
بفرمایید قشم به صرف همایش 

زندگی نامه  گابریل 
گارسیا مارکز 

 بیکاری به جان کار افتاده است 

زاینده رود حواشی همایش قشم را بررسی می کند

در انتخابات هیچ خبر 
محرمانه ای وجود ندارد 2

 رشد 5/13 درصدی 
مشترکان خانگی برق در6 ماه 47

ایجاد مشاغل خانگی طرحی موفق 
5برای کاهش بیکاری جامعه است

وظیفه همه ما
 ادامه راه شهداست

سنگ تمام اصفهانی ها برای کشتی

 ایران کشتی جهان را خاک کرد

سرلشکر پاسدارمحمدعلی جعفری در پیامی که چهارشنبه 
شب درگردهمایی س��رباز خاکی والیت در همدان قرائت 
شد، آورده است: بی شک مقام شهدا به قدری بزرگ و بلند 
مرتبه است که زبان ها و قلم ها از توصیف آن و چشم و دل 

از بیان آن ناتوانند. 

از »ج« جهاد تا »ج« 
جشنواره

س��ید علی نکویی متولد 1319 اصفهان، درخانواده ای 
مذهبی با تربیت اسالمی رشد کرد. او  که دارای لیسانس 
آموزش عالی است، ابتدا راه خود را با کسوت معلم وشغل 
تربیت آغاز ک��رد و در ادامه مس��یر در زمین��ه اقتصاد، 
سیاس��ت و فرهنگ انجام خدمت کرد که م��ی توان به 
فعالیت های مطبوعاتی وفرهنگی وی از جمله نمایندگی 
مجله  مکتب اسالم و همین طور نمایندگی نسل جوان، 
 انتش��ارات کتاب فصل و راه اندازی انتش��ارت قائم بین 

سال های40 تا 42 اشاره کرد. 
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تدارک 30 برنامه استقبال 
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 » همایش چند میلیارد تومانی برای رونمایی ازکتاب استاندار 
اصفهان و باق��ی قضایا + س��ند«؛ این جمل��ه مضمون خبری 
بود که روزهای گذش��ته نقل محافل خب��ری اصفهان، حتی 
 کشوری شد. خبری که دس��ت برخی از نزدیکان دولت را در 
ریخت و پاش ه��ای کالن رو می ک��رد تا دولتی ک��ه قرار بود 
 سدی در برابر ریخت و پاش های تشریفاتی باشد، خود در برابر

آرم��ان های��ش بایس��تد و دس��ت ب��ر قض��ا ای��ن ب��ار پای 
استاندارفرهنگی استان اصفهان در میان باشد. به این ترتیب 
برای دومین بار، نام علیرضا ذاکر اصفهانی با ولخرجی فرهنگی! 
گره خورد؛ نامی که دو سال قبل با انتشار نشریه ای به سبک و 
سیاق قاجار و به نام » آقای متفاوت« نقل محافل خبری کشور 
شد و البته هرگز ادامه آن از سوی هیچ مرجعی پیگیری نشد. 
طی سال هایی که کرسی استانداری اصفهان میزبان »ذاکر« 

بود، او همواره پیرامون خشکی زاینده رود، موزه فرش اصفهان، 
پتانسیل های گردشگری استان، ورزشگاه نقش جهان، قطار 
شهری، صنایع دستی، محرومیت زدایی ، کشاورزان و مسائلی 
از این دست، سخنرانی های غرایی کرد. این شیوه کالمی او و 
تحصیالت آکادمیک آقای متفاوت سبب شد تا ذاکر اصفهانی 
گوی س��بقت در گفتگوهای خبری و مخصوصا تصویری را از  
صاحب منصبان استانی برباید تا جایی که »حسین دوربینی« 
هم در حضور رسانه ای اش جلوی او کم آورد. از این موارد که 
بگذریم، برخی اختالفات فاحش اس��تاندار با مدیران ارش��د 
 و بعض��ی از تصمیم گیری ه��ای او درمباح��ث فرهنگی طی

ماه های اخیرپیکان انتقاد را بیش از پیش به س��مت او نشانه 
رفت، ولی گویا حواشی آقای متفاوت خط پایانی ندارد و ...
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رییس جمهور بعدی 
خطا کند برخورد می کنیم

جمعیت ایران به بیش از 
۷۷ میلیون نفر رسید

اصفهان، میزبان اجالس 
میراث معنوی در ۲۰۱۴

۴۰۰ میلیارد تومان برای 
آزادی جرائم غیر عمد

جشنواره نمایش های 
کمدی کلید خورد
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1- موضوع مناقصه: تهیه، حمل و پخش مقدار دویس��ت و پنجاه تن MC و حمل و پخش و کوبیدن مقدار س��ی هزار تن بتن 
آسفالتی در سطح معابر و خیابان های اصلی و فرعی محالت و برزنهای شهر جدید فوالدشهر و محدوده توسعه آن در مسکن مهر.

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/12/2 تا پایان وقت اداری مورخ 1391/12/6 و از طریق مراجعه به 
پایگاه اینترنتی WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر، تلفن: 0334-2630161-5
4- محل و زمان تس�ليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گش�ايش آن: مهلت تحویل پیش��نهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 
91/12/17 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت در تاریخ 91/12/19 

در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد. 
5- مبلغ برآورد: هفت میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون )7/385/000/000( ریال.

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سیصد و هفتاد میلیون )370/000/000( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی 
در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حساب 

شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

تذکر: داش�تن حداقل پایه پنج راه و ترابری )گواهینامه صالحیت معاونت برنامه ری�زی و نظارت راهبردی( 
جهت شرکت در مناقصه الزامی است. 

آگهی مناقصه
شماره: 91/11215/ص مورخ 91/11/29

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد تعدادی فروش اتصاالت چدنی مازاد بر نیاز 
خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

ده درصد مبلغ پیشنهادی388-4-91فروش اتصاالت چدنی مازاد بر نیاز1

آگهی مزایده

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/12/12
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/12/13

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

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم

وقتی بزرگ ترین طرح کشور، مبهم ترین طرح اقتصادی می شود دیگر  4
باید فاتحه بنگاه هایی که قرار بود بیکاری را ریشه کن کنند، خواند. طرح بنگاه های 
زود بازده در نخستین سال های تش��کیل دولت نهم به مرحله اجرا درآمد که به 
وسیله این طرح، جوانان تحصیلکرده و کم تجربه می توانستند با دراختیار داشتن 

تسهیالت دولتی برای خود کارگاهی را دست و پا کرده و...



چهره روزیادداشت

وظیفه همه ما ادامه راه شهداست
 سرلش��کر پاس��دارمحمدعلی جعف��ری درپیامی که چهارش��نبه 
 ش��ب درگردهمایی س��رباز خاکی والی��ت در همدان قرائت ش��د 
 آورده اس��ت: بی ش��ک مقام ش��هدا به قدری بزرگ و بلن��د مرتبه 
اس��ت که زبان ها و قلم ها از توصی��ف آن و چش��م و دل از بیان آن 

ناتوانند. 
وی افزود: شهدا مش��عل داران اسالم عزیز هس��تند، گرچه جسم و 
جان آنها هم اینک در بین ما نیس��ت، ولی نام و ی��اد آنها روز به روز 
 زنده تر می ش��ود و اینک ادامه راه عزتمندانه آنها، وظیفه و تکلیف 

ماست.
 جعفری افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هس��تیم 
 که به پیام ش��هدا مبنی بر تقویت روح معنویت و اطاعت از حضرت 
حق، پیروی محض از والی��ت فقیه، برخ��ورداری از بصیرت، ایثار و 
ایستادگی در برابر کید دش��منان توجه کنیم و در این راه ثابت قدم 

باشیم.

 درخواست آیت اهلل مکارم 
از سازمان ملل

آیت اهلل مکارم شیرازی خواستار تعیین کمیته حقیقت یاب از سوی 
مراکز جهانی و س��ازمان ملل برای بررسی جنایات پاکستان و عراق 

و پشت پرده آن شد.
 آیت اهلل مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم 
 قم، کش��تار شیعیان پاکس��تان و عراق در هفته گذش��ته را محکوم 

کرد. 
وی اظهار داشت: در هفته ای که گذشت حدود500 نفر در پاکستان و 
عراق از سوی وهابی های وحشی، تندرو و آدمکش به شهادت رسیدند 

و یا مجروح شدند.
  آی��ت اهلل م��کارم ش��یرازی ب��ا بی��ان این که ای��ن تعداد کش��ته و 
 مجروح در یک هفت��ه کم نیس��ت، از س��کوت و بی تفاوتی مجامع 
 بین المللی و مدعیان حقوق بش��ر در قبال این گون��ه جنایات انتقاد 
 ک��رد و گفت:  این نش��ان می دهد که ای��ن برنامه و اق��دام همچنان 
 ادامه دارد و دنیا نیز در مقابل آن س��اکت است، اگر چنانچه یک نفر

 از خودش��ان کش��ته ش��ود آنچنان رس��انه ها و بوق های تبلیغاتی 
 آنها غوغا و تبلیغ می کنند که گویی آس��مان به زمین آمده اس��ت، 
 ام��ا از کن��ار پانص��د کش��ته و مج��روح در ی��ک هفت��ه بی تفاوت 

می گذرند.

 جمعیت ایران 
به بیش از ۷۷ میلیون نفر رسید

بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به ۷۷ میلیون و ۱۷۶ 
هزار و۹۳0 نفر رسید. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، جمعیت ایران 

به ۷۷ میلیون و ۱۷۶ هزار و۹۳0 نفر رسید.
 بر اس��اس یکی از نتایج مهم سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن 
سال۱۳۹0 کاهش نرخ رشد جمعیت از ۱/۶2 درصد سال ۱۳85 به 
رقم۱/2۹درصد سال۱۳۹0 کاهش یافته است و بُعد)اندازه( خانوار 
از 4/0۳ نفر س��ال ۱۳85 به رقم ۳/55 نفر در س��ال۱۳۹0 رسیده 
 که باعث هش��دار کارشناس��ان و سیاس��تگذاران به تجدید نظر در 

سیاست کنترل جمعیت شد.
 بر این اس��اس به جای سیاس��ت کنترل جمعیت و ش��عار دو  بچه 

کافیست، بحث تشویق به زادآوری جمعیت مطرح شد.

بازداشت دو ایرانی در آلمان
دادستان کل آلمان علیه یک ایرانی- آلمانی به اتهام صدور غیرمجاز 
 موتور ه��ای۶۱ هواپیمای بدون خلب��ان به ایران ط��رح دعوا کرده 

است.
 ی��ک ایرانی دیگر مته��م به ف��روش موتورها در ایران اس��ت. متهم 
ایرانی- آلمانی ص��دور غیرقانونی موت��ور هواپیماهای بدون خلبان 
دارای یک دفتر واردات و صادرات در آلمان است. این مرد ۳۱ ساله 

»ایمان ج.ل«  نام دارد.

 کاندیداتوری خاتمی و هاشمی
 شایعه است

نماینده س��ابق در مجلس با بی��ان این که کاندیدات��وری خاتمی و 
هاشمی برای انتخابات پیش روی شایعه است، گفت: مخالف موضع 

کنونی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با سوریه نیستم. 
 مصطف��ی کواکبی��ان ب��ا بی��ان این ک��ه پیش��نهادش این اس��ت 
 که دانش��جویان پیرامون انتخابات مش��ارکت فعاالنه تری داش��ته 
 باش��ند، اظه��ار داش��ت: قب��ل از انق��الب، برخی ه��ا می گفتن��د 
 تنها دانش��جویان باید در امور سیاس��ی وارد ش��وند و ع��ده ای نیز 
بعد از انقالب می گفتند که دانش��جویان نباید در امور سیاسی وارد 
شوند، این در حالی است که امام)ره( به شدت با این دیدگاه مخالف 

بودند.

محمود احمدی نژاد  در بخش��ی از صحبت ه��ای خود که تا 
قبل از این منتش��ر نش��ده بود در جلسه با اس��تانداران دولت 
دهم خطاب به اس��تاندارانش می گوید:» اگر خدا عنایت کرد 
و فرصت های دیگری داد، ممنونش هس��تیم، نداد ش��اکرش 
هستیم. تا لحظه آخر کار است، تا لحظه آخر، می شود تصمیم 

گرفت.« 
 اما به راستی منظور رییس جمهور از »فرصت های دیگری« 
که »خداوند متعال« ش��اید برای خدمت ب��ه او و یارانش عطا 

کند، چیست؟ 

بروم یا بمانم؛ مسأله این بود   
رییس جمه��ور احمدی نژاد در حالی بر س��ر س��جاده تضرع 
 به پیش��گاه خداوند نشسته و درخواس��ت فرصت های جدید 
می کند که چندی قبل در مقابل چشم همه رسانه های داخلی 

و جهانی از این گفت که حاضر است دو خط بنویسد و برود. 
 البته رییس جمه��ور دیگر هیچ گاه این حرف خ��ود را تکرار 
نکرد و بلکه به جای آن به رس��انه ملی آمد و خطاب به مجری 
برنامه این طور گفت که »از کجا می دانید امس��ال س��ال آخر 

دولت است؟! «
  با ای��ن حال ام��ا خواس��ته و تض��رع جدی��دی ک��ه از زبان 
رییس جمهور احمدی نژاد بیان ش��ده اس��ت، رن��گ و لعاب 

دیگری به رمان»پایان احمدی نژاد« می دهد. 

 علمای اخ��الق همواره این طور توصیه م��ی کنند که»دعای 
نَش��و« و »تغییر دهنده واقعیت« را از خداوند متعال مسألت 

نکنید. 

همه منظورهای رییس جمهور از دعای جدید
رییس جمهور احمدی نژاد بر طبق قان��ون و پس از برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری دولت یازدهم، تا  چهارسال دیگر 
حتی اگر اس��تغاثه هم بکند هیچ فرصت خدمتگ��زاری را در 
 مقام رییس جمهور نخواهد داش��ت، اما ممکن اس��ت منظور 
احمدی ن��ژاد مق��والت دیگری بوده باش��د که واض��ح ترین 
آنه��ا در این مث��ال گنجایش دارد ک��ه در انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری یازدهم، کاندیدایی رأی بیاورد که در واقع، کاندیدای 

احمدی نژاد و یا سمپات او باشد.
 عده ای معتقدند ک��ه این کاندیدا کس��ی غیر از»اس��فندیار 
رحیم مش��ایی« نیس��ت، اما در همین حال عده دیگری هم 
هس��تند که احتمال تأیید صالحیت مشایی را توسط شورای 
نگهبان به دالیل مختلف محال می دانن��د و از این می گویند 
که ممکن است احمدی نژاد همان طور که چندی قبل مشاور 
ارش��د او یعنی»ثمره هاشمی« اش��اره کرد، فرد دیگری را در 

کیسه داشته باشد که هنوز نسوخته و خرج نشده است.
اما به هر روی می توان این طور قضاوت کرد که رییس جمهور 
احمدی نژاد، اگر قاعدتا بر ُمّر قان��ون عمل کند و در مقابل رد 

صالحیت یک یا تنی چن��د از حامیان خود ب��رای کاندیداتوری 
همانند آنچه که در انتخابات نظام پزشکی رخ داد مقاومت نکند، 
علی القاع��ده از یک کاندی��دا در انتخابات آت��ی حمایت خواهد 

کرد)خواه مشایی و خواه کسان دیگر(.
ماجرا ولی از اینجا آغاز می شود که گویا مرد شماره یک ساختمان 
ریاس��ت جمهوری برای قبول ش��دن س��مپات اصل��ی خود در 
انتخاب��ات دولت یازدهم، نی��م نگاهی هم ب��ه درگاه الهی دارد و 
امیدوار است که با رأی آوردن این چهره، دوباره بر کرسی خدمت 
اجرایی تکیه بزند و البته ممنون درگاه خداوند متعال نیز باش��د. 

این معادله البته چند وجهی است و رویه های دیگری هم دارد.

معادله در حال شفاف تر شدن است 
برشمردن صفات دولت بعدی، قائل نبودن احتمال برای پایان یافتن 
عمر دولت کنونی، زنده ماندن اجباری بهار، سابقه احمدی نژاد در 
یک پیش بینی درست و در خاتمه نیز استعانت از درگاه خداوندی 

برای دوباره بازگشتن به سمت اجرایی!
وجه دیگر این معادله، شاید جالب تر باشد؛ وجه دیگری که زمانی 
در یادداشت روزنامه ایران این گونه و توس��ط یکی از تحلیلگران 

وابسته به حلقه اطراف دولت به آن اشاره شد:
» ش��اید احمدی نژاد تا چند ماه دیگر صندلی ریاست جمهوری 
را تحویل بدهد، اما این طبقه و نس��ل پابرجاس��ت و اگر قرار باشد 
_ فرض مح��ال _ فردی از غی��ر این طبقه بر آنه��ا حکومت کند، 
کاری دشوارتر از هر آن چیزی که در ذهنش خطور کند، در پیش 
خواهد داشت. آن زمان نیازی نیست احمدی نژادی باشد که دست 
در جیبش کند، بلکه این طبقه اجتماعی اس��ت که ناخالصی ها و 
انحرافات را تشخیص داده و اشتباهات را به سرعت جبران و تصحیح 

خواهد کرد!«
با خوانش ای��ن جمالت و ی��ا جمالتی مثل»مردم کار را یکس��ره 
خواهند کرد« و »مردم اشتباهات را به سرعت جبران می کنند«، 
 رمان احم��دی ن��ژاد تا ح��د زی��ادی سرنوش��ت دیگ��ری پیدا 
 می کند. در واق��ع، برخی حامیان رییس جمه��ور نیم نگاهی هم 
 به دوران پس��اانتخابات و تصحیح اش��تباه احتمالی مردم توسط 
مردم! دارند و این ب��ازی برای آنها یک بازی برد _ برد محس��وب 

می شود.
 باید این طور به قضیه اندیش��ید که رییس جمه��ور احمدی نژاد

 و حامیانش هم��ه کارهای خ��ود ب��رای انتخابات آت��ی را انجام 
داده اند؛ تکلیفی که شاید با تأکید رییس جمهور بر زنده ماندن بهار 
در تریبون سخنرانی روز 22 بهمن نیز خوب تر نوشته و البته تمیز 

و مرتب، جلد گرفته شد.

احمدی نژاد در فکر دولت آینده است؟

ضرب االجل شورشیان سوریه آخرین دعای رییس جمهور 
به حزب اهلل  لبنان

ارتش آزاد سوریه چهارشنبه دوم اس��فند در بیانیه ای برای 
حزب اهلل لبنان ضرب االجلی 48 س��اعته تعیی��ن کرد تا از 
»مبارزه در کنار نیروهای دولتی سوریه« دست بکشد. ارتش 
آزاد س��وریه، در این بیانیه تهدید کرده است که در صورت 
پایان این ضرب االجل و تغییر نکردن وضعیت، مناطقی در 
داخل لبنان که از آنها روستاهای سوریه گلوله باران می شوند، 
هدف قرار خواهند گرفت. ارتش آزاد در این بیانیه مدعی شد: 
»در صورتی که حزب اهلل از گلوله باران روستا ها و غیر نظامیان 
لبنانی ظرف 48 س��اعت از زمان صدور بیانیه دست نکشد، 
خود برای پاسخگویی اقدام خواهیم کرد و مناطقی در داخل 
لبنان را که از آنها آتش شلیک می شود، هدف قرار خواهیم 
داد.« این بیانیه از ساکنان منطقه هرمل لبنان خواسته است 
تا »از سکوهای پرتاب موشک یا پایگاه های نظامی وابسته به 

حزب اهلل« دور شوند.

انتقاد دمشق از االبراهیمی
وزیر اطالع رسانی س��وریه با تأکید بر این که دمشق بر آغاز 
مذاکرات اص��رار دارد، از اخضر االبراهیم��ی به دلیل نادیده 
گرفتن برنامه های حل و فصل سیاسی که بشار اسد رییس 
جمهوری سوریه مطرح کرده است، انتقاد کرد. وی تصریح 
کرد: مذاکرات از شدت خشونت ها می کاهد. عمران الزعبی 
از اخضر االبراهیمی فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه 
عرب در امور سوریه به دلیل نادیده گرفتن برنامه های بشار 
اسد  رییس جمهوری سوریه با هدف حل و فصل سیاسی در 

کشور و تالش های دولت در این خصوص انتقاد کرد.

 نتایج جالب نظرسنجی
 درمورد پاپ جدید

نتایج یک نظرس��نجی نش��ان می دهد که اف��کار عمومی 
انتظارات بیش��تری از پاپ جدید نس��بت به پ��اپ بندکت 
شانزدهم خواهد داشت. این نظر سنجی که توسط مؤسسه 
تحقیقات اجتماعی و تحلیل آماری آلمان )فورس��ا ( انجام 
پذیرفته نش��ان می دهد که اکثرا خواس��تار تطبیق قوانین 
کلیسای کاتولیک با دنیای مدرن هستند.82 درصد خواستار 
 برداش��تن محدودیت عدم ازدواج برای کشیشان کاتولیک،  
88 درصد خواستار به رسمیت شناخته شدن طالق از سوی 
پاپ جدید و۹5  درصد نیز خواهان اج��ازه پاپ جدید برای 

استفاده ازوسایل و قرص های ضدبارداری هستند.

 اخبارکوتاه

 اخبار بین الملل

رییس جمهور بعدی خطا کند 
برخورد می کنیم

سردار کوثری/ نماینده مجلس 

برای ما هیچ فرقی ندارد که اس��م رییس جمهوری چه باش��د و به کدام 
طیف سیاس��ی تعلق داشته باشد. هر کس��ی که به عنوان نفر اول اجرای 
کشور انتخاب شود، باید بداند که انتخاب شده اس��ت تا خدمت کند، نه 
قدرت طلبی، پس باید این مسأله را همیش��ه در نظر داشته باشد که در 
صورت تخلف، حتم��ا موانعی را پیش روی خود خواه��د دید. به هر حال 
باید براب��ر تحرکات هر مجموع��ه ای که کار هایش مناف��ع ملی را تهدید 
 می کند، ایستادگی کرد. این که

چطور وارد انتخابات ش��ویم و 
چند کاندی��دا را معرفی کنیم، 
مهم اس��ت، ام��ا مهم ت��ر این 
 اس��ت که »رییس جمهور«ی 
به عنوان منتخب مردم معرفی 
ش��ود که اولویت هایش توجه 
نشان دادن به باید ها و نبایدهای 

نظام و انقالب باشد.
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حضور رهبر انقالب در بیت مرحوم آیت اهلل خوشوقت

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبرانقالب با حضور در بیت مرحوم آیت اهلل آقای حاج ش��یخ 
عزیز اهلل خوشوقت، با بازماندگان آن مرحوم دیدار کردند. ایشان ضمن ایراد سخنانی درباره شخصیت 
مرحوم آیت اهلل خوشوقت، درگذشت این عالم ربانی را به خانواده و اهل معنا و معرفت تسلیت گفتند.
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تکذیب کاهش سهمیه 
حج عمره مفرده 

در انتخابات هیچ خبر 
محرمانه ای وجود ندارد

حجت االسالم سید احمد موسوی گفت: سهمیه عمره مفرده نه تنها کم نشده 
بلکه هیچ محدودیتی برای اعزام زائران وجود دارد. رییس سازمان حج و زیارت 
کشور با بیان این که سهمیه عمره مفرده دستگاه های اجرایی حذف شده است 
تصریح کرد: با اهداف احقاق حقوق مردم برای انجام سفر زیارتی عمره مفرده، 
سهمیه دستگاه های اجرایی در این بخش حذف ش��ده است. موسوی اضافه 
 کرد: سهمیه مادران شهیدی که تاکنون توفیق زیارت خانه خدا را نداشتند و 
مدال آورانی که برای کشور افتخار آفریدند محفوظ است. رییس سازمان حج 
و زیارت کشور از کاهش تورم کاالها در بازار عربستان برای زائران ایرانی خبر 
داد و گفت: با توجه به تورم بازار عربستان سعی کرده ایم با هماهنگی با بازار این 

کشور۱0 تا ۱5درصد تورم کاال را برای زائران ایرانی کاهش دهیم.

حس��نعلی نوری مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کش��ور با تأکید بر این که در 
انتخابات هیچ خبر محرمان��ه ای وجود ندارد، گفت: با شفاف س��ازی، فضای 
مناسبی را برای خلق صحنه ای دیگر در راستای دفاع از انقالب اسالمی فراهم 
خواهیم کرد. مدیرکل انتخابات وزارت کش��ور با اش��اره به تغییرات در نحوه 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا گفت: سطح سواد داوطلبان و تعداد 
اعضای شوراها مهم ترین این تغییرات اس��ت. وی گفت: بر اساس این قانون 
سطح سواد داوطلبان برای شوراهای اسالمی روستاها تا200 خانوار خواندن 
و نوشتن و از200 خانوار به باال دیپلم باید باشد. وی ادامه داد: در سطح شهرها 
تا20 هزار نفر جمعیت فوق دیپلم و شهرهای باالی20 هزار نفر لیسانس و یا 

معادل آن تعیین شده است.

اعضای شورای ۱5 نفره س��تاد هماهنگی ائتالف سه گانه از 
س��وی علی اکبر والیتی، غالمعلی حداد عادل و محمدباقر 
قالیباف معرفی شده و هر هفته جلسات خود را به طور منظم 

برگزار می کنند.
 اعضای ش��ورای هماهنگی ائتالف سه گانه مشخص شده و 
این شورا به صورت هفتگی و مستمر جلسات خود را برگزار 
می کند. هرک��دام از اعضای این ائتالف س��ه گانه نفراتی را 
برای تش��کیل این ش��ورا معرفی کرده اند.  علی عسگری، 
سیدمحمدآقامیر،پرویزسروری، پرویزاسماعیلی، پورمختار، 
امرودی، حجت االس��الم نیک نژاد، فالح،  حسین نجابت، 
فاضل، شاهین محمدصادق، تقی زاده، به همراه سه نفر اصلی 

ائتالف، اعضای این شورای ۱5 نفره را تشکیل می دهند.
 رییس ستاد ائتالف س��ه گانه با اش��اره به این که جلسات 
این شورای ۱5 نفره آغاز شده اس��ت گفت: در این جلسات 
به تمام سؤاالت و ابهامات پاس��خ کامل داده شده، به طوری 
که در ادامه این جلس��ات رفاقت ها عمیق تر نیز شده است.   
وی با بیان این که حتی دیگران نیز از این ائتالف س��ه گانه 
الگوبرداری کرده اند اظهار داشت: در جلسه ای که این ۱5 
نفر داشتند هرکدام به طور ش��فاف مواضع خود را نسبت به 

این ائتالف اعالم کردند.

حجت االسالم سیدعلی بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه، 
بهمئی و چرام در مجلس شورای اس��المی در پاسخ به این 
سؤال که ارزیابی شما از سخنان اخیر رهبر معظم انقالب در 
توصیه به مسئوالن قوه مقننه و مجریه چیست، اظهار داشت: 
ما یک مثال معروف و ساده  داریم که می گوید کسی که روی 
دنده لج افتاد، دیگر تا آخر کج می رود و از این رو احساس��م 
این است که رییس جمهور یک حالت لجاجتی پیدا کرده و 
روی دنده لج قرار دارد،  البته در مجلس هم آدم های لجوجی 
حضور دارند و آن افرادی که استیضاح وزیر کار را امضا کردند 
از آن دسته هس��تند. وی اضافه کرد: احساس می کنیم که 
حالت لجاجتی به رییس جمهور دست داده و ایشان نسبت 
به همه ارکان نظام با لجاجت رفتار می کنند، لذا در واقع در 
یک ورطه ای افتاده اند که رعایت اخالق سیاس��ی مملکت و 
نظام جمهوری اسالمی ایران را نمی کنند؛ این باعث شده که 
بدون ادله شرعی و قانونی، رییس دو قوه را زیر سؤال ببرد که 
رهبر معظم انقالب نیز به صورت صریح و روشن این موضوع 
را بیان نمودند. عضو فراکس��یون روحانیون مجلس شورای 
اسالمی گفت: رفتار احمدی نژاد و این قضایا، این درس را به 
ما می دهد که کسی که به عنوان رییس جمهور و شخص دوم 
مملکت بعد از رهبری در این نظام اسالمی انتخاب می شود، 

باید از سعه صدر باالیی برخوردار باشد.

سردار موسی کمالی با اش��اره به اظهاراتی که چندی پیش 
پیرامون حذف امریه از ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شده 
بود، گفت: در حال حاضر با توجه به نیازی که سازمان های 
دولتی دارند، تعدادی از س��ربازان با موافقت س��تاد کل در 
اختیار آنها قرار گرفته می شود و آنان پس از گذراندن دوران 
آموزشی، باقی مدت خدمت سربازی خود را در این سازمان ها 
 طی می کنند. وی یک��ی از این نوع س��ربازان امریه را طرح 
سرباز معلم اعالم کرد و گفت: این طرح، طرحی موقت است 
و به منظور جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
اجرا ش��ده و در صورتی که آموزش و پرورش دیگر نیازی به 
سرباز معلم نداشته باشد، قطعا این طرح متوقف خواهد شد. 
به گفته کمالی، همچنین س��رباز معلم توانایی و تجربه این 
که مانند یک معلم با تجربه فعالیت کند را ندارد و بهتر است 
که از معلمان برای این امر اس��تفاده شود. کمالی با اشاره به 
کاهش موالید ذکور از سال۷0 به بعد، اظهارداشت: با توجه به 
این موضوع بدیهی است که عدم واگذاری یا کاهش سهمیه 
سربازان امریه مورد استقبال ما نیز باشد. وی افزود: در حال 
حاضر مشغول بررسی سهمیه دستگاه هایی هستیم که اقدام 
به جذب س��رباز امریه می کنند و بر این اساس آن دسته از 
دستگاه هایی که اعطای سهمیه سرباز به آنان ضروری نیست 

را تعدیل یا حذف خواهیم کرد.

قدرت های غربی آمادگی ارایه پیش��نهادی »جدی و قابل 
توجه« را به ایران در مذاکرات هس��ته ای هفته آینده دارند. 
یک منبع آگاه با اعالم این مطلب به خبرگزاری رویترز گفت: 
تالش ها برای رس��یدن به یک راه حل دیپلماتیک درمورد 

برنامه هسته ای ایران همچنان ادامه دارد.
منابع دیپلماتیک غرب می گویند کشورهای مذاکره کننده 
با ایران، پیشنهاد جدی و قابل توجهی برای این کشور دارند.

به گزارش رویترز، قدرت های غربی آمادگی ارایه پیشنهادی 
»ج��دی و قابل توجه« را ب��ه ایران در مذاکرات هس��ته ای 
هفته آین��ده دارند.  یک منب��ع آگاه با اع��الم این مطلب به 
 خبرگ��زاری رویترز گفت: ت��الش ها برای رس��یدن به یک 
راه حل دیپلماتیک درمورد برنامه هسته ای ایران همچنان 
ادام��ه دارد. این منب��ع آگاه افزود: ما پیش��نهادی را مطرح 
خواهیم کرد که معتقدیم قابل توجه و جدی است. به گفته 
وی پیشنهاد مذکور حاوی عناصر جدید و تعیین کننده ای 

در مذاکرات است.
این در حالی اس��ت که اعمال تحریم های شدید علیه ایران 
همزمان با برگزاری مذاکرات هسته ای اعضای گروه موسوم 
به ۱+5 با این کشور، در تناقض آشکار با ادعاهایی است که از 

سوی آنها مطرح می شود.

سیاست داخلی نظام وظیفهانتخابات انرژی هسته ای

اسامی ستاد 15نفره ائتالف 
قالیباف، والیتی و حداد

 احمدی نژاد 
لج کرده است

 امریه سربازی
 حذف می شود

 5+1 پیشنهادی جدی
 برای ایران دارد



یادداشت

تصویب بودجه 120 میلیاردی 
شهرداری آران و بیدگل 

شهردار آران و بیدگل از تصویب بودجه120 میلیاردی این شهرداری برای 
سال 1392 خبر داد. مهدی عموزاده به ایرنا گفت: کار تدوین این بودجه 
از نیمه دوم سال91 آغاز و در اس��فندماه با تأیید شورای اسالمی شهر به 
شهرداری ابالغ شد. وی افزود: 57 میلیارد و673 میلیون ریال از بودجه 
شهرداری در سال 1392 بودجه جاری و 62 میلیارد و 327 میلیون ریال 
آن بودجه عمرانی اس��ت. وی تکمیل طرح های ناتمام، بهسازی معابر و 
میادین، نگهداری فضای سبز، بهسازی ش��بکه آبرسانی فضای سبز در 
جهت کاهش مصرف آب، بهبود عبور و مرور شهری، زیباسازی و تقویت و 
ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی را اولویت های در نظر گرفته 

شده در فعالیت های عمرانی سال 1392 ذکر کرد.

کاالهای اساسی برای ایام نوروز 92 
تأمین شده است

رییس مجمع امور صنفی اصفهان گفت: کاالهای اساس��ی و اقالم مورد 
نیاز مردم برای ایام نوروز92 در این اس��تان تأمین و ذخیره سازی شده 
است. عباسعلی بصیرت در پنجاه و نهمین جلسه شورای اسالمی استان 
اصفهان افزود: کاالهای اساسی مانند گوشت قرمز، میوه و پوشاک در ایام 
نوروز 92 تأمین شده و مشکل کمبود وجود ندارد. وی با اشاره به این که 
توزیع برنج به عهده اصناف اصفهان نیست، افزود: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وظیفه توزیع این کاال را بر عهده دارد و این موضوع استانی نیست. 
 وی با بیان این که قیمت گذاری کاالها از سوی مجمع امور صنفی انجام 
نمی شود، ادامه داد: اصالح قیمت های برخی کاالها که به دلیل نوسانات 

ارز تغییر کرده نیازمند مدیریت کالن است.

تسلیت استاندار اصفهان برای 
درگذشت حجت االسالم اسماعیلی 

استاندار اصفهان با صدور پیامی درگذش��ت عالم ربانی و مجاهد نستوه 
حجت االسالم والمسلمین خیراهلل اس��ماعیلی را تسلیت گفت. در پیام 
علیرضا ذاکر اصفهانی آمده اس��ت: این روحانی ارزش��مند، عمر شریف 
خویش را در راه تربیت نفوس مشتاقان، تبلیغ و نشر احکام نورانی اسالم 
و خدمت به مردم منطقه لنجان به ویژه چمگردان صرف کرد. وی افزود: 
عالم ربانی مرحوم حجت االس��الم اسماعیلی در طول عمر با برکت خود 
منشأ آثار و برکاتی شد که سال های سال مردم از آن بهره مند خواهند شد. 
استاندار اصفهان، این مصیبت بزرگ را به خانواده معظم و مردم شریف 
شهرستان لنجان به ویژه اهالی والیی و شهید پرور چمگردان تسلیت گفت 
و از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن مرحوم و 

صبر و اجر برای بازماندگان و بستگان ایشان خواستار شد. 

رفع خطر دیوار هنرستان شفیعیون 
با حضور نیروی انتظامی

ش��هردار منطقه 7 اصفهان با اشاره به این که مس��ئوالن هنرستان فنی 
شفیعیون، پنج ماه به اخطارهای قانونی و حقوقی شهرداری در خصوص 
رفع خطر دیوار در معرض ریزش این هنرستان توجهی نکرده است، اعالم 
کرد: شهرداری منطقه 7 با حضور نیروهای انتظامی و با امضای مدیر این 
هنرستان نسبت به رفع خطر دیوار مذکور و در فاصله حداقل 50 متری با 
سایر قسمت های این هنرستان اقدام کرده است. احمد رضا مصور گفت: بر 
اساس بند1۴ماده 55 قانون، شهرداری ها موظفند در خصوص رفع خطر 
دیوارهای در معرض ریزش در معابر عمومی اقدامات الزم را انجام دهند 
لذا شهرداری به  منظور ایجاد امنیت و رفاه حال شهروندان دیوار مخروبه 
هنرستان شفیعیون را بر اساس درخواست های مکرر، بعد از پنج ماه ابالغ 

و اخطارهای قانونی و حقوقی الزم به مدیر این هنرستان، تخریب نمود. 

گشتی در اخبار

 400 میلیارد تومان 
 برای آزادی جرائم غیر عمد

مدیرعامل ستاد دیه کشور
سید اسداهلل جوالیی

 تعداد10 ه��زار زندانی غی��ر عمد در زندان های کش��ور به س��ر می برند 
که طبق برآورد صورت گرفته، نزدیک ب��ه ۴00 میلیارد تومان پول برای 
آزادی آنها الزم اس��ت. کمک مردمی بس��یار تأثیرگذار است، مددکاران 
س��تاد دیه با ش��کات صحبت و به همی��ن منظور50 درصد از ش��کایت 
صرف نظ��ر کردن��د. در200 گلریزان ماه رمض��ان امس��ال 16 میلیارد 

تومان جم��ع آوری کردیم که 
به فراخ��ور نیاز زندانی��ان را در 
کل کشور آزاد کرد. اولویت های 
آزادی به ترتیب ب��ا بدهکاران 
دیه، اولیای دم و سرپرس��تان 
خانوار، جوانان زیر 25 س��ال، 
افراد مس��ن باالی 65، بیماران 
العالج و صعب العالج، ضامنان و 
جانبازان باالی 25 درصد است.
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چهره روز
طرحفرشتگانرحمتتاشبعیداجرامیشود

ابوالحسن فقیه رییس جمعیت هالل احمر گفت: کمک به نیازمندان وظیفه ذاتی 
جمعیت هالل احمر نیس��ت، اما در ش��رایط حاضر مهم ترین و اصلی ترین برنامه 

جمعیت هالل احمر تا شب عید اجرای طرح فرشتگان رحمت است. 

3

در هفته ای که گذش��ت فرماندهی انتظامی استان اصفهان با 
سبک و س��یاق گذش��ته باز هم برای ارایه آمار و عملکرد خود 
اقدام به برگزاری نشست خبری در جمع اصحاب رسانه استان 
اصفهان کرد که طبق روال گذش��ته بار خب��ری و ناگفته های 

بسیاری از زبان س��ردار عبدالرضا آقاخانی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان و همچنین تقدیر و گالیه خبرنگاران از وضعیت 
نیروی انتظامی مطرح ش��د که در ادامه این گزارش قسمتی از 

آن را می خوانید:

فرمانده انتظامی استان اصفهان / سردار عبدالرضا 
آقاخانی 

    پلیس آگاهی در ماه گذش��ته با طرح امنی��ت محله محور 
بیش��ترین برخورد ب��ا جرائ��م را در محوریت س��ارقان توأم با 
خش��ونت، مقابله با سارقان س��یم برق، طرح سراسری کنترل 
جرائم و مجرمان س��ابقه دار، مقابله با عرضه سوخت و قاچاق 

کاال داشته است.
      در بحث مواد مخ��در عالوه بر طرح امنی��ت محله محور، 

کنترل مبادی ورودی و خروجی شهر، مقابله با سوداگران مرگ 
و طرح آرامش و برخورد با خرده فروش��ان جزء را داشته ایم که 
در بهمن ماه نیز ۴5 درصد افزایش کشف مواد مخدر صنعتی و 

سنتی نسبت به ماه گذشته آن حاصل شده است.

کشف27 کیلوگرم ماده مخدر شیشه
     امروز شیش��ه به عنوان خطرناک ترین ماده مخدر صنعتی 
محسوب می شود که در این زمینه نیز 27کیلوگرم ماده مخدر 
صنعتی کشف ش��ده اس��ت. در ادامه طرح مقابله با گروه های 
منحرف غربی، بدعت ها و نیز اشرافیت بر تحرکات در اصفهان، 
در بحث ادیان دروغی��ن، بدعت های دین��ی و منحرفان و نیز 
برخورد با مجموعه ضد ارزشی به عنوان کار اماکنی و اطالعاتی 

33 درصد افزایش داشته ایم.
     در بحث ارتقای س��طح علمی و فناوری اطالعات با تداوم 
ش��ورای پژوهش��ی در دانش��گاه اصفهان با موض��وع پژوهش 
امنیتی، 20 مورد تحقیق داشته ایم که 1۴ عنوان این مقاالت 
به همایش ملی و بین المللی راه پیدا کرده است. با فعال کردن 
اتاق فکر و مسائل امنیتی با توجه به مسائل و مشکالت جامعه 
رویکرد خوبی در توان توجیه عوامل نیروی انتظامی به حقوق 

شهروندی صورت گرفته است.

1720تماس به مرکز197پلیس اصفهان
    در ماه گذشته یک هزار و720تماس دریافتی به این مرکز 
داشته ایم که یک هزار و 3۴5 تماس تلفنی و375دیدار چهره به 
چهره در سامانه 197 بوده است. نتیجه این تعامل افزایش 12 
درصدی ارتباط مردم با سامانه197 و جلب اعتماد مردمی است.

در بحث مشاوره، این نهاد نوظهور وابسته به دستگاه قضائی و 
انتظامی یک هزار و 905 مورد پرونده در اتاق مشاوره تشکیل 
داده اس��ت که یک هزار و302 فق��ره پرونده به س��ازش ختم 
ش��ده اس��ت. افزایش29درصدی کشفیات س��رقت و افزایش 
95درصدی مواد مخدر در بهمن ماه نس��بت به ماه قبل از آن، 
از دیگر نکاتی اس��ت که  اس��تان اصفهان رتبه دوم و یا سوم را 
در کش��فیات مواد مخدر دارد و در این زمینه نیز87درصد کار 

اطالعاتی انجام شده است.

10 درصد افزایش سوخت قاچاق
     12 درصد کشف س��الح غیر مجاز و نیز 13 درصد افزایش 
کش��فیات تجهیزات ماهواره ای در بهمن ماه نسبت به ماه قبل 
از آن داشته ایم و در بحث سوخت قاچاق نیز 10 درصد افزایش 

کشفیات داشته ایم.

در نشست رسانه ای فرماندهی انتظامی استان اصفهان مطرح شد:

کشف 27 کیلوگرم مواد مخدر شیشه

زیر پوست شهر/ کنگره بزرگداشت شهدای کارگر در اصفهان
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اصفهان میزبان اجالس 
میراث معنوی در 2014

 مدیر کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان اع��الم کرد ک��ه هیچ اعتب��اری بابت 
مناسب سازی خودرو معلوالن در سال91به بهزیستی استان اختصاص نیافته 
 اس��ت. محمود محمد زاده با بیان این که طی ده س��ال گذش��ته هیچ خودرو 
مناسب سازی ش��ده به این س��ازمان اختصاص نیافته اس��ت به ایمنا گفت: 
این درحالیست که هرس��اله تنها بودجه ای مشخص به منظور مناسب سازی 
 خودرو معلوالن به آنه��ا اختصاص می یاب��د. وی گفت: هی��چ اعتباری بابت 
مناسب سازی خودرو معلوالن در سال91به بهزیستی اختصاص نیافته است.  
یحیی سخنگوی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور چندی پیش با 
اشاره به ثبت نام معلوالن واجد شرایط جهت دریافت خودروهای مناسب سازی 
شده اظهار داشت: از معلوالن ثبت نام شده۴700 نفر شناسایی شده اند که پس 
از تأیید بهزیستی استان ها مراحل بعدی واگذاری خودروها آغاز خواهد شد.  

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مقرر شده اجالس میراث معنوی 
تحت نظارت یونسکو سال 201۴ در اصفهان برگزار شود. ابوالفضل قربانی با 
بیان این مطلب گفت: شهرداری اصفهان طی سال های گذشته در جهت ارایه 
خدمات معنوی به شهروندان اقدامات متعددی را انجام داده است. وی با بیان 
این که مساعدت به مساجد و کانون های فرهنگی در دستور کار مدیریت شهری 
قرار دارد، افزود: شهرداری ساالنه ردیف بودجه ای را به توسعه و عمران مساجد 
اختصاص می دهد. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به عضویت 
شهرداری اصفهان در شبکه بین المللی شهرهای دارای میراث معنوی تصریح 
کرد: این شبکه به منظور حفاظت از میراث معنوی کشورهای مختلف تشکیل 
شده است. قربانی خاطرنشان کرد: مقرر ش��ده اجالس میراث معنوی تحت 

نظارت یونسکو سال 201۴ در اصفهان برگزار شود.

معلوالن محروم از بودجه 
مناسب سازی خودرو!

به این ترتی��ب برای دومی��ن بار، ن��ام علیرضا ذاکر 
اصفهانی با ولخرجی فرهنگی ! گره خورد؛ نامی که دو 
سال قبل با انتشار نشریه ای به سبک و سیاق قاجار 
و به نام » آقای متفاوت« نقل محافل خبری کش��ور 
ش��د و البته هرگز ادام��ه آن از س��وی هیچ مرجعی 

پیگیری نشد. 
طی س��ال هایی که کرس��ی اس��تانداری اصفهان 
میزب��ان »ذاکر« ب��ود، او همواره پیرامون خش��کی 
زاین��ده رود، م��وزه فرش اصفه��ان، پتانس��یل های 
گردش��گری اس��تان، ورزش��گاه نقش جهان، قطار 
ش��هری، صنای��ع دس��تی، محرومی��ت زدای��ی ، 
 کش��اورزان و مسائلی از این دس��ت، سخنرانی های

غرایی کرد. این شیوه کالمی او و تحصیالت آکادمیک 

آقای متفاوت سبب شد تا ذاکر اصفهانی گوی سبقت 
 در گفتگوه��ای خب��ری و مخصوصا تصوی��ری را از 
صاحب منصبان استانی برباید تا جایی که »حسین 
دوربین��ی« هم در حض��ور رس��انه ای اش جلوی او 
کم آورد. از این موارد که بگذری��م برخی اختالفات 
 فاح��ش اس��تاندار ب��ا مدی��ران ارش��د و بعضی از
 تصمیم گی��ری ه��ای او درمباح��ث فرهنگی طی

ماه های اخیرپیکان انتقاد را بیش از پیش به سمت 
او نش��انه رفت، ولی گویا حواشی آقای متفاوت خط 
پایانی ندارد و برخالف تذک��ر رییس جمهور دوباره 
س��ر و کله کتابی با مضمون اس��تاندار اصفهان پیدا 
شده که برخالف نمونه قبلی آن، بسیار پرطمطراق 

و پر هزینه است.

افش��ای س��ندی در این رابطه که خب��ر ویژه برخی 
از س��ایت های خبری کشور ش��ده بود، باعث شد تا 
قبل از رونمایی کتاب و مس��ائل حاشیه ای آن خبر 
همایش و حاش��یه های آن کمی زودت��ر از موعد به 

دست مردم برسد.

موضوع کتاب میلیاردی استاندار اصفهان
به گزارش زاینده رود و به نقل از سایت خبری هاتف 
آنالین، درخبری آمده بود دولت بنا دارد برای نشان 
دادن حمایت جوانان ایران از جزایر سه گانه، همایش 
چن��د روزه ای را تح��ت عنوان» س��ومین همایش 
اجالس ملی وحدت و انسجام جوانان ایران اسالمی« 
در قشم و کیش برگزارکند؛ همایش بزرگ فرهنگی 

که تعداد س��ه هزار نفر از جوانان کش��ور )بیش��تر 
مشاوران جوان( میهمان آن هستند!

ماج��را از ای��ن ق��رار اس��ت ک��ه ریی��س جمهور 
دس��تور برپایی یک تور ویژه برای س��فر س��ه هزار 
نف��ر از جوان��ان ایرانی ب��ه جزایر س��ه گان��ه را در 
پایان دومی��ن همایش ای��ن اجالس ک��ه 2۴ آبان 
 ماه امس��ال در ته��ران و ب��ا حضور هی��أت دولت و 
چند صد نفر از مش��اوران جوان برگزارش��ده بود، به 
 بقایی داده بود. این همایش چند روزه، همان دستور 
رییس جمهور به مع��اون خویش اس��ت که اکنون 

اجرایی شده است.
 همای��ش اول ای��ن اج��الس 23 آب��ان90 برگزار 
ش��ده ب��ود و ح��اال س��ری دوم ای��ن اج��الس، 
از س��ی ام بهم��ن ب��ه م��دت س��ه روز برپ��ا ش��د. 
 نح��وه حض��ور میهمان��ان نی��ز ب��ه ای��ن ترتی��ب 
برنامه ریزی شده اس��ت که10درصد هزینه را خود 
فرد مدعو می پ��ردازد و 90 درصد هزین��ه را دولت 

برعهده گرفته است!
جالب اینجاس��ت ک��ه مقرر ش��ده در حاش��یه این 
همای��ش از کتاب اس��تاندار اصفهان نی��ز رونمایی 
ش��ود. همچنی��ن بی��ش از200نف��ر از مش��اوران 
جوان اس��تانداری، فرمان��داری ها و دس��تگاه های 
 اجرایی اس��تان به همراه خانواده به تور قشم دعوت 
شده اند که بنا بر اخبار رسیده »90 درصد هزینه ها از 

طریق استانداری اصفهان پرداخت شد«.
با توجه به این اخبار منتش��ره ازمراس��م، اگر چنین 
واقعیتی صحت داش��ته باشد ، س��ؤال ما این است که 
برگزاری چنین همایشی با چنین هزینه هایی، آن هم 
در شرایط اقتصادی فعلی چگونه توجیه می شود؟ آیا 
در حال حاضر جزایر س��ه گانه م��ورد هجوم نظامی 
دشمنان قرار گرفته اند که چنین قشون کشی شده 
 اس��ت، آن هم از جیب مردم در اوض��اع تحریم های

 اقتص��ادی؟ حاال آقای��ان با بودجه ه��ای میلیاردی 
می خواهند همای��ش فرهنگی برای نج��ات جزایر 
س��ه گانه کیش و قش��م برگزار کنند؟! )و شاید هم 
برای رونمایی از کتاب اس��تاندار اصفهان( چه کسی 

پاسخگو است؟! 
گویا تنها درد م��ردم را باید رهبر معظ��م انقالب به 
دوش بکشند. ممکن است بگویند از جیب خودمان 
برای منافع مملکت هزینه می کنیم که باید در پاسخ 

گفت، اوال فقط کسانی از خودشان هزینه کردند که 
در هشت سال دفاع مقدس، از جان و مال خود مایه 
گذاشتند و در22بهمن با وجود تمام مشکالت مالی، 
آن حماسه بزرگ تاریخی را آفریدند، ثانیا خطاب به 
این آقایان که به اسم دفاع از حریم کشور این گونه نان 
به هم قرض می دهند و ب��ا بهانه های واهی در پایان 
دوره دولت دهم به اردوهای گران قیمت خانوادگی 
با پول ملت می روند- ملتی که حماسه 22 بهمن را 
به راه انداختند- باید این ماج��را را یادآوری کرد که 
امام خمینی)ره( زمانی که قص��د عزیمت از پاریس 
به ایران را داش��تند، خطاب به همه رسانه های غول 
پیکر و پرمخاطب خارجی که می خواس��تند همراه 
 ایشان و با پول ملت ایران عازم ایران شوند، فرمودند 
هر کس می خواه��د به این س��فر بیاید، ب��ا هزینه 

شخصی خودش بیاید.
 آقایان! اگ��ر قرار بود پول بیت الم��ال برای تبلیغات 
رسانه ای هزینه شود، شاید آن مقطع بهترین زمان 
بود، اما حضرت امام)ره( حاضر نشدند پول مردم ایران 

صرف خوشگذرانی عده ای شود.
 حاال شما را چه شده است که یک شبه قصد برگزاری 
همایش��ی س��نگین را کرده اید، آن هم با هزینه ای 
هنگفت و تأثیرگذاری کم؟! همایشی که شاید بیش 
از همه جایگاه و مسئولیت شما را زیر سؤال می برد؟! 
برگزاری همایش سه هزار نفری با بودجه دولتی در 

شرایط فعلی! 
 ***

در این رابطه ش��نیدن حرف های اهالی اس��تانداری 
اصفهان الزم بود تا عبارت » یک طرفه به قاضی رفتن« 

مطبوعات دوباره ابزاری برای فرافکنی نشود. 
به همین دلیل طی گفتگویی تلفنی با معاون مدیرکل 
روابط عمومی  اس��تانداری اصفهان رس��ما اعالم شد 

شخص استاندار در این مراسم نبوده است. 
احمد رضا ضیایی در این گفتگو به صورت تلویحی اعالم 
کرد در این مراسم از کتاب استاندار رونمایی نشده است. 

در سوی دیگر این ماجرا نیز مهدی بشیری است.
 مهدی بشیری مشاور استاندار و رییس حوزه مشاوران 
جوان استانداری اصفهان نیز گوشی تلفن همراهش را 
برنداشت تا این سوی خط  در دفتر روزنامه زاینده رود، 
بارها و بارها سرود » شهید« را به عنوان آهنگ پیشواز 

او بشنویم. 

زاینده رود حواشی همایش قشم را بررسی می کند

بفرماییدقشمبهصرفهمایش

گروه  » همایش چند میلیارد تومانی برای رونمایی ازکتاب استاندار اصفهان و باقی قضایا + سند«؛ این جمله مضمون خبری 
بود که روزهای گذشته نقل محافل خبری اصفهان، حتی کشوری شد. خبری که دست برخی از نزدیکان دولت را در شهر

ریخت و پاش های کالن رو می کرد تا دولتی که قرار بود س�دی در برابر ریخت و پاش های تشریفاتی باشد، خود در 
برابرآرمان هایش بایستد و دست بر قضا این بار پای استاندارفرهنگی استان اصفهان در میان باشد. 



چهره روزیادداشت

 رتبه نخست اصفهان در 
تولید انواع ماهیان گرم آبی

گروه اقتصاد- اج��رای طرح ماهی دار کردن اس��تخرهای ذخیره 
آب کشاورزی استان هر ساله با نظارت و هماهنگی مدیریت شیالت 

استان و نماینده دامپزشکی و بخش خصوصی انجام می شود.
 عباسی مدیر امور آبزیان این سازمان گفت: با ماهی دار کردن حدود 
450 استخر با تولید س��الیانه650 تن انواع ماهیان گرم آبی استان 

اصفهان رتبه اول را در کشور داراست.
 وی گفت: همه س��اله طی برنامه ریزی فنی و هماهنگی الزم برای 
توزیع بچه ماهی توسط شرکت های تخصصی، خدمات مشاوره ای 
کشاورزی در حوزه آبزیان انجام و با دادن پروانه بهداشتی و همچنین 
مدیریت زمان توزیع،کنترل حداقل وزن بچه ماهی، تعیین قیمت، 
 تعداد و ترکی��ب گون��ه ای ماهیات در جه��ت تولید بیش��تر اقدام 

می شود.

دریافت لوح کارسالم در آبفای 
اصفهان 

گروه اقتصاد - ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان در جشنواره 
جایزه کارس��الم به دلیل وجود برخی فرصت ه��ای بهبود در حوزه 
ایمنی و سالمت شغلی برگرفته از سازمان جهانی بهداشت موفق به 

دریافت لوح و نشان کارسالم با رتبه حامی یک گردید. 

اخبار کوتاه

4
اجباری شدن عالمت استاندارد در مصنوعات نقره و طال 

فریدون بلغاری مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 
 پروانه کاربرد عالمت استاندارد برای مصنوعات نقره و طال از ابتدای س��ال آینده اجباری می شود، ضمن 

این که هیچ گونه طالی ساخته شده خارجی در بازار قابل عرضه نیست.

میر مراد  زهی/  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس  

با وجودی که تولید داخل برای محصول پیاز بیش از نیاز داخل بوده، 
 اما در س��ایه نبود کنترل و نظارت، دالالن عامالن اصلی گرانی های

اخیر در بازار هس��تند. لغو صادرات پیاز در صورتی که مازاد مصرف 
در کش��ور وجود دارد چاره کاه��ش قیمت آن نیس��ت و دولت باید 
نظارت های خود را بیش��تر کند.  اگ��ر کمبود پیاز در کش��ور وجود 
داشته باشد مسئوالن می توانند با لغو صادرات موجب کاهش قیمت 
این محصول در بازار شوند. 
اکنون کمب��ودی در زمینه 
پیاز مصرفی کش��ور با وجود 
تولید باالی این محصول در 
نقاط مختلف کش��ور وجود 
ندارد. لغو ص��ادرات پیاز در 
صورتی ک��ه م��ازاد مصرف 
در کش��ور وجود دارد چاره 

کاهش قیمت آن نیست.
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 رشد 5/13 درصدی 
مشترکان خانگی برق در6 ماه

گروه اقتص�اد- مدیر خانه فرهن��گ مدیریت مصرف برق 
اصفهان از رشد5/13  درصدی مش��ترکان خانگی در شش 
ماهه نخست س��ال جاری در اصفهان خبر داد. سارا صالحی 
در جمع خبرنگاران، یکی از اهداف مجموعه برق را مصرف 
یکنواخت این انرژی در طول 24 س��اعت ش��بانه روز عنوان 
کرد و اظهار داشت: درس��ت مصرف کردن برق منافع مالی 
مش��ترکان را نیز به دنب��ال دارد. وی ادام��ه داد: در صورتی 
که مش��ترکان به جای ساعت هشت ش��ب در ساعت 24 از 
وس��ایل برقی اس��تفاده کنند از »ضریب کاهش« بهره مند 
می شوند. مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق اصفهان 
درمورد شایعه مضر بودن المپ های کم مصرف خاطرنشان 
کرد: هرچند هنوز این مورد اثبات نش��ده است، اما با رعایت 
فاصله 60 سانتیمتر و یا استفاده از این نوع المپ ها در درون 
حباب لوسترها، می توان از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری 
 کرد. صالح��ی با تأکی��د بر این ک��ه اس��تفاده از المپ های 
کم مصرف در تمام دنیا مرسوم بوده و این امر مختص به کشور 
ما نیست، تصریح کرد: استفاده از المپ های LED نیز از دیگر 
راهکارهایی اس��ت که مش��ترکین می توانند از آن بهره مند 
ش��وند. وی در ادامه صحبت ه��ای خود با اش��اره به این که 
 سرانه مشترکان خانگی در شش ماهه امسال،191کیلو وات

س��اعت بوده است، افزود: درمورد مش��ترکان خانگی شاهد 
رش��د 5/13 درصدی بوده ایم. مدیر خانه فرهنگ مدیریت 
مصرف برق اصفهان اف��زود:  وزارت نی��رو در مصرف بهینه 
برق، به دنب��ال اس��تفاده از این ان��رژی در بخش های مولد 
 بزرگ مانند صنعت و کش��اورزی اس��ت. وی با بیان این که

در مدیریت های مصرف برق، بهینه مصرف کردن مشترکان و 
ادارات را مدنظر قرار داده ایم، عنوان کرد: در این بین بانک ها 
و مجموعه شهرداری، با اجرای صحیح نورپردازی در پارک ها 
و سایر امور، باالترین همکاری ها را با مجموعه برق شهرستان 
داش��ته اند. صالحی با اش��اره به این که ادارات دولتی ملزم 
هستند روشنایی های خود را کاهش دهند، گفت: این کاهش 
دست کم باید10درصد باش��د. وی یادآور شد: راهکارهای 
عملیاتی را به مرحله اجرا درمی آوریم تا مصرف برق مشترکان 
و ادارات کاهش یابد. وی با اش��اره به استفاده از هم افزایی ها 
و ظرفیت های موجود درم��ورد اج��رای راهکارهای بهینه 
مصرف برق بیان داشت: در این امر بر شرکت ها و بخش های 
خصوصی فع��ال، تمرک��ز کرده ایم. صالحی با بی��ان این که 
بهینه سازی مصرف برق جزء اهداف واالی ملی است، اذعان 

داشت: این هدف، تغییر الگوهای مصرف را به دنبال دارد.

خبر 

وقتی ب��زرگ تری��ن طرح کش��ور، الدن 
مبهم ترین طرح اقتصادی می شود ایرانمنش

دیگرباید فاتحه بن��گاه هایی که قرار 
بود بیکاری را ریشه کن کنند، خواند . طرح بنگاه های زود بازده 
در نخستین سال های تشکیل دولت نهم به مرحله اجرا درآمد که 
به وسیله این طرح، جوانان تحصیلکرده و کم تجربه می توانستند 
با دراختیار داشتن تسهیالت دولتی برای خود کارگاهی را دست 
و پا کرده وبا این روش، عالوه بر اش��تغالزایی و چرخاندن چرخ 
صنعت، یک منبع مالی مطمئن با پش��توانه قوی ایجاد کنند.  
دولت هم بانک ها را موظف به همکاری کرد و به آنان دستور داد 
تا با قشر جوان تحصیلکرده جویای کارهمکاری های الزم را به 
عمل آورد، اما به مرور زمان این طرح آنقدر کمرنگ شد که نه تنها 
بیکاری را از سر راه برنداشت بلکه مشکالت عدیده دیگری را به 
آن اضاف��ه ک��رد. به م��رور زم��ان از گوش��ه و کن��ار خبرهای 
ناخوش��ایندی ازاین طرح رس��ید. این طرح مطابق آماررسمی 
کش��ورباهزینه 20 هزارمیلیارد تومان، بزرگ ترین طرح تاریخ 
ایران برای ایجاد اشتغال در کشور لقب گرفت و کار را به جایی 
رساند که اقتصادگران کشور و آنهایی که مو در آسیاب اقتصاد 
س��فید نکرده بودند این ط��رح را مبهم ترین ط��رح اقتصادی 
کشورنامیدند.گرچه برخی مثل غالمرضا سعیدی معاون اداری 
مالی وزارت کار و امور اجتماعی با اعالم این که » اگر بنگاه های 
زود بازده نبود، بیکاری دو برابر می شد«، جلوی انتقادات ایستاد، 

 اما در این میان اگر از بیکاران و کس��انی که زخ��م خورده این 
بنگاه ها هستند سؤال شود پاس��خ آنها یک جمله است؛» حال 
بیکاری وخیم است.« با این ارقام و آمار، پیکان بیکاری، دو رقمی 
شدن این پدیده را در اصفهان نشان می دهد؛ آماری که تا چند 
سال پیش تک رقمی بود و همه بابت این آمار به خود می بالیدند، 
ولی حاال کمترکسی زیر بار دورقمی شدن آن می رود و حتی از 

اعالم دقیق آمار در این باره پرهیز می شود.
بیکاری غولی است که اکنون به یک کلمه تکراری تبدیل شده و 
از هر سو کشیده می شود تا مراجع رسمی و غیر رسمی هر بار ابعاد 
تازه تری از آن را بنمایانند؛  ابع��ادی که گاهی در پس آمارهای 
ضد ونقیض یک رقمی و دو رقمی رد گم می کند و  دوباره سر باز 
می کند تا زخم بیکاری هیچ وقت خوب نشود؛ زخمی که دولت 
نتوانس��ت با مرهم بنگاه های زود بازده هم آن را ترمیم کند. به 
موجب این طرح، مالکان کارگاه های کوچک در ازای استخدام 
سه نفر در کار گاه خود،9 میلیون تومان وام کم بهره با باز پرداخت 
دراز مدت دریافت می کردند. »از سرنوش��ت این طرح در دولت 
نهم چندان اطالعی در دست نیست، چرا که دولت چندان تمایلی 
به اعالم آمار و مشخص شدن دستاورد های خود ندارد. از طرفی 
عملکرد دولت در زمینه بیکاری س��ناریویی است که شدیدا به 

بنیان های اقتصاد مبتنی بر بازار وابسته است. «
این را نادر که حاال بیکار است و قبال یک مغازه کفاشی داشته، 
اما ورشکست ش��ده و همه چیزش را از دس��ت داده می گوید. 

کتابی ح��رف می زند و اطالعات��ش کم و زیاد درم��ورد اقتصاد 
بد نیس��ت. به گفته او جذب س��رمایه خارجی و تقویت بخش 
خصوصی تنها راه هایی است که موجب می شود تا اقتصاد ایران 
هم طعم شیرین بیکاری تک رقمی را بچشد، اما گفته های او با 
 وجود وضعیت اقتصادی حاضر آنچنان راهکار مناسبی نیست، 
چرا که اکنون فضای رقابتی نابرابری در عرصه کار و تجارت ایجاد 
شده و در پی خود بیکاری را هم به دنبال داشته است. شاید به 
همین خاطر است که حل مشکل بیکاری به پای ثابت بحث های 
مقامات اقتص��ادی تبدیل ش��ده و در کنار ت��ورم، عمده توجه 
مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس را به خودش معطوف کرده 
است، مس��أله ای که برای کارگران اصفهانی که روزانه به تعداد 
بیکارانشان افزوده می شود و یا کسانی که فارغ التحصیل سراب 
کار شده اند، نمود پررنگ تری دارد تا هر بار به بهانه های مختلف 

آمار بیکاران را جستجو کنند. 
علیرضا هم یکی از همین کارگران اس��ت که ب��ه دنبال اجرای 
طرح بنگاه های زود بازده مدتی در یک شرکت پخش تجهیزات 
پزش��کی مش��غول به کار ش��د: »بعد از این که مدیر شرکت با 
استخدام ما وام را گرفت بالفاصله چک های برگشتی اش را پاس 
کرد و اموال شرکت را زیر قیمت فروخت. بعد از چندماه با ما سه 
نفر دستمزد سه ماهمان را تصفیه کرد و اعالم ورشکستگی کرد 
و ما به جرگه بیکاران اضافه ش��دیم«. اما در این میان مسأله ای 
که وضعیت را بحرانی تر می کند ابهاماتی است که از نرخ بیکاری 
واشتغال استنباط می ش��ود؛ آمار مبهمی که دبیر اجرایی خانه 
کارگراصفهان آنها را واقعی نمی داند. اصغر برشان در این زمینه 
با ذکر مثالی می گوید: » یکی از منابع مستند مرکز آمار، لیست 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی است که این منبع نمی تواند قابل 
استناد باشد، چرا که همه کارگران و شاغلین تحت پوشش بیمه 
نیستند.« در حالی که طبق آمار ارایه شده نرخ بیکاری در استان 
اصفهان 14/2 درصد عنوان می ش��ود، اما این فعال کارگری در 
اصفهان این عدد ها را قبول ندارد. او می گوید: »هم اکنون جوانان 
بسیاری بیکار هستند که دالیل آن وضعیت بد اقتصادی تعدیل 
نیرو در کارخانه ها یا کارگاه ها و بسیاری از مسائل دیگر است، این 
در حالی است که اشتغال باید ثبات و استمرار داشته باشد و آمار 
کارگران موقت و شاغلین شغل های کاذب، نمی تواند در ارایه آمار 

ایجاد شغل و نرخ بیکاری صحیح باشد.«
به گفته وی نرخ اعالمی بیکاری استان اصفهان غیرواقعی بوده 
و آمارهای رس��می که ازس��وی وزارتخانه های مختلف منتشر 
می شود، نباید با هم مغایرت داشته باشد. با تمام اینها غالمعلی 
قادری ریی��س اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفهان بدون این که از آمار بیکاری در استان سخنی بگوید با 
اشاره به این که اوج بیکاری در کش��ور ما از سال 89 تا سال 93 
است ابراز امیدواری کرده که آمار بیکاری در اصفهان یک رقمی 
شود؛ آماری که شاید س��ال ها باید بگذرد تا زخم این پدیده را 
مرهم بگذارد، چرا که به نظر می رس��د آمار بیکاری در اصفهان 

سرکاری است ... .

 بیکاری به جان کار افتاده است 

آمار بیکاری در اصفهان سرکاری است 

قیمت پیازاشک مصرف کنندگان 
را در آورده است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
7503 ش��ماره: 608/91 ش 12 به موجب رأی ش��ماره 1614 تاریخ 91/9/27 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید 
صوفیان مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید )90/10/30( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق محکوم له میالد ترکزاد نش��انی محل اقامت: اصفهان خ مس��جد س��ید روبروی 
هتل طوطیا پارچه مبلی ارمغان با وکالت آقای علی ش��یرزاده. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي 
که خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7504 ش��ماره: 1067/91 ش 33 به موجب رأی ش��ماره 1465 تاریخ 91/9/8 شعبه 
33 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بابک 
مالیری مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 28/237/000 ریال بابت اصل 
خواسته و چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )91/6/13( لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له میالد ترکزاد با وکالت آقای علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان 
س��ه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه س��وم. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 33 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7505 ش��ماره: 1064/91 ش 9 ب��ه موج��ب رأی غیاب��ی ش��ماره 1606 تاری��خ 
91/9/14 ح��وزه ش��عبه نه��م ش��ورای ح��ل اخت��الف شهرس��تان اصفه��ان که 
قطعی��ت یافته اس��ت محک��وم علیه ملک حس��ین قلی پور ن��ام پدر: ن��وذر مجهول 
الم��کان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبل��غ 50/000/000 ریال )پنج��اه میلیون ریال 
قس��متی از وج��ه چ��ک ب��ه ش��ماره 1337/07740841 م��ورخ 90/10/1 به عهده 

بان��ک ملت و مبل��غ 124/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت 

زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له داریوش شریفی نام 
پدر: عبدالحس��ین با وکالت آقای علی شیرزاده نشانی محل اقامت: اصفهان نبش سه 
راه س��یمین ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 9 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده
7507 اج��رای احکام ش��عبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده 
ای در خصوص پرونده کالس��ه 900253 له خانم مدینه سرلک با وکالت خانم سمیه 
تاجمی��ر ریاحی علیه آقای غالمعلی جدیدی فیقان به نش��انی اصفهان، ملک ش��هر، 
خ مفتح، پاس��گاه 20، اول خ ناصر خس��رو، کوچه مهدیه، بن بس��ت بوستان، سمت 
چپ، منزل س��وم مبنی بر مطالب��ه مهریه به می��زان 126/812/519 ریال و 5 مثقال 
طالی س��اخته شده و مبلغ 3/850/000 ریال هزینه دادرسی و 9/630/000 ریال نیم 
عشر، 100/000 ریال هزینه نش��ر آگهی، 500/000 ریال هزینه کارشناسی در روز 
دوشنبه 91/12/21 ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا واقع در خ شهید نیکبخت، 

دادگس��تری کل اصفهان، طبقه دوم، اتاق 207 جهت فروش یک قطعه ملک به نشانی 
عاش��ق آباد، خ باهنر، خ شهید امینی که قولنامه ای است و واقع در زمین پالک ثبتی 

66 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به ابعاد شمااًل 6/80 متر شرقًا و غربًا به طول 24 
متر و جنوبًا به طول 7/25 متر و با مساحت 168 مترمربع و فاقد توافقات شهرداری 
و فاقد انش��عابات آب و برق و گاز و تلفن می باش��د که با عنایت به کلیه عوامل کاًل 
150/120/000 محاس��به و ارزیابی گردیده اس��ت. طالبین خری��د می توانند 5 روز 
قب��ل از مزایده به نش��انی ملک از آن بازدید و با تودی��ع ده درصد از قیمت پایه به 
حس��اب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر اجرای احکام شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
7508 ش��ماره پرونده: 426/91، ش��ماره دادنامه: 492، مرجع رس��یدگی: حوزه 9 
حقوقی خمینی ش��هر ش��ورای حل اختالف، خواهان: حمید عابدی نش��انی: درچه 
خیابان بهشتی کوی راسخ بعد از نانوایی، خواندگان: 1- مهرداد قربانی 2- فیروزه 
قربانی هر دو مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار- خواهان دادخواستی/ 
درخواس��تی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این 

ش��ورا و ثبت به کالس��ه فوق و جری تش��ریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر 
حوزه بتصدی امضاءکنندگان زیر تش��کیل است و با توجه به محتویات پرونده پس 
از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای حمید عابدی فرزند عبدالصمد بطرفیت 
آق��ای مهرداد قربانی و خانم فیروزه قربانی فرزندان پورجوان به خواس��ته مطالبه 
وجه دو فقره س��فته به ش��ماره های 134564 و 134565 جمعًا به مبلغ پنج میلیون 
ریال بدین شرح که خواهان مدعی است آقای مهرداد قربانی بعنوان متعهد اصلی و 
خانم فیروزه قربانی بعنوان ضامن مبادرت به صدور س��فته های فوق نموده و در 
حال حاضر تقاضای محکومیت تضامنی آنان را دارد. ش��ورا از بررس��ی مدارک و 
محتویات پرونده نظر به دادخواس��ت تقدیمی و وجود اصل مستندات در ید خواهان 
و اینکه خواندگان نیز علیرغم ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه 
زاینده رود به ش��ماره 942-91/9/27 در جلس��ه رسیدگی ش��رکت ننموده و دفاع 
موجه و مؤثری که داللت بر برائت ذمه خود باشد ارائه ننموده لذا شورا مستنداً به 
مواد 198-519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
اول )متعه��د اصلی( به پرداخت مبلغ پنج میلیون بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نش��ر آگهی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
91/9/18 لغایت زمان اجرای حکم که توس��ط واحد اجرای احکام محاسبه می گردد 
صادر و اعالم می نماید. در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان برای 
س��فته های مورد ادعا تش��ریفات مقرر در قانون تجارت را رعایت ننموده لذا سفته 
ها وصف س��ند تجاری نداشته تا موجبی برای پرداخت تضامنی وجه سفته وجود 

داش��ته باشد علیهذا شورا دعوی خواهان نس��بت به خوانده ردیف دوم را نپذیرفته 
و ق��رار رد دعوا صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل وا خواهی در این ش��ورا و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر می 
باشد. موسوی- قاضی شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه(

ابالغ
7509 کالس��ه پرونده: 425/91، ش��ماره دادنامه: 481، مرجع رسیدگی: شعبه نهم 
حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر، خواهان: حمید عابدی نش��انی: درچه 
خیابان بهش��تی کوی راس��خ بعد از نانوای��ی، خوانده: نرجس ب��ازرگان، مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست آقای حمید عابدی فرزند عبدالصمد به طرفیت خانم 
نرجس بازرگان فرزند عباسعلی بخواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 
536857 )س��ری/ خ( و 536856 )س��ری/ خ( هر یک به مبلغ 2/500/000 ریال و به 
تاریخ 91/1/10 به انضمام هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر در تأدیه با توجه به 
دادخواس��ت تقدیمی و ضمائم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه 
خوانده در برابر خواسته خواهان دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه 
خود و یا ادای دین در حق خواهان ارائه ننموده اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواهان را 
مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار 

ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 91/9/18 لغایت زمان اجرا 
وفق ش��اخص س��االنه تورم اعالمی از بانک مرکزی در ح��ق خواهان محکوم می 
نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این ش��ورا و سپس ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی خمینی ش��هر می باش��د. موسوی- قاضی ش��عبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر )درچه( 

ابالغ رأی
7511 شماره پرونده: 427/91، شماره دادنامه: 487، مرجع رسیدگی: حوزه 9 حقوقی 
شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حمید عابدی نشانی: درچه خیابان بهشتی 
کوی راس��خ بعد از نانوایی، خواندگان: 1- فاطم��ه قربانی 2- فیروزه قربانی هر دو 
مجهول المکان، گردشکار- خواهان دادخواستی/ درخواستی بخواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��ورا و ثبت به کالس��ه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: در خصوص دعوی آقای 
حمی��د عابدی فرزن��د عبدالصمد بطرفیت خانم ها 1- فاطم��ه قربانی فرزند حاجی و 
2- فیروزه قربانی فرزند پورجوان به خواس��ته مطالبه 4 فقره سفته به شماره های 
244512 ال��ی 11 و 134545 ال��ی 46 جمعًا به مبلغ ده میلیون ریال بدین ش��رح که 
خواهان مدعی اس��ت خوانده ردیف اول بعنوان متعه��د اصلی و خوانده ردیف دوم 
بعنوان ضامن مبادرت به صدور س��فته های فوق نموده و در حال حاضر تقاضای 
محکومیت تضامنی آنان را دارد. ش��ورا از بررس��ی مدارک و محتویات پرونده نظر 
به دادخواس��ت تقدیمی و وجود اصل مستندات در ید خواهان و اینکه خواندگان نیز 
علیرغم ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نش��ر آگهی در روزنامه زاینده رود به شماره 
942-91/9/27 در جلس��ه رسیدگی شرکت ننموده و دفاع موجه و مؤثری که داللت 
بر برائت ذمه خود باشد ارائه ننموده لذا شورا مستنداً به مواد 198-519-522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول )متعهد اصلی( به پرداخت 
مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه 
نش��ر آگهی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 91/9/18 لغایت زمان اجرای 
حکم که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد صادر و اعالم می نماید. 
در خص��وص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان برای س��فته های مورد ادعا 
تش��ریفات مقرر در قانون تجارت را رعایت ننموده لذا س��فته ها وصف سند تجاری 
نداشته تا موجبی برای پرداخت تضامنی وجه سفته وجود داشته باشد علیهذا شورا 
دعوی خواهان نس��بت به خوانده ردی��ف دوم را نپذیرفته و قرار رد دعوی صادر و 
اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر می باشد. موسوی- قاضی شعبه 

9 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه(

ابالغ رأی
7510 ش��ماره پرون��ده: 424/91، ش��ماره دادنامه: 491، مرجع رس��یدگی: حوزه 9 
حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حمید عابدی نشانی: درچه خیابان 
بهشتی کوی راسخ بعد از نانوایی، خواندگان: 1- احمدرضا سیاوش 2- حمید قالنی 
هر دو مجهول المکان، گردش��کار- خواهان دادخواستی/ درخواستی بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��ورا و ثبت به کالس��ه فوق 
و جری تش��ریفات قانونی در وقت فوق الع��اده/ مقرر حوزه بتصدی امضاءکنندگان 
زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتوی��ات پرونده پس از ش��ور و تبادل نظر ختم 
رس��یدگی را اعالم داشته و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: 
در خصوص دع��وی آقای حمید عابدی فرزند عبدالصم��د بطرفیت آقای احمدرضا 
س��یاوش فرزند محمد و آقای حمید قالنی فرزند خس��رو بخواسته مطالبه وجه دو 
فقره س��فته به شماره های 244513 و 244514 جمعًا به مبلغ پنج میلیون ریال بدین 
ش��رح که آقای احمدرضا س��یاوش به عنوان متعهد اصلی و آق��ای حمید قالنی به 
عنوان ضامن مبادرت به صدور س��فته های ف��وق نموده و در حال حاضر تقاضای 
محکومیت تضامنی آنان را دارد. ش��ورا از بررس��ی مدارک و محتویات پرونده نظر 
به دادخواس��ت تقدیمی و وجود اصل مستندات در ید خواهان و اینکه خواندگان نیز 
علیرغم ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نش��ر آگهی در روزنامه زاینده رود به شماره 
942-91/9/27 در جلسه رسیدگی شرکت ننموده و دفاع موجه و مؤثری که داللت بر 
برائت ذمه خود باشد ارائه ننموده لذا شورا مستنداً به ماده 198 و 522 و 519 قانون 

آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول )متعهد اصلی( به پرداخت 
مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 91/9/18 لغایت زمان اجرا که توسط واحد 
اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد صادر و اعالم می نماید. در خصوص خوانده 
ردیف دوم نظر به اینکه خواهان برای مطالبه س��فته مورد ادعا تش��ریفات مقرر در 
قانون تجارت را رعایت ننموده فلذا سفته مورد ارائه وصف سند تجاری را نداشته و 
موجبی برای پرداخت تضامنی وجه س��فته وجود ندارد علیهذا شورا دعوی خواهان 
نسبت به خوانده ردیف دوم را نپذیرفته و قرار رد دعوا صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این ش��ورا و پس از 20 روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد. موسوی- قاضی 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه( 

ابالغ وقت رسیدگی
7531 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1889/91 خواه��ان مجتبی یاوری رامش��ه 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال س��ند خودرو سواری پراید 3-556 ن 29 مقوم به مبلغ 
50/000/000 ریال به طرفیت رحیم خاش��عی- اقدس لری تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/1/18 س��اعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7556 شماره دادنامه :9109970351301465، شماره پرونده: 9109980351300430، 
شماره بایگانی شعبه: 910435، خواهان: بانک سرمایه با نمایندگی محمدعلی شایسته 
نی��ا و پرویز کاظمی با وکالت آقای محمدرضا مردانی پور به نش��انی ش��هرکرد خ 
س��عدی غربی مقابل مسجد امام حسن ع- 12 متری ش��هید توکلی پ 2، خواندگان: 
1- آقای آرش محمودپور به نش��انی رباط اول- کوی استاد شهریار- جنب بوستان 
ش��قایق- مجتمع امیر، 2- آقای غالمعلی حجراالس��ودی به نشانی خانه اصفهان خ 
گلخان��ه- خ گلبرگ- بن بس��ت س��ینا- پ 87، 3- آقای امین محمودپور به نش��انی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه خسارت، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح ذیل مبادرت 
ب��ه صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی بانک س��رمایه با وکالت 
محمدرض��ا مردانی پور به طرفیت امی��ن محمودپور و آرش محمودپور و غالم علی 
حجراالسودی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و دو میلیون و هشتصد و هفده هزار 
و س��یصد و سی و پنج ریال بابت اصل خواسته موضوع قرارداد شماره 2- 3934-

11-1602 مورخ 89/12/5 و مطالبه خس��ارت ناش��ی از عدم انج��ام تعهد از تاریخ 
91/4/22 تا زمان اجرای حکم روزانه یکصد و سی و هشت هزار و چهارصد و هفتاد 
و هش��ت ریال به انضمام هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات 
پرونده و مس��تندات ابرازی خواهان و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خواندگان 
را ایجاب می نماید و خواندگان غالم علی حجرالس��ودی و آرش محمودپور علیرغم 
ابالغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نش��ده اند و خوانده امین محمودپور علیرغم 
ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نش��ر آگهی در دادگاه حاضر نشده است و خواندگان 
دفاعی که مؤثر در دعوی باشد از خود بعمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را 
وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت 
مبلغ دویست و دو میلیون و هشتصد و هفده هزار و سیصد و سی و پنج ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت خس��ارت ناش��ی از عدم انجام تعهد از تاریخ 91/4/22 تا 
زمان اجرای دادنامه روزانه یکصد و سی و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت 
ریال و پرداخت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
واعالم می نماید. خواهان مکلف است در زمان اجرا نسبت به پرداخت ما به التفاوت 
هزینه دادرسی اقدام نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. طاوسی- رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان



کافه کتاب یادداشت

هفت

خسرو سینایی مسافر» قطار زمستانی« شد
خسرو سینایی در گفتگویی اعالم کرد که قصد دارد با مهیا شدن مقدمات فیلم »قطار زمستانی« 

اردیبهشت ماه این فیلم را در تهران کلید بزند و زمستان برای ادامه فیلمبرداری به لهستان برود.
وی درباره بازیگران فیلم جدید خود گفت: تنها بازیگر ایرانی این فیلم عزت اهلل انتظامی است.
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کوچ هنرمندان
مدیر گالری تکش اصفهان تعطیلی 
این گالری را یک ش��ایعه دانست و 
گفت: هنرمندانی که قرار بوده چند 
ماه اخیر نمایشگاه برگزار کنند، بعد 
از این ک��ه در تهران نوب��ت گالری 
گرفته اند نمایشگاه شان در اصفهان 
را کنسل کرده اند و ترجیح می دهند 
در تهران نمایشگاه داشته باشند تا 
اصفهان. حسین حسینی در رابطه با 
علت این ترجیح از سوی هنرمندان، افزود:هنرمندان نهایتاً یک یا دو 
نمایشگاه در اصفهان با انگیزه نمایش آثار می گذارند، اما از آن جا که 
در اصفهان خریداری برای آثار هنری نیست و بعد از دو نمایشگاه دیگر 
تنها انگیزه نمایش کافی نیست و هنرمند نیاز به منابع مالی و فروش 
اث��ر از ای��ن راه دارد، هنرمندان گالری ه��ای تهران را ب��رای برپایی 
نمایشگاه ترجیح می دهند؛ چراکه در تهران امکان فروش آثار بیشتر 
است و اگر یک نمایشگاه فروش هم نداشته باشد، حداقل در جامعه 
هنری دیده می ش��ود و بازتاب دارد و همین امکان دیده ش��دن آثار 
هنرمند را فراهم می کند. وی در ادامه بیان داشت: باید بگویم اوضاع 
هنر به طور کلی کساد شده و شرایط بد اقتصادی روی کار هنرمندان 
تأثیر بسیار بدی داشته است. وی همچنین در پایان اظهار داشت: به 
رغم تمام این مشکالت ما سعی می کنیم فعال باشیم و گالری تکش 

برای ابتدای سال آینده چند نمایشگاه در تقویم ۹۲ خواهد داشت. 

گروه کهن در تاالر رودکی 
کنسرت گروه موسیقی »کهن« به 
رهبری کامی��ار فانی��ان ۲۲ و ۲۳ 
اسفند س��ال جاری در تاالر رودکی 

اصفهان برگزار می شود.
تهیه کنن��ده در خص��وص ای��ن 
کنس��رت گفت: گ��روه »کهن« در 
این کنس��رت ب��ه اج��رای قطعات 
 موسیقی س��نتی ایرانی می پردازد.

محمدرض��ا داوودی تصری��ح کرد: 
سرپرستی گروه، آهنگس��ازی و نوازندگی تار، دوتار و سه تار بر عهده 
کامیار فانیان است و پارسا حسن دخت نیز خواننده این کنسرت است. 
وی ادامه داد: همچنین در این کنسرت جاوید ابراهیم پور نی، سجاد 

منصوری تنبک و نبیل یوسف شریداوی نیز دف و دمام می نوازند.
داوودی خاطرنش��ان کرد: گروه »کهن« در این کنس��رت بر خالف 
برخی از کنسرت های اخیر خود قصد پرداختن به موسیقی محلی و 
نواحی را ندارد. گفتنی است این کنسرت ۲۲ و ۲۳ اسفند سال جاری 
رأس ساعت ۲۰ در تاالر رودکی اصفهان واقع در ملک شهر، روبه روی 

شهربازی ملک شهر برگزار می شود. 

نمایشگاه کتاب اصفهان با تعجیل
هشتمین نمایشگاه کتاب اصفهان 
که پیش از این قرار ب��ود ۱۱ تا ۱۶ 
اسفند ماه سال جاری برگزار شود، با 
یک روز جا به جای��ی در برنامه۱۰ تا 

۱۵ همان ماه برگزار می شود.
معاون فرهنگ��ی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی اس��تان اصفهان 
با اع��الم این مطل��ب، اف��زود: این 
نمایش��گاه به هم��ت معاونت امور 
فرهنگی وزارت ارشاد، استانداری اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان و حمایت ش��هرداری اصفهان، شورای شهر 

اصفهان و... برگزار می شود.

زندگی نامه  گابریل گارسیا مارکز 
این زندگی نامه در سه بخش نوشته شده اس��ت. بخش اول با عنوان 
»خانه: کلمبیا« زندگی خانواده مارکز را از سال ۱8۹۹ تا سال ۱۹۵۵ 
روایت می کند. بخش دوم با عنوان »در خارج: اروپا و آمریکای التین« 
از »آشنایی با اروپا: ش��هر رم« در سال ۱۹۵۵ آغاز می شود و داستان 
زندگی این نویسنده را تا سال ۱۹۶7 که »می خواست کتابی بنویسد 
که به کلی با دیگری فرق داشته باش��د«، ادامه می دهد. بخش سوم 
»شهرت جهانی و سیاس��ت« نیز روایت زندگی مارکز از سال ۱۹۶7 
تا سال ۲۰۰۵ است. ماجرای کسب جایزه  نوبل ادبیات توسط مارکز 

هم در همین بخش روایت ش��ده است. 
در قس��متی از مقدمه ای این کتاب آمده 
است: »گابریل گارسیا مارکز مشهورترین 
نویسنده  جهان س��وم در روزگار ما، در 
سال ۱۹۲7 در کشور کلمبیا متولد شده 
است. او شاخص سبک رئالیسم جادویی 

و نویسنده ای بسیار پرکار است. «
»زندگی نامه گابریل گارس��یا مارکز« با 
۲۹۶ صفحه، ش��مارگان ۱۱۰۰ نسخه و 
قیمت ۱۱ هزار تومان از سوی انتشارات 

ققنوس منتشر شده است.
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» ای تی «هالیوودی پر سر و صدا   » داستان های عجیب «

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - درو بریمور، متولد ۲۲ فوریه ۱۹۷5 در ایالت کالیفرنیای 
آمریکاست که تهیه کننده و هنرپیشه مطرح سینمای هالیوود است. 

وی خود صاحب ش�رکت تهیه فیلم با نام »فالور فیلم« است و همراه با 
بازیگری، به تهیه و تولید فیلم اشتغال دارد. 

درو بریمور در اوایل دهه هشتاد و از نوجوانی با بازی در فیلم » ای تی« 
که شاهکار سینمایی اس�تیون اس�پیلبرگ بود، به معروفیتی جهانی 
دست یافت و راه خود را در فیلم های پرهزینه و مطرح سینمای هالیوود 

باز کرد.
او با تمام مشکالتی که داشت توانست تمام آنها را با پشت کار و زحمت 
پش�ت س�ر بگذارد و امروزه به عنوان یکی از گران ترین بازیگران زن 

هالیوود شناخته شود. 

بازی او در بالک باستر فرشتگان چارلی ، به شهرتی جهانی رسید. بعد از 
این در فیلم هایی چون رانندگی با پسرها و اعتراف یک ذهن خطرناک 

ایفای نقش کرده است.
درو باریمور با قدی ۱63 س�انتیمتری، یکی از پول سازترین بازیگران 
تاریخ سینماست؛ اگرچه خانواده او اکثرا هنرمند بودند، اما در هنرپیشه 
 شدن او نقشی ایفا کردند. بعدها ثابت کرد که بازیگر و تهیه کننده قابلی 

است. 
 او هم قابلیت ب�ازی در نقش های درام را دارد و ه�م کمدی را. برخی از 
فیلم های او عبارتند از: غول،  ای تی: فوق العاده زمینی، اولین هنرها، 
چشم گربه، داس�تان های عجیب، پرتوافکن، توطئه در عشق، درو از 

خانه ، توپ دیوانه، هنرپیشه طراح، بتمن برای همیشه و ... 
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عزت سینما، به »پرده« 
احترام گذاشت

جشنواره نمایش های 
کمدی کلید خورد

عزت اهلل انتظامی،  پس از کس��ب موفقیت فیلم »پرده« ساخته جعفر پناهی 
در جشنواره برلین اعالم کرد: »هر جایزه ای که برای کشور من افتخار بیاورد، 
باعث احترام و ایجاد غره در من می شود. به طور کلی جایزه هایی که در سطح 
بین المللی به هنر و فرهنگ کشورم تعلق می گیرد، غرورآفرین است. بر همین 
منوال، اعط��ای جایزه بهترین فیلمنامه جش��نواره برلین ب��ه جعفر پناهی و 
کامبوزیا پرتوی شادمانم کرد؛ زیرا من یک ایرانی هستم و وقتی می بینم یک 
ایرانی جایزه ای در جشنواره یا رقابتی از آن خود کسب کرده است، خوشحال 
می شوم؛ چون فکر می کنم یک  بار دیگر هنر ایران در جوامع بین المللی مطرح 
شده و هنر و فرهنگ ما عرصه ای برای این که بتواند گنجینه غنی خود را نشان 

دهد، پیدا کرده است.«

چهارمین جشنواره نمایش های کمدی اصفهان و اولین جشنواره سراسری 
نمایشنامه نویس��ی کمدی ش��هروندی به همت تاالر هنر وابسته به سازمان 
فرهنگی، تفریحی و کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان آغاز به کار 
کرد. میثم بکتاشیان، دبیر جشنواره نمایش های کمدی گفت: جشنواره امسال 
با هدف ترویج سبک زندگی متعالی و نش��اط بخش، تحکیم، ارتقا و آموزش 
فرهنگ ش��هروندی،  بهبود و ارتقای فرهنگ و افزایش نشاط در شهروندان و 
همچنین اعتالی فرهنگ عمومی برگزار خواهد ش��د. رییس تاالر هنر افزود: 
این جشنواره  در سه  بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه خوانی در گستره 
استانی و در بخش نمایشنامه نویسی کمدی شهروندی در گستره ملی برگزار 

خواهد شد. 

یکی از ۱7۳ کارگردان عضو آکادمی، خبرنگار هالیوود ریپورتر 
را به دفترش دعوت کرده تا درباره این که چگونه برگه رأی اش 
برای اسکار امس��ال را پر کرده با او حرف بزند. او رشته به رشته 
پیش رفته و علت انتخاب کردن و انتخاب نکردن هایش را بسیار 
صریح و شفاف توضیح داده است. جمالت صریح او از جمله این 
که »آرگو، لیاقت اس��کار ندارد و به دالیل اش��تباهی در مس��یر 
 بردن قرار گرفته« و یا این که »عش��ق، بیش از تحمل من کهنه 
 ع��وض ک��ردن دارد!«  موجب ش��ده این مطلب به س��رعت در 
سایت های سینمایی منتشر شود. دیگر  این که خواندن نظرات 
یک عضو آکادمی از آن جهت مهم اس��ت که بیش��تر و بیش��تر 
مطمئن شویم که انتخاب های اس��کار لزوما بهترین های سال 
سینمایی نیس��تند و طبیعتا سالیق ش��خصی اعضا در رأی ها 
تأثیر بس��یاری دارد. بخش هایی از نظرات ای��ن کارگردان را در 

کافه سینما بخوانید:

بهترین فیلمنامه اورجینال
»عشق« به سرعت حذف می ش��ود. این فیلم فقط داستان زنی 
است که دارد می میرد؛ داستان واقعی ای ندارد و احساس بدی 
به من می دهد. این فیلم بی��ش از تحمل من کهنه عوض کردن 
دارد! »جانگو«؟ اگر اولین فیلمنامه تارانتینو بود، شاید به آن رأی 
می دادم، اما او این کار را هشت بار تکرار کرده است. »قلمرو طلوع 
ماه« ؟ این یک مسأله شخصی اس��ت و من فیلم های این آدم را 
دوس��ت ندارم. اما فیلمنامه »پس از نیمه شب« جذاب تر است 
و لحظات پرتنش و خوبی دارد. همچنین بحث ها س��ر موضوع 
 »ش��کنجه« بی معنی اس��ت. می دانم که جایزه بهترین فیلم را 
نمی برد، در نتیج��ه می خواهم س��عی ام را بکنم ت��ا به عنوان 

معذرت خواهی این فیلم را به جایزه ای نزدیک کنم.
بهترین فیلمنامه اقتباسی

این رشته نامزدهای حسابی دارد، اما انتخاب من »زندگی پای« 

است؛ چون که از یک کتابی که فکر می کردیم قابل فیلم شدن 
نیست، اقتباس ش��ده اس��ت. »لینکلن« زیاد از حد درس های 
تاریخ��ی دارد.» کتاب بارقه امی��د« فیلمنامه خوب��ی دارد، اما 
 آنچنان که باید، جذبم نکرد. »آرگ��و« مجموعه ای از چیزهای 
به درد نخور است. داستان درگیر کننده ای دارد، اما در نوشتن 
فیلمنامه هوشمندی خاصی به کار نرفته و من نفهمیدم در فیلم 
»هیوالهای حیات وحش جنوب« چه اتفاقی می افتد و تا همین 

اواخر نمی دانستم  فیلمنامه اش اقتباس است.

بهترین کارگردان
اگر بیگلو کاندیدا بود به او رأی می دادم. در »کتاب بارقه امید« 
فیلمنامه حرف اول را می زند و کارگردانی خیلی مهم نیس��ت. 
»زندگی پای« خیلی خوب کارگردانی ش��ده، ام��ا به علت پیام 
مذهبی آخر فیلم کنارش می گ��ذارم. »هیوالها«؟ خیلی ها را 
دیدم که دوستش داشتند، اما حال من را به هم زد و خیلی خسته 
کننده بود. »عشق« فیلم بازی هاس��ت، به عالوه این که هانکه 
قباًل با س��اخت فیلم هایی که خیلی ضد انسان است، من را آزار 
داده. می ماند »لینکلن« که به نظرم بهترین کارگردانی س��ال 
نیست- نوآوری در آن نیس��ت- اما جاذبه موضوع و احترامی که 

اسپیلبرگ برایش قائل شد، مرا جذب خودش کرد. به عالوه این 
که اسپیلبرگ هر ۱۰ س��ال به خاطر حقی که به گردن صنعت 
سینما دارد، استحقاق یک اسکار را دارد.  من »عشق« را در رده 

نهم می گذارم؛ چون که فیلم اذیتم کرد. 
»هیواله��ای حی��ات وح��ش جن��وب« فیلم��ی اس��ت ک��ه 
نفهمیدم��ش؛ پ��س ای��ن فیل��م ش��ماره هش��ت من اس��ت. 
»بینوای��ان« در رتبه هفت��م قرار می گی��رد. این فیل��م نه تنها 
 ن��ا امیدکننده تری��ن فیلم امس��ال بلک��ه ناامیدکنن��ده ترین

فیلم سال های اخیر است. باالتر از این فیلم، »کتاب بارقه امید« 
را قرار می دهم. »جانگوی آزاد ش��ده« رتبه پنجم لیس��ت من 
 است. فیلم مفرحی بود. بعدی »زندگی پای« است؛ چون فیلمی 
بی نظیر بود. تا آخر جذبش شدم، به جز آخرش که اذیت کننده 
بود. »آرگو« در رتبه س��وم قرار می گیرد، ولی دوست ندارم این 
فیلم ببرد؛ چون به نظ��رم لیاقتش را ندارد و ای��ن که به دالیلی 
اشتباهی در مسیر بردن قرار گرفته، آزارم می دهد. اما بردن یکی 
از دو فیلم باقی مانده برایم فرقی نمی کند. »لینکلن« رتبه دوم 
لیست من است؛ خسته کننده بود، اما باالخره فیلم اسپیلبرگ 
است و فیلمی مهم و پر معنی بود. »پس از نیمه شب« فیلم اول 

من است.

یک داورسخت گیر آکادمی علت انتخاب هایش را صریح توضیح می دهد

رأی گیری در اسکار چه شکلی است؟ 

س��ید علی نکوی��ی متولد  جمال 
۱۳۱۹ اصفهان، درخانواده نوروزباقری

ای مذهب��ی ب��ا تربی��ت 
اس��المی رش��د کرد. او که دارای لیسانس آموزش 
عالی اس��ت، ابتدا راه خود را با کسوت معلم وشغل 
تربیت آغاز کرد و درادامه مس��یر در زمینه اقتصاد، 
سیاست و فرهنگ انجام خدمت کرد که می توان به 
فعالیت ه��ای مطبوعاتی وفرهنگ��ی وی از جمله 
نمایندگ��ی مجل��ه  مکتب اس��الم و همی��ن طور 
 نمایندگی نس��ل جوان، انتش��ارات کت��اب فصل و 
راه اندازی انتشارت قائم بین س��ال های4۰ تا 4۲ 
اشاره کرد. آنجا مرکز ارایه کتاب ها وفعالیت هایی 
بود ک��ه در رابطه با انقالب ص��ورت می گرفت. بعد 
ازپی��روزی ش��کوهمند انق��الب اس��المی، او در 
اردیبهشت سال ۵8 مسئولیت فرمانداری نجف آباد 
را به عهده گرفت و در ادامه با به وجود آمدن مسائل 
جنگ زده ه��ا در اصفهان، او به ریاس��ت این بنیاد 
درآمد و در ادامه فعالیت هایش به مدت س��ه سال 

فرمانداری اصفهان را عهده دار بود. سید علی نکویی 
در ادامه برای استفاده از تجاربش به سمت استاندار 
باختران منصوب ش��د، همچنین در پایان خدمت 
خود به استانداری چهارمحال وبختیاری درآمد و در 
فصلی  پرپیچ و خم از انقالب تا آبادی، بازنشس��ته 
شد. بعد از بازنشستگی، او به زادگاه خویش بازگشت 
و در فصلی تازه به آبادانی فرهنگ این شهر پرداخت 
که ماحصل آن، تأسیس نگارستان امام خمینی)ره( 
و راه اندازی این مؤسسه بود. در ابتدای دولت هفتم 
سمت استانداری قزوین به او تنفیذ شد و در ادامه به 
وزارت کشور رفت تا در مقام مشاور عالی این وزارت 
به خدمت ادام��ه دهد و ب��ا روی کار آمدن محمود 
احمدی نژاد، دوباره بازنشسته شد، ولی این بار برای 

همیشه. 
او بعد از این بازنشس��تگی به اصفهان بازگش��ت و 
در کنار فعالی��ت های  خود، به انج��ام کارهای عام 
المنفعه و تش��کل های خیری��ه روی آورد که از آن 
جمله می توان به تأس��یس کانون حس��نات اشاره 

کرد. این کارنامه و آغاز فعالیت های رسانه ای کانون 
حسنات برای سومین دور از جشنواره فیلم، سبب 

شد تا با او گفتگو کنیم.
برای شروع بحث، کانون حسنات چگونه 

شکل گرفت؟
در طول سال های گذش��ته مؤسسه ای در اصفهان 
 مش��غول فعالیت بود ب��ه نام کانون صن��دوق های 
قرض الحس��نه که دچار یک س��ری از مش��کالت 
ش��د و با حکم دادگاه تغییر ش��کل داد. پس از آن 
مؤسس��ه ای ایجاد ش��د به نام کانون نش��ر ترویج 
فرهنگ اس��المی حس��نات که تعدادی از اعضای 
س��ابق صن��دوق، همچنی��ن بن��ده و تع��دادی از 
مدیران اس��تان جزء مؤسس��ین این کانون بودند 
ک��ه در ص��دد برآمدن��د ت��ا ای��ن کانون ب��ا هدف 
 ترویج فرهن��گ اس��المی و ترویج صن��دوق های 
قرض الحس��نه و حمایت از این صندوق ها ش��کل 

بگیرد.
بع��د از مدت ها فعالی��ت، دوباره ای��ن کانون دچار 

 مش��کالتی ش��د و وزارت کش��ور اعالم ک��رد که 
صندوق های قرض الحس��نه باید محدود بش��وند. 
بنابراین مدیران تصمیم گرفتند تا از طریق وزارت 
تعاون یک مؤسسه تعاونی  ایجاد کنند به نام  تعاونی 
 حس��نات که بخش فرهنگی امور محول��ه را انجام 
 م��ی داد؛ ازجمله: همس��ان س��ازی صندوق های 
قرض الحسنه و مسابقاتی که بین صندوق ها برگزار 
می شد و از اولین اقدامات فرهنگی آن نیز می توان 
به ایجاد مدارس علم��ی و فرهنگی امام صادق )ع( 
اش��اره کرد. از دو س��ال پیش وزارت کشور و بانک 
مرک��زی اعالم کرد که مؤسس��ات قرض الحس��نه 
باید زیر پوشش مؤسس��ه تعاونی حسنات باشند و 
دوباره یک سری تغییراتی صورت گرفت و تعدادی 
از مؤسس��ات با هم ادغام ش��دند  که ماحصل آن؛ 

مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی بود.
با این اهداف و در این اس�تراتژی، کانون 

فیلم حسنات چگونه شکل گرفت؟
نقط��ه ش��روع از آنجای��ی بود ک��ه بان��ک مرکزی 
و وزارت کش��ور به صن��دوق های قرض الحس��نه 
فش��ار آورد که تنها نباید فعالیت اقتصادی داشته 
باش��ند بلکه بای��د تروی��ج کننده قرض الحس��نه 
بین مردم باش��ند، منتهی در مقاب��ل این فضا یک 
تغییری در جامعه صورت گرفت؛ بانک ها ش��روع 
 ب��ه تبلیغ فزاین��ده کردند ت��ا افراد در ش��عب آنها 

سرمایه گذاری کنند. 
در وهله دوم، سرمایه گذاری ها، سپرده گذاری ها 
و اوراق مشارکت درکشور پیش آمد و طبیعی است 
که اکثرافراد در این دنی��ای اقتصادی، گرایش پیدا 
می کنن��د که آنجا س��رمایه گذاری کنند تا س��ود 
بیش��تری به دس��ت بیاورند. ما درصدد برآمدیم تا 
فرهنگ احس��ان و نیک��وکاری را در جامعه تقویت 
کنیم ک��ه بتوان��د بخش��ی از جامعه را نیزس��وق 
 بدهد. ریش��ه اصلی فکر از این جا آغاز شد که باید 
فرهنگ س��ازی کنیم در جامعه تا مردم در مقابل 
تبلیغ بانک ها، سرمایه های خود را در صندوق های 
قرض الحس��نه بگذارنند و باز این فکر تقویت ش��د 
 که  به جای صندوق های قرض الحسنه، به صورت 
عام تر بیان کنیم که کار خیر انجام بدهید تا مردم را 
تشویق کنیم به کار خیر و یکی از راه های تأثیرگذار 
در این جهت، اس��تفاده از ابزار تصویر یا همان فیلم 

است. 
آیا جش�نواره فیلم حس�نات توانس�ت 
در این س�ه دوره به اهداف خود دس�ت 

پیدا کند؟
اهداف نسبی اس��ت. ما کاری را شروع کرده ایم که 
در درازمدت تأثیرگذارخواهد بود. ممکن است بعد 
از دیدن فیلم بالفاصله اثرنگ��ذارد، ولی در زوایای 
ذهنی م��ن و دیگران ای��ن تأثیر را می گ��ذارد که  
زندگی  تنها مس��ائل اقتصادی و دغدغه های مالی 
نیس��ت. این فرهنگ، یک فرهنگ اسالمی منطبق 
با فطرت انسانهاس��ت که حقیقتا پاک است و تنها 
باید گه گاهی یک تلنگر  به آن زده ش��ود و باالخره 
روزی اثر خود را می گذارد. متأسفانه ما نتوانستیم 
این فیلم ه��ا را به خوبی در س��طح جامعه نش��ان 
بدهیم و همکاری به درس��تی صورت نگرفته، ولی 
معتقدیم فیلم های خوبی تهیه ش��ده و تأثیرگذار 
 نیز بود که دیده ان��د و تأیید کرده ان��د، ولی زمان 
می برد و امیدواریم که این دوره جشنواره بتواند آثار 

خود را دراختیار افراد بگذارد. 
ما ایده ها واه��داف خود را در فراخوان جش��نواره 
 مطرح کرده ایم. حاال  مسئولین چقدر توانسته اند

که این ای��ده ها را جذب کنن��د و چند درصد عمل 
کرده اند، باید جشنواره برگزار بش��ود و ما ارزیابی 
کنیم. اما این که تمام اه��داف ما تحقق پیدا کرده؛ 
یقینا خیر. ما باید اهداف بزرگی داش��ته باش��یم تا 
انگیزه ها را برای فعالیت بیش��تر ایجاد کنیم، ولی 
مس��یر تعیین ش��ده یک راه فرهنگی دینی است 
و معتقدی��م که بای��د تأثیرگ��ذاری اش در جامعه 
 روز به روز بیش��تر ش��ود تا بتوانیم نیک��وکاری را 

فرهنگ سازی کنیم.
زمزمه ه�ای تعطیلی جش�نواره س�وم 
حسنات نشأت گرفته ازچه مشکلی بود؟

هر چه بود به خیر گذش��ت و االن هم درصدد ادامه 
هستیم.

قرار نیست این جشنواره مستقل به کار 
خود ادامه بدهد؟

ما نفی نداری��م، ولی باید مش��ارکت هم��ه جانبه 
صورت بگی��رد و تمامی ارگان ها از این جش��نواره  
 حمایت کنن��د و امی��دوارم روزی این جش��نواره 

بین المللی شود.

مردی برای تمام فصول

از »ج« جهاد تا »ج« جشنواره



چهره   روزیادداشت

اخبار کوتاه

 خط و نشان سپاهان 
برای سزار و یارانش

دی��دار تیم های فوتبال س��پاهان اصفه��ان و ملوان بن��در انزلی در 
چارچ��وب رقابت ه��ای هفته بیس��ت و هفت��م لیگ برت��ر فوتبال 

باشگاه های کشور با نتیجه ۳ بر یک به سود سپاهان به پایان رسید.
بعد از شکس��ت مقابل پرس��پولیس و اختالف ۵ امتیازی س��پاهان 
با استقالل صدرنش��ین، طالیی پوشان به ش��دت به پیروزی در این 
مسابقه نیاز داشتند تا اختالف امتیازی خود را با آبی پوشان پایتخت 
کاهش دهند، بنابراین با انگیزه برای کس��ب نتیج��ه قدم به میدان 

گذاشتند. 
طالیی پوشان از همان دقیقه یک مسابقه روی دروازه ملوان موقعیت 
خلق کردند و اگر حسین پاپی در دقیقه دو توپ را وارد دروازه ملوان 
کرده بود، ش��اید طالیی پوشان در نیمه نخست بیش��تر از یک گلی 

می زدند که حاج حفی وارد دروازه ملوان کرد.
س��پاهانی ها در نیم��ه دوم مس��ابقه ب��ا اضافه کردن جمش��یدیان 
 و جالووی��چ ب��ه ترکی��ب خ��ود، در ص��دد هجومی تر ک��ردن تیم 
 بر آمدن��د. خروج محم��د غالمی از ترکیب س��پاهان باعث ش��د تا 
موقعیت سوزی های س��پاهان کمتر ش��ود و تیم اصفهانی بتواند از 
تعویض های خود نی��ز دوباره نتیج��ه بگیرد. طالیی پوش��ان از این 
تاکتیک نتیجه گرفتند و در دقیقه ۷۶ مس��ابقه با ضربه س��ر زیبای 
احمد جمش��یدیان دومین گل خود را به ثمر رس��اندند تا کرانچار و 
نیمکت سپاهان از شادی قابل توجه گلزنی جمشیدیان به هوا بروند.

چند دقیقه بعد هم امید ابراهیمی با شوت سرکش خود سومین گل 
تیم سپاهان را وارد دروازه ملوان کرد تا این گل، آب سردی باشد بر 
پیکره تیم ملوان. البته دفع ناقص علی احمدی و برخورد آن با محمد 
حیدری در دقیقه ۸۹ از باالی سر شهاب گردان که باورش نمی  شد، 
این توپ وارد دروازه اش شده، تبدیل به گل ش��د تا تیم شمالی در 
دقای��ق پایانی وقت های ب��ازی، یکی از گل های خ��ورده خودش را 

جبران کرده باشد. 
س��پاهان در این بازی با نتیجه پرگلی به پیروزی رس��ید تا با انگیزه 
مناس��بی به مصاف با تیم النصر و یاران برونو سزار در لیگ قهرمانان 

آسیا برود.

 فدراسیون مصاحبه سال گذشته 
من را بهانه کرد

بازیکن اصفهانی تی��م ملی بدمینتون گفت: فدراس��یون بدمینتون 
مصاحبه سال گذشته ام را بهانه قرار داد و من را از تیم ملی خط زد. 
امید کرمی اظهار داشت: در رقابت های بدمینتون دهه فجر که چند 
روز گذشته برگزار شد حضور نداشتم و دلیل آن هم مصاحبه ای بود 
که سال گذشته علیه فدراسیون انجام دادم و گفته بودم فدراسیون 

جایزه دالری ما را به ریال پرداخت کرده بود. 
وی تصریح کرد: رقابت های انتخابی دهه فجر با امتحانات میان ترم 
من همزمان شد و نامه هم از دانشگاه بردم، اما شماره نبودن نامه را 
بهانه قرار دادند و من را از تیم ملی خط زدند. اما دلیل خط خوردنم، 

تنها مصاحبه ای بود که سال گذشته انجام دادم.

نباید برای بازی نکردن همه 
چیز را خراب کرد

جمشیدیان/ هافبک تیم سپاهان  
همیش��ه س��عی کرده ام روحیه ام را حفظ کنم و تا روز آخری که پیراهن 
سپاهان را بر تن دارم، به خاطر همین تشویق ها با تمام انگیزه بازی می کنم.

من تالش خودم را می کنم و نزد وجدان و خدای خودم اصاًل شرمنده 
نیستم؛ زیرا واقعاً آن کیفیتی که الزم است را از خودم نشان می دهم. 
باالخره کار کمی گره خورده ، اما حتی زمانی که دقیقه ۹۰ 
وارد زمین شدم هم اعتراضی نکردم و من 
باز ه��م می گویم که هیچ وق��ت اعتراضی 
نمی کنم ، حتی اگر قرار باشد هر دو ماه یک بار در 
ترکیب قرار بگیرم. من 12 سال است در لیگ بازی می کنم 
و هیچ گاه نشده که بعد از بازی بروم و گل هایم را تماشا کنم. 
همیشه سعی می کنم دو سه روز از بازی بگذرد تا بازی کهنه 
شود و بعد نگاه کنم؛ زیرا بعد از بازی، بازیکن یک حس و حال 

خاصی دارد که باعث می شود فکرهای اشتباهی بکند. 
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عالقه مند به این رشته ورزشی برگزار خواهد شد و حضور در آن برای کلیه آقایان آزاد و بالمانع است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 985 | شنبه 5  اسفند  1391 |12   ربیع الثانی 1434

! IFBB موافقت ایران برای همکاری با
هیأت رییسه فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی ایران مصوب کرد 
 )IFBB( که این فدراسیون با فدراس��یون بین المللی پرورش اندام
همکاری کند و در مسابقات این فدراسیون هم شرکت کند.  به لحاظ 

جایگاهی IFBB در سطح باالتری از فدراسیون جهانی قرار دارد.

آبیدال، آماده بازگشت به مستطیل سبز
اریک آبیدال، مدافع فرانس��وی بارس��لونا که به دلیل تومور 
کبدی بیش از یک س��ال خانه نشین ش��ده بود، سرانجام با 
مجوز پزشکان اجازه حضور در مس��تطیل سبز را پیدا کرد. 
آبیدال در آوریل سال 2۰12 تحت عمل جراحی قرار گرفت. 

حدادی به تیم فینیکس سانز پیوست 
باشگاه فینیکس سانز، سباستین تلفار را به تورنتو رپترز 
داد و به ج��ای این بازیکن حامد ح��دادی را به خدمت 
گرفت. حدادی در 1۳4 بازی که برای گریزلیز به میدان 
رفته، به طور میانگین دو امتیاز و 1/2 ریباند داشته است. 

غالمی:  از نیمکت نشینی 
ناراحتم 

خوش خدمتی دیگر 
به استقالل

مهاجم تیم فوتبال س��پاهان گفت: از نیمکت نشینی ناراحت هستم و در 
مورد جدایی از سپاهان هم در پایان فصل تصمیم گیری می کنم. محمد 
غالمی در خصوص برتری سپاهان برابر ملوان اظهار داشت: می دانستیم 
 دیدار فشرده و س��ختی برابر ملوان خواهیم داش��ت، اما خدا را شکر در 
نیمه اول با تالش بازیکنان به گل رسیدیم و در نهایت پیروزی ارزشمندی 

کسب کردیم. 
امیدوارم با ادامه این راه بتوانیم به صدر جدول برس��یم.  وی که برابر تیم 
سابقش بازی می کرد، در خصوص رویارویی مجدد با هم بازی های قدیمی 
 خود اذعان داشت: در کل هم ناراحت هستم و هم خوشحال. خوشحالم 
به خاطر این که تیمم برده و از آن ط��رف هم ناراحتم که تیمی که در آن 

بازی کرده ام شکست خورده است.  

سرپرست تیم سپاهان در مورد تغییر زمان بازی این تیم در جام حذفی گفت: 
هر چند فدراسیون هیچ اعالم رسمی به ما نداش��ته، اما در برخی اخبار اعالم 
ش��ده بود که دیدار ۹ فروردین نیمه نهایی جام حذفی به علت بازی تیم ملی 
قرار است به تاریخ دیگری موکول شود. اگر این خبر صحت داشته باشد، این 
موضوع را خوش خدمتی دیگری به تیم استقالل می دانیم و غیر از ۹ فروردین 
به برگزاری این دیدار در تاریخ دیگری اعت��راض داریم و صراحتا می خواهیم 
طبق اعالم و برنامه ریزی قبلی فدراسیون، این دیدار در ۹ فروردین ماه برگزار 
شود. رسول خوروش افزود: اگر بحث ملی پوشان استقالل مطرح است، ما هم 
چهار بازیکن مان در تیم ملی هستند، ضمن آن که در آن ایام اروین بولکو را هم 
به دلیل حضور در تیم ملی آلبانی در اختیار نداریم  و اگر بحث دیدارهای لیگ 
قهرمانان آسیا مطرح است، سپاهان هم چند روز بعد باید به مصاف االهلی برود.

تیم ملی کش��تی فرنگی ایران با شکست در مقابل 
روسها بعد از س��ه قهرمانی متوالی در ارمنستان، 
بالروس و روس��یه  جام قهرمانی را تحویل کشتی 
روسیه داد تا شاید با بازگشت ستاره های سرشناس 
المپیکی بتوانیم در س��الهای آینده دوباره سکوی 
اول جهان را از روس��ها بازپ��س بگیریم.مهمترین 
تفاوت مسابقات امس��ال با رقابتهای قبلی تصمیم 
کمیته بین المللی المپیک برای حذف کش��تی از 
المپیک 2۰2۰ به بعد بود که باعث شد کشورهای 
صاحب س��بک کش��تی با یکپارچگی و انگیزه ای 
مضاعف و در غی��اب مارتینتی رئیس مس��تعفی 
فیال به دنبال اثبات جایگاه رش��ته کشتی در بین 

ورزش��های المپیکی باش��د هرچند که برگزاری 
 المپی��ک لن��دن در مرداد ماه امس��ال پ��ای اکثر

 ستاره های کشتی دنیا را از مسابقان امسال حذف 
کرده بود. حضور پرتعداد تماش��اگران به خصوص 
در روز برگزاری مسابقه فینال و عکسها و فیلمهایی 
که از این حضور ب��ه کمیته بی��ن المللی المپیک 
 مخابره می ش��ود بدون ش��ک عامل��ی تاثیرگذار

 در کوتاه آمدن المپیکی ها در حذف رشته کشتی 
خواهد داشت.

مهمتری��ن نکته رقابتهای امس��ال تغیرات فراوان 
در کادر فن��ی و ترکیب کش��تی گی��ران تیم ملی 
بود که باعث شد خیلی ها حتی به فینال رسیدن 

 ایران را هم یک موفقیت بزرگ به حس��اب آورند
 و شاگردان رس��ول جزینی را تحسین کنند. قهر 
بن��ا از تیم ملی درس��ت دو م��اه قب��ل از آغاز این 
رقابتها و حضور رسول جزینی به عنوان یک مربی 
اصفهانی در راس کادر فنی تیم ملی این نگرانی را 
ایجاد کرده بود که شاید کش��تی فرنگی ایران در 
 غیاب س��تاره های سرش��ناس المپیکی اش مثل

 حمی��د سوریان،س��عید عبدولی،امی��د نوروزی 
وقاسم رضایی در تقابل با تیم های قدرتمند کشتی 
دنیا حرفی برای گفتن نداش��ته باشد اما در نهایت 
ترکیب کمتر ش��ناخته ش��ده تیم ملی که از بین 
المپیکی ها فقط بش��یر باباجان زاده را در ترکیب 

اصلی داش��ت با چهار پیروزی متوال��ی در مقابل 
ترکیه،قزاقستان،آذربایجان و مجارستان به فینال 
رس��ید ولی در این مرحله حریف قدرت س��نتی 
خودش نش��د ت��ا کادر فنی تیم مل��ی در حمایت 
از محمد بنا بعد از رس��یدن به این عنوان، دس��ته 
جمعی از هدایت تی��م ملی اس��تعفا دهند تا گره 
کور س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگی همچنان 
کورت��ر شود.تماش��اگران هم با ش��عار »تیم ملی 
بی بنا،همینه همینه«  نش��ان دادند که چقدر به 
سرمربی س��ابق تیم ملی عالقه دارند هرچند که 
حضور بنا هم با این ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی 
کمک چندانی به تیم ایران در مقابل روسیه نمی 
کرد و باید یک دس��ت مریزاد به رس��ول جزینی و 
کادر فنی تیم ملی گفت. البته کشتی فرنگی ایران 
از لحاظ قرعه هم خوش شانس بود و از بین کشتی 
گیران شاخصی که تا قبل از دیدار نهایی مقابل ما 
کشتی گرفتند،فقط کبسبائف قزاق، سلجوق جبی 
ترک ،جنگ ایلدم ترک و رضا کایالب ترک بودند 
که همگی در مقابل کشتی گیران ایرانبه پیروزی 
دست یافتند. نورماخان تینالیف هم که طی دوسال 
اخیر در مس��ابقات جهانی و المپیک حذف شده، 
مغلوب بشیر باباجانزاده شد. در غیاب نفراتی چون 
روشن بایراموف، حسن علی اف، ویتالی رحیم اف، 
امین اف، سامان طهماسبی، پیتر مودوش، تاماش 
لورینژ، پیتر باش��کی، کیس باالژ، دیک باردوس، 
گاژ ی اف، آست مامبدوف و چند چهره سرشناس 
دیگر تقریبا می توان گفت که مسابقات امسال به 
خاطر فاصله کمی که با المپیک لندن داشت تقریبا 
از لحاظ فنی چیزی برای نمایش به همراه نداشت.

شرایط متفاوت کشتی آزاد
اما در کش��تی ازاد ش��رایط متفاوت با فرنگی بود 
 و رس��ول خادم و غالمرض��ا محمدی ب��ه غیر از

 رض��ا یزدان��ی ک��ه در المپی��ک مصدوم ش��ده 
 بود بقیه س��تاره های کش��تی ازاد ایران ش��امل

 مهدی تقوی،صادق گودرزی،احسان لشکری و 
کمیل قاس��می را در ترکیب اصلی تیم ملی قرار 
داده بودن��د. البته ج��دای از ژاپن،بلغارس��تان و 
گرجس��تان تنها می توان آمری��کا را حریفی قدر 

برای مرحله گروهی کشتی ازاد ایران دانست که 
شاگردان رسول خادم با یک پیروزی قاطعانه در 
مقابل شاگردان زکی جونز راهی فینال و رقابت با 
روسیه ش��دند که آنجا هم با کسب یک پیروزی 
مقترانه و به قول تماش��اگران با شش تایی کردن 
روسها انتقام کش��تی فرنگی را از روسیه گرفتند. 
البته نکته مهم کشتی ایران و آمریکا پیش بینی 
رقابت صادق گ��ودرزی و جوردن باروز آمریکایی 
بود که در لحظ��ه آخر با تصمی��م کادر فنی تیم 
ملی گ��ودرزی بر روی تش��ک نیام��د و عزت اهلل 
اکبری حریف باروز پرقدرت ش��د ت��ا فینال ۷4 
کیلوگرم کشتی آزاد المپیک لندن در جام جهانی 
کشتی تکرار نش��ود که البته گودرزی در فینال 
جبران کرد و در یک کش��تی جانان��ه با پیروزی 
در مقابل نماینده روس��یه کار پی��روزی ایران را 
هموار کرد.البته باید ی��ادی هم از پیروزی دوباره 
کمیل قاسمی کش��تی گیر 12۰ کیلوگرم ایران 
در مقابل تراول دالگنف داش��ت که به مانند رده 
بندی المپی��ک لندن این حری��ف را مغلوب کرد 
تا قدرتش خودش را ب��ه این غول آمریکایی ثابت 
کند.مهدی تقوی هم بع��د از ناکامی در المپیک 
دوباره در ترکیب تیم ملی کشتی ایران احیا شد و 
با وجود شکست در فینال باید امیدوار بود که شاید 
ستاره سالهای قبل کشتی ایران دوباره در مسیر 

قهرمانی قرار گیرد.
ام��ا ب��ه غی��ر از حض��ور جزین��ی در راس کادر 
فنی کش��تی فرنگی ایران باید اش��اره ای هم به 
اسپانسری باش��گاه فوالد ماهان در این مسابقات 
داش��ت که بعد از تجلیل از قهرمان��ان مدال آور 
المپیک این بار هم ثابت کرد که به دنبال حمایت 
از رشته های غیر فوتبالی ورزش ایران است.حضور 
پرقدرت فوالد ماهان و محمدرضا ساکت در بحث 
مالی این مس��ابقات و پاداش س��اکت به کشتی 
گیران ایران��ی به خاطر پیروزی ای��ران در مقابل 
امریکا روحیه ای خوب را در بین کش��تی گیران 
ایرانی ایجاد کرد ک��ه امیدواریم ب��رای میزبانی 
بعدی کشتی در ایران و با همکاری باشگاه فوالد 
 ماهان این رقابتها در سالن تازه تاسیس ورزشگاه

 نقش جهان برگزار شود.

سنگ تمام اصفهانی ها برای کشتی؛

 ایران کشتی جهان را خاک کرد 

تیم ملی کشتی ازاد ایران با کسب یک پیروزی مقتدرانه در مقابل روسیه عالوه بر گرفتن انتقام فرنگی کاران ایران از  مسعود 
روسها شیرینی برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی در سالن آزادی  را دو برابر کرد. نتایج درخشان کشتی  ایران درجام افشاری

 جهانی و استقبال پرشور تماش�اگران ایرانی از این مس�ابقات  نش�ان داد که تصمیم عجیب و غریب مسئوالن کمیته
 بین المللی المپیک مبنی بر حذف کشتی از این تورنمنت بزرگ ورزشی جهان کاری بدون فکر و احساسی بوده است و شکوه این مسابقات 

می تواند کشتی را دوباره در لیست رشته های ورزشی المپیک قرار دهد.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

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

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

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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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 
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چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

]عك
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میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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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
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تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

تلفکس

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي
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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
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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 
د او را می شناسند. چند لق

همه فکر می کنن

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

شهر و بعد 
م مرکزی 

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��

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

ه در حالی که به 
ردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحل

خ

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

یارانه ه

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. 
ازار و قیمت ها تشدی

ی کنترل ب
برا

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 
یره سازی کاالهای اساسی د

 ذخ

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.
ر اردیبهش

اواخ

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 

ق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.
طری

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
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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
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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
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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

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

 RUBBER شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد 750 مترمکعب مخزن جنس پلی پروپیلن و فلزی با پوشش رابر
را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نماید.

لذا از کلیه تأمین کنندگان معتبر که توانایی تحویل کاال و ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 600/000/000 
ریال را دارن��د دعوت می ش��ود جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه مبل��غ 80/000 ریال به حس��اب جاری س��یبا ش��ماره 
0109030903009 نزد بانک ملی شعبه شرکت فوالد مبارکه واریز یا حواله نموده و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 
اینترنتی ذیل مراجعه نمایند و فیش مربوطه را بهمراه پاکت شرکت در مناقصه به آدرس شرکت فوالد مبارکه قسمت خرید 

مواد مصرفی تحویل نمایند.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 91/12/22 به آدرس فوق تحویل 

دهند، بدیهی است به پاکاتی که بعد از تاریخ فوق الذکر تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
پیشنهاد واصله مورخ 91/12/23 در محل کمیسیون باز و قرائت خواهد شد. سایر اطالعات مورد نیاز بهمراه مشخصات فنی 

کاال در اسناد مناقصه شرح داده شده است.
شرکت کنندگان در مناقصه می توانند برای هر ردیف جداگانه در مناقصه شرکت نمایند و می بایست برای هر ردیف به میزان 

تعیین شده ضمانتنامه شرکت در مناقصه تهیه نمایند.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3271-0335543 و یا 3325325-0311 داخلی 3271 تماس حاصل فرمائید. 

ضمناً، متن آگهی به همراه اسناد مناقصه از سایت های ذیل قابل دریافت است.
www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی -

www.ariatender.com :مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی -
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصه عمومی
شماره 48344086

)کد: ر-91189(روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان



یادداشت

ایجاد مشاغل خانگی طرحی موفق 
برای کاهش بیکاری جامعه است

مدیرکل کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: ایجاد مش��اغل خانگی طرح موفقی ب��رای کاهش بیکاری در 

جامعه است. 
ابوالقاسم رستگار افزود: امس��ال برای اجرای این طرح 116میلیارد 
 و 715 میلی��ون ریال اختص��اص یافته ک��ه بی��ش از 26 میلیارد و 
81 میلیون ریال آن به 952 نفر از متقاضیان ایجاد مش��اغل خانگی 

پرداخت شده است.
 وی ادامه داد: طرح مش��اغل خانگی با هدف شناس��ایی و توس��عه 
ظرفیت های کسب و کار خانگی به منظور افزایش فرصت های شغلی، 
ایجاد توازن بین مسئولیت های خانوادگی و اشتغال اعضای خانوار، 
کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مس��تمر در 
بازار اجرا می شود. رستگار تصریح کرد: افزایش بهره وری سرمایه و 
صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده 
 و ارتقای مدیریت کس��ب و کار خانگی از طری��ق پیوند با بنگاه های 
باال دستی، از دیگر اهداف اجرای طرح مشاغل خانگی در استان است. 
به گفته وی، طرح مشاغل خانگی برای ساکنان روستاها و شهرهای 
زیر 20 هزار نفر جمعیت اجرا می شود و متقاضیان با نام نویسی در 

سامانه این نهاد، می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند. 
به گفته وی، امس��ال 11 هزار متقاضی در این سامانه برای دریافت 

تسهیالت مشاغل خانگی نام نویسی کرده اند.

خبر ویژه

شهردار شهرکرد/ نوراهلل غالمیان  
ش��هرداری ش��هرکرد از آمادگی کام��ل مجموعه ش��هرداری به منظور 
اس��تقبال از بهار و پذیرایی از میهمان��ان نوروزی برخوردار اس��ت و  در 
همین راس��تا بی��ش از 30 برنامه و فعالی��ت مختلف نیز ت��دارک دیده 
ش��ده اس��ت. عمده برنامه های ش��هرداری ش��هرکرد در ای��ن ایام در 
قالب بخش های خدمات ش��هری، فضای س��بز، عمرانی، زیباس��ازی و 
فرهنگی به مسافران و گردش��گران نوروزی عرضه می شود. در راستای 
س��نت زیبای خانه تکانی توس��ط ش��هروندان، ش��هرداری ش��هرکرد 
قصد دارد سیمای ش��هر را متحول س��ازد. اصالح و نوس��ازی مبلمان و 
 تأسیسات ش��هری، شستش��وی معابر و المان ها، رنگ آمیزی جداول،

 گل کاری و درخت��کاری در 
بوس��تان ها و پارک ها، برپایی 
سه سفره  نمادین هفت سین در 
ورودی ها، راه اندازی اکیپ های 
و  گردش��گران  راهنم��ای 
مسافران و... از مهم ترین برنامه 
های ستاد تسهیالت نوروزی 

شهرداری است.

تدارک 30 برنامه استقبال در  استان

چهره روزیادداشت
انجمننویسندگاندفاعمقدساستانتشکیلمیشود

حسین گنجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با بیان این که 
فرهنگ ایثار و شهادت یکی از اهرم های اصلی تداوم نظام جمهوری اسالمی است، گفت: 
انجمن نویسندگان دفاع مقدس سال آینده در این استان تشکیل و راه اندازی می شود. 
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اخبار کوتاه

بصیرت، رمز ماندگاری انقالب 
اسالمی ایران است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: بصیرت، رمز 
ماندگاری انقالب است که این ماندگاری مرهون  فتنه شناسی 

و پیوند محکم مردم با رهبری است.
حجت االسالم  محمدعلی نکونام در نشست یادواره یک هزار 
و 200 شهید شهرستان شهرکرد اظهار داشت: یادواره ها بهانه 
خوبی است تا یاد عزیزانی را گرامی بداریم  که هر چه بگویم 

هنوز باز هم تا ادای حق واقعی آنان فاصله زیادی داریم.
وی افزود: انقالب اس��المی ایران یک حرکت پویا ست و این 
حرکت عظیم مردمی ایس��تایی نخواهد داش��ت و به لطف 
پروردگار قطار انقالب با سرعت هر چه تمام در حال حرکت 
به سمت اهداف اولیه خود است. وی ادامه داد: این شتاب در 
حرکت انقالب به دلیل عدم وجود تهدید نیس��ت، بلکه انواع 
تهدید داخلی و خارجی در کمین ایران نشس��ته، ولی حتی 
نتوانسته سرعت پر ش��تاب انقالب را قدری کند نماید. این 
مسئول با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری اذعان 
داشت: در آستانه انتخابات قرار داریم و فتنه جدید دشمن در 
تهدید ماست و این امر، هوشیاری مردم آگاه کشور را قبل و 
بعد از انتخابات می طلبد. وی با یادآوری اسرای پیام آور کربال 
 خاطر نش��ان کرد: آنان پیام آوران حقیق��ت بودند؛ هر چند 
بر حسب ظاهر مغلوب جلوه می کردند ولی ملت ایران پیام آوران 
شهدایند و حتی بر ظاهر هم چیرگی بر دشمنان نیز آشکار است 

و دیکتاتور های منطقه و غرب را به لرزه در آورده است.

چهارمحال و بختیاری 
210 ورزشکار شهید دارد

سرپرست ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از شناسایی 
210 ورزشکار شهید در این استان خبر داد. رحمان قاسمی 
در نشست اعضای ش��ورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در 
این استان اظهار داشت: با توجه به ضرورت گرامیداشت یاد 
شهدای هشت سال دفاع مقدس، با یک برنامه ریزی جامع، کار 
شناسایی و جمع آوری خاطرات شهدای ورزشکار این استان 
در دس��تور کار قرار گرفت. وی با بیان این که در این تحقیق 
و بررسی طیف عظیمی از شهدای ورزشکار شناسایی شدند، 
افزود: بسیاری از ادارات و هیأت های ورزشی کمک بسزایی 
در این برنامه داشتند. قاس��می با اشاره به وجود 210 شهید 
ورزشکار در این استان خاطرنش��ان کرد: در سابقه ورزشی 
برخی از این ش��هدای ورزش��کار عضویت در تیم  های ملی و 

کسب مدال های رنگین جهانی نیز مشاهده شده است.

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
گروه 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری در شهرستان

راس��تای توس��عه و گس��ترش اماکن 
 فرهنگی توریس��تی در اس��تان در آس��تانه ن��وروز و در ادامه 
برنامه های حرفه ای که جهت احی��ا و مرمت میراث فرهنگی 
استان دارد، برنامه های متنوعی را در فازهای اجرا و مطالعه در 
 نظ��ر گرفته اس��ت. به همی��ن دلی��ل در ادامه برخ��ی از این 

فعالیت ها را مرورمی کنیم. 
 مرمت 150 ش��یء تاریخی در اس��تان، افزای��ش بهای بلیت 
موزه های استان همزمان با سراسر کشور و پیشرفت فیزیکی 
مرمت مسجد کیان برخی از این  برنامه هاست که کارشناسان 
 و مدی��ران ای��ن مراکز در خص��وص چگونگی اجرایی ش��دن 

برنامه ها توضیحاتی را ارایه داده اند که از نظر می گذرد. 

 150شیء تاریخی در چهارمحال و بختیاری مرمت 
شد

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری از مرمت 150 شیء تاریخی توسط این 

اداره کل در سال جاری خبر داد.
مژگان ریاحی اظهار داش��ت: 23 عدد کاغذ به دس��ت آمده از 
 مسجد اتابکان، یک قطعه سنگ قبر، یک عدد مجری چوبی، 
دو عدد شانه و دو عدد سفال نسبتاً بزرگ از جمله این اشیاست.

وی افزود: س��ه قطعه لباس محلی، 109 قطعه سند تاریخی و 

دس��ت نویس و ورقه دعایی به ابعاد 11 در 120 سانتیمتر که 
به وسیله چرمی لوله شده کاغذ حفظ می شده از دیگر اشیای 

مرمت شده توسط این اداره کل محسوب می شود.
ریاح��ی در ادامه با اش��اره به بازدی��د بیش از 65 ه��زار نفر از 
موزه تاریخی فرهنگی چالش��تر، خاطرنش��ان ک��رد: از تعداد 
 بازدیدکنن��دگان از ای��ن م��وزه 11 ه��زار و 875 نف��ر بلیت 
تمام بها، 12 ه��زار 950 نفر نی��ز بلیت نیم به��ا خریداری و 
 همچنین39 هزار و 905 نف��ر نیز به صورت رای��گان از موزه 

تاریخی فرهنگی چالشتر بازدید کرده اند.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختیاری با بی��ان این که موزه چالش��تر توجه 
بازدیدکنندگان زیادی از نقاط مختلف ایران و جهان را به سمت 
خود جلب می کند، افزود: در سال جاری 340 نفر بازدیدکننده 

خارجی از این موزه بازدید کرده اند.
وی همچنین در ادامه از برگزاری نشست کارگروه فضاسازی 
مطلوب اجتماع��ی، حفظ محیط زیس��ت و س��المت اماکن 
گردشگری خبر داد و اظهار داشت: این نشست ششم اسفندماه 

جاری در شهرکرد برگزار می شود.
ریاحی با بی��ان این که این کارگروه یک��ی از زیرمجموعه های 
ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان اس��ت، اذعان داشت: انجام 
تبلیغ��ات و فعالیت ه��ای فرهنگ��ی از طری��ق دس��تگاه ها، 
 رس��انه ها و مطبوعات، مطالعه و احیای نام بزرگان، مشاهیر و 
مفاخر فرهنگی مذهب��ی و طراحی و تجهی��ز فضاها و اماکن 

عمومی و گردش��گری ب��ه خدمات م��ورد نیاز ش��هروندان و 
 مس��افران از مهم تری��ن محوره��ای فعالی��ت ای��ن کارگروه 

است.
وی ادامه داد: ساماندهی و آراستگی س��یمای بصری شهرها 
و روس��تاها و همچنین زیباس��ازی جاذبه های طبیعی استان 
و ترویج فرهنگ گردش��گری، حف��ظ محیط زیس��ت و ارایه 
آموزش های الزم به مردم و مسئولین از دیگر محورهای فعالیت 

این کارگروه به شمار می رود. 

بهای بلیت موزه ها در اس�تان همزمان با سراس�ر 
کشور افزایش یافت

کارشناس موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری از افزایش صددرصدی بهای 
بلیت موزه ها در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار 

داشت: این افزایش قیمت از اول اسفند اجرایی شده است.
ایمان نظری با بیان این که همه س��اله بهای بلی��ت بازدید از 
موزه ها افزایش می یابد، افزود: در سال جاری به خاطر افزایش 
هزینه های نگهداری و سیستم سرمایشی_گرمایشی افزایش 

قیمت ها بیش از سال های گذشته بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بهای بلیت برای بازدیدکنندگان 
 داخلی حداقل ه��زار تومان و ب��رای بازدیدکنندگان خارجی 

پنج هزار تومان است.

تعمی�ر و مرمت مس�جد جام�ع کی�ان 90 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است

 کارش��ناس حف��ظ و احی��ای اداره کل می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 
90 درصدی تعمیر و مرمت مس��جد جامع شهر کیان با صرف 
اعتباری بالغ بر یک هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات 
ملی خبر داد و اظهار داش��ت: این مسجد در س��ال 1376 به 

شماره 1915 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
مصطفی هادی پور افزود: این مسجد مربوط به دوران افشاریه 
 اس��ت که توس��ط محب علی بیگ به صورت معم��اری چهار 

ایوانه دار و به سبک معماری درون گرا بنا شده است.
وی با اشاره به عملیات تعمیر و مرمت مسجد جامع شهر کیان 
تصریح کرد: برچیدن الحاقات نامناس��ب، اج��رای نما با آجر 
سنتی، کف سازی، پی بندی بنا با س��نگ الشه و تمیز کردن 
س��تون های س��نگی از مهم ترین مراحل تعمیر و مرمت این 

مسجد تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است. 

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

150شیءتاریخیدراستانمرمتشد
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تحدید حدود اختصاصی
5322 ش��ماره: 10499 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب طویله و فوقانی آن 
بش��ماره پالک 285/5- فرعی از شماره 9- اصلی واقع در علیا نطنز جزء بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای حس��ین حس��ن بیگی فرزند عل��ی در جریان ثبت 
می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک 
به موجب دس��تور اخیر م��اده 15 قانون ثبت و تقاض��ای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/2/1 در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار 
می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
ضمن��ًا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 285 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

مزایده اموال غیرمنقول
7256 شعبه اول اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالس��ه 362/90 ج/ 1 له محمدرضا جمالی علیه احمد فتاحی به نشانی خ زینبیه، 
ایس��تگاه س��لمان، جنب کارواش، مغازه لوازم یدکی مینی بوس مبنی بر مطالبه 
مبلغ 652/246/545 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های دادرسی و اجرایی 
متعلق��ه و مبلغ 18/250/000 ریال حق االجرای دولتی در روز پنجش��نبه مورخ 
91/12/26 از س��اعت 9 ت��ا 10 صب��ح در محل ای��ن اجرا )اتاق 332 ط س��وم 
دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش یک دهنه مغازه به نشانی فوق که اکنون 
در تصرف آقای محس��ن فتاحی می باش��د با وصف کارشناسی ذیل الذکر که 
مص��ون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از 
جلس��ه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 
ده درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزای��ده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه خواهد 
بود. اوصاف ملک براس��اس نظر کارش��ناس: یک دهنه مغازه تجاری به نشانی 
فوق الذکر که مس��احت مغازه حدود 32 مترمربع می باش��د و در انتهای مغازه 
قس��متی که حدود شصت سانت پایین تر از سطح مغازه است جهت دفتر کار و 
آبدارخانه اختصاص یافته و روی آن بصورت نیم طبقه با پله فلزی استفاده می 
شود. بدنه مغازه با چوب نما کاری شده و کف آن با موزائیک فرش شده، دارای 
امتیاز آب و برق و گاز و کابینت mdf می باش��د. درب ورودی مغازه سکوریت 
با درب پلتی جمع ش��و برقی است. ارتفاع مغازه 3/20 متر و کف آن با پیاده رو 
هم سطح است. و مغازه در یک طبقه با سند قولنامه ای عادی است. مدیر اجرای 

احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
7496 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالسه 9/2543/خ/89 تمامت ششدانگ یکباب 
مرغ��داری به  ش��ماره 41/175  واق��ع درقصرچم بخش یک ثبتی ش��هرضا به 
مس��احت 14200  مت��ر مربع مورد ثب��ت صفحه 28 دفتر 424 ب��ا حدود اربعه 
ذیل:ش��مااًل به طولهای س��یزده متروش��صت وی��ک  متردیواریس��ت به جاده 
صحرائی شرقًا اول به طول 172/5  متردرودیواریست به اراضی بایرچهل ویک 
اصلی دوم به طول ش��ش متردرودیواریست به کوچه جنوبًا درپنج قسمت اول 
به طول 24 متردیواریست به زمین 41 اصلی دوم به طول 25/50متردیواریست 
به باغ 41 اصلی س��وم که غربی اس��ت به طول یک متر چهارم به طول بیس��ت 
وهش��ت متروهشتادسانتیمتردیواریس��ت به باغ چهل ویک اصلی پنجم به طول 
2/20 مترجای درودیواریس��ت ب��ه راه  غربًا به طول 187 متر  دیواریس��ت به 
پ��الک 41 اصلی  حقوق ارتفاقی نداردبه نام حس��ینعلی بهرام��ی فرزند ابولفتح 
ثبت و س��ند صادر شده اس��ت وبه موجب اسناد رهنی ش��ماره 16103 مورخ 
85/5/30 و23586 م��ورخ 86/7/22  دفتر145 ش��هرضا از ط��رف نامبرده در 
رهن بانک کش��اورزی شعبه ش��هرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی 
بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت 
بانک بس��تانکار باس��تناد قانون اصالح م��اده 34 اصالحی قان��ون ثبت و آئین 
نام��ه اصالحی مربوطه پالک مذکور م��ورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت 
مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید درمح��ل به صورت یکباب 
مرغداری با عرصه به مس��احت 14200 مترمربع واعیانی ها وتاسیسات داخلی 

آن شامل یک سالن پرورش مرغ با زیربنای یکهزارودویست متربا سقف ضربی 
آج��ری ویک انباردان با زیربنای یکصد مترمربع ویک اطاق کارگری با زیربنای 

پان��زده مترمربع،حصاراطراف مرغداری چینه گلی)1034 مترمربع( ویک حلقه 
چاه دس��ت کن با آب دهی حدود یک لیتردرثانیه وانش��عاب برق سه فازوکابل 
کش��ی و فضای س��بز که کاًل  به مبلغ یک میلیاردوبیس��ت وچهارمیلیون ریال 
)1,024,000,000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت. در جلسه مزایده که ازساعت 9 
صبح الی 12 روز چهار ش��نبه مورخ 1391/12/23در ش��عبه اجرای ثبت اسناد 
ش��هرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده 
با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
میگردد.مزایده ازمبلغ کارشناس��ی یک میلیاردوبیست وچهارمیلیون ریال  ریال 
)1,024,000,000(ریال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیش��نهادی وبه هر کس که 
خریدار باش��د فروخته میش��ود طالبین میتوانند قبل از تش��کیل جلسه از مورد 
مزایده به آدرس: جاده ش��هرضا � س��میرم روس��تای قصرچم ابتدای روستا 
س��مت راس��ت بازدید به عم��ل آورند الزم به ذکر اس��ت که کلی��ه هزینه های 
قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رس��می ومالیات دارائی 
وعوارض ش��هرداری وبدهی  های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و 

برق وگازوس��ایر هزینه ه��ای متعلقه بر عهده برنده مزایده میباش��د این آگهی 
یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ  1391/12/05چاپ ومنتش��ر میشود. 

میر محمدی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مزایده مال غیر منقول
7497 بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 12/2181/ر/87 تمامت ششدانگ یکباب 
خانه به ش��ماره 21/1054  واقع در رشکنه بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 
184 مت��ر مربع م��ورد ثبت صفحات 570 ،567  دفات��ر377 ،169با حدود اربعه 
ذیل:ش��مااًل به ط��ول 22/70 متردیواربه دیوارخانه 21/1055 ش��رقًا به طول 8 
متروپنج سانتیمتردرب ودیواریست به کوچه جنوبًا به طول 23/70 متردیواربه 
دیوارخان��ه 21/1053 غربًا اول به طول 3/95 دیواریس��ت ب��ه زمین 21/1057 
دوم به طول 3/90 متردیواریس��ت به خانه 21/1056 حقوق ارتفاقی نداردبه نام 
حس��ینعلی طاهری نسبت به )چهاردانگ مش��اع(وزهره پاویزنسبت به )دودانگ 
مش��اع(  ازششدانگ ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 
109966 م��ورخ 84/2/25  دفتر 4 ش��هرضا از طرف نامب��ردگان در رهن بانک 
کشاورزی ش��عبه ش��هرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار 
تقاض��ای صدور اجرائی��ه نموده و پ��س از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بانک 
بس��تانکار باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وحذف ماده 34 
مکررآن و آئین نامه اصالحی مربوطه شش��دانگ م��ورد رهن  ارزیابی گردیده 
وبرابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارش��ناس 

رس��می دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید ساختمان 
مسکونی دوطبقه ای میباشد به مساحت عرصه 184 مترمربع ومساحت اعیانی 
172 مترمربع میباشد،ساختمان با دیوارهای باربروسقف تیرآهن وآجرکه نمای 
آن آجرس��ه سانتی وسطوح داخلی آن اندود وگچ نقاشی شده وبدنه آشپزخانه 
کاشی وکابینتهای فلزی ودرب وپنجره های بیرون فلزی ودربهای داخل چوبی 
میباشد.کف س��اختمان موزائیک است .زیرزمین سرامیک وبقیه آن گچ میباشد.

سرویس بهداشتی تمام کاشی است.دارای امتیازات آب وبرق وگازمیباشد که به 
مبلغ پانصد میلیون ریال)500,000,000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت در جلسه 
مزایده که ازس��اعت 9 صبح الی 12 روز چهار ش��نبه م��ورخ 1391/12/23در 
ش��عبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تش��کیل میگردد.از طریق مزایده به فروش 

میرس��د .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد 
از آن جلس��ه مزایده تش��کیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی پانصد میلیون 
ریال )500,000,000(ریال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیش��نهادی وبه هر کس 
که خریدار باش��د فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد 
مزایده به آدرس:شهرضا خیابان اردیبهشت کوچه قائم پالک 30 بازدید به عمل 
آورن��د الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های قانونی اع��م از هزینه های انتقال 
سند در دفاتر اسناد رس��می ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های 
مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق وگازوس��ایر هزینه های متعلقه 
ب��ر عهده برنده مزایده میباش��د این آگهی یکنوبت در ورزنام��ه زاینده رود در 
تاریخ 1391/12/05چاپ ومنتشر میشود. میر محمدی رئیس ثبت اسناد وامالک 

شهرضا

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973633201002 دادنام��ه:  ش��ماره   7498
9109983633200317، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910317، خواه��ان: آق��ای 
نعمت اله عموش��اهی به نشانی: خمینی ش��هر خ مدرس کوچه بلوچی کدپستی 
8417685463، خوان��دگان: 1- آقای علی تهرانی پور به نش��انی: خمینی ش��هر 
منظریه یزدان پناه مجتمع شقایق، 2- آقای محمد حکمت به نشانی: خمینی شهر 
منظری��ه یزدان پناه مجتمع مروارید فعاًل مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه 
چک، دادگاه با بررس��ی جام��ع محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای نعمت اله 
عموش��اهی فرزند مرتضی به طرفیت آقایان 1- عل��ی تهرانی پور فرزند حبیب 
اله )صادرکننده(، 2- محمد حکمت )ظهرنویس( به خواس��ته مطالبه مبلغ یکصد 
میلیون ریال به اس��تناد یک فقره چک به عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
شماره 202/920001 به سررسید 91/3/2 به انضمام خسارت تأخیر در تأدیه و 
هزینه دادرسی، با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و وجود اصول مستندات در 
ید خواهان که حکایت از استحقاق وی در مطالبه وجه و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و مص��ون از هر گونه ایرادو اعتراض باقی مانده اس��ت و اینکه خواندگان 
در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و دفاع مؤثری و دلیلی بر برائت ذمه خویش 
ارائه نکرده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به 
م��واد 313 و 320 و 249 قانون تجارت و تبص��ره 2 ماده قانون صدور چک و 
مواد 515 و 519 و 198 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خوان��دگان به پرداخ��ت مبلغ یکصد میلی��ون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
2/055/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت تاریخ وصول در حق خواهان صادر می نماید. 
واحد اجرا مکلف به وصول هزینه های خس��ارت تأخیر در تأدیه می باشد. این 
رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل  اعتراض در این دادگاه 
و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. کریمی- دادرس 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7499 در خصوص پرونده کالس��ه 1750/91 خواهان سید علی عاملی با وکالت 
آقای شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت 1 فقره 
چک- حق الوکاله به طرفیت علی سلحش��وری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 92/1/19 س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7500 شماره: 1065/91 ش 9 به موجب رأی غیابی شماره 1605 تاریخ 91/9/14 
حوزه ش��عبه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه روح اله کمالی زاده نام پدر: موس��ی مجهول المکان محکوم اس��ت 
به: پرداخت مبلغ 15/000/000 ری��ال )پانزده میلیون ریال( وجه 3 فقره چک به 
ش��ماره های 351275 به مبلغ 5/000/000 ریال و 351251 به مبلغ 5/000/000 
ریال و 351259 به مبلغ 5/000/000 ریال هر سه به عهده بانک صادرات شعبه 
خیابان مطهری ملک ش��هر و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
های موصوف )90/8/15( )90/7/15(، )90/10/25( لغایت زمان اجرای حکم طبق 
ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له ناصر اش��رفی نام پدر: عبدالخالق با 
وکالت آقای علی ش��یرزاده نش��انی محل اقامت: اصفهان نبش س��ه راه سیمین 
س��اختمان کاش��ی مرجان طبقه س��وم. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که 
خ��ود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 
شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

7501 کالس��ه پرون��ده: 685/91، ش��ماره دادنام��ه: 1733، مرج��ع رس��یدگی: 
ش��عبه 13 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان، خواهان: س��ید علی عاملی نش��انی: 
اصفه��ان رهنان خ ش��هیدان غربی مبلمان اصفه��ان هنر، وکیل: علی ش��یرزاده 
 نش��انی: اصفهان نبش س��ه راه س��یمین س��اختمان کاش��ی مرجان طبقه سوم، 
خوانده: خانم لیال مقنی نش��انی: اصفهان خ ش��هیدان غربی کوی ش��ریعتی دوم 
مب��ل ب��رف آقای ش��یرانی )مجهول الم��کان(، خواس��ته: مطالبه وج��ه یک فقره 
چک ب��ه مبلغ 13/000/000 ریال، گردش��کار: ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده 
و اخ��ذ نظری��ه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضم��ن اعالم ختم رس��یدگی 
 ب��ا اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست آقای سیدعلی عاملی با وکالت آقای 
علی ش��یرزاده به طرفیت خانم لیال مقنی به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 13/000/000 
ری��ال وج��ه یک فقره چک به ش��ماره 470153 ب��ه عهده بانک س��په به انضمام 
خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با توج��ه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ نش��ر آگه��ی وقت و انتظار کافی 
در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
 ب��ه خواهان را حکای��ت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد 
مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و م��واد 315، 310، 309، 307، 
249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 13/000/000 به 
عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 42/000 به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/4/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود. شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7502 کالس��ه پرونده: 1643/91، ش��ماره دادنامه: 1990، مرجع رسیدگی: شعبه 
14 ش��ورای حل اختالف، خواهان: میالد ترکزاد نش��انی: اصفهان خ مسجد سید 
روبروی هتل طوطیا پارچه مبلی ارمغان، وکیل: علی شیرزاده به نشانی: اصفهان 
نبش س��ه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم، خوانده: سعید بختیاری 
رنانی مجهول المکان، خواس��ته: صدور حک��م محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ریال بابت یک فقره چک برگش��تی و مطلق خس��ارات و هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل، خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ چک 86/12/20 تا 
زمان وصول، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای می��الد ترکزاد فرزند مرتضی به 
وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقای سعید بختیاری رنانی به خواسته مطالبه مبلغ 
11/000/000 یازده میلیون ریال وجه چک به شماره 595/783138 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 11/000/000 یازده 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف 
)86/12/20( تا تاری��خ اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
دو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر کسی که آنها را از دست 

داده باشد: جوانی و تندرستی

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

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

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه  4 بهمن  1391 | 11 ربیع االول   1434
شماره 968 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 968  , January   23     ,2013
8 Pages

+15-2

+12-4

خواندنی

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