
ذوب آهن اصفهان 
 جهش عظيمي
 را تجربه کرد

 افراط
 در دولت جایی ندارد

عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: خط مشی دولت تدبیر و امید 
اعتدال اس��ت و افراط گرایی هیچ  جایی در این دولت ندارد، مردم 
امروز به گفتمان تدبیر و امید رأی دادند و انتظار تغییر و تحول را در 
حوزه های مدیریت کشور دارند. وی بیان داشت: این دولت خدمت 

2رسانی مطلوب به مردم و رسیدگی به مشکالت آنها را در رأس ...
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 ناگفته های فرمانده ناجا
 از طرح عفاف و حجاب

تقویت گردشگری بیکاری 
اصفهان را التیام می  بخشد

س : حميدرضا نيکومرام/ زاینده رود [
]عک

3    فرمانده نی��روی انتظام��ی از برخورد 
پلی��س با س��ه گ��روه از بدحجاب��ان عمدی، 
گروه های س��ازمان فس��اد و افراد با پوش��ش 

زننده خبرداد.
س��ردار اس��ماعیل احمدی مق��دم در گفتگو 
با  ایس��نا درمورد رویکرد نیروی انتظامی در 
اجرای ط��رح عف��اف و حجاب گفت: اساس��ا 
در طرح عفاف و حجاب، 26 دس��تگاه دارای 
مسئولیت هستند و در این میان در طرح عفاف 

و حجاب23 وظیفه برای ناج��ا در نظر گرفته 
ش��ده که متولی ابتدایی این طرح، ش��ورای 
فرهنگ عمومی در وزارت ارشاد بود و پس از 
آن سه سال بعد از دولت اول احمدی نژاد، در 
یک جمع بندی مشخص شد که وزارت ارشاد 
جامعیت الزم برای اعم��ال مقررات ندارد و به 
همین دلیل مدیریت این طرح به وزارت کشور 
داده ش��د. وی با بیان این که احمدی نژاد در 

دوران محصولی، اساسا این طرح ...

3     رییس شورای اس��المی شهر اصفهان 
گفت: ب��ا تقویت ح��وزه گردش��گری به لحاظ 
زیرساختی و روبنایی می توانیم به میزان قابل 
توجهی در ایجاد اشتغال نقش آفرینی کنیم و  

زخم بیکاری را در اصفهان التیام بخشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی در جلس��ه 
علنی شورای اسالمی ش��هر اصفهان توجه به 
مؤلفه های شهر اسالمی را یکی از اولویت های 
دور چهارم شورای اسالمی شهر اصفهان دانست 

و اظهار داشت: در این راستا تمام قوانین مصوب 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان بر اساس اصل 
خدا محوری، استقالل، تساوی مدنی و برقراری 
عدالت در محالت مختلف س��طح شهر خواهد 
بود. وی با بیان این که تنظیم روابط اجتماعی 
بر اساس هنجارها و الگوهای دینی نیز از دیگر 
مؤلفه های شهر اسالمی اس��ت، افزود: توجه به 
فرهنگ اسالمی در تمام فعالیت های اجتماعی 

و اقتصادی امری ضروری است و...

کاهش محسوس دما از روز سه شنبه  هفته جاری
کارشناس مسئول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه به ورود سامانه پرفشار از سمت شمال غرب کشور به استان اصفهان، وضعیت جوی این استان به صورت افزایش ابر، وزش باد  

نسبتا شدید و احتمال بارش پراکنده پیش بینی  می شود. لیال امینی گفت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر ورود سامانه پرفشار از سمت شمال غرب کشور به استان است که...
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 م الف 2668

علی اکبر محمودی شهردار درچه

ساير موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

شلهرداری باغبادران باستناد مجوز شلماره 425 مورخ 92/7/23 شورای اسلالمی شهر در نظر دارد 
عمليات اجرای اصالح جداول و پياده روهای خيابان اصلی ملک آباد را با اعتباری بالغ بر 1/500/000/000 
ريال ازمحل اعتبارات عمرانی شلهرداری از طريلق آگهی مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شلرايط 
 واگذار نمايد ، متقاضيان می توانند جهت دريافت اسلناد مناقصه تا پايان وقت اداری روز پنجشلنبه

 مورخ 92/8/16 به دبير خانه شهرداری باغبادران مراجعه فرمايند.
- ساير شرايط در آگهی مناقصه مندرج می باشد

- هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد 
تاريخ چاپ نوبت اول : 92/7/28
تاريخ چاپ نوبت دوم : 92/8/5

شهرداری درچه در نظر دارد نسبت به واگذاری زمين 
واقع در پارک ساحلی شلهردرچه جهت راه اندازی 
بازی ترامبولين اقدام نمايد ، لذا متقاضيان می توانند 
جهت دريافت  اسلناد مزايده تا ملورخ 92/8/8 به 

شهرداری درچه مراجعه نمايند. 

شورای مشاركتهای مردمی بهزيستی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش مقاديری كاال اقدام نمايد . لذا از متقاضيان دعوت 
می گردد تا جهت بازديد از اموال مورد اشلاره و دريافت پاكت اسلتعالم حداكثر تا روز شلنبه 92/8/4 در سلاعات اداری به آدرس 
اصفهان - خيابان 15 خرداد ) آپادانا دوم ( اداره كل بهزيستی استان اصفهان دفتر جلب و جذب مشاركتهای مردمی مراجعه نموده 
 و پيشلنهاد قيمت خود را در پاكت قرار داده تا پايان وقت اداری روز يكشلنبه 1392/8/5 به دبير خانه اداره كل واقع در آدرس فوق 

تحويل نمايند . 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج میگردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

2292/8/1192/8/26 رديف الكترود جوشكاری3922-920مناقصه 1

92/8/692/8/19دستگاه آپارات گرم هيدروليكی8030-91مناقصه2

خريد يک رديف بلبرينگ و دو 3407-920مناقصه3
92/8/1192/8/26رديف كنس

آگهی فراخوان  

آگهی مناقصه

مزایده مزایده

 نوبت   اول

 نوبت   اول

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

اداره کل بهزیستی استان اصفهان 

علی ساعدی شهردار باغبادران

اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
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به دو كانديدا تذكرداد
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بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی
mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی
mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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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 
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مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

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

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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 ردپای دو نفر 
در تصمیمات مهم روحانی 2

 چشم انداز بيست ساله 
از پشت بام کتابخانه ها

 مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان گفت: در حالی 
که مطابق سند چشم انداز 20 ساله در سال 1404 باید 
به ازای هر 25 هزار نفر یک کتابخانه موجود باش��د این 
مسأله در شهرستان اصفهان عملی نشده است و بر این 
اساس نیازمند مشارکت خیران برای ساخت کتابخانه 
های بیشتر در اصفهان هستیم.  غالمرضا یاوری اظهار 

داشت: مشارکت خیران برای احداث...

5

 رسول تقيان
 99 درصد مدال می گيرد

اصفهانی ها در مصرف آب صرفه جویی کنند
استاندار اصفهان: شمارش معکوس برای  راه اندازی سومين تونل کوهرنگ

 قيمت مرغ
4 افزایش نمی یابد

 دیدار
5 در نمای بسته   3

 اصفهان
 ميزبان ابتکار می شود 

4



چهره روزيادداشت

اشراقی برای عذرخواهی در اصفهان  
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: نعیمه اشراقی به اصفهان می رود 
تا از خانواده شهید همت عذرخواهی کند. به گزارش عصر ایران، به 
دنبال حواشی و واکنش های تند خانواده شهدا به اظهارنظر صفحه 
فیس بوک نعیمه اش��راقی، وی عازم اصفهان می ش��ود تا از خانواده 
شهید همت دلجویی کند. براساس همین گزارش، به دلیل ناراحتی 
شدیدی که در میان دوس��تداران امام و انقالب به خصوص خانواده 
معظم شهدا ایجاد شده بود، سید حسن خمینی در تماسی با نعیمه 
اش��راقی به وی دس��تور داده و تأکید کرده عالوه بر انتش��ار بیانیه 
دلجویی، صفحه فیس بوک خود را نیز مسدود کند که وی به این کار 

مبادرت ورزیده است.

محمودپور به جمع شهدای سپاه بانه 
پیوست

هفدهم مردادماه امسال نیروهای س��پاه بانه با چته های ضدانقالب 
در ساوان این شهرستان درگیر شده بودند که پنج نفر از آنها به فیض 
شهادت نائل آمدند. در جریان این درگیری، دو نفر دیگر از نیروهای 
سپاه بانه زخمی شدندکه متأسفانه یکی از آنها به نام زانا محمودپور 
به دلیل ش��دت جراحات به شهادت رس��ید. حاج مطلب احمدیان، 
فتاح محمدی، جالل مصطفایی، لقمان حسینی و منصور مخدومی 
پاس��دارانی بودند که در این درگیری به فیض شهادت نائل آمدند و 
دیروز نیز زان��ا محمودپور به جمع آنان پیوس��ت. دو روز پیش پیکر 
مطهر این شهید بزرگوار بر دستان مردم غیور و مرزدار بانه تشییع و 

به خاک سپرده خواهد شد.

محور های ژنو
شنیده ایم محور خواسته های گروه1+5 در ژنو از تیم مذاکره کننده 
ایرانی بر چهار محور: 1- سرعت)کاهش سرعت غنی سازی و نصب 
سانتریفیوژها در فردو و نطنز( 2- شفافیت )پذیرش پروتکل الحاقی( 
3-انباشت )پذیرش سقف انباشت برای 10 هزار کیلو اورانیوم غنی 
ش��ده 5 درصد و تبدیل مابقی ب��ه میله های س��وخت( و 4- دامنه 

)کاهش غنی سازی از 20 درصد به 5 درصد( متمرکز بوده است.

به سه دلیل کاری در دولت دهم 
قبول نکردم 

باق��ري لنکراني وزی��ر بهداش��ت دولت نه��م گفت : به س��ه دلیل 
پیش��نهادات کار آقاي رییس جمهور را قبول نک��ردم. اولین دلیل 
این بود که باید متناس��ب با جایگاهي که براي مسئولیت آن دعوت 
مي شوم، باید به آن عالقمند باش��م و بتوانم کار مفیدي انجام دهم. 
دلیل دوم این بود که کار قبلي ام را خیلي دوس��ت داش��تم، واقعا از 
طبابت لذت مي برم. دلیل سوم هم این بود که فضاي دولت دهم را 
از فضاي دولت نهم متفاوت مي دیدم و فکر مي کردم بهتر است آن 
خاطره خوش را حفظ کنیم، تا این که بیایی��م و دچار چالش هایي 
شویم که خاطرات خوش قبلي برایمان تبدیل به نوعي آرزوي دست 

نیافتني شود.

اخضر ابراهیمی به تهران می آيد
نماینده سازمان ملل در امور سوریه به تهران می آید.

 خوله مطر، س��خنگوی نماینده س��ازمان ملل در امور سوریه گفت :
که اخضر االبراهیمی در راس��تای فراهم ک��ردن مقدمات کنفرانس 
ژنو 2 که قرار است نوامبر برگزار ش��ود، به مصر، سوریه و ایران سفر 
خواهد کرد. بنابر گزارش روزنامه ی الوطن، به گفته مطر، ابراهیمی 
به عنوان یک دیپلمات الجزایری و نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
سوریه امروز شنبه به قاهره سفر می کند و قرار است طی این سفر با 
نبیل فهمی، وزیر امور خارجه و نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب 
دیدار و گفتگو کند و بعد از آن نیز به دمشق و تهران سفر خواهد کرد.

وجدان عمومی جامعه مالک 
تشخیص افراطی گری 

 عباس س��لیمی نمین کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی  با بی��ان این که
 دولت ها نباید مرجع تش��خیص افراط قراگیرند، گفت: قطعا در جامعه 
ما نیروه��ای افراط��ی در طیف های مختلف سیاس��ی حض��ور دارند و 
 افراط هم از دیدگاه اس��الم تخطئه ش��ده اس��ت و هر نوع افراطی گری

 می تواند به جامعه لطمات زیادی بزند اما دولت ها نباید مالک تشخیص 
این فراطی گری قرار گیرند. 

 وی افزود: اگ��ر دولت ه��ا مرجع این تش��خیص قرار گیرن��د به راحتی 
می توانند ب��ه منتقدین خود برچس��ب افراط��ی گری بزنن��د و به این 
 شیوه منتقدان را منکوب و وادر به س��کوت کنند. وی با تأکید براین که

 وجدان عمومی جامعه باید مالک تش��خیص افراطی گ��ری و یا اعتدال 
قراگیرد، گفت: جامعه ما جامعه معتدلی است و خود می تواند تشخیص 
دهد که چه افراد و یا گروه های مفرط هستند و یا چه گروه هایی جانب 

اعتدال را رعایت می کنند.

در همان س��ال های دفاع مقدس بود که جمهوری اسالمی ایران 
اولین گام ها را برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین با ساخت 

پهپاد »مهاجر« برداشت.
چند سال پس از آن که ایران استفاده از این هواپیماها را به عنوان 
یکی از مؤلفه های اصلی در دکترین دفاعی خود گنجاند، »مهاجر« 
ها که حاال بعد از چند نس��ل، معروف ترین خانواده پهپادی ایران 

هستند، جایگاه مهمی در این مسیر داشتند.
     شناسايی مناطق عملیاتی؛ مأموريت مهاجرها

نس��ل اول و دوم مهاجر به دلی��ل وضعیت آن زم��ان )ایام جنگ 
تحمیلی( بالفاصله در نیروهای مس��لح به کار گرفته ش��دند که 
البته مأموریت اصلی آنها شناس��ایی و تصویرب��رداری از مناطق 
مورد نظر فرماندهان بود. بعد از این دونسل، مهاجرهای نسل 3 و 
4 ساخته شدند. مهاجر3 برای عملیات مراقبت هوایی و شناسایی 
اهداف مدنظر در فاصله 100 کیلومتری طراحی و ساخته شد که 

می توانست در شرایط گوناگون جوی مأموریت خود را اجرا کند.
کاربرد این پهپاد مانن��د نمونه های قبلی، ش��امل مراقبت هوایی 
 و شناس��ایی، جن��گ الکترونی��ک، رله ارتباط��ی، دی��ده بانی و

 هدف یابی و دادن گرا، کنترل نوار مرزی جهت مبارزه با قاچاقچیان، 
کنترل ترافیک ش��هری، عکس��برداری جهت تهیه نقش��ه های 
جغرافیایی است و توان ارسال تصاویر گرفته شده به صورت آن الین 
را دارد. با پیش��رفت صنایع هوایی قدس در امر طراحی و بهسازی 

پهپادها و بر اس��اس نتایج حاصل��ه از نمونه های تحویل ش��ده به 
نیروهای مسلح، هواپیمای مهاجر4 در ابتدا جهت عملیات مراقبت 
هوایی و شناس��ایی اهداف در فاصل��ه 150 کیلومتری طراحی و 

ساخته شد.
      تغییر در نسل چهارم مهاجر

در بدنه مهاجر4 البته تغییراتی نیز به چشم می خورد. برای مثال 
به جای استفاده از طرح بال باال در مهاجر2 و 3، در مهاجر4 از طرح 
بال پایین )نصب بال در پایین بدنه( استفاده شد که دارای مزایایی 
نسبت نمونه های قبلی است از جمله سطح مقطع راداری کمتر، 
کاهش سطح هواپیما از روبرو، کمک اثر سطح به بلند شدن پرنده 
در صورت برخاست از باند و همچنین کاهش نیروی مقاوم )درگ( 
القایی. تغییرات طراحی مهاجر4 ک��ه بلوغ طراحی پهپادهایی در 
این رده را نشان می داد، به همین جا ختم نشد بلکه شکل بال این 
پرنده نیز بهبودهای زیادی یافت از جمله به جای ش��کل پیکانی 
بال های مهاجر 2 و 3 در این نمونه از بال ذوزنقه ای استفاده شده 
اس��ت که عالوه بر کاهش درگ، به افزایش س��فتی بال نیز کمک 
می کند، ضمن این که مساحت بال نیز افزایش یافته که به افزایش 
نیروی باال برنده و در نتیجه افزایش وزن برخاست و محموله قابل 
حمل می انجامد. بنا بر این گزارش، بیش��ینه س��رعت مهاجر4 به 
 حدود 200 کیلومتر بر س��اعت و س��قف پرواز آن نیز 15000 پا 
)حدود 4500 متر( می رس��ید که نس��بت به مهاج��ر 2 و 3 که تا 

 11هزار پا توان صعود داشتند، می توانس��ت محدوده وسیع تری
 را پوش��ش دهد. یکی از مدل های س��اخته ش��ده از نسل چهارم 
مهاجر، پهپاد »شاهین« بود که ویژگی هایی به مراتب بیشتر از دیگر 

نمونه های مشابه داشت.
  »   شاهین« ؛ سنگین ترين پهپاد نزاجا

پهپادها را به چند جهت می توان دسته بندی کرد: نوع مأموریت و یا 
میزان قدرت مانوردهی، برد، مداومت پروازی و وزن.

پهپاد »ش��اهین« که در حقیقت توسعه یافته نسل چهارم مهاجر 
است، با وزنی در حدود 230 کیلوگرم، به عنوان سنگین ترین پهپاد 

حاضر در نیروی زمینی ارتش به حساب می آید.
این پهپاد می تواند تا عمق 150 کیلومت��ری رفته، عملیات خود 
را انجام دهد و بازگ��ردد و یا این که 300 کیلومت��ر به پیش رود و 
به پایگاه بعدی برس��د که در این صورت برد عملیاتی آن دو برابر 

خواهد شد.
با توجه به مأموریت اصلی »ش��اهین« که در حوزه شناس��ایی و 
جمع آوری اطالعات تعریف ش��ده اس��ت، زیر دماغه آن دوربینی 
بکار رفته که حکم چشمان تیزبین این پرنده را دارد؛ دوربینی که با 
قابلیت بزرگنمایی تا 28 برابر، می تواند کارایی این پهپاد را در حوزه 

مأموریتی خود به شدت افزایش می دهد.
سیس��تم ارس��ال تصاویر این پهپاد نیز همچ��ون مدل های دیگر 
پهپادهای ایرانی، از قابلیت ارسال آن الین برخوردار بوده و می تواند 
فرماندهان را در کمترین زمان ممکن در جریان شناسایی مناطق 

مورد نظر بگذارد.
* عدم ذخیره اطالعات بر روی پهپادهای ايرانی

از آنجایی که ذخیره اطالعات بر روی هواپیماهای بدون سرنشین 
ممکن اس��ت در برخی مواقع به صالح نباش��د، معم��وال ذخیره 
اطالعات برروی پهپادهای ایرانی ص��ورت نمی گیرد )اگرچه این 
توان وجود دارد( و اطالعات به صورت مس��تقیم به ایستگاه های 
زمینی ارسال می گردد. اگرچه مأموریت اصلی »شاهین« در حوزه 
شناسایی تعریف شده اما این پهپاد از گذشته مجهز به تسلیحات 
رهاشونده مانندانواع بمب ها بوده که به این ترتیب می توان از آن 
در حوزه مقابله با برخی اهداف استفاده کرد؛ موضوعی که در برخی 
رزمایش ها نیز مورد تست و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به برد 
پروازی این هواپیما که کاماًل از دید کاربر خارج می ش��ود، امکان 
هدایت آن به وسیله کاربر از ایس��تگاه کنترل زمینی به دو صورت 
نیمه خودکار و یا تمام خودکار وجود دارد. در حالت نیمه خودکار، 
کاربر با دیدن اطالعات پروازی هواپیما که در صفحه نمایش ایستگاه 
نشان داده می شود، هواپیما را متناسب با مأموریت، کنترل و هدایت 
می کند. در حالت تمام خودکار، مختصات جغرافیایی نقاط از پیش 
تعیین شده و مس��یر پرواز توس��ط کاربر از طریق ایستگاه کنترل 
زمینی در حافظه تجهیزات الکترونیکی هواپیما ذخیره ش��ده و با 
استفاده از سامانه GPS و ارتفاع سنج می تواند مسیرهای از پیش 
تعیین شده را طی کند. البته کاربر نیز در حین پرواز می تواند در 
مس��یر پرواز تصحیحات مورد نظر فرمانده عملیات را اعمال کند. 
بازیافت »شاهین« نیزاز دو طریق چتر یا ارابه فرود صورت می گیرد.

سايه سنگین ترين پهپاد  نزاجا  بر مرزها

درخواست وضع تحريم های پیشرفت در ساخت پهپاد 
ضدايرانی جديد

جمهوری خواهان آمریکا خواس��تار وض��ع تحریم های 
جدید علیه ایران برای حل مناقش��ات مربوط به برنامه 

هسته ای این کشور شده اند.
بنا به گ��زارش روزنامه انگلیس��ی فایننش��ال تایمزاین 
درخواس��ت س��ناتورهای جمهوری خ��واه مناقش��ه ای 
احتمالی بین کنگره و دولت باراک اوباما ایجاد می کند که 
به دنبال راه حل های دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل 

مربوط به برنامه هسته ای ایران است.
طرفداران وضع تحریم های جدید علیه ایران می گویند 
ایران تنها در صورتی برنامه هسته ایش را محدود خواهد 

کرد که با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه شود.

جزئیات همکاری اردوغان 
وگروه های تروريست

روزنام��ه آیدیندیلک تأکی��د کرد دولت ح��زب عدالت 
و توس��عه به ریاس��ت رجب طیب اردوغان نخست وزیر 
ترکیه با همکاری شبکه تروریستی القاعده و آنچه ارتش 
آزاد خوانده می ش��ود، به غارت و چپاول سوریه مشغول 

هستند.
این روزنامه خاطر نشان کرد:  ریختن خون سوری ها به 
منبع درآمد و کس��ب س��ود برای دولت ترکیه و شخص 

اردوغان تبدیل شده است.
این روزنامه در گزارش��ی که خبرنگارانش پس از سفر به 
منطقه مرزی با سوریه در ش��هر اورفا آماده کرده بودند، 
نوشت دولت حزب عدالت و توسعه و مزدورانش به غارت 
و چپاول در بخشی ترکی مرزها و گروه موسوم به ارتش 
آزاد به غارتگری در آن س��وی مرزها مش��غول هستند 
که سبب ش��ده است،  شهروندان با مش��کالتی در سایه 
غارتگری و چپ��اول که دو طرف به آن دس��ت می زنند، 

دست و پنجه نرم کنند.

جايگزين عربستان درشورای 
امنیت 

سازمان ملل در صورت اطمینان از امتناع کامل عربستان 
 از عضویت در ش��وراي امنیت، از کش��ورهاي آس��یایي 
مي خواهد کشور دیگري را براي اش��غال کرسي آن در 

شوراي امنیت انتخاب کنند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

مشايی رأی روحانی را 70 درصد 
می کرد

باهنر / نایب رییس مجلس 

تحلیل من این است اگر مشایی وارد عرصه انتخابات می شد، طرفداران 
روحانی بیش��تر م��ی ش��دند، در آن زمان والیت��ی و قالیباف س��اکت 
نمی ماندند که مشایی برنده انتخابات شود اگر قرار بود به زور با هم تفاهم 
کنند، تفاهم می کردند.  اگر مشایی می آمد اتحاد اصولگرایان بیشتر می 
شد و عرصه انتخابات به مخالفان مشایی با او تبدیل می شد یا احمدی 
نژاد و مخالفان او تبدیل می ش��د. اگر این اتفاق رخ می داد من احتمال 
می دهم حتی رییس جمهور با 
 70 درصد رأی انتخاب می شد.

 درس��ت برعک��س آن چیزی 
که احمدی نژاد فکر می کرد، 
رخ می داد. در انتخابات س��ال 
92 ضمن این که همه گروه ها 
و اش��خاص از کاندیداه��ای 
خودش��ان حمایت می کردند، 

تماما یک»نه«  داشتند.
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دیدارنمایندگان اصفهان بارییس جمهور روز دوشنبه

حجت االسالم احمد سالک کاش��انی نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی، از جلسه 
مجمع نمایندگان استان اصفهان با حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور کشورمان خبر داد.
وی در خصوص زمان این جلسه نیز گفت که این جلسه قرار است روز دوشنبه 29 مهرماه برگزار شود.

انگلیس بايد رفتار 
خود را اصالح کند

افراط در دولت جايی 
ندارد

سید حس��ن نقوی حس��ینی  نماینده مجلس در پاس��خ به چگونگی از 
سرگیری رابطه ایران و انگلس��تان اظهار داشت: در جریان فتنه سال 88 
و دخالت های آشکار انگلیس در امور داخلی ایران، این کشور تصمیم به 

تعطیلی سفارت خود در تهران گرفت.
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس افزود: در 
مقابل مجلس شورای اسالمی نیز دولت را ملزم کرد که سطح روابط خود 
را با انگلیس کاهش دهد و اگر انگلیس درخواس��ت رابطه مجدد داشت، 

دولت با رعایت مصالح کشور این روابط را برقرار کند.
نقوی تصریح کرد: انگلیس اگر رفتار خود در قبال ملت ایران را اصالح کرد 
 می توان درباره تبادل دیپلماسی در سطح س��فیر اقدامات الزم را انجام 

داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داش��ت: خط مش��ی دولت تدبیر و امید 
اعتدال اس��ت و افراط گرایی هیچ  جایی در این دولت ندارد، مردم امروز 
به گفتمان تدبیر و امید رأی دادند و انتظار تغییر و تحول را در حوزه های 

مدیریت کشور دارند.
وی بیان داشت: این دولت خدمت رسانی مطلوب به مردم و رسیدگی به 
مشکالت آنها را در رأس کارهای خود قرار داده و در این راه از هیچ تالش 

دریغ نمی کند. 
رحمانی فضل��ی در ادامه ج��ا به جایي مدی��ران ارش��د در نظام مقدس 
جمهوري اسالمي را امري  طبیعي و معمولي توصیف کرد و گفت: رویکرد 
دولت در انتخاب اس��تانداران ش��ناخت وضعیت و  ویژگي هاي مناطق و 

اجماع نسبي در بدنه نیروهاي استان ها بوده است.  

علی اکب��ر صالح��ی مع��اون ریی��س جمه��ور و رییس 
س��ازمان انرژی اتمی درباره میزان مطالعه خود عنوان 
کرد: ما همیش��ه در حال مطالعه هس��تیم که در س��ه 
بخش ص��ورت می گی��رد. بخش��ی از آن کارتابل هایی 
اس��ت که در ای��ن کارتابل ه��ا از گزارش ه��ای فنی تا 
مس��ائل روزم��ره هس��ت. بخش��ی از آن ه��م مرب��وط 
ب��ه مطالب��ی اس��ت ک��ه دانش��جویان دکت��را عرضه 
می کنند. در گذش��ته اس��اتید راهنما به دانش��جویان 
 مطالب��ی را آم��وزش می دادن��د،  ولی در ح��ال حاضر

 دانشجویان برای اس��اتید مطالب آموزشی را می آورند. 
یکس��ری از مطالعاتم هم ب��ه روزنامه ها و س��ایت ها باز 
می گ��ردد. وی درباره مطالع��ه کتاب  هم گف��ت: کمتر 
فرصتی را ب��رای مطالعه کت��اب دارم ول��ی عموما چند 
کتاب را در کیفم برای مطالعه قرار می دهم و هر زمانی که 
فرصت کن��م آنه��ا را می خوانم. چندی پی��ش کتابی از 
زندگینامه سیدحس��ین نصر را مطالعه ک��ردم و کتاب 
دیگری هم که در حال حاضر در دس��ت دارم مروری بر 
نظرات فالسفه جهان است. وی درباره مطالعه کتاب های 
ادبیات و شعر هم عنوان کرد: برای کتاب های داستانی و 
رمان که فرصتی ندارم و کتاب های شعر هم نمی خوانم 

اما اگر کسی برایم شعر بخواند دوست دارم .               

ش��هیندخت موالوردی مع��اون رییس جمه��ور در امور 
زنان و خان��واده در خصوص تفکیک جنس��یتی در برخی 
مراکز گفت: ب��ا توجه به واقعیت هایی ک��ه االن در جامعه 
ما حاکم شده اس��ت و موج روز افزون دانش آموختگی و 
فارغ التحصیلی دختران دانشگاهی به نظر می رسد، بحث 
تفکیک جنسیتی و س��همیه بندی جنس��یتی نه به نفع 

جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده هاست.
وی افزود: باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را 
یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عده ای 
آن را یک تهدید تلقی می کنند باید آن را تبدیل به فرصت 
کنیم؛ اگر نگاه غیر از این باش��د و بخواهیم به این ش��کل 
رفتار کنیم، با این محدودیت ها و ممنوعیت ها به جایی می 
رسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغ التحصیل از 
بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف 
می ش��وند. موالوردی ادامه داد: زمانی که دختری با رتبه 
عالی در رش��ته مورد عالقه اش پذیرفته نمی ش��ود و در 
 مقابل پس��ری با رتبه پایین تر در بهترین رشته پذیرفته

 می شود، موجب می ش��ود، جوانان ما سرخورده باشند و 
حتی این موضوع را به نوعی به دین و بحث مذهب نسبت 
دهند و در جامعه دین گریزی و دین س��تیزی نسل جوان 

را در پی دارد.

حسن روحانی که با نماد کلید موفق شد رییس جمهور 
ایران شود، حاال کلیدهای طالیی خود را در اختیار دو نفر 
از هم قطاران قرار داده اس��ت، تا پس از 100 روز نخست 
فعالیت دولت تدبیر و امید، درباره اقتصاد و دیپلماس��ی 
به مردم گزارش دهد. روحانی از آن دس��ته مس��ئوالنی 
است که از »اختیارات تام«  تحلیل و تفسیر خود را دارد 

و حاضر است به معتمدان، این اختیارات را واگذار کند.
حاال مش��خص می شود که تمام خوش��بینی روحانی به 
آینده در صورت موفقیت در دو حوزه اقتصاد و دیپلماسی 
مربوط می شود؛ دو حوزه ای که حسن روحانی حاضر شده 
اس��ت کلیدهای طالیی خود را به دو نفر از هم قطاران با 
»اختیارات تام«  بدهد. در حوزه دیپلماس��ی و سیاست 
خارجی، نخس��تین کلید طالیی در اختیار محمدجواد 
ظریف قرار گرفته ک��ه از نحوه آرای��ش تیمی در دولت 
یازدهم در بیش از دو ماه و اندی گذش��ته هم کامال این 

موضوع محسوس است.
کلید طالیی دیگر در حوزه اقتصادی است که او ترجیح 
داده این کلید را در اختیار محمد نهاوندیان، رییس دفتر 
خود قرار دهد. آرامش و ثبات اقتصادی و دوری اقتصاد از 
شوک جدید از حداقل انتظارات رییس جمهور از سرتیم 

اقتصادی اش است.

جولیو هاز سفیر جدید س��وئیس دیروز با رییس جمهور 
دیدار و استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد. وی با اشاره 
به مذاکرات ای��ران با 1+5 در ژنو س��وئیس تصریح کرد: 
دولت س��وئیس این ظرفیت را دارد که باال تر از حد یک 
میزبان عمل کرده و در جهت پیشرفت و پیشبرد مذاکرات 
هم قدم های الزم را بردارد. رییس جمهور با بیان این که 
احس��اس می کنم که همه طرف ه��ای مذاکره کننده در 
موضوع هسته ای قانع شده اند که راه گذشته،   راه مناسبی 
نبوده است، گفت: اگر هدف ما ایجاد اعتماد دوجانبه است 
راه حل های بسیار بهتری نیز وجود دارد. روحانی افزود: 
معتقدم در ش��رایط دنیای امروز بازی برد – باخت هرگز 
موفق نبوده و همه باید به فکر بازی برد – برد باشیم و در 
این راستا اراده سیاسی الزم در جمهوری اسالمی ایران 
وجود دارد. وی تصریح کرد: در مالقات هایی که با سران 
کشورهای مختلف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل  
داشتیم، احساس کردم که شرایط با گذشته تفاوت کرده 
و نیز در مالقاتی که با برخی رهبران کش��ورهای اروپایی 
داشتم، متوجه ش��دم امروز این فضا در اتحادیه اروپا به 
وجود آمده که باید مسیر جدیدی طی شود. وی تصریح 
ک��رد: معتقدم در اج��الس ژنو اراده سیاس��ی جمهوری 

اسالمی ایران برای طرفین آشکار شده است.

دولت دولتدولت امور خارجه

آيا ريیس انرژی اتمی  
مطالعه  می کند؟

نظر معاون روحانی 
درباره تفکیک  جنسیتی

ردپای دو نفر در تصمیمات 
مهم روحانی

همه بايد به فکربازی 
برد–برد باشیم
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افزايش آمار ازدواج و کاهش طالق 
در استان

     مدیرکل ثب��ت احوال اس��تان اصفهان از افزای��ش 3/6 درصدی 
ازدواج و کاه��ش 4/4 درصدی طالق در این اس��تان خبر داد. تورج 
حاجی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت: در 6 ماهه  نخست 
سال جاری، تعداد۲۱ هزار و ۸۲4 مورد ازدواج در استان اصفهان به 
ثبت رسید که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد 
افزایش داشته است. وی افزود: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه 
امس��ال،  س��ه هزار و 6۱4 واقعه  طالق در دفاتر ثبت احوال استان 
اصفهان به ثبت رسید که خوش��بختانه این آمار در مقایسه با مدت  

مشابه سال قبل با کاهش 4/4 درصدی مواجه بوده است. 

 تشکیل شورای عالی راهبردی
 برای حل مشکل وام ازدواج

معاون س��اماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان از تش��کیل 
شورای عالی راهبردی برای بررسی و حل مشکالت وام ازدواج جوانان 
در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با تش��کیل این شورا بسیاری از 

مسائل مربوط به تسهیالت امور جوانان بررسی خواهد شد.
دکتر محمود گلزاری در گفتگو با ایس��نا درمورد فعالیت سایت های 
غیرمجازهمس��ریابی، تصریح کرد: این س��ایت ها غیر قانونی بوده و 
نیروی انتظامی نیز با این سایت ها برخوردهای الزم را انجام می دهد.

وی اف��زود: معاونت امور س��اماندهی جوانان درصدد بررس��ی و کار 
کارشناسی بر روی راه اندازی س��ایت های علمی همسریابی است و 
با توجه به این که باید برای مقوله مش��کل همسریابی جوانان که از 
مطالبات خانواده ها نیز هست، فکری کرد یکی از راه های آن را مطالعه 

بر روی سایت های مورد قبول نظام می دانیم.

 بهشت آرزوهای رهنان
 به وقوع پیوست

ش��هردار منطقه۱۱ش��هرداری اصفهان گفت: احداث خیابان بهشت از 
آرزوهای ۱5ساله اهالی منطقه رهنان بوده است. محمدرضا برکت اظهار 
داشت: احداث خیابان بهشت از درخواست های ۱5 ساله مردم این منطقه 
است که خوشبختانه تملک و آزادسازی آن در حال انجام است. وی ادامه 
داد: در حال حاضر آزادسازی خیابان بهشت 75 درصد پیشرفت کرده است 
و پیش بینی می کنیم که این خیابان در سال آینده به بهره برداری برسد. 
شهردار منطقه۱۱ش��هرداری اصفهان افزود: تا پایان سال جاری تملک 
خیابان بهشت به اتمام می رسد، به طوری که طرح خط بدنه این خیابان به 
سازمان طراحی ارسال شده و بودجه ای برای این خیابان برای سال آینده 

پیش بینی شده است.

تعهد بازسازی منازل شهر ورزقان 
توسط اصفهان انجام شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تعهد بازسازی منازل 
شهر ورزقان و سه روستای آذربایجان که در زلزله آسیب دیده بود، به اتمام 
رسید و ابتدای آبان آماده بهره برداری است. منصور شیشه فروش با اشاره 
به زلزله آذربایجان در چهارم مرداد سال9۱، اظهار داشت: استان اصفهان 
با ایجاد ستاد بازسازی در روستا و شهر آذربایجان کار بازسازی را در این 
استان آغاز کرد. وی افزود:در منطقه ورزقان و سه روستای مهترلو، علی آباد 
و نصیرآباد ستاد بازسازی روستایی ایجاد ش��د. مدیرکل ستاد مدیریت 
بحران اس��تانداری اصفهان تصریح کرد: یک هزار و۸00 واحد شهری و 
50۱ واحد روستایی مورد بازسازی کامل قرار گرفت که تا کنون صد در 

صد تمام و بهترین بازسازی ها انجام شده است.

 تمامی روشندالن نطنزی
تحت پوشش بهزيستی قرار گرفتند

سرپرست اداره بهزیستی نطنز گفت: تمامی۸9 روشندل شهرستان نطنز 
تحت پوشش بهزیستی هستند. مهدی قیصری اظهار داشت: تمامی ۸9 
نابینا و کم بینایی که در سطح شهرستان نطنز هستند، تحت پوشش این 
اداره بوده و از خدمات آموزشی و توانبخشی بهره می برند و به عنوان هدیه، 
به تمامی این عزیزان روشندل عصای س��فید اهدا شده است. وی افزود: 
برخی از امکانات آموزشی و نحوه استفاده آن که از طرف استان به این افراد 
تعلق می گیرد، آموزش خط بریل و دس��تگاه شنوایی واکمن بوده است. 
سرپرست اداره بهزیستی نطنز پیرامون ویژه برنامه روز جهانی نابینایان 
گفت: منتخبی از نابینایان نطنز، در یک سفر زیارتی یک روزه به امامزاده 

آقاعلی عباس)ع( داشتند.

اصفهان میزبان ابتکار می شود 
استاندار اصفهان گفت: معصومه ابتکار به عنوان رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کش��ور در نخستین سفر اس��تانی خود در روز دوشنبه به 
اصفهان سفر می کند. رسیدگی به مس��ائل و مشکالت زیست محیطی 
استان در دستور کار مدیریت استان قرار دارد. وی با بیان این که 45 درصد 
از جمعیت استان در کالن شهر اصفهان زندگی می کنند، افزود: اصفهان 
به دلیل وجود انتظاراتی از این شهر در سطح کشور و بین المللی و به دلیل 
انتظارات مردم، باید در سطح باالیی مطرح شود و رسیدگی به مشکالت 
این شهر باید در دستور کار تمام مدیران قرار بگیرد. استاندار اصفهان با 
تأکید بر این که اعضای شورای شهر و شهردار اصفهان تمام تالش خود را 
برای رسیدگی به مشکالت شهر انجام می دهند، تصریح کرد: اما بخشی از 
کار ها به دولت و هماهنگی بین بخشی بازمی گردد و رفع مشکالت شهر در 
گروی افزایش و ارتقای تعامل و انسجام بین مدیریت استان و شهر است.

آغاز آمارگیری از ۸ روستای نمونه 
بخش مرکزی شهرضا

بخشدار مرکزی شهرستان شهرضا گفت: همزمان با سراسر کشور طرح 
آمارگیری از ویژگی های مسکن روس��تایی در ۸ روستای بخش مرکزی 
شهرستان اجرا می شود. محسن یونسی اظهار داشت: این طرح هر 5 سال 
یک بار در سطح کشور اجرا شده که امسال س��ومین دوره آن انجام می 
شود. نخستین دوره در س��ال ۸۲ و دومین دوره در سال ۸7 انجام شد و 
سومین دوره نیز امسال در حال انجام است.وی افزود: اهمیت اطالعات 
آماری در همه امور برنامه ریزی، اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط 
مشی ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت یا نبود آن 
به قدری مهم است که بسیاری از کارشناسان، اطالعات آماری را زیر بنای 
برنامه ریزی ها به ش��مار آورده و ایجاد یک نظام کارآمد و مؤثر در تولید و 
عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه ریزی ها قلمداد می کنند.

ريیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

تقويت گردشگری بیکاری 
اصفهان را التیام می  بخشد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با تقویت حوزه 
گردشگری به لحاظ زیرس��اختی و روبنایی می توانیم به 
میزان قابل توجهی در ایجاد اشتغال نقش آفرینی کنیم و  

زخم بیکاری را در اصفهان التیام بخشیم.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر، رضا امینی در جلس��ه علنی 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان توجه به مؤلفه های شهر 
اسالمی را یکی از اولویت های دور چهارم شورای اسالمی 
شهر اصفهان دانست و اظهار داش��ت: در این راستا تمام 
قوانین مصوب شورای اسالمی ش��هر اصفهان بر اساس 
اصل خدا محوری، اس��تقالل، تس��اوی مدنی و برقراری 
عدالت در محالت مختلف سطح شهر خواهد بود. وی با 
بیان این که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس هنجارها و 
الگوهای دینی نیز از دیگر مؤلفه های شهر اسالمی است، 
افزود: توجه به فرهنگ اس��المی در تم��ام فعالیت های 
اجتماع��ی و اقتصادی امری ضروری اس��ت و باید به آن 

توجه ویژه داشته باشیم.
رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان این که 
اصالح س��بک زندگی مردم در جامعه اس��المی نیز باید 
مورد توجه ق��رار گیرد، اف��زود: تقوی��ت هویت محالت 
مختلف ش��هر اصفهان یک��ی از مهم تری��ن برنامه هایی 
اس��ت که باید به صورت جدی دنبال شود. وی استفاده 
عموم مردم اصفهان از تمام ظرفیت های شهر اصفهان را 
ضروری دانست و ادامه داد: این کار بر اساس اصل عدالت 
محوری دنبال می شود و باید با برنامه ریزی دقیق و علمی 
این روند پیگیری ش��ود. امینی با بیان این که رسیدگی 
به مشکالت روخانه زاینده رود یکی دیگر از اولویت های 
شورای چهارم اس��ت، افزود: امیدواریم با همکاری تمام 
دستگاه های اجرایی و به ویژه اس��تانداری اصفهان این 
مشکل به زودی مرتفع ش��ود. وی اظهار داشت: تقویت 
ش��بکه حمل و نقل عمومی برای کنترل مشکل ترافیک 
اصفهان نیز از دیگر برنامه های ش��ورای اس��المی شهر 

اصفهان است. 
رییس شورای اس��المی شهر اصفهان اش��تغال جوانان 
را از دیگر برنامه های ش��ورای چهارم دانست و گفت: با 
تقویت حوزه گردشگری به لحاظ زیرساختی و روبنایی 
می توانی��م به می��زان قابل توجه��ی در ایجاد اش��تغال 
 نقش آفرینی کنیم و زخم بی��کاری را در اصفهان التیام 

بخشیم.
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گشتی در اخبار
آغاز بازگشت حجاج ایرانی از ۲۸ مهرماه

 به گزارش خبرگزاری ایمنا، معاون فرودگاهی ستادهای سازمان حج و زیارت در عربستان از 
آغاز پروازهای بازگشت حجاج ایرانی از ۲۸ مهرماه به به ایستگاه های پروازی کشور خبر داد. 

حسن سرخوش اظهار داشت: کل حجاج ایرانی طی۱۸۲ پرواز به کشور بازخواهند گشت.
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فرمانده نیروی انتظامی از برخورد پلیس با سه گروه از بدحجابان 
عمدی، گروه های سازمان فساد و افراد با پوشش زننده خبرداد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با  ایسنا درمورد رویکرد 
نی��روی انتظامی در اجرای ط��رح عفاف و حجاب گفت: اساس��ا 
در طرح عفاف و حجاب، ۲6 دس��تگاه دارای مس��ئولیت هستند 
و در این می��ان در طرح عفاف و حجاب۲3 وظیف��ه برای ناجا در 
نظر گرفته ش��ده که متولی ابتدایی این طرح، ش��ورای فرهنگ 
عمومی در وزارت ارشاد بود و پس از آن سه سال بعد از دولت اول 
احمدی نژاد، در یک جمع بندی مشخص ش��د که وزارت ارشاد 
جامعیت الزم برای اعمال مقررات ندارد و به همین دلیل مدیریت 

این طرح به وزارت کشور داده شد.
وی با بیان ای��ن که احمدی نژاد در دوران محصولی، اساس��ا این 
طرح )عفاف و حجاب( را تبدیل به بخشنامه ای در راستای رعایت 
حقوق ش��هروندی کرد، گفت: فکر نکنم چی��زی از طرح عفاف و 
حجاب باقی ماند و اگر مانده بود، بسیار کمرنگ و حتی بی رنگ 
شد و یکی دو جلسه هم بیش��تر در وزارت کش��ور در این راستا 
تشکیل نشد و بعد از آن آقای افشار معاون اجتماعی وزارت کشور 
شخصا تدابیری از وزارت کشور می گرفتند و از دستگاه ها پیگیری 
می کردند، اما در حال حاضر رحمانی فضلی با من تماس گرفت 
و از آنجایی که در جریان سوابق نبود، به ایشان توصیه کردم که 
س��وابق را مطالعه کنند. اما در این تماس اعالم کردم که مسئول 

شما هس��تید و از ما س��ؤال نکنید و ما آمادگی داریم که در یک 
جلسه وضعیت این طرح در گذش��ته و حال را مرور کنیم و بسته 

به نظر آنها است، چرا که مسئول این طرح وزارت کشور است.

ناجا نمی تواند يک تنه مبارزه کند
وی افزود: من در این تماس تلفنی به رحمانی فضلی عنوان کردم 
که شما به ما بگویید چکار کنیم؟ اصال بگویید هیچ کاری نکنید. 
هر چند که نمی توانند بگویند، چرا که هر دستگاه باید به وظایف 
خود عمل کند و ناجا نیز ۲3 وظیفه دارد که وزارت کشور می تواند 
بگوید چطور انجام بده، اما نمی تواند بگوی��د که انجام نده. به هر 
حال ما آماده هس��تیم که از نظرات کارشناس��ان در این زمینه 
اس��تفاده کرده و به نظرم سخنان وزیر کش��ور در بجنورد مبنی 
بر حفظ کرامت انس��انی و تکیه بر ابعاد فرهنگی، سخن درست 

و خوبی است.
فرمانده ناجا گفت: بارها به نیروی انتظامی انتقاد شده که چرا کار 
فرهنگی نمی کنید یا کالس آموزش��ی و حتی فیلم نمی سازید؟ 
ناجا ک��ه نمی تواند یک تنه مب��ارزه کند. بحث ها ب��ه اینجا ختم 
نمی ش��ود. گاهی انتقاد می کنند که چ��را ویترین های مغازه ها 
را پوشش نمی دهید و پاسخ ما این اس��ت که وزارت بازرگانی یا 
صنف مربوطه باید ای��ن کار را انجام ده��د و وزارت مربوطه باید 
ضابطه گذاری کند. چطور هنگامی که یک مؤسس��ه می خواهد 

ارتقا بگیرد، جدولی از بایدها و نبایدها پیش روی او می گذارند، اما 
نمی توانند یک ویترین را کنترل کنند.

وی افزود: وقت��ی احمدی نژاد، ای��ن طرح را قبول ن��دارد، برای 
وزرایش هم هزینه بر بود و بر همین اس��اس ناجا در میدان تنها 
ماند، اما به نظر می رس��د این دولت تصمیم گرفته که در اجرای 
این قانون وارد ش��ود و مس��ئولیتش با خودش اس��ت و ما با آنها 
هماهنگ عمل می کنیم و خوشحال هم می شویم که عمده این 

طرح ایجابی باشد.
احمدی مقدم با بیان این که در حال حاضر مسأله ای که در دستور 
کار ناجا در این طرح قرار دارد، برخورد با گروه های فساد سازمان 
یافته است که در قالب شو و پارتی اقدام به ایجاد گروه های فساد 
اخالقی و انحرافات فکری می کنند، گفت: درمورد پوشش هم فعال 
روی دو مسأله تأکید وجود دارد و فعال معارضی به پا نخاسته است 
که یکی از آنها کشف حجاب اس��ت که برخی افراد تجری کرده 
و روسری شان را کنار می گذارند. البته روی سخن من با افرادی 
نیست که روسری شان سهوا افتاده و گروه سوم افرادی هستند که 
دارای پوشش زننده ای هس��تند، به گونه ای که گاهی دیده شده 
که مانتوی خفاشی یا عبایی را روی کول خود می اندازند و از باال 
تا پایین بدنشان به شکل زننده ای مشخص است که این مسائل با 
فرهنگ و اخالق جامعه ما سازگار نیست و در حال حاضر روی این 

سه گروه متمرکز می شویم.
وی افزود: حت��ی در رابطه ب��ا آن زنی که چندی پیش توس��ط 
مأموران نی��روی انتظامی در برج میالد م��ورد تذکر قرار گرفت، 
باید بگویم اعتراض��ش بجا بوده و من نی��ز از پلیس تهران بزرگ 
درخواست ارس��ال س��وابق را کرده و خود من نیز انتقاد کرده ام 
که اتفاقا این فرد از آن دسته مصادیق نبود که باید با آن برخورد 
ش��ود و قابل اغماض بود و جزء مصادیق وقیح نبود و مأموران ما 
س��ختگیری کردند و از آنها خواستم که نسبت به دلجویی از این 

زن اقدام شود.
احمدی مقدم با بیان این که باید بپذیرید که تعیین مصادیق در 
صحنه عمل بسیار س��خت اس��ت و ما نیز نمی توانیم انیمیشنی 
درست کنیم که مثال ش��لوار و جوراب باید این گونه باشد. گفت: 
تدبیر الزم اس��ت و شما توجه داشته باش��ید که این سخنان من 
عوارضی نی��ز دارد که برخی ممکن اس��ت به م��ن حمله کنند 
که ناجا عقب نش��ینی ک��رده و باید بپذیرید ک��ه عفاف و حجاب 
پیچیدگی های خاص خود را دارد و در جامعه ما نیز تعارض وجود 
دارد، به گونه ای که گروهی با اعمال فشار موافق و برخی مخالف 
هستند و اگر ناجا بخواهد در خط اعتدال حرکت کند، قطعا مورد 

انتقاد همگان قرار می گیرد.

ناجا نمی تواند يک تنه مبارزه کند

ناگفته های فرمانده ناجا از طرح عفاف و حجاب

آمارهایی ک��ه از مص��رف م��واد مخ��در و دخانیات منتش��ر 
ش��ده، از دو تغیی��ر حکای��ت دارد؛ افزای��ش مص��رف 
 کنن��ده های ک��م س��ن و س��ال قلی��ان و اقب��ال دوب��اره به 

هروئین.
به گزارش خبرآنالی��ن  این دو آم��ار را دو مس��ئول مبارزه با 
 دخانی��ات و مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در داده ان��د. همچنی��ن

 طه طاهری قائ��م مقام دبیرکل س��تاد مبارزه با م��واد مخدر 

در دی��دار با رییس کمیته مب��ارزه با مواد مخ��در ایتالیا گفته: 
برآوردها حاکی از آن اس��ت ک��ه هروئین ب��ه زودی به چرخه 
 مصرف مواد مخ��در بازمی گردد و بازار مصرف��ی اروپا را نیز فرا

 می گیرد.
 اما فرید براتی سده مدیرکل دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی با اشاره به این که میانگین تماس گیرندگان 
درباره موضوع »شیش��ه« با خ��ط ملی اعتی��اد 4۲/37 درصد 

بوده است، به ایس��نا گفت: شیش��ه عالوه بر این که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش یافته اس��ت، از ابتدای فروردین 
امس��ال نس��بت به ش��هریور ماه نیز دچار کاهش ش��ده، چرا 
ک��ه میانگین تماس گیرندگان شیش��ه در فروردین ماه س��ال 
 جاری4۸/43 درصد و در ش��هریور ماه 39/۲6 درصد رس��یده

 است.
 ۱5/37 درص��د تماس گیرن��دگان در ارتباط ب��ا تریاک،5/3 
درصد در ارتب��اط با هروئین، ۲/۲۲ درص��د در ارتباط با کراک 
 و ۱/75 درصد در ارتباط با حش��یش با خط ملی اعتیاد تماس

 گرفته اند.
مدیرکل دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد س��ازمان بهزیستی 
از افزایش روند مصرف هروئین نس��بت به س��ال های گذشته 
خبر داد و گفت: این در حالی اس��ت که هروئین در س��ال های 
گذشته پس از کراک رتبه چهارم را داش��ت، اما در شش ماهه 
 اول س��ال جاری جای خود را ب��ا کراک تغییر و به رتبه س��وم 

رسیده است.
برات��ی س��ده درم��ورد میزان مص��رف  م��واد مخدر توس��ط 
زن��ان و م��ردان ه��م گف��ت: 6/5۲ درص��د مصرف کنندگان 
زن و 93/4۸ درص��د مصرف کنن��دگان م��رد بوده ان��د. 7۲/7 
درص��د تماس گیرن��دگان زن و ۲3/3 تماس گیرن��دگان مرد 
۱۲ درص��د تماس گیرن��دگان خودش��ان  /47 ن��د، بوده ا
مصرف کنن��ده بوده ان��د و ۸7/53 درص��د تماس گیرن��دگان 
غی��ر مصرف کنن��ده ب��وده و در ارتب��اط ب��ا کس��انی ک��ه 
 مواد مخ��در مص��رف می کردند، با خ��ط ملی اعتی��اد تماس 

گرفته اند. 
 69/9۲ درص��د تماس گیرن��دگان همس��ر، م��ادر ی��ا خواهر 
معتادان بوده ان��د که از این می��زان 3۱/7۱درصد همس��ران 
مصرف کنن��دگان،۲7/73 درصد م��ادران مصرف کنندگان و 

۱0/4۸ درصد خواهران مصرف کنندگان بوده اند. 
به گفته او تهران، اصفه��ان، البرز، همدان و ف��ارس به ترتیب 
بیشترین تماس را با خط ملی اعتیاد و کهگیلویه و بویراحمد، 
ایالم، خراس��ان ش��مالی، قم و زنجان نیز ب��ه ترتیب کمترین 
تماس ها را با این خط در ش��ش ماهه اول س��ال جاری برقرار 

کرده اند.
 

افزايش مصرف کننده های کم سن و سال قلیان
از س��وی دیگر دبیرکل جمعیت مبارزه با اس��تعمال دخانیات 
هش��دار داد  تغییر موج مصرف کنندگان دخانیات در ایران در 

حال وقوع است.
 آم��ار مصرف کنن��دگان ب��االی40 س��ال در ح��ال کاه��ش 
 و مصرف کنن��دگان ۱۲ ت��ا ۱4 س��ال در ح��ال افزای��ش

 است.
محمدرضا مسجدی دراین باره به خبرگزاری نسیم گفت: آمار و 
گزارشات به طور واضح حاکی از پایین آمدن سن مصرف قلیان 
و سیگاردر کشور اس��ت و در برخی از مناطق کشور 40 درصد 
پس��ران و 30 درصد دختران تجربه کش��یدن قلیان را دارند و 
این آمار بسیار خطرناکی است و تهدیدی بزرگ برای سالمت 

جامعه محسوب می شود.

افزايش مصرف کننده های کم سن و سال قلیان

در برخی از مناطق 
کشور 40 درصد 

پسران و 30 درصد 
دختران تجربه 
 کشیدن قلیان
  را دارند و اين 

آمار بسیار 
 خطرناکی

 است
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صدور مجوز سقط برای مادران بیمار  و جنین دارای ناهنجاریکاهش محسوس دما از روز سه شنبه  هفته جاری

کارشناس مس��ئول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه 
به ورود سامانه پرفشار از س��مت شمال غرب کشور به استان 
اصفهان، وضعیت جوی این اس��تان به ص��ورت افزایش ابر، 
 وزش باد نس��بتا ش��دید و احتمال بارش پراکنده پیش بینی

 می شود.
لیال امینی گفت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر 
ورود سامانه پرفشار از سمت شمال غرب کشور به استان است 
که در روزهای دوشنبه و سه شنبه با ناپایداری هایی به صورت 

افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و احتمال بارش پراکنده در 
مناطق ش��مال غرب، غرب و تا حدودی مرکز اس��تان همراه 

خواهد بود. 
وی با اشاره به این که دما در۲4 ساعت آینده یک تا ۲ درجه 
افزایش می یابد، افزود: از روز سه شنبه، کاهش دما به صورت 
محسوس است. امینی خاطرنشان کرد: در۲4 ساعت آینده، 
دمای شهرس��تان اصفهان در گرم ترین  ساعات به ۲۸ درجه 
 س��انتیگراد و در خن��ک ترین  س��اعات به 9 درج��ه خواهد

 رسید. 
این کارشناس مسئول پیش بینی هوای اصفهان تصریح کرد: 
در این مدت، گرم ترین نقطه در استان اصفهان، خوروبیابانک 
با دمای3۲ درجه و خنک ترین  نقطه، دهاقان با دمای 5 درجه  

سانتیگراد پیش بینی می شود. 
وی به وضعیت جوی شهر اصفهان در سه روز آینده اشاره کرد 
و اظهار داشت: آسمان اصفهان برای امروز به صورت صاف و 
غبار صبحگاهی، در بعدازظهر گاهی وزش باد، روز یک شنبه، 
صاف و غبار صبحگاه��ی، در بعدازظهر گاه��ی لکه های ابر و 
وزش باد و برای روز دوشنبه کمی ابری، در بعدازظهر افزایش 
ابر و وزش باد نسبتا شدید و احتمال بارش پراکنده پیش بینی 

شده است. 

رییس پزشک قانونی استان اصفهان گفت: مجوز سقط جنین 
برای مادران بیم��ار صعب العالج و جنی��ن دارای ناهنجاری 

صادر می شود.
علی س��لیمانپور در گفتگو با خبرنگار ف��ارس در اصفهان در 
پاسخ به این سؤال که از اوایل س��ال جاری تاکنون چند نفر 
مجوز سقط درمانی را دریافت کرده اند، اظهار داشت: در شش 
ماهه اول سال۱39۲، تعداد ۲4۱ نفر برای دریافت مجوز سقط 
درمانی به اداره کل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان و مراکز 

تابعه مراجعه و ۱۸7 نفر از آنها مجوز س��قط درمانی دریافت 
کرده اند.وی در ادامه  افزود: تعداد متقاضیان سقط درمانی در 
شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 

درصد رشد داشته است.
رییس پزش��ک قانونی اس��تان اصفه��ان خاطرنش��ان کرد: 
پزشک قانونی در صورتی اقدام به صدور مجوز سقط درمانی 
می کند که جنین واجد ناهنجاری و یا مادر مبتال به بیماری 
صعب العالج هم��راه با خطر جانی در صورت ت��داوم بارداری 

باشد.
وی با اشاره به این که سازمان پزشک قانونی به عنوان متولی 
بررسی درخواست ها و صدور مجوز س��قط درمانی محسوب 
می شود، بیان کرد: در صورتی که جنین دارای ناهنجاری های 
مادرزادی و یا عقب افتادگی ذهنی باشد و یا ادامه بارداری برای 
سالمتی جانی مادر خطرناک باشد، مجوز سقط جنین را این 

سازمان صادر می کند.
سلیمانی در پایان تأکید کرد: احراز ش��رایط یاد شده منوط 
به تأیید متخصصان معتمد پزشکی قانونی بوده و در صورت 
وجود این ش��رایط، تنها زمانی که سن حاملگی بیش از چهار 
 ماه نباش��د مجوز س��قط درمان��ی در پزش��کی قانونی صادر

 خواهد شد.



چهره روزيادداشت

 ذوب آهن اصفهان 
واحد نمونه كشوري شد

در مراسم روز جهاني استاندارد ،  ذوب آهن اصفهان به عنوان واحدنمونه 
كشوري از سوي سازمان ملي استاندارد معرفي شد و لوح و تنديس ويژه 
آن توسط معاون اول ريیس جمهور به دكتر سعد محمدي مديرعامل اين 

شركت اهدا گرديد.  
ذوب آهن اصفهان با تولید مقاطع س��اختماني بسیار مرغوب موفق شد 
به لحاظ كیفیت محصوالت در صدر صنايع كشور قرار گیرد. اين شركت 
همچنین در بخش آزمايش��گاه مركزي نیز عنوان واحد نمونه در سطح 
كشور را به دس��ت آورد تا تنها شركتي باش��د كه در مراسم روز جهاني 
استاندارد دو عنوان مهم كس��ب مي كند.  مراسم روز جهاني استانداردبا 
شعار » استانداردهای بین المللی - تضمین كننده تغییر مثبت« با حضور 
دكتر جهانگیري مع��اون اول ريیس جمهور، مهن��دس نعمت زاده وزير 
 صنايع و معادن و جمعي از مديران و مس��ئولین صنايع و س��ازمان هاي

اقتصادي كشور 22 مهر ماه در سالن همايش هاي صدا وسیما برگزار شد و 
واحد هاي تولیدي برتر  در امر كیفیت و رعايت استانداردها معرفي شدند.

 درصددكاهش میزان آب
 به حساب نیامده هستیم

مهندس هاشم امینی مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ديدار هیأت ژاپنی كه پیرامون بررسی نشت يابی شبکه آب به استان 
اصفهان سفر نمودند خاطرنشان ساخت : در س��الهای اخیر وقوع پیاپی 
پديده خشکس��الی در اس��تان اصفهان محدوديت منابع آبی را در اين 
منطقه رقم زده است . اين در حالیست كه قدمت شبکه آبرسانی در استان 
اصفهان فرسودگی شبکه آب را هم بدنبال داشته كه اين امر موجب نشتی 
شبکه های آب در اصفهان گرديده است. ريیس هیأت مديره و مديرعامل 
شركت آب و فاضالب با بیان اين كه ژاپنی ها در نشت يابی شبکه های آب 
از فناوری روز برخوردار هستند اظهار داشت: بررسی های به عمل آمده 
بیانگر آن است كه ژاپنی ها با بهره گیری از تکنولوژی نوين، میزان آب به 
حساب نیامده را از طريق نشت يابی به حداقل رسانده اند، بر اين اساس 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد با تعامل با كارشناسان 
ژاپنی میزان آب به حساب نیامده را در استان اصفهان به حد استانداردهای 
تعريف شده برساند و بدين تربیت نسبت به حفظ منابع آبی و كاهش پرت 
شبکه و خطوط انتقال اقدام می شود. مهندس هاشم امینی بهره گیری از 
تکنولوژی روز دنیا و فراگیری دانش روز در زمینه نشت يابی را مهم ترين 
عامل در كاهش میزان آب به حساب نیامده دانست و گفت: مسئوالن امر 
در شركت آب و فاضالب استان درصدد هستند عالوه بر تجهیز اين شركت 
به تکنولوژی نوين در زمینه اصالح شبکه و انشعابات فرسوده آب از طريق 
آموزش كارشناسان، دانش و فناوری نوين الزم را در اين زمینه به دست آوردند.

 رونق كشاورزي بادرود  
با برگزاري جشنواره انار

ريیس شوراي اسالمي شهر بادرود گفت: برگزاري جشنواره انار موجب 
جذب بیشتر صادركنندگان اين محصول از استان هاي مختلف به بادرود 

شده كه نتايج خوبي در فروش محصوالت كشاورزان داشته است.
 محسن نوين بخت در حاشیه برگزاري هفتمین جشنواره انار در بادرود 
به مهر گفت: اين جشنواره از سال 1384 با هدف معرفي محصول انار اين 
شهر و جاذبه هاي گردشگري منطقه كويري هرسال  با ايجاد غرفه هايي 
در میدان ورودي بادرود برگزار مي شود. وي افزود: امسال اين جشنواره 
 از تاري��خ 25 مهرماه آغاز ش��ده و در س��وم آبان ماه ب��ه كار خود خاتمه 

مي دهد.

خودروسازان با شركای 
خارجی مذاكره می كنند

دبیر انجم��ن خودروس��ازان با اش��اره به توصی��ه وزير 
صنعت برای مذاكره با خودروس��ازان خارجی، تحريم ها 
و خودروه��ای قديمی را دلیل اصل��ی نارضايتی مردم از 
خودروهای داخلی دانس��ت و گفت: برای به روز رسانی 

استراتژی خودرو، منتظر نتايج مذاكرات 1+5 هستیم.
احمد نعمت بخ��ش درمورد وضعیت اجرای اس��تراتژی 
صنعت خودرو توس��ط ش��ركت های خودروساز داخلی، 
اظهار داشت: استراتژی صنعت خودرو در سال های قبل 
تدوين شد كه مهم ترين هدف آن، تولید خودروی رقابتی 

از طريق ارتقای كیفیت و قیمت بود.
وی ادامه داد: بر اساس اس��تراتژی صنعت خودرو بايد تا 
افق1404، پنج پلت فرم جديد در كشور تعريف و تولید 
شود كه دو پلت فرم بايد توسط خودروسازان داخلی و سه 
پلت فرم نیز بايد از طريق همکاری با شركت های خارجی 

طراحی و تولید شوند.
نعمت بخش با بیان اين كه تحريم ها، اجرای اس��تراتژی 
صنعت خودرو را مقداری تحت الش��عاع قرار داده است، 
تصريح كرد: اين مسأله باعث شد همکاری ايران خودرو و 
سايپا با طرف های خارجی خود كاهش يابد كه امیدواريم 
با رفع تحريم ها، اين مشکل برطرف شود. وی توضیح داد: 
در عین حال، پلت فرم های تیبا، رانا و دنا در داخل تعريف 
ش��د كه البته طراحی اين پلت فرم ها نی��ز هزينه  زيادی 
دربر داشت. وی افزود: در اين صورت، درمورد استراتژی 
صنعت خودرو جلساتی را تش��کیل خواهیم داد و نتیجه 

آن را به شورای سیاستگذاری خودرو اعالم می كنیم.

قیمت مرغ افزايش نمی يابد
با توجه به اين كه اتحاديه مرغداران گوشتی اعالم كرده 
بود كه وزارت جهاد كشاورزی قیمت مرغ را بررسی كرده 
و نتايج آن را در راستای افزايش قیمت اين كاالها در ستاد 
تنظیم بازار اعالم می كند، س��خنگوی ستاد تنظیم بازار 
گفت: طرح موضوع تغییر قیمت را برخی افراد براساس 

منافع شخصی مطرح كرده اند.
علی پوركاوه س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار در گفتگو با 
ايسنا، درباره احتمال افزايش قیمت مرغ در ستاد تنظیم 
بازار گفت: بررسی قیمت مرغ به هیچ وجه در دستور كار 
نیس��ت. وی ادامه داد: مرغداران حرف خود را می زنند، 
ولی ستاد تنظیم بازار هیچ برنامه ای برای افزايش قیمت 

مصوب مرغ ندارد.

 ستاد راه گشايی  مجاری 
قانونی برای ورود كاال 

 امضای اوباما؛جهش 
45 دالری قیمت طال

ريیس اتحاديه تعمیركنندگان و فروشندگان تلفن همراه اصفهان گفت: بايد 
عالوه بر ستاد مبارزه با قاچاق كاال، ستادی نیز به نام راه گشايی مجاری قانونی 
برای ورود كاال راه اندازی ش��ود تا نظارت دقیق و صحیحی بر واردات كاال در 
كشور انجام گیرد. مجید ساطعی با اشاره به وضعیت بازار موبايل در اصفهان 
اظهار داشت: هم اكنون فقط چند شركت اجازه واردات گوشی تلفن همراه به 
كشور را دارند كه اين اقدام ضربه سنگینی به بازار اين محصول می زند و نوعی 

تحريم داخلی به حساب می آيد.  
ساطعی گفت: بايد عالوه بر ستاد مبارزه با قاچاق كاال ستادی نیز به نام راه گشايی 
مجاری قانونی برای ورود كاال راه اندازی شود تا نظارت صحیحی بر واردات كاال 

در كشور انجام و مشکالت واردات تلفن همراه كشور نیز برطرف شود.  

با تصويب طرح افزايش س��قف بدهی های دول��ت آمريکا، قیمت جهانی 
طال بیش از 45 دالر افزايش يافت.  مجلس نمايندگان آمريکا در آخرين 
فرصت مقرر، طرح افزايش س��قف اس��تقراض دول��ت را تصويب كرد. با 
تصويب اين طرح و پس از آن كه به امضای ب��اراک اوباما ريیس جمهور 

آمريکا رسید، عمال تعطیلی16 روزه دولت به پايان  رسید.
در پی پايان بحران مالی دولت آمريکا با افزايش سقف بدهی های دولت، 
ارزش برابری دالر آمريکا در مقابل ارزهای عمده جهان كاهش يافت. به 
عنوان نمونه ارزش برابری دالر در مقابل يورو حدود 78 صدم درصد تنزل 
كرد، لذا قیمت جهانی هر اونس طال با بیش از 45 دالر افزايش از 1275 

دالر به 1320 دالر جهش كرد.

اخبار كوتاه

اخبار ويژه 

4
تحلیلوضعیتمسکنروستاییاصفهانسالآیندهاعالممیشود

كارشناس مسئول فنی واجرايی طرح آمارگیری مسکن روستايی اصفهان گفت: نتايج نهايی و تحلیل وضعیت و 
میزان استحکام مسکن های روستايی در اصفهان، سال آينده اعالم می شود. وی اظهار داشت: نتايج اين طرح به 
صورت كشوری، استانی وشهرستانی است و بر اساس آن می توان اطالعات تخصصی ساختمان را اعالم نمود.

 توافق دولت و مجلس برای
 حذف يارانه ثروتمندان تا پايان سال

رییس کل بانک مرکزی 
 ولی اهلل سیف

صادقانه سخن گفتن و شفاف سازی از مسائل و مشکالت كشور بزرگ ترين 
مزيت و امتیاز دولت تدبیر و امید است. بودجه سال1393 در حال شکل گیری 
است كه در اولین قدم، بودجه سال92 ترمیم و  از210 هزار میلیارد تومان 
به 157 هزار میلیارد تومان كاهش يافت. توافق مجلس و دولت تا پايان 
سال برای حذف يارانه بعضی از دهک های ثروتمند و مرفه جامعه  صورت 
گرفته و مردم ايران نیز پذيرش اين امر را به خوبی درک كرده اند و زمینه 
اجتماعی اين اقدام فراهم شده 
اس��ت. ش��عار اقتص��اد بدون 
نفت در كشور به مرحله عملی 
رسیده و در حال حاضر واردات 
و صادرات كشور بدون اتکا به 
فروش نفت در حال انجام است 
كه اين  اتفاق يک قدم اساسی  
در اقتصاد و تولید كشور است.
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استاندار اصفهان با اشاره به بحران كم آبی كه در حال حاضر وجود 
دارد از مردم استان خواس��ت تا به صورت جدی در مصرف آب 
صرفه جويی كنند. به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، 
رسول زرگرپور در مراسم مانور مشترک امداد و درمان، با اشاره 
به تاريخچه تشکیل مديريت بحران در كشور اظهار داشت: كشور 
ما روی كمربن��د زلزله آلپ- هیمالی��ا و همچنین روی كمربند 
خشکی دنیا واقع شده است.استاندار اصفهان كاهش بیش از حد 
آب پشت سد را خطرناک دانست و از احتمال ترک برداشتن آن 
خبر داد و گفت: اگر اتفاق خاصی نیفتد، تونل س��وم كوهرنگ تا 
پايان آبان ماه راه اندازی خواهد شد كه می تواند بخشی از كم آبی 

را جبران نمايد.
رس��ول زرگرپور در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان تصريح 
كرد: بر اساس برنامه توس��عه در حوزه زاينده رود تا سال 1404 
حدود يک میلیارد مترمکع��ب كمبود آب داري��م و اگر تمامی 
طرح های عمرانی آبی در استان اجرا گردد، تنها نیمی از نیاز آبی 

استان مرتفع می گردد.
      فضای جذب سرمايه گذاران در اصفهان ايجاد شود

اس��تاندار اصفهان گفت: در حال حاضر س��رمايه گذاران برای 
سرمايه گذاری در اس��تان از فضای امنیتی و سیاسی مناسب 
برخوردار نیستد و ضروری اس��ت كه  اين فضا برای آنها ايجاد 
شود. رس��ول زرگرپور ديروزبا حضور در جلسه علنی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان با بیان اينکه طی 10 س��ال گذشته 

برنامه ريزی های كالن  سرمايه گذاری های كشور در شهرهای 
اصفهان، مش��هد، ش��یراز و تهران صورت گرفته است، افزود: 
متاسفانه شهر اصفهان به لحاظ جذب سرمايه های كالن كشور 
موفق نبوده و بیشتر س��رمايه ها در شهرهای ش��یراز و تهران 

هزينه شده است.
وی ايجاد بستر مناسب برای سرمايه گذاری را ضروری دانست 
و ادامه داد: در ح��ال حاضر تمام بحث هاي��ی كه در خصوص 
جذب س��رمايه گذار داخلی و خارجی دنبال می شود فقط در 
حد حرف و در فضای مجازی بوده اس��ت و اين در حالی است 
كه بايد كامال ملموس و واقع گرايانه به اين موضوع توجه شود.

اس��تاندار اصفهان با اش��اره به ايجاد فضای مناس��ب امنیتی 
و سیاس��ی برای حضور س��رمايه گذاران داخلی و خارجی در 
اصفهان، افزود: بخشی از امنیت شهری در اصفهان به واسطه 
قوانینی است كه در جلسات شورای اسالمی تصويب می شود و 
در اين راستا اعضای اين شورا بايد تمام تالش خود را در تصويب 
قوانین مناسب برای جذب س��رمايه گذاران به كار گیرند.وی 
اظهار داشت: در حال حاضر سرمايه گذاران اصفهانی در شیراز 
و اصفهان سرمايه گذاری می كنند و مسئوالن نبايد اجازه دهند 

اين سرمايه ها از استان خارج شود.
      قوانین شهری جذب سرمايه  گذار بازبینی شود

زرگرپور با بیان اين ك��ه تغییر قوانین و ضواب��ط فعلی حاكم 
بر امنیت فضای اقتصادی اس��تان نیز بايد م��ورد بازبینی قرار 

گیرد، اظهار داش��ت: مس��ئوالن بايد باور داش��ته باش��ند كه 
س��رمايه گذاران نبض اقتصاد كشور هس��تند و ضروری است 
كه برای حمايت از آنها قوانی��ن زمانبر و كاغذبازی  های اداری 
را كاهش دهند تا س��هولت الزم برای پیگیری كارهای اداری 

سرمايه گذاران ايجاد شود.
وی با تأكید بر اين كه استان 
اصفهان س��رمايه پذيرترين 
استان كش��ور اس��ت، ادامه 
داد: اين درحالی است كه در 
آخرين آمار به دس��ت آمده 
اين اس��تان به لح��اظ جذب 
س��رمايه گذاری در دو رتب��ه 
آخر اس��تان های كشور قرار 

دارد.
اس��تاندار اصفهان با اشاره به 
آمادگی ش��هرداری اصفهان 
برای جذب س��رمايه گذاری 
داخل��ی و خارج��ی گف��ت: 
شورای اسالمی شهر اصفهان 
بايد در اي��ن زمینه همکاری 
الزم را ب��ا اين ارگان داش��ته 

باشد.
وی در خصوص حل مشکل ترافیک ش��هر اصفهان نیز اظهار 
داشت: تمام تالش خود را در راستای حل معضالت ترافیکی به 
كار خواهم بست و اعالم آمادگی می كنم كه تمام بوروكراسی 

حل مشکالت ترافیکی شهر اصفهان را مرتفع كنم.
      بالتکلیفی 13 هزار خانه تاريخی در اصفهان

زرگرپور در ادامه با بیان اين كه در حال حاضر وجود 13 هزار 
خانه تاريخی در ش��هر اصفهان و جايگیری آنها در طرح های 
ساخت و ساز شهرداری اين شهر مشکالتی را ايجاد كرده است، 
افزود: در نظر داريم با انتخاب مديری اليق برای سازمان میراث 
فرهنگی استان هر چه زودتر مشکالت میراث فرهنگی استان 

اصفهان را بررسی و به آنها رسیدگی كنیم.
وی تکمیل طرح های نیمه تمام ش��هر اصفهان را نیز از ديگر 
اولويت های دولت يازدهم در شهر اصفهان دانست و ادامه داد: 
شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان علیرغم اين كه ظاهرا 
وظیفه ای در قبال طرح های نیمه تمام ش��هر اصفهان ندارند، 
ولی به دلیل وظیفه ذاتی كه دارند بايد خود را مسئول طرح های 
نیمه تمام بدانند و تمام تالش خود را در اين راستا به كار گیرند.

استاندار اصفهان: مردم اصفهان در مصرف آب صرفه جويی كنند

تونلسومکوهرنگتاپایانآبانماهراهاندازیخواهدشد

ريیس جمهور با هش��دار نس��بت به لزوم حل مش��کل بیکاری و مواجه ش��دن كش��ور با 
پدي��ده بی��کاری جوان��ان تحصیلک��رده اع��الم ك��رده اس��ت، ت��ا زمان��ی كه مش��کل 
بیکاری در كش��ور حل و فصل نش��ود، هی��چ يک از تصمیم��ات فرهنگی ام��کان تحقق 
نخواه��د داش��ت. در عین ح��ال، عل��ی ربیعی وزي��ر كار نی��ز با اع��الم بی��کاری حدود 
 1 میلی��ون و 300 هزار تحصیلکرده دانش��گاهی گفته اس��ت: كش��ور با بح��ران بیکاری 
ف��ارغ التحصی��الن مواج��ه اس��ت. ب��ه گ��زارش خبرن��گار مه��ر، يک��ی از مه��م ترين 
مس��ائل و موضوعات��ی ك��ه در ط��ول حداقل ي��ک و نیم ده��ه اخیر ب��رای خان��واده ها 
به وجود آم��ده، بحران بی��کاری جوانان و ب��ه ويژه فارغ التحصیالن دانش��گاهی اس��ت. 
 دول��ت ه��ای گذش��ته ب��ا وج��ود انج��ام برخ��ی ت��الش ه��ا و س��رمايه گ��ذاری ه��ا
 در اي��ن ب��اره ب��ه دلی��ل آنچ��ه ك��ه از آن ب��ه عن��وان اج��رای برنام��ه ه��ای

 ناهماهنگ و بی هدف نام برده می شود، نتوانستند در زمینه مهار نرخ بیکاری جوانان به ويژه 
تحصیلکرده های دانشگاهی موفق باشند. اين موضوع در آمارهای ارايه شده از سوی مركز 
آمار ايران نیز قابل مشاهده است، به نحوی كه در دوره 8 ساله فعالیت دولت های نهم و دهم، 

فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در كشور حداقل10 درصد بوده است كه 
فاصله قابل تأملی محسوب می شود.

      نرخ بیکاری جوانان، 2 برابر بیکاری عمومی
به عبارت س��اده ت��ر در حالی كه به نظر می رس��د كارجوي��ان تحصیلکرده بايد ش��رايط 
مناس��ب ت��ری را ب��رای ورود به بازار كار كش��ور داش��ته باش��ند، ام��ا آمارها م��ی گويد 
چنی��ن نیس��ت و هجوم ده��ه های اخی��ر جوان��ان به دانش��گاه ه��ا و درياف��ت مدارک 
گوناگ��ون تحصیلی نتوانس��ته اس��ت كم��ک چندانی ب��ه آنه��ا در ورود به عرص��ه بازار 
كار كش��ور داش��ته باش��د كه البته اين مس��أله مربوط به همه تحصیلکرده ها نیس��ت و 
 اف��راد بس��یار زيادی نی��ز اگ��ر وارد دانش��گاه نم��ی ش��دند، امروز نم��ی توانس��تند در 
جايگاه های مناسب شغلی قرار بگیرند. در دولت های سابق معموال ناهماهنگ بودن آموزش 
های تئوريک دانشگاهی با نیازهای بازار كار، بی توجهی به رشته های مورد نیاز جامعه، تربیت 
صرف دانشجو بدون ظرفیت سنجی و...  به عنوان مهم ترين داليل بیکار ماندن هزاران فارغ 

التحصیل دانشگاهی كشور نام برده می شود.

      داليل بیکار ماندن فارغ التحصیالن
طبق آمارهای موجود در فاصله س��ال های 84 ت��ا 91 از مجموع 2/6 ت��ا 3 میلیون بیکار 
كش��ور،1/7 تا حدود2/2 میلیون نفر در س��نین 15 تا 29 سال قرار داش��ته اند؛ به عبارت 
ديگر، كشور در 8 سال گذشته در پیک تقاضای كارجويان برای كار قرار داشته و طبق گفته 
كارشناسان، فشار تقاضا برای ورود به بازار كار تا حداقل نیمه دهه90 نیز ادامه خواهد يافت. 
حسن روحانی ريیس جمهوری در ماه های گذش��ته در خالل اعالم برنامه های خود برای 
اداره كشور، موضوع بیکاری جوانان را نیز مورد تأكید قرار داد و عنوان كرد می توان در قالب 

يک برنامه دقیق و عملیاتی به وضعیت بیکاری جوانان پايان داد. 
      روحانی: اگر بیکاری حل نشود...

ريیس جمهور نیز در روزهای گذشته بار ديگر مسأله مهم بیکاری جوانان را به عنوان يک 
معضل داخلی كشور  دانست و گفت: توجه به آموزش و پرورش و مدارس بايد را در وهله اول 
و رسیدگی به وضعیت بیکاری كشور در مرحله دوم از اولويت های كاری در خصوص تدوين 

سند مهندسی فرهنگی كشور قرار گیرد. 

هشدار روحانی درباره وضعیت 1/3میلیون نفر

در حال حاضر 
سرمايه گذاران 

برای سرمايه گذاری 
در استان از فضای 
امنیتی و سیاسی 
مناسب برخوردار 
نیستد و ضروری 
است كه  اين فضا 

برای آنها ايجاد 
شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آراء 

و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   103/92/621/53 535  شماره 

تکلیف  تعیین  قانون  اختالف  حل  هئیت  آرائ  مفاد  بادرود  ثبت  اداره  رسمی  سند  فاقد 

ماده  حسب  بادرودکه  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 

دو  در  قانون   3 ماده  به  مستند  است  گردیده  صادر  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون  یک 

نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه 

شخص یا اشخاصی نسبت به آراء صادره اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی 

و در روستاها ار تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 2 ماه ا اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد 

محل وقوع ملک تسلیم نمایند و معترض باید ظرف این مدت از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 

محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل تسلیم و گواهی مربوط به ثبت محل 

بنماید. بدیهی است اقدامات ثبتی منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی 

که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست را دادگاه 

محل ارائه ندهد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- رای شماره 139260302022000254 مورخ 92/6/7 آقای غالمرضا خشنود فرزند حسین 

پالک  از  مفروز  فرعی  یکباب خانه بمساحت 202 متر مربع بشماره پالک 182  ششدانگ   –"

آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  بادرود  آباد  امیر  درمزرعه  واقع  -اصلی   200

حاج محمد بابائی .

2- رای شماره 139260302022000255 مورخ 92/6/7 خانم زهرا رجبی بادی فرزند ماشااله 

 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 162/70 متر مربع بشماره پالک 183 فرعی مفروز از پالک

 200 -اصلی واقع درمزرعه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسن شفیعیان.

فرزند  بادی  حیدری  علی  آقای   92/6/7 مورخ   139260302022000257 شماره  رای   -3

انبار بمساحت 113 متر مربع بشماره پالک 180 فرعی مفروز  یکباب  رمضانعلی ششدانگ 

از پالک 200- اصلی واقع درمزرعه امیر آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

علی نرجسیان .

4- رای شماره 139260302022000268 مورخ 92/6/7 آقای محمد حدادی فرزند علی محمد 

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 284/30 متر مربع بشماره پالک 181 فرعی مفروز از پالک 

خانم  مالک رسمی  از  الواسطه  مع  خریداری  بادرود  آباد  امیر  درمزرعه  واقع  اصلی   _200

فاطمه خودرآبادی

فرزند  بادی  حیدری  علی  آقای   92/6/7 مورخ   139260302022000295 شماره  رای    -5

رمضانعلی- ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه  بمساحت 48 متر مربع جهت الحاق به مجاور 

جنوبی پالک 48 فرعی بشماره پالک 179 فرعی مفروز از 200- اصلی واقع درمزرعه امیر 

آباد بادرود با حق عبور از پالک مرقوم  خریداری مع الواسطه از آقای علی نرجسیان

فرزند  بادی  شریفی  حسین  آقای   92/6/7 مورخ   139260302022000296 شماره  رای   -6

احمد آقا ششدانگ یکباب خانه بمساحت 414/60 متر مربع بشماره پالک 184 فرعی مفروز 

از پالک 200 - اصلی واقع درامیر آباد بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

احمد شریفی مقدم بادی
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/7/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/7/28 

رضا طویلی رئیس ثبت بادرود 

آگهي ابالغ اجرائیه

از  به شناسنامه شماره 2 صادره  فرزند مصطفي  آقای حسنعلي خراجي  به  660بدینوسیله 
شهرضا  متولد 1335 وخانم نرگس یوسفي فرزندجعفرقلي به شماره شناسنامه 984 صادره 
 629 شناسنامه  شماره  به  فرزندکمال  منوچهرآبادي  خراجي  وجالل  ازشهرضامتولد1360 
صادره ازشهرضامتولد 1354 که طبق ادرس متن سند و تقاضانامه ساکنین شهرضا خیابان 
شهیدیزداني کوچه امیرالمومنین منزل شخصي که برابر گزارش مأمور ابالغ نامبردگان در 
ابالغ می  اند  نگردیده  واقع  بودن آدرس مورد شناسائی  ناقص  به علت  آدرس هاي مذکور 
شود طبق سند رهنی شماره 167898مورخ1385/06/11 تنظیمی دردفترخانه  اسناد رسمی 
اقاي حسنعلي خراجي مبلغ ششصد و سی میلیون ریال )630,000,000  شماره 3 شهرضا 
ریال(ازتسهیالت بانک کشاورزی شعبه شهرضا استفاده نموده که درقبال تسهیالت مذکور 
تمامت ششدانگ یکبابخانه دوطبقه شماره 23/1695 واقع در سودآبادبخش یک ثبتی شهرضا 
ملکی خانم نرگس یوسفي )نسبت به دودانگ ( وآقاي جالل خراجي منوچهرآبادي )نسبت به 
چهاردانگ ( دررهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به 
مبلغ سیصدوشصت وشش میلیون ریال ) 366,000,000ریال( بابت اصل طلب، و مبلغ چهارده 
سودومتفرعات  ریال(   14,612,420 ریال)  هزاروچهارصدوبیست  میلیون وششصدودوازده 
تاتاریخ 06 / 03 / 1392 که از این تاریخ به بعدروزانه مبلغ دویست هزاروپانصدوچهل هفت 
بایگاني  ریال )200,547ریال ( جریمه تاخیر به آن اضافه می گردد ،صادرو وتحت شماره 
وبرابر  است  رسیدگی  درجریان  و  تشکیل  شهرضا  وامالک  اسناد  ثبت  9200060دراجرای 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا به 
استناد ماده 18-آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما 
یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز 

پس ازانتشار آگهی عملیات رائی جریان هد یافت .  

 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد مهدی یوسفیان

 آگهي ابالغ اجرائیه

663بدینوسیله به شرکت تعاوني نگین سبزمهیاران به شماره ثبت 606 ثبت شرکتهاي شهرضا 
طبق ادرس متن سند و تقاضانامه ساکن شهرضا ابتداي جاده زره وآقاي امراله صفي فرزند 
روح اله به شماره شناسنامه 344 صادره ازشهرضا متولد1331 که طبق ادرس متن سند و 
تقاضانامه ساکن شهرضا خیابان شهیدبهشتي پشت بانک سپه شعبه مرکزي شهرضامنزل 
مورد  تغییرمکان  آدرس  بودن  ناقص  علت  به  پست  مأموراداره  گزارش  برابر  که  شخصي 
شناسائی واقع نگردیده اند ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 17772مورخ1387/09/13 
سبزمهیاران  نگین  تعاوني  شرکت  شهرضا   145 شماره  رسمی  اسناد  دردفترخانه   تنظیمی 
بانک  2,475,000,000ریال(ازتسهیالت  ریال  میلیون  دومیلیاردوچهارصدوهفتادوپنج  مبلغ 
ششدانگ  تمامت  مذکور  تسهیالت  درقبال  که  نموده  استفاده  شهرضا  شعبه  کشاورزی 
ثبتی شهرضا ملکی مهدي  آبادبخش یک  قطعه زمین شماره 2/4448 واقع در مزرعه فضل 
یک  بخش  درابنیه  واقع   1  /  7141 شماره  طبقه  سه  یکبابخانه  انضمام ششدانگ  به  ملکیان 
قطعه  ششدانگ  یکصدوهشتادهزارسهم  تمامت  بانضمام  صفي  امراله  شهرضاملکي  ثبتی 
اصلي واقع دربخش یک ثبتی شهرضا ملکي   – زمین موات شماره 12 مجزي شده از 181 
مجیدملکیان دررهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه 
به مبلغ دومیلیاردوچهارصدوهفتادوپنج میلیون ریال 2,475,000,000ریال( بابت اصل طلب، 
و مبلغ هفتصدونه میلیون و هشتصدوچهل ویک هزاروچهارصدوهفتادریال) 709,841,470 
 1,375,000 مبلغ  بعدروزانه  به  تاریخ  این  از  که   1392  /  04  /  05 تاتاریخ  متفرعات  ریال( 
ریال جریمه تاخیر به آن اضافه می گردد ،صادرو وتحت شماره بایگاني 9200076دراجرای 
ثبت اسناد وامالک شهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است وبرابر قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا به استناد ماده 18-آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت درروزنامه 
ازانتشار آگهی  ده روز پس  زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت 
-  محمد  اسناد رسمی شهرضا  اجرای  واحد  یافت .  مسئول  اجرائی جریان خواهد  عملیات 

مهدی یوسفیان



 »هچل«  
در تاالر هنر

 طبیعت با رنگ آبرنگ 
در خانه هنرمندان 

به همت تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
وهمكاري گروه تئاتر دیگر،  نمایش » هچل « از ۲۶ مهر  ماه الی 9 آبان  به 
 روي صحنه رفت . میثم بكتاشیان با اعالم این خبر گفت: نمایش» هچل «

 به كارگرداني آقاي رهام بحیرایي و نویسندگي محسن رهنما مي باشد 
 و فرش��اد فهیمي، حامد احمد جو و الهام زنجاني بازیگ��ران این نمایش

 مي باشند. رییس تاالر هنر خاطرنشان ساخت: نمایش» هچل«  درباره 
چالش انس��ان ها در موقعیت هایي اس��ت كه از فرط تك��رار و روزمرگي 
به جزئي از زندگي تبدیل ش��ده اند، اما در ش��رایط خاص زندگي همین 

روزمرگي و تكرار ، باعث مي شود زندگي به مخاطره بیفتد   و ... .
گفتنی اس��ت این نمایش توانست در چهارمین جش��نواره نمایش های 

كمدی  اصفهان به عنوان نمایش برگزیده معرفی شود.

نمایشگاه نقاشی آبرنگ، در گالری خانه هنرمندان افتتاح شد.
مدیر خانه تجسمی حوزه هنری اس��تان اصفهان از افتتاح نمایشگاه نقاشی 
آبرنگ فرزین كالنتر معتمدی در خانه هنرمندان خبر داد و گفت: نمایشگاه 
آثار خانم فرزین كالنتر معتمدی در س��اعت17 بعدازظهر روز پنج شنبه ۲5 
مهرماه با حضور این هنرمند و دوستدار این هنر افتتاح شد. آزاده كوفگر افزود: 
این نمایشگاه شامل ۲5 اثر در ابعاد متفاوت و با موضوع طبیعت می باشد كه با 
تكنیک آبرنگ كار شده اند. وی خاطرنشان كرد:  این نمایشگاه از روز پنج شنبه 
۲5 مهرماه الی 30 مهرماه سه شنبه  در خانه هنرمندان اصفهان جهت بازدید 
عموم دایر می باشد. فرزین كالنتر معتمدی، فارغ التحصیل رشته ی فلسفه و 
منطق، نقاشی با مداد رنگی و پاستل را نزد اس��تاد احمد شكرانی فراگرفت و 

سپس نقاشی آبرنگ را نزد استاد ناصر نور محمدزاده آموخت.

یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی

خبر ویژه

سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
مقررات و فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر كه از 1۲ تا ۲۲ بهمن سال جاری  
برگزار می شود، منتشر شد. این دوره جش��نواره شامل سه بخش سینمای ایران، جهان و مسابقه  
مواد تبلیغی و اطالع رسانی است.فیلم های منتخب تا ۲0 دی ملزم به ارایه نسخه نهایی خواهند بود.
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فیلم اولی ها در جشنواره فیلم کوتاه 
س��ید محم��د طباطبای��ی در م��ورد 
رتبه هایی كه انجمن س��ینمای جوان 
اصفهان در سی امین جش��نواره فیلم 
كوتاه تهران كسب كرد، اظهارداشت: 
انجمن س��ینمای جوان اصفهان با سه 
فیلم از میان 10 فیل��م برگزیده فیلم 
اولی ها توانس��ت، باالترین امتیاز را به 

دست آورد.
وی اف��زود: غالمرضا جعف��ری با فیلم 
داس��تانی»بومرنگ«، محمد قضاوی خوراس��گانی با فیلم داستانی 
»رابطه«، سید امیررضا س��یدزاده با فیلم داستانی»سایه شک« هر 
سه از هنرجویان دفتر اصفهان بودند كه با ساخت نخستین فیلم خود 
توانستند در این دوره از جشنواره دیپلم افتخار را كسب كنند.رییس 
انجمن سینمای جوان اصفهان تصریح كرد: محسن روشن روان نیز 
با فیلم مستند »شهر آرام« به عنوان هنر جوی دفتر كاشان جزو 10 
فیلم اولی برگزیده بود. وی با اشاره به این كه در این مراسم از 9 استاد 
نمونه دفاتر انجمن های سینمای جوان سراسر كشور تقدیر شد، افزود: 
سیاوش گلشیری و احسان س��لطانیان هر دو از استادان و مدرسان 

انجمن سینمای جوان اصفهان بودند كه مورد تقدیر قرار گرفتند.

»ملک جمشید«  درصحنه 
سرپرست گروه تئاتر نقش هنر اصفهان 
گفت: نمایش» ملک جمشید« نوشته 
امیر مش��هدی عباس ب��ه كارگردانی 
حسن وحید دستجردی در آمفی تئاتر 
مجتمع فرهنگی صائب به روی صحنه 
می رود. مرتضی عل��ی اكبری نمایش 
»ملک جمش��ید«  را برخ��وردی بین 
شخصیت های بزرگ قصه های كودكانه 
در ادبیات ایران و جهان دانس��ت كه با 
همدلی و اتحاد رمز پیروزی و موفقیت را به دست می آورند. وی افزود: 
ای��ن نمایش ضم��ن زدودن روحیه ت��رس از كودكان و رس��یدن به 
خودباوری و اعتم��اد به نفس، تالش دارد صل��ح در دنیای قصه ها به 
وج��ود آورد. سرپرس��ت گ��روه تئاتر نق��ش هنر اصفهان مهش��ید 
علیرضایی، محمدمهدی ش��فیعی، جعفر محمدس��لیمانی، عباس 
نادری، پویا پرهیزكار، پریس��ا پورنادر، فاطم��ه موحدی راد، محمد 
فدایی و احسان شاكری پور را از نقش آفرینان این نمایش برشمرد.

گفتنی است این نمایش از )۲4 مهر ماه لغایت 3 آبان ماه( به مدت 10 
شب ساعت 19 در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری صائب واقع در 

خیابان صائب اجرا خواهد شد.

آلودگی سهم مردم ، منفعت برای 
دیگران

حس��ن اكلیلی در نشست س��ینماگران 
اصفهان با معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اظهار داشت: اگر مدیران فرهنگی 
شناختی نسبت به اصفهان داشته باشند 
بودجه های فرهنگی را كه به آن تخصیص 
می دهند و در حد و قامت همان استان در 

نظر می گیرند. 
وی افزود: در استان صنعتی و هنری ما، 
آلودگی ها را مردمش خورده و س��ود آن به استان های دیگرمی رسد و در 
حقیقت خواستار تخصیص درست بودجه ها هستیم و  اصفهان و هنرمندان 
 آن در واق��ع محلی برای لوكیش��ن  و حماالنی برای فیلم س��ازان تهرانی

 شده اند.

»ویر« در نوای بازار موسیقی 
آلبوم موسیقی »ویر« شامل آثاری از زنده یاد مسعود بختیاری منتشر شد.

»ویر« )در زبان بختیاری به معنای »یاد«(  آخرین اثراستاد است كه قبل 
از فوت خود قطعات این آلبوم را آهنگسازی و خوانده بود  كه  بعد از فوت  
 استاد،  ارژنگ سیفی زاده این آلبوم را با صدای استاد منتشر كرده است.

 اس��تاد بختیاری متخلص به عالء الدین از اولین كس��انی بود كه قبل از 
انقالب در گسترش و معرفی موسیقی بختیاری نقش بسزایی داشته است. 

از آثار او می توان به آلبوم موسیقی »مالكنون« و »آستاره« اشاره كرد.
در آلبوم »ویر« ملودی ها توسط بختیاری ساخته و اجرا شده است و در 

آن سازهای سنتی و محلی ایرانی با هم 
تركیب شده اند.

 این آلب��وم دارای 11 قطعه موس��یقی 
اس��ت كه خوانندگی و آهنگسازی آن 
 را زنده یاد مسعود بختیاری انجام داده

  و ارژن��گ س��یفی زاده سرپرس��تی و 
تنظیم این آلبوم را به عهده داشته است.

این آلب��وم را مرك��ز موس��یقی حوزه 
هن��ری و ح��وزه هن��ری چهارمح��ال 
ان��د. ك��رده  تهی��ه  بختی��اری   و 

 از مشت مال تا چاقو کشی
 در نقد! 

گ�روه فرهنگ - مش��ت م��ال! اتفاقا این كلم��ه عجیب 
 معادل ظریفی اس��ت برای نقد. در تعریف نق��د گفته اند :

 نش��ان دادن س��ره از ناس��ره ی��ا هم��ان نش��ان دادن 
 خوبی ها و ب��دی های اث��ر. در گذش��ته بیش��تر در ایران 
 افراد بر حاش��یه كتاب های بزرگان ش��رح می نوشتند كه 
گاهی این شرح از خود كتاب هم بیشتر می شد ولی گویا این 
شرح نویسی در ایران بیشتر رایج بود و نقد نویسی در اروپا. 
این كلمه مشت مال هم تعریفی دقیقی از نقد و یا شاید شرح 

را در برمی گیرد.
 نقد كه سعی دارد یک اثر را بررس��ی كند گاهی به نوازش 
آن می پردازد و گاهی مش��تی بر اعضای او می كوبد. اتفاقا 
بار ذهنی این واژه هم انگار مثبت تر از نقد است ؛ االن نقد را 
چیزی می دانند در مایه چاقوكشی و نّقاد را چاقوكش! ولی 
در مش��ت مال یا همان نقد هم كوبیدن و هم نوازش كردن 
هر دو رو به س��وی یک هدف دارد كه همان رفع خس��تگی 
اس��ت و در نقد خوب هم تعریف ها و هم ایراد گرفتن ها به 
سمت همان كعبه آمال است. جو حاكم بر هنر این مملكت، 
به وارونگ��ی كامل رس��یده و نیازی به اع��الم این وضعیت 
بحرانی از طریق مجریان خوش اخالق سازمان هواشناسی 
هم نیس��ت! چه او بخواهد نقد كند یا نه، كسی انتظار نقد و 

بررسی درست و استاندارد را نمی كشد. 
در این فض��ای وارونه، نق��د معنای رپرتاژ به خ��ود گرفته 
و اتفاق��ا ای��ن را دیگ��ر، هم��ان مخاطب ش��هر كوچكی 
 ك��ه رن��گ س��الن س��ینما را ندی��ده ه��م، می فهم��د.

وقتی »نقد« ب��ا »سیاس��ی كاری« و »هم��ه اظهاراتی كه 
ربطی به نقد و س��ینما و تلویزیون ندارد« اش��تباه گرفته 
می ش��ود، از آن سو وقتی »جس��ارت نقد« از منتقد گرفته 
می ش��ود، وقتی انجمنی با نام منتقدان ش��كل می گیرد و 
در آن عضوگیری بر اس��اس باال و پایین بردن آرا، صورت 
می گیرد، وقتی »منتقد ش��دن« مثل درجه تیمساری باید 
روی دوش هر نویسنده و خبرنگار مطبوعاتی كه ده، دوازده 
سال كار كرده، قرار گیرد فارغ از این كه نقد و نویسندگی 
و اظهارنظر و خبرنگاری و خبرنویس��ی هر كدام برای خود 
درجه و اعتبار دارند، وقتی ب��رای تولید انبوه منتقد در یک 
تش��كل نیمه دولت��ی، كالس می گذارند، از آن س��و وقتی 
منتقدانی داریم كه باید بنویس��ند و خانه نش��ین شده اند، 
 نمی توان در این هوا تنفس كرد و آن را دوس��ت داشت.   

این فضای دوست نداشتنی، آلوده تعارفات حاصل از عوض 
شدن تعریف هاست و دیگر كاری اش هم نمی شود كرد.

نشس��ت معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی با حضور مدی��ركل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان و 

سینماگران و هنرمندان استان برگزار شد.
حجت اهلل ایوبی در این مراسم با اشاره به حاكمیت فضای امید 
و نشاط بر جامعه اظهار داشت: بار سینمای ایران را به تنهایی 
نمی توان بلند كرد و سینما مانند اتومبیلی است كه در چاله ای 

افتاده و برای بیرون آوردن آن همه باید كمک كنند.
وی با اش��اره به نقش دولت ب��رای فرصت آفرین��ی در عرصه 
بین الملل در عرصه فرهنگ و هنر افزود: ظرفیت های بسیاری 
برای توسعه فرهنگ ایرانی در كشورهای خارجی وجود دارد 

كه زمینه های آن توسط دولت فراهم شده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با اش��اره به وضعیت 
سالن های سینما تصریح كرد: اخیرا تصمیم گیری هایی برای 
بهبود وضعیت سالن های كشور گرفته شده است و دولت قصد 

دارد در این زمینه كمک كند.
ایوبی گفت: تخصیص كمک های مالی دولت برای تولید اثرهای 
فاخر یک اقدام غیر كارشناس��ی اس��ت و الزم است كه دولت 

جدید تصمیمی برای توزیع عادالنه بودجه بگیرد.
وی با بیان این كه تزریق بودجه ه��ای كالن اثرات منفی روی 
روح و روان سینماگران داشته اس��ت، بیان كرد: اخذ عوارض 

باال از سینما داران ناعادالنه اس��ت و این در حالی است كه در 
كش��ورهای خارجی این عوارض به صندوقی برای حمایت از 

سینما داران ریخته می شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تأكید به این كه توزیع 
عادالنه بودجه و مردم ساالری فرهنگی از اهداف دولت تدبیر 
و امید است،گفت: تس��هیل منطقی امور یكی از سیاست های 
اصلی دولت تدبیر و امید است و باید در كوتاه ترین زمان ممكن 

به خواسته های سینماگران در این خصوص رسیدگی شود.
وی همچنین خطاب به هنرمندان عرصه س��ینمایی اس��تان 
اصفهان تصریح كرد: در تالشیم با توجه به منابع مالی مناسب 

از سوی دولت رابطه ای معقول را سامان دهی كنیم.
ایوبی همچنی��ن از باز تعری��ف نهادهایی همچون مؤسس��ه 
رس��انه های تصویری یا بنیاد فاراب��ی در دس��تور كار وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد.
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی همچنین از اس��تقرار 
دبیرخانه دایمی جش��نواره بین المللی فیلم كودک و نوجوان 
در اصفهان خبر داد و گفت: باید از چهره های شاخص سینمای 

كشور كه متعلق به اصفهان هستند نیز استفاده كرد.
در ادامه این گفتگو، حجت االسالم محمد قطبی صحبت های 
خود رابا بیان این كه اصفهان سینماگران بزرگی دارد آغاز كرد.

وی در ادامه، اظهارداشت: اصفهان با وجود ظرفیت های فراوانی 

كه در زمینه هنری و نیز نیروی انسانی هنرمند دارد، آمادگی 
تبدیل ش��دن به قطب س��ینمایی كش��ور را دارد و این امر در 
صورتی كه بسترهای رشد و حمایت از سوی مسئوالن فراهم 

شود، محقق می شود.
وی با بیان این كه اصفهان در زمینه رشد و تعالی سینما به ویژه 
در بخش های پژوهشی و منابع انسانی توان ویژه ای دارد، افزود: 
اصفهان در این زمینه می تواند به بدنه س��ینمای ایران كمک 
بسیاری كند. مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
تصریح كرد: البته ضعف هایی هم در بخش كارهای علمی در 
تولید و محتوا، س��ناریو و فیلمنامه و همچنین تدوین و تولید 
فیلم نامه وج��ود دارد. وی با بیان این ك��ه همین نقاط ضعف 
سبب شده ما از جایگاه مورد انتظار عقب بمانیم، بیان كرد: اگر 
بخواهیم یک انتقاد كلی نیز  امروز به سینما داشته باشیم، باید 

گفت، سینمای ما در فعل و گذشته توقف كرده است.
قطبی افزود: س��ینما ابزاری مدرن و چند الیه اس��ت و با یک 
تحلیل ساده می توان آینده را رقم زند و این در حالی است كه 

ما از این موضوع مغفول مانده ایم.
همچنین در این جلس��ه، علی تمنایی در ادامه صحبت های 
محمد قطبی، مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
اظهارداش��ت: با وجود كمبود امكانات، فیلم های جش��نواره 
كودک و نیز جش��نواره فجر فقط در اصفهان اكران می ش��ود 
و این در حالی است كه در شهرستان های استان اصفهان 11 

سینمای تعطیل وجود دارد.
وی با تأكید به این كه با حمایت اندک مسئوالن ارشاد و مجهز 
شدن آنها به دس��تگاه های دیجیتال، این سینماهای تعطیل 
می توانند دوباره راه اندازی ش��وند، افزود: سینماهای اصفهان 

نیاز به بازسازی دارد.
معاون هنری و س��ینمایی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان تصریح كرد: مسئوالن سینمای اصفهان تاكنون 
توانسته اند سینمای حوزه هنری، شاهین شهر و خمینی شهر 
را بازسازی كنند و هنوز نتوانسته اند بودجه الزم برای بازسازی 
و راه اندازی سینما در بیشتر شهرستان های استان را دریافت 
كنند. وی ب��ا بیان این ك��ه در وزارت فرهنگ و ارش��اد نوعی 
سیاست اقتباسی ایجادشده كه مجوز به  فیلمسازان شهرستان 
داده نمی شود، افزود: در صورتی كه مجوزها صادر شود، دفتر 
س��ینمای جوان در شهرس��تان ها ظرفیت زیادی برای تولید 

فیلم دارد.
گفتنی اس��ت در این جلس��ه سر ش��اخه های اصلی سینمای 
استان، مسئوالن كمیته س��ینمایی، اعضای سینمای جوان، 
سینما داران و صاحبان سالن های س��ینمایی شهرستان های 
اصفهان مطالبات خود را به رییس س��ازمان سینمایی مطرح 
كردن��د. در پایان جلس��ه نیز حج��ت اهلل ایوبی، مع��اون وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی از هنرمندان و پیشكسوتان عرصه 
سینما استان خواست تا پیشنهادات خود را به صورت مكتوب 

ارایه دهند.

نشست معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضورسینماگران و هنرمندان استان 

دیدار در نمای بسته  
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نمایش سالن های خالی برای ارگان های دولتی!  چشم انداز بیست ساله از، پشت بام کتابخانه های اصفهان

گروه فرهنگ - مدیر كل كتابخانه های اس��تان اصفهان گفت: 
در حالی كه مطابق سند چشم انداز ۲0 ساله در سال 1404 باید 
به ازای هر ۲5 هزار نفر یک كتابخانه موجود باش��د این مسأله در 
شهرستان اصفهان عملی نش��ده است و بر این اس��اس نیازمند 
مشاركت خیران برای س��اخت كتابخانه های بیشتر در اصفهان 

هستیم. 
غالمرضا یاوری اظهار داش��ت: مش��اركت خیران ب��رای احداث 

كتابخانه های بیشتر در اصفهان ضروری اس��ت و بر این  اساس 
امیدواریم با اس��تفاده از پتانس��یل خیران، گام بلندی در حوزه 

كتابخانه های استان اصفهان ایجاد شود.
وی با اش��اره ب��ه تفاهم نام��ه هایی كه ب��ا ارگان ه��ای مختلف 
ب��رای تروی��ج فرهن��گ كتابخوانی و س��اخت كتابخانه بس��ته 
ش��ده اس��ت، افزود: تفاهم نامه هایی با اوقاف امضا ك��رده ایم تا 
مكان هایی كه ب��ه عنوان كتابخان��ه در مناطق��ی همانند فین  
 كاش��ان وقف ش��ده، در قالب كتابخان��ه به بهره برداری برس��د.

مدی��ر كل كتابخانه ه��ای اس��تان اصفه��ان ادام��ه داد: بدین 
منظور درصدد هس��تیم تا برای زمین هایی كه واق��ف با عنوان 
كتابخانه وق��ف كرده اس��ت خیران��ی را پی��دا كنیم ت��ا زمین 
 موقوفه را مطابق نیت واقف بس��ازد و  به بهره برداری برس��انیم.

وی اظهار داش��ت : همچنین تفاه��م نامه هایی با بهزیس��تی و 
كمیته امداد امضا ش��ده اس��ت تا در ش��هر حداق��ل 100 متر و 
 در روس��تاها 80 مت��ر ب��ه كتابخانه تخصی��ص دهند ت��ا اداره 
كتابخانه ها نیز سهمیه كتاب آن را تأمین كند كه اكنون در برخی 
 شهرها در قالب كتابخانه های مشاركتی این كار انجام شده است.

گروه فرهنگ- یک كارگردان تئاتر گفت: با وجود این كه در 
طول سال های گذشته سه مدیركل برای اداره ارشاد اصفهان 
عوض شده اس��ت و همچنان كمبود س��الن اجرای تئاتر در 

اصفهان مهم ترین مشكل كارگردانان تئاتری است.  
درحال��ی كه س��ال هاس��ت س��الن ه��ای مناس��ب اجرای 
تئات��ر در ادارات و ارگان ه��ای اصفه��ان خاک م��ی خورد. 
پویان عطایی با اش��اره ب��ه این ك��ه تعویض مدی��ران اداره 

ارش��اد در وضعیت تئات��ر اصفهان تأثیری نداش��ته اس��ت، 
اظه��ار داش��ت: مش��كل س��الن اج��را موضوعی اس��ت كه 
همچن��ان گریبان گی��ر اهال��ی تئات��ر اصفهان اس��ت و دو 
 تاالر اصل��ی تئات��ر اصفهان هر كدام مش��كل خاص��ی دارد.

وی افزود: تنها تاالر هنر و فرشچیان اصفهان تا حدودی برای 
تئاتر تخصصی شده است.

عطای��ی تصریح ك��رد: رون��د اج��رای تئات��ر در ت��االر هنر 
اصفهان به گونه ای اس��ت كه طول س��ال به دو بخش شش 
ماهه تقس��یم ش��ده اس��ت و با تأیید متون خاص��ی تنها آن 
 تئات��ر ه��ا م��ی توانن��د در این ت��االر اجرا داش��ته باش��ند.

پویان عطایی اف��زود: بر تئاترهای تاالر فرش��چیان نیز عالوه 
بر ش��ورای مربوط به خود تاالر، ش��ورای دیگری نیز نظارت 
می كند.امابرخ��ی از كارگردانان از این رون��د راضی و برخی 

ناراضی هستند.
 وی افزود: ح��وزه هن��ری نیز مش��كالتی دارد كه ب��ا وجود 
سالن های خالی بسیار دیر به تئاترهای تولیدی خودش اجازه 

اجرا می دهد.

جشنواره فرهنگی ناژوان

SMS No. 1156 |  October   20  ,2013  |  8 Pages

جمال 
نوروزباقری 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 همایش سوارکاری اسب اصیل
 در گلپایگان 

برای نخستین بار در گلپایگان همایش سوارکاری اسبان اصیل برگزار 
ش��د. به همت هیأت سوارکاری شهرس��تان گلپایگان و به مناسبت 
روز تربیت بدنی و ورزش، نخستین همایش سوارکاری اسب اصیل 
در ورزشگاه کارگران برگزار شد که با اس��تقبال بی نظیری از طرف 
دوستداران اسب و س��وارکاری مواجه بود. رییس هیأت سوارکاری 
گلپایگان در حاشیه این همایش اظهار داشت: در نخستین همایش 
سوارکاری گلپایگان36 سوارکار از شهرهای مختلف کشور همراه با 

40 اسب شرکت کرده اند.

 زمین ورزشی اطشاران
 به مناقصه گذاشته می شود

شهردار منطقه10شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی زمین مجموعه 
ورزشی اطش��اران به پایان رس��یده و طی20 روز آینده به مناقصه 
گذاشته می ش��ود. بهمن احمدی اظهار داش��ت: مجموعه ورزشی 
اطشاران در زمینی به مس��احت دو هزار و650 مترمربع و زیربنایی 
بالغ بر دو هزار و 135 متر مربع احداث می شود. وی ادامه داد: برای 
احداث این مجموعه ورزشی 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه 
به منظور احداث این مجموعه ورزش��ی اختصاص داده شده است.

ش��هردار منطقه10ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: در این منطقه 
اقدام به احداث دو مجموعه ورزش��ی »برنا« و »توان��ا« کرده ایم که 
تاکنون 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مرحله نازک کاری و 

نصب تأسیسات است.

 احداث مجموعه فرهنگی - ورزشی 
معلوالن آران و بیدگل 

رییس اداره بهزیس��تی شهرس��تان آران و بیدگل گف��ت: مجموعه 
 فرهنگی-  ورزش��ی وی��ژه معلوالن در ای��ن شهرس��تان راه اندازی 

می شود.
حیدر ایمانیان اظهار داش��ت: زمین این مجموعه به وسعت 3 هزار 
متر در باغ راه هفت امامزاده تعیین و تحویل بهزیس��تی داده ش��ده 
اس��ت. وی افزود: این مجموعه چند منظوره برای س��اخت، نیاز به 
حمایت خیران دارد تا هر چه زودتر شاهد افتتاح و بهره برداری از آن 
باشیم. رییس بهزیستی آران و بیدگل بیان کرد: ساخت این مجموعه 
اقدامی در راستای تأمین برخی از نیازهای معلوالن آران و بیدگل در 
زمینه های مختلف ورزشی و فرهنگی بوده و با فضایی مناسب زمینه 

بروز استعدادها و توانمندی های معلوالن را فراهم می کند.

 مسابقات والیبال و فوتسال
 بسیج اصفهان به پایان رسید

به مناس��بت هفته تربیت بدنی، مس��ابقات والیبال و فوتسال بسیج 
استان اصفهان در شهرستان نجف آباد با حضور ورزشکاران از نواحی 
مختلف استان در روزهای پنج ش��نبه و جمعه برگزار شد. به نقل از 
باشگاه مقاومت اصفهان، این مسابقات در دو رشته والیبال و فوتسال 

برگزار شد. 
 در رش��ته والیب��ال ای��ن رقابت ه��ا 9 تی��م از نواح��ی کاش��ان، 
نجف آباد، امام رضا)ع(، امام صادق )ع(، لنجان، خوانسار، اردستان، 
سمیرم و ش��هرضا به رقابت پرداختند. در پایان رقابت های والیبال، 
تیم ناحیه نجف آباد به مقام نخست، تیم ناحیه امام رضا)ع( به مقام 
دوم و تیم ناحیه کاشان به مقام سومی این رقابت ها دست پیدا کرد.

مسابقات فوتسال نیز بین13 تیم از نواحی نایین، نجف آباد، فریدن، 
چادگان، گلپایگان، فریدونشهر، برخوار، تیران و کرون، شاهین شهر، 
مبارکه، خمینی شهر، درچه و نطنز برگزار شد. در این مسابقات تیم 
فوتسال ناحیه نایین به مقام نخست، تیم فوتسال ناحیه نجف آباد مقام 
دوم و تیم فوتس��ال ناحیه فریدن مقام سومی را به دست آوردند. در 
پایان این مسابقات به تیم های برتر کاپ قهرمانی، تندیس قهرمانی 

و لوح قهرمانی اهدا شد.

ورزش تیران و کرون نیازمند 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است

رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان تیران و کرون با اش��اره به 
ظرفیت های ورزش��ی این شهرس��تان گفت: ورزش تیران و کرون 
 نیازمن��د س��رمایه گذاری مس��ئوالن، بخ��ش خصوص��ی و خیران 

است.
عباس مرادیان در همایش ورزش و نشاط تیران و کرون به مناسبت 
هفته تربیت بدنی اظهار داشت: حمایت از ورزش در تقویت سالمت 
جسمانی و روانی مردم مهم بوده و به این وسیله نشاط و شادابی در 
بین مردم گس��ترش می یابد. وی با اشاره به ظرفیت های ورزشی در 
این شهرس��تان افزود: ورزش تیران و کرون نیازمند سرمایه گذاری 
مس��ئوالن، بخش خصوصی و خیران بوده تا ظرفیت های ورزش��ی 

شهرستان رشد و پیشرفت بیش از پیش داشته باشند.

 فوتبالیست ها
 انتقادپذیر نیستند

لوکابوناچیچ
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان

متأس��فانه بازیکنان خط حمله ذوب آهن به خوبی از سوی بال های تیم 
تغذیه نمی ش��وند. در کل، بازی خوبی بود، اما انتظار داش��تم بازیکنان 
با پیروزی از زمین بیرون بیایند که متأس��فانه اینگونه نش��د. ذوب آهن در 
نیمه نخست، تیم ما نبود. در این بازی در پس��ت دفاع راست از علیرضا 
محمد اس��تفاده کردیم و در 
حالی ک��ه در بازی های قبل، 
سینا عشوری به جای او بازی 
می ک��رد و  محمد زیاد خوب 
نبود و من از او راضی نیستم، 
چون او می توانست بهتر باشد، 
اما با این حال برخی بازیکنان 
انتقاد پذیر نیستند و نمی شود 

به آنها انتقاد کرد.

تغییر تعداد سال های محرومیت 
در آیین نامه جدید دوپینگ

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( از بهمن زند رییس 
کمیته پزشکی و علوم ورزش��ی کمیته ملی پارالمپیک 
 ب��رای ش��رکت در دومی��ن کنفران��س جهان��ی دعوت 

کرد.
 طبق اعالم آژان��س جهانی مب��ارزه ب��ا دوپینگ آیین 
نامه جهانی مبارزه با دوپین��گ در این اجالس بازنگری 
می شود و قوانین جدید ضد دوپینگ از سال 2015 اجرا 

خواهد شد.
به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، دومین کنفرانس 
جهانی21 تا 24 آبان ماه در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی 
برگزار می ش��ود. از بهمن زند که در حال حاضر ریاست 
کمیته معافیت های مصارف درمانی )TUE( فدراسیون 
بین الملل��ی ورزش های ک��م توانان ذهن��ی )INA( و 
سمت دبیری سازمان مبارزه با دوپینگ ایران را برعهده 
 دارد، ع��الوه برحض��ور در اج��الس تدوی��ن آیین نامه 
 جدید ضد دوپینگ، برای س��خنرانی نیز دعوت ش��ده 

است.
 بهمن زند در این رابطه گفت: این کنفرانس جامع ترین 
کنفرانس ضد دوپینگ اس��ت که هر 5 تا 7 سال یک بار 
در سطح کشورهای جهان برگزار خواهد شد. آیین نامه 
جهانی ضد دوپینگ که اکنون اجرا می شود، مصوب سال 
2009 است و پس از تغییر، بروز رسانی و تصویب قوانین 

جدید، آیین نامه مصوب از سال 2015 الزم االجراست.
ریی��س کمیته پزش��کی کمیت��ه مل��ی پارالمپیک، در 
 پاس��خ به این پرس��ش که مهم ترین تغییرات آیین نامه 
ضد دوپینگ ش��امل چه موضوعاتی خواهد بود، گفت: 
ب��ه نظ��ر می رس��د ش��اخص ترین تغیی��رات در میزان 
محرومیت  ه��ای ورزش��کاران دوپینگ��ی انجام ش��ود. 
 احتمال دارد از س��وی تدوین کنندگان آیین نامه جدید 
ضد دوپینگ، ش��اهد انعطاف پذیری در تعداد سال های 
محرومیت ورزشکاران دوپینگی باش��یم، این تغییرات 
در خصوص مقرراتی مانند حقوق ورزش��کاران و امکان 

اعتراض به احکام محرومیت ها نیز اعمال خواهد شد.
دکتر زند در پایان به سایر موضوعات مطروحه در اجالس 
جهانی WADA اش��اره ک��رد و  یادآور ش��د: در این 
کنفرانس م��واردی مانند اس��تانداردهای بین المللی 5 
 گانه TUE، نمونه گیری، لیس��ت ممنوع��ه، حفاظت از 
اطالعات ش��خصی و حریم خصوصی به بح��ث گذارده 

خواهد شد.

زاویه

6
رضوانی، رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو شد

سرپرست فدراسیون شنا، ش��یرجه و واترپلو در مجمع انتخاباتی این فدراسیون با کسب اکثریت آرا برای 
مدت چهار سال ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. محسن رضوانی، خان بانان، پورسعید و امینی کاندیداهای 

شرکت کننده در این مجمع بودند که طی آن رضوانی با کسب اکثریت آرا به عنوان رییس انتخاب شد.

استارت لیس��ت نهایی رقابت های جهانی وزنه برداری اعالم شد. 
 بر این اس��اس، 188 وزنه بردار در بخش م��ردان و129وزنه بردار

در بخش زنان برگزار کننده این مسابقات خواهند بود.
به نقل از سایت فدراسیون وزنه برداری،  براساس استارت لیست 
نهایی رقابت ه��ای جهانی وزنه ب��رداری، هش��تادمین دوره این 
مس��ابقات در بخش مردان با حضور188 وزنه بردار از 53 کش��ور 

دنیا برگزار می شود.
شلوغ ترین اوزان مسابقات مردان، اوزان 85 و 105+ کیلوگرم است، 
چراکه در هر یک از این دو دس��ته 28 وزنه بردار با یکدیگر رقابت 
می کنند. ضمن این که 9 کش��ور لهس��تان، ایران، چین، کلمبیا، 
اکوادور، قزاقستان، مکزیک، روس��یه و آمریکا با ترکیب کامل در 
هش��تادمین دوره مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی مردان جهان 
شرکت کرده اند. این کشورها از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی 

به شمار می روند.
همچنین مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی در بخ��ش زنان هم با 
حضور129 وزنه بردار از 38 کش��ور برگزار می ش��ود. شلوغ ترین 
وزن مسابقات زنان دسته 69 کیلوگرم است که 26 وزنه بردار در 
آن رقابت می کنند. در بیست و سومین دوره این مسابقات هشت 
کشور لهستان، چین، کلمبیا، اکوادور، قزاقستان، مکزیک، روسیه 

و آمریکا با ترکیب کامل شرکت کرده اند.
رقابت های جهانی وزنه برداری از روز یک ش��نبه )28 مهر ماه( از 
 B ساعت12 و 30 دقیقه به وقت تهران با برگزاری رقابت های گروه

دسته 48 کیلوگرم زنان رسما آغاز خواهد شد.

رسول تقیان و بهادر موالیی در 
ص�در اوزان 77 و 105+ کیلوگ�رم 

ایستادند
بناب��ر اع��الم اس��تارت لیس��ت نهایی 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی 2013 
جهان در لهستان، رسول تقیان و بهادر 
موالیی در صدر اوزان خود یعنی اوزان 77 
و 105+ کیلوگرم ایستادند. ضمن این که 

سومین شانس کسب مدال تیم ملی وزنه 
برداری کشورمان نیز جابر بهروزی است که در وزن 69 کیلوگرم 

در رده دوم قرار دارد.
به نقل از س��ایت فدراس��یون وزنه ب��رداری، هش��تادمین دوره 
مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی مردان جه��ان در حالی از امروز 
) یک ش��نبه( با حض��ور 188 وزنه ب��ردار از 53 کش��ور دنیا - در 
دو بخش م��ردان و زن��ان - آغاز  می ش��ود که مجید عس��کری، 

 به عنوان نخس��تین نماینده ای��ران س��اعت 21 و 25 دقیقه روز 
سه ش��نبه30 مهر ماه روی تخته خواهد رفت. عسکری با رکورد 
ورودی 303 کیلوگرم در دسته62 کیلوگرم در رده هشتم قرار دارد.

اما بر اساس استارت لیس��ت نهایی، ش��اخص ترین وزنه برداران 
ایرانی رسول تقیان و بهادر موالیی هس��تند. تقیان در دسته 77 
کیلوگرم با رکورد ورودی 365 کیلوگ��رم باالتر از »ژیائوجون لو« 
قهرمان المپیک 2012 لندن که رک��ورد ورودی360 کیلوگرم را 
داده اس��ت، در صدر جدول قرار دارد. در دس��ته فوق سنگین هم 
با وجود چهره های سرشناس��ی چون»آرتم اوداچین« از اکراین و 
»روسالن آلبگوف« از روسیه، این نماینده کشورمان بهادر موالیی 
اس��ت که با رکورد ورودی 445 کیلوگرم شانس اول کسب مدال 

طال به شمار می رود.
دیگر شانس مدال تیم ملی وزنه برداری کشورمان در رقابت های 
جهانی لهستان جابر بهروزی است. بهروزی با رکورد ورودی 335 
کیلوگرم بعد از »دانیل گودل��ی« از آلبانی که رکورد ورودی 336 
کیلوگرم را داده اس��ت در رده دوم دس��ته 69 کیلوگرم قرار دارد. 
البته در این وزن، وزنه بردارانی از ونزوئال، کره ش��مالی، روسیه و 
چین هم رکورد ورودی 335 را داده اند تا در کنار جابر بهروزی از 
دیگر شانس های کسب مدال باشند. در این وزن سجاد بهروزی، 
دیگر نماینده کش��ورمان با رکورد ورودی 328 کیلوگرم در جای 

نهم قرار دارد.
در دسته 105کیلوگرم هم دو نماینده کشورمان محمدرضا براری 

و کیا قدمی با رکوردهای ورودی403 و 402 کیلوگرم 
به ترتی��ب در رده های دهم و یازدهم هس��تند. در 
این وزن »روس��الن نورودینوف« از ازبکس��تان با 
رکورد ورودی 420 کیلوگرم صدرش��نین است و 

چون »مارسین چهره های سرشناسی 

دولگا« از لهستان، 
»آن��دری آرامنائ��و« از 

ب��الروس، »دیوید بژانیان« 
از روسیه و »بارتلومی بونک« از لهستان 

با رکورده��ای411 و410 کیلوگرم دیگر 
شانس های کسب مدال به شمار می روند.

در این میان تنها نماینده تیم ملی وزنه 
 B برداری کش��ورمان که در گروه

رقابت می کند، علیرضا دهقان 
اس��ت. این وزنه بردار 17 

س��اله که با امید شکس��تن رکوردهای نوجوانان جه��ان قدم به 
مسابقات جهانی بزرگساالن گذاشته است، در دسته94 کیلوگرم 
با رکورد ورودی 374 کیلوگرم در ردوم سوم  گروه B و رده سیزهم 
کل ش��رکت کننده های این وزن قرار دارد. در این وزن و در غیاب 
»ایلین ایلیای« نامدار، »الکساندر ایوانف« از روسیه به همراه دو وزنه 
بردار از قزاقستان )والدیمیر سیدوف و الماس اوتشوف( با رکورد 

ورودی400 کیلوگرم صدرنشین هستند.
رییس هیأت وزنه برداری استان اصفهان گفت: رسول تقیان می 
تواند نخستین مدال تاریخ وزنه برداری استان اصفهان در مسابقات 
جهانی وزنه برداری را کسب کند. مرتضی س��یف زاده در گفتگو 
با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانش��جویان ایران)ایسنا( منطقه 
اصفهان، پیرامون رس��ول تقیان تنها ملی پوش وزن��ه بردار که از 
استان اصفهان برای رقابت های جهانی انتخاب شد، اظهار داشت: 
شخصا در تمرینات آخر این ورزشکار در تهران حضور پیدا کردم 
و میزان آمادگی خوبی داش��ت. بس��یار جنگنده به وزنه ها حمله 
 می کرد و خصوصا در دو ضرب توانس��ت رکورد 205 کیلوگرم را 

ثبت کند.
وی افزود: سابقه نداش��ته که وزنه برداری از استان اصفهان بتواند 
در رقابت های جهانی مدال کس��ب کند و این افتخار می تواند در 

مسابقات 2013 لهستان نصیب تقیان شود.
س��یف زاده یکی از رقبای جدی این وزنه بردار را حریفی از چین 
دانست و گفت: ممکن است حریفانی از لهستان میزبان نیز حریفی 
قابل مالحظه ای برای تقیان به شمار روند، اما در مجموع به احتمال 
99 در صد کسب یکی از سه مدال مس��ابقات جهانی برای تقیان 

مسجل اس��ت.  وی با بیان این که میزان آمادگی 
روحی این  وزنه بردار  ملی پوش بس��یار باال بود 

تصریح کرد: در رشته وزنه برداری 
همچون سایر رشته ها داشتن روحیه 
از اهمیت زیادی برخوردار است و در این 

 ارتباط تقیان نیز با روحیه خوبی عازم لهس��تان
 شد. رییس هیأت وزنه برداری اس��تان اصفهان با بیان این که 
احتمال دارد مسابقات ملی پوشان وزنه برداری از شبکه3 سیما 
به صورت مس��تقیم پخش شود، خاطرنش��ان کرد: نخستین 
رقابت تقیان با پوالد س��رد س��اعت20:30 روز دوشنبه این 

هفته خواهد بود.

وزنه برداری قهرمانی جهان - مجارستان؛ رقابت 317 وزنه بردار از 59کشور دنیا

رسول تقیان 99 درصد مدال می گیرد
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نه صدایم بلند است 
نه زور زیادی دارم!

 موتور ذوب آهن
 در پایان روشن می شود

مجید جاللی سرمربی تراکتورسازی تبریز تأکید کرد که اشتباهات داوری در 
بازی این تیم مقابل پرسپولیس عمدی بود.

 جاللی درمورد این موضوع می گوید:»وقتی بازی با پرس��پولیس تمام ش��د 
نمی دانستیم که اتفاقات و اش��تباهات داوری عمدی است و سرمان را پایین 
انداختیم و بیرون آمدی��م. بعد از آن ام��ا جریاناتی رخ داد که ب��رای ما چیزهای 
 دیگری روشن شد، به همین دلیل می گویم که آن اشتباهات عمدی بود. « او 
می گوید:»من نه صدای بلندی دارم نه زورم زیاد اس��ت. شما دیدید که داور 
بازی با پرسپولیس دو هفته محروم شد و دوباره قضاوت کرد و در این بازی هم 
یک پنالتی برای فوالد گرفتند که روی نتیجه بازی تأثیر مستقیم داشت.این 
 اتفاق واقعا مرا ش��وکه کرد و هیچ جای دنیا این گونه پنالتی نمی گیرند.حاال 
می خواهند داور را چند بازی محروم کنند، ولی این برای ما چه فایده ای دارد؟« 

مربی س��ابق تیم فوتبال ذوب آهن گفت: عادت ذوب آهن این است که موتور 
گلزنی آن در دقایق پایانی روشن می شود و در دقایق پایانی گل می زند.

حسن حاج رسولیها پس از تساوی تیم ذوب آهن مقابل صبای قم اظهار داشت: 
تیم ذوب آهن در نیمه نخست بازی، بازی سردی را از خود به نمایش گذاشت، 
اما در نیمه دوم بهتر شد و شرایط این تیم بسیار خوب شد و این تیم با تغییر در 
خط دفاعی و 3 دفاع مرکزی توانست بهتر باشد. وی افزود: بوناچیچ در نیمه دوم 
بازی کردجهان و محمد را آزاد کرد و بازیکنان این تیم موقعیت های بسیاری 

داشتند و می توانستند برنده باشند، اما از موقعیت های خود استفاده نکردند.
مربی سابق تیم ذوب آهن با بیان این که بازی در نیمه دوم تفاوت های زیادی 
داشت، تصریح کرد: ذوب آهن در نیمه دوم موقعیت های زیادی داشت اما ای 
کاش دقت می کرد چون بازیکنان این تیم در 10 دقیقه آخر فشار خوبی آوردند.

شعار انتخاب کنید تا مسافر برزیل ۲01۴ شوید!
فدراسیون جهانی فوتبال از عالقه مندان خواست در انتخاب شعار 
تیم های حاضر در رقابت های برزیل2014 مشارکت کنند. فیفا اعالم 
کرد با همکاری شرکت خودروسازی هیوندای قصد دارد، بهترین شعار 

و لقب 32 تیم شرکت کننده در پیکارهای برزیل را نظرخواهی کند.

برتری مردان مقابل تایپه
تیم ملی کانوپولوی ایران با برتری مقابل سنگاپور در رقابت های 
قهرمانی آسیا راهی مرحله نیمه نهایی شد. در مسابقات قهرمانی 
آسیا ملی پوشان کانوپولوی ایران در بخش مردان و در رده سنی 

بزرگساالن به مصاف تیم ملی چین تایپه رفتند.

سرمربی رئال مادرید در لباس ُرم
کارلو آنجلوتی سرمربی 54 س��اله رئال مادرید در دهه 
80 میالدی، 8 سال به عنوان بازیکن پیراهن تیم آ. اس. رم 
را پوشید. او در صورت قهرمانی با رئال   رکورد جالبی را 

ثبت خواهد کرد.
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اظهارات مایلی کهن درباره فضای داوری در فوتبال

بدون مدرک با آبروی افراد بازی نشود
 

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با اشاره به وقایع عرصه داوری، 
اتفاقات اخیر بازی پرسپولیس و صبای قم و اظهارات علی دایی 
گفت: برخی افراد در فوتبال شناخته شده هستند، اما سؤال من 
این است که چرا کسی سراغ من، بدنساز من، سرپرست و مدیر 

رسانه ای من نیامد و چرا سراغ آنها آمد؟
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن در نشس��ت خبری 
پس از تس��اوی تیم��ش مقاب��ل ذوب آهن اصفه��ان در جمع 
خبرنگاران رس��انه های گروهی با اشاره به س��ه بازی اخیر تیم 
صبا و نتایج اخیر تیمش اظهار داش��ت: برای ما خیلی س��خت 
است که در سه بازی اخیر در دقایق پایانی گل دریافت کردیم و 
متأسفانه امروز هم در دقایق پایانی گل دریافت شد و نتوانستیم 

با پیروزی بازی را به پایان برسانیم.

وی پیرامون صحنه پنالتی ذوب آهن که باعث شد تیم اصفهانی 
گل تس��اوی را به صبا بزند، تصریح ک��رد: در آن لحظه من به 
صحنه پنالتی نزدیک نبودم، اما گفته می ش��ود که این صحنه 
پنالتی مش��کوک بود، با این حال به نظر داور مس��ابقه احترام 
می گذارم و پروفس��ور داوری نیس��تم، در این زمینه اعتراضی 

نمی کنم.
س��رمربی تیم صبای قم با بیان این که امیدوارم کسانی که به 
داوری کمک می کنند با بینش بهتری سوت بزنند، تصریح کرد: 
به هر حال ممکن است در بازی امروز به خاطر اشتباه داوری ما 
پیروزی را با مساوی عوض کرده باشیم، اما با این حال نباید به 

داوری اعتراض کنیم و باید به نظر او احترام بگذاریم.
وی با اشاره به شانس های صبا در این بازی تصریح کرد: بازیکنان 
ما در این بازی شانس های بسیاری برای رسیدن به گل داشتند 
و در نیمه نخست بازی 8 موقعیت گل داشتیم که از آنها استفاده 
نکردیم و پس از آن یک گل زدیم و با یک گل به رختکن رفتیم.

مایلی کهن افزود: طبیعی بود ک��ه ذوب آهن بعد از دریافت گل 
با انگیزه بیشتری به مسابقه ادامه دهد و برای جبران به میدان 
آمد و موقعیت هایی ایجاد کرد، اما م��ن به بازیکنان تیم خودم 
تأکید کردم که از ضد حمالت استفاده کنند و اگر از شانس های 

خود استفاده می کردند، شرایط ما بهتر می شد.
وی پیرامون صحنه پنالتی و صحت آن بیان داشت: این پنالتی 
مشکوک بود و همه چیز را به تساوی کشاند، اما با این حال بهتر 
است کارشناس��ان درمورد آن نظر دهند و فارغ از این پنالتی، 

قضاوت تیم داوری خوب بود.

سرمربی تیم صبای قم در پاسخ به سؤالی پیرامون اتفاقات بازی 
پرسپولیس و درگیری های به وجود آمده گفت: اگر به بازی ما با 
پرسپولیس باز گردید، به خوبی متوجه می شوید و در فیلم بازی 
نیز همه چیز کامال مشهود بود زیرا آنها برای یک اوت ساده که 
بهترین خط نگهدار لیگ آن را اعالم نکرد، جو ورزشگاه را به هم 

ریخته و شرایط را به گونه ای دیگر رقم زدند.
وی افزود: آن صحنه واقعا اوت نبود و با توجه به جوی که ایجاد 
شده بود، تیم و داوری تحت تأثیر قرار می گرفت، بنابراین من 
به س��مت داور چهارم رفتم و خواس��تم که آقایان سر جایشان 
بنش��ینند، اما وقتی که داور به من گفت که سر جایت بنشین، 
من به حرف او گوش کردم، چون از 13 بازی لیگ تنها در بازی 
پرس��پولیس و مقابل ذوب آهن برای دقایق��ی از روی نیمکت 

بلند شده بودم.
مایلی کهن با بیان این که اشکالی در اعتراض به داوری نیست، 
اما اعتراض باید طبیعی و معقول باشد، گفت: به هر حال آن تیم، 
تماشاگر دارد و قدرت نیز در دس��تان آنهاست، اما این صحیح 

نیست که با استفاده از این ابزار، داوری زیر سؤال برود.
وی به بازی س��پاهان مقابل پرس��پولیس و بحث غش کردن 
محسن قهرمانی به سمت س��پاهان نیز اشاره کرد و با بیان این 
که برخی افراد در فوتبال شناخته  ش��ده هستند، خاطرنشان 
کرد: سؤال من این است که چرا کس��ی سراغ من، بدنساز من، 
سرپرست و مدیر رس��انه ای من نیامد و چرا سراغ آنها آمد؟ در  
کنفرانس خبری بعد از بازی پرسپولیس گفته شد که داور به آن 
سمت غش کند و به نظر شما معنی این چه می تواند باشد؟ آیا 

قرار بود که داور به سمت دیگری غش کند؟
سرمربی صبای قم با بیان این که باید با همه ناپاکی های فوتبال 
برخورد کرد، افزود: باید برای حل مش��کالت فوتبال با هر فرد 
ناپاک��ی در فوتبال برخورد ش��ود و کاری به مق��ام و جایگاه او 
نداشته باشند، اما این درست نیست که یک نفر بدون مدرک، 
آبروی افراد را ببرد و این درست نیس��ت که به دلیل مصلحت 
و این که بگویند مثال مایلی کهن پیشکس��وت اس��ت، کاری را 

درمورد او انجام ندهیم.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر هجمه انتقادات به 
سمت داوری رفته، اما باید بگویم شرط بندی در فوتبال حتی به 
مربیان نیز رسیده و این بر کار همه تأثیر می گذارد و باید بگویم 
شرط بندی بیش از همه چیز در فوتبال اثر گذاشته و باید با آن 

برخورد کرد.
مایلی کهن در پاسخ به این سؤال که چرا صبا  مقابل ذوب آهن 
دفاعی ب��ازی می کرد، تصریح ک��رد: ما به دلیل ش��رایط بازی 
ذوب آهن دل به ضد حمالت داشتیم و تالش کردیم که از این 
موقعیت ها اس��تفاده کنیم، اما در فوتبال مشخص نیست که از 

یک تاکتیک نتیجه می گیریم یا خیر.
وی با بیان این که من عاش��ق فوتبال هستم، افزود: به نظر من 
فوتبال یک جنگ نیست، بلکه یک مسابقه و بازی جوانمردانه 
به شمار می رود و من در 45 سالی که در فوتبال هستم، تالش 
کرده ام ک��ه از آن لذت ببرم و این گونه نیس��ت ک��ه من برای 
رس��یدن به منافع خودم آس��مان و ریس��مان ببافم و به همه 

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

مفاد آراء 

653 شماره 103/92/1184/57آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسنادو امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
آگهی میشود در صورتی  فاصله 15 روز  به  نوبت  دردو  اطالع عموم  منظور  به  زیر 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 

1- برابر رای شماره 139260302013000954 مورخ 92/5/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فضل ا له 
سپیانی آخوره فرزند اسد اله به شماره شناسنامه 16 صادره از فریدونشهر به شماره 
از  از پالک 1 فرعی  ملی 1129484130 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده 
238 اصلی به مساحت 167/41 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

خریداری عادی از آقای حجت اله رحیمی فرزند فتح اله محرز گردیده است .

 2- برابر رای شماره 139260302013000955 مورخ 92/5/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضاقلی  
سپیانی فرزند اسد اله به شماره شناسنامه 77 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129541770 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی به مساحت 73/86 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی ازآقای حجت اله رحیمی فرزند فتح اله محرز گردیده است .

3- برابر رای شماره 139260302013000985 مورخ 92/5/20 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  
رحیمی   علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه 
آخوره فرزند غضنفربه شماره شناسنامه 159 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129586391 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی به مساحت 15/27 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی مع الواسطه از ایرج مقدسی فرزند غالمحسین محرز گردیده است .

4- برابر رای شماره 139260302013000984 مورخ 92/5/20 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی 
ملی  شماره  به  فریدن  از  صادره   2925 شناسنامه  شماره  به  اله  عبد  فرزند  باتوانی 
1158988702 در ششدانگ یکباب مغازه  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی به مساحت 42 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است 

5- برابر رای شماره 139260302013000970 مورخ 92/5/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پرستو موحدی 
آخوره علیائی  فرزند حیات اله به شماره شناسنامه 1615 صادره از آبادان به شماره 
ملی 1815856416 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی به مساحت 51/27 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از نوروز اصالنی فرزند محمد علی محرز شده است .

6- برابر رای شماره 139260302013000961 مورخ 92/5/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  
رضا  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه 
از فریدونشهر به شماره  اسپنانی  فرزند حسینقلی  به شماره شناسنامه 30 صادره 
از  از پالک 1 فرعی  ملی 1129594807 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده 
238 اصلی به مساحت 146/38 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

خریداری عادی از آقای مصطفی انیکازی فرزند رضا محرز شده است .

7- برابر رای شماره 139260302013000972 مورخ 92/5/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر 
به شماره  از داران   به شماره شناسنامه 42 صادره  میر معنائی فرزند نوروز علی  
از  از پالک 1 فرعی  یکبابخانه مفروز و مجزی شده  ملی 5759765361 در ششدانگ 
238 اصلی به مساحت 195/14 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
اله و مختار هر دو رحیمی فرزندان علی میرزا   خریداری عادی مع الواسطه از سیف 

محرز شده است .

 8- برابر رای شماره 139260302013000978 مورخ 92/5/14 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  ثبتی  حوزه 
به  فریدونشهر  از  73 صادره  محمدبه شماره شناسنامه  میرزا  فرزند  اصالنی   رضا 
شماره ملی 1129589749 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه مفروز و مجزی 
شده از پالکهای 1 فرعی از 238 اصلی و 1244 فرعی از 237 اصلی که هر دو پالک 
در هم تجمیع گردیده است به مساحت 245/55 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 
 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای میرزامحمد اصالنی فرزند غالمرضا  محرز

 شده است .

قانون  موضوع  هیات   92/5/14 مورخ   139260302013000979 رای شماره  9-برابر 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  
اصالنی فرزند حسین  به شماره شناسنامه 85 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129589749در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالکهای 
تجمیع  هم  در  پالک  دو  هر  که  اصلی   237 از  فرعی   1244 و  اصلی   238 از  فرعی   1
گردیده است  به مساحت 245/55 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
خریداری عادی مع الواسطه از از آقای میرزا محمد اصالنی فرزند غالمرضا  محرز 

شده است .
10-برابر رای شماره 139260302013000986 مورخ 92/5/20 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
آقای حسن  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  ثبتی  حوزه 
مقصودی  فرزند قلی به شماره شناسنامه 4348 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1128872605 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی به مساحت 229متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از آقای محمد رحیمی فرزند غالمرضا محرز شده است .

11-برابر رای شماره 139260302013001021 مورخ 92/5/21 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیانوش رستمی 
منجزی   فرزند کیامرث به شماره شناسنامه 876 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129155412 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی 

از آقای رضا رحیمی  محرز گردیده است .

12-برابر رای شماره 139260302013001010 مورخ 92/5/20 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
آقای مهران  متقاضی  مالکانه بالمعارض  فریدونشهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتی  حوزه 
رستمی منجزی    فرزند کیامرث به شماره شناسنامه 225 صادره از فریدونشهر به 
شماره ملی 1129886859 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108/60 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

خریداری عادی از آقای فرهاد بهمنی   محرز گردیده است .

13- برابر رای شماره 139260302013001004 مورخ 92/5/20 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله 

سپیانی فرزند عیدی محمد به شماره شناسنامه 73 صادره از فریدونشهر به شماره 
و  مفروز  مربع  200متر  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   1129628159 ملی 
مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت 

اصفهان خریداری عادی از شهرداری فریدونشهرمحرز گردیده است .
14- برابر رای شماره 139260302013001003 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  صادره   172 شناسنامه  شماره  به  علی  حیدر  فرزند  بهمنی      توران  خانم 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   1129586529 ملی  شماره  به  فریدونشهر 
واقع  اصلی   238 از  فرعی   1 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مربع  متر   207/80
در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری بصورت عادی از آقای ولی اله 

گوگونانی    محرز گردیده است .

موضوع  هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000998 رای شماره  15-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهره گگونانی آخوره     فرزند محمد ابراهیم به شماره شناسنامه 86 صادره 
از فریدونشهر به شماره ملی 1129535851 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
40/44 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای محمد رضا رحیمی    

محرز گردیده است .

موضوع  هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000992 رای شماره  16-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سعید رحیمی فرزند مختار به شماره شناسنامه 280 صادره از فریدونشهر 
به شماره ملی 1129634809 در یک دانگ و نیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 240/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی 
واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری ازمالک رسمی آقای حفیظ 

اله رحیمی آخوره محرز گردیده است .
17- برابر رای شماره 139260302013000991 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
ابراهیم یسلیانی فرزند حسین  به شماره شناسنامه 190 صادره از نجف  آقای 
آباد به شماره ملی 1091576181 در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 243/72 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی 
واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای پرویز 

باتوانی  محرز گردیده است .
موضوع  هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000990 رای شماره  18-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد 
متقاضی خانم افسانه امیری ابراهیم محمدی فرزند کهزاد  به شماره شناسنامه 
دانگ مشاع  در سه  ملی 1128878380  به شماره  فریدونشهر  از  6804 صادره 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 243/72 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

از مالک رسمی آقای پرویز باتوانی محرز گردیده است .

19- برابر رای شماره 139260302013000989 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد 
متقاضی خانم نرگس اصالنی فرزند رحمن  به شماره شناسنامه 133 صادره از 
فریدونشهر به شماره ملی 1129568733 در یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 240/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حفیظ 

اله رحیمی آخوره  محرز گردیده است .
موضوع  هیات   92/5/20 مورخ   139260302013000988 رای شماره  20-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم افسانه رحیمی فرزند مختار  به شماره شناسنامه 50 صادره از فریدونشهر 
به  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  یک  در   1129627934 ملی  شماره  به 
مساحت 240/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی 
اله  حفیظ  آقای  از  عادی  خریداری  اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  در  واقع 

رحیمی آخوره   محرز گردیده است .
21- برابر رای شماره 139260302013000987 مورخ 92/5/20 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای یوسف رحیمی فرزند سیف اله  به شماره شناسنامه 3397 صادره از فریدونشهر 
به  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  دو  در  ملی 1128863979  به شماره 
مساحت 240/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع 

در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حفیظ اله رحیمی آخوره   
محرز گردیده است .

22- برابر رای شماره 139260302013001002 مورخ 92/5/20 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن علی 
عشور فرزند شکر اله  به شماره شناسنامه 40 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129673596 درششدانگ یک باب خانه به مساحت 349/30 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1 فرعی از 234 اصلی واقع در روستای بادجان فریدونشهر  بخش 13 
ثبت اصفهان خریداری عادی از سید اسماعیل موسوی   محرز گردیده است .) در آگهی 
نامبرده  نام خانوادگی  اشتباها  تاریخ 92/7/1  در  زاینده رود  منتشر شده درروزنامه 

حسن علی درج شده است و کلمه عشور درج نشده است 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 92/7/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 92/8/13 

محسن مقصودی رئیس اداره اسنادو امالک فریدونشهر 

مفاد آراء )تعیین وضعیت(

656 شماره 103/92/1152/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء صادره 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بیدگل  و  آران  واحدثبتی  در  مستقر 
به منظور  زیر  به شرح  تقاضا  امالک مورد  و  متقاضیان  لذا مشخصات  گردیده است 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .   
بشماره  ناصر  فرزند  بیدگلی  ناصری  مهدی  آقای   : هیات   730 شماره  رای   -1
شناسنامه 2 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199655656 و خانم انیسه 
صدیقیان بیدگلی فرزند حسین بشماره شناسنامه 288 صادره از آران و بیدگل به 
شماره ملی 6199651588 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
134/60 متر مربع پالک 1491 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در 

معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
: آقای حجت عنایتی فرزند محمد بشماره شناسنامه  2- رای شماره 598 هیات 
86 صادره از کاشان به شماره ملی 6199726571 و خانم محبوبه کیانی بیدگلی 
ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره  شناسنامه1020  بشماره  غالمرضا  فرزند 

6199956877 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 101/75 متر 
مربع پالک 1492 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
3- رای شماره 600 هیات : آقای سید رضا سعید زاده بیدگلی فرزند آقا حسن 
ملی 6199379160  به شماره  بیدگل  و  آران  از  بشماره شناسنامه 229 صادره 
بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه  به 4 دانگ (و خانم زهرا کاظمی  )نسبت 
59 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199439279 )نسبت به 2 دانگ ( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 241/60 متر مربع پالک 1493 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
4- رای شماره 515 هیات : آقای مهدی احمدی بیدگلی فرزند آقا عباس  بشماره 
فاطمه  به شماره ملی 6199728270 و خانم  از کاشان   شناسنامه 256 صادره 
بابازاده  بیدگلی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2148 صادره از کاشان به 
شماره ملی 6199968141 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
124/15 متر مربع پالک 1494 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در 

معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
5- رای شماره 602 هیات : آقای غالم حاجی زاده  بیدگلی فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 77 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199444167) نسبت به 
4 دانگ ( و خانم مرضیه حاجی زاده بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 85 
صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199474600 )نسبت به 2 دانگ  ( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 188 متر مربع پالک 4 فرعی از 1 فرعی مفروز و 

مجزی شده از 294  اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

6- رای شماره 587 هیات : خانم معصومه نورانیان آرانی  فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 7135 صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199111338 در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 224/50 متر مربع پالک 7355 فرعی از 1189فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
7- رای شماره 385 هیات : آقای اصغر زراعت خواه آرانی فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 381 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199917928 در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 172متر مربع پالک 1914 فرعی  مفروز و مجزی شده از 

2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
8- رای شماره 719 هیات : آقای رضا هارونی آرانی  فرزند علی اکبر  بشماره 
به شماره ملی 6199569199 و خانم جمیله  از کاشان   شناسنامه 288 صادره 
خرم آبادی  فرزند رضا بشماره شناسنامه  10117صادره از کاشان به شماره 
ملی 6199141131 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132/60 
متر مربع پالک 1913فرعی از 35 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
9- رای شماره 718 هیات : آقای عزت اله خانی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 
162 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199585771 و خانم طیبه رامی   فرزند 
به شماره ملی  بید گل   آران و  از  دخیل عباس بشماره شناسنامه  422صادره 
6199679105 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 159 متر مربع 
پالک 1136 فرعی  از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در 

آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
10- رای شماره 596 هیات : آقای مجید دربانی آرانی  فرزند حسین   بشماره 
شناسنامه 249 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199721187 و خانم معصومه 
علی حاجی آرانی   فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه  930 صادره از کاشان به 
شماره ملی 6199923413 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
 2640 از  مجزی شده  و  مفروز  فرعی   235 از  1135فرعی  پالک  مربع  متر   160

اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
11- رای شماره 727 هیات : آقای حسین بزرگی آرانی  فرزند آقا محمد  بشماره 
شناسنامه 11180 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199151771 در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 215/50 متر مربع پالک 1134فرعی از 235 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل 
: آقای حسن چشمه خاورفرزند علی اکبر  بشماره  12- رای شماره 715 هیات 
شناسنامه 460 صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199511131 و خانم زهرا تلک 
آبادی آرانی   فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  25 صادره از آران و بید گل  به 
شماره ملی 6199547438 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 236/13 
متر مربع پالک 1133فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در 

آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

13- رای شماره 589 هیات : آقای رضا دارچینی آرانی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
94 صادره از آران و بید گل   به شماره ملی 6199424964 در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 321 متر مربع پالک 1137فرعی از 371 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 

اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  اله    قدرت  فرزند  نژاد  صمیمی  حسین  آقای   : هیات   710 شماره  رای   -14
شناسنامه 2909 صادره از کاشان   به شماره ملی 6199943171 و خانم الهه قدیمی 
حمزه قاسم  فرزند ابراهیم    بشماره شناسنامه  - صادره از آران و بید گل  به شماره 
ملی 6190023215 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 149 متر مربع 
پالک 901فرعی از 323 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 اصلی واقع دروشاد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  اسمعیل    فرزند  نژاد  صمیمی  اله  قدرت  آقای   : هیات   709 شماره  15-رای 
و   6199464958 ملی  شماره  به  گل    بید  و  آران  از  صادره   258 شناسنامه 
شناسنامه   بشماره  یحیی      سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  خانم  طاهره  خانم 
در   ) )بالمناصفه   6199497899 ملی  شماره  به  گل   بید  و  آران  از  صادره   483
 323 از  900فرعی  پالک  مربع  متر   209 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
ثبتی  حوزه   3 بخش  دروشاد   واقع  اصلی   2645 از  شده  مجزی  و  مفروز   فرعی 

آران و بیدگل 
شناسنامه  محمدبشماره  فرزند  بیدی  گل  حسین  آقای   : هیات   713 شماره  رای   -16
دهقانی  فاطمه  خانم  و   6199428072 ملی  شماره  به  بیدگل    و  آران  از  صادره   85
بید گل  به شماره  از آران و  آرانی فرزند محمد    بشماره شناسنامه  191 صادره 
ملی 6199487710 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 243/45 متر 
مربع پالک 251 فرعی از 15 فرعی مفروز و مجزی شده از 1965 اصلی واقع در اماکن   

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  آقا  فرزند  گلی   بید  عصاری  تقی  آقای   : هیات   708 شماره  رای   -17
زهرا  خانم  و   6199492031 ملی  شماره  به  کاشان     از  صادره   166 شناسنامه 
به  کاشان   از  صادره   200 شناسنامه   بشماره  محمد     علی  فرزند  عبداللهی  
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   ) )بالمناصفه   6199513932 ملی  شماره 
مجزی  و  مفروز  فرعی  104و557  از  فرعی   4524 پالک  مربع  متر   122/50
ثبتی حوزه   3 بخش  آران     دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از   شده 

 آران و بیدگل 

18- رای شماره 176 هیات : خانم سکینه سادات موسوی حسنارودی فرزند امیربشماره 
شناسنامه 5 صادره از کاشان    به شماره ملی 1263017908 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 110/50 متر مربع پالک 4525 فرعی از 66و65 فرعی مجزی شده از 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران    بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

19- رای شماره 728 هیات : آقای علی بخشی آرانی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 274 
صادره از آران و بیدگل   به شماره ملی 6199647483 و خانم زهرا بوجاری فرزند عباس    
بشماره شناسنامه  288 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199677765 )بالمناصفه ( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 119/25 متر مربع پالک 4526 فرعی از 213 فرعی 
 مفروز و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران    بخش 3 حوزه ثبتی

 آران و بیدگل 
بشماره  احمد  فرزند  آرانی   آور  آب  ابوالفضل  آقای   : هیات   601 شماره  رای   -20
شناسنامه 329 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199550471 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 216/20 متر مربع پالک 1140 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

21- رای شماره 377 هیات : آقای سید مهدی سیدی بیدگلی   فرزند سید هالل بشماره 
شناسنامه 50879 صادره از کاشان    به شماره ملی 1260498816 در شش دانگ یک 

باب خانه به مساحت 132/25 متر مربع پالک 1495 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 
اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

22- رای شماره 167 هیات : آقای مرتضی شوریان بیدگلی   فرزند علی محمد بشماره 
شناسنامه 97 صادره از بیدگل    به شماره ملی 6199664401 در شش دانگ قسمتی از 
یک باب خانه به مساحت 21/20 متر مربع پالک 1496 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 

اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

23- رای شماره 599 هیات : آقای سید مهدی لحمی بیدگلی   فرزند سید عباس بشماره 
شناسنامه 9697 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199259297 در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 87/72 متر مربع پالک 1497 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 

اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند حسین بشماره  آرانی   داروغه گی  آقای حسین   : هیات  رای شماره 711   -24
خانم  و   6199719840 ملی  شماره  به  بیدگل     و  آران  از  صادره   115 شناسنامه 
زینب کاسنی فروش آرانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 1143 صادره از کاشان 
( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  بالمنصافه   ( به شماره ملی 6199925531 
103/10 متر مربع پالک 1916 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
25-رای شماره 726 هیات : آقای احسان مالئی  آرانی  فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
85 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199592751 و خانم طیبه قاسمی تبار  فرزند 
 (  6199137566 ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره   9760 شناسنامه  بشماره  علی 
متر مربع پالک 1917  به مساحت 128/30  باب خانه  دانگ یک  ( در شش  بالمناصفه 
ثبتی  آباد  بخش 3 حوزه  از 2638 اصلی واقع در احمد  فرعی مفروز و مجزی شده 

آران و بیدگل 

26- رای شماره 712 هیات : آقای سلمان میزانی  فرزند علی محمد  بشماره شناسنامه 
655 صادره از آران و بیدگل     به شماره ملی 6199713362 و خانم محبوبه شبانی 
ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره   965 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  آرانی    زاده 
6199923766 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 184/45 متر مربع 
پالک 1918 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
شناسنامه  بشماره  مسلم   فرزند  صقائی    علی  آقای   : هیات   595 شماره  رای   -27
آرانی   ناصری  اعظم  خانم  و   6199557387 ملی  شماره  به  کاشان     از  صادره   4
ملی  به شماره  گل   بید  و  آران  از  بشماره شناسنامه 493 صادره  فرزند رمضانعلی 
6199542061 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150متر مربع پالک 
1919 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  محمود  فرزند  آرانی    نوزریان  جواد  آقای   : هیات   732 شماره  28-رای 
شناسنامه 283 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199640470 و خانم لعیا صالح 
ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره   11177 شناسنامه  بشماره  اله   نعمت  فرزند  نیا   
6199151747 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 190/05 متر مربع 
آران دشت    در  واقع  اصلی  از 2640  فرعی و مجزی شده  از 235  فرعی  پالک 1139 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بیدگلی   فرزند محمود بشماره  لقبی  : آقای محمد رضا  29- رای شماره 731 هیات 
خانم  و  ملی 6199617495  به شماره  گل      بید  و  آران  از  101 صادره  شناسنامه 
پروین اکبر زاده   فرزند علی بشماره شناسنامه 9060 صادره از کاشان به شماره ملی 
6199130545 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 138متر مربع پالک 
1138 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت   

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

30- رای شماره 520 هیات : آقای علی اصغر سمساری بیدگلی   فرزند حسن  بشماره 
شناسنامه 17078 صادره از قم    به شماره ملی 0382099990 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 100/02 متر مربع پالک 4523 فرعی از 421 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2840 اصلی واقع دربخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  محمد  فرزند  آرانی   انتهائی   اکبر  علی  آقای   : هیات   605 شماره  رای   -31
شناسنامه - صادره از آران و بید گل     به شماره ملی 6199097351 و خانم فاطمه 
سرکار فرزند علی   بشماره شناسنامه 10 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 
6199405056 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 134/45 متر مربع 
پالک 705 فرعی از 5 فرعی مفروز و مجزی شده از 2643 اصلی واقع در صالح آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

32- رای شماره 519 هیات : آقای ناصر ایمانی  آرانی  فرزند علی بشماره شناسنامه 
24 صادره از آران و بید گل     به شماره ملی 6199385470 و خانم علیا سقازاده آرانی 
از آران و بید گل  به شماره ملی  اله   بشماره شناسنامه 7607 صادره  فرزند شکر 
6199116046 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 338/30 متر مربع 
پالک 1912 فرعی از 35 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

33-رای شماره 586 هیات : مرتضی دالور  آرانی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 63 
صادره از آران     به شماره ملی 6199745507 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
113/75 متر مربع پالک 1921 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

34-رای شماره 354 هیات : آقای اصغر خدمتکار  آرانی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
 9401 صادره از آران و بید گل     به شماره ملی 6199133943 و خانم انسی آقا بیکی 
آرانی فرزند رمضان علی    بشماره شناسنامه 115 صادره از آران و بید گل  به شماره 
ملی 6199629396 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 161/90 متر 
مربع پالک 1141 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

35- رای شماره 585 هیات : آقای محمد دالور  آرانی  فرزند مسلم  بشماره شناسنامه 

433 صادره از آران و بید گل     به شماره ملی 619490134 نسبت به 4 دانگ مشاع 
و خانم زهرا نقلی آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 32 صادره از آران و بید گل  
به شماره ملی 6199493389 نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 247/09 متر مربع پالک 1920 فرعی 2638 اصلی واقع در احمد آبادبخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشارنوبت اول 92/7/28 تاریخ انتشار نوبت دوم 92/8/14 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بید گل

ابالغ 

آقای حسین بهر زاده و خانم رباب جعفری مبنی بر درخواست الزام به انتقال سند در 
تاریخ 92/8/29  ساعت 5/30 بعد از ظهر به شورای حل اختالف شاهین شهر مراجعه 

فرمائید.

اخطار اجرایی

661 شماره: 275/92 به موجب رأی شماره 431 تاریخ 92/4/31 شعبه 18 شورای حل 
الرعایا  امین  امیررضا  یافته است محکوم علیه  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یمینی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت  بابت اصل خواسته و چهل هزار ریال  ریال 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 92/2/20 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهد ه اجرای احکام می باشد . در حق خواهان صادر 
و اعالم می  نماید  در حق محکوم له مهدی خدابنده دنبه  نشانی محل اقامت: اصفهان- 
خ قائمیه نبش ک 105 فروشگاه مبین سیستم. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:7612 شورای حل اختالف 

شعبه 18 حقوقی استان اصفهان
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 

واحد 3

از قدیم گفتند » بکشم و خوشگلم کن «

البته فقط یک ضرب المثل بود که برای گاهی افراط کردن در تغییر چهره ) فقط کمی!( به کار برده 
می شد، اما اگر همان قدیمی ها می دونستند که این جمله به یک واقعیت تبدیل می شه و این همه 
 حرفشون خریدار داره خوشحال می شدند. از ش�وخی که بگذریم این آمارهای جراحی زیبایی

 سر به فلک کشیده.  بیچاره این دماغ، لب، گونه چه گناهی دارند؟

دست انداز

ذوب آهن اصفهان كه با نوسازي و بازسازي اغلب بخش هاي خط توليد خود و راه اندازهاي 
واحد هاي جديد مانند باتري شماره 3 كك سازي ، به روند روبه رشدي در توليد ، فروش 
و كاهش هزينه هاي تمام شده دست يافته ، اخيرا عالوه برثبت دو ركورد مهم توليدي، 
موفق شد عنوان واحد نمونه كش��وري و استاني را در زمينه  اس��تاندارد به دست آورد و 
 جهش عظيمي را در طي مهرماه سال جاري تجربه نمود . خالصه گزارش بخشي از اين 

موفقيت هاي مهم ، به شرح ذيل است:
      ذوب آهن اصفهان واحد نمونه کشوري و استاني در امر استاندارد شد

در مراس��م روز جهاني اس��تاندارد ،  ذوب آهن اصفهان به عنوان واحدنمونه كش��وري و 
استاني از سوي سازمان ملي استاندارد معرفي شد و لوح و تنديس ويژه آن توسط معاون 
اول رييس جمهور به دكتر سعد محمدي مديرعامل اين شركت اهدا گرديد. ذوب آهن 
اصفهان با توليد محصوالت ب��ا كيفيت، اين موفقيت بزرگ را رق��م زد و در صدر صنايع 

كشور قرار گرفت.
    ذوب آهن اصفهان واحد نمونه کشوري در بخش آزمایشگاه مرکزي

 اين شركت همچنين در بخش آزمايشگاه مركزي نيز عنوان واحد نمونه در سطح كشور 
را به دست آورد تا تنها شركتي باشد كه در مراس��م روز جهاني استاندارد دو عنوان مهم 
كسب مي كند.   الزم به ذكر است با استقرار استانداردISO /IEC 17025 از سال1390 
در آزمايشگاه مركزي شركت ذوب آهن اصفهان ، امسال براي اولين بار آزمايشگاه مركزي 
به عنوان آزمايش��گاه همكار نمونه كشور لوح افتخار كس��ب نمود. دكتر سعد محمدي 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان،  دانش و تخصص به همراه همت و تالش كاركنان را عامل 
موفقيت اين شركت در كسب عنوان واحد نمونه كشوري در امر كيفيت دانست و گفت:  
عشق به توليد فني و ارايه محصوالت با كيفيت در تالشگران ذوب آهن موج مي زند، به 
همين دليل اين شركت طي دهه هاي گذشته به عنوان يك توليد كنند پيشرو و اثرگذار 
 در صنعت كشور شناخته شده است. وي با اشاره به كيفيت بي نظير محصوالت ذوب آهن

 اصفهان كه امكان صادرات به كش��ورهاي مختلف را براي اين ش��ركت به همراه داشته 
گفت: در بازار بورس نيز همان طور كه همه فعاالن اين عرصه شاهد هستند،  محصوالت 
ذوب آهن به عنوان مطرح ترين برند،  ص��ف اول خريداران را به خود اختصاص مي دهد.

مديرعامل ذوب آهن از به كارگيري سيس��تم هاي نوين در بخش نورد ذوب آهن جهت 
توليد محصوالت كيفي مطابق با اس��تانداردهاي روز جهاني خبر داد و گفت: اميدوارم با 

افزايش كيفيت محصوالت فوالدي در كشور بتوانيم مانع واردات اين محصوالت شويم.
دكتر سعد محمدي به برنامه ذوب آهن براي توليد ريل نيز اشاره كرد و گفت:  اين مجتمع 
عظيم صنعتي ايجاد تنوع درمحصوالت و ارتقای كيفيت آنه��ا را در اولويت كاري خود 

قرار داده است.
    پیشینه ذوب آهن اصفهان در استاندارد

شركت ذوب آهن اصفهان به عنوان اولين و بزرگ ترين توليدكننده فوالدهاي ساختماني 
در كشور و خاورميانه در سال 1371 نخستين شركتي بود كه در توليد محصوالت فوالدي 

موفق به اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد براي توليدات خود گرديد.
از اين سال به بعد س��ازمان ملي استاندارد براساس برنامه هاي س��اليانه خود به صورت 
 منظم از خطوط توليد ش��ركت اقدام به نمونه ب��رداري از محصوالت ف��والدي و انجام 

آزمون هاي استاندارد كرده و در اين مدت بيست و يك سال همواره كليه نتايج آزمون ها 
حاكي از انطباق كامل محصوالت با استانداردهاي ملي ايران بوده است، بنابراين به دفعات 
متعدد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان موفق به اخذ جوايز مختلف از سازمان ملي ملي 
استاندارد ايران گرديده، به نحوي كه تاكنون 15مرتبه به عنوان شركت نمونه استاندارد 

استاني و 3 مرتبه نيز به عنوان شركت نمونه كشوري لوح تقدير دريافت نموده است.
 الزم به ذكر اس��ت فوالدهاي س��اختماني تولي��دي در ذوب آهن اصفهان ش��امل انواع 
تيرآهن ه��ايIPN , H , I ، ميلگردهاي س��اده و آجدار ، ناوداني و نبش��ي و همچنين 
فوالدهاي صنعتي به علت رعايت اس��تانداردهاي مرتبط و يا ش��رايط فني درخواستي 
 مش��تريان همواره متمايز كننده ش��ركت از رقبا داخلي و خارجي بوده اس��ت. در بازار 
آهن آالت كشور اين محصوالت به لحاظ كيفيت و انطباق كامل با استانداردهاي مرتبط 

متمايز بوده است.
شركت سهامي ذوب آهن با سازمان ملي استاندارد در سه مقوله كلي از سال1370  شامل 
همكاري در تدوين انواع استانداردهاي محصول، شرايط فني و روش هاي آزمون، همكاري 

در تجهيز آزمايشگاه هاي گمركات كشور 
به منظور كنترل محصوالت فوالدي وارده 
به كش��ور و هم��كاري در بازرس��ي مورد 
نظر سازمان براي ش��ركت هاي توليدي 

محصوالت فوالدي است.
همكاري ذوب آهن اصفهان با سازمان 

ملي استاندارد
 ذوب آه��ن اصفهان يكي از ب��زرگ ترين

 ش��ركت هاي توليد فوالد است كه سعي 
داش��ته ضمن ارتباط مس��تمر و نزديك 
با س��ازمان ملي اس��تاندارد از طريق اين 
سازمان با مؤسسات استاندارد بين المللي 
هم مرتبط گردد. همچنين مدير كيفيت 
ش��ركت و كارشناس��ان فني ما در تدوين 
تمامي استانداردهاي ملي مرتبط حضور 
فعال داشته و به راستي توانسته اند با درنظر 
گرفتن شرايط تكنولوژي و رعايت حقوق 
مصرف كنندگان، اس��تانداردهاي ملي را 
به تصويب رسانده و به مرحله اجرا بگذارند. 
در كارخانه ذوب آهن به خاطر اعتقاد پرس��نل و مس��ئولين خطوط توليد به محصول با 
كيفيت واستاندارد ، پرسنل كنترل كيفيت نيز همراه با خط توليد در جهت كنترل انطباق 
محصوالت با اس��تانداردهاي ملي يا بين المللي تالش مي كنند كه نتيجه اين همدلي و 
جديت همين افتخاراتي است كه نصيب شركت شده و مي تواند به جديت بگويم يكي از 
بهترين كارخانجات توليدي در رعايت الزامات استاندارد هاي ملي بوده و از اين بابت به 
 خود مي باليم. سازمان ملي اس��تاندارد هم به اين موضوع وقوف كامل داشته و همواره با
نمونه برداري از محصوالت توليدي، كيفيت محصوالت شركت را رصد و تأييد نموده است.

    دستیابی به دو  رکورد ارزشمند تولید در کوره بلند و فوالدسازی
به همت پوالدمردان ذوب آهن اصفهان خصوصا سختكوشان حوزه بهره برداری و همزمان 
با ايام ذی الحجه و عيد س��عيد قربان، دو ركورد توليد روزانه در بخش های كوره بلند و 

فوالدسازی اين شركت به ثبت رسيد.
     رکورد تولید روزانه چدن                        

مهندس مهرداد رضايی مدير كوره بلند شركت ضمن تبريك اين ايام خجسته گفت: با 

همت و مشاركت جمعی همكاران سختكوش در حوزه بهره برداری، پوالدمردان بخش 
كوره بلند توانستند در تاريخ92/7/24 با توليد روزانه9 هزار و 494 تن چدن، برگ زرين 
ديگری را در تاريخ بهره برداری ذوب آهن اصفهان به ثبت رسانند. وی ركورد قبلی توليد 

روزانه چدن را 8 هزار و 926 تن در تاريخ 90/11/21 ذكر نمود.
    رکورد تولید روزانه فوالدسازی

مهندس خسرو جوادی مدير بخش فوالدسازی شركت نيز از ثبت ركورد جديد در توليد 
اين بخش خبر داد. وی در خصوص اين موفقيت گفت: در خجسته ايام عيد سعيد قربان 
پرسنل سختكوش بخش فوالدس����ازي در مورخه 92/7/22 موفق به توليد 79 ذوب 
 با تناژ 9845 تن ش��مش شده اس��ت. اين مقدار توليد اعالم ش��ده در يك روز در طول 
بهره برداري بخش فوالدسازی يك ركورد به ش��مار مي رود كه ركورد قبلی 74 ذوب با 
تناژ 9299 در تاريخ 90/10/30 اس��ت. مدير بخش فوالدسازی اظهار داشت: همچنين 
در شيفت سوم 92/7/22 نيز ركورد توليد در يك شيفت با 28 ذوب و تناژ 3478 تن به 
 دست آمده كه ركورد قبلی در تاريخ 89/7/23 با تعداد 27 ذوب و تناژ 3336 به دست آمده 

است. 
مهندس جوادی تصريح كرد:  با افزايش توليد چدن مذاب در بخش كوره بلند در صورتی 
كه امكانات مورد نياز بخش فوالدسازی تأمين گردد توليد روزانه ده هزار تن امكان پذير 

خواهد بود.
وی در پايان، اين موفقيت های بزرگ را به مدير عامل و پرس��نل سختكوش ذوب آهن 
مخصوصا همكاران حوزه معاونت بهره برداری تبريك گفت و اظهار اميدواری نمود كه در 

آينده شاهد موفقيت هاي بيشتري در عرصه توليد كارخانه باشيم.

در طي مهرماه سال جاري

ذوب آهن اصفهان جهش عظيمي را تجربه کرد
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