
 منطق شجاعانه؛
 نیاز کلیدی پیشرفت

بدترین صبحانه ها 
را بشناسید

شهرداراصفهان پاسخ شایعات را داد

 تحلیلی بر بیانات اخیر رهبر انقالب 
درباره الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت

ناکارآمدی نظام آموزشی 
کشور ثابت شده است 3

 شکاف86درصدی بین    والدین 
و فرزندان در فضای سایبر 38

3

شیوه گل ها برای 
8دلربایی از پرندگان

 کوپن هوشمند 
به معنای نظام کمونیستی نیست

بازار امروز خودروهای داخلی؛

سقوط قیمت »گران ترین تابوت« ایرانی 

توزیع کوپن هوش��مند به منزله نظام کمونیس��تی نیست و در 
آمریکا هم47میلیون کوپن توزیع می ش��ود و با سوءتدبیر و یا 
فشارهای خارجی نباید مردم را به دست بازار سپرد، بلکه طبقات 
پایین را باید حمایت کرد، چرا که سهمیه بندی حداقل تغذیه و 

بهداشت مردم امری الزم است و...

 هر دم از این باغ 
مالکی می رسد!

چند سالیس��ت که تأکید ویژه کنفدراس��یون فوتبال 
آس��یا بر عملکرد باش��گاه های ایرانی و تبدیل آنها به 
یک بنگاه اقتصادی بر اس��اس قانون بازی جوانمردانه 
مالی، تبدیل به بحث اصلی تیمداری در فوتبال ایران 
شده و حتی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم برای 
ملزم کردن تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران 
نسبت به استفاده از راهکارهای خصوصی شدن دست 
به تصویب قوانینی زده اند تا شاید از این طریق فوتبال 

ایران به سوی حرفه ای شدن قدم بردارد. 

س[
س: فار

]عک

4

4

فوتبال بانوان 
6

کیفیت الزم را ندارد

کشف99درصدی جرائم در  استان 7

دیدار رهبر انقالب با اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی 
اسالمی- ایرانی پیشرفت، حاوی نکات مهمی پیرامون گفتمان 
پیشرفت در کش��ور بود. الگوی اس��المی � ایرانی پیشرفت که 
از مدت ها پیش در مس��یر تدوین و تنظی��م و برنامه ریزی قرار 
گرفته، نیازمن��د کلیدواژه ه��ای محتوایی و ن��کات قابل تأمل 
در اجرای��ی کردن اس��ت که رهبر انق��الب، همواره روش��نگر 
این رویه بوده ان��د. در این جلس��ه هم نکات مهم��ی یادآوری 

ش��د که در این بین، چند مح��ور قابل تأمل وج��ود دارد؛ اول، 
یکی از نکاتی ک��ه رهبر انقالب بر آن تأکی��د می کنند، عمومی 
کردن گفتم��ان پیش��رفت در س��طح جامع��ه اس��ت که آن 
 را الزمه تحق��ق این الگو می دانن��د. این نکته در عمل، بس��یار 
با اهمیت و ضروری اس��ت و اگر الگوی پیشرفتی که ما خواهان 
آن هستیم و تمایل داریم بر اساس آن برنامه ریزی کنیم و پیش 

برویم در...
2

تکذیب خبر قانونگذاری 
خبرگان برای انتخابات

 چاوز؛ قربانی دیگر 
تروریسم سیا

امرار معاش بیش از
40 هزار خانوار از مراتع

 دولت بعدی می تواند
یارانه بدهد؟

 بیماری اقتصاد
 به فرهنگ رسید
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 بنده نه کاندیدا هستم و نه قراراست کاندیدا شوم

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در

 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
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20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند
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مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است
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رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي
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آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

تکذیب خبر قانونگذاری خبرگان 
برای انتخابات

 آیت اهلل قربانعلللی دری نجف آبادی در حاشللیه اجللاس خبرگان 
در ارتباط با این که آیا قرار اسللت طرحی درباره انتخابات ریاسللت 
جمهوری از سوی مجلس خبرگان دنبال شود، با تکذیب این موضوع 
اظهار کرد: این طللرح مربوط به انتخابات داخلللی مجلس خبرگان 
رهبری است. وی با بیان این که طرحی در رابطه با انتخابات داخلی 
مجلس خبرگان رهبری در این اجاس تصویب شد، توضیح داد: در 
این اجاس انتخابات داشتیم و برای این انتخابات فرمی مطرح شده 

که این فرم برای ما چالش ایجاد کرده بود.

 استفاده تحریک آمیز اعراب 
از تعابیر جعلی برای خلیج فارس

رییس دفتر سیاسللی و بین المللللی وزارت امور خارجه با اشللاره به 
این که برخی از کشللورهای عربی در اقدامی تحریک آمیز از تعابیر 
دیگری برای خلیج فارس اسللتفاده می کنند، تأکید کرد: می توانیم 
این سوءتفاهم را از طریق تفاهم علمی و فکری با دوستان عرب خود 
برطرف کنیم. عزیزی گفت: در نظام مدیریتی کشور، شورای کاری 
خلیج فارس با حضور ریاست جمهوری برگزار می شود که اعضای آن 
سفرای ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. وی ادامه داد: 
شورای کاری خلیج فارس تصمیم گیرنده درباره این پهنه جغرافیایی 
 ایران اسامی اسللت. در این جلسه، تصویب شللد که صیانت از نام 
خلیللج فللارس در اولویت کارهللا قرار گیللرد و به همیللن منظور با 
بهره گیری از ظرفیت های داخلی و خارجللی، موضوع صیانت از نام 

این پهنه جغرافیایی دنبال شود.

 دلیل حضور ضرغامی 
در جلسات خبرگان

حجت االسام سید محمود علوی در حاشیه اجاس خبرگان رهبری 
در پاسخ به سؤال مهر درباره علت حضور رییس سازمان صدا و سیما 
در سه جلسه اجاس خبرگان رهبری، توضیح داد: طبق آیین نامه 
مجلس خبرگان میهمان مدعو گزارش می دهد و بعد از آن پنج نفر 
از نمایندگان صحبت می کنند و بعد فرد مدعو در ارتباط با سخنان و 

مطالبات نمایندگان گزارش و پاسخ می دهد. 
 وی اداملله داد: صحبتللی کلله افللراد مدعللو در مجلللس خبرگان 
مللی کنند، هیچ سللنخیتی بللا آنچه در مجلس شللورای اسللامی 
مطرح می شللود ندارد؛ چرا که سللؤاالت مجلس شللورای اسامی 
از وزیران درقالب سللؤال و یا در قالب اسللتیضاح اسللت، اما مجلس 
خبللرگان هیچ کدام از این مسللئولیت هللا را ندارد و بلله صرف این 
که در جریان مسللائل کشللوری قرار بگیرنللد، با توجه بلله جایگاه 
 خبرگان از مسللئوالن دعوت می کنند و مسللئوالن هم با میل خود 

می پذیرند و به اعضای خبرگان گزارش می دهند.

 دستگیری عامل هتک حرمت 
مدیر دولتی

رییس پلیس فتا گلستان از دستگیری عامان انتشار مطالب کذب در 
اینترنت علیه یکی از مدیران دولتی در این استان خبر داد. 

به گزارش پایگاه اطاع رسانی پلیس فتا، سللرهنگ رجبلی رییس 
پلیس فتا اسللتان گلستان اعام کرد: پیرو شللکایت یکی از مدیران 
دولتی اسللتان مبنی بر هتک حیثیت اینترنتللی، مأموران اقدامات 

خود را آغاز کردند.
در این راستا شاکی در اظهاراتش بیان داشت: فرد یا افرادی با ساخت 
وباگی، اقدام به نشر اکاذیب علیه او و خانواده اش کرده اند و با این کار 

موجب هتک حرمت و خدشه دار کردن چهره وی شده اند.

سعید مرتضوی حق امضا ندارد
به گزارش مهر، یک منبع آگاه در سللازمان بازرسی کل کشور اعام 
کرد: نامه ای از سوی سازمان بازرسی به سللازمان تأمین اجتماعی 
 ارسال شللده که دیگر سللعید مرتضوی حق امضا در این سازمان را 

ندارد. 
این منبع آگاه گفت: این نامه بر اسللاس حکم دیوان عدالت اداری و 
تأیید سازمان بازرسی ارسال شده اسللت. نیمه های اسفند ماه سال 
گذشللته بود که آمدن سعید مرتضوی به سللازمان تأمین اجتماعی 
بازتاب هایی در بر داشللت و در نهایت علی رغللم مخالفت بعضی از 
نمایندگان مجلس، مرتضوی بر صندلی ریاست بزرگ ترین سازمان 
بیمه ای و اقتصادی کشور نشست، ولی این اقدام تاپای استیضاح وزیر 
کار هم رسید؛ چرا که دیوان عدالت اداری حکم غیرقانونی بودن این 

انتصاب را صادر کرده بود. 
هر چند وزیر کار بیکار شللد، ولی همچنان سعید مرتضوی بر مسند 
ریاست باقی ماند تا این که این بار سازمان بازرسی نامه ای صادر کرده 

که این رییس دیگر حق امضا ندارد.

دیدار رهبر انقاب با اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی 
اسامی- ایرانی پیشرفت، حاوی نکات مهمی پیرامون گفتمان 
پیشرفت در کشور بود. الگوی اسامی ل ایرانی پیشرفت که از 
مدت ها پیش در مسللیر تدوین و تنظیللم و برنامه ریزی قرار 
گرفته، نیازمند کلیدواژه هللای محتوایی و نکات قابل تأمل در 
اجرایی کردن است که رهبر انقاب همواره روشن گر این رویه 
بوده اند. در این جلسلله هم نکات مهمی یادآوری شد و در این 

بین، چند محور قابل تأمل وجود دارد. 
اول، یکللی از نکاتی که رهبللر انقاب بر آن تأکیللد می کنند، 
عمومی کردن گفتمان پیشللرفت در سللطح جامعه است که 
 آن را الزمه تحقق این الگو می دانند. این نکته در عمل بسللیار 
با اهمیت و ضروری است. اگر الگوی پیشرفتی که ما خواهان 
آن هستیم و تمایل داریم بر اساس آن برنامه ریزی کنیم و پیش 
برویم در بین آحاد جامعه و به ویژه نخبگان جامعه رواج نیابد، 
به مرحله عملیاتی شللدن نخواهد رسللید؛ یعنی الزمه اصلی 
تحقق این الگو، همین بحث رواج و گفتمان سازی عمومی است. 
جامعه ای که باور نخبگان آن بر اساس الگوهای غربی توسعه 
شکل گرفته باشد و در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و حتللی دینی بر این اسللاس بیندیشللند، نخواهد 
توانسللت فقط با تدوین و تنظیم یک الگوی پیشرفت اسامی 
بر اسللاس داده هایی خاص به توفیق دست یابد، بلکه باید این 
نمایه در بطن جامعه فرو رود و اجرایی شدن گفتمان پیشرفت 

اسللامی موجب شللود تا نخبگان، مسللئولین، برنامه ریزان و 
دست اندرکاران به صورت یکپارچه به آن بپردازند و باب تحقق 

آن را بگشایند. 
ما در سللال های گذشللته و پیش از آن، در موارد متعددی از 
حوزه های مختلف، راه پیشللرفت اسامی را در پی نگرفته ایم؛ 
حال یا درجللا زده ایم و یللا از الگوهای نامتناسللب و غیربومی 
پیشللرفت غربی تبعیت کرده ایم، لذا نیازمند آن هستیم که تا 
با جاری شدن گفتمان پیشرفت خود در دل جامعه، باورهای 
شکل گرفته در سللال های دور را بازمرور کنیم و در قالب های 

ارزشی خویش بازباوری نماییم. 
دوم، پرهیز از »شتاب زدگی« امر دیگری است که مورد تأکید 
واقع شده است. نباید به واسطه این که کار تدوین یک الگوی 
همه جانبه اسامی برای پیشللرفت کشور سال ها عقب افتاده، 
اکنون با شللتاب زدگی به آن بپردازیم تا فقط یک خروجی را 
حاصل کنیم، فللارغ از این که آن خروجی چلله بار محتوایی و 
اجرایی خواهد داشللت. این مسأله، امری اسللت که سودمند 
نبوده و شتاب زدگی حاصل از این روند، به یک نتیجه نامطلوب 
و دارای خطاهای فراوان محتوایی خواهد انجامید. شتاب زدگی 
بر اساس ذات خود، ضریب خطا را افزایش می دهد و این یعنی 
از کارایی الگو و بازدهی آن کاسته خواهد شد؛ چراکه کیفیت، 
فدای سرعت شده و بسللیاری از مؤلفه ها ممکن است نادیده 

گرفته شوند. 

سللوم، نقش جوانللان و تأکید بللر اعتماد بللر آنهللا کلیدواژه 
روشللن کننده دیگری اسللت که رهبر انقاب با تأکید بر آن، 
اهمیت یللک بدنلله اجتماعی پررنللگ را بارز کردنللد. الگوی 
اسامی ل ایرانی پیشرفت یک سرمشق پویاست و در مؤلفه ها 
و شللاخص های اجرایی نباید به یک سند ایسللتا تبدیل شود. 
از همیللن رو و بر اسللاس ماهیت الگللوی پیشللرفت، جایگاه 
 حضللور جوانللان بایللد در آن اولویت بسللزایی یابللد. جوانان 
به خاطللر ذات پرشللور و پرحللرارت و همچنین فعللال بودن 

انگیزه و نشللاط خودشللان، 
می تواننللد بلله تحللرک و 
جریان یافتن بیش از پیش 
این موضوع یاری رسللانند. 
ایده هللای جدیللد، تفکرات 
تازه و اندیشه های متناسب 
بللا شللرایط روز، مسللائلی 
است که می توان از رویکرد 
نسل جوان انقاب اسامی 
برداشللت نمود و آنان را در 
مسللیر تحقق و تدوین این 
الگو دخیل کرد. اگر چنین 
باشللد و نظارت های ارزشی 
و محتوایی نسل گذشته نیز 
به طور پویا و غیرمستبدانه 
جریان یابللد، می تللوان به 

روزآمدی پیشرفت اسامی باور بیشللتری داشت و تحقق آن 
را در جامعه  اسامی خویش با سرعت بیشتری دنبال کرد. 

چهارم، عدم ماحظه کاری و رودربایسللتی کلله با یک منطق 
شجاعانه توأم باشد، نیاز کلیدی تحقق الگوی پیشرفت است. 
دنیای بیرون اسام سال های سللال است که تاش می کند تا 
اهداف خویش را محقق کند و بسیاری از ارزش ها را دگرگون 
نماید، از ایللن رو اگللر در تبیین ارزش های اسللامی خویش 
اندکی هم تعارف کنیللم و به ماحظه کاری و اغماض بر سللر 
اصول روی بیاوریم، نخواهیم توانست آنچه زیبنده یک جامعه 
ایرانی و اسامی اسللت را محقق کنیم. سخنانی که گاه کمتر 
بدان ها پرداخته شللده و در عین این که حق و حقیقت است، 
اما در پیچ و تاب تبلیغات ضد ارزشی به حاشیه رانده شده اند، 
نیاز به جرأت و شللجاعت اصولی برای بیان دارند تا بتوانیم در 
بستر آنها ارزش های با اصالت اسللام را بازمرور کرده و هویت 

اجرایی بخشیم.

تحلیلی بر بیانات اخیر رهبر انقالب درباره الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت

 درخواست های اف بی آی منطق شجاعانه، نیاز کلیدی پیشرفت
از گوگل!

به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل، شرکت بزرگ گوگل 
اعام کرده، پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( در سال گذشته 
خواستار دسترسی به حساب کاربری دست کم 2000 نفر از 
کاربران این شرکت شده است.گوگل همچنین اعام کرده، 
اف بی آی ساالنه هزاران نامه برای دریافت اطاعات شخصی 
افراد به این شرکت می فرستد. اف بی آی با استفاده از روشی 
بحث انگیز موسللوم به »نامه امنیت ملی« که به دولت اجازه 
می دهد بدون حکم قضایی به اطاعات اینترنتی، تلفن و مالی 
افراد دسترسی داشته باشد، خواستار دریافت این اطاعات 
از گوگل شده است. گوگل اولین شرکت اینترنتی است که 
موضوع استفاده دولت فدرال آمریکا از نامه های امنیت ملی 

برای کسب اطاعات درباره افراد را افشا می کند.

 چاوز؛ قربانی دیگر 
تروریسم سیا

یک استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی آمریکایی معتقد است 
هوگو چاوز، رییس جمهور فقید ونزوئللا قربانی طرح های 
تروریستی سیا و به دست عوامل سیا به سرطان مبتا شده 
اسللت. به گزارش پرس تی وی، کوین برت، استاد دانشگاه و 
تحلیلگر سیاسی در مقاله ای تحت عنوان »چاوز، قربانی دیگر 
تروریسم سیا« مرگ هوگو چاوز را دست مایه مقاله خود قرار 
داده و طی تحلیلی، چنین نتیجه گیری کرده که سیا یا عوامل 
منتسب به سیا برای از میان بردن افراد و سران کشورهایی 
که در برابر خواست آمریکا تسلیم نشوند به انواع شیوه های 

تروریستی از جمله سرطانی کردن آنها متوسل می شوند. 

 واکنش بشار اسد 
نسبت به مرگ چاوز

بشار اسللد، رییس جمهور سوریه با ارسللال پیام تسلیت به 
معاون هوگو چاوز، درگذشت وی را خسارت بزرگی برای ملت 
سوریه دانست. بشار اسد با ارسال پیام تسلیت به معاون هوگو 
چاوز، درگذشللت وی را ضایعه ای بزرگ بللرای خود و ملت 
سوریه دانست. اسد در این پیام ضمن تسلیت به ملت ونزوئا، 
تأکید کرد: » درگذشت برادر و دوست عزیز و رییس جمهور 
مبارز ونزوئا همانقدر که برای ملت ونزوئا و تمام آزادگان 
جهان خسارت بزرگی است، برای شخص بنده  و ملت سوریه 

نیز به مثابه زیان بزرگی است«.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

باید به خاطر اتحاد خجالت 
بکشیم؟

حداد عادل/ عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 

ما باید متوجه شللویم که چه کسانی دو دستی چسللبیده اند به قدرت، 
 بنده تعجب می کنم از کسللانی کلله در برابر این ائتللاف موضع گیری 
می کنند. اگر ما اختاف می کردیم باید مامت می شدیم. از بس اختاف 
در جامعه نهادینه شده، امروز ما باید به خاطر ائتاف خجالت بکشیم. اگر 
ما می گوییم نمی خواهیم سبد رأی را بشللکنیم و می خواهیم وحدت 
کنیللم، مامللت می شللویم و 
کسی که برود به سمت وحدت 
باید عذرخواهللی کند و بگوید 
ببخشللید  می خواهیم وحدت 
کنیم و اختاف نداشته باشیم. 
 نباید ارزش این باشللدکه سللر 
دو روز دنیا بر سروکله هم بزنیم. 
اگر این طور باشیم، شاگردهای 

کودنی هستیم.
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آمانو بازهم مدیر کل آژانس انرژی اتمی شد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شللورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهار شنبه 
یوکیو آمانو، مدیر کل ژاپنی فعلللی این آژانس را برای یک دوره چهار سللاله دیگر به عنوان 

مدیر کل انتخاب کرد.
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انتقاد از پیام تسلیت 
رییس جمهور

مخالفت ایران با 
مداخله در سوریه

یک عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان با اشاره به پیام تسلیت رییس جمهور 
برای درگذشت هوگو چاوز، نسبت به متن این پیام انتقاد کرد. آیت اهلل احمد 
خاتمی پس از پایان مراسللم اختتامیه مجلس خبرگان در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سؤالی، گفت: می شود به طور طبیعی پیام دیپلماتیک داد و وارد 
مباحث اعتقادی نشللد. من ورود به مباحث اعتقادی در این پیام ها را درست 
نمی دانم. وی اظهار کرد: آقای رییس جمهور خودشان می دانند که این پیام در 
حوزه دینی عکس العمل دارد. البته ایشان به عنوان رییس جمهور حق دارند که 
پیام تسلیت بدهند، اما ورود به مباحثی که مورد اعتراض است، مشکل زاست. 
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقاب و بللزرگان نصیحت های الزم را فرمودند و 
من تأکید می کنم که کاندیداها مصلحت کشور را بیش از مصلحت خود بدانند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران 
در حل بحران سوریه، با اشاره به این که جمهوری اسامی ایران از ابتدای بحران 
سوریه همواره بر لزوم راه حل سیاسللی و گفتگوهای ملی با مشارکت تمامی 
جریان های سیاسی مؤثر و در چارچوب منافع کان مردم سوریه تأکید کرده، 
گفت:  این امر تنها با اهتمام تمام طرف ها به برقراری امنیت و آرامش در سوریه 
امکان پذیر است. مهمان پرست با تأکید بر این نکته که کمک مالی و نظامی به 
گروه های مسلح در سوریه شرایط را پیچیده تر و رسیدن به راه حل مناسب بر 
اساس انتخاب مردم را سخت تر می کند، اظهار کرد: مردم فهیم و مقاوم سوریه 
بر اساس حق تعیین سرنوشت خود توانایی مقابله با مداخات خارجی را دارند 
و اجازه نمی دهند که دیگران از بیرون اراده خود را بر این کشور تحمیل کنند.

آیت اهلل مهدوی کنی اظهار کرد: امیللدوارم آقایان فردا هم 
در حرم امام)ره( حضور حداکثری داشته باشند؛ گرچه این 
حضور هر سللال تکرار می شللود، اما می تواند عکس العمل 

خوبی برای انقاب و مردم داشته باشد.
وی با بیان این که »شللما خبرگان ملت هسللتید و مجلس 
خبرگان از دسللتاوردهای امللام )ره(«، خاطرنشللان کرد: 
نمایندگان مجلس خبرگان در همه اجاس ها حضور داشتند 
و مسائلی را در این جلسات مطرح کرده اند که ان شاءاهلل به 
عنوان تذکر برای اصاح امور پیگیری شللود. در این راسللتا 
کمیته پیگیری نیاز اسللت. رییس مجلس خبرگان با بیان 
این که نبایللد طوری صحبت کللرد که انللگار از اول انقاب 
دسللتاوردی نداشللته ایم، گفت: این همه نعمت فللراوان از 
جمله؛ حجاب زنان، حضور گسترده مردم در شب های احیا، 
راهپیمایی ها و عزاداری ها بعد از انقاب برای کشور ما آمده 
است. وی همچنین با بیان این که مردم ما عاقه مند به انقاب 
و اسام هسللتند، افزود: مردم ما به مسائل اسامی پایدارند 
و ارزش ها از دستاوردهای انقاب اسللت. در کشور ما وقتی 
می خواستیم در گذشته نماز بخوانیم، حتی در دولت آقای 
بازرگان در گوشلله یک اتاق مخفیانه نماز می خواندیم، اما 

امروز توجه بسیاری به مسائل ارزشی وجود دارد.

رییس ستادکل نیروهای مسلللح گفت: اگر تجاوزی چه 
از طرف آمریکا، چه عربسللتان و چه جوجلله دیگری به 
آب های سرزمینی شود، هم به ملت اعام می کنیم و هم 

پاسخ مهاجم را می دهیم.
سرلشکر فیروزآبادی در حاشیه کنگره ملی زنان شهیده 
در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که 
آیا اسللنادی درباره فتنه 92 موجود است یا خیر، اظهار 
کرد: آنچه من به عنوان فتنه 92 مطرح کردم، مثال بود 
که این مثال را برای جلوگیری از غفلت و غافلگیری زدم.

وی همچنین درباره مذاکره با آمریکا گفت: ما با آمریکا 
مذاکره ای نداریم. تا وقتی که آمریکا و اسللتکبار جهانی 
وجود دارد، ما مذاکره ای نداریم. هرگاه این کشور شرایط 
نظام سلللطه را کنار بگذارد و در برابر حقوق ملت ایران 
تسلللیم شللود و حقوق ملت های منطقه را به رسمیت 
بشناسد، آن وقت اسللت که در شللرایط برابر مذاکره را 
مانعی نمی بینیم. وقتی عاقه دارند، به این مسیر حرکت 
کنند، عایم آن را دریافللت خواهیم کرد. الحمداهلل آثار 
تحول در آمریکا پیداسللت. رییس سللتادکل نیروهای 
مسلح با اشللاره به جنبش وال اسللتریت اظهار کرد: این 
جنبش، خودش چراغی اسللت که مقامات آمریکا را به 

کوتاه آمدن در بسیاری از مسائل وادار خواهد کرد. 

شهردار تهران با بیان این که ائتاف سه گانه یک ائتاف 
سیاسی نیست، گفت: ائتاف سه گانه یک ائتاف مکتبی 
و اعتقادی است؛ بدین معنا که این ائتاف از جنس کاسه 
به دست بگیر و بده و بستان حزبی و با مکر و حیله نیست.

 محمد باقر قالیباف در نشسللت سراسللری اعضای ائتاف 
سلله گانه با اشللاره به دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: در 
جبهه، رزمندگان اعتقاد داشتند اگر شکر همه نعمت های 
خداوند را به جا بیاوریم، شللکر یک نعمت را که آن زندگی 
در نظام جمهوری اسللامی و زیر سللایه ولی فقیه است را 
نمی توانیم به جا بیاوریم. وی افزود: قبل از انقاب اسامی، 
مسلمین با عزت نبودند و به برکت امام و شهدا، خداوند این 
نعمت را به ما داده اسللت، لذا باید این نعمت را قدر بدانیم و 
حفظ کنیم. قالیباف با تأکید بر این که اگر پایان این ائتاف 
منجر به اختاف شود باید در دینداری ما شک کنید، گفت: 
ما مدیون هم رزمان و خون هزاران شهید هستیم و به خاطر 
همان ارزش ها دور هم جمع شده ایم که آن ارزش ها را احیا 
کنیم، اگر راهی غیر از این رفتیم، ریاکار هسللتیم. قالیباف 
ضمن انتقاد از برخی شللائبه ها در مللورد کاندیداتوری اش 
گفت: برخی هللا می گویند قالیباف فقط به دنبال ریاسللت 
جمهوری اسللت، من انقاب را طعمه نمی دانم؛ چرا که این 

کار تهدید فرهنگ امام و تهدید انقاب است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم با بیان این که خادمان مردم 
در حوزه راهنمایی و رانندگی توانسللتند با اقدامات خود 
آسللایش و امنیت را برای مردم به ارمغللان بیاورند، گفت: 
در سالی که فشللارهای دشللمن از منظر سیاسی، روانی، 
اقتصادی و... در اوج خود قرار داشت و دشمن منتظر بود که 
اراده ملت ایران تضعیف شود، خوشبختانه اعام می کنم 
که در روزهای پایانی سال با اقدامات صورت گرفته، سال 
91 به عنوان امن ترین سال شناخته شد. وی با اعام این 
که شللاهد کاهش عمومی جرایم خشن و جرایم امنیتی و 
جنایتی در سال جاری بوده ایم، گفت: روند تأمین امنیت 
و کاهش شللاخص جرایم همواره تداوم یافته و علی رغم 
خواست دشمن،  این نوار امنیتی قطع نشد. احمدی مقدم 
با اشللاره به برخی مشللکات اقتصادی، گفت: با توجه به 
برخی تغییرات در پارادایم هللای اقتصادی منتظر اتفاقات 
بودیم، اما باید عنوان کنم که در مسللائل تولیدی، صنفی، 
کارگری امسال شاهد کاهش 38 درصدی هر گونه ناامنی 
در این محیط ها بوده ایم. فرمانده ناجا با بیان این که فشار 
اقتصادی عاوه بر واردکردن مشکاتی، برکاتی نیز داشت، 
گفت: کاهش 80 درصدی ورود کاالهللای قاچاق و رونق 

بخش تولید، از جمله برکات فشار اقتصادی بود.

دفاعی انتخاباتمجلس خبرگان نیروی انتظامی

طوری صحبت نکنیم که 
گویی دستاوردی نداشته ایم

هر جوجه ای به آب های ما 
تجاوز کند، پاسخ می دهیم

ائتالف سه گانه سیاسی 
نیست

 کاهش جرایم خشن 
امنیتی و جنایی در سال 91

 نباید به واسطه این 
که کار تدوین یک 
الگوی همه جانبه 

اسالمی برای 
پیشرفت کشور 

سال ها عقب افتاده، 
اکنون با شتاب زدگی 

به آن بپردازیم تا 
فقط یک خروجی را 

حاصل کنیم



یادداشت

 عالم حقیقی فردی است که 
اعمالش نشان دهنده علمش باشد

عضو ش��ورای خبرگان دوره س��وم و چه��ارم رهبری گف��ت: علمی که 
برای خود خیری نداش��ته باش��د، نمی تواند ب��رای دیگ��ران نیز مفید 
 باش��د. ثمره علم، تواضع اس��ت و عالم حقیقی فردی است که اعمالش

نشان دهنده علمش باش��د. آیت اهلل رضا استادی، شانزدهم اسفندماه، با 
بیان این که علمای دینی از الگوهای خوب به شمار می روند، اظهار داشت: 
تشکیل این جلسات مانند کنگره بزرگداشت عالمه حاجی کلباسی و انجام 
کارهایی از این دست، به آسانی میسر نیست. وی افزود: این که تشیع از 
دوره های قبل گسترش پیدا کرده، مرهون حوزه های علمیه است و تشیع 

امروزه آبروی خود را از حوزه های علمیه قبلی کسب کرده است. 

 توزیع۳۵۰ هزار اصله نهال 
به مناسبت روز درختكاري

معاون فني اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهان گفت: به 
مناسبت روز درختکاري، تعداد۳۵۰ هزار اصله نهال با صرف هزینه ای بالغ 
بر یك میلیارد و۷۵۰ میلیون ریال توزیع ش��د. مهاجر با بیان این مطلب 
گفت: این نهال ها شامل درختان سرو، کاج، اقاقیا، زبان گنجشك، زیتون 
تلخ و صنوبر اس��ت و در پارك ها، پادگان ها و فضاي سبز حاشیه منازل 
کاشته مي شود. وی افزود: بامحدود شدن منابع آبي در این استان، تولید و 
عرضه نهال امسال در مقایسه با سال گذشته،۲۰درصد کاهش یافته است.

گشتی در اخبار

 شكاف86درصدي  بین والدین 
و فرزندان در فضاي سایبر

رييس پليس فضاي توليد و تبادل 
اطالعات پليس اصفهان/ سرهنگ ستار خسروي

بررسي ها نش��ان مي دهد8۰ درصد کاربران فضاي س��ایبر جوان هاي 
بین18تا۳1سال هس��تند که به لحاظ ویژگي هاي دوران جواني بیشتر 
 در معرض آس��یب هاي این فضاها قرار مي گیرند. آمارها نشان مي دهد

 96درصد کاربران درمعرض جرم و آس��یب در فضاي مجازي هس��تند، 
به طوري که از هر چهار نفر، یك نفر در فضاي سایبر قرباني جرائم سایبري 

مي شود. متأس��فانه در کشور 
ما والدین نظارت کافي بر روي 
فرزن��دان خود ندارن��د و حتي 
مشاهده مي شود اطالعاتي که 
امروز فرزندان از محیط سایبر 
دارند بیشتر از والدین خود است 
و همی��ن ش��کاف86درصدی 
باعث بروز جرائم و آسیب توسط 

آنها مي شود.
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چهره روز
کاهش 45 درصدی تصادفات در کشور

س��ردار اس��کندر مؤمنی رییس پلیس راهور گفت: با توجه به این که از سال84 تا به امروز 
میزان وسایل نقلیه موتوری ۲/۵ برابر شده، اما تصادفات 4۵ درصد و تلفات رانندگی ۲۷/۵ 

درصد کاهش یافته است. 

۳
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مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان:

امرار معاش بیش از4۰ هزار خانوار از مراتع

آیین بهره برداری از طرح های عمرانی منطقه ۹

احداث باغ ویال در اراضی خارج از محدوده ناژوان

 محمد حسین شاملی مدیر 
 داوود 
کل مناب��ع طبیعی اس��تان شیخ جبلی

اصفهان در نشستی خبری که 
به مناس��بت هفته منابع طبیعی در جمع خبرنگاران 
برگزار ش��د عملکرد ای��ن نهاد از ابتدای س��ال جاری 
تاکنون را ارایه داد و در ادامه صحبت های خود به هفته 
منابع طبیعی محور اصلی این جلسه پرداخت. در ادامه 
این گزارش گزیده ای از صحبت های وی را  می خوانید:

    نظر به تنوع اقلیمی متفاوتی که اس��تان اصفهان 

دارد و نیز برخورداری حدود8۳درصد از سطح استان از 
طرح های اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
در سطح مراتع با وسعت6/۳ میلیون هکتار و جنگل های 
زاگرسی با وس��عت6۵هزار هکتار، اهمیت اقتصادی و 
س��رمایه ای بودن بخش منابع طبیعی و آبخیزداری را 

جلوه گر می نماید.
    در حال حاضر تعداد4۰ هزار و 988 خانوار استان 
از درآمد حاصل از بهره ب��رداری این مراتع امرار معاش 
می کنند که سه هزار و81۷ خانوار در قالب طرح های 
مرتعداری به مساحت دو میلیون و۲۰۰ هزار هکتار و 
مابقی دارای پروانه چرای دام به مساحت چهار میلیون 
و یك صد هزار هکتار هستند و بر اساس مطالعات انجام 
شده، این مراتع سالیانه ظرفیت تولید۳1۵ هزارو6۰۰ 

تن علوفه را داراست.
    با وجود اس��تقرار نواحی بیابانی در شرق و شمال 
شرق اصفهان و نیز بروز خسارت ناشی از توسعه بیابان 
در زیرساخت های استان، این اداره کل اهم فعالیت های 
خ��ود را با شناس��ایی16کانون بح��ران بیابان زایی به 

مس��احت یك میلیون و9۲ هزار هکت��ار و جلوگیری 
از پیش��روی کویر و تثبی��ت ش��ن های روان در قالب 
فعالیت هایی از قبیل نهال کاری، ب��ذرکاری و ... انجام 
می دهد و تاکنون۳۳۲ هزار هکتار جنگل دست کاشت 

در این مناطق ایجاد شده است.
   معاونت آبخیزداری با1۷۰پ��روژه بیولوژیکی در 
سطح۲۲هزار هکتار به نتایج مهمی از جمله ظرفیت 
سازی برای کنترل و استحصال متوسط 4۰۰ میلیون 
روان آب در س��ال و تغذیه س��فره های آب زیرزمینی، 
کنترل فرسایش خاك و جلوگیری از انتقال سه میلیون 
تن رسوب به مخازن سدها، پیشگیری و مهار1۰درصد 

سیالب های حوضه دست یافته است.
    در سال جاری در راستای ماده 1۷ قانون افزایش 
بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی، صندوق 
توسعه منابع طبیعی برای نخس��تین بار در کشور در 
استان اصفهان راه اندازی شد، س��رمایه صندوق 1/8 
میلیارد تومان بوده که س��هم دولت 49 درصد و سهم 

بهره برداران ۵1 درصد است.

هفته گذشته شهرداری اصفهان در 
 گروه
منطقه9شهر اصفهان اقدام به افتتاح  شهر

و بهره برداری از طرح های عمرانی 
این منطقه در میان مردم و مس��ئولین کرد که در این 
میان مرتضی سقائیان نژاد ش��هردار اصفهان، سردار 
کریم نصر رییس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورا 

به ایراد سخن پرداختند که در ادامه می خوانید:
مرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان

    اگر شهرداری منطقه توانس��ته اقدامات عمرانی 

گس��ترده ای را در این محدوده انجام ده��د، به دلیل 
مشارکت و نظارت مردم و معتمدان منطقه9بوده است. 
در صورتی که این مهم در دست شهرداری بود این کار 
با سرعت بیشتری صورت می گرفت، اما تغییر کاربری 

توسط کمیسیون ماده ۵ بررسی می شود.
   با توجه به حساسیت منطقه تا این لحظه تصمیم گیری 
در این زمینه صورت نگرفته است، اما اگر اراضی تعیین 
تکلیف ش��ود از لحاظ مباحث اقتصادی وضعیت این 
منطقه بسیار متفاوت می شد. برخی از اهالی منطقه 
حق دارند تکلیف اراضی شان مش��خص شود. ناژوان 
کاربری کش��اورزی دارد و اگر تغییری بخواهد صورت 
گیرد باید با تصمیم گیری باالدست انجام شود، چرا که 

این موضوع از حیطه شهرداری خارج است.
    اعضای شورای شهر پیش��نهاد داده اند به منظور 
رفع مشکالت مردم این محدوده، باغ ویال در خارج از 
اراضی ناژوان احداث شود و در اختیار مالکان و باغداران 
قرار گیرد، همچنین در حد عرف قانونی در این اراضی 

سرپناهی ایجاد شود.
    در کل ش��هر اصفه��ان چن��د مرکزثق��ل وجود 

دارد که در گذش��ته و حال حاضر تم��دن آفرین و در 
امور شهر پیش��رو بوده است. با تش��کیل هسته های 
فرهنگی- اجتماعی، مس��ائل و مش��کالت بهداشتی 
 و زیس��ت محیطی در1۷4محله شناس��ایی و مرتفع 
می شود، چرا که بستری برای نظارت و مشارکت مردم 

در امور خود ایجاد خواهد شد.
س�ردار کریم نصر رییس کمیس�یون فرهنگی 

شورای اسالمی
   با آغاز فعالیت ش��وراها دس��تاوردهای زیادی در 
جهت توسعه و پیشرفت کشور از جمله در شهر اصفهان 
به دست آمده است. در دور دوم و سوم فعالیت شوراها 
در اصفهان اقدامات زی��ادی در راس��تای آبادانی این 
کالنشهر انجام شده است؛ به طور مثال احداث خیابان 
آتش��گاه در منطقه9یکی از طرح های بزرگ مدیریت 

شهری در این منطقه بوده است.
   طرح ه��ای عمران��ی زی��ادی از جمل��ه احداث 
خیابان های زیتون، ش��هید مظاهری و وحدت انجام 
شده و امید است خیابان بهشت که از آرزوهای دیرینه 

اهالی این منطقه است نیز به بهره برداری برسد.

اخبار کوتاه

بزرگ ترین بام  سبز کشور 
در آستانه بهره برداري

معاون خدم��ات ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: س��قف 
پارکینگ ش��هرداری مرکزی اصفهان به عن��وان بزرگ ترین 
بام س��بز کش��ور تا چند روز آینده به بهره برداري مي رس��د 
و در اختیار ش��هروندان ق��رار خواهد گرفت. هس��ته مرکزی 
 ش��هر و س��قف پارکینگ ش��هرداری مرک��زی اصفهان طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته تا چند روز آینده تبدیل به بزرگ 
ترین بام سبز کشور خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار می 
گیرد. محسن رنجبر گفت: فضای ظین پارکینگ دو هزار متر 
مربع است که این طرح شامل شبکه معابر، محوطه سازی، آبنما 
و چهار باغچه است. معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان 
گفت: اس��تفاده از فضاي شهري براي توس��عه فضاي سبز در 
اولویت قرار گرفته است و تا چند روز آینده سقف نمایشگاه نصف 

جهان که به پارك تبدیل شده به بهره برداري مي رسد.

بازنگری۳ هزار سرفصل 
درسی آموزش عالی

مدیر دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری به ایرنا گفت: سه هزار سرفصل درسی آموزش عالی 

در سال گذشته و امسال مورد بازنگری قرار گرفت. 
سعید قدیمی در همایش ملی آموزش عالی هنر در اصفهان 
اف��زود:6۰ درصد این س��رفصل ه��ا مربوط به ح��وزه علوم 
انسانی است و دروس روانشناس��ی و علوم سیاسی در مقطع 
کارشناس��ی تغییرات جدی داشت. وی با اش��اره به این که 
بیشتر سرفصل های بازنگری ش��ده به دانشگاه ها ابالغ شده 
است، اظهار داشت: سرفصل های جدید روانشناسی و علوم 

سیاسی نیز از مهر9۲ در دانشگاه ها ارایه می شود.

ناکارآمدی نظام آموزشی کشور 
ثابت شده است

نایب رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفه��ان از تعطیلی 
دانش آم��وزان در روزهای پنج ش��نبه ابراز نگران��ی کرد و به 
ایمنا گفت: تعطیلی پنج شنبه های مدارس به هیچ وجه برای 
دانش آموزان موجه نیست. محمدعلی اسفنانی ضمن انتقاد 
از نظام جدید آموزش و پرورش اظهار داشت: متأسفانه تغییر 
سیستم آموزشی موجب شده از هر طریقی به دانش آموز فشار 
وارد شود. وی تعطیلی پنج ش��نبه های دانش آموزان را یکی 

دیگر از طرح های ناکارآمد نظام آموزشی جدید عنوان کرد. 

س��یدمرتضی س��قائیان نژاد با اعالم این که »مدیریت ش��هری 
اصفهان موظف اس��ت هر سه یا ش��ش ماه گزارش��ی رسمی از 
اقدامات خود را به اطالع مردم برس��اند« از ارایه گزارش عملکرد 
شش ماهه کتبی خود به شورای اسالمی شهر به عنوان نمایندگان 
مردم خب��رداد و با کنای��ه ای ظریف تلویحا از ش��ورا نش��ین ها 
 انتقاد کرد:»ش��ورای ش��هرموظف اس��ت در این زمینه به مردم 

اطالع رسانی کند«.
فرام��وش نکنی��م ش��هرداراصفهان ف��ارغ التحصی��ل رش��ته 
 الکترونی��ك اس��ت وازهم��ان ابتدا ب��ا ایج��اد رواب��ط مثبت با 
رسانه های محلی وبعدها با تأسیس سنگرهای متعدد رسانه ای 
 توانست رقیبان بالفعل و بالقوه اش را شکست بدهد وهم این که

برنامه ها ورفتارهای عمرانی و فرهنگی اش را به همش��هریانش 
اعالم کند؛ ش��یوه ایی مدرن دررفتارهای مدیریت شهری که تا 

پیش از او در اصفهان سابقه نداشت، ولی در پایتخت بود. 

این در حالی است که دانش اطالع رسانی و شیوه ارتباطی آقای 
شهردار آنقدر روزآمد و نو اس��ت که جزء معدود سیاستمداران و 
مدیران ارشد اصفهانی حاضردر شبکه های اجتماعی باشد،تازه 

سایت طرفدارانش بماند برای فرصت بعد.
ش��هردارازعملکرد  جانان��ه  دف��اع  ترتی��ب  ای��ن   ب��ه 
اطالع رسانی اش و خطاب قرار دادن مخالفان با عبارت »عینك 

سیاسی«، نشان داد پای کارهایی که می کند، ایستاده است . 
اما این همه ماج��را نبود، چرا که اتصال س��قائیان ن��ژاد به یکی 
 از احزاب سیاس��ی اصولگ��رای اصفهان و برپای��ی میتینگ ها یا 
همایش های اخیر این جناح، شبهه کاندیداتوری آقای شهردار 

را تقویت کرده بود.
البته این شایعات با جمله »موج رییس جمهورشدن شهرداران 
در راه است« که از زبان مرد اول شهراندیش اصفهان خارج شده 
بود، قوت گرفت، ولی چندی پیش این شایعه به طور کلی رد شد.

ازدیگرسو»نه« گفتن وی به کرسی های سیاسی دردولت فعلی 
وپیشین برکسی پوش��یده نیس��ت، اما الزم بود دیالوگ طالیی 
»بنده نه کاندیدا هستم و نه قراراس��ت کاندیدا شوم«، ادا شود تا 
دیگرمسافران در » ایستگاه دهم« سوار یا پیاده نشوند و عملکرد 

مردان عمرانی را به چالش نبرند.
ولی حجم تهمت ه��ا بیش ازاین ح��رف ها بود، چرا که دس��ته 
دیگرمخالفان تبلیغات ش��هرداری را نه برای انتخابات »پرحرف 
وحدیث ریاس��ت جمهوری« ک��ه برای»انتخابات بسترس��ازانه 

شورای شهر« می دانستند.
آنها اعتقاد داشته والبته هنوزهم دارند که شهرداری و تیم عمرانی 
کالن فعلی به دنبال جذب رأی درانتخابات شورای شهرهستند؛ 
انتخاباتی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری است و گویا 

صندلی های شورا را برای شورایی ها به عدد۲1می رساند.
 بدی��ن ترتی��ب هم��ه صندل��ی ه��ای ش��ورای ش��هری ه��ا

درکل کشور و بیش ازهمه دراصفهان داغ داغ خواهد شد و قطعا 
طیف های مختلف ومتعدد سیاسی باید کنارهم بنشینند، اما نه 

برای شطرنج سیاست که برای هزارتوی مدیریت شهری.   
درس��وی دیگر، ماجرای افش��اگری آقای ش��هردارتأثیرادبیات 
»بگم بگم« درمراودات سیاسی بود؛ شیوه ای درادبیات که لحن 
 بسیاری از میتینگ ها وسخنرانی ها را مغشوش کرد و حریم ها یا 

حرمت های ارزشی را مخدوش ساخت.
بدی��ن ترتی��ب ب��ود ک��ه م��رد اول عم��ران اصفهان با تأس��ی 
از همی��ن راهکارگف��ت: در زم��ان مناس��ب خواه��م گف��ت 
در ش��ورای ش��هرچه کس��انی کمك کردند که بس��تر مناسب 
ب��رای زندگ��ی ش��هروندان فراه��م ش��ود وچ��ه کس��انی 
س��نگ انداختن��د. باید ب��ه ش��هروندان بگوی��م که ای��ن افراد 
 درمس��یر حرکت ش��هرداری س��نگ اندازی کردن��د و به جای 
این که درشورای ش��هرهمراه باش��ند و کمك کنند با عناوین و 
ش��عارهای مختلف ازجمله مباحث تخصص��ی وعلمی دراجرای 
 طرح های شهری هر روزس��نگ اندازی می کنند وشعارعلمیت 

می دهند، درحالی که ازالفبای آن بی اطالع هستند.
این که روی صحبت س��قائیان نژاد با چه فرد یا افرادی اس��ت بر 
کسی پوشیده نیست، ولی این که چرا فضایی که خود شهردارآن 
را »امید آفرین برایجاد نشاط و مردم دار« می داند به این سمت 
و سو می رود سؤالی است که باید » همه مردان رییس جمهور« 

پاسخ آن را بدهند.
این التهاب به نفع هیچ کس نیست؛ نه عمران و آبادانی اصفهان 
و نه روزهای گرم خرداد ماه سال آینده که بی آبی بیشتر، گلوی 

مردم را خواهد سوزاند.

شهرداراصفهان پاسخ شایعات را داد

 بنده نه کاندیدا هستم و نه قراراست کاندیدا شوم

محمد  »برخی افراد بر این تصورند که شهرداری اصفهان تبلیغات انتخاباتی انجام می دهد، این در 
حالی است که بنده نه کاندیدا هستم و نه قرار است کاندیدا شوم، بنابراین، این سؤال مطرح بندرعباسی

است که شهرداری برای چه کسی تبلیغ می کند.«
 این جمله که پاسخ صریح مرد اول عمران اصفهان به برخی شبهات بود، آب پاکی را روی دست خیلی ها ریخت تا به 
قول آنها » ریخت و پاش« و به قول شهرداری » اطالع رسانی فعالیت های شهرداری« تبدیل به سوژه جدیدی برای 

درگیری دولتی ها و شهری ها نشود.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

آگهی فراخوان های عمومی شماره 910/6023-910/6022-
910/6028-910/6027-910/6026-910/6025-910/6024

 دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی: دریافت اینترنتی پرسشنامه با مراجعه به پورتال معامالت و تأمین کنندگان
وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس  www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد بود.

تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی: از شنبه مورخ 91/12/12 لغایت شنبه مورخ 92/1/17
محل تحویل پرسشنامه ارزیابی کیفی: اصفهان خیابان چهارباغ باال دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان

مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی کیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/1/31
نکات قابل توجه: 

1- پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله فراخوان ها، در چهارچوب ضوابط و مقررات از ش��رکت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- بدیهی اس��ت ارائه مدارک پرسش��نامه تکمیل ش��ده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت ش��رکت در 

مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
4- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های 

مشابه استفاده نماید.
5- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در پرسشنامه ها موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.
www.erec.co.ir            http://iets.mporg.ir           www.tavanir.org.ir

موضوعشماره فراخوان
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین کابل 20 کیلوولت910/6022
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین 200 دستگاه لوازم میترینگ910/6023
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین 30 دستگاه کلید خازنی 20 کیلوولت910/6024

910/6025
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین  4 دستگاه کلید قدرت 400 کیلوولت، 6 دستگاه 

کلید قدرت 230 کیلوولت، 18 دستگاه کلید قدرت 63 کیلوولت و 20 دستگاه 
سکسیونر ارت دار 63 کیلوولت

910/6026
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین 25 دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 

63 کیلوولت و 6 دستگاه ترانسفورماتور جریان 400 کیلوولت و 6 دستگاه 
ترانسفورماتور جریان 230 کیلوولت

ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین 15 دستگاه سیستم مانیتورینگ910/6027

ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین تابلوهای حفاظت باسبار پست بهرنگ و تهیه و 910/6028
تأمین تابلوهای کنترل و حفاظت پست سد زاینده رود

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره و موضوع فراخوان ها:

م الف/ 19089روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

»همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید« نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 احداث ساختمان آتش نشانی
در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

گروه اقتصاد -  س��عادت بهرامی گفت: احداث ساختمان آتش نشانی 
شهرک صنعتی بزرگ با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 80 میلیون ریال، 
با مساحت300 متر مربع به اتمام رسید. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با 
مساحت1280 و فاز عملیاتی 323 هکتار در فاصله 65 کیلومتری اصفهان 
است که  امکان استقرار صنایع فلزی، غیرفلزی، نساجی، شیمیایی، برق، 

غذایی، کانی و سلولزی  در آن وجود دارد.

 رویکرد صنعت برق اصفهان؛
عدم آسیب دیدن محیط زیست

با حضور محمدی زاده معاون ریاس��ت جمهور و رییس سازمان محیط 
زیست کشور و جمعی از مدیران استان و مسئولین محلی، سامانه پایش 
شاخص های زیس��تی س��وخت و خروجی دود  نیروگاه جنوب اصفهان 
مورد بهره برداری قرارگرفت. در این مراس��م فالحتی��ان به عنوان مدیر 
ارشد صنعت برق استان اظهار داشت: موضوع سوخت نیروگاه ها بایستی 
در اولویت متولیان امر به ویژه سازمان محیط زیست باشد که این مهم به 
همت کارشناسان نیروگاه جنوب اصفهان و شرکت مپنا مد نظر بوده و با 
ایجاد فضای سبز و تالش در کاهش آالینده ها در این امر قدم های مهمی 

برداشته شده است.

اخبار کوتاه

4
خشم شاهزاده سعودی از آمار میلیاردرهای فوربز

یک ش��اهزاده س��عودی می گوید: فوربز در آمار میلیاردهای جهان، ثروت وی را به درستی ارزیابی نکرده 
است. طالل در بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر شد، آورده که فوربز ثروت وی را کم، ارزیابی کرده است. در 
رده بندی فوربز دارایی وی،20 میلیارد دالر بوده و وی در رده 26 ثروتمندین افراد جهان قرار داده  شده است. 

 کوپن هوشمند 
به معنای نظام کمونیستی نیست

احمد توکلی / نماینده مجلس 

توزیع کوپن هوش��مند به منزله نظام کمونیس��تی نیس��ت و در آمریکا 
هم47میلیون کوپن توزیع می شود و با سوءتدبیر و یا فشارهای خارجی 
نباید مردم را به دست بازار سپرد، بلکه طبقات پایین را باید حمایت کرد، 
چرا که سهمیه بندی حداقل تغذیه و بهداشت مردم امری الزم است و این 
که برخی ها با توزیع کوپن هوشمند درجامعه مخالف هستند و کوپن را 

کمونیستی می دانند حرف درستی نیست.
 براساس اصل44 قانون اساسی 
مالکیت دولت باید کاهش یابد، 
اما این طور نب��وده و مجلس 
هم در این زمینه مقصر است، 
پس در اقتصاد مقاومتی باید به 
دنبال کاهش تصدیگری دولت 
و حمایت از بخش خصوصی و 
مردمی بود تا فشارها بر اقشار 

کم درآمد کاهش یابد. 
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 دولت بعدی می تواند
یارانه بدهد؟

دولت امید داشت بتواند با شوک درمانی، اقتصاد ایرانی 
 را از زیر بار هزینه های رو به افزایش نجات دهد، اما امروز 
به رغم افزایش هزینه اجرای قان��ون، دولت برای تأمین 

منابع الزم با کسری بودجه مواجه است.
س��ونامی هزینه های هدفمندی در تدوین بودجه کامال 
مشخص است؛ در سال89 بودجه20هزار میلیارد تومانی 
هدفمندی معادل15درصد بودجه عمومی بود، در سال 
90بودجه48ه��زار میلیارد تومان��ی هدفمندی معادل 
28 درصد بودجه عمومی و در س��ال91بودجه 66 هزار 
میلی��ارد تومانی هدفمن��دی معادل40درص��د بودجه 

عمومی شد.
اما در الیحه بودجه92،بودجه120هزار میلیارد تومانی 
هدفمندی به62 درصد بودجه عمومی رس��یده اس��ت، 
این در حالی اس��ت ک��ه بخ��ش عم��ده ای از اعتبارات 
 برای پرداخت جبرانی به مردم هزینه ش��ده و خبری از 
حمایت های وعده شده از بخش تولید نیست، اما به نظر 
نمی رسد هیچ دولتی توان ادامه این روند را داشته باشد.

احتماال رقم120هزار میلیارد تومانی اعتبار هدفمندی 
که در الیحه بودجه پیش��نهاد شده توس��ط نمایندگان 
مجلس تعدیل خواهد شد، اما با توجه به بدهی به بخش 
تولید نمی توانیم انتظار داشته باش��یم این اعتبار از80 

هزار میلیارد تومان پایین تر برود.
هر چند هنوز کاندیداهای جدی ریاست جمهوی یازدهم 
درم��ورد هدفمندی اظهار نظ��ر نکرده ان��د، ولی اظهار 
نظرهای انجام ش��ده از س��وی برخی کاندیداها مبنی بر 
ادامه هدفمندی با تأکید بر قانون بودن این فرآیند است. 
در این میان حسن سبحانی تنها کاندیدایی است که به 
صراحت درمورد ضرورت اص��الح روند فعلی هدفمندی 
صحبت کرده است و به نظر می رس��د با جدی تر شدن 
 فضای انتخاب��ات و ارایه تحلیل های بیش��تر از س��وی 
گروه های سیاس��ی بتوانیم درمورد چش��م انداز اجرای 
 قان��ون هدفمن��دی در دولت بعدی فضای ش��فاف تری 

به دست بیاوریم.
اما از ن��گاه منتقدین هدفمن��دی، تنها راه ب��رای ادامه 
هدفمندی در دولت بعدی این اس��ت که دولت یازدهم 
 یا از تعداد یارانه بگیران بکاهد و یا ت��ن به کاهش یارانه 
نقدی بدهد، در غیر این ص��ورت باید هدفمندی به طور 
کامل متوقف شده سیاس��ت جایگزینی در پیش گرفته 

شود.

خبر ویژه

به هر حال سیاست های اقتصادی صحیحی!!! به گونه ای رقم 
خورد که »گران ترین تابوت« از مرز20میلیون تومان هم رد 
شد و پرایدسوارها بعضا با فخر به دیگر خودروهای وطنی نگاه 

می کردند.
 ماجرا ادامه داش��ت تا این که باالخره در پی اعالم وعده هایی 
مبنی بر کاهش ش��دید قیمت خودرو در بازار و روند بررسی و 
تعیین قیمت های جدید توسط ش��ورای رقابت طی روزهای 
اخیر، رکود خری��د و فروش در بازار موجب س��قوط نرخ انواع 
خودرو شده اس��ت. رکود بازار خرید و فروش خودرو امروز نیز 
همچنان ادامه داشت و حتی با توقف همراه بود، چراکه  مردم با 
توجه به اظهارات این روزهای مسئوالن مبنی بر کاهش قیمت 
رسمی خودروها، تمایلی به خرید ندارند. این امر در حالی است 
که کمتر از 15روز به پایان سال باقی است و مردم با وجود آن 
که نیاز شدیدی به خودرو دارند، گویا خرید خود را به کاهش 

قیمت ها موکول کرده اند.
البته اعالم شد دو شرکت بزرگ خودروس��از داخلی کشور با 

شرایط جدید پیش فروش و تنوع محصوالت خود در پی جذب 
مشتری برای تولیدات و کنترل قیمت ها ضمن جذب نقدینگی 
برای مدیریت مطلوب بازار هس��تند. برهمین اساس شرکت 
سایپا با اعالم این که سه طرح ویژه برای پیش فروش محصوالت 
خود دارد از پیش فروش با موعد تحویل مهر92، پیش فروش 
عادی با موعد تحویل س��ه ماهه دوم س��ال92 و پیش فروش 
قطعی با موعد تحویل سه ماهه اول سال92 جهت ثبت نام در 
نمایندگی های مجاز گروه خودروس��ازی سایپا خبر می دهد.

شرکت خودروساز ایران خودرو نیز از امروز تا پایان سال جاری 
فروش فوری محصوالت پرتقاضای ایران خودروی خود را آغاز 
نموده است و خودروهای دیگر بازار از جمله سمند ال ایکس، 
سمند SE و EF7  رابا قیمت مصوب کارخانه و تحویل15روزه 
به بازار عرضه می نماید. اما اگر از این ترفندهای خودروسازان 
برای جذب مش��تری بگذریم باید به کاهش قیمت اخیر  انواع 
خودرو اش��اره کنیم؛ پراید111که در کارخان��ه با قیمت 17 
میلیون و200 هزار تومان و در بازار به قیمت 16میلیون و800 

تومان به فروش می رسد، در مقایسه با روزهای گذشته کاهش 
قیمت قابل توجهی را نشان می دهد.

البته پراید س��ایپا131 مدل SL نیز 15میلی��ون و200 هزار 
توم��ان و SX 131 نی��ز ح��دود 16 میلی��ون و300 توم��ان 
قیمت گذاری شده است، این در حالی است که قیمت رسمی 
 131 SX معادل 15میلیون و750 هزار تومان و SL 131 مدل

نیز16میلیون و750 هزار تومان تعیین شده است.
قیمت خودروی تیبا مدل SX هم به 19میلیون و500 تومان 
رس��یده اس��ت، البته قیمت رس��می این خودرو 19میلیون 

و790 هزار تومان تعیین شده 
است. تندر90 مدلE2 پارس 
خ��ودرو ک��ه در کارخانه 36 
میلی��ون تومان اس��ت نیز  با 
قیم��ت 33 میلیون تومان به 

فروش می رسد.
مگان2000با دنده اتوماتیک 
نی��ز به قیم��ت ح��دود 74 
میلی��ون تومان  رس��ید، این 
در حالی اس��ت ک��ه قیمت 
رسمی این خودرو74میلیون  
تومان اس��ت. در ای��ن میان 
خودروی ماکسیما هم حدود 
108میلیون توم��ان عرضه 
می ش��ود ک��ه البت��ه قیمت 
رس��می ای��ن خ��ودرو 105 
میلیون تومان تعیین ش��ده 

است.
خ��ودروی پژو206مدل صن��دوق دارV9 به قیم��ت حدود51 
میلیون تومان و مدل V8 نیز حدود41 میلیون تومان به فروش 
می رسد. این قیمت ها در حالی در بازار آزاد حاکم است  که قیمت 
رس��می مدل V9 حدود 43 میلیون و370 هزار تومان و مدل 
V8 نیز 36 میلیون تومان است. قیمت تندر90 ایران خودرو در 
مدلE2 نیز در حالی قیمت رسمی 36 میلیون تومانی را تجربه 
می کند که این خودرو در سطح بازار با قیمت33 میلیون و500 
هزار تومان به فروش می رسد. به استناد این آمار و بنا بر دیده ها 
و شنیده ها از اتوبان چمران اصفهان، گویا اتحاد زیرپوستی مردم 
در نخریدن خودرو کار خودش را کرد و تصمیم گیران خودرویی 
با کنارگذاشتن لج و لجبازی ها در این باره تصمیم گرفتند نرخ 

چهارچرخ ها را واقعی تر کنند. 

بازار امروز خودروهای داخلی؛

سقوط قیمت »گران ترین تابوت« ایرانی 

گروه  شاید اگر»مک کویین« یا » ماته« به بازار ایران می آمدند تیتر روزنامه ها نمی شدند و شاید 
هر خودرویی در »ماشین آباد« ایران فکرتیتر شدن را می کرد جز پراید؛ پرایدی که به اذعان اقتصاد

فرمانده پلیس راهور ایران یکی از پرخطرترین وس�ایل نقلیه در ایران اس�ت و در مجالس 
خودمانی تر، برخی آن را »گران ترین تابوت« لقب داده اند.

 کمتر از 15روز 
 به پایان سال 

 باقی است و مردم 
 با وجود آن که 

نیاز شدیدی به 
 خودرو دارند، 

 گویا خرید خود را 
به کاهش قیمت ها 

 موکول 
کرده اند
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حصر وراثت
7909 خانم زهرا غالمی دارای شناس��نامه ش��ماره 26 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 6963/91 ح 10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان طاهره سعادتی اسکندری بشناسنامه 466 در 
تاری��خ 1391/8/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- زهرا غالمی ش ش 26 مادر، 2- حدیثه زمانی ش 
ش 127332983 فرزن��د، 5- محمدرضا زمان��ی ش ش 1274827272 فرزند، و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7910 خانم صغری سلحش��وری زیاری دارای شناس��نامه ش��ماره 12 به شرح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 6985/91 ح 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فرهاد عرب جعفری محمدآبادی 
بشناسنامه 882 در تاریخ 91/11/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک همسر و یک مادر به نام های ذیل: 1- 
مریم یاوری ش ش 1200096691 )همسر متوفی(، 2- صغری سلحشوری زیاری 
ش ش 12 )م��ادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7911 آقای حمید حق ش��ناس دارای شناسنامه شماره 83 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 6940/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان عباس حق شناس آدرمنابادی بشناسنامه 3 
در تاری��خ 91/12/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1 پس��ر و 2 دختر و یک عیال ب��ه نام ذیل: 1- حمید 
حق ش��ناس ش ش 83 پسر متوفی، 2- نفیسه حق ش��ناس آدرمنابادی ش ش 
410 دختر متوفی، 3- ندا حق شناس آدرمنابادی ش ش 5-086402-127 دختر 
متوفی، 4- عصمت حق ش��ناس آدرمناب��ادی ش ش 313 عیال متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7912 آقای حس��ین یادگاری دارای شناسنامه ش��ماره 48 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 976/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان فتح اله یادگاری خوزانی بشناسنامه 9332 
در تاری��خ 91/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حس��ین یادگاری فرزند عباس ش ش 48 )برادر 
متوفی(، 2- کاظم یادگاری فرزند عباس ش ش 325 )برادر متوفی(، 3- نعمت اله 
ی��ادگاری خوزانی فرزند عباس ش ش 198 )برادر متوفی(، 4- جواهر یادگاری 
خوزان��ی فرزن��د عب��اس ش ش 171 )خواهر متوف��ی( و الغیر. این��ک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ اجرائیه
7913 ش��ماره پرون��ده: 9100400200400064/1، ش��ماره بایگان��ی پرونده: 
9100213/2، ش��ماره ابالغی��ه: 9100510200403224، بدینوس��یله بدهکاران 
پرونده خانم زهرا نجفی و آقای تقی موس��وی ش��فتی هر دو به نشانی اصفهان 
خیابان مس��جد س��ید منزل ش��خصی که برابر گزارش مأمور مربوطه نشانی 

فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر س��ند رهنی شماره 
117543-89/9/2 تنظیمی در دفترخانه ش��ماره 292 تهران بستانکار بانک تات 

مبادرت به ص��دور اجرائیه به کالس��ه )9100400200400064( را نموده که 
براب��ر آن مبل��غ 5/600/000/000 ریال بابت اصل و مبل��غ 10000 ریال قرض 
الحسنه و مبلغ 745/643/836 ریال اجور عقب افتاده و مبلغ 279/208/329 ریال 
جریمه تأخیر تا تاریخ 90/10/10 بدهکار می باش��ید که خسارت تأخیر روزانه 
تا روز تس��ویه حس��اب نیز طبق مفاد سند رهنی به آن اضافه می گردد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی 
در روزنامه اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز 
مق��رر در م��اده 34 اصالحی قانون ثبت مص��وب 1351 و حذف ماده 34 مکرر 
آن نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بس��تانکار پس از 
ارزیابی تمامی مورد وثیقه شش��دانگ یک باب خانه شماره 6212 واقع در کوی 
سید آباد بخش 2 اصفهان قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت 
ارزیابی و با برگزاری مزایده نس��بت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی 
اقدام خواهد ش��د. و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف/ 

19271 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7914 ش��ماره پرون��ده: 9100400200400390/1، ش��ماره بایگان��ی پرون��ده: 
9101050/2، ش��ماره ابالغیه: 9100510200403370، بدینوس��یله به خانم فریبا 
حیدری بدهکار پرونده کالس��ه 9100400200400390/1 که برابر گزارش مأمور 
واحد ابالغ ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 453-

88/10/12 تنظیمی دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره 252 اصفهان بین شما و مؤسسه 
مالی و اعتباری عس��گریه مبلغ هفتصد و پنجاه و ش��ش میلیون ریال بدهکار می 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به 
پرداخ��ت بدهی خ��ود اقدام و در غیر این صورت طلب بس��تانکار از طریق مورد 
وثیقه طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت و از طریق ارزیابی مزایده وصول خواهد 
ش��د بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب 

خواهد شد. م الف/ 19391 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9009970350200237 دادنام��ه:  ش��ماره   7917
8909980350201202، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891230، خواهان: آقای علی 
کریمی به نش��انی خ س��جاد خ قائم بن بست طباطبایی پ 8، خواندگان: 1- آقای 
محمدعلی مرادی 2- آقای علیرضا یوس��فیان همگی به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی اعالم و بش��رح زیر مبادرت به اصدار رأی می نمای��د. رأی دادگاه: 
در خصوص دعوی خواهان علی کریمی فرزند محمدحس��ین بطرفیت خواندگان 
1- محمدعلی مرادی 2- علیرضا یوس��فیان بخواسته مطالبه مبلغ 58/500/000 
ریال وجه چک به ش��ماره 462392 عهده بانک اقتصاد نوین با احتس��اب هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 

متن و ظه��ر و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ص��ادره از ناحیه بانک محال 
علیه که اساس��ًا داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان مبلغ 
فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در 
جلس��ه دادرسی حاضر نشده و نس��بت به دعوی دفاع مؤثری بعمل نیاورده و 
دلیلی بر پرداخت وجه س��ند مدرکیه اقامه نکرده اس��ت لذا دادگاه با استصحاب 
اش��تغال ذمه خواندگان دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 310-311 و 
312 قان��ون تجارت و م��واد 198-515-519 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک 
و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را بالسویه به 
پرداخت مبلغ )58/500/000( ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ )1/225/000( 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 

چک )89/9/11( لغایت اجرای حکم براس��اس ش��اخص ت��ورم مربوطه در حق 
خواهان محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف اس��ت خسارت تأخیر تأدیه را به 
ش��رح فوق محاس��به و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
است و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. رفیعی- رئیس 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350301669 دادنام��ه:  ش��ماره   7918
9109980350301168، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911168، خواه��ان: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه )ع( با وکالت آقای جواد قاس��می گورتی به نشانی اصفهان 
ابتدای خ هش��ت بهشت شرقی ک ش عمویی س��اختمان یاس ط 1 واحد 3 دفتر 
وکالت ش��یروانی، خوانده: آقای محمد کیانی خراجی به نشانی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: نظر به اینکه وکیل خواهان 
باستناد یک فقره چک به شماره 693670-89/11/20 به مبلغ 92/000/000 ریال 
طرح دعوی نموده است با توجه به اینکه صحت و اصالت مستند مذکور از ایراد 
و اعتراض مصون و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب 
آن به خوانده نیز مسلم و وجود اصل چک در ید خواهان استقرار دین بر عهده 
خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیه و طلب خواهان دارد 
و با توجه به اینکه وی هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش ارائه ننموده و 
 دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده و با وصف ابالغ در 
جلسه دادرس��ی مورخ 91/12/25 حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است 
لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون 
مس��ئولیت مدن��ی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چ��ک و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت و ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه س��فر وکالی 
دادگس��تری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 92/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/845/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خس��ارت دیرکرد از تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت براساس تعرفه 
قانون��ی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از اب��الغ قابل اعتراض و واخواهی در این مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  

اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ قرار تأمین خواسته
7919 شماره: 558/91 ج ح/ 6 کالسه پرونده: 779/91 ح 6 مرجع رسیدگی: شعبه 
شش��م حقوقی اصفهان، نام و نام خانوادگی خواهان: آقای علی س��عیدی فرزند 
رحمت اله با وکالت آقای امیر بختیار به نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
نب��ش چهارراه نیکبخت س��اختمان وکال دادمهر، نام و ن��ام خانوادگی خوانده: 
آقای اکبر محیط قیری فرزند جعفر مجهول المکان، خواسته: صدور قرار تأمین 
خواسته در خصوص چک ش��ماره 294530-91/4/15. گردش کار: خواهان به 
ش��رح باال و به طرفیت خوانده، در خواس��ت صدور قرار تأمین خواس��ته را به 
استناد موارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول درخواست و ثبت 
آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده در حضور خواهان و غیاب خوانده 
تش��کیل است و با بررسی اوراق پرونده به ش��رح زیر مبادرت به صدور قرار 
می ش��ود: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواس��ت تقاضای صدور قرار تأمین 
خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه 
به استناد ماده 108 آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل مبلغ دویست 
میلیون ریال از اموال خوانده بالمناصفه آقای اکبر محیط قیری تا پایان رسیدگی 
صادر و اعالم می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار به همراه 
اب��الغ قابل اجراء و ظرف ده روز پس از اب��الغ قابل اعتراض در این دادگاه می 

باشد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420350700451 اجرائی��ه:  ش��ماره   7920
9109980350700033، ش��ماره بایگانی شعبه: 910034، به موجب درخواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970350700767 
محکوم علیهم 1- امید خرمیان پور نام پدر: اکبر  نشانی: اصفهان خ آپادانا دوم 
روبروی پاس��اژ 15 خرداد پیرایش امید، 2- محس��ن م��رادی نام پدر: خدامراد 
نشانی: اصفهان خ سجاد خ شهید خلیلی کوچه بارگیسو پ 18 )جنب پالک 16(، 
3- محمدعلی ش��کرانی نام پدر: تقی مجهول المکان 4- غالمحس��ین مرادی نام 
پدر: خدامراد نش��انی: اصفهان خ سجاد خ ش��هید خلیلی کوچه بارگیسو پ 18 
)جنب پالک 16( محکوم اس��ت به متضامنًا ب��ه پرداخت مبلغ 77/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته با احتس��اب خسارات دادرسی )هزینه دادرسی( به انضمام 
خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک در حق محکوم له تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه به نمایندگی محمدحسین نظری و مسعود مهردادی نشانی: اصفهان 
خ ج��ی روبروی خ تاالر. پرداخت مبل��غ 3/850/000 ریال بابت حق االجرا نیز 
برعهده محکوم علیه می باش��د. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي 
ب��راي پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مال��ي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محک��وم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را ق��ادر به اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایي خود را به قس��مت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف 
واق��ع از دارایي خود بدهی��د بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به قانون اجراي 
اح��کام مدنی و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قان��ون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

صادقی هاردنگی- مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970351602154 دادنام��ه:  ش��ماره   7927
9109980351601190، شماره بایگانی ش��عبه: 911247، خواهان: خانم نوریه 
کمالی به نش��انی اصفهان خ زینبیه ک اسالمی پ 225، خوانده: آقای سید صفا 
کریمی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت 
زوجه، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی 
نوریه کمالی بطرفیت س��ید صفا کریمی به خواس��ته صدور حکم طالق با توجه 
به متن دادخواس��ت تقدیمی خواهان ضمائم و پیوست های آن اظهارات وی در 
جلسه دادرسی عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده مؤدای اظهارات گواهان تعرفه 
شده از ناحیه خواهان نظریه داوری و سایر محتویات پرونده خواسته مطروحه 
مقرون به صحت است لذا به استناد ماده 1130 و 1169 قانون مدنی و مواد 131 
و بند 1 ماده 135 و 136 و 183 و 184 از مدنی قانون کشور افغانستان خوانده 
به تطلی��ق خواهان ملزم و محکوم می گردد. ضمنًا حضانت فرزندان مش��ترک 
اصحاب دعوی بنام های لیال و مبینا و دانیال با خواهان می باشد. حکم صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. 

احمدیان- رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اخطار تبادل لوایح
7929 بدینوس��یله ب��ه موجب مواد 346، 73 آ.د.م ب��ه تجدیدنظرخوانده مجهول 
الم��کان پرونده بدوی 45/91 ح/ 13 به ن��ام محمدمهدی توکل زاده فرزند محمد 
ابالغ می گردد: تجدیدنظرخواه پیمان خدایی فرزند ایرج دادخواستی به خواسته 
تجدیدنظرخواه��ی از دادنام��ه ش��ماره 967-91 مورخ��ه 91/7/12 به طرفیت 
ش��ما تقدیم نموده که تح��ت ش��ماره 293-91 تاریخ 91/10/7 در این ش��عبه 
ثبت ش��ده و از تاریخ انتش��ار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر ش��عبه 
13 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت مراجعه و 
پس از اخذ نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم آن نس��بت به تبادل لوایح اقدام 
نمای��د. مراتب ب��رای یک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی و 
در ص��ورت عدم حض��ور و یا تقدیم الیح��ه در مهلت مقرر پرون��ده به دادگاه 
 تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارس��ال خواهد شد. دفتر ش��عبه 13 دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی

خبر ویژه

از آپادانا تا سن پترزبورگ با نمایشگاه روسیه
نمایشگاه روس��یه از 18 اسفند لغایت ۲8 اس��فند 91 با حضور هنرمندان اصفهانی همچون صبا 
اخوت، مهرداد امیری، آتنا ایران تاژ، پریس��ا شفیعی برگزار می ش��ود و دو هنرمند برگزیده این 

نمایشگاه به جز دریافت جوایز نقدی، به مناسبت روز سن پترزبورگ به روسیه اعزام خواهند شد.
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 آثار نصراهلل افجه ای در نگارخانه 
تازه تأسیس »مهرگان« اصفهان

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی خط جمعی 
از اس��اتید نقاش��ی خط در نگارخان��ه 
»مهرگان« اصفهان که به تازگی تأسیس 
شده، پنجش��نبه، 1۷ اس��فند از ساعت 

18:۳۰ گشایش یافت. 
اساتید حاضر در این نمایشگاه شامل استاد 
نصراهلل افجه ای، اس��تاد جواد بختیاری، 
خلیل کوئیکی، احمد محمد پور، ابراهیم 
الفت، علی الهی و حمید ش��هرابی می شود. گفتنی اس��ت استاد نصراهلل 
افجه ای از اساتید خوشنویسی معاصر و از چهره های ماندگار سال 1۳8۷ 
در رشته خوشنویسی اس��ت که از میان خوشنویسان ایرانی با گسترش 
دادن  امکانات خوشنویسی با مصالح نقاشی و سایر تکنیک های طراحی، 
آثار بدیعی آفریده است. عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از 
1۷ تا ۲1 اسفند از ساعت 11 صبح تا ۲۰:۳۰ عصر به نگارخانه »مهرگان« 
واقع در خیابان باغ دریاچه، کوچه مهرگان ۴۷، شماره 8 مراجعه و با شماره 

تلفن ۷8۶811۲ تماس حاصل نمایند. 
نقاشی خط شیوه ای است در نقاش��ی مدرن و خوشنویسی معاصر ایرانی 
که به تدریج در دهه ۳۰ و ۴۰ خورشیدی توسط برخی از خوشنویسان و 

نقاشان ایرانی شکل گرفت.

جدیدترین آلبوم تصویری 
محمدرضا شجریان منتشر شد

فیلم »کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز به سرپرستی مجید 
درخشانی« شامل اجراهای تصویری رندان مست و مرغ خوشخوان 
به کارگردانی محمدرضا هنرمند از س��وی ش��رکت دل آواز منتشر 

شده  است. 
محمدرضا شجریان که برای اجرای تور موسیقیایی »دلبر صنم« در 
 خارج از ایران به س��رمی برد، طی پیامی از ملت ایران خواست که از 
کپی کردن این اثر جدید خودداری کنند. اس��تاد آواز ایران تصریح 

کرد:»مردم ای��ران همواره حامی هنر و 
هنرمندان بود ه اند و از هموطنان عزیز 
خواهش��مندم که برای حمایت از هنر 
 موس��یقی، از دانلود و کپی کردن این 

دو آلبوم موسیقی خودداری کنند.« 
آلبوم تصویری »کنس��رت محمدرضا 
ش��جریان و گ��روه ش��هناز« متعلق به 
اجرای کنسرت تاالر وزارت کشور است 
و آوا مشکاتیان به عنوان طراح گرافیک 
و علیرضا س��لطانی به عنوان عکاس در 

این اثر حضور دارند.  

 بیماری اقتصاد
 به فرهنگ رسید

گروه فرهنگ - پوشش و لباس در هر جامعه ای جدای از 
نیاز کاربردی و اصولی آن، مبحثی است که می تواند عالوه 
بر شکل دهی به روحیات مردم، قابلیت انعکاس فرهنگ و 
دیدگاه های ارزشی را نیز داشته باشد. این میزان اهمیت 
برای حوزه لب��اس، در کنار نیاز کاربردی به این مس��أله 
برای زندگی روزمره، نشان از ابعادی گسترده تر از مسائل 
هنری و زیرساخت های فرهنگی دارد؛ چرا که این روزها 
واردات لباس با وجود قدرت خرید پایین در اقشار مختلف 
 جامعه، بس��یار به صرفه تر از تولید در این عرصه اس��ت.

ع��دم فعالی��ت نس��اجی های داخل��ی و ص��د البت��ه 
 نب��ود متخصصین ب��رای پژوه��ش در ح��وزه فرهنگ و 
مردم شناس��ی نه تنها به بیکاری عده زی��ادی از فعاالن 
حوزه علوم انس��انی انجامیده، بلکه سبب ساز مشکالت 
عدیده دیگری شده که امروزه به عنوان تعارضات فرهنگی 
و یا ضد ارزش ها از آن نام می بریم. حال مسأله این است 
که آیا با فرهنگس��ازی و برگزاری هزاران جش��نواره و یا 
حمایت از طراحان و مس��ائلی از این دس��ت می توان به 
رقابت با بازاری پرداخت که با، ب��از بودن درهای واردات 
کاالهای فرهنگی به کشور توانس��ته بر اساس توان مالی 
مردم، بازار پوش��اک را نظیر س��ایر م��وارد قبضه کند؟ 
صد البته که تنها بس��تن درها کش��ور به روی کاالهای 
 خارج��ی راه حل برط��رف ک��ردن این معضل نیس��ت.

واقعیت این اس��ت که رش��د اقتص��اد در هر کش��وری، 
ش��رایط فرهن��گ س��ازی و ش��کل دادن به اندیش��ه و 
ارزش های آن جامع��ه را فراهم می کند. ح��ال با چنین 
ش��رایطی که بخش اعظم��ی از نس��اجی های ایرانی یا 
از کار بازمانده ان��د و ی��ا تنها به تولی��د پارچه هایی چون 
چیت ک��ه در ح��وزه پوش��اک عم��ال کارب��ردی ندارند 
می پردازند، چط��ور می توان انتظار داش��ت که طراحان 
و تولید کنن��دگان داخلی با تمام قوا ب��ه این عرصه جان 
 ببخشند تا شاهد رش��د لباس ایرانی- اس��المی باشیم؟

آیا صرفاً فعالی��ت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی به 
عن��وان متولی فرهنگ��ی این ام��ر می توان��د جوابگوی 
جامع��ه۷۰ میلیونی ایران و توان اقتصادی که مش��خصا 
 تعیین کننده س��لیقه و خواس��ته افراد اس��ت، باش��د؟

به نظر می رس��د که در ای��ن میانه فرهنگ س��ازی تنها 
می تواند مباحثی را نظیر ش��ناخت و شکل دهی سلیقه 
مخاطب مطرح کند تا دیگر کشورها با استفاده از آن بهتر 

به بازار بکر ایران و خوشنودی مشتریانشان دست یابند.
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این روزها چیدمان حسین تحویلیان با عنوان »ازچه موقع تاریخ 
شروع می شود؟« در نقش خانه حوزه هنری اصفهان برقرار است. 
این چیدمان از سوم اسفند کلید خورده و تا 15 اسفند ادامه خواهد 
داشت. او در ارتباط با این مجموعه، اظهار کرد: نمایشگاه چیدمانی 
از آثار قدیمی و اشیای عتیقه به همراه داستانی از سرگذشتشان و 

صاحبان آنها در کنار این اشیا گنجانده شده است.
وی با اش��اره به این که قدمت این اش��یا به زمان پیش از اسالم باز 
می گردد، تصریح کرد: در بخش دیگری از این نمایشگاه عکس های 
قدیمی خانوادگی آورده شده که قدمت حدود ۴۰ ساله دارد که هر 
کدام از آنها حاوی خاطرات فراوانی اس��ت.  این هنرمند اصفهانی 
ادامه داد: به مدت یک س��ال است که اش��یا و عکس های قدیمی 
 را با معرفی آشنایان و دوس��تان به منظور برپایی همین نمایشگاه 
 تهیه ش��ده و هدف این اس��ت که بفهمی��م تاریخ از کجا ش��روع 

می شود.
وی با بیان این که از جمله نکات قابل توجه در نمایشگاه ها این است 
که ببینیم یک شیء چه سرگذشتی داشته و چه دوره هایی را سپری 
کرده، یادآور شد: داس��تانی که در کنار هر کدام از این اشیا آورده 
شده، برخی بر اس��اس واقعیت و تعدادی از آنها بر اساس حدس و 
گمان است. تحویلیان با تأکید بر این که تمامی آثار نمایشگاه حاوی 
اطالعات دقیق از زمان و مکان وقوع نیستند، افزود: بازدیدکنندگان 
باید در انتهای نمایش��گاه، خود نسبت به کسب اطالعات حقیقی 

اقدام کنند.
مشابه چنین تجربه ای را می توان در موزه »معصومیت« ساخته 
اورهان پاموک نیز جستجو کرد. رمان »معصومیت« را پاموک در 
سال ۲۰۰8 روانه بازار کتاب کرد و اشیا و وسایلی که طی سال های 
متمادی توسط شخصیت های داستان استفاده شده اند را در این 

موزه به نمایش گذاشته است. پاموک پس از ۲۰سال که از نوشتن 
این کتاب می گذش��ت؛ طرحی ریخت تا به رمان نویس و هنرمند 
درونش امکان دهد دوش��ادوش هم کار کنن��د. او در این ارتباط 
می گوید: »می خواستم رمانی بنویسم که بتواند به هیأت یک موزه 
درآید. همه چیز، اش��یا، مناظر و عکس هایی که در رمان توصیف 

می شوند مجموعه اشیای این موزه باشند.« 
به این ترتیب، پاموک موزه ای واقعی در اس��تانبول بنا کرد تا موزه 
خیالی رمان را در جهان واقعی خلق کرده باشد. »موزه معصومیت« 
پر است از این تمهیدها که مدام مرز میان واقعیت و خیال را بر هم 
می زنند و مملو از جزییات برگرفته از زندگی ش��خصی نویسنده 
است. او اذعان می کند که »من خود را هنرمندی شکست خورده 

می دان��م که به نوش��تن روی 
آورده است.« 

ش��اید قیاس این دو نمایشگاه 
از منظ��ر چرای��ی و چگونگی 
خلق اثر، قیاس م��ع الفارق به 
نظر برسد. »تاریخ از چه موقع 
شروع می شود« شاید نه پیامی 
و نه انگیزه ای مش��ابه با موزه 
معصومیت داش��ته باشد، ولی 
با کمی تأم��ل در می یابیم که 
دو گانگی کن��ش های هنری 
در هنرمند- نویس��نده تا چه 
حد می تواند زمینه ای باش��د 
برای خلق آث��اری با خاصیت 
مدیوم؛ آثاری که با تکیه بر هر 

دو خاصیت هنرمندی و نویسندگی است که می تواند هویت خود 
را برای مخاطب برمال کند و اینجاس��ت که ش��باهت های این دو 

مجموعه آشکار می شود. 
تکیه هر دو مجموعه ب��ر توصیف و روایتی که ه��ر چند جزیی و 
جزء نگر، ولی برای مخاطب روش��ن کننده و حاوی پیام اس��ت؛ 
در کنار ابزار و وس��ایلی که با هویتی پررنگ تر و تشخص یافته تر 
از یک وس��یله صرفا خانگی، یک عکس یا ش��یئی ک��ه کارکردی 
روزم��ره دارد، در این مجموعه به کار گرفته ش��ده اند و درس��ت 
 مثل بازیگ��ران صحن��ه نمایش ب��ا ش��خصیت ت��ازه ای از خود 
 روب��ه رو می ش��وند و مخاط��ب را به ش��کلی دیگرگون��ه درگیر 

می کنند.
 »از چه موقع تاریخ ش��روع می ش��ود ؟«  را می توانی��د در گالری 

نقش خانه واقع در خیابان آمادگاه به تماشا بنشینید.

از چه موقع تاریخ شروع می شود؟

هنرمند، نویسنده و موقعیت های خلق اثر

نسترن  برای کسی که هم نقاش است، هم نویسنده و هم با قلم آشناست و هم با قلم مو، این اتفاق بارها 
خواهد افتاد که قصد آن داشته باش�د که نقبی از نویسندگی به هنر و از هنر به نوشتن بزند و مکارمی

اثری ارایه دهد که از هر دوی این گرایش ها متأثر شده باشد. البته این موضوع بستگی دارد 
به آن که کدام یک از این دو وجه در او پر رنگ تر و برجسته تر باشد که  به این ترتیب، نوع دریافت و شکل ارایه هم 
تغییر می کند. حسین تحویلیان، هنرمندی است که عالوه بر سوابق طوالنی در نقاشی و هنرهای تجسمی، دستی 
 هم به قلم دارد و نوشتن داستان ونمایش�نامه از جمله فعالیت های دیگر او به شمار می رود. ولی روشن است که 

من نقاش و هنرمند تحویلیان، از من نویسنده اش فعال تر و درخشان تر است. 

 نمایشگاه 
چیدمانی از آثار 
قدیمی و اشیای 
عتیقه به همراه 

داستانی از 
سرگذشتشان و 
صاحبان آنها در 

 کنار این 
اشیا گنجانده شده 

است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تغییرات
7895 ش��ماره: 3826/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت سپهر رایانه ستایش 
سهامی خاص به شماره ثبت 46878 و شناسه ملی 10260649495. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1391/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: 1- خان��م مهرنوش کریمی به عنوان ب��ازرس اصلی، آقای مهدی 
فتحیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. در 
تاری��خ 1391/11/11 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأیی��د و امضاء قرار گرف��ت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7896 شماره: 3801/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت بازیافت فلزات سپهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 37654 و شناسه ملی 10260552273. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/4/29 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای رضا بصیری به عن��وان بازرس اصلی، 
خان��م فرناز کربعلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 
گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای جواد کریمی 
و خان��م مریم س��جاد و آقای محمد س��جاد تا تاریخ 1393/4/29. 4- س��مت 
اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد کریمی به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و خانم مریم س��جاد به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره 
و آقای محمد س��جاد به س��مت عض��و هیئت مدیره و آقای محمد س��جاد به 
س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای 
مدیرعام��ل آقای محمد س��جاد و ب��ا مهر ش��رکت معتبر اس��ت. مدیرعامل 
مج��ری مصوبات هی��أت مدیره می باش��د. در تاری��خ 1391/11/9 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیی��د و امضاء قرار 
 گرفت. م الف/ 18134 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات واحد 

ثبتی اصفهان

تاسیس
7897 ش��ماره: 3252/ ال��ف90/103. آگهی تاس��یس ش��رکت داتیس کارافن 
ایرانیان س��هامی خاص. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1391/11/9 تحت ش��ماره 
49078 و شناس��ه مل��ی 10260673738 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و 
در تاری��خ 1391/11/9 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه 
اظهارنام��ه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم در روزنامه های رس��می و 
کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: اجرا، نصب 

و و راه اندازی، نقش��ه کشی و نقشه برداری، طراحی، انجام، خدمات مشاوره 
نظ��ارت در کلیه پروژه ه��ای پیمانکاری عمرانی ، س��اختمانی کش��اورزی، 
معدن��ی، صنعت��ی و فنی، ابنیه و محوطه س��ازی، دکوراس��یون داخلی و نما 
خارجی، تأسیس��ات، تأسیس��ات کارخانه ای، نصب آبگرمکن های سوالر و 
روش��نایی معابر، انجام کلیه امور س��خت افزاری، خدمات اجرایی نصب، راه 
اندازی، تعمیرات، امنیت ش��بکه، طراحی ش��بکه، برنامه نویس��ی صرفًا جهت 
سیستم های حس��ابداری و صنعتی، پیاده سازی، پش��تیبانی، مخابرات )غیر 
از آنچ��ه در انحصار ش��رکت مخابرات ایران اس��ت( خدمات فروش و نصب 
و راه اندازی سیس��تم ه��ای حفاظتی نظیر دوربین های مدار بس��ته- اجرای 
اتوماس��یون صنعتی )پی ال س��ی و اچ ام ای( خدمات برگزاری همایش ها و 
س��مینارها، س��اخت انواع تابلوهای روان )ال ای دی( تولید و توزیع و خرید 
و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و 
اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد 
قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی 
و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه 
که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. پس از کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 3-1- 
اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان رب��اط اول- بعد از مهدیه- پالک 
7- کدپستی 8138943148. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم 
به چهار هزار س��هم 500 ریالی که تعداد چهار هزار س��هم با نام می باشد که 

مبلغ 2/000/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 357 مورخ 
1391/11/1 نزد بانک ملی شعبه سپاهان شهر اصفهان پرداخت گردیده است. 
5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای مسعود مداح زاده به سمت رئیس هیئت 

مدیره. 2-5- خانم زهرا کیانی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
صادق غالمی دهکردی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای صادق غالمی 
دهکردی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره متفقًا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات 
مدیرعام��ل: مدیرعامل مج��ری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس 
اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای مهران س��پهرجو به عن��وان بازرس اصلی. 
2-8- آقای افشین سبزواری به عنوان بازرس علی البدل. آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
7898 ش��ماره: 7106 آگهی تأس��یس ش��رکت تار و پ��ود رنگارنگ زوار با 

مس��ئولیت محدود بش��ماره ثبت 103 و شناسه ملی 14003279834. خالصه 
ش��رکتنامه و اساس��نامه و تقاضانامه ش��رکت تار و پود رنگارنگ زوار- با 
مس��ئولیت ک��ه در تاری��خ 91/12/15 به ش��ماره ثب��ت 103 و شناس��ه ملی 
14003279834 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 91/12/15 از نظر 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده برای اطالع عموم در روزنامه زاینده رود و 
روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. موضوع شرکت: بافندگی انواع پارچه، 
رنگرزی، تکمیل و چاپ پارچه، اخذ و دریافت وام و تس��هیالت از مؤسس��ات 
و بان��ک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، واردات 
و ص��ادرات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی ، واردات ماش��ین آالت بافندگی و 
رنگرزی شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی. مرکز اصلی شرکت: زواره 
ش��هرک صنعتی کدپس��تی 1111111111. سرمایه ش��رکت: مبلغ یک میلیون 
ریال نق��دی که تمامًا پرداخ��ت و در اختیار مدیرعامل ق��رار دارد. مدیران و 
صاحبان امضاء: آقای جواد باقری مهرآبادی به ش��ماره ملی 0063505304 
و کدپس��تی 1475983777 بس��مت مدیرعامل و آقای مظفر باقری مهرآبادی 
بش��ماره ملی 1189759926 و کدپستی ش��ماره 1469635683 بسمت رئیس 
هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اسناد مالی و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسالمی و قراردادها با امضا 
 مدیرعامل و مهر ش��رکت معتبر است. م الف/ 362 عصاری- رئیس اداره ثبت

اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت دادرسی
7899 ش��ماره: 911266 ح 3 کالس��ه پرون��ده: 9109980350301266، وقت 
رس��یدگی: 92/1/18 ساعت 8 صبح، خواهان: شهرام روغنی فرزند محمدعلی، 
خوان��دگان: 1- علی کرباس��یون فرزند عبدالرزاق 2- عبدالرزاق کرباس��یون، 
خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور 
دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مرات��ب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر 
آخری��ن آگهی ظ��رف یک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 

کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نمای��د و در وقت 
 مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7900 در خصوص پرونده کالس��ه 1243/91 خواهان معصومه سیفی آبادی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال و مطلق خسارات قانونی 
و تأخی��ر تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تأدیه- قرار تأمین خواس��ته به طرفیت 
مصطفی جعفری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 
92/2/14 س��اعت 5 عصر تعیین گردی��ده، با توجه به مجه��ول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 

وق��ت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد اول ارب��اب روبروی 
مدرس��ه نیلی پ��ور جنب س��اختمان صبا پ��الک 57 مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
 ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 18 حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7901 در خصوص پرونده کالس��ه 1834/91 ش 33 خواهان سعید کدخدایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 32/683/000 ریال بانضمام مطلق خسارات 
ب��ه طرفیت علی بدره تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 5 ش��نبه 
م��ورخ 92/2/19 س��اعت 10/30 تعیی��ن گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول 
الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
ب��ه این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 
ش��ورای حل اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایی��د. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخ��اذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7902 در خصوص پرونده کالس��ه 1836/91 ش 33 خواهان سعید کدخدایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خس��ارت به طرفیت ملیحه علی نسب تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز 5 ش��نبه مورخ 92/2/19 س��اعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7903 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1938/91 خواهان حج��ت اله علیخانی 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه مبل��غ 11/600/000 ریال باب��ت 3 فقره چک و 
خس��ارت دادرس��ی و تأخیر تأدیه و... به طرفیت یزدان سلیمانی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/28 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7904 در خصوص پرونده کالس��ه 2048/91 ش 33 خواهان امین موسوی با 
وکالت خانم حمیرا ش��یرعلی زاده دادخواستی مبنی بر انتقال سند یک دستگاه 
خودرو بنزل به شماره انتظامی 421 ب 21- ایران 12 بانضمام مطلق خسارات 
به طرفیت حمید مردانی- مهدی حبیب الهی- مصطفی رئیسی- جعفر نظافتی- 
حس��ین جیران و خانم فاطمه س��لیمانی پور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 92/2/22 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده اس��ت. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7905 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1296/91 خواه��ان ساس��ان قدیمی 
دادخواس��تی مبنی بر فس��خ وکالتنامه ش��ماره 83992 در تاری��خ 91/5/14 
دفترخانه اس��ناد رس��می 62 حوزه ثبتی اصفهان مقوم ب��ه یکصد هزار ریال 
به طرفیت حمید نیکبخت نصرآبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخه 92/2/10 ساعت 17/30 عصر تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی 
مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر 

دفتر شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7906 خانم بهناز متولی باش��ی نائینی دارای شناسنامه شماره 1060 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6992/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان انسیه کجوئی بشناسنامه 861 
در تاری��خ 91/6/22 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: ی��ک دختر به نام ذیل: 1- بهناز متولی باش��ی 
نائینی ش ش 1060 )دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7907 آق��ای محمد خاکپور اصفهانی با وکالت خان��م آزاده تقی آبادی دارای 
شناس��نامه شماره 46994 به شرح دادخواس��ت به کالسه 6978/91 ح 10 از 
این ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده وچنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان بتول حق وردی باغائی بشناس��نامه 42 در تاری��خ 1386/11/20 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1- اصغ��ر خاکپ��ور اصفهان��ی ش ش 32982 فرزن��د، 2- محمد 
خاکپ��ور اصفهانی ش ش 46994 فرزند، 3- زه��ره خاکپور اصفهانی ش ش 
194 فرزن��د و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را 
در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 19517 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7908 آقای جهانگیر زمانی دارای شناس��نامه شماره 34 به شرح دادخواست 
به کالسه 6964/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان احمدرضا زمانی بشناس��نامه 2186 در 
تاریخ 91/8/14 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- طاهره س��عادتی اسکندری ش ش 466 )همسر 
متوفی(، 2- صدیقه زمانی اس��کندری ش ش 34 )م��ادر متوفی(، 3- جهانگیر 
زمان��ی ش ش 34 )پدر متوفی(، 4- حدیثه زمانی ش ش 1273329831 )دختر 
متوف��ی(، 5- محمدرض��ا زمانی ش ش 1274827272 )پس��رمتوفی(، اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

چاق ها، صندلی دار می شوند
باالخره فیفا تصمیم گرفته اس��ت که در ج��ام جهانی 2014 برزیل 
برای هواداران چاق صندلی مخصوص به آن تعبیه کند. برای اولین 
بار و آن هم در جام جهانی 2014، با تصمیمات فیفا، صندلی خالی 

به هواداران چاق تعلق خواهد گرفت. 
در ابتدا بلیت خاص مخصوص به این افراد فروخته می شود. شرایط 
آنها نیز باالتر از30 بودن ش��اخص توده بدنی است. بر اساس الیحه 
جام جهانی برزیل، حداقل یک درصد صندلی ها در هر ورزشگاه به 
افراد ناتوان از جمله ویلچری ها و همین افراد چاق اختصاص می یابد. 

فدراسیون هندبال استعفای 
می آبادی را پذیرفت

فدراس��یون هندبال با اس��تعفای فرامرز می آبادی از سمت ریاست 
سازمان تیم های ملی هندبال کشور موافقت کرد.

در متن نامه رییس فدراس��یون آمده: »بدین وسیله ضمن پذیرش 
اس��تعفا و آرزوی موفقیت برای جناب عالی، از شما به عنوان فردی 
با س��ابقه طوالنی در هندب��ال انتظار دیگری داش��تیم؛چرا که بهتر 
بود از ادبیاتی پس��ندیده و اخالق مدارانه تر در جهت مرقوم نمودن 
استعفایتان استفاده می نمودید.« می آبادی دوشنبه هفته گذشته 
در اعتراض به مس��ائل و معض��الت اخیر در هندبال و حواش��ی روز 
پایانی لیگ برتر و مواضع فدراسیون نسبت به تیم سپاهان و هندبال 
 اصفهان، از ریاس��ت س��ازمان تیم های ملی هندبال ایران اس��تعفا 

کرد.  

بنگر ۳ جلسه محروم شد
کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال محس��ن بنگر را س��ه جلسه از 

همراهی پرسپولیس محروم کرد. 
بر اس��اس محتویات پرونده دیدار تیم های پرس��پولیس و سپاهان 
اصفهان ک��ه 2۹ بهمن ۹1 برگزار ش��ده، محس��ن بنگ��ر، مرتکب 
تخلفاتی ش��د که در دس��تور موقت وی ت��ا اطالع ثان��وی محروم 
و در تاریخ 1۵ اس��فند ب��ه کمیته انضباط��ی دعوت ش��د. اما بنگر 
بدون این که اطالع دهد در جلس��ه کمیته انضباطی حاضر نش��د و 
حتی هیچ گونه نوش��ته ای هم برای کمیته انضباطی نفرس��تاد. به 
 همین دلیل وی به پرداخت 30 میلیون ری��ال جریمه و محرومیت 
سه جلس��ه ای از همراهی با پرسپولیس محکوم ش��د. رأی صادره 
قطعی است و محرومیت تعیین شده با احتساب مدت محرومیتی که 

در اجرای دستور موقت تحمل کرده، محاسبه خواهد شد.

پیشنهاد اغوا کننده به شمسایی
آقای گل فوتس��ال جهان برای مدت یک ماه به یکی از باشگاه های 

چینی می رود.
وحید شمسایی، آقای گل جهان در فصل گذشته لیگ برتر فوتسال 
با توجه به کاهش مبلغ قراردادها بدون تیم ماند و همین امر هم باعث 
شد تا تیم ملی را نیز از دست بدهد. شمس��ایی با توجه به مشکالت 
خانوادگی خود نمی تواند به مدت طوالنی در تیم های خارجی بازی 
کند، اما اخیراً یک باشگاه چینی با پرداخت مبلغی باال شمسایی را به 

مدت یک ماه جذب کرد. 
ای��ن تیم ب��رای مس��ابقات مقدمات��ی جام باش��گاه های آس��یا که 
اردیبهش��ت ماه برگزار می ش��ود، این بازیکن را جذب کرده و برای 
هر بازی مبلغ 16 ه��زار دالر )حدود ۵0 میلی��ون تومان( پرداخت 

خواهد کرد. 

منچستر یونایتد آماده فروش رونی
 باش��گاه منچس��تر یونایتد اعالم کرد، ک��ه به هر پیش��نهادی که از 
2۵ میلیون یورو به باال برای وین رونی ارایه شود، توجه کرده و مراحل 

بررسی را آغاز می کند. 
این مبلغ دقیقاً نیمی از مبلغی است که س��ال گذشته باشگاه برای 
خروج او از باشگاه تعیین کرد. وین رونی 27 ساله به شکلی عجیب از 
تیم اصلی منچستر یونایتد مقابل رئال مادرید حذف شد و شایعات 
درباره ترک، بالفاصله شکل گرفت.هنوز دو سال از قرارداد این بازیکن 
با منچستر یونایتد باقی مانده، ولی باشگاه قیمت او را پایین آورده و 

کاماًل مشخص است که تمایل به فروش این بازیکن دارد.

خداحافظی به شرط رکورد
خداحافظی در میان ستاره های فوتبال شرایط خاصی دارد. برخی 
به علت شرایط س��نی خود و برخی نیز به دالیل خاص خودشان از 

جمله ثبت یک رکورد!
هر فوتبالیس��ت باالخره یک روز ناچار ب��ه خداحافظی ملی خواهد 
شد، اما ش��رایط و نوع خداحافظی مهره ها با هم فرق دارد. بسیاری 
با باال رفتن س��ن خود برای این که میدان را به ج��وان ترها بدهند ، 
خداحافظی می کنن��د و برخی نیز خداحافظی خ��ود را تا ثبت یک 
رکورد به تعویق می اندازد. به عنوان مثال فرانچس��کو توتی، مهاجم 
تیم فوتبال آ.اس.رم ایتالیا گفته به محض ای��ن که رکورد گل های 
س��ری A را بش��کند خداحافظی می کند. در حال حاضر بیشترین 
رکورد متعلق به سیلویو پیوالست و توتی 36 ساله هنوز برای شکستن 

رکورد و خداحافظی اش فاصله دارد.

قلعه نویی مرا مغرضانه 
نیمکت نشین نکرد

حسین پاپی/ هافبک تیم سپاهان  
درست است که ما مقابل گهر پیروزی مقتدرانه ای کسب کردیم، اما نباید 
فریب این پیروزی را بخوریم. تیم ما شرایط بسیار خوبی دارد و بازیکنان ما 
روی اصول و برنامه بازی می کنند. مطمئن باشید 
که استقالل امتیاز از دست می دهد و همان گونه 
که ما،  فوالد و تراکتورسازی امتیاز از دست دادیم، 
اس��تقالل هم در بازی های آینده امتیاز از دس��ت 
می دهد. درست اس��ت که قلعه نویی آن چنان از 
من در ترکیب اصلی سپاهان استفاده نمی کرد، اما 
این کار او مغرضانه نبود؛ چون او بازیکنان بزرگی 
را به تیم آورده بود و طبیعی ب��ود که از بازیکنانی 
که خودش به تیم آورده استفاده کند. به هر حال او با 
سپاهان نتیجه گرفت و نمی توانم به این که از من در 
ترکیب اصلی تیمش استفاده نمی کرد خرده بگیرم. 

6
دعوت از ایران برای شرکت در جشنواره واترپلو در امارات

نخستین دوره مسابقات بین المللی واترپلو نوجوانان آسیا در دو رده سنی کمتر از 11 و 13 سال به میزبانی 
امارات برگزار خواهد شد که این کشور طی دعوت نامه ای رسمی از فدراسیون شنای ایران برای شرکت 

در این رقابت ها دعوت کرده است. این رقابت ها 22 لغایت 24 فروردین ۹2 در امارات برگزار می شود.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 996 | شنبه 19  اسفند  1391 |  26 ربیع الثانی 1434

همدردی فرمول یکی ها با مردم ونزوئال
تیم فرمول یک ویلیامز به مناسبت درگذش��ت هوگو چاوز، رییس 
جمهور ونزوئال، پیام تسلیت صادر کرد. شرکت ملی نفت ونزوئال یکی 
از حامیان مالی تیم ویلیامز است و این تیم یک راننده ونزوئالیی هم 

به نام پاستور مالدونادو دارد. 

والدس محروم شد
ویکتور والدس با رأی سازمان فوتبال اسپانیا به 
دلیل اعتراض به داور ال کالس��یکو به سه جلسه 
محرومیت اضافی محکوم ش��د تا در چهار بازی 

آینده  نتواند به میدان برود.

ژاپنی ها پای چپ مسی را ساختند
یک مؤسسه ژاپنی که قالب پای چپ لیونل مسی را 
از جنس طال ساخته، از آن رونمایی کرد و رقم فروش 
آن را چهار میلیون یورو اعالم کرد.  اثر پای مسی با 

رقم 6300 یورو در نظر گرفته شده است. 
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 دایی و کاشانی را 
آشتی دادند

بزرگ ترین پاداش 
خوشحالی مردم است

در مراسمی که چهارشنبه شب در یکی از رستوران های تهران برگزار شد، علی 
دایی و حبیب کاشانی پس از مدتها کدورت با هم آشتی کردند. 

این دو چند هفته پیش هم در تماسی که به واسطه یکی از دوستان مشترکشان 
برقرار شده بود، با هم به صورت تلفنی صحبت کردند. در این مراسم که به همت 
کریم باقری و امیر قلعه نویی برگزار شده بود، این دو به همراه حمید استیلی، 
هادی ساعی و چند نفر دیگر از چهره های ورزش��ی حضور داشتند تا پس از 
مدت ها رابطه ش��کرآب این دو بهبود یابد. دایی و کاش��انی از زمان همکاری 
مشترک در پرسپولیس با هم به مشکل خوردند و گاه از سوی دو طرف مسائلی 
علیه هم مطرح شد. با این حال دو هفته پیش کاشانی در پرونده شکایت دایی 
از پرسپولیس به خاطر مطالباتش، حق را به علی دایی داد و گفت که ادعاهای 

مالی سرمربی سابق پرسپولیس کاماًل صحت دارد. 

حمید سوریان با تشکر از قهرمانان و مسئوالنی که او را به عنوان ورزشکار سال 
ورزش ایران انتخاب کردند، اظهار کرد: ورزشکاران دیگری نیز استحقاق کسب 
این عنوان را داشته اند. سوریان، دارنده شش مدال طالی کشتی فرنگی جهان 
و المپیک، در این رابطه اظهار کرد: از تمامی افرادی که این لطف و محبت به من 
داشتند تشکر و قدردانی می کنم. البته به اعتقاد من اشخاص شایسته دیگری 
استحقاق کسب این عنوان را داشتند، مانند بهداد سلیمی که قوی ترین مرد 
جهان است و یا امید نوروزی و قاس��م رضایی که مدال طالیشان در المپیک، 
تاریخی بود. همچنین کاری که احس��ان حدادی کرد با مدال طالی المپیک 
هیچ فرقی نداشت و به اعتقاد من این چهار قهرمان شایسته کسب این عنوان 
هستند. سوریان همچنین گفت: از این که توانستم در المپیک لندن با کسب 

مدال طال، دینم را به مردم ادا کنم خوشحالم. 

پرونده لیگ برتر فوتبال بانوان در سال ۹1 
گروه 
با قهرمانی تیم شهرداری بم کرمان بسته ورزش

شد و پس از 20 هفته مس��ابقه، تیم های 
ملوان بندرانزلی و آینده سازان میهن اصفهان در نهایت به مقام 

دوم و سوم جدول رسیدند.
از جمله نکات قابل توجه درلیگ امسال، حضور استقالل تهران 
در این فصل بود. هر چن��د بودن یا نبودن ای��ن تیم تا آخرین 
روزهای منتهی به آغ��از لیگ در هاله ای از ابهام قرار داش��ت، 
اما در نهایت با حمایت این باشگاه موج آبی ها به فوتبال بانوان 
هم کشیده شد و در اولین سال حضورش در لیگ برتر جایگاه 
چهارمی را به خ��ود اختصاص داد. لیگ برت��ر فوتبال بانوان با 
حضور 12 تیم، پرتیم ترین لیگ بانوان محسوب می شود. لیگی 
که علی رغم پر تیم بودن به همان اندازه هم با مشکالت زیادی 
روبه رو بود؛ مشکالتی که بیش��تر آنها به نداشتن اسپانسر باز 
می گشت، تا جایی که خوابیدن در پارک، سفر با مینی بوس و 
داش��تن تنها یک رختکن در بازی از جمله حواشی همیشگی 

این لیگ بود. 
امسال هم تیم کردستان همچون سال پیش نتوانست به دلیل 
مشکالت مالی لیگ را به پایان برس��اند تا با انصراف این تیم از 
رقابت ها، قرعه اس��تراحت حداقل برای تم��ام تیم ها در طول 
 فصل اجباری ش��ود و این لیگ در نیم فص��ل دوم راهش را با 

11 تیم ادامه دهد. 
لیگ برتر فوتبال بانوان 444 گل را در مس��ابقه های این فصل 

ثبت کرد. البته سهم شهرداری بم کرمان به عنوان تیم قهرمان 
لیگ 108 گل بود. این تیم، کویس��تان خسروی، زهرا قنبری، 
فاطمه ارژنگی و مریم رحیمی را به عنوان بازیکنان ملی پوش 
در این فصل در اختیار داشت که مریم رحیمی با 47 گل زده به 
عنوان خانم گل لیگ هم شناخته شد. تیم ملوان بندرانزلی هم 
در نهایت با 107 گل به نایب قهرمانی لیگ رضایت داد. این تیم 
هم زمرد سلیمانی، محبوبه یوسفی، مینا هاشمی و سارا قمی را 
به عنوان ملی پوش در اختیار داشت، البته دو، سه بازیکن این 

تیم هم ملی پوش رده جوانان هستند.
 اما نکته قابل توج��ه در آمار گل های زده ای��ن فصل، اختالف 
گل  زده بین تیم های اول و دوم با تیم س��وم جدول رده بندی 
اس��ت، به طوری که سهم تیم آینده س��ازان میهن اصفهان در 
این فصل تنها 42 گل بوده است، این تیم هم سرشین کمانگر 
و شیال تخت ش��اه را به عنوان ملی پوش در ترکیب خود دارد، 
هر چند یک بازیکن دیگر هم در این تیم هس��ت که اسمش از 
آخرین اردوی تیم ملی خط خورده اس��ت. تیم های استقالل 
تهران با 4۵ گل، دلوار کش��تی بوشهر42 گل و فوالد نورد کوه 
س��یرجان 42 گل اختالف چندانی با هم ندارند و سرخ پوشان 
گرگان، پاالیش و گاز ارومیه هم با فاصله ای نه چندان زیاد در 

آمار گل های زده شده،  این لیگ را به پایان رساندند.
همچنین کمترین گل های زده ش��ده در ای��ن لیگ برای تیم 
کردس��تان بود که تنها دو گل را به ثمر رس��اند و در نیمه های 
فصل هم انصراف داد. تی��م ویژن فارس ب��ا 28 گل زده بعد از 

کردستان کمترین آمار گل را به خود اختصاص داد.
نگاه اجمالی به آمار گل های زده در لیگ برتر نشان می دهد که 
تیم های صدرنش��ین جدول نه تنها از نظر گل های زده با سایر 
تیم ها فاصله فاحشی دارند، بلکه از بازیکنان ملی پوش بیشتری 

هم بهره برده اند.
س��رمایه گذاری این تیم ها برای به خدمت گرفت��ن بازیکنان 
ملی پوش هرچند ضمانت ماندن آنها در کورس قهرمانی است 
اما از سوی دیگر فاصله کیفی تیم ها را بیشتر می کند، به طوری 
که این سؤال در ذهن متبادر می ش��ود که چطور تیم های اول 
و دوم جدول رده بندی بیش از 100 گل را به ثمر رسانده اند و 

فاصله آنها با تیم سوم جدول فاصله ای بیش از 60 گل است؟!
اگر نگاهی به لیگ برتر مردان داشته باشیم، مشخص می شود 
این لیگ که با حضور 18 تیم در حال برگزاری اس��ت؛ هرچند 
سهم گل هایش بیش از لیگ بانوان است که البته آماری منطقی 
اس��ت، اما فاصله تعداد گل های تیم ها تا این ان��دازه اختالف 
 ندارد، به طوری که تا پای��ان هفته 28 لیگ برتر فوتبال مردان 
۵۵7 گل زده شده که سپاهان با 48 گل زده در صدر تیم های 
برتر اس��ت و تراکتورس��ازی با 46 و فوالد س��پاهان با 44 در 

رتبه های دوم و سوم قرار دارند. 
حتی قعرنشینان جدول هم که تیم های آلومینیوم، گهر دورود 
و پیکان هستند به ترتیب 18، 21 و 23 گل را در کارنامه خود 
دارند که اختالف صدرنشین با قعرنشین جدول در گل های زده 
30 گل اس��ت، در حالی که در لیگ بانوان اختالف صدرنشین 

حتی با تیم سوم جدول خود 66 گل است!
به ثمر رسیدن گل های زیاد در یک لیگ شاید در نگاه اول امید 
بخش به نظر بیاید، ام��ا چنین اختالف فاحش��ی در بین آمار 
گل های تیم ها نشان می دهد که تفاوت کیفی تیم ها بسیار زیاد 
است و فدراس��یون باید راهکاری را برای نزدیک کردن سطح 

کیفی آنها برای فصل آینده داشته باشد.
یکی از راه های پیش رو تعیین قوانین برای تیم هاست تا برای 
به خدمت گرفتن بازیکنان ملی پوش با محدودیت تعداد روبه رو 
باشند تا در این صورت بازیکنان تیم ملی در سایر تیم ها تقسیم 
شوند و انگیزه برای تمام تیم های حاضر در لیگ تا پایان فصل 

وجود داشته باشد.
شاید یادآوری این نکته الزم باشد که تیم شهرداری بم کرمان 
برای دومین بار قهرمانی لیگ را به دست می آورد، اما این تیم 
نسبت به فصل قبل تفاوت زیادی داشت چون سال گذشته این 
قهرمانی را با بازیکنان بومی خود جش��ن گرفته بود اما امسال 
بیشتر بازیکنان ملی پوش و غیر بومی بودند که حتی در برخی 
از مواقع در تمرین تیم هم حضور نداش��تند و به خاطر شرایط 

خود به عنوان بازیکنان پروازی به مسابقه های می آمدند. 
البته چنین ش��رایطی برای تیم های دیگر هم که از بازیکنان 
غیر بومی اس��تفاده می کردند وجود داش��ت و به نظر می رسد 
که حضور تیم ها به این شکل در لیگ کمی دور از هدف اصلی 
فدراسیون به عنوان شناسایی استعدادها و بومی گرایی فوتبال 

بانوان است.

بررسی لیگ برتر در سالی که گذشت

فوتبال بانوان کیفیت الزم را ندارد

پیمان اکبری:

مفت باختیم!
س��رمربی تیم والیب��ال پیکان گف��ت: تیم ما ش��رایط 
خوبی دارد و از انحالل آن هی��چ اطالعی ندارم و چیزی 

نشنیده ام.
 پیمان اکبری پس از شکست برابر کاله و عدم راهیابی به 
فینال رقابت های لیگ برتر والیبال اظهار داشت: به تیم 
کاله تبریک می گویم؛ چراکه زحمت کش��ید، بهتر بازی 
کرد و پیروز ش��د. وقتی که از موقعیت هایی که برایمان 
پیش می آید و اس��تفاده نمی کنیم، باید ببازیم. این یک 
قانون اس��ت. نمی شود از موقعیت های اس��تفاده نکرد و 

پیروز شد.
وی ادامه داد: ما دو گیم��ی را واگذار کردیم که از حریف 
پیش بودیم؛ نام این نوع شکس��ت»مفت بازی« اس��ت. 
استرس زیادی داشتیم و متأسفانه به دلیل عدم استفاده 
از موقعیت ه��ا نتیجه را واگذار کردیم. می توانس��تیم در 
دیدار برابر کاله برنده باش��یم و این نکته را هم بدانید که 
کل بودجه تیم ما به اندازه مبل��غ قرارداد دو بازیکن کاله 
است. دست مربی کاله برای تعویض بازیکنانش باز بود، 

اما این شرایط برای تیم ما وجود نداشت.
س��رمربی تیم والیبال پی��کان با بیان این ک��ه از انحالل 
تیممان بی خبرم، گفت: از ملکیان تشکر می کنم؛ چراکه 
روح تازه ای در باش��گاه پیکان دمیده اس��ت. ش��اید اگر 
وی نبود تمام رشته های باش��گاه پیکان منحل می شد. 
ملکیان برای رش��د ورزش در باشگاه پیکان بسیار تالش 
می کند؛ چیزی که حس می کنم تنها حمایت از باشگاه 
پیکان اس��ت. تیم های والیبال متین ورامین و کاله آمل 
 به فینال لیگ برتر والیبال باش��گاه های کشور رسیدند.

به این ترتیب کاله مازندران بای��د از این پس برای بازی 
فینال برنامه ریزی و تیم پیکان هم برای بازی رده بندی 
تالش کند که این دیدارها در روزهای چهارشنبه و جمعه 
هفته آینده )23 و 2۵ اسفند( در س��الن 12 هزار نفری 
 آزادی برگزار خواهد ش��د. نکته مه��م در برگزاری این 
رقابت ه��ا باز ه��م بداخالقی های��ی بود که دوب��اره در 
میادین والیبال به نوعی خود را ش��نان داد و تأسف همه 
کارشناسان و پیشکس��وتان ودوس��تداران والیبال را به 

همراه داشت.
به نظر می رس��د هر چقدر ارزش های جهانی این رشته 
 در کش��ور زیادتر می ش��ود، ارزش ه��ای اخالقی رنگ 
می بازد، به گونه ای که در این اواخر بیشترین رفتارهای 
ناشایست و زننده را از سوی چهره های شناخته شده این 

رشته شاهد بودیم. 

توپ و تور

چند س��الی اس��ت که تأکید ویژه 
مسعود 
کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا ب��ر افشاری

عملکرد باشگاه های ایرانی و تبدیل 
آنها به یک بنگاه اقتصادی بر اس��اس قانون بازی جوانمردانه 
مالی تبدیل به بحث اصلی تیمداری در فوتبال ایران ش��ده و 
 حتی فدراسیون فوتبال و س��ازمان لیگ هم برای ملزم کردن 
تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران نسبت به استفاده از 
راهکارهای خصوصی شدن دست به تصویب قوانینی زده اند تا 
ش��اید از این طریق فوتبال ایران به سوی حرفه ای شدن قدم 

بردارد. 
کوتاه کردن دس��ت باش��گاه ها از جیب دولت و ورود مالکان 
خصوصی ب��ه عرص��ه ورزش مهمتری��ن هدف مدی��ران رده 
 باالی فوتبال ای��ران بوده تا ش��اید از این طری��ق بیالن مالی 
باش��گاه ه��ای ایران��ی ت��راز ش��ود و در بازدی��د نمایندگان 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا مجبور نباشیم که با سند سازی و 
معرفی اعضای هیأت مدیره تقلبی به دنبال گرفتن مجوز برای 
حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باش��یم ولی باز هم با 
این وجود سرنوش��ت مدیران خصوصی فوتبال ایران به سمت 
و س��ویی پیش رفته که کمتر مدیری از عهده پرداخت هزینه 
تیمداری در فوتب��ال ایران برآمده و در م��دت خیلی کوتاهی 

مجبور به خداحافظی از این عرصه شده است.
 مش��کالت مالی باش��گاه هایی مثل گهر، ملوان و داماش تنها 

نمونه ای از مدیریت خصوصی در ورزش ایران است که همین 
چند روز قبل آخرین مالک خصوصی اش، یعنی شهرام قویدل 
در باشگاه داماش را از دست داد تا بعد از برادران شفیعی زاده، 
مهدی پرهام و حتی حسین هدایتی او هم مدیر دیگری باشد 

که عطای هزینه کردن در ورزش را به لقایش ببخشد. 
بدهکار ب��ودن اکثر باش��گاه های ایرانی به بازیکن��ان قبلی و 
س��روصدای فراوان بعضی از مدیران به هنگام وارد ش��دن به 
عرصه ورزش نه تنها س��ودی برای فوتبال ایران نداشته، بلکه 
به عنوان یک مس��کن کوتاه مدت دردهای فوتبال ایران را از 
بین برده و بعد از یک سال دوباره با مشکالتی دو برابر وارد این 

عرصه شده است. 
هنوز یادم��ان نرفته صحبت های عجی��ب و غریب مدیرعامل 
سابق باشگاه ابومس��لم در برنامه ۹0 چهارس��ال قبل را که با 
توجه به قدرت مالی اش وعده حضور ژان تیگانای فرانس��وی 
در فوتبال مشهد را به عادل فردوسی پور داد و کمتر از دو ماه 
بعد به خاطر عدم محقق شدن وعده هایش راه خداحافظی از 

فوتبال ایران را در پیش گرفت. 
البته اوضاع باشگاه راه آهن و مالک خصوصی اش هم روبه راه 
نیست و اگر مشکالت تغییر نام این باشگاه و عدم صدور مجوز 
برای استفاده از ورزش��گاه اکباتان ادامه داش��ته باشد، شاید 
مالک باشگاه راه آهن هم خیلی زود به بقیه مدیران جدا شده 

از فوتبال ایران بپیوندد. 

در تمام دنیا مالکان باش��گاه های فوتبال از س��رمایه گذاری 
 خود س��ود مناس��بی م��ی برن��د و همین س��ود، آنه��ا را به

سرمایه گذاری بیش��تر ترغیب می کند، ولی در ایران مالکان 
باش��گاه ها و یا افرادی که پول خود را به فوتبال می آورند، نه 
 تنها س��ود نمی کنند، بلکه معموالً به خاطر مشکالت فراوان 
حاشیه ای از صحنه ورزش فراری می شوند. البته این نکته را 
هم نباید فراموش کرد که برخی از افرادی که به اصطالح پول 
خود را در فوتبال هزینه کرده اند، نیتشان صرفاً کمک به ورزش 
نبوده و در کنار آن، اهداف دیگری را در س��ر داش��ته اند که 
 مهم ترین آن، استفاده از رانت مطرح شدن در رسانه ها برای 

فعالیت های اقتصادی دیگر است. 
با وجود این که مسئولین همواره تأکید می کنند که به حکم 
 برنامه چهارم توس��عه و همچنی��ن اصل 44 قانون اساس��ی، 
باشگاه های ورزشی دولتی هم باید به بخش خصوصی واگذار 
ش��وند و همواره از مزایای فراوانی که واگذاری باش��گاه ها به 
بخش خصوصی برای توسعه فوتبال ایران در پی دارد صحبت 
می ش��ود، اما تاکنون اراده ای واقعی برای خصوصی س��ازی 

باشگاه های فوتبال وجود نداشته است. 
در واقع باشگاه های فوتبال، به دلیل ساختار غیرآزاد اقتصاد 
ایران و فق��دان قوانین الزم، منابع درآمدی بس��یار محدودی 
دارند. ب��زرگ ترین مان��ع درآمدزای��ی باش��گاه های ایران، 
خودداری صدا و س��یما از پرداخت حق پخش مس��ابقات به 
باشگاه هاست که اصلی ترین منبع درآمد در ورزش محسوب 

می شود.
عالوه بر آن عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران، کسب درآمد  
 از محل فروش پیراهن را بس��یار س��خت و دور از ذهن کرده 
اس��ت. به هر حال با بررس��ی وضعیت حضور افراد مختلف در 
 فوتبال به عنوان مالک باش��گاه و یا اسپانس��ر، ب��ه این نتیجه 
می رس��یم که در اکثر مواقع، تیم های تحت مدیریت آنها به 
لیگ پایین تر س��قوط کرده اند و یا در خطر س��قوط هستند، 
درست به مانند شرایطی که امس��ال برای تیم هایی مثل گهر 

دورود و داماش رشت ایجاد شده است. 
 این مال��کان معموالً با مدیرعامالن باش��گاه ها دچار مش��کل 
می ش��وند و یکی از آنها به ناچ��ار از جمع باش��گاه مورد نظر 
 جدا می ش��ود و در صورت ادامه این روند مطمئنا تا سال های

 س��ال اگر واقعاً ه��م فردی قص��د کمک ب��ه این رش��ته و یا 
سرمایه گذاری در آن را داشته باشد موفق نخواهد شد و خیلی 
زود مجبور به خداحافظی با جاذبه های شیرین! فوتبال ایران 

می شود.

 مشکالت اقتصادی خصوصی ها

هر دم از این باغ مالکی می رسد!
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یادداشت

 مدیرکل جدید 
ورزش و جوانان استان معرفی شد

مدیرکل جدید ورزش و جوانان چهارمح��ال و بختیاری با حضور معاون 
حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان و 

جمعی از مسئوالن استانی معرفی شد.
مدیرکل جدید ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در مراسم معارفه 
خود که با حضور معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استان های 
وزارت ورزش و جوانان و جمعی از مسئوالن اس��تانی برگزار شد، اظهار 
داش��ت: تهیه یک برنامه مح��وری، یکی از موضوعات مهمی اس��ت که 
باید در دستور کار سازمان ورزش و جوانان قرار بگیرد. جهانگیر خبازی 
افزود: برهمین اساس برنامه ریزی هدفمند، چراغ راه مدیر برای خروج از 
روزمرگی و جلوگیری از اتالف زمان و انرژی است. وی از جوانان به عنوان 
مدیرانی خالق و متفکر یاد کرد و گفت: بهره گیری از جوانان در مدیریت 
سازمان ورزش و جوانان بس��تر تحقق برنامه های این سازمان را بیش از 
پیش محقق می س��ازد. خبازی بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان را از 
دیگر اولویت های کاری خود برش��مرد و افزود: در ه��ر جامعه ای احترام 
به پیشکسوتان ورزش دیده می ش��ود که این مسأله از نشانه های رشد و 
فرهیختگی جامعه محسوب می ش��ود. سرپرست سابق ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در این اداره کل، بیان داشت: برگزاری انتخابات رؤسای هیأت های 
کشتی، فوتبال، دوچرخه س��واری و کاراته، برگزاری100عنوان برنامه 
فرهنگی و ورزشی در دهه فجر از مهم ترین این اقدامات محسوب می شود.

خبر ویژه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان/رحمن کرمی

با وجود تمامی مش��کالت اقتصادی که کش��ور با آن روبه رو ش��ده 
اس��ت،90درصد واحدهای تولیدی کش��ور فعال و در مسیر تولید 
ملی مش��غول فعالیت هس��تند و تمامی کاالهای پر مصرف استان 
 ذخیره س��ازی ش��ده اس��ت، به طوری که چهارمح��ال و بختیاری

هیچ گونه کمبود کاالیی برای آغاز سال جدید ندارد.
تعهد این س��ازمان ایجاد س��ه هزار و500 فرصت ش��غلی بوده که 
تاکنون ایجاد س��ه ه��زار و 
 147 ش��غل آن محقق شده 
اس��ت. همچنی��ن تکمیل 
طرح های نیمه تمام صنعتی 
و ایج��اد اش��تغال در بخش 
صنع��ت و مع��دن از اهداف 
 ای��ن س��ازمان محس��وب 

می شود.

 تحقق94درصدی 
تعهد اشتغال بخش صنعت 

چهره روزیادداشت
تجهیز 6 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرکرد 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان شهرکرد از تجهیز6 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این 
شهرستان به آبیاری بارانی و قطره ای از نیمه دوم سال گذشته تاکنون خبر داد. واحد 

افزود: اعتبار هزینه شده در این 6هزار هکتار، 246میلیارد ریال است .
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فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف99درصد از جرائم 
مهم به وقوع پیوسته در استان در سال جاری خبر داد.

 اس��رافیل جعفری که در نشس��ت خبری با خبرنگاران س��خن 
می گفت، اظهار داشت: نیاز به امنیت و آسایش یکی از مهم ترین 
نیازهای اصلی و اساسی انسان هاست که در دنیای امروز از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. وی افزود: اجتماعی ش��دن انس��ان ها از 
یک س��و و نیاز به امنیت از س��وی دیگر مس��تلزم ش��کل گیری 
انضب��اط اجتماعی ب��وده و در این میان نقش پلی��س از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. جعفری، برقراری انضباط اجتماعی را 
 از مهم ترین رسالت های نیروهای پلیس برشمرد و گفت: پلیس 
به دنبال اقتداری است که مردم در سایه آن امنیت داشته باشند و 

قانون شکنان احساس ناامنی کنند.
این مقام ارش��د انتظام��ی چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: 
همکاری و تعامل رسانه ها با مجموعه انتظامی استان می تواند در 
فرهنگ سازی و برقراری امنیت و آرامش در جامعه نقش بسزایی 
ایفا کند. جعفری با اش��اره به عملکرد11ماه��ه نیروی انتظامی 
استان، اظهار داشت: در این مدت در بسیاری از شاخص ها موفق 
عمل کرده ایم و این موفقیت را مرهون همدلی و همراهی مردم 

استان هستیم.
فرمانده انتظام��ی چهارمحال و بختیاری از کش��ف99درصد از 
جرائم مهم به وقوع پیوسته در استان طی سال جاری خبر داد و 
گفت: این آمار نشان می دهد که با تالش نیروهای پلیس، امنیت 

و آرامش در استان حاکم است.

جعفری همچنین از کشف72 درصدی سرقت های انجام شده در 
استان خبر داد و افزود: در این مدت در کشف سرقت های مغازه 86 
درصد، خودرو 109 درصد، موتورسیکلت 83 درصد، جیب بری 

81 درصد و کیف قاپی153درصد رشد داشته ایم.
وی تصریح کرد:صد درصد قتل های انجام گرفته در اس��تان طی 

سال جاری کشف شده است.
   متالشی شدن 36 باند سرقت

جعفری از متالشی شدن 36 باند سرقت در استان خبر داد و افزود: 
با متالشی شدن این باندها،112سارق دستگیر و مجازات شدند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان این که در س��ال 
جاری در چهار ش��اخص، ش��اهد کاهش وقوع جرم در اس��تان 
 بودی��م، ادام��ه داد: در وقوع جرائ��م مهم14درص��د، کیف قاپی 
46 درصد، جیب بری41درصد و سرقت موتورسیکلت11درصد 

کاهش داشتیم.
    رشد400 درصدی کشف مواد مخدر

جعفری از رشد400درصدی کشف مواد مخدر در استان خبر داد 
و گفت: بر این اساس در سال جاری بیش از  دوتن و300 کیلوگرم 

مواد مخدر در استان کشف شده است.
وی با اشاره به متالشی شدن 44 باند مواد مخدر در استان، ادامه 
داد: در س��ال جاری 444 نفر به عنوان قاچاقچی��ان مواد مخدر 
در استان دستگیر ش��دند. این مقام ارشد انتظامی چهارمحال و 
بختیاری از کش��ف 41 درصدی کاالهای قاچاق در استان خبر 
داد و افزود: ارزش این کاالها110میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
مجوز کانون های مساجد غیرفعال در سال آینده لغو می شود.

حسین گنجی اظهار داشت: مس��جد به عنوان جایگاه عبادت 
مس��لمانان، از مهم ترین نهادهای جامعه  اسالمی با کارکردی 
چندمنظوره به ش��مار می آید و همواره در طول تاریخ اسالم 
نقشی بنیادین و اصلی ایفا نموده است. وی افزود: در پیروزی 
انقالب اس��المی نیز مس��جد به عنوان پای��گاه اصلی انقالب 
نقش آفرینی کرد و امروز هم مسجد در کانون تحوالت بیداری 
اس��المی منطقه قرار دارد. گنجی با بیان ای��ن که کانون های 
مساجد دارای ظرفیت و پتانسیل باالیی هستند، تصریح کرد: 
کانون های مساجد از ظرفیت و پتاس��یل باالیی برای اجرای 
 طرح ها و برنامه ه��ای فرهنگی - هن��ری برخوردارند که باید 

به صورت جدی از آن استفاده شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری با 
بیان این که کانون های مساجد نهاد مردمی به شمار می روند، 
گفت: کانون های مساجد از سوی مردم اداره می شوند و همین 
امر باعث می شود تا افراد بسیاری به این کانون ها جذب شوند. 
گنجی با اشاره به اهداف شکل گیری کانون های مساجد، اظهار 
داشت: هدف از ایجاد این کانون ها، افزایش آگاهی و بصیرت 
جوان��ان در زمینه های مختلف دین��ی و فرهنگی و همچنین 
فراهم کردن محیطی ش��اد و با نش��اط برای آنهاست. وی از 
ارتقای کیفی کانون های مساجد این استان خبر داد و افزود: 
 آموزش نیروی انس��انی و غنابخش��ی به محتوای برنامه ها از 

مهم ترین برنامه هایی است که در همین راستا در سال آینده 
به نحو جدی پیگیری می شود.

بهره گیری حداکث�ری از ظرفیت کانون های مس�اجد 
اعتماد به جوانان است

نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری گفت: بهره گیری 
حداکثری از ظرفیت کانون های مساجد اعتماد به جوانان است.

حجت االس��الم محمدعلی نکونام در نشس��ت هیأت نظارت 
 ب��ر مس��اجد اس��تان اظه��ار داش��ت: اس��تقرار کانون های 
فرهنگی- هنری در مساجد امر ارزشمند و پسندیده ای است که 

می تواند منشأ بسیاری از امور دینی در جامعه شود. 
وی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت کانون های مساجد تأکید 
کرد و گفت: تش��کیل کانون های فرهنگی- هنری در مساجد 
فرصت خوب و مناسبی را برای متولیان فرهنگی فراهم کرده 
است که می توان با بهره گیری از این فرصت جاذبه های دینی 
را بیش از پیش ب��ه جوانان معرفی ک��رد. نکونام ب��ا تأکید بر 
این ک��ه بهره گیری حداکثری از ظرفیت کانون های مس��اجد 
اعتماد به جوانان اس��ت، تصریح کرد: این در حالی است که با 
گذشت20سال از تشکیل کانون های فرهنگی -هنری مساجد، 
متولیان امر نتوانسته اند از این ظرفیت به نحو شایسته ای بهره 
بگیرند. امام جمعه شهرکرد با بیان این که کانون های مساجد 
از ظرفیت باالیی برخوردار هس��تند، افزود: ضروری است تا از 
این ظرفیت ب��اال در تربیت نیروهای ارزش��ی و متعهد به نحو 

مطلوبی بهره گرفت.

کانون های مساجد 
از ظرفیت باالیی 
برای اجرای طرح ها 
و برنامه های 
فرهنگی - هنری 
برخوردارند که 
باید به صورت 
جدی از آن 
استفاده شود

همکاری و تعامل 
 رسانه ها 
با مجموعه انتظامی 
استان می تواند در 
فرهنگ سازی و 
برقراری امنیت و 
آرامش در جامعه 
 نقش بسزایی 
ایفا کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری: فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد

مجوز کانون های مساجد غیرفعال لغو می شودکشف99درصدی جرائم در  استان
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ابالغ وقت رسیدگی
6147 خانم س��میرا قاس��می جعفری فرزند یونس دادخواستی به طرفیت آقای 
امیر بردبار فرزند مرتضی به خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت 
که به کالسه 9109980352201386 و به شماره بایگانی 911422 در شعبه 22 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی مورخ 1392/1/26 
س��اعت 11:30 ظهر تعیین ش��ده اس��ت. از آنجا که خوانده مجهول المکان می 
باش��د به دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در یک��ی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر 
و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم 
ب��ه دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حض��ور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 
بود. م الف/ 14505 افغانی- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351703205 ابالغی��ه:  ش��ماره   6589
9109980351701512، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911554، خواهان فاطمه دره 
ش��یری دادخواس��تی به طرفیت خوانده حسین دره ش��یری به خواسته اذن در 
ازدواج تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه هفده��م دادگاه عمومی حقوق��ی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9109980351701512 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/01/26 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. دفتر شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350205556 ابالغی��ه:  ش��ماره   7431
9109980350201121، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911148، خواه��ان بت��ول 
تحویلیان دادخواس��تی به طرفیت 1- حسین ش��صت پاره 2- اداره ثبت اسناد 
و ام��الک اصفه��ان به خواس��ته ابطال اجاره نام��ه تقدیم دادگاهه��ای عمومی 
شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به 

و کالس��ه 9109980350201121 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/2/4 
و س��اعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف 1 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر دفتر 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350504644 ابالغی��ه:  ش��ماره   7432
9109980350500885، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910897، خواه��ان روح اله 
محمدرضایی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان غالمرضا صیدی و عباس��علی 
شکری و ش��رکت تعاونی بازرگانی میقان به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین 
خواس��ته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالسه 9109980350500885 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1392/2/18 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351304713 ابالغی��ه:  ش��ماره   7437
9109980351300801، شماره بایگانی شعبه: 910809، خواهان حمید شهبازی 
دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده گودرز صالحی و اکبر روش��ن به خواس��ته 
ورود و تقدیم دادخواس��ت تقابل 910648 تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��یزدهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به کالس��ه 
9109980351300801 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/1/26 و ساعت 
8:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر شعبه سیزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353703585 ابالغی��ه:  ش��ماره   7439
9109980359301117، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910914، چون آقای س��عید 
جهانش��اه فرزند مصطفی ش��کایتی مبنی بر س��رقت خودرو علی��ه محمدعلی 
ترک��زاد فرزند ابراهیم تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 111 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 9109980359301117 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/2/8 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در امور کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 15838  ادیبی- مدیر دفتر ش��عبه 111 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

تغییرات
7887 ش��ماره: 3729/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آژین نقش اس��پادان 
س��هامی خاص به شماره ثبت 41186 و شناسه ملی 10260588940. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان خیابان 
کاش��انی- خیاب��ان میرداماد کوی 48 واحد 105 مجتمع اردیبهش��ت کدپس��تی 
8136915469 تلفن: 03112345483 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
بش��رح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/11/4 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و 

مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء ق��رار گرفت. م الف/ 17915 
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7888 شماره: 3745/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا 
با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 37456 و شناسه ملی 10260550189. به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/9/1 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- اعضاء هیئت مدیره برای م��دت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
خان��م فاطمه جمالی و آقای مجتبی جمالی. 2- س��مت اعض��اء هیئت مدیره به 
ق��رار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمه جمالی به س��مت رئی��س هیئت مدیره و 
آقای مجتبی جمالی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی جمالی به سمت 

مدیرعام��ل. 3- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای آقای 
مجتبی جمالی و با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 1391/11/4 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م 
الف/ 17847 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
7889 ش��ماره: 3114/الف91/103. آگهی تاس��یس شرکت س��ایر سازان فاخر 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/10/21 تحت شماره 48979 و شناسه 
مل��ی 10260672590 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/10/21 از 
لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می 
ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: فعالیت در کلیه زمینه های عمرانی شامل طراحی- 
نظارت- اجرا- مدیریت پروژه- نقش��ه برداری- پیمانکاری- سرمایه گذاری در 
فعالیت های فوق الذکر- فعالیت های عمرانی در زمینه های بهس��ازی بافت های 
فرسوده- احداث پل و سد و اجرای سازه های آبی- تهیه و توزیع کلیه مصالح- 
تجهیزات و ماشین آالت عمرانی- ایجاد آزمایشگاه مصالح ساختمانی- اخذ وام 
و تس��هیالت از بانک ها و س��ایر مؤسسات جهت تحقق اهداف فوق- شرکت در 
کلی��ه مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی به طور کلی انجام کلیه امور 
و فعالیت هایی که به صورت مس��تقیم و یا غیرمستقیم با موضوعات فوق الذکر 
ارتباط داش��ته باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان شریف واقفی 
کوچه توتس��تان دوم پالک 31 کدپستی: 8154636611- تلفن: 03112735307. 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط 
موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 1291 مورخ 1391/10/10 نزد بانک سپه 
ش��عبه جابر انصاری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای امید امین الرعایایی یمینی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای مهدی داوری دولت آبادی  به س��مت 
نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای س��تار شهسواری علویجه به سمت عضو 
هیئت مدیره. 4-5- آقای محمدرضا مداحیان به سمت عضو هیئت مدیره. 5-5- 
آقای محمدرضا مداحیان به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور به امضای دو نفر از 
اعض��ای هیأت مدیره متفقًا و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای 
هیأت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: 
مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقای س��عید ریاحی نیا به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای محمد 
ابراهیمی وینجه به عنوان بازرس علی البدل. آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان 

تاسیس
7890 ش��ماره: 3229/ الف91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت آب دشت ایرانیان 
سپاهان سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/11/7 تحت شماره 49063 و 
شناسه ملی 10260673567 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/11/7 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می 
ش��ود. 1- موضوع شرکت: طراحی، مشاوره، اجراء، نظارت، بررسی، مشارکت، 
س��رمایه گذاری در طرح ه��ای علمی، صنعتی، بازرگانی، عمرانی، تأسیس��اتی 
و ش��بکه های آبرس��انی، صنعتی و غیرصنعتی، انجام ام��ور خدمات در زمینه 
های س��اختمانی و آبرسانی طرح های فضای سبز، صادرات و واردات خرید و 
فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی 
از شرکت های دولتی و خصوصی، اخذ تسهیالت از بانک ها و مؤسسات دولتی 
و خصوص��ی صرف��ًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام کلیه ام��ور مربوط به 
ترخیص کاال از گمرکات کشور، ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و 
دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی، ساخت، 
نص��ب و راه اندازی، نگه��داری و تعمیرات تجهیزات آبرس��انی، اجرای پروژه 
های کلیه در دست. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – بلوار کشاورز- 10 

متر بعد از چهارراه امام رضا کدپس��تی 8177948993- تلفن: 03117777775. 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 53/6000/719 م��ورخ 1391/10/2 نزد بانک تجارت 
شعبه مرکزی پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای احمدرضا محمدعلی دستگردی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای اسداله محمدعلی دستگردی به سمت 
نائ��ب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم مریم نصری نصرآبادی به س��مت عضو 
هیئت مدیره. 4-5- آقای احمدرضا محمدعلی دستگردی به سمت مدیر عامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهدآور ش��رکت ب��ا امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر ش��رکت و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- 
بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمدجواد آقاجانی دستجردی به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- آقای محس��ن طاهری عزیزآب��ادی به عنوان بازرس علی 
البدل. م الف/ 17984 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان

تغییرات
7891 ش��ماره: 3813/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت سیمین گسترش آیریک 
س��هامی خاص به شماره ثبت 41785 و شناسه ملی 10260595202. به استناد 
صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده و هیئ��ت مدیره مورخ 
1391/11/4 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای داود دودانگه به عنوان بازرس 
اصلی، آقای اردشیر کرمی سیچانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر آگهی 
های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/11/4 به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهره پور مال ابراهیمی و آقای محمدحسن پارسی و 
خانم طیبه پور مالابراهیمی تا تاریخ 1393/11/4. 4- س��مت اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهره پور مال ابراهیمی به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمدحسن پارسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم طیبه 
پور مال ابراهیمی به س��مت عضو هیئت مدی��ره و خانم زهره پور مال ابراهیمی 
به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
مدیرعام��ل و نایب رئیس هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. در 
تاریخ 1391/11/9 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 18102 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7893 ش��ماره: 3815/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت بهین س��ازه آراج 
س��هامی خاص به شماره ثبت 40725 و شناسه ملی 10260584226. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/6 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و مهدی طلیعه گللو به 
مدت یکسال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان- 
امیریه- خیابان ششم- فرعی دوم- پالک 28- کدپستی 8174965961 می باشد. 
در تاریخ 1391/11/11 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و 
مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7894 شماره: 3823/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت سپهر رایانه ستایش سهامی 
خاص به شماره ثبت 46878 و شناسه ملی 10260649495. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل 
ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان خیابان فردوس��ی طبقه 
فوقانی بانک مس��کن ساختمان رضا واحد 17 کدپستی: 8144647718 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/11/11 
ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 
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 شانس رصد گذر دنباله دار را 
از دست ندهید!

ساکنان زمین طی ماه جاری میالدی شاهد گذر دنباله داری خواهند 
بود که تا110هزار سال دیگر تکرار نخواهد شد.

دنباله دار بس��یار درخش��ان »LA Panstarrs»2011  به وسیله 
تلسکوپ Pan - STARRS1 در هاوایی شناسایی شد.

خروج این دنباله دار از ابر اورت )Oort cloud(  و س��فر در فضای 
بین ستاره ای میلیون ها سال به طول انجامیده است. این منطقه یک 
کلونی عظیم از اجرام یخی در لبه منظومه شمسی محسوب می شود.

دنباله دار PANSTARRS طی ماه جاری میالدی به ویژه از10 تا 
24 مارس )20 اس��فند تا چهار فروردین( در بهترین شرایط رصدی 
قرار می گیرد، اما مش��اهده آن بدون دوربین دوچشمی یا تلسکوپ 

بسیار دشوار است.
در این زمان دنباله دار در نزدیک ترین فاصله با خورشید )45 میلیون 
کیلومتری( ی��ا 164 میلیون کیلومتری زمین ق��رار می گیرد که در 
غرب - ش��مال غرب آس��مان دقایقی پس از غروب خورش��ید قابل 

مشاهده خواهد بود.
در تاریخ30 مارس )10 فروردین( دنباله دار PANSTARRS در 
 مسیر حرکت به سمت ش��مال در نزدیکی کهکش��ان آندرومدا قرار 
 می گیرد ک��ه نمای مناس��بی در اختی��ار عالقه مندان نج��وم قرار 

می دهد.
اواسط نوامبر تا اوایل دسامبر2013 نیز ستاره دنباله دار ISON در 
نزدیک ترین فاصله با خورشید؛ یعنی در فاصله1/2میلیون کیلومتری 

قرار می گیرد که  حتی در نور روز نیز قابل مشاهده است.

خیلی از ما صبح که از خواب بیدار می شویم یا اصال لب 
به صبحانه نمی زنیم یا این که اصال متوجه نمی شویم 

چه می خوریم.
  از این گذشته خوردن یک صبحانه سالم و مغذی شما 
را از گزند بیماری های مختلفی مانند دیابت و سرطان 
حفظ می کند. در این بین، بعضی ها صبحانه می خورند، 
اما از مواد غذایی ناسالم استفاده می کنند. متأسفانه این 
مواد غذایی ناسالم صبحانه سالمی  محسوب نمی شوند 
و مصرف آنها ن��ه تنها خیری به بدن نمی رس��اند بلکه 
احتمال آسیب را نیز باال می برد. برای آشنایی با تعدادی 

از این صبحانه های ناسالم با ما همراه باشید.
سوسیس و کالباس

اگر ش��ما هم جزء افرادی هس��تید ک��ه صبح ها برای 
خودتان سوس��یس آماده و یا س��اندویچ کالباس میل 
می کنید و تصور می کنید چه صبحانه مفصل و کاملی 
خورده اید س��خت در اشتباهید. گوش��ت های فراوری 
شده مانند سوس��یس و کالباس و غیره حاوی نیترات 
هس��تند که خطر ابتال به س��رطان کولورکت��ال را باال 
می برند. به عقیده متخصصان تغذیه، برای سالم بودن 
و پیشگیری از ابتال به انواع س��رطان ها باید از مصرف 
نیترات خودداری کنید. اگر عاشق سوسیس و کالباس 
هس��تید این حرف ما همیش��ه یادتان باشد: »مصرف 
منظم این مواد غذایی به س��المت شما رحم نمی کند. 
از همین االن به فکر یک جایگزین سالم برای این مواد 

غذایی باشید.«
غالت شیرین

غالت صبحانه مفیدی اند، اما برخی از این غالت حاوی 
میزان بسیار زیادی هیدرات های کربن و قند هستند. 
زمانی که ش��ما از این غالت صبحانه مصرف می کنید 
میزان گلیس��می  خونتان ب��اال می رود و ت��ا زمانی که 
 به حالت نرمال برگردد ش��ما را خس��ته می کند. برای 
این که یک روز مفرح و پر از انرژی را شروع کنید بهتر 
است از مصرف غالت خیلی ش��یرین خودداری کنید. 
بهتر است از غالتی اس��تفاده کنید که حاوی پروتئین 
و فیبرهای بیش��تری هس��تند. همچنین می توانید به 
غالتتان گردو یا تخم کتان آسیاب شده اضافه کنید تا 

فیبر و پروتئین بیشتری دریافت کنید.
شیرینی ، پیراشکی، دونات

این شیرینی ها نه تنها از آرد سفید تصفیه شده )بدون 
سبوس( تهیه می شوند بلکه سرشار از قند نیز هستند. 
باید بدانید که قند بدترین منبع انرژی برای شروع یک 
روز خوب است، چون به سرعت میزان گلیسمی )قند( 
خ��ون را ب��اال می برد. ب��رای همی��ن هم خیل��ی زود 
گرسنه تان می ش��ود و احتمال این را که کم کم دچار 
فشار خون باال، چاقی مفرط و دیابت شوید باال می برد.

بدترین صبحانه ها را 
بشناسید +9-6

+10-6

دانستنی

خواندنی

عکس نوشت

اگرچه لباس های بالدار بیشتر برای تجربیات هوایی 
مناسب به نظر می رس��ند، اما یک طراح فرانسوی 
نوعی لباس بالدار طراحی ک��رده که به کاربر امکان 

پرواز در زیر آب را ارایه می کند.
لباس بال��دار »Oceanwings« )ب��ال اقیانوس( 
با اس��تفاده از بال های ش��بکه ای در زیر دست ها و 
بین پاها برای پرواز به فرد کم��ک می کند تا مانند 
یک س��فره ماهی در آب حرکت کن��د. این مفهوم 
موسوم به »تجربه پرواز انسانی در زیر آب«، توسط 
گیلوم بینارد فرانسوی طراحی و با همکاری شرکت 
Aqua Lung تولید شده است. به گفته سازندگان، 
لباس بالدار یکی از مطرح ترین نمادهای جامعه انس��انی برای درک قدیمی ترین آرزوی انسان 
یعنی پرواز است. این پروژه به نمایش شباهت های میان محیط های هوا و آب پرداخته و دریافته 
که اصلی ترین تفاوت آنها در چگالی آنهاس��ت. این لباس که توسط سازندگان به عنوان یک کار 

پیش ساخت هنری توصیف شده، هرگز برای فروش عرضه نخواهد شد.

تحقیق��ات ص��ورت گرفت��ه توس��ط محققان 
دانشگاه موناش نشان می دهد، برخی گیاهان 
بومی اس��ترالیا ب��ا تکامل رنگ ه��ای مختلف 
 اقدام به جلب توجه پرندگان و اس��تفاده از آنها 

به عنوان گرده افشان می کنند.
پیش از ای��ن تصور می ش��د ک��ه تکامل رنگ 
گیاهان تنه��ا با ه��دف جلب توجه حش��رات 
مختلف از جمله زنبورها صورت گرفته اس��ت، 
اما گیاهان ب��ا تکامل رنگ ها اق��دام به جذب 

پرندگان به سوی خود می کنند.
»مانی شرس��تا« از محققان دانش��گاه موناش 

تأکید می کند: طول موج های بلندتر با طیف بصری چهار رنگ بسیاری از پرندگان بومی 
استرالیا مطابقت دارد و به همین دلیل، گرده افش��انی گیاهان با کمک پرندگان به سمت 
طول موج های بلندتر تکامل یافته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، رنگ گل ها برای 

جذب حداکثری گرده افشان های مختلف )شامل حشرات و پرندگان( تکامل یافته اند.

شیوه گل ها برای دلربایی از پرندگانپرواز در زیر آب با لباس بالدار

 تماشای غروب آفتاب 
در نیومکزیکو

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
بهترین چیزی را که دوس��ت دارید درباره ش��ما بگوین��د، درباره مردم 

بگویید.

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
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

آگهی مناقصه

م الف/ 19447 امـــور قــــــراردادها

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد بهسازی و آسفالت جاده دسترسی 
به سد سوم كوهرنگ از سه راهی چندار تا كارگاه را از طریق مناقصه عمومی با 
شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی 

که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد:
مبلغ پايه: حدود 5522056550 )پنج میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و 

پنجاه و شش هزار و پانصد و پنجاه ریال( براساس فهارس بهای پایه سال 1388
حداقل رتبه پیمانكار: 5 راه و ترابری

محل اجراء: استان چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ- منطقه بیرگان
مدت اجراء: 6 ماه

اعتبار  مدت  مناقصه،  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع  مناقصه،  اسناد  تهیه  هزینه 
پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص 

می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت 
پرتال مناقصات شرکت در سایت  از طریق  و  آمادگی کتبی  اعالم  به  دارند نسبت 
WWW.ESRW.ir و ارائه مدارک ثبتی و رتبه بندی خود اقدام نمایند. پس از 
تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.
بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر-  نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- 
 81646-76473 کدپستی  قراردادها-  دفتر  اصفهان-  ای  منطقه  آب   شرکت 

صندوق پستی 391.
تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 121 و 122   فاكس: 6611073

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

ردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
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. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 
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به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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شهرداری گرگاب به استناد مجوز شماره 3/659 شورای محترم اسالمی شهر قصد دارد نسبت 
به فروش س��ه قطعه زمین از زمین های واقع در مجتمع مس��کونی بنیاد مس��کن شهر گرگاب با 
مش��خصات ذیل و با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگس��تری اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت بعمل م��ی آید جهت بازدید و اطالع از ش��رایط برگزاری و اخذ م��دارک مزایده حداکثر تا 
 تاریخ 91/12/20 به ش��هرداری گرگاب به آدرس اصفهان شاهین ش��هر- گرگاب- انتهای بلوار

امام خمینی )ره( مراجعه نمایند.

آگهی مزايده فروش مرحله دوم

سید محمد احمدی- شهردار گرگاب
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