قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنید یا 
صورت خالف واق��ع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي 

از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مج��ازات حبس از 61 روز ت��ا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني 
میباش��د به قان��ون اجراي احکام مدن��ی و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مف��اد قانون نح��وه اجراي محکومیت ه��اي مالي مصوب 
 10 آبان 1377 توجه نمائید. ابن علی- مدیر دفتر ش��عبه بیس��ت و پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420350800454 اجرائی��ه:  ش��ماره   7405
9009980350800642، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900643، بموجب درخواست 
اجرای حک��م مربوطه ب��ه ش��ماره 9110090350803996 و ش��ماره دادنامه 
مربوط��ه 9009970350801415 محکوم علیهم 1- داریوش س��ورچه داروغه 
نش��انی: اصفهان خ مرداویج روبروی س��ازمان مس��کن و شهرسازی تعاونی 
نیروی انتظامی )رس��ته لبنیات فروش��ی( )مجهول الم��کان( 2- طاهره رضائی 
نش��انی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ک شهید فیاض پ 37 )مجهول المکان(، 
محکوم هس��تند متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون و سیصد 
هزار ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب خس��ارت دادرسی )هزینه دادرسی 
2/825/000 ری��ال و ح��ق الوکاله 4495200 ریال( به انضمام خس��ارت تأخیر 
تأدی��ه از تاریخ سررس��ید چک 88/1/18 لغایت زمان تأدی��ه در حق محکوم له. 
مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر بسیجیان نشانی: اصفهان ابتدای خ توحید پالک 

3 با وکالت زهرا س��عادت نشانی: خ شیخ صدوق شمالی حد فاصل کاخ سعادت 
آباد و چهارراه نیکبخت جنب داروخانه رامین نبش کوچه شهیدان همتی پالک 2 
طبقه اول. رأی صادره نس��بت به خواندگان غیابی بوده و حق االجرا 6865000 
ریال می باش��د که برعهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
اب��الغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا 
حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را 
به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 

محک��وم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنید یا 
ص��ورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد 
ب��ه قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350201244 دادنام��ه:  ش��ماره   7406
9109980350200583، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910594، خواه��ان: آق��ای 

ش��هرام خورش��یدی به نش��انی اصفهان ش��هرک صنعتی ج��ی خ یکم فرعی 
14 ش��رکت نفت اب��زار پ 171. خوانده: خانم فروزان س��اکی فرد به نش��انی 
مجهول المکان، خواس��ته ه��ا: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خس��ارت تأخیر 
تأدی��ه، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم 
و به ش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص 
 دعوی خواهان ش��هرام خورش��یدی بطرفی��ت خوانده فروزان س��اکی فرد به 
خواس��ته مطالبه مبلغ چهل و پن��ج میلیون ریال به موجب کاهش خواس��ته در 
جلس��ه اول رس��یدگی وجه چک به ش��ماره 703516-87/6/25 عهده بانک ملی 
ایران ش��عبه اصفهان با احتساب هزینه دادرسی و خس��ارت تأخیر تأدیه، نظر 
به دادخواس��ت تقدیم��ی و فتوکپی مصدق متن و ظه��ر گواهینامه عدم پرداخت 
وج��ه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا داللت بر اش��تغال ذمه 
خوان��ده در قبال خواهان ب��ه میزان مبلغ فوق را دارد و اینک��ه خوانده با اطالع 
از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��ده و 
نس��بت به دعوی دفاع مؤث��ری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه س��ند 
مدرکیه اقامه نکرده اس��ت لذا دادگاه با اس��تصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی 
را وارد تش��خیص و مس��تنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 قان��ون آئی��ن دادرس��ی دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در 
 ام��ور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفس��اریه آن 
مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوان��ده را به پرداخت مبلغ چهل و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ دو میلیون و هش��تصد و بیست و 
دو هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت اجرای حکم براس��اس ش��اخص ت��ورم مربوطه در حق 
خواهان محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف اس��ت خسارت تأخیر تأدیه را به 
ش��رح فوق محاس��به و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره 
غیاب��ی ب��وده و ظرف م��دت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنام��ه قابل واخواهی در 
محکم��ه صادرکننده رأی بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. معقولی- رئیس شعبه 2 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350606606 ابالغی��ه:  ش��ماره   7407
8909980350600339، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890348، ش��ماره: 1015/88 
ح 6. خواه��ان صدرا اس��دبیگی فرزند صدرال��ه با وکالت خانم پریس��ا اخوان 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 1- سجاد عظیمی 2- فرهاد فرهادی )مجهول 
الم��کان( 3- ش��رکت آذی��ن بتن س��پاهان به خواس��ته جلب ثال��ث در پرونده 
88099803506001004 و مطالب��ه ضرر و زیان و هزینه های انجام ش��ده به 
آپارتمان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه پرونده 8909980350600339 ثبت گردیده 
و پس از رس��یدگی اینک نظریه کارشناسی واصل شده است که به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده ردیف دوم و درخواس��ت وکیل خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
موصوف پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف یک هفته به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود جهت مالحظه نظریه کارش��ناس حاضر و هر 
مطلبی نفیًا یا اثباتًا دارد کتبًا اعالم نماید. دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352302005 دادنام��ه:  ش��ماره   7408
9109980352301127، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911160، خواهان: خانم پری 
نصیب��ی با وکالت آقای علیرضا موس��ایی به نش��انی اصفه��ان خیابان فیض 
بعد از بانک صادرات نبش کوچه ش��هید آقابابایی )11( س��اختمان سفیر طبقه 
اول واحد س��وم، خوانده: آقای نعمت ش��اهین، خواس��ته: صدور حکم طالق به 
درخواس��ت زوجه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 

دعوی خان��م پری نصیبی فرزند به��روز با وکالت آقای علیرضا موس��ایی به 
طرفیت آقای نعمت ش��اهین فرزند مهدی بخواس��ته ص��دور گواهی عدم امکان 
س��ازش بلحاظ تخلف از ش��رایط ضمن عق��د با عنایت به محتوی��ات پرونده و 
نظر به رونوشت مصدق س��ند نکاحیه بشماره 561-78/7/15 دفتر رسمی ثبت 
ازدواج شماره 37 ماهش��هر خوزستان رابطه زوجیت بر عقد نکاح دائم فیمابین 
 محرز اس��ت از طرفی س��عی و تالش دادگاه و داوران جه��ت اصالح ذات البین 
و ترغی��ب ادام��ه زندگ��ی مش��ترک فیمابین مؤثر در مقام واقع نش��ده اس��ت 
و زوج��ه مصر بر طالق اس��ت وکیل زوج��ه اعالم نموده ک��ه زوج بالغ بر دو 
س��ال اس��ت که موکل و دو فرزندش را ترک نموده است و هیچ گونه مخارجی 
بابت زندگی ایش��ان پرداخ��ت ننموده اس��ت و هیچ گونه مراجعه ای نداش��ته 
اس��ت فلذا ش��رایط 1 و 8 از ش��روط ضمن العق��د تحقق یافته اس��ت خوانده 
در جلس��ات دادرس��ی حاضر نش��ده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول 
 نداش��ته اس��ت دادگاه از توج��ه به اظهارات وکی��ل خواهان و م��ؤدای گواهی 
گواهان و عدم دفاع از ناحیه خوانده و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
به این نتیجه می رس��د که شرط هش��تم از شروط ضمن العقد تحقق یافته است 
لذا دادگاه به استناد مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج 
و م��اده 9 قانون حمایت خان��واده ضمن صدور گواهی عدم امکان س��ازش به 
خواهان اجازه داده می ش��ود با استفاده از وکالت حاصله از طریق تحقق شرط 
ضمن العقد به یکی از دفاتر رس��می ثبت طالق مراجع��ه و با انتخاب نوع طالق 
خ��ود را مطلقه نماید و اس��ناد و دفات��ر مربوطه را اصالتًا و ب��ه کالت از زوج 
امض��اء نماید رعایت ش��رایط صحت اجرای طالق از جمل��ه مراعات مفاد مواد 
1134، 1135، 1140 و 1141 قانون مدنی حس��ب م��ورد برعهده مجری صیغه 
خواهد بود حضانت فرزندان مشترک باسامی علیرضا و هلیا با مادر است. مدت 
اعتبار گواهی س��ه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باش��د. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف 
بیس��ت روز قابل تجدیدنظر می باش��د. زارعی- رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

حصر وراثت
7409 آق��ای حمیدرض��ا صمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 1239 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 943/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا صمدی بشناسنامه 8975 
در تاری��خ 91/9/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- خدیجه حیدری به ش��ماره شناس��نامه 42 فرزند 
حسین همسر، 2- ربابه صمدی به شماره شناسنامه 365 فرزند رضا فرزند، 3- 
طاهره صمدی به شماره شناسنامه 12676 فرزند رضا فرزند، 4- محمد صمدی 
به ش��ماره شناس��نامه 12677 فرزند رضا فرزند، 5- احمد صمدی به شماره 
شناس��نامه 986 فرزند رضا فرزند، 6- علیرضا صمدی به ش��ماره شناسنامه 
1089 فرزن��د رضا فرزند، 7- حمیدرضا صمدی به ش��ماره شناس��نامه 1239 
فرزند رضا فرزند، 8- سعید صمدی به شماره شناسنامه 4-113005252 فرزند 
رضا فرزند، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
ی��ک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم شورای حل 

اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7410 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1959/91 خواه��ان آق��ای حمیدرض��ا 
فخاری نژاد دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفیت علی نظ��ری تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/26 س��اعت 10/30 تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم 
را اخ��ذ نمایی��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب 

هفت

»کورسو«  درخشید 
برای اولین بار، نشـان ویـژه سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی کلرمون فران فرانسه به فیلم 
کوتاه »کورسـو« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی امید عبداللهی 

تعلق گرفت. این نشان ویژه،  نخستین جایزه ای است که به یکی از تولیدات اهدا می شود. 
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 اکران خصوصی خرس برلین
بر »پرده« جعفر پناهی

ــم  ــرای فیل ــی ب ــر پناه جعف
ــی خود  ــه کارگردان ــرده« ب »پ
ــده  ــوی برن ــا پرت او و کامبوزی
ــره ای  بهترین  ــزه خرس نق جای
ــه  ــوی ک ــد. پرت ــه ش فیلمنام
ــت،  ــور داش ــن حض در برلی
ــت کرد. ــزه را دریاف ــن جای  ای

فیلم، ماجرای یک مرد نویسنده 
ــت که با  ــا پرتوی( اس )کامبوزی
ــه ویالیش در  ــهر، ب خروج از ش
ــمال پناه می برد و پس از ورود به ویال، پرده ها را می کشد و ارتباط  ش
ــه به دنبال آن یک  ــرون قطع می کند. در حالی ک خود را با دنیای بی
مرد و زن جوان که در حال فرار از دست پلیس هستند، ناگهان وارد 

خانه می شوند.
نویسنده در ادامه فیلم همواره در جدال میان واقعیت و تخیل است. 
ــود پناهی به فیلم قوت می گیرد  الیه های واقعیت در فیلم با ورود خ
و در صحنه هایی، چند پوستر از فیلم های ساخته شده توسط وی از 
ــه ای از فیلم نیز پناهی به کنار  جلوی دوربین عبور می کند. در صحن

دریا می رود و این گونه به نظر می آید که قصد خودکشی دارد و... .

 »صل�وات، س�رود آس�مانی« 
رونمایی شد

ــخ به هتاکی های دشمنان  ــبت ایام اهلل دهه فجر و در پاس  به مناس
ــاحت مقدس پیامبر اعظم )ص(، کتاب »صلوات، سرود  اسالم به س
ــتان اصفهان و به اهتمام  ــمانی« که با همکاری حوزه هنری اس آس
ــاعر آزاده علیرضا لطفی متخلص به حامد اصفهانی انتشار یافته،  ش
در دهه فجردر گلستان شهدای اصفهان رونمایی شد. این کتاب طی 

پنج ماه نگارش وتدوین وطراحی 
شده است. این اثر در 250 صفحه 
رنگی و در قطع خشتی20×20 با 
ــخت و صحافی دوخت و  جلد س
ــده است که  طالکوبی منتشر ش
شامل روایات، حکایات، رباعیات، 
اشعار صلواتی، خاطرات صلواتی 
ــدگان و آزادگان  ــهدا، رزمن ش
ــا طراحی  ــت و در 14 بخش ب اس
ــی تدوین و با قیمت  و خوشنویس

12900 تومان ارایه شده است.

نسخه های هفت رنگ 
طرح مباحث تئوریک درباره سینما اساسا کار بدی نیست، 
ــود که افراد با اندکی دانش  ــکل از جایی آغاز می ش اما مش
ــوند و در  ــت نظریه پردازی وارد این عرصه می ش  و صالحی
ــب، به جای طرح دیدگاه های معقول  ساز و کاری نامناس
ــینما  ــات خود را به س ــالش می کنند تا توقع و منطقی ت
تحمیل نمایند و از چنین فضایی برای بیشتر »دیده شدن« 

استفاده کنند.
ــال ها بار ها با اظهارنظرهایی از این دست مواجه   در این س
ــینما زیبنده نظام جمهوری اسالمی  ــده ایم که »این س ش
ایران نیست«، »سینما باید اصالح شود«، »سینمای ایران 
ــینمای ایران باید  باید بازارهای جهانی را فتح کند«، »س
ــد« و...؛ گویندگان چنین  مباحث ایران در دنیا طرح نمای

حرف هایی معموالً از افراد و گروه های خاصی بوده اند. 
برخی از این منتقدان تنها هنگامی که مجالی برای حضور 
در بدنه قدرت پیدا کردند، موقتا از طرح چنین دیدگاه هایی 
دست کشیدند و با هدف رساندن سینمای ایران به جایگاه 
ــا واقعیت های  ــدند، اما خیلی زود ب ــی وارد میدان ش واقع
ــده و از مقطعی به بعد سکوت  ــنا ش موجود در سینما آش
پیشه کردند. دوستان، سینما را کاالیی تصور می کنند که 
می توان آن را با تغییر بسته بندی به شکل دلخواه درآورده و 
ارایه کرد.  آنها نمی پذیرند که سینما یک محصول فرهنگی 
است که اقتضاهای خاص خود را دارد و بدون شناخت این 
اقتضا ها، تغییر دادن آن ناممکن است.  که آنها اساسا سینما 
را با هنرهایی مانند شعر اشتباه می گیرند. ممکن است شعر 
ــبی برای عرضه مفاهیم سیاسی باشد،  و سرود قالب مناس
اما به محض طرح چنین مواردی در قالب یک اثر نمایشی، 
ــعار می شود و به ضد خود  با اندک لغرشی کار تبدیل به ش
ــا صبر و حوصله  ــن دلیل باید ب تبدیل می گردد و به همی
فراوان به خلق اثری ارزشی در این زمینه پرداخت. در چنین 
فضایی که حتی برخی فیلم سازان باقیمانده هم مجبور به 
ــاخته های خود شدند و از اسم اثر تا   اعمال اصالحات در س
ــرایط  ــر دادند. واقعا چقدر می توان ش پایان بندی را تغیی
سینما را شرایطی واقعی دانست که به واسطه آن بتوان به 

راهگشا بودن این نظریه پردازی ها امیدوار بود؟! 
 چنین روندی به جز یک موج رسانه ای، نتیجه دیگری عاید 
سینمای ایران نکرده و عجیب نیست نظریه پردازان به جای 
درس گرفتن از این وضعیت و رسیدن به یک برآورد واقعی، 
بعد از طرح دیدگاه های محتوایی به سراغ دیدگاه های فنی 
بروند و از لزوم تحول در سینما تقلیل هر فیلم از 24 فریم 

به 18 فریم سخن بگویند!
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این نمایشنامه تکان دهنده انتظار جانکاه انسان برای رسیدن 
به سعادت را روایت می کند و داستان دو روز از زندگی والدیمیر 
ــول روز اول، ــت. در ط ــو( اس ــتراگون )گوگ  )دی دی( و اس

 دو رفیق در کنار جاده ای، نزدیک یک درخت، در انتظار گودو 
ــتند و ظاهراً با او قرار دارند. گودو نمی آید،  اما دو نفر  نامی هس
ــوند. روز اول انتظار پایان  که انتظارشان نمی رفت ظاهر می ش
یافته است. دومین روز که پرده  دوم را تشکیل می دهد با همان 
ــه کار می کنیم  ــود: »حاال چ ــأله تحمل ناپذیر آغاز می ش مس
انتظار گودو را می کشیم؟« و تقریباً نظیر همان پرده  اول ادامه 
ــده  ــتر مضامینی که در پرده  اول مطرح ش پیدا می کند. بیش
ــود؛  ــر گرفته می ش در این جا هم، منتها از زاویه ای دیگر، از س
ــوده  کفش ها، خاطره ها، درخت و انتظار گودو. اما این بار فرس
ــت زمانی نامعلوم و کشنده، همان  و درهم شکسته بر اثر گذش
حرف ها و همان حرکات تکرار شود و همان آدم ها،  شاید هر بار 
ــت ناپذیر به دلیل این که  فرسوده تر از گذشت زمان،  اما شکس
ــت  ــتند و ممکن اس حرف می زنند، در حالی که بر جای هس

گودو هرگز نیاید.
ــود که،چرا  ــؤال در ذهن مخاطب ایجاد می ش در ابتدا این س

همچنان در انتظار گودو هستیم؟
ــک چه کرده که  ــاموئل بکت در این نمایش آوانگارد کوچ  س
»در انتظار گودو« بخشی از ادبیات نمایشی دنیا را شکل داده 
ــش به زبان  ــال پیش، پس از اولین اجرای نمای ــت؟60 س اس
فرانسه، پاریسی هایی که به تماشای آن نشسته بودند از تعجب 
ــد جدیدترین تجربه دنیای  ــعی می کردن ابرو باال انداخته و س
تئاتر را هضم کنند. از طرفی، مطمئنا آنها چیزی از این نمایش 
ــور که تغییری  ــن نمایش جمع و ج نمی فهمیدند. اجرای ای
ــال 1953 شروع  عظیم در تئاتر ایجاد کرد، از پنجم ژانویه س
شد. اما چه شد که »در انتظار گودو« چنین ماندگار شد؟ چطور 
ــنامه در برابر خیل عظیم ایده های نو و نویسندگان  این نمایش
سنت شکن دهه 1950 و 1960 مقاومت کرد و سرپا باقی ماند؟

ــنامه به طور  ــنامه نهفته است. نمایش ــخ در ابهام نمایش پاس
ــکارا چیزی را  ــاره می کند، اما آش تلویحی به خیلی چیزها اش

بیان نمی کند. مردم می توانند همان خوانشی را از نمایشنامه 
داشته باشند که خودشان دوست دارند.

 همین تفسیرپذیری »در انتظار گودو« است که آن را از سکه 
ــد، هرگز  نینداخته؛ چراکه وقتی اثری درمورد گذر زمان باش
ــفی مهمی  ــؤاالت فلس ــود. از طرفی نمایش، س کهنه نمی ش
ــوم آنچه میان این دو رخ  درمورد زندگی و مرگ و هدف نامعل
ــؤال ها مختص زمان  می دهد، مطرح می کند و به نوعی این س
ــتند. اجرای این نمایشنامه در کشورهای  و مکان خاصی نیس
ــر دنیا گواهی بر همین مدعاست. از دیگر سو،  مختلف سراس
می شود ادعا کرد هیچ بحران یا مشکل اجتماعی بدون »گودو« 
نیست. یکی از دالیل جذابیت »در انتظار گودو« طنز نهفته در 
آن است. می شود گفت این نمایشنامه یک طنز سیاه دارد و طنز 

در آن برای تقلیل حس گرفتگی آن به کار رفته است.
»در انتظار گودو« شهرت جهانی را برای بکت به همراه داشت 
و به واسطه همین نمایشنامه و آثاری دیگر بود که برنده جایزه 
نوبل ادبیات شد. وآیا این اثر توانسته در اجرا، کلیت آنچه گفته 
شد را حفظ کند یا وحدت کلی نمایشنامه را به مخاطب انتقال 
ــد بیننده خود به این  ــوان به اطمینان گفت و بای دهد؟ نمی ت

بینش و آگاهی از اثر برسد.
گفتنی است، این نمایش از 2۷ بهمن تا 11 اسفند ماه، هر شب 
ساعت45 :19 در سالن کوچ تاالر هنر اصفهان به روی صحنه 

رفته و میزبان عالقه مندان به خود است.
در پایان10 جمله ماندگار از بکت که به جا مانده را تحلیل این 

اثر قرار می دهیم:
- سعی کردی؟ شکست خوردی؟ اشکالی ندارد. دوباره سعی 

کن، دوباره شکست بخور، بهتر شکست بخور.
ــاد نبودن نیست، مطمئن باشید. بله،  - هیچ چیز بامزه تر از ش

بله، شاد نبودن مسخره ترین چیز دنیاست.
- عادت، بزرگ ترین میراننده است.

ــیمانی من به دنیا  ــیمان نیستم. تنها پش - نه، از هیچ چیز پش
ــل کننده ترین چیز  ــه به نظرم مرگ کس آمدنم است. همیش

دنیا بوده.
- همه ما دیوانه به دنیا آمده ایم. برخی دیوانه می مانیم.

- کلمات تنها چیزی هستند که ما داریم.
- تولد، مرگ او بود.

ــتر  ــان چه می دانم؟ درمورد کلم بیش ــت انس - من از سرنوش
می توانم برایتان حرف بزنم.

- شما روی زمین هستید. هیچ درمانی برایش نداریم.
- اول برقصید، بعد فکر کنید؛ نظم طبیعی همین است.

درباره نمایش »انتظار گودویی« 

گودو در تاالرهنر به انتظار نشست

گروه  نمایش »انتظار گودویی«  بر اساس نمایش�نامه »در انتظار گودو« اثر ساموئل بکت، با ترجمه 
علی اکبر علیزاد و کارگردانی و دراماتورژی محمدرضا ترابی هم هنگام با شصتمین سال اجرا فرهنگ

در جهان، برای اولین بار در اصفهان به روی صحنه رفته است. محمدرضا ترابی، حامد ظریفی 
و میالد آرنگ بازیگران این نمایش هستند.

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

مزایده
7134 متعاقب دس��تور فروش ملک مش��اعی راجع به ش��ش دانگ ملک در پرونده 
اجرایی کالس��ه 910305 ج 12 و به منظور تقس��یم وجوه حاص��ل از فروش بین 
مالکین مشاعی آقایان احمد رضا خان احمدی و بابک صفوی عباسی اجرای احکام 
ش��عبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای جهت فروش ملک 
موص��وف با مش��خصات ذیل به نش��انی اصفهان، خ بزرگمهر، کوچه س��ید احمد 
خوانس��اری )70(، مقاب��ل خیابان مبارزان در تاریخ 91/12/17 از س��اعت 9 تا 10 
صب��ح در محل این اجرا اتاق 319 طبقه س��وم دادگس��تری کل واقع در خ ش��هید 
نیکبخت برگ��زار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده می توانند به 
نش��انی ف��وق مراجعه و از آن بازدی��د و با تودیع نقدی 10 درص��د قیمت پایه در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
مش��خصات و اوصاف ملک: یک باب ساختمان به پالک ثبتی شماره 15191/1832 
بخش 5 ثبت اصفهان که حس��ب نظر کارشناس رسمی دادگستری مشتمل بر چهار 
طبقه )پارکینگ و 60- و س��ه طبقه فوقانی( که مساحت عرصه شش دانگ 200/14 
مترمربع اس��ت، پروانه ساختمانی مربوط به سال 1382 و ساختمان حدود 9 سال 
قب��ل احداث گردیده و تکمیل نش��ده و نازک کاری طبقات نیمه کاره می باش��د در 
طبقه زیرزمین 60- بدنه داخلی تا مرحله گچ و خاک رها شده، کف سازی صورت 
نگرفته و کف پارکینگ فرش نش��ده، در زیر پارکینگ زیرزمین دوم موجود اس��ت 
که نازک کاری نش��ده و در قسمتی برای احداث جکوزی گودبرداری شده و تکمیل 
نشده، طبقات همکف و اول و دوم نیز تکمیل نیست و بدنه داخلی رنگ آمیزی نشده 
و تا مرحله گچ و س��فیدکاری متوقف ش��ده، قس��متی از کف آشپزخانه ها به علت 
نواقص تأسیس��اتی برچیده ش��ده، درب ها نصب نش��ده )در طبقه دوم درب های 
اطاق ها نصب نگردیده( س��رویس های بهداش��تی فاقد ش��یرآالت و آشپزخانه ها 
فاقد کابینت می باش��ند و در پوش حمام و توالت ها اجرا نشده است. نمای خارجی 
ساختمان با آجر 5 س��انتی و بندکشی با سیمان سفید اجرا گردیده، کف پشت بام 
که ایزوگام ش��ده و با آجر فرش سرامیکی پوش��ش گردیده. قسمتی از آجر فرش 
دچار پوس��یدگی گردیده اند ساختمان به شرح فوق به صورت یک واحد مسکونی 
تلقی و دارای انش��عابات تک واحدی مربوط به پالک اولیه می باش��د و با توجه به 
کلیه شرایط موجود ارزش ش��ش دانگ جمعًا مبلغ 5/880/000/000 ریال ارزیابی 
که به طرفین ابالغ و مصون از اعتراض باقی مانده است. مدیر اجرای احکام شعبه 

12 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
7293 ش��ماره آگهی: 9100390200300020، آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 
9100400200300736/1. براساس پرونده اجرایی کالسه 9100400200300736/1 
)ش��ماره بایگانی 9101149( تمامت ش��ش دانگ پالک 406/15439، تمامت ش��ش 
دانگ پالک 406/15440، تمامت ش��ش دانگ پالک 406/15441، تمامت شش��دانگ 

پالک 406/15442، تمامت ش��ش دانگ پالک 406/15443، تمامت ششدانگ پالک 
406/15444، تمامت ششدانگ پالک 406/15446، تمامت پالک 406/15447، تمامت 
ششدانگ پالک 406/15448، تمامت شش��دانگ پالک 406/15449، ششدانگ پالک 
406/15450، همگ��ی واقع در بخش 16 ثبتی اصفهان متعلق به خانم ها زهرا زنگنه 
و زیبا زنگنه )بالسویه( که برابر نامه های شماره 53980، 53981، 53982، 53983، 
 ،53988  ،53987  ،91/6/2-18729  ،91/5/31 م��ورخ   53986  ،53985  ،53984
53989، 53991، 53992، 53993، 53994، 53995، 53996، 53997 مورخ 91/5/31، 
18730-91/6/2، 53998، 53999، 54000 مورخ 91/5/31 اداره ثبت اسناد و امالک 
شاهین شهر به نام نامبردگان سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و حدود و مشخصات 
شش��دانگ پالک های 406/15439 )به مساحت س��ی و سه مترمربع(، 406/15440 
)به مس��احت بیست و دو متر و پنج س��انتی مترمربع(، 406/15441 )بیست و هفت 
متر و نود و پنج س��انتی مترمربع(، 406/15442 )بیس��ت و پنج متر و نود س��انتی 
مترمربع(، 406/15443 )بیس��ت متر و هشتاد و پنج سانتی مترمربع(، 406/15444 
)بیس��ت و یک مترمربع(، 406/15446 )هفده متر و هش��تاد و یک سانتی مترمربع(، 
406/15447 )بیس��ت و هفت متر و پنجاه س��انتی مترمربع(، 406/15448 )بیست و 
یک متر و هفتاد و پنج س��انتی مترمربع(، 406/15449 )بیس��ت و یک متر و چهل و 
دو س��انتی مترمربع(، 406/15450 )به مس��احت بیس��ت و هفت متر و هفتاد و پنج 
س��انتی مترمربع( همگی واقع در بخش 16 ثبتی اصفهان به ش��رح صفحات 178، 
 ،220 ،217 ،214 ،211 ،208 ،205 ،202 ،199 ،196 ،193 ،190 ،187 ،184 ،181
223، 226، 229، 232، 235، 238، 241 دفتر جلد 491 که در قبال طلب ش��هرداری 
شاهین شهر و 0/05 اجرایی بازداشت گردیده، از ساعت 9 صبح الی 12 روز شنبه 

مورخ 91/12/19 در ش��عبه اس��ناد ذمه ای اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان از 
طریق مزایده به فروش می رس��د و مورد مزایده از مبلغ جمعًا شش میلیارد و نود 

و نه میلیون و سی هزار ریال )6/099/030/000 ریال( قیمت ارزیابی شده توسط 
کارشناس ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شود. ضمنًا حسب گزارش کارشناس پالک های صدرالذکر عبارتست از یازده 
واح��د تجاری اداری واق��ع در طبقه اول مجتمع تجاری اداری الزهرا که با س��قف 
تیرچه و بلوک، اسکلت بتونی، دیوارهای آجری در و پنجره بیرونی از نوع پروفیل 
فلزی ساخته شده است. کف سنگی، دیوارها تا ارتفاع یک متری سنگ کاری و بقیه 
گچ و خاک، بقیه نقاش��ی ش��ده، درهای داخلی چوبی، نمای کلی ساختمان سیمانی 
و همگی دارای آب، برق، گاز مش��ترک و س��رویس بهداشتی مشترک می باشد. و 
فاقد پارکینگ هس��تند. واحد یک در حال حاضر در اختیار شرکت بیمه دانا و واحد 
چهار در اختیار دندانپزشکی بوده و بقیه واحدها خالی می باشند. طالبین می توانند 
به آدرس: ش��اهین ش��هر خیابان عطار چهارراه عطار مجتمع تجاری الزهرا طبقه 
اول مراجع��ه و از مورد مزایده دیدن به عم��ل آورند. ضمنًا هزینه ها و بدهی های 
انش��عابات متعلقه به عهده خریدار می باش��د. این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر خواهد ش��د. ضمنًا چنانچه روز مزایده 

مصادف با تعطیل رس��می غیرمترقبه گردد مزای��ده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان محل و س��اعت انجام می شود. م الف/ 18364 اس��دی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

مزایده
7304 شماره نامه: 9110113766700741، شماره پرونده: 8409980357000266، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890190، اجرا احکام شعبه 23 حقوقی خانواده اصفهان در 
نظ��ر دارد: در خصوص پرون��ده اجرائیه 890190 ح ج 23 ل��ه خانم نرگس مهدی 
خش��ویی علیه ورثه مرحوم سید محمد راس��ت قدم 1- اصغر 2- مهدی 3- فخری 
همگی راس��ت قدم بخواسته مطالبه مهریه 57 عدد سکه تمام بهار آزادی و پرداخت 
1/000/000 ری��ال هزینه کارش��ناس و مبلغ 100/000 ریال هزینه نش��ر آگهی و 
500/000 ری��ال نیم عش��ر دولتی جلس��ه مزایده جهت فروش 4 دان��گ از 6 دانگ 
منزل مس��کونی به پالک ثبتی 4999/2506 بخش 5 اصفهان واقع در خ هزار جریب 
ک��وی بهار پارکینگ ش��ریعتی بلوک 6 طبق��ه اول انتهای راهرو پ 9 به مس��احت 
83/95 مترمربع به ش��رح یک اطاق خواب و سالن پذیرایی و آشپزخانه و سرویس 
بهداش��تی با اسکلت بتن آرمه و س��طوح داخلی گچ و نقاشی و کف فرش موزائیک 
درب و پنجره های خارجی پروفیل آهنی و شیشه و حفاظ درب های داخلی چوبی 
و اش��تراکات آب و برق و گاز و تلفن شهری و قدرالسهم از عرصه و راهرو و راه 
پله و سایر مشاعات و مشترکات با توجه به مراتب فوق و بررسی های بعمل آمده 
و موقعیت محل و مس��احت اعیانی و کیفی��ت اعیانی و مصالح به کار رفته و قدمت 
بن��ا و طبقه موردنظر با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قضیه ارزش 4 دانگ 

من��زل 400/000/000 ریال )چهارصد میلیون ریال( اعالم می گردد و هم اکنون در 
تصرف محکوم له می باشد. را برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده به نش��انی اعالمی از ملک بازدید کرده و جهت شرکت در مزایده خرید روز 
91/12/17 س��اعت 9 صبح در دفتر اجرا )دادگستری کل اصفهان طبقه چهارم اتاق 
456( حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع برنده کسی خواهد بود که 
پیشنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس 
به حس��اب سپرده دادگس��تری واریز نمایید. نیازی ش��هرکی- مدیر اجرای احکام 

شعبه 23 حقوقی خانواده اصفهان

تأسیس
7393 ش��ماره: 13363 آگهی تأسیس شرکت کیمیا کابل اردستان )سهامی خاص(. 
خالصه اساس��نامه و اظهارنامه ش��رکت کیمیا کابل اردستان سهامی خاص که در 
تاریخ 91/11/5 تحت ش��ماره 835 با شناس��ه ملی 1400318267 در این اداره به 
ثبت رس��یده و در تاری��خ 91/11/19 از لحاظ امضاء ثبت تکمی��ل گردیده و برای 
اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهی 
می شود. 1- موضوع ش��رکت: تولید کننده انواع سیم و کابل صنعتی- ساختمانی 
مخابرات و تولید کننده کابلهای مس��ی و آلومینیومی طراحی و اجرای کلیه پروژه 
های کابل کش��ی اع��م از صنعتی و مخابراتی و تهیه و توزی��ع کلیه کاالهای مجاز 
بازرگان��ی واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ش��رکت در مناقصات 
و مزای��دات و اخ��ذ وام و اعتب��ار از بانک های سراس��ر کش��ور. 2- مرکز اصلی 
ش��رکت: اردستان خیابان ش��هید فائق- جنب داروخانه دامپزش��کی دکتر پناهی- 

پالک آبی طبقه دوم کدپس��تی 8381773461. 3- سرمایه شرکت: ده میلیون ریال 
تمام اس��ت منقس��م به یک هزار س��هم با نام هر یک ب��ه ارزش 10/000 ریال که 
 مبل��غ 35 درصد آن نقداً پرداخ��ت و مبلغ 65 درصد آن در تعهد صاحبان س��هام 
می باش��د. 4 مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت ب��ه مدت نامح��دود. 5- اولین مدیران و 
صاحبان امضاء: محمد ش��ریف زاده فرزند حس��ن کدملی 118932616 کدپس��تی 
8381773461 به س��مت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و س��ید مصطفی حسینی 
فرزن��د محم��د شناس��نامه 869 کدمل��ی 0053032551 کدپس��تی 1564883414 
به س��مت عضو هیئت مدیره و خانم صفیه لقائی اردس��تانی فرزند حس��ن کدملی 
0056158114 کدپس��تی 8381773461 ب��ه س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیره 
ب��رای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور ش��رکت به 
 امضاء مدیرعامل و همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 6- اختی��ارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مج��ری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. 7- بازرس��ان اصلی و علی 
الب��دل: آقای علیرضا عصارزاده فرزند تقی کدملی 118930575 به س��مت بازرس 
اصلی و امیرحسین مومن زاده فرزند جعفر کدملی 1270183648 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب ش��دند. 8- روزنامه زاینده رود جهت درج 
در آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. م الف/ 345 فدایی- رئیس اداره ثبت اس��ناد 

و امالک اردستان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350206594 ابالغی��ه:  ش��ماره   7394
خص��وص  در   ،910613 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   ،9109980350200602
تجدیدنظرخواه��ی روزبه کاویانی فرزند پرویز به طرفیت امین موس��یری و فاطمه 
مقیمی نس��بت به دادنام��ه 9109970350201685-91/10/27 ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 به علت 
مجه��ول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و درخواس��ت تجدیدنظرخواه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا تجدیدنظرخواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود چنانچه پاس��خی دارند ب��ه دادگاه تحویل نماین��د. در غیر این صورت 
پرونده با همین وضعیت به دادگاه تجدیدنظر ارس��ال می گردد. قربانی- مدیر دفتر 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350201685 دادنام��ه:  ش��ماره   7395
9109980350200602، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910613، خواه��ان: آقای روزبه 
کاویانی به نش��انی بهارستان س��رو نقره ای سروس��تان c واحد 302 ط همکف، 
خواندگان: 1- خانم فاطمه مقیمی 2- آقای امین موس��یری همگی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: الزام به انتقال رسمی سند خودرو، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دع��وی آقای روزبه کاویانی فرزند پرویز به طرفیت خواندگان 1- امین موس��یری 
فرزند حمید و  2- فاطمه مقیمی فرزند فضل اله به خواسته الزام خواندگان به انتقال 
رسمی سند خودروی پژو پارس بشماره انتظامی 392 و 72- ایران 44 به انضمام 
هزینه دادرس��ی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده و با 
توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه استنادی مورخه 90/5/14 و اظهارات خواهان 
مبنی بر اینکه خودروی فوق را از خوانده اول خریداری نموده ولی از انتقال س��ند 
امتناع می نماید و همچنین کاش��ف به عمل آمده که سند خودرو به نام خوانده دوم 
می باشد لذا الزام ایشان به انتقال سند را دارم و مبایعه نامه ای دال بر معامله میان 
خوان��دگان با هم ندارم و با توجه به تعیین وقت رس��یدگی و ابالغ به خواندگان از 
طریق نشر آگهی و عدم حضورشان در جلسه دادرسی و عدم ارائه الیحه دفاعیه از 
س��وی خواندگان، دادگاه نظر به اینکه در دعوی مطروحه می بایست کلیه معامالت 
انجامی از صاحب سند تا ید آخر احراز گردد و خواهان دعوی خود را بدون ارائه 
اس��ناد مربوطه مطرح نموده که تعداد ایادی دخیل در معامالت مش��خص نبوده لذا 
طرح دعوی مطابق مقررات قانونی نبوده و مس��تنداً به ماده 2 و 3 آئین دادرس��ی 
مدن��ی قرار رد دعوی خواهان را صادر م��ی نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 
م��دت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
مرکز اس��تان اصفهان می باشد. معقولی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350105908 ابالغنام��ه:  ش��ماره   7396
9009980350101280، ش��ماره بایگانی شعبه: 901288، مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: آقایان نعمت اله و غالمعلی هر دو ش��رافت نش��انی: مجهول المکان، مدارک 
پیوست: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم شهربانو شرافت بطرفیت شما نسبت 
به دادنامه ش��ماره 1054 صادره از این شعبه مقتضی است حسب ماده 346 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید 
ظرف ده روز پس از رؤیت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل 
دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارس��ال می گردد. ضمنًا نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم در پرونده موجود تا با مراجعه به این شعبه دریافت نمائید. 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7397 ش��ماره پرونده: 9109980351800396، ش��ماره بایگانی شعبه: 910401، 
بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9109970351800821 حس��ب توافق به عمل آمده حضانت فرزند مش��ترک به نام 
نگار 6 س��اله تا زمانی که مادر ازدواج مجدد ننماید با زوجه باش��د و ماهانه نفقه 
او مطاب��ق حکم دادگاه 120/000 تومان تعیین ش��ده ک��ه زوج باید در حق محکوم 
له��ا نرگس کلباس��ی نام پدر: محمد علی نش��انی: اصفه��ان خ بزرگمهر خ مبارزان 
انتهای مبارزان محله امامیه ک ش��قایق پ 34 پرداخت نماید. مش��خصات محکوم 
علیه: محمود غالمی نام پدر: باقر مجهول المکان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالي معرفي کن��د که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهل��ت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیک��ن براي فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال 
که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به قانون اجراي احکام مدنی و 
قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. باقرزاده- مدیر دفتر شعبه 

هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
7398 نظر به اینکه آقایان 1- احمد عباس��ی باهنر 2- شاهپور باهنر 3- رحمت اله 
شایس��ته به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامش��روع حس��ب شکایت 
آقای مهدی هارون رشیدی فرزند علی محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
911158 د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل 
اقامت وی ممکن نگردیده بدین وس��یله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرس��ي 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 18153 دفتر شعبه 32 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7399 ش��ماره: 9110110344900999 نظ��ر ب��ه اینکه خانم زهرا نی��ازی به اتهام 
ایجاد مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت خانم زهره بختیاری فرزند حس��ن از طرف 
این دادیاری در پرونده کالس��ه 911772 د/ 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده اس��ت بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده اب��الغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت 
پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف/ 18156 صادقی- 

دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

جریمه نقدی سپاهان 
بر اس��اس گزارش ناظر بازی و داور بازی در دی��دار تیم های فجر و 
سپاهان، در هفته 24 لیگ برتر در شیراز، در دقیقه 80 تماشاگران 
منتسب به سپاهان تخلفاتی مرتکب شدند که بر همین اساس، تیم 
سپاهان به پرداخت مبلغ س��ه میلیون تومان جریمه نقدی از سوی 

کمیته انضباطی  محکوم شد. رأی صادره قطعی و الزم االجراست. 

 مأموریت ویژه مردم ایران 
برای نجات کشتی

کشتی این روزها با چالشی جدی به نام حذف از بازی های المپیک 
روبه رو شده است؛ یکی از آیتم هایی که IOC از آن به عنوان نقطه 

ضعف این رشته پرطرفدار ورزشی نام برده، تماشاگران اندک است.
حال به نظر می رسد شیشه عمر کشتی به دست ایرانیان افتاده و این 
مأموریت ویژه برای نجات کش��تی به مردم ایران محول شده است. 
حاال این فرصت دست داده تا مردم کشورمان با حضور پرشور خود 
در مجموعه ورزش��ی آزادی تهران بار دیگر عالقه خود را به ورزش 
اول نش��ان دهند و به جهانیان ثابت کنند که کش��تی برای این مرز 
و بوم اس��ت و بس. س��الن 12 هزار نفری مجموعه ورزش��ی آزادی 
تهران روزهای اول و دوم اس��فندماه میزب��ان 10 تیم برتر جهان در 
کش��تی فرنگی اس��ت و بالفاصله بعد از آن روزهای س��وم و چهارم 
 اسفندماه میزبان 10 تیم برتر دنیا در کشتی آزاد. با تدبیر مسئوالن 
برگزار کننده رقابت های جام جهانی 2013 حضور تماشاگران در این 
مسابقات رایگان اعالم شده و هموطنانمان می توانند با حضور پرشور 
خود، بار دیگر به نجات این رشته کمک کرده و به مسئوالن کمیته 
بین الملل��ی المپیک و تمام جهان نش��ان دهند که کش��تی جایگاه 
ویژه ای نزد ایرانیان دارد؛ چرا که مس��ئوالن IOC همواره نش��ان 

داده اند که جایگاه ویژه ای برای افکار عمومی قائل هستند. 

شکایت گیتی پسند از صبا
باشگاه گیتی پس��ند اصفهان از سرمربی تیم فوتس��ال صبای قم به 
دلیل انج��ام مصاحبه ه��ای واهی و صحبت های غیرمس��ئوالنه اش 
 به فدراس��یون فوتبال ش��کایت ک��رد. به گزارش س��ایت باش��گاه 
گیتی پس��ند، س��رمربی صبای قم چندی پی��ش در مصاحبه ای از 
احتمال تبانی در هفته های پایانی لیگ برتر فوتس��ال توسط باشگاه 
گیتی پسند خبر داده بود که این باش��گاه اصفهانی بر خود الزم دید 

از حق خود دفاع کند.

 پیشنهاد اعتصاب داوران 
در لیگ برتر

پیشکس��وت داوری فوتبال معتقد اس��ت که تنها راه ب��رون رفت از 
وضعیت کنونی که »برخوردها با داوران بسیار بد شده«، این است که 

همه داوران به محسن ترکی بپیوندند و با او هم صدا شوند.
پرویز سیار در واکنش به تصمیم محسن ترکی مبنی بر خداحافظی 
از دنیای داوری، اظهار کرد: اگ��ر بتوانم با ترکی تماس بگیرم، اول از 
او می پرسم که چرا می خواهد چنین کاری کند؛ چون فوتبال کشور 
به حضور او نیاز دارد. ترکی، داور شجاع و برجسته ای است. البته من 
از ترکی نخواهم خواس��ت که از تصمیمش برگردد؛ چون برخوردها 
با داوران خیلی بد شده اس��ت. اتفاقا از سایر داوران می خواهم که به 
ترکی بپیوندند و هم صدا با او بگویند که اگر ترک��ی باز نگردد، آنها 
هم قضاوت نمی کنند. این تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی است. 

 صدرنشینی فوتسال
دست به دست می شود؟

بیست و س��ومین هفته از لیگ برتر فوتس��ال در حالی  امروز برگزار 
 می ش��ود که فصل 91 هم رو ب��ه اتمام اس��ت و تنها چه��ار هفته به 

مشخص شدن قهرمانش باقی مانده است. 
در حال حاضر تیم های صبای قم و گیتی پسند اصفهان، مدعیان اصلی 
کسب عنوان قهرمانی هستند و رقابت تنگاتنگی هم در باالی جدول با 
هم دارند. صبا 47 و گیتی پسند 46 امتیازی است و غفلت هر کدام از 
آنها منجر به پیشی گرفتن دیگری خواهد شد. بازی های هفته بیست 
و سوم تأثیر بسزایی در مشخص شدن تکلیف قهرمانی خواهد داشت؛ 
چرا که تیم های صبا و گیتی پسند را نمی توان پیروز قاطع بازی هایشان 
دانست، به ویژه صبای قم که با تیم حفاری اهواز بازی دارد و این تیم 
موفق شده در هفته قبل گیتی پسند را از پیش رو بردارد. مغلوب کردن 
گیتی پسند توسط شاگردان سید مهدی ابطحی، باعث شده تا قمی ها 
با ترس و واهمه پا به بازی بگذارند و خودشان را از پیش برنده ندانند. 
هرچند خود صبا هم مار زخم خورده اس��ت و با باختی که هفته قبل 
برابر دبیری تجربه کرد، حاش��یه امنیتش در جدول را از بین برد. اما 
در سوی دیگر، گیتی پسندحداقل روی کاغذ بازی راحتی مقابل گاز 
خوزستان دارد و می تواند با استفاده از امتیاز میزبانی اش خودش را در 
کورس قهرمانی نگه داشته یا حتی در صورت باخت صبا، صدر جدول 

را تصاحب کند.

خسوس باید دستیار من باشد 
نه من دستیار او!

وحید شمسایی/کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال  
افتخ��اری در زمینه فوتب��ال و ورزش تهران مدیریت خوبی داش��ته، اما 
فوتسال عالم دیگری دارد. آقای افتخاری البته فعال در حال رصد وضعیت 
فوتسال اس��ت، اما این که می گوید مربیگری برای شمسایی زود است، 

لطف دارد.
 من هر وقت بخواهم مربیگری کنم با قدرت سرمربی خواهم بود. فوتسال 
ایران آنق��در آدم بزرگ دارد که 
بخواهد در تیم مل��ی کار کند. 
خسوس باید دستیار من باشد، 
نه این که من بروم زیر دست او 
کار کنم. من اگر بخواهم روزی 
کمک مربی شوم می روم و زیر 
دست بزرگانی مثل لوزانو، لوپز 

و مارکوس کار می کنم. 

6
مسابقات واترپلو جام باشگاه های آسیا به تعویق افتاد

در پی درخواست فدراسیون شنای ایران با تعویق رقابت های واترپلوی جام باشگاه های آسیا، کنفدراسیون 
شنای آسیا طی نامه ای ضمن موافقت با درخواست کشورمان، با تعویق دو هفته ای این مسابقات موافقت 

کرد. بنابراین مسابقات مذکور طی روزهای 19 تا 23 اسفندماه به میزبانی کشور کویت برگزار خواهد شد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 982 |  دوشنبه  30 بهمن  1391 | 7  ربیع الثانی 1434

مصاف ستارگان میالن با پرسپولیس 
مدیرروابط بین الملل باش��گاه پرس��پولیس از قطعی ش��دن دیدار 
پرس��پولیس با س��تارگان میالن و حض��ور مدیران باش��گاه رئال 
مادرید در ایران در آینده ای نزدیک خبر داد. پس از بازگش��ت تیم 

پیشکسوتان میالن از جاکارتای اندونزی آنها به ایران خواهند آمد.

عبور لیونل مسی از مرز ۳۰۰
لیونل مس��ی در ش��رایطی پیروزی دو بر یک را 
برای بارسا مقابل گرانادا به ارمغان آورد که پیش 
از این در 13 بازی متوالی گلزنی کرده بود و با این 

دو گل از مرز300 گل گذشت.

جنگ قدرت برای صندلی مارتینتی
شاید خارج شدن زمام کشتی از دست مارتینتی با باند 
مخوف مافیایی اش به نفع جامعه کش��تی باشد، اما با 
افتادن زمام امور کشتی به دست روس ها باز هم شاهد 

شکل گیری باندهای مافیایی دیگری خواهیم بود. 
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کمیته انضباطی جرأت 
برخورد ندارد؟

بودجه نویسی
جانشین سقف قرارداد 

رییس کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال در واکنش به این مطلب که این 
کمیته قدرت الزم برای برخورد با مربیان مطرح را ندارد و همین طور بازیکنانی 
هستند که احتماالً از این قاعده مستثنی شوند، به ایسنا گفت: متأسفانه این 
شائبه سازی ها گاه در برخی مطبوعات مطرح می شود و همه می توانند برای 
نمونه رفتار کمیته انضباطی در اجرای عدالت برای قانون فوق را رصد کنند و 
ببینند برای ما بزرگ و کوچک فرقی نمی کند.اسماعیل حسن زاده در پاسخ 
به این سؤال که بداخالقی ها و فحاشی  تماشاگران در این فصل شدت یافته و 
احکام کمیته انضباطی در کاهش تخلفات مؤثر نبوده است، اظهار کرد: از نظر 
عدد و رقم می توانم درباره تماشاگران بگویم که رفتارهای نادرست آنها تا اینجا 
نسبت به فصل قبل کمتر بوده است؛ اما رفتارهای نادرست بزرگ ترهای فوتبال 

در این فصل افزایش زیادی نسبت به فصل گذشته داشته است!

سایت فدراسیون فوتبال از مصوبات هیأت رییس��ه فدراسیون خبر داده و در 
یکی از بندها آورده است:» بودجه و برنامه عملیاتی سالیانه باشگاه های لیگ 
برتر در ابتدا باید به تأیید هیأت مدیره باش��گاه رسیده و پس از آن به تصویب 

سازمان لیگ برتر برسد و این مصوبه از فصل آتی 93-92 الزم االجراست.«
قرار است باشگاه ها قبل از فصل نقل و انتقاالت در مجمع و هیأت مدیره خود 
بودجه  را مشخص کنند؛ مثال قید نمایند برای جذب فالن تعداد بازیکن جدید 
به فالن مبلغ نیاز اس��ت. برای تمدید با بازیکنان قدیمی و جذب کادر فنی و 
البسه و مسافرت ها و اردوها و... هر یک به تفکیک و ریز به ریز تعیین مبلغ کرده 
و مصوب نمایند. حال باید محل تأمین این مبالغ هم قید شود؛ مثال اگر بودجه 
تیمی 10 میلیارد تومان تعیین شد، باید مشخص کنند این پول قرار است از 

چه محلی تأمین گردد و مسئول آن کیست. 
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هرچق��در درروزه��ای   گروه 
ابتدای��ی حض��ورش در ورزش

اصفهان  آرام  و  بی س��ر و 
صدا  کار خود را در اداره کل ورزش و جوانان آغاز 
کرد، این روزها روزی نیست که خبر حاشیه ای و 
حرکت انتحاری جدی��دی در برخورد جواهری  با 
برخی شرکت ها و یا افراد طرف قرارداد با اداره کل 

در رسانه ها منتشر نشود.
محمدرضا جواهری ک��ه هنوز در جریان تغییرات 
 در اداره ورزش و جوانان شهرس��تان در ماه های

اخی��ر ب��ه ی��ک چه��ره خبرس��از تبدیل ش��ده 
 است، طی درخواس��تی از مدیر ش��رکت تعاونی 
چند منظوره اصفهان خواسته که ورزشگاه شهید 
نصر و استخر باران که پیش از این با مدیریت این 
شرکت اداره می شد و طی قراردادی که فی مابین 
این دو منعقد ش��ده فعالیت می کرد، به اداره کل 
برگردانده ش��ود تا رییس وکادر جدید از س��وی 

ش��خص اول ورزش اس��تان، یعنی مدیرکل اداره 
انتخاب  گردد.  گویا دالیل او ب��رای این اقدام هم 
مخالفت دیوان محاس��بات با ادامه واگذاری این 
ورزشگاه به ش��رکت تعاونی چند منظوره است.  و 
از دیگر سو هر قدر  اداره کل نش��ین ها در به ثمر 
نش��اندن این اقدام خود اصرار دارن��د، مدیرعامل 
ش��رکت تعاونی چند منظوره بر غیرقانونی بودن 

این حرکت تأکید دارد. 
اما بد نیست بدانید براساس ماده 79 قانون دیوان 
محاسبات عمومی، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 
می توانند خرید و فروش و اج��اره پیمانکاری  و... 
را بدون برگزاری مناقصه و مزایده به شرکت های 
تعاونی واگذار نمایند. همچنین براساس ماده 4 و 
28 قانون بخش تعاون و ماده 9 آئین نامه اجرایی 
 22قانون مدیریت خدمات کشوری،ش��رکت ها و 
سازمان های دولتی و وابس��ته به دولت موظفند 
در اجرای طرح ها و پروژه ها در ش��رایط مساوی 

اولوی��ت را به بخ��ش تع��اون بدهن��د. در واقع با 
اس��تناد به قوانین  می ت��وان به درس��تی ادعای 
جواهری در خصوص مخالفت دیوان محاس��بات 
با ادامه واگذاری ورزشگاه ش��هید نصر به شرکت 
تعاون ش��ک کرد؛ هر چند این حق برای مدیرکل 
اداره ورزش و جوانان اس��تان هم  وجود دارد که 
برای دفاع از دالیل خود توضیح��ات الزم را ارایه 
نماید؛ گرچه برای درج اظهار نظ��ر مدیرکل این 
اداره،ت��الش های خبرن��گار ما ب��رای گفتگو با او 
 ثمری در بر نداش��ت و تنه��ا بوق ه��ای ممتد و 

بی پاسخ بود که از تلفن شنیده می شد.

قاضی نور: ای�ن اعالن جنگ نیس�ت، 
اعالم دادخواهی است

مدیرعامل ش��رکت تعاونی چند منظوره ورزشی 
 اصفه��ان در گفتگ��و ب��ا زاین��ده رود در ابتدا به 
جلسه ای اش��اره می کند که با جواهری داشته و 

در آن ، مدیرکل با ارایه صحبت های خود جلس��ه 
 را ترک ک��رده و حاضر به ش��نیدن صحبت های

او نشده است. عطااهلل قاضی نور فرصت این گفتگو  
را با ما مغتنم ش��مرده و می خواه��د جواب تک 
تک اظهارات مدیرکل اداره ورزش را بند به بند و 
جمله به جمله پاس��خ دهد: آقای جواهری گفتند 
تالش کردیم اماکن ورزش��ی را به شرکت تعاونی 
ورزش��ی واگذار نمایی��م، ولی دیوان محاس��بات 
ای��ن کار را غیرقانون��ی اع��الم کرد! برای پاس��خ 
رد به این ادعا،آقای��ان را به مطالعه نامه ش��ماره 
)1/21030/9025(/)1390/5/24( اداره کل 
تعاون استان اصفهان و صفحات شماره 38 و 39 
قانون دیوان محاسبات کل کشور دعوت می کنم.

وی می گوید: در مورد قرارداد مجموعه ورزش��ی 
نصر که گفته شده س��الیانه 85میلیون تومان به 
تعاونی اجاره داده ایم و سود کالنی داشته، از هیأت 
مدیره بپرسید در آمد مجموعه کجا تقسیم شده؟ 
آقای مدیر85 میلیون تومان اجاره به اضافه حقوق 
هشت نفر ناجی و 9 نفر سرپرست و کارگر و هزینه 
آب و ب��رق و گاز و... و پرداخ��ت 52 درصد س��ود 
ساالنه به سهامداران که بر روی هم رقمی بیش از 
200میلیون می شود جواب شماست که می دانم 

قبولش برای آقای جواهری مشکل است.
مدیرعامل ش��رکت تعاونی چند منظوره ورزشی 
اصفهان همچنین در پاس��خ به گفته جواهری که 
در جلس��ه اعالم کرده مدیرعام��ل تعاونی اعالن 
جنگ کرده، می گوید: این اعالن جنگ نیس��ت، 

اعالم دادخواهی است.

قاضی ن�ور: آق�ای جواه�ری! آرزو بر 
جوانان عیب نیست

پس از اتمام جلس��ه مذک��ور ظاه��را محمدرضا 
جواهری اعالم می کن��د که از س��وی قاضی نور 
پیشنهاد رش��وه دریافت کرده اس��ت. قاضی نور 
دراین باره می گوید: اگر م��ن در این مدت کوتاه 
حضور او چنین پیش��نهادی داده ب��ودم و از این 
کارها می کردم خوب بود نه تنها ورزش��گاه نصر 

بلکه تمام اماکن ورزش��ی در اختی��ار تعاونی قرار 
می گرفت! 

به گفته وی، جواهری از اعضای تعاونی خواس��ته 
هی��أت را از کار برکن��ار و هیأت مدی��ره دیگری 
انتخاب ش��ود: من در پاس��خ به این درخواس��ت 
تنها م��ی توانم ب��ه این جمل��ه بس��نده کنم که 
 آرزو ب��ر جوانان عی��ب نیس��ت؛ ابت��دا و انتهای 
صحبت ه��ای آقای جواه��ری  مبنی ب��ر این بود 
که اگر س��ودی وجود دارد در اختی��ار نفری قرار 
گیرد که من معرف��ی می کنم، ن��ه بیش از500 
 نفر سهامدار س��خت در مضیقه ش��رکت تعاونی 

چند منظوره ورزشی. 
از طرف��ی همین آق��ا ط��ی نام��ه ای، از تعاونی 
خواس��ته اس��ت که پس از تسویه حس��اب مالی 
 مجموع��ه نص��ر را تحوی��ل نمای��د و تعاونی طی 
نامه ای دیگ��ر، آمادگ��ی خود را جه��ت تحویل 
مجموعه و تسویه حساب اعالم کرد که متأسفانه 
آقای مدی��رکل گفتند فعال ش��ما تحویل بدهید، 
تسویه حساب بماند برای زمانی که پولی داشتیم! 
قاضی ن��ور خطاب ب��ه جواهری که گفت��ه من از 
جاهای��ی حمایت می ش��وم که مقامات اس��تانی 
در مقابل آنها خیلی ضعیفند و در قس��مت اداری 
 خودم کس��انی را از پس��ت و مقامش��ان خلع و یا 
جابه جا ک��ردم که مدیران قبل��ی تصمیم چنین 
کاری را هم نداشتند، می گوید: اگر زمین و زمان 
هم از ش��ما حمایت کنند، ش��ما ب��رای مدیریت 
 خلق نشده اید. آنها که به ش��ما پست و مدیریت 
داده اند و حاال هم از شما حمایت می کنند، به خدا 
به شما ظلم می کنند؛ ش��ما مرد این بار سنگین 
نیستید. شما حتی گفته اید که برای من شبنامه 

منتشر کرده اند. 
آخر آقای مدیر کل! ش��بنامه برای کسی منتشر 
می کنند که مطرح باشد و کسی که جرأت گفتن 
حقایق را در مقابل او نداش��ته باشند، نه برای من 
و ش��ما که بر صندلی کوتاه و موقت و لرزان خود 
نشسته ایم و فکر می کنیم بر قله گیتی ایستاده و 

حکومت می کنیم. 

جواهری برای شرکت تعاونی شمشیر را  از رو بست

  جواهری:  مدیرعامل تعاون اعالن جنگ کرده است             قاضی نور:  اعالن جنگ نه، اعالم دادخواهی کرده ایم

سود ورزشگاه نصر قرار است به جیب چه کسی برود؟

ش��اید هر کس دیگری به غی��ر از امیر 
 مسعود 
قلعه نویی وارد جنگ رسانه ای با عادل افشاری

فردوسی پور و برنامه پرطرفدارش شده 
بود تا به ام��روز کارش تمام ش��ده و قدرت عادل در اس��تفاده از 
محبوبیتش در بین مردم جنگ را مغلوب��ه کرده بود، اما ماجرای 
اختالف سرمربی اس��تقالل و مجری برنامه نود که بعد از حذف 
فوتبال ایران در جام ملت های آسیا سال 2007 تا به امروز ادامه 
پیدا کرده تمامی ندارد و هر روز طرفین ماجرا ابعاد جدیدی را برای 
ضربه زدن به طرف مقابل رونمایی می کنند؛ اتفاقی که برای اولین 
بار در فوتبال ایران به وقوع پیوسته و حتی افرادی مثل علی پروین، 
علی فتح اهلل زاده، مایلی کهن، محمدرویانیان و علی دایی هم با 
وجود اختالفات گسترده با برنامه نود و عادل فردوسی پور هرگز 
این طور صریح و بی پرده عادل فوتبال ایران را زیر سؤال نبردند و 
معموالً نتیجه تمام این حاشیه ها به سود فردوسی پور و برنامه اش 
تمام شده است. امیر قلعه نویی هرچند که در ظاهر ارتباط چندان 
خوبی با اصحاب رسانه ندارد و اظهار نظرهای عجیب و غریبش در 
مورد برخی از خبرنگاران همیشه حاش��یه هایی را برایش ایجاد 
کرده، اما در کنار این مسائل به خاطر حضور چند ساله در فوتبال 
ایران و باشگاه استقالل یک تیم رسانه ای هماهنگ و قدرتمند را 
 پشت س��ر خودش دارد که به فراخور زمان دس��ت به کار شده و 
جوسازی های الزم را به سود قلعه نویی و باشگاه استقالل انجام 
می دهند. کافی است به آرش��یو بزرگ ترین خبرگزاری دولتی 

ایران رجوع کنید تا متوجه شوید که قلعه نویی چگونه به صورت 
هفتگی و هماهنگ مصاحبه هایش را تحویل اهالی فوتبال ایران 
می دهد و بعد هم با استفاده از قانون با پنبه سر بریدن، حرفش را 
 به کرسی می نش��اند.  هنوز دو هفته از ماجرای بازی کردن پسر 
قلعه نویی در بازی تدارکاتی استقالل و پیکان و درگیری سرمربی 
استقالل با یکی از هواداران سکونشین و نمایش عکس های آن در 
برنامه نود نگذشته بود که تیم رسانه ای قلعه نویی دست به کار شد 
و به صورت نامحسوس با ورود به زندگی خصوصی فردوسی پور 
 س��عی کرد کفه ت��رازو را در این دعوا به س��ود س��رمربی آبی ها 

سنگین تر کند.
داستان منزل 15 میلیارد تومانی فردوسی پور در تهران، حضور 
برادر ع��ادل یعنی امیر در کش��ور آلمان و ش��ایعه داللی او برای 
بازیکنان دو رگه تیم ملی در این کشور و حتی بحث ازدواج دوم 
فردوسی پور تبدیل به داس��تانی دراماتیک برای زیر سؤال بردن 
میزان درآمد مجری محبوب برنامه نود ش��د و ب��ا وجود این که 
هنوز پاس��خ صریحی از جانب عادل به این ادعاها داده نشده، اما 
برنامه امش��ب فرصت خوبی را در اختیار مجری س��اختار شکن 
صداوسیمای ایران قرار می دهد تا به مانند برنامه هفته گذشته 
با بغضی بی س��ابقه در مقابل دوربین های تلویزیونی از خجالت 
قلعه نویی و همکارانش دربیاید و بای��د دید که عادل با آن هوش 
مخصوص به خودش چگونه می تواند از این حمله پاتک گونه تیم 

رسانه ای امیر قلعه نویی جان سالم به در ببرد. 

راند دوم از مرحله اول حذفی رقابت های 
نجمه 
لی��گ برتر بس��کتبال امروز ب��ا مصاف کرمی

مدعیان در چهار شهر برگزار می شود و 
تیم های بازنده با بیم و امید بازی های دوم  خود را برگزار خواهند 
کرد و تیم های برنده برای نزدیک تر شدن بیشتر به نیمه نهایی 
تالش می کنند. تیم بس��کتبال فوالماهان در ای��ن مرحله تیم 
صنایع ماهشهر را پیش رو دارد که به واسطه شکست این تیم در 
بازی اول، از شانس باالیی برای رسیدن به مرحله بعد برخوردار 
است. تیم صنایع ماهشهر در دیدار قبلی همه آنچه را که داشت 
برای پیروزی در خانه اس��تفاده کرد و حتی بازیکن خارجی دوم  
این تیم هم نمای��ش خوبی از خ��ود برجای گذاش��ت، اما مانع 
شکست تیمش در خانه نشد. هر دو تیم شرایط حساسی دارند؛ 
تیم ماه��ان برای حفظ برت��ری و تکرار دوباره پی��روزی باید در 
ورزشگاه مخابرات اصفهان از شاگردان علی توفیق میزبانی کند. 
کوچک ترین لغزشی شرایط را برای تیم اصفهانی دشوار می کند، 
از طرفی ماهش��هری ها بدش��ان نمی آید بازی را به راند س��وم 
بکشانند، بلکه کورسوی امیدی برای حضور در مرحله بعد داشته 

باشند. 
 اوشین ساهاکیان: صنایع تمرکز نداشت

فوروارد تیم بس��کتبال فوالدماهان بازی ام��روز تیمش مقابل 
صنایع ماهشهر را دش��وار توصیف می کند و می گوید:» آنها در 
بازی اول فکر نم��ی کردند که ماهان اینطور ق��وی عمل کند  و 

از طرفی تمرکز الزم را هم نداش��تند. صنایع، تیم بزرگی است. 
آنها دور قبل زنجان را شکست دادند و تیم ما را هم خیلی تحت 
فش��ار قرار دادند، بنابراین بازی راحتی هیچ یک از دو تیم امروز 
نخواهند داشت. اوشین س��اهاکیان می گوید: صنایع ترکیبی از 
بازیکنان جوان و باتجربه خوبی دارد و چیزی برای از دست دادن 
دارد، به همین دلیل با همه توان در برابر ما حاضر خواهد ش��د و 
ما باید با برنامه مقابل این تیم بازی کنیم. وی به شرایط تیمش 
هم اشاره می کند و معتقد است تیمش در مدت اخیر توانسته به 
مرز هماهنگی ایده آل دست یابد: در حال حاضر به خاطر تغییر 
روند تمرینات و حضور هر دو بازیکن خارجی در زمین هماهنگی 
بازیکنان با هم بیش��تر و بهتر ش��ده و روز به روز این روند رو به 
بهبودی است. به اعتقاد اوشین، همت و غیرت بازیکنان در ادامه 
راه حرف اول را برای این تیم می زند: همه چیز به خود بازیکنان 
بستگی دارد. ما از شرایط خوبی برخوردار هستیم و باید با دقت و 
تمرکز بقیه راه را تا رسیدن به فینال دنبال کنیم. وی درخصوص 
حریف بعدی تیمش در نیم��ه نهایی رقابت های لیگ می گوید: 
 به نظر من مه��رام صعود خواهد ک��رد، اما امس��ال پیش بینی

بازی ها خیلی سخت شده؛ چرا که پنج تیم باالی جدول تقریبا 
در یک سطح قرار دارند و کوچک ترین اشتباه از سوی تیم قوی تر 
می تواند فرصت را برای صعود تیم ضعیف تر فراهم کند. مطمئنا 
 بازی مهرام و دانش��گاه آزاد، س��خت و دش��وار خواهد بود و تیم 

صعود کننده از قبل قابل پیش بینی نیست. 

قلعه نویی کوتاه نمی آید

رونمایی از زندگی خصوصی فردوسی پور!
ماهان- صنایع ماهشهر؛ ساعت16

هنرنمایی آسمانخراش های ماهان در راند دوم



یادداشت

تکمیل تصفیه خانه فاضالب لردگان 
140 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل و راه اندازی 
تصفیه خانه فاضالب شهرس��تان ل��ردگان، نیازمن��د140 میلیارد ریال 

اعتبار است.
اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار فارس در ش��هرکرد اظهار داش��ت: تا 
پایان سال جاری طرح های آب شرب ش��هرهای اردل و لردگان از طریق 
استحصال آب های س��طحی تأمین ش��ده و تصفیه خانه فاضالب شهر 
هفش��جان به بهره برداری می رس��د. وی با بیان این ک��ه آب مورد نیاز 
شهرهای اردل و لردگان از طریق استحصال آب و انتقال آن از چشمه های 
دره بهشت آباد و برم تأمین می شود، افزود: تأمین آب مورد نیاز شهروندان، 
رفع کمبود آب و دسترسی آسان شهروندان به آب شرب سالم و بهداشتی، 
هدف استفاده از آب های سطحی است. یزدانی با اشاره به احداث نخستین 
تصفیه خانه شهر سامان افزود: این تصفیه خانه در مجاورت زاینده رود در 
دست س��اخت بوده و تاکنون بیش از30 درصد پیش��رفت داشته است. 
مدیرعامل آبف��ای چهارمحال و بختیاری با اش��اره به ض��رورت احداث 
تصفیه خانه آب در شهرکرد گفت: ساخت تصفیه خانه آب برای شهرکرد 
مورد تأکید شرکت مهندسی آبفای کشور است که در دست پیگیری بوده 
و شرکت آب منطقه ای استان به عنوان مجری تأمین آب شرب، ملزم به 
احداث تصفیه خانه آب شده است. وی افزود: در شهرکرد مشکلی از لحاظ 
کمیت آب نداریم و این افت فشار، ممکن است موردی باشد و در برخی 

مناطق به لحاظ قدیمی بودن شبکه ها این افت فشار به وجود می آید.

خبر ویژه

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
چهارمحال و بختیاری 

حجت االسالم و المسلمین سید محمد طباطبایی
باید ترویج قرآن را در کش��ور جدی بگیریم، چرا که امروزه دش��من، 
مردم، دین و اعتقادات ملت و والیت و دینمداری آنها را هدف گرفته 
است. وی دانش آموزان و فرهنگیان و جوانان را سرمایه معنوی جامعه 
عنوان کرد و گفت: امروز بزرگ ترین تهدید دشمن، بی تفاوت کردن 
جوانان نس��بت به اسالم و قرآن است که باید با ترویج احکام و آیات 
نورانی قرآن با تهدیدها و توطئه های دشمنان مقابله کنیم. اگر بتوانیم 
رون��د آموزش و تعلیم قرآن را در تمام س��طوح س��نی و بعد از ورود 
به تحصیل رس��می فرزندان 
در مدرس��ه و یا مقاطع باالتر 
و ب��ا توج��ه به نی��از جامعه 
در برخ��ورداری از تعالی��م و 
آموزه های قرآن، ادامه دهیم 
افق ه��ای  ش��اهد  می ت��وان 
روشن در زمینه فعالیت های 

قرآنی بود. 

والیتمداری و اعتقادات جامعه 
هدف امروز استکبار است

چهره روزیادداشت
2 فیلمنامه از هنرمندان استان به جشنواره حسنات راه یافت

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: دو فیلمنامه از هنرمندان حوزه هنری 
استان به بخش مسابقه جشنواره ملی حسنات راه یافت.  حجت اله شیروانی اظهار داشت: 

حوزه هنری توانسته خود را به عنوان ساختاری در کنار دیگر نهادهای موجود، مطرح کند.
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از صدور42فقره پروانه اکتشاف معدن در این استان خبر داد.

رحمن کرم��ی در گفتگ��و با خبرن��گار فارس در ش��هرکرد 
 اظهار داشت: رشد و توس��عه اقتصادی در گذر زمان، یکی از

مهم ترین شروط پویایی همه کشورهای جهان است. این مهم 
در کشورهای صنعتی توسعه یافته، یکی از ارکان اصلی نظام 
اقتصادی بوده و موتور محرکه اصلی توس��عه نظام سیاسی و 
اجتماعی آن جوامع محسوب می ش��ود. وی افزود: با نگاهی 
کلی به سیستم اقتصادی کش��ورهای توسعه یافته و در حال 
توس��عه، یک قاعده کلی درمورد اقتصاد همه کشورها صادق 
است؛ نهادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل 
گرفته در جوامع، در نتیج��ه کنش متقاب��ل و رفع نیازهای 
ضروری به وجود آمده و متناس��ب با فرهنگ و س��اختار هر 
جامعه ای ش��کل گرفته و در گذر زمان، ب��ا افزایش گردش 
اطالعات و نیاز به اتکا به قاعده خود ترمیمی، مراحل تکامل 
و رش��د را طی کرده اس��ت.کرمی تأکید کرد: در این مسیر 
کش��ورهای مختلف، با توجه به موقعیت ذخایر و بهره مندی 
از پتانسیل های مختلف، مس��یر توسعه را مشخص می کنند، 
ولی نکته مشترک در مس��یر توسعه اکثر کش��ورها، اتکا به 
پتانسیل ها و تبدیل آن با باالترین بهره وری به سرمایه مولد 

است.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 

منابع معدنی را یکی از مهم ترین مزیت های نس��بی کش��ور در 
ورود به توس��عه صنعتی برش��مرد و گفت: حرکت در مسیر گذر 
از مزیت های نس��بی به رقابتی و کاهش س��هم منابع و افزایش 
س��هم تکنولوژی در ارزش افزوده، ارزش ذاتی خ��ود را در طول 
زنجیره ارزش حفظ کرده است. وی خاطرنش��ان کرد: براساس 
پتانسیل های معدنی موجود در اس��تان در حال حاضر42 فقره 
پروانه اکتشاف در سطح استان با سطح تحت پوشش 35 کیلومتر 
مربع و پیش بینی سرمایه گذاری 8 هزار میلیون ریالی در دست 

اجراست.

چهارمحال و بختیاری 147 معدن فعال دارد
کرمی تعداد معادن فعال در سطح استان را 147 معدن برشمرد و 
افزود: این معادن با ظرفیت تولید افزون بر 8 میلیون تن انواع مواد 

معدنی در سطح استان فعال است.
وی با اشاره به انواع مواد معدنی اس��تخراج شده از سطح معادن 
اس��تان ادامه داد: مواد معدن��ی از جمله  مرمری��ت، آرژیلیت و 
بوکسیت، سنگ گچ، سنگ الشه، سیلیس و مواد اولیه، سیمان 
با سرمایه گذاری483 میلیارد ریال از س��طح معادن این استان 
اس��تخراج می ش��ود. رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمح��ال و بختیاری خاطرنش��ان کرد: معادن این اس��تان با 
اشتغالزایی یک هزار و323 نفر توانسته با ایجاد فرصت های شغلی 
پایدار و مطمئن نقش مهمی را در اقتصاد استان و کشور ایفا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمح��ال و بختیاری گفت: با 
تس��هیل علم آموزی و گس��تردگی فضاهای علمی در کشور 
باید گفتم��ان و آرمان های انقالب اس��المی را ب��ه جهانیان 

بشناسانیم.
علیرضا کریمیان در آئین بهره برداری از دانشگاه فرهنگیان 
در استان اظهار کرد: علم آموزی توفیق بسیار بزرگی است که 
نصیب انسان می شود، بر همین اساس با تسهیل علم آموزی و 
گستردگی فضاهای علمی در کشور باید گفتمان و آرمان های 

انقالب اسالمی را به جهانیان بشناسانیم.
وی با اشاره به نقش و جایگاه معلمان در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش افزود: دس��تیابی به سیس��تم آموزش��ی 
پویا نیازمند نقشه راه اس��ت، بنابراین صاحبنظران تعلیم و 
تربیت باید با همفکری و تعامل، تحول��ی عظیم در آموزش 
کش��ور پدید آورند.کریمیان خاطرنش��ان کرد: در این سند 
مباحث مهمی ش��امل نقش خانواده، دانش آم��وز و به ویژه 
معلم مورد تأکید قرار گرفته اس��ت، به ط��وری که برای هر 
یک از این موضوعات یک برنامه مدون طراحی ش��ده است.

 مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری همچنین از 
 وجود نظ��ام رتبه بندی در این س��ند تح��ول بنیادین خبر 
 داد و گف��ت: در گذش��ته ف��ردی که ب��ه عنوان معل��م وارد 
 سیس��تم آموزش و پرورش می ش��د تا زمان بازنشس��تگی 
صرفا یک معلم باق��ی می مان��د و رتبه او افزای��ش چندانی 

نداشت، ولی با وجود این س��ند، معلم به مرور زمان با کسب 
مدارج علم��ی باالتر و نوآوری در فعالیت هایش در س��اختار 
آموزش و پرورش ب��ه رتبه و جایگاه ارزش��مند خود خواهد 

رسید.
وی تصریح کرد: آموزش به س��ایرین، از چن��ان اهمیتی در 
کش��ور برخوردار اس��ت که ریاس��ت هیأت امنای دانشگاه 
فرهنگیان کشور را رییس جمهور بر عهده گرفته و این مسأله 

نشانگر اهمیت جایگاه دانشگاه است.
کریمیان آموزش در دانشگاه ها را الزامی دانست و اضافه کرد: 
این مکان نباید صرفا مانند سایر دانشگاه ها مکان علم آموزی 
باشد، بلکه باید با آموزش قرآن و نهج البالغه ابتدا به تهذیب 
نفس پرداخته شود، چراکه دانشجویی فرصت مناسبی برای 

خودسازی است.
این مس��ئول ادامه داد: نظام جمهوری اسالمی یک میراث 
گرانبهاست که با رهبری پیامبرگونه رهبر معظم انقالب در 
اختیار ماست، ما نیز باید ابتدا با آموزش خود فرصت حفظ و 

نگهداشت این میراث را به سایرین انتقال دهیم.
دانش��گاه فرهنگی��ان چهارمح��ال و بختی��اری  ب��ا حضور 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختی��اری، رییس هیأت 
امن��ای دانش��گاه فرهنگیان، مدی��رکل آم��وزش و پرورش 
چهارمح��ال و بختیاری و معاون اجتماع��ی نیروی انتظامی 

چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

آموزش به 
سایرین، از چنان 
اهمیتی در کشور 
برخوردار است 
که ریاست هیأت 
امنای دانشگاه 
فرهنگیان کشور 
را رییس جمهور بر 
عهده گرفته است

 نکته مشترک 
 در مسیر 
توسعه اکثر 
کشورها، اتکا 
به پتانسیل ها 
و تبدیل آن با 
باالترین بهره وری 
 به سرمایه 
مولد است

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد

 صدور42 فقره پروانه اکتشاف معدن 
در چهارمحال و بختیاری

 گستردگی فضاهای علمی 
سبب بسط گفتمان انقالب در جهان می شود
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ابالغ وقت رسیدگی
7411 در خصوص پرونده کالس��ه 1892/91 ش 33 خواهان س��جاد عسگری 
نژاد دادخواس��تی مبنی بر انتقال س��ند یک دس��تگاه خودروی س��واری پیکان 
م��دل 83 به ش��ماره انتظامی 254 س 13 ایران 81 به انضمام مطلق خس��ارات 
ب��ه طرفیت حس��نعلی مطلبی- ف��رود فرهاد یونک��ی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/1/27 س��اعت 12 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم 
را اخ��ذ نمایی��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7412 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1872/91 خواه��ان پروانه نوع پرس��ت 
دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم صلح نامه رسمی مقوم به بیست و یک میلیون 
ریال و خس��ارت دادرس��ی و هزینه ها به طرفیت ربابه نوع پرست تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/1/24 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر شعبه هش��تم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7413 در خصوص پرونده کالس��ه 1850/91 خواه��ان هادی علیزاده با وکالت 
آقای علی جزینی دادخواس��تی مبنی بر انتقال س��ند کامیون خ��اور به طرفیت 
شهرام اسالمی فرزند جمال تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 92/2/1 س��اعت 10/30 تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7414 آقای محس��ن مهوری حبیب آبادی با وکالت خانم ماه مفید شمس دارای 
شناس��نامه شماره 3452 به شرح دادخواس��ت به کالسه 6419/91 ح 10 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدال��ه مهوری حبیب آبادی بشناس��نامه 91 در تاریخ 91/9/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: هش��ت 
 پس��ر و چهار دختر و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- محمدرضا مهوری 
حبیب آبادی ش ش 90 )پس��ر متوفی(، 2- علیرضا مهوری ش ش 12090 )پسر 
متوف��ی(، 3- مجی��د مهوری حبیب آبادی ش ش 49 )پس��ر متوفی(، 4- س��عید 
مهوری ش ش 2514 )پسر متوفی(، 5- مهدی مهوری حبیب آبادی ش ش 3988 
)پس��ر متوفی(، 6- حمید مهوری حبیب آبادی ش ش 2739 )پس��ر متوفی(، 7- 
محسن مهوری حبیب آبادی ش ش 3452 )پسر متوفی(، 8- بهزاد مهوری حبیب 
آبادی ش ش 1271791536 )پس��ر متوف��ی(، 9- زهرا محوری حبیب آبادی ش 
ش 75064 )دخت��ر متوفی(، 10- ندا محوری حبیب آبادی ش ش 10810 )دختر 
متوفی(، 11- سمیرا محوری حبیب آبادی ش ش 4273 )دختر متوفی(، 12- مینا 
 محوری حبی��ب آبادی ش ش 1270739409 )دخت��ر متوفی(، 13- فاطمه عرب 
محمدآبادی ش ش 4 )همس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 

 و ی��ا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه 
به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7415 کالس��ه پرونده: 461/91، شماره دادنامه: 966، مرجع رسیدگی: شعبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر باقرصاد نش��انی: اصفهان خ امام 
خمین��ی روبروی پمپ بنزین نقش جهان اتوگالری ش��باهنگ، وکیل: حس��ینعلی 
احمدی نش��انی: خیابان ش��یخ صدوق شمالی س��رو ط 5 پالک 19، خواندگان: 
1- فاطمه شجاعی 2- محمد ناظمی هر دو مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی 
مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی آقای اکبر باقرصاد 
ب��ا وکالت آقای حس��ینعلی احمدی بطرفیت 1- خانم فاطمه ش��جاعی 2- محمد 
ناظمی بخواس��ته مطالبه مبلغ پنج��اه میلیون ریال وجه یک فقره چک ش��ماره 
360166 عهده بانک س��په به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 

س��په که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینک��ه خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حض��ور نیافته و دلیلی 
که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته بر ش��ورا ثابت است لذا 
به اس��تناد مواد 310 و 313 و 314 قانون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ چهل و هش��ت هزار ریال و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی  از سوی 
بان��ک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در ح��ق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره نس��بت ب��ه خوانده ردیف اول غیاب��ی و ظرف 20 روز 
پ��س از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. ش��ورا دعوی را نس��بت 
ب��ه خوانده ردیف دوم به اس��تناد بند 2 ماده 107 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
 قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7416 کالس��ه پرونده: 460/91، شماره دادنامه: 967، مرجع رسیدگی: شعبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حجت شهبازی نشانی: اصفهان خ امام 
خمین��ی روبروی پمپ بنزین نقش جهان اتوگالری ش��باهنگ، وکیل: حس��ینعلی 
احمدی نش��انی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مجتمع سرو طبقه 5 پالک 19. 

خواندگان: 1- فاطمه ش��جاعی 2- محمد ناظمی هر دو مجهول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی آقای حجت 
ش��هبازی با وکالت آقای حسینعلی احمدی بطرفیت 1- خانم فاطمه شجاعی 2- 
محمد ناظمی بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 
360165 عهده بانک س��په به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک 
س��په که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که 
اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا 

به اس��تناد مواد 310 و 313 و 314 قانون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ چهل و دو هزار ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی  از سوی بانک 
مرک��زی برعه��ده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره نس��بت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. ش��ورا دعوی خواهان را نسبت به 
خوانده ردیف دوم به اس��تناد بند 2 ماده 107 قانون آئین دادرس��ی مدنی قرار 
رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ
7417 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
میدان قدس خیابان دکتر شهید بهش��تی تقاطع دوم کوچه شهید محمد)محسن( 
صادقی، کالس��ه پرونده: 453/91 حل 4، وقت رسیدگی: ساعت 4/40 بعدازظهر 
مورخه 91/12/6، مش��خصات خواهان: نام حس��نعلی نقدعل��ی نام پدر: عباس، 
مقیم: خمینی ش��هر خ ش��هید صدوقی جنب قرض الحس��نه رض��وی تعمیرگاه 
موتورسیکلت نقدعلی، مشخصات خوانده مجهول المکان: نام سید شاهین نقوی 
نام پدر: نصراله خواس��ته و بهای آن: انتقال س��ند مالکیت موتورسیکلت هوندا 
125cc شماره ش��هربانی 46526-تهران 21 مدل 82، دالیل خواهان: کپی کارت 
موتورس��یکلت و س��ند مالکیت، گردش کار: خواهان خوان��ده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواس��ت و مس��تندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه 
به این ش��ورا نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
 مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر

ارزیابی ثمنیه اعیانی
7419 شماره: 6644 سرکار خانم گلسر دهقانزاده نظر به اینکه مالک بهای ثمنیه 
اعیانی شش��دانگ پالک 1967 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان می باش��ید و پ��الک مذکور تفکیک و به پالک های 5240 
و 5241 و 1967 باقیمانده تبدیل گردیده و کارش��ناس رس��می دادگستری طی 
ارزیابی ش��ماره های 134 و 133 و 91/110/132 مورخ 91/11/16 اعالم نموده 
پ��الک مذکور فاقد هرگونه ارزش ثمنیه اعیانی بوده اس��ت لذا مراتب آگهی و از 
تاریخ انتش��ار آن ب��ه مدت یکماه فرصت دارید چنانچه نس��بت به ارزیابی فوق 
الذکر اعتراض دارید به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن 
را به این اداره ارائه نمائید. در غیر این صورت بهای ثمنیه اعیانی اسناد مالکیت 
 پ��الک مذکور حذف می گردد. م الف/ 342  عصاری- رئیس اداره ثبت اس��ناد 

و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
7420 ش��ماره: 6713 آق��ای س��ید مرتض��ی طبائی��ان اح��دی از ورثه س��ید 
می��رزا آق��ا طبائیان باس��تناد دو برگ استش��هادیه محلی که هوی��ت و امضاء 
مش��هود رسمًا گواهی ش��ده و مدعی است که س��ند مالکیت 42 سهم مشاع از 
1200 س��هم شش��دانگ مزرعه حس��ن آباد پالک 27 دهس��تان گرمسیر بخش 
هف��ده ثبت اصفه��ان که در صفح��ه 143 دفتر 86 امالک بنام روح اله فارس��ی 
ثب��ت و س��ند ص��ادر و تس��لیم گردیده و طی س��ند انتق��ال ش��ماره 4337-
 1327/11/20 دفتر 50 تمامت 42 س��هم مش��اع از 1200 س��هم ششدانگ را به 
س��ید میرزا آق��ا طبائیان فرزند س��ید محمدعل��ی انتقال نموده که س��ید میرزا 
آق��ا طبائی��ان نی��ز تمام��ت 15 س��هم از مالکیت خویش را ذیل س��ند رس��می 
ش��ماره 4578-1328/3/25 دفت��ر 50 اردس��تان بغی��ر انتقال قطع��ی نموده و 
ب��ه حکای��ت دفتر ام��الک معامله ای انج��ام نگردیده و در اثر اس��باب کش��ی 
 مفقود ش��ده اس��ت نظر به اینکه درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی نموده 
طبق م��اده 120 اصالحی آیین نام��ه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا 
وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د ی��ا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تس��لیم خواهد شد. م الف/ 343 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره

تأسیس
7423 شماره: 3050/الف 91/103 آگهی تأسیس شرکت سروش پاسارگاد ترابر 
با مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/10/18 تحت شماره 48848 و 

شناسه ملی 10260672040 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/10/18 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام 
امور صادرات و واردات و خرید و فروش و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
و ه��ر گونه فعالیت های مجاز که مربوط به موضوع ش��رکت می باش��د و اخذ 
وام و تس��هیالت از بانک ها و مؤسسات دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق 
اهداف شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخل 
و خ��ارج کش��ور. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود. 3- مرکز 
اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان نظرشرقی کوچه 
مهرگان پالک 29 کدپس��تی 8173785973- تلفن: 03116249795. 4- سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
س��عید تقیان به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم س��ارا پارسی به سمت 
عضو هیئت مدیره. 3-5- خانم س��ارا پارس��ی به س��مت مدی��ر عامل به مدت 
نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
و تعهدات ش��رکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: 
 طبق اساس��نامه. م الف/ 17264 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7424 ش��ماره: 3034/ال��ف91/103. آگه��ی تاس��یس ش��رکت فنی مهندس��ی 
مهیا الکتریک س��پاهان س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1391/10/17 
تح��ت ش��ماره 48922 و شناس��ه مل��ی 10260671926 در ای��ن اداره به ثبت 
رس��یده و در تاری��خ 1391/10/17 از لحاظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده 
و خالص��ه اظهار نامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتش��ار زاین��ده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: 
 ارائه کلی��ه فعالیت های بازرگان��ی اعم از خرید و فروش ص��ادرات و واردات 
کلی��ه کااله��ای مجاز بازرگان��ی و ترخیص کاال از گمرکهای کش��ور ش��رکت 
اخ��ذ وام و اعتب��ار و  در مناقص��ات و مزای��دات دولت��ی و خصوص��ی – 
تس��هیالت از بان��ک های دولت��ی و خصوصی و مؤسس��ات مال��ی و اعتباری 
در جه��ت تحق��ق اهداف ش��رکت- انعقاد ق��رارداد با ش��رکت ه��ا- ارگان ها 
 و اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی انج��ام کلیه پ��روژه ه��ای تأسیس��اتی برق 
و هر آنچه با موضوع ش��رکت در ارتباط اس��ت. انجام کلیه عملیات مربوط به 
طراحی، نظارت یا اجرای پروژه های عمرانی- ساختمانی ابنیه و راهسازی- پل 
س��ازی- سدسازی- صنعت و معدن- آب و فاضالب و گاز و برق- گرمایشی- 
سرمایش��ی- ساختمان- وسایل انتقال آسانس��ور و پله برقی- ساخت و نصب 
اس��کلت فلزی و بتنی- کابل کش��ی سیم کش��ی نصب تیرهای برق- ساخت و 
نصب و اج��را و تعمیر و نگهداری تابلوهای برق صنعتی- برق قدرت- فش��ار 
متوس��ط- فش��ار ضعیف- و س��اختمانی و نصب دکل های برق- نصب و راه 
اندازی پس��ت های برق فش��ار باال- متوس��ط و ضعیف. 2- مدت ش��رکت: از 
تاری��خ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان 
– ش��هر اصفهان – خیابان کاوه پل چمران پش��ت پمپ بنزین کوچه آزادی جنب 
دبستان اندرزگو کدپس��تی: 8138969161- تلفن: 03114407989. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی 
گواهی بانکی ش��ماره 9506مورخ 1391/09/27 نزد بانک ملت ش��عبه چهارراه 
نورباران پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می 
باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم آزاده اکبری به سمت رئیس هیئت 
مدیره. 2-5- خانم س��پیده اکبری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
مرتضی اس��ماعیلی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مرتضی اسماعیلی 
به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعام��ل: مدیرعامل مجری 
مصوب��ات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و عل��ی البدل: 1-8- خانم 
اعظ��م عباس��یان به عن��وان بازرس اصل��ی. 2-8- خان��م مریم عباس��یان به 
 عن��وان ب��ازرس علی الب��دل. آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری اصفهان 



طراحان انگلیس��ی چادر معلق در هوایی به شکل سفره ماهی 
طراحی کرده اند که ترکیبی از ننو و چادر بوده و می تواند برای 

اقامت چهار نفر مورد اس��تفاده قرار گیرد .این چ��ادر معلق با 
  »Stingray «،توجه به شکل ظاهری و شباهت به سفره ماهی
نامیده می شود که به وسیله سه تسمه به درختان متصل شده 
 و از تماس ک��ف چادر با زمی��ن به ویژه در مناطق س��نگالخ و 

برف گیر جلوگیری می کند.
وزن چادر معلق Stingray  حدود ش��ش کیلوگرم است که با 
اتصال تس��مه ها به بدنه درختان در مدت کمتر از پنج دقیقه 
آماده استفاده می ش��ود. دسترس��ی به داخل چادر از قسمت 
کف یا دِر کناری به وس��یله یک نردبان تاشو امکان پذیر است 
که فضای کافی برای اقامت چهار نف��ر را فراهم می کند. لوازم 

جانبی از جمله محفظه قرار دادن وس��ایل، گیره برای آویزان 
کردن کفش ها و جیب های داخلی برای قرار دادن گجت های 
الکترونیک در نظر گرفته شده است. چادر اقامتی معلق توسط 
شرکت Tentsile  طراحی شده اس��ت و برای تکمیل نهایی و 

آغاز عرضه تجاری، به جذب سرمایه گذار نیاز دارد.
با توجه به انعطاف پذیری، وزن س��بک و کارای��ی باالی چادر 
معلق، سازمان ملل و ارتش استرالیا تمایل خود را برای حمایت 
از این طرح اعالم ک��رده اند که می تواند یک س��رپناه موقت و 
کم هزینه را برای س��اکنان مناطق آس��یب دیده یا س��ربازان 

فراهم کند.

دانشمندان دانشگاه براون نشان داده اند که اسکن های مغزی 
می تواند میزان دوام عش��ق در میان زوج ه��ا را تخمین بزنند.

دانشمندان متوجه الگوهایی در فعالیت مغزی داوطلبان شدند 
که اخیرا عاشق شده و دریافتند که می توان دوام این عشق را تا 

سه سال بعد پیش بینی کنند.
این یافته ها نشان داده که حتی زمانی که این داوطلبان ادعای 
عشق حقیقی داش��تند، محققان با بررسی فعالیت نورون های 
مغزی آنها می توانس��تند ق��درت این احساس��ات و دوام آن را 
داده شد و از آنها خواسته شد تا خاطرات خود را در زمان اسکن تشخیص دهند. به این داوطلبان تصاویری از همسر آنها نشان 

مغزی مرور کنند. هنگامی که مغز داوطلبان از فعالیت بیشتری 
در منطقه هس��ته دمی که مس��ئول واکنش احساسی در برابر 
زیبایی بصری بوده و فعالیت کمتر در قشر اوربیتوفرونتال میانی 
که مسئول انتقاد و قضاوت است، برخوردار بود،  رابطه زوج ها 
بیشتر دوام پیدا می کرد. جالب اینجاست که مراکز لذت جویی 
در مغز زوج هایی که بیشتر با هم می ماندند، از فعالیت کمتری 
برخوردار بودند. دانش��مندان می گویند که کاهش فعالیت در 
این منطقه که به اعتیاد و پاداش جویی مرتبط بوده، با احساس 

بی نیازی و رضایت ارتباط دارد.

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دو شنبه  30 بهمن  1391 | 7 ربیع الثانی   1434
شماره 982 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 982  , Fabrury 18     ,2013
8 Pages

شاهراه موفقیت
نکته ای که در فلسفه کاری شخصی 
شما باید اصالح شود، قدر و منزلت 
کارهاست. البته اعتراف می کنم که 
این امر، واقعا سخت است. به فرض 
اگ��ر ق��رار باش��د که حت��ی من، 
به عنوان نویسنده این سطرها را سِر 
ارزش  ک��ه  بگذارن��د  کاری 
اجتماعی اش کم اس��ت، بالشک 

باید با شک و تردید بسیاری این کار را انجام بدهم.

سرچشمه گل آلود است
چرا خیلی ها به کارشان عالقه  ندارند؟ به راحتی تمام، چون نمی دانند 
برای چه دارن��د کار می کنند. اگ��ر آدمی بداند که برای چ��ه دارد کار 
می کند، آن وقت اس��ت که می تواند به کارش نیز عش��ق ب��ورزد. کار 
می تواند درآمدزا باش��د، می تواند درآمدزا نباشد. اولین تلقی از کار که 
باید اصالح شود، این است که همه کارها، الزاما درآمدزا نیستند. مادری 
که خانه را برای بچه ها و همسرش مهیا و آماده می کند، در حال انجام 
یکی از سخت ترین کارهای جهان است، اما کار او برای او هیچ درآمدی 
ندارد، آن هم در حالی که واجب و الزم است. نکته اینجاست که اگر این 
کار را، فرد دیگ��ری غیر از او بخواهد انجام بده��د، باید برای انجامش، 
وقت و هزینه صرف شود، اما این کار توسط او، فارغ از هر هزینه ای، به 

سرانجام می رسد.
مهم ترین نکت��ه در ایجاد عالقه ب��ه کار، اصالح و ایجاد فلس��فه کاری 
است. فلسفه؟ نترس��ید، قرار نیست از کلمات قلمبه س��لمبه استفاده 
کنیم. فلس��فه یعنی چرا، به همی��ن راحتی؛ یعنی م��دام کلمه چرا را 
مطرح می کنید و به هر حال در حد و ق��واره خودتان، برای این چراها،  
جواب هایی هم ردیف می کنید. مجموعه این جواب ها، می شود فلسفه 
شخصی شما. شما برای چه دارید کار می کنید؟ خیلی ها خواهند گفت 
برای پول، برای قس��ط، برای گذراندن زندگی و برای چرخاندن چرخ 
زندگی. احتماال اگر کسی را پیدا کنید که برای این سؤال، جواب بسیار 
خوبی داشته باشد و به این جوابش هم عالقه و ایمان کافی داشته باشد، 
باید کالهتان را هوا بیندازید، چون این افراد نه تنها در جامعه ما، که در 

بسیاری از جوامع دیگر در اقلیت هستند.
اگر جایی هس��تید و کاری برای انجام دادن دارید، ولی عالقه ای برای 
نثار کردن به کارتان ندارید، باید فلسفه کاریتان را بریزید روی کاغذ و 
اصالح آن را آغاز کنید، چرا که سرچش��مه این عالقه نداشتن، همین 

فلسفه معیوب کاری شماست.

همه کارها، مساوی  و محترمند
نکته بعدی که در فلس��فه کاری شخصی ش��ما باید اصالح شود، قدر و 
منزلت کارهاس��ت. البته اعتراف می کنم که این امر، واقعا سخت است. 
به فرض اگر قرار باشد که حتی من، به عنوان نویسنده این سطرها را سِر 
کاری بگذارند که ارزش اجتماعی اش کم اس��ت، بالشک باید با شک و 
تردید بس��یاری این کار را انجام بدهم، اما حقیقت این است که کارها، 
تفاوتی با هم ندارند. چه  کس��ی می تواند ثابت کند ک��ه کار یک رفتگر 
ش��هرداری از کار یک جراح  قلب بی مقدارتر اس��ت؟ جراح قلب، البته 
قدر و منزلت بیش��تری دارد، اما رفتگر ش��هر ما، چنین قدر و منزلتی 
ندارد. چرا؟ چون یک جراح، زمان و هزینه بیشتری را صرف کرده تا به 
چنین تخصصی رسیده است. او می تواند جان یک نفر را نجات دهد، اما 
مگر راننده یک اتوبوس بین شهری که در حال جابه جایی چهل و چند 
مسافر در یک گردنه صعب العبور اس��ت، جان چهل و چند انسان را به 
سالمت از این گردنه عبور نمی دهد؟ می بینید! خیلی سخت است چنین 
مقایسه ای. می گویند در ژاپن، روزها که وارد شهر می شوید، عده ای را 
می بینید که در پمپ بنزین ها، با لباس های فرم، مش��غول تمیز کردن 
داخل ماشین مشتریان می شوند، اما ش��ب ها همین افراد را با بهترین  
لباس ها می بینید جوری که اصال نمی توانید تشخیص دهید این افراد، 
همان افراد هستند. اصال هم خجالت نمی کشند. چرا؟ چون که در تفکر 
جمعی ژاپنی ها، کار کردن، نوعی افتخار است. مهم نیست که چه  کاری 
انجام می دهید. جامعه به همه کارها نیاز دارد. مهم این است که شجاعت 
انجام کار را داشته اید و دارید انجامش می دهید، به همین علت شایسته 
احترام هستید. متأسفانه این تفکر در کش��ورهایی مثل ما، کمی دچار 
ضعف و انحراف و انحطاط است. اصالح این امر، البته ابتدا از طرف خود 
ما باید صورت بگیرد. پس نکته بعدی، این است که کار، محترم است، هر 
کاری که باشد، البته مشروط به قانونی و مورد نیاز بودنش توسط جامعه.

فلسفه هایی برای عشق به کار
حاال ببینیم که بزرگان دینی ما به کار چگونه نگاه می کرده اند. حضرت 
امیر )ع( در این  مورد، نقلی نزدیک به ای��ن مضمون دارند که برای آزاد 
زیس��تن، باید چون بردگان کار کرد. البته در دنیای امروز که چیزی به 
اس��م برده نداریم، اگر هم باش��د، به این ش��کل تابلو و آشکارش وجود 
ندارد، اما در دنی��ای قدیم، طبقه ای بوده اند به نام ب��ردگان. این طبقه، 
یا در میدان های جنگی اسیر می ش��ده اند یا از طبقات پایین و خاصه از 
همان بردگان بوده اند که به وجود می آمده اند. بردگان، برای سخت ترین 
 کارها به کار گرفته می ش��دند. کس��ی هم به آنها ترحم نمی کرد. حاال 
حضرت امیر )ع( می فرمایند برای آزاد زیس��تن، باید مثل این برده ها، 
سخت و بی توقع کار کرد. در اینجا فلسفه کاری، آزاد زیستن است. از بند 
چه کسی؟ از بند کسانی که ممکن است با بخشیدن چیزی به ما، ما را در 
بند مادی و معنوی خودشان زندانی کنند. در جایی دیگر، یکی از ائمه 
اطهار را سخت مشغول کار کردن و عرق ریختن می بینند. به او می گویند 
که اگر در چنین حالتی مرگ شما فرا رسد، چگونه مرگی خواهد بود؟  
جواب می دهد که در حال عب��ادت خدا، چرا که ب��رای بی نیازی خود 
و اهل و عیال خودم از افرادی چون ش��ما، دارم ای��ن کار را می کنم. در 
اینجا فلس��فه کاری، بی نیازی و رفع نیاز افرادی است که اخالقا و عرفا 
و قانونا و از روی انس��انیت، مدیریت زندگی آنها با ماست و فلسفه های 
 کاری بس��یاری به این صورت وجود دارد. واقعا این همه فلس��فه های 

کاری ارزشمند، کافی نیستند تا به کارمان عشق بورزیم؟

 مازه��ای زمین��ی معم��وال در فضاهای بزرگ س��اخته 
می ش��وند و در ابتدا به ش��کل یک پارک با دیوارهایی از 
جنس شمشاد به نظر می رسد، اما با ورود به آن، همه چیز 
متفاوت می شود، چرا که پیدا کردن راه خروج کار بسیار 
سختی خواهد بود. در این مطلب نگاهی داریم به تعدادی 

از متفاوت ترین مازهای دنیا : 

طوالنی ترین ماز دنیا   
»النگ لیت« نام هزارتویی 
 در انگلس��تان اس��ت که

 به عن��وان طوالنی ترین 
هزارتوی دنیا نیز شناخته 
می شود. این ماز به وسیله 
طراح��ی ب��ه نام»گرگ 
برایت« در س��ال 1975 
س��اخته ش��ده اس��ت و 
فضایی به مس��احت 0/6 هکتار را پوش��ش داده اس��ت. 
 مس��یرهایی که در این ماز ق��رار دارد جمعا 2/7کیلومتر 
می شوند. هدف از ورود به این هزارتو رسیدن به مرکز آن 
است؛ جایی که یک ایستگاه برای استراحت و دیدن کل 

فضای ماز آماده شده است. 

 مزرعه هزارتوها 
 در سال 1996 برای اولین 
ب��ار درب پهناورتری��ن 
هزارتوی دنیا در آن زمان 
به روی عالق��ه مندان باز 
ش��د. این م��از در ش��هر 
تورین فرانسه قرار دارد و 
مساحت آن نزدیک به 4 
هکتار است. تنها در روزها 
اولیه بازگش��ایی این هزارتو، 85 هزارنف��ر در آن گردش 
کردند و البته بسیاری از آنها نتوانستند مسیر خود را پیدا 
کنند. نکته جالب اینجاس��ت که این ماز ب��ه عنوان یک 
مزرعه نیز استفاده می شود. دیواره های آن هرساله با گل 
آفتابگردان یا ذرت درست می ش��ود که سال بعد آنها را 

برداشت می کنند. 

 قدیمی ترین هزارتوی گل رز 
قدیم��ی تری��ن و البت��ه   
معروف ترین ماز استرالیا 
در ش��رق ش��به جزیره 
مورینگت��ون ق��رار دارد. 
عمده شهرت این هزارتو 
به علت قدمت نزدیک به 
200 س��اله آن اس��ت و 
 همچنی��ن در آن، ش��ما 
می توانید 217 نوع رز مختلف را پی��دا کنید که بر روی 
1200 شاخه جداگانه رشد می کنند. این ماز قدیمی ترین 

هزارتوی گل رز در دنیاست. 

 هزارتوی افسانه ای 
یکی از هزارتوهای کوچک   
 ام��ا بس��یار مش��کل را 
می توانید در ایتالیا پیدا 
کنید. گفته می شود این 
ماز تا اواخر قرن 8 ساخته 
 ش��ده باش��د و البت��ه 
از  یک��ی  عن��وان   ب��ه 
سخت ترین مازهای دنیا 
نیز ش��ناخته می ش��ود، از این رو نامی افس��انه ای بر آن 
گذاشته شده اس��ت که گفته می ش��ود در سال 1807 
ناپلئون نیز نتوانسته اس��ت با تمام خدم و حشم خود به 

مقصد این ماز دست پیدا کند و در آن گم شده است. 

هزارتوی همیشه سبز   
یک��ی از جال��ب تری��ن   
هزارتوهای دنیا در سال 
2001 در ایرلن��د افتتاح 
شد. این هزارتو به عنوان 
پهناورتری��ن هزارت��وی 
همیشه سبز دنیا شناخته 
م��ی ش��ود، چ��را ک��ه 
مس��احت آن نزدیک به 
1/1 هکتار است. این ماز از 6000 درخت سرخدار درست 
شده است که همه آنها به دست مردم ایرلند شمالی کاشته 
شده اس��ت. این ماز در تمامی طول سال باز است و مردم 

زیادی روزانه در آن گم می شوند.

پرونده الکترونیک سالمت 
در روستاها فعال می شود

طبق برنام��ه ریزی های صورت گرفته ب��ه زودی پرونده 
الکترونیک سالمت در روستاها فعال می شود .

محمد شریعتی رییس ستاد اجرایی پزشک خانواده گفت: 
تا به امروز بیش از 28 میلی��ون ایرانی اطالعات پایه خود 
را در سامانه سالمت ایرانیان درج کرده اند و از این تعداد، 
بیش از شش میلیون نفر از کل کشور در سامانه سالمت 
ایرانیان و پرونده الکترونیک س��المت ثبت نام و پزشک 
 خانواده خود را انتخاب کرده اند. وی با اش��اره به این که

به زودی با برنامه ریزی های انجام شده پرونده الکترونیک 
س��المت در بس��یاری از روس��تاها فعال می شود گفت: 
وزارت بهداشت از دو سال پیش الزامات راه اندازی پرونده 
الکترونیک سالمت در مناطق روستایی را فراهم کرده بود.

جالب ترین 
هزارتوهای دنیا  -316
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دانستنی

فناوری

خواندنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

محققان دانشگاه پرینستون در حال کار بر روی نوعی 
خالکوبی هس��تند که دیگران را از بیمار بودن فرد در 
مواقع ضروری آگاه می کند. این خالکوبی های فناوری 
پیشرفته که از رشته های طال و نقره ساخته شده اند 
می توانند چیزهایی مانند عفونت ه��ای باکتریایی را 
شناس��ایی کرده و دیگران را با ارس��ال پیام به آنها از 
 بیماری فرد آگاه سازند. این خالکوبی ها از آنتن هایی

برخوردار بوده که به طور بی سیم به رایانه های نزدیک 
درمورد بیم��اری فرد هش��دار فرس��تاده و وی را در 
دریافت کمک مورد نیاز یاری می کند. این ایده توسط 
مایکل مک آلپاین استاد دانشگاه پرینستون طراحی 
شده که اخیرا یک کمک هزینه برای گسترش این پژوهش و تبدیل این خالکوبی ها به واقعیت 
دریافت کرده است. مک آلپاین ایده این کار را از یک بیمار مبتال به آسم گرفته که در زمان حمله 
قادر به اطالع رسانی به دیگران درمورد ش��رایط خود نبوده، اما روی بازوی وی یک خالکوبی 
وجود داشت که از ابتالی وی به بیماری آسم خبر می داد. مک آلپاین امیدوار است که اکنون با 
کمک هزینه به دست آمده بتواند به زودی اختراع خود را در بیمارستان ها مورد آزمایش قرار 
دهد. وی همچنین امیدوار است بتواند زمان باقی ماندن آنتن ها را بر روی پوست که با شستشو 
از بین می روند، افزایش دهد. مک آلپاین س��ال گذشته نیز توانس��ت راهی را برای تشخیص 
بیماری فرد از روی تنفس وی طراحی کند. وی با قرار دادن یک نوع کربن فوق نازک موسوم به 
گرافن به همراه پپتیدهای حسگر بیماری بر روی یک نوار و خالکوبی آن بر روی دندان توانست 

عفونت را شناسایی کرده و اطالعات آن را برای کارکنان پزشکی ارسال کند.

یک دختر سه ساله در انگلیس با هوش بهری باالتر 
از اس��تیون هاوکینگ ب��ه عضویت انجمن منس��ا 
درآمد. آلیس آموس در آزمون هوش انجمن منس��ا 
توانست به نمره 162 دست یابد که با هوش برخی از 
برجسته ترین روشنفکران جهان قابل مقایسه است.

آلیس در انگلستان سکونت داش��ته و اصالتا روسی 
است و  در حال حاضر به زبان های روسی و انگلیسی 
تسلط دارد. وی در آزمون اس��تنفورد بینه که پنج 
عامل توانایی شناختی شامل استدالل سیال، دانش، 
اس��تدالل کمی، پردازش بصری مکان��ی و حافظه 
کاربردی است، توانس��ت به امتیاز 162 دست یابد.

هوش پیشرفته آلیس به این معنی است که او یکی از باالی یک درصدی هایی بوده که با هاوکینگ 
در یکجا قرار می گیرند. هاوکینگ هیچ گاه به طور رسمی امتیاز هوش بهر خود را اعالم نکرده، اما 
هوش بهر وی طبق برآوردها احتماال بین160 تا 165 اس��ت. آلیس زمان آزاد خود را به خواندن 
افسانه هایی از وپ و داستان های تخیلی دیگر پرداخته و همچنین عالقه مند به انجام تفریحاتی 
مانند خواندن، نقاشی و پرداختن به صنایع دستی اس��ت. آلیس پس از ارسال گزارشی توسط 
والدینش به پروفسور جوآن فریمن  روانشناس انگلیسی  وارد انجمن منسا شد. امتیاز هوش بهر 
آلیس باالتر از فهرستی از مشاهیر جهان همچون آبراهام لینکلن و بنجامین فرانکلین است که 
به ترتیب 128 و160 بوده اند.کودکان با سن کمتر از10 سال و نیم می توانند با ارسال شواهدی 
از نمره هوش بهر خود که در دو درصد باالیی قرار داشته، به عضویت منسا دربیایند.کوچک ترین 

عضو این انجمن » الیزه تان رابرتز« بود که در سال 2009 با سن دو سال و چهار ماه وارد منسا شد.

دانشمندان آمریکایی در اسکن های پرتو ایکس جدید خود 
دریافته اند که پابلو پیکاسو  بنیانگذار سبک معروف کوبیسم 
در نقاش��ی در برخی از تابلوهای معروف خود از رنگ نقاشی 

خانگی بهره برده است.
تاکنون رنگ استفاده شده توسط پیکاسو به صورتی اسرارآمیز 
باقیمانده بود و از مدت ها پیش دانشمندان بر این گمان بودند 
که این نقاش معروف از اولین هنرمندان ماهر - در استفاده از 
رنگ خانگی به جای رنگ های سنتی مورد استفاده نقاشان 
 دیگر برای دستیابی به یک س��بک براق- بوده که رد قلمو را 

به خوبی می پوشانده است.
اخیرا فیزیکدانان آزمایش��گاه مل��ی آرگ��ون در ایلینویز از 
نانوکاوشگر پرتو ایکس خود بر روی نقاشی »صندلی راحتی 
قرمز« که در سال 1931 تکمیل شده، استفاده کرده اند. این 

نانوکاشگر می تواند جزئیات را تا سطح ذرات رنگدانه مشاهده 
کرده و چیدمان عناصر ش��یمیایی خاص را در نقاشی نشان 
دهد.پژوهش جدید دانشمندان نشان داد که پیکاسو از رنگ 
لعابی استفاده کرده که با ترکیب شیمیایی دقیق اولین رنگ 

خانگی تجاری موسوم به Ripolin منطبق است. محققان 
 eBay با بررسی نمونه های نقاشی قدیمی موجود در سایت
رنگدانه این نقاش��ی را با رنگدانه تابلوهای دیگر در آن زمان 
مقایسه کردند. همچنین این پژوهش که از پرتو ایکس برای 
بررس��ی رنگدانه های نقاش��ی تا مقیاس30 نانومتر استفاده 
کرده بود، توانست با بررسی ناخالصی های خاص رنگ، منطقه 
تولیدکننده آن را نیز تعیین کند. به عقیده متخصصان هنری، 
پیکاسو احتماال برای دس��تیابی به یک تأثیر متفاوت نسبت 
به رنگ های روغنی قدیمی از رنگ لعابی Ripolin استفاده 
می کرده که به سرعت خشک شده و می توان آن را به شدت 
مخلوط کرد. در مقابل رنگ های خانگی به س��رعت خشک 
شده و اثرهایی مانند ابر و باد شدن رنگ یا ایجاد لبه یا حتی 

قطرات اضافی رنگ برجای می گذارد.

 فناوری خالکوبی 
برای آگاه سازی دیگران از بیماری فرد

 عضو جدید سه ساله »منسا« 
با هوش بهری باالتر از هاوکینگ

کشف راز نقاشی پیکاسو با رنگ خانگی

بارش برف سنگین 
در پورتلند آمریکا

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا می خواهد و 

خدا حق رااز حق دار دریغ نمی دارد.
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طراحی چادر اقامتی معلق در هوا

پیش بینی دوام عشق زوجین با اسکن مغزی

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

