
ـ تهران در 110 دقيقه  این بار پيمودن مسير اصفهان 
بساط آشتی کنان 
در سونای بخار

توسعه حمل ونقل ریلی، یک ضرورت ملی
اثرات آلودگی اصفهان در روزهای 

آینده مشخص می شود 3
عالمه ای که جامعه ترین کتاب 
درباره امام رضا )ع( به نام اوست 5 2

تاالب های کشور
 خاطره  می شوند

متاسفانه مردم در شهرها این هشدار را لمس نکرده اند و به این مهم 
توجه ندارند که باید در مصرف آب، الگوی مصرف را تغییر دهند. 
نیمی از تاالب های کشور خشک و یا نیمه خشک شده اند و بعضی 

تاالب ها می روند که به خاطره ها بپیوندند.
4
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6

نصف جهان درسوگ 
پرورش انقالب نشست

4

3

باز هم پیامک های مشکوک 
و افراد زود باور

کالهبرداری و بزهکاری فقط برای این زمانه نیس��ت از 
 گذش��ته های دور و تا جایی که بشر یادش است بوده اند

انسان هایی که از انس��انیت بویی نبرده اند و انسان بودن 
را فدای فریب دادن دیگران ک��ه همان فریب دادن خود 

است می کنند.

 افتتاح متروی اصفهان
 3 شرط دارد 

 آخرین جزییات مربوط
 به معافیت پزشکی مشموالن

رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان افتتاح خط یک 
مترو این ش��هر را در سه س��ال آینده منوط به همکاری 
دولت، ش��هرداری و تامی��ن منابع مالی از طری��ق اوراق 
 مش��ارکت صندوق توس��عه ملی و فاینانس عنوان کرد.

  رضا امینی در جریان بازدید از قطار شهری اصفهان بودجه 
مورد نیاز برای تکمیل خط یک متروی اصفهان را یک هزار 
و 100 میلیارد تومان عنوان و ابراز امیدواری کرد که اوایل 

سال 96 خط یک مترو به...

به وضعیت پزشکی همه مشموالن قبل از اعزام به خدمت 
رسیدگی و چنانچه بیمار تشخیص داده شوند، وضعیت 
آنان در شورای پزشکی بررسی می ش��ود.اداره اجتماعی 
سازمان وظیفه عمومی ناجا، طی اطالعیه ای اعالم داشت: 
از جمل��ه ظرایف لحاظ ش��ده در قان��ون خدمت وظیفه 
عمومی، توجه به وضعیت سالمت جسمی و روحی افرادی 

است که باید به خدمت...

 » ۹ دی« تجلی اراده حق 
در مقابل جریان باطل بود

 نایب رییس شورای ش��هر تهران  در گفت و گو با 
زاینده رود گفت : 9دی روز تجلی بصیرت مردم بود 
و پاسداش��ت این روز یک تکلیف و وظیفه دینی و 

انسانی است.
 مرتض��ی طالی��ی ،نای��ب رییس ش��ورای ش��هر 
تهران در آس��تانه سالگرد حماس��ه 9دی با اشاره 
به عوامل ش��کل گیری این حماس��ه سترگ ملی 
اظهار داش��ت: دو دس��ته عوامل درونی و بیرونی 
که تحت تاثیر فضای انتخاب��ات  و پس از انتخابات  
با قانون ش��کنی و قانون س��تیزی از پذیرش اراده 

 جمع��ی مقدمات��ی را فراه��م کردند و دش��منان 
فرصت طلب از این ش��رایط جامعه س��وء استفاده 
کردن��د،در نتیج��ه  توده م��ردم در م��ورد امنیت 
کش��ور و نظام ابراز نگرانی کردند و زمانی که مردم 
احس��اس  کردند حیات و بقا جامعه ب��ه مخاطره 
افتاده اس��ت صحن��ه ای را ایجاد کردن��د که یکی 
از صحنه ه��ای ب��ی بدیل و ب��ی نظی��ر در تاریخ 
انقالب و نظام ب��ود به طوری که م��ردم به صورت 
 یکپارچ��ه و خودج��وش در صحن��ه حض��ور پیدا 

کردند.

بررسی ابعاد 9 دی در گفت و گوی اختصاصی با سردار طالیی

                    ایام به سوگ نشينی آل طه )ع(را بر همه عاشقان تسليت می گویيم
! امروز ماتم سرای دل را به نام تو، سیه پوش کرده ایم و نام مبارک تو را با درود برزبان جاری می سازیم . یا رسول اللهّ

و تو ای کریم اهل بیت! دومین نور والیت، صاحب کرامت, شفاعتت را در قیامت مسالت داریم.
4 وتورا صدا می زنم  یا ضامن آهو؛من یقین دارم دستان تو تنها سهم آهو نیست ... 

2

بیمه کارگران ساختمانی  پیگیری  می شود
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: بیم��ه کارگران 
 س��اختمانی باید توس��ط نماین��دگان مجلس پیگیری ش��ود.

عباس حاج رس��ولیها در جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان ب��ا اش��اره به بیمه ه��ای س��اختمانی اظهار داش��ت: 
بیمه های ساختمانی از جمله اموری اس��ت که باید در مجلس 
به آن پرداخته و پایدار ش��ود. وی افزود: اعتبار ورزشگاه نقش 
جهان،قطارشهری از طریق اصل 44 باید مورد بررسی قرار گیرد.

3
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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
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میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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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
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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 
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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...
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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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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 
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درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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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پذیرش آگهی های
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6265583

پذیرش آگهی های 
روزنامه زاینده رود

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

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

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/10/1092/10/25خرید کابل مسی هسته ای ) زمینی ( با عایق 02302PVC-92تجدید مناقصه 1

92/10/1792/10/29فروش اقالم انبار 12 شامل انواع لوازم ایمنی و اداری 14-92مزایده 2

92/10/792/10/23اجاره غرفه تریا بیمارستان شهید مطهری 02-92مزایده 3

92/10/1792/11/12خریدشش ردیف واشر گردنسوز9200014مناقصه4

92/10/1092/10/24خرید کابل مسی افشان با عایق الستیک 1233-920مناقصه5

92/10/1792/10/30خریددو عدد سیلندر گل مجرا9202984مناقصه  6

 نوبت  دوم

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

م�ورخ  510/ش/92  ش�ماره  مصوب�ه  باس�تناد  لنج�ان  س�ده  ش�هرداری 

 92/08/21 ش�ورای اس�المی ش�هر در نظ�ر دارد ی�ک  دس�تگاه ل�ودر هپک�و با 

قیمت پایه 500/000/000 ریال را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان به فروش رساند : 

ش�نبه  س�ه  روز  اداری  وق�ت  پای�ان  ت�ا  حداکث�ر  متقاضی�ان  کلی�ه   ل�ذا 

 مورخ 92/10/24 فرصت دارند جهت دریافت اطالعات بیش�تر به س�ایت ش�هرداری

 www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ اس�ناد مزایده و رویت لودر مذکور به شهرداری 

مراجعه نمایند . 

آگهی مزایده 

میثم محمدی شهردار سده لنجان 

خروجیدودکشهارویپشتبامنبايدکنارديوارمجاورقرارگيرندزيرا

باد،بابرخوردبهديواروارددودکششدهگازهایحاصلازسوخترا

بهساختمانبرگشتدادهموجبمسموميتساکنينخواهدشد

 بنابراین باید لوله دودکش را تا 1 متر باالتر از لبه دیوار مجاور ادامه داده با بست محکم 

نموده کالهک Hروی آن نصب نمود .

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه ش��ماره 896 مورخ 92/10/04 شورای اسالمی 
شهر آران و بیدگل نس��بت به فروش یک قطعه زمین به ش��ماره الف -5 با کاربری صنعتی به مساحت 
1370 متر مربع واقع در شهرک سلیمان صباحی بیدگلی با قیمت پایه کارشناسی به ازای هر متر مربع 
700/000 ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید 
 جهت اطالع از ش��رایط ، اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار

 نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند . ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده 
مزایده می باشد  )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد (

حسین ستاری شهردار آران و بیدگل 

شهرداری آران و بیدگل

شهردار  ی سده لنجان

آگهی مزایده  )مرحله اول(  نوبت  اول



چهره روزيادداشت

 دوسوم نمايندگان 
خواستار غنی سازی۶۰درصد

یکی از طراحان طرح الزام دولت به غنی س��ازی ب��ه میزان حداقل 
۶۰ درصد گفت: امضاه��ای این طرح به ۲۰۰ افزایش یافته اس��ت.

حجت االسالم س��ید مهدی موس��وی نژاد ،نماینده مردم دشتستان 
در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون انرژی خانه ملت گفت: 
امضاهای طرح الزام دولت به غنی سازی به میزان حداقل ۶۰ درصد به 
۲۰۰ رسید.وی ادامه داد: این طرح در هنگام تقدیم به هیات رییسه 
مجلس دارای 1۰۰ امضا بود که به درخواست نمایندگان امضاهای 

آن افزایش یافت.

 اعطای 12۰  میلیون وام
 برای محافظان مرتضوی

برای هرکدام از محافظان س��عید مرتض��وی 1۲۰ میلیون تومان وام 
قرض الحسنه جهت رهن یا خرید خانه در نظر گرفته شده بود. این را 
نادر قاضی پور یکی از اعضای کمیسیون تحقیق وتفحص از سازمان 
تامین اجتماعی می گوید. همچنین او نس��بت به این که هر شهروند 
تفتی که نزد مرتضوی آمده، وام قرض الحس��نه پنج میلیون تومانی 
گرفته؛ اعتراض دارد.ب��ه گفته قاضی پور »مجلس بن��ا ندارد به این 
سادگی ها کوتاه بیاید و شکایت از گزارش تفحص از تامین اجتماعی و 
نمایندگان راه به جایی نخواهد برد. مرتضوی می خواهد نمایندگان را 
به جان هم بیاندازد و در این مسیر موفق نیست، نمایندگان خودشان 
فهمیده اند که او می خواهد ب��ازی در بیاورد و بن��ا دارد تا پرونده را 
سیاسی کند. این در حالی است که گزارش تفحص را نمایندگانی از 
تمام جناح ها نوشته اند و این گزارش اصال خط و ربط سیاسی ندارد.«

 نصب 1۰۰۰ ماشین سانتريفیوژ
 نسل دوم

رییس س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان اعالم کرد: 1۰۰۰ ماشین 
س��انتریفیوژ از نس��ل دوم )۲m-IR( نصب کرده ایم اما با توجه به 
مذاکرات هسته ای که در حال انجام است، گاز UF۶ به آن ها تزریق 

نکرده ایم.
علی اکبر صالحی در سخنانی با اش��اره به نصب 1۰۰۰ سانتریفیوژ 
نسل ۲m-IR در پاسخ به این پرسش که وقتی هنوز توافق ژنو اجرا 
نشده است، چرا به این تعداد سانتریفیوژ گاز UF۶ تزریق نمی شود، 
گفت: از قبل، که به دولت قبل برمی گردد، هم گاز تزریق نکرده بودیم 
و این تصمیمی سیاسی بود که فعال به این ماشین ها گاز تزریق نشود.

وی با بیان این که »در حال حاضر نس��ل اول را تولید می کنیم و از 
ماشین های نسل دوم 1۰۰۰ سانتریفیوژ نصب کرده ایم و نسل سوم 
و چهارم در حال تست هس��تند،« افزود: تنها سانتریفیوژهایی که از 
 آن  تولید انبوه داریم، غیر از نس��ل اول، س��انتریفیوژهای نسل دوم

 )۲m-IR( هستند که تاکنون 1۰۰۰ ماشین را نصب کرده ایم.

معاونانم را در صورت اثبات انتساب 
به جريان فتنه عزل می کنم

 وزیر عل��وم  دغدغه نماین��دگان را درب��اره انتصاب��ات وزارت علوم 
بی مورد دانس��ت و گفت: وزارت اطالعات مرجع قانونی اس��ت و هر 
زمانی که  اع��الم کند یکی از معاونان زمان من منتس��ب به جریانی 
است که قصد براندازی دارد و با فتنه ارتباط داشته است قانونا ملزم 

هستم و حکم عزل را صادر خواهم کرد.
رضا فرجی دانا با حضور در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی به 
سواالت ۲3 تن از نمایندگان مجلس در خصوص انتصابات اخیر در 
وزارت علوم پاس��خ داد.ابتدا فیاضی  سخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس به نمایندگی از ۲3 نفر از نمایندگان از فرجی دانا 
وزیر علوم، سوال نمایندگان را مطرح کرد و گفت: علت عدم پایبندی 
دکتر فرجی دانا وزیر عل��وم به تعهدات در انتصاب مدیران، س��وال 

نمایندگان است.

9دی پايان مسیری بود که بیگانگان 
ترسیم کرده بودند

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: درباره خون هایی 
که در جریان فتنه 88 ریخته شد، صراحت قانون است که دادستان 
به موضوع ورود داشته باشد اما ورود دادستان و رسیدگی در محکمه 
ممکن است آبروریزی بیش��تری از آنچه حامیان سران فتنه در نظر 
دارند را به دنبال داشته باش��د.محمد حسین فرهنگی ضمن گرامی 
داشت سالروز حماس��ه 9 دی گفت: روز 9 دی پایانی بود بر مسیری 
که بیگانگان آن را در کش��ور ترس��یم کرده بودند، مردم در این روز 
 نشان دادند که بیشتر از گذشته پش��تیبان نظام جمهوری اسالمی
  ای��ران هس��تند از ای��ن جه��ت 9 دی در تاری��خ کش��ور ماندگار

 است.

  نایب رییس شورای شهر تهران  در گفت و گو با 
مهر و 
زاینده رود گفت : 9دی روز تجلی بصیرت مردم ماهر

بود و پاسداش��ت این روز ی��ک تکلیف و وظیفه 
دینی و انسانی است.

 مرتضی طالیی ،نایب رییس شورای شهر تهران در آستانه سالگرد 
حماسه 9دی با اشاره به عوامل ش��کل گیری این حماسه سترگ 
ملی اظهار داشت: دو دسته عوامل درونی و بیرونی که تحت تاثیر 
فضای انتخابات  و پس از انتخابات  با قانون شکنی و قانون ستیزی 
 از پذی��رش اراده جمع��ی مقدمات��ی را فراهم کردند و دش��منان 
فرصت طلب از این شرایط جامعه س��وء استفاده کردند،در نتیجه  
توده مردم در مورد امنیت کشور و نظام ابراز نگرانی کردند و زمانی 
که مردم احساس  کردند حیات و بقا جامعه به مخاطره افتاده است 
صحنه ای را ایجاد کردند که یکی از صحنه های بی بدیل و بی نظیر 
در تاریخ انقالب و نظام بود به طوری که مردم به صورت یکپارچه و 

خودجوش در صحنه حضور پیدا کردند.
 وی اف��زود: عوامل��ی ک��ه در داخ��ل احس��اس م��ی کردن��د 
به خواسته های غیر مشروع و ضد نظام خود دست یافته اند با این 
حرکت خودجوش مردمی یکباره جمع ش��دند  و امنیت و آرامش 
به فضای سیاسی کشور بازگشت برهمین اساس دشمنان نظام با 
دیدن این حماسه ملی ،عظمت انقالب و دلبستگی نظام و ملت را 

دیده و  سر جای خود نشستند.

عضو شورای ش��هر تهران یادآور ش��د: توطئه هایی که از بیرون و 
 درون کشور طراحی شده بود با بصیرت و آگاهی مردم کشور ناکام

 ماند .
پاسداشت حماسه 9دی يک تکلیف و وظیفه دينی و 

انسانی است
وی با اش��اره به این که پاسداش��ت ویادآوری حماس��ه 9دی یک 
تکلی��ف و وظیفه دینی و انس��انی اس��ت،تصریح ک��رد:9دی روز 
 تجلی بصیرت مردم بود و بصیرت یعنی عمل به هنگام و به موقع 
مردم.مردمی  که توانس��تند اهداف کش��ورهای بیگان��ه و فریب 

خوردگان  را از بین ببرند.
 مای��اد و خاطره ای��ن روز را همواره زن��ده نگه می داری��م چرا که 
پاسداش��ت بیداری، آگاهی، بصیرت و هش��یاری مردم با بصیرت 

کشور است.
 س��ردار طالیی تاکید کرد: هر س��اله باید با یادآوری این حماسه،  
مردم با ابعاد گوناگون این حرکت ملی و مردمی آش��نا شوند زیرا 
کسانی هس��تند که می خواهند این روز را به فراموشی بسپارند، 
کسانی هستند که خواسته یا ناخواس��ته در آن روز به جمع مردم 

نپیوستند.
وی باتاکید بر نقش حساس و کلیدی مقام رهبری در حماسه 9دی 
اظهار داشت: آن روز ها شاهد  مظلومیت و سعه صدر مقام معظم 
رهبری بودیم که البته با تدبیر و درایت در برخورد با موضوع و اتمام 

 حجت در حد فاصل ش��روع منازعات تا روز9 دی عاملی بود برای 
پی بردن به حقانیت آنچه که نظام و رهبر در بیداری، ارتقا و آگاهی 

مردم کشور داشت .
9 دی تجلی اراده حق در مقابل جريان باطل بود

رییس س��ابق پلیس تهران ادامه داد: حماسه 9 دی در واقع تجلی 
اراده حق و ظه��ور آن در مقابل جریان باط��ل بود،این روز متعلق 
 به گروه و قش��ر خاصی نیس��ت زیرا هم��ه مردم در آن ش��رکت 

داشتند.  
 در روزهای قب��ل از حماس��ه 9دی نیز برخی گ��روه های داخلی

 رو در روی یکدیگر در برخی صحنه ها دیده می ش��دند اما زمانی 
که مردم احس��اس کردند امنیت و منافع ملی نظام در خطر است 
 همه گ��روه ها به هم پیوس��تند و در مقابل دش��من ایس��تادگی 

کردند.
 طالیی  ای��ن روز را نماد پیوند ام��ام و امت دانس��ت و تاکید کرد: 
در 9 دی به دلیل اهانت هایی که به باورهای دینی و مذهبی مردم 
صورت گرفته بود و هتک حرمت به روز عاش��ورا و ساالر شهیدان 
مردم را به صورت خودجوش و یکپارچه به میدان های شهر کشاند 
 و گویی گروه های مردمی از زمین می جوشید و به صحنه می آمد

 در حالی که به جز انقالب ما چنین حضور گس��ترده مردمی را در 
تاریخ  کشور و انقالب کمتر به یاد داریم.

9دی متعللق بله مللت و نظلام جمهوری اسلامی
 است

وی این روز را متعلق به ملت و نظام جمهوری اس��المی  دانست و 
خاطر نشان کرد: در حالی که هیچ فراخواني داده نشده بود مردم 
والیت مدار و بصیر  به صورت خودجوش به صحنه آمدند  و حماسه 
عظیم 9دی را آفریدند بنابراین ریشه های آن حماسه را باید در قیام 

امام حسین)ع( و فرهنگ عاشورا جست وجو کرد.
 کس��ی که خود ج��زو نخس��تین پیش��نهاددهندگان نام گذاري 
میدان 9دی در شورای شهر تهران بود،تصریح کرد: حماسه 9دی 
 برای اولین بار نبود که در کش��ور به وقوع پیوس��ت و ما در تاریخ

 نمونه هایی از این دس��ت بس��یار  داریم و یقینا چنانچه در آینده 
نیز چنین برخوردهایی با اعتقادات و باورهای مردم کشور  صورت 
گیردمردم به میدان خواهند آمد وحماسه های عظیم تری را خلق 
می کنند. وی تاکید کرد:  همه دش��منان داخلي و خارجي بدانند 
که ملت ایران همواره پش��تیبان و رهرو والیت فقی��ه بوده و همه 
 کسانی که فکری غیر از منافع و مصلحت کشور دارند بدانند کاری

 نمی توانند از پیش ببرند. طالیی خاطرنشان کرد: ما یادو خاطره 
9دی را گرامی می داریم و امیداوریم خاطره این حماس��ه ملی در 

تاریخ کشور به صورت نماد بصیرت و آگاهی مردم محفوظ بماند.

بررسی ابعاد 9 دی در گفت و گوی اختصاصی با سردار طايی

بازداشت يکی از مظنونان  » ۹ دی« تجلی اراده حق در مقابل جریان باطل بود
انفجار سفارت ايران

دس��تگاه های اطالعاتی لبنان از بازداش��ت یکی از حامیان 
احمد االس��یر، مظنون به مش��ارکت در انفجار تروریستی 
س��فارت ایران در بی��روت خب��ر دادند.به گزارش ش��بکه 
الجدید،دستگاه اطالعاتی لبنان از بازداشت »مصطفی.ح« 
یکی از حامیان احمد االس��یر شیخ س��لفی تندرو و یکی از 
مظنونان شرکت در انفجار تروریستی سفارت ایران در بیروت 
خبر دادند.گفتنی است در این حادثه تروریستی شماری از 
جمله »حجت االسالم ابراهیم انصاری« رایزن فرهنگی ایران 

به شهادت رسیدند.

مرسی، شخصیت سال مصر 
معرفی شد

در نظر سنجی که اخیرا توسط روزنامه المصریون انجام شد 
محمد مرس��ی، رییس جمهوری برکنار شده مصر به عنوان 
شخصیت سال ۲۰13 در مصر معرفی شد.در این نظرسنجی 
که به مدت 1۰ روز در مصر انجام شد، مرسی توانست لقب 
شخصیت سال مصر را به دست آورده و بر رقبای خود از جمله 
حمدین صباحی، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری و 
عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر برتری یابد.بر اساس این 
نظرسنجی، مرسی توانست 93 هزار و 45۶ رای یعنی 84/5 
درصد از مجموع 11۰ ه��زار و 597 رای را به دس��ت آورد.

حمدین صباحی نیز 5813 رای با 5/3درصد و السیس��ی با 
5۰8۶ رای و با4/۶ درصد از مجم��وع کل آرا در ردیف دوم 

و سوم قرار گرفتند.

کاهش رقم بودجه تصويبی 
سازمان ملل

مجمع عمومی س��ازمان ملل بودجه 53/5 میلیارد دالری 
مربوط به س��ال مال��ی ۲۰14-۲۰15 می��الدی را تصویب 
کرده که این رقم یک درصد نسبت به بودجه ۲۰13-۲۰1۲ 

میالدی کاهش داشته است.
به گزارش پی تی آی؛ بودجه 53/5 میلیارد دالری سال آینده 
سازمان ملل نسبت به بودجه پیشنهادی بان کی مون دبیر 
کل این سازمان در ماه اکتبر 1۲۶ میلیون دالر افزایش داشته 
ولی نسبت به بودجه سال مالی گذش��ته با افت 34 میلیون 
دالری روبه رو شده است. بودجه سازمان ملل در سال مالی 

۲۰1۲-۲۰13 به بیش از 5۶/5 میلیارد دالر رسیده بود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 جای نقد احکام اسامی
 در روزنامه ها نیست 
مطهری / نماینده مجلس 

این جانب به عن��وان نماینده قوه مقننه در هیات نظ��ارت بر مطبوعات ، 
به روزنامه ها تذکر می دهم که جای نقد احکام مس��لم اسالم در روزنامه 
نیست. کاری نکنید که بهانه به دست عده ای برای محدود کردن فضای 
آزادی بیان بیافتد. این گون��ه مباحث می تواند در نش��ریات تخصصی، 
همراه با پاسخ آن از سوی اسالم شناسان مطرح شود و از قضا همیشه این 
مباحث  باعث آشکارتر شدن گوهر اس��الم شده است.به قول شهید آیت 
اهلل مطهری  امثال کس��روی با 
نقدهایشان بر احکام اسالم  به 
اسالم خدمت کردند چون باعث 
شدند که علما به تکاپو بیافتند 
و برتری اس��الم آش��کار گردد.  
ضمنا مرجع قانونی رس��یدگی 
 به ای��ن ام��ور هی��ات نظارت

 بر مطبوعات است و قوه قضاییه  
نباید راسا اقدام کند.
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سفر روحانی به اهواز تا پایان دی ماه

سیدخلف موسوی ،شهردار اهواز در نشست هم اندیشی شهرداران سراسر کشور با عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور در س��خنانی گفت: حجت االسالم حس��ن روحانی رییس جمهور تا پایان دی ماه به اهواز سفر 

می کند.وی افزود: سفر رییس جمهور به اهواز به احتمال زیاد در اواخر  این ماه  صورت می گیرد.

نصف جهان درسوگ 
پرورش انقاب نشست

»جک استراو« هفته 
آينده به تهران می آيد

 هزاران  ت��ن از م��ردم انقالب��ی و همیش��ه در صحن��ه اصفه��ان در کنار
 شخصیت های سیاسی و فرهنگی اس��تان، با یار دیرین امام )ره( و انقالب 

خداحافظی کردند .
در این مراسم باشکوه که جمعی از اصحاب فرهنگ و رسانه استان نیز حضور 
داشتند برنامه های مختلفی از جمله نوحه سرایی برگزار شد.همچنین در 
این مراس��م متن پیام تس��لیت رهبر معظم انقالب، رییس جمهور و دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیر شورای نگهبان قرائت شد.اسداهلل 
بادامچیان، عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی و سرلشگر سید 
یحیی رحیم صفوی، مش��اور عالی فرمانده��ی کل قوا در ام��ور مربوط به 
 نیروهای مس��لح ، از جمله ش��خصیت هایی هس��تند که در این مراس��م 

حضور دارند.

 رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس از قطعی شدن سفر جک استراو 
به همراه یک هیات پارلمانی از انگلیس به ایران در هفته آینده خبر داد.

عباسعلی منصوری آرانی گفت: هیات پارلمانی 4 نفره ای از انگلستان به ایران 
می آیند که »جک استراو« از حزب کارگر و» بن والیف« از حزب حاکم ریاست 

این هیات را به عهده دارند.
وی اضافه کرد: دیدارهای مختلفی در این سفر سه روزه برای هیات پارلمانی 
انگلیس ترتیب داده ش��ده اس��ت. از جمله ای��ن که این هیات ب��ا عالءالدین 
بروجردی رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رییس 
مجلس ش��ورای اس��المی دیدار خواهند کرد.منص��وری آرانی یادآور ش��د: 
دیدارهایی نیز خارج از مجلس برای هیات پارلمانی انگلیس ترتیب داده شده 

که البته هنوز این دیدار قطعی نشده است.

نمایندگان از پاس��خ های وزی��ر علوم درب��اره انتصابات این 
وزارتخانه قانع نشدند.در جلسه علنی مجلس سوال ۲3 تن 
از نمایندگان مجلس از وزیر علوم درباره علت عدم پایبندی 
وزیر به تعهدات در انتصاب مدیران در این وزارتخانه مطرح 
ش��د و س��یدمحمود نبویان، نماینده مردم تهران به عنوان 
نماینده سوال کننده س��خنانی را مطرح کرد.پس از آن رضا 
فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پاس��خ هایی را به 
نمایندگان سوال کننده ارایه داد که در نهایت این ۲3 نماینده 

اعالم کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشده اند.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس ای��ن موضوع را به رای 
وکالی ملت گذاش��ت که بهارستان نش��ینان نیز با 73 رای 
موافق، 149 رای مخال��ف و 1۰ رای ممتنع از مجموع ۲4۰ 
نماینده حاضر در صحن علنی اعالم کردند که پاس��خ های 
وزیر را قانع کننده ندانسته اند. در نهایت مجلس به وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری کارت زرد داد.براساس آیین نامه مجلس 
اگر تعداد کارت های زرد مجلس به یک وزیر به عدد 3 برسد 
زمینه استیضاح وزیر در مجلس فراهم می شود.محمدرضا 
باهنر نایب رییس مجل��س پس از اع��الم رای وکالی ملت 
گفت: متاسفیم که در آغاز به کار وزیرمحترم این عدم رضایت 
نمایندگان از عملکرد وزارت علوم مطرح شد، البته امیدواریم 

با دقت و درایت بیشتر این وزارتخانه بسیار مهم اداره شود.

یک مقام آگاه قضایی در تشریح آخرین وضعیت این تصادف 
مرگبار گفت: پس از اعالم نظر هیات کارشناسی 5 نفره و به 
دلیل لحاظ نشدن برخی موارد در گزارش آن ها، پرونده در 
اختیار هیات نهایی 7 نفره قرار گرفت تا تحقیقات تکمیلی 
را در این زمینه انج��ام دهند و مقصران و عل��ت این حادثه 
مش��خص ش��ود.وی در خصوص آخرین وضعی��ت پرونده 
مدیرعامل شرکت عقاب افشان نماینده شرکت اسکانیا در 
ایران نیز اظهار داشت: در این رابطه چند بار از وی تحقیقات 
صورت گرفته و مدیرعامل این ش��رکت در ح��ال حاضر با 
سپردن وثیقه آزاد اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد: پرونده در 
دادگستری استان قم مفتوح است و هیات ویژه ای از سوی 
 دادس��تان کل کش��ور رس��یدگی به این پرونده را پیگیری

 م��ی کند.ط��ی چن��د روز گذش��ته نی��ز چندی��ن مورد 
 تصادفات مرگبار اس��کانیا و آتش گرفتن ای��ن اتوبوس در

 جاده های کش��ور خبرساز شده اس��ت.پیش از این سردار 
مومنی رییس پلیس راهور ناجا با بیان این که نواقص اتوبوس 
اس��کانیا به دس��تگاه قضایی و نهادهای مرتبط اعالم شده 
است اظهار داشت: متاسفانه شرکت خودروساز به جای رفع 
 عیب تولیدات خود اعالم کرده که نقص از خودروی تولیدی

 آن ه��ا نیس��ت و عواملی همچون اش��تباه رانن��ده، جاده، 
الستیک، گاردریل و ... منجر به وقوع این حوادث می شود.

یکی از امضاکنندگان نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان 
این که مبارزه با مفاسد اقتصادی از ارکان اصولگرایی است، 
تصریح کرد: اصولگرایان همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی 

تاکید داشته  و پرچمدار مبارزه با مفاسد بوده اند.
محمد اس��ماعیل کوثری نماینده مردم ته��ران در مجلس 
شورای اسالمی که نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران 
قوا را امضا کرده است در گفت وگو با فارس گفت:  از 1۰ سال 
قبل مقام معظم رهبری به سران سه قوه تاکید کردند که باید 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در دس��تور کار مسووالن سه قوه 
قرار گیرد اما هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی علی رغم 
 زمان کوتاهی که از آن می گذرد اقدام جدی صورت نگرفته

 است.
وی افزود: تع��دادی از نمایندگان نیز در نامه ای به س��ران 
 سه قوه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب در سال 8۲ 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی به سران قوا هش��دار داده شد تا 

نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با 
اشاره به موانع موجود بر س��ر راه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
اظهار داش��ت: اراده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده 
نمی شود و همین نبود اراده و همچنین مالحظات از جمله 

موانع موجود بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی گفت: وزارت امور خارجه و 
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور می توانند در جهت 
حل مشکالت ایرانیان خارج از کشور و پیشبرد سیاست های 
خدمت گزاری به هموطنان مقیم ، همسو و مکمل یکدیگر 
باش��ند.مرضیه افخم در دیدار با دبیرکل شورای عالی امور 
ایرانیان خارج از کشور و معاونین و مدیران دبیرخانه، با تاکید 
بر ضرورت اعمال سیاست هایی در راستای ارتقای جایگاه و 
وجهه  ایرانیان خارج از کشور، بر نقش و مشارکت دبیرخانه 
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در این راستا تاکید کرد.

وی با اش��اره به نقش مهم نهادها و سازمان های مسوول در 
حوزه ایرانیان خارج از کش��ور  و همسو شدن آنان در جهت 
رسیدگی به مسایل مختلف هموطنان مقیم، گفت: بازنگری 
در روش های قبلی و اتخاذ ش��یوه های جدید و استفاده از 
امکانات و س��اختارهای نوین الزمه ایج��اد تعامل نزدیک با 
ایرانیان خارج از کشور است که ضروری است تمام توان خود 
را برای ارایه خدمات بهینه به هموطنان خارج از کش��ور با 

وسعت و گستردگی هر چه تمامتر به کار بندیم.
افخم ادام��ه داد: وزارت ام��ور خارجه و دبیرخانه ش��ورای 
 عالی م��ی توانند با ه��م اندیش��ی و تدوین سیاس��ت ها و

 برنامه ریزی های مدون برای رفع مشکالت و بهره مندی از 
ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج گام های موثری بردارند.

قوه قضاییه خانه ملتمجلس امور خارجه

 فرجی دانا از مجلس
 کارت زرد گرفت

 آخرين وضعیت 
پرونده تصادف اتوبان قم

مبارزه با فساد اقتصادی 
عزم می خواهد

تاکیددولت به حل مشکل 
ايرانیان خارج کشور
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یادداشت

رفاه

بیمه شدن200 هزار نفر از 
زنان سرپرست خانوار 

معاون فنی و در آمد س��ازمان تامی��ن اجتماعی، گفت: 
با تامین اعتب��ارات از س��وی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی 200 هزار نفر از زنان سرپرس��ت خانوار بیمه 
می شوند.محمد حسن زدا در نشست خبری در سازمان 
 تامین اجتماعی برگزار ش��د، اظهار داش��ت: س��ازمان

 تامین اجتماع��ی 38 میلیون نفر از جمعیت کش��ور را 
تحت پوشش دارد.

وی ادام��ه داد: تع��داد کارگاه ه��ای فع��ال تح��ت 
پوش��ش این س��ازمان بی��ش از ی��ک میلی��ون، تعداد 
اس��ناد صادره باب��ت کمک ه��ای کوتاه م��دت حدود 
 457 ه��زار، س��هم بیم��ه ش��دگان اجب��اری از کل

 بیمه شدگان اصلی که بیش از 12 میلیون و 453 هزار 
نفر هستند، 7 هزار نفر محسوب می شود.زدا درباره قانون 
بخشودگی جرایم، اظهار داشت: ایران تنها کشور جهان 
است که قانون جریمه و متقابال قانون بخشودگی جرایم 
را دارد.وی خاطر نشان کرد: در عین حال که قانون جریمه 
را اجرا می کنیم در قانون بودجه سال 92 نیز آمده است که 

بخشودگی جرایم نیز اعمال شود.
مدیرکل فنی و در آمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این 
که امیدواریم در سال های بعد یکی از قوانین اجرائیی شود، 
اظهار داشت: قانون بخشودگی جرایم تا 19 دی ماه مهلت 
دارد و کارفرمایان می توانند به 500 واحد بیمه ای مراجعه 
کنند و با پرداخت اصل حق بیمه از بخشودگی 100 درصدی 

جرایم بهره مند شوند.
زدا با اش��اره به این ک��ه کارفرمای��ان در واحدهای صنفی، 
صنعتی و کشاورزی تحت پوشش بخش��ودگی جرایم قرار 
می گیرند، گفت: تا پایان ش��هریور امس��ال با دریافت 524 
میلیارد تومان اصل حق بیمه 338 میلیارد تومان بخشودگی 
جرایم  اجرایی شده است.وی خاطر نشان کرد: کارفرمایان 
 از فرصت بخش��ودگی جرایم اس��تفاده کنند و با پرداخت 

حق بیمه از پرداخت جریمه معاف شوند.
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مرمت و بازسازی امامزاده ها در  اردستان
حجت االسالم والمسملین س��ید علی طباطبایی سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه اردستان 
گفت: ساختمان 16 امامزاده با اعتباری افزون بر30 میلیارد ریال در این شهرستان در حال مرمت 

و بازسازی است. 
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کالهبرداری و بزهکاری فقط برای این 
فرزانه 
زمانه نیس��ت از گذش��ته های دور و تا متین فر

 جایی که بش��ر یادش اس��ت ب��وده اند
انسان هایی که از انسانیت بویی نبرده اند و انسان بودن را فدای 
فریب دادن دیگران که همان فریب دادن خود اس��ت می کنند.

همانطور که سعدی می فرماید:
اي نفس اگر به دیده تحقیق بنگري

درویشي اختیار کني بر توانگري
چگونه می ش��ود که در دل درگیری های روزمره یا حتی دراوج 
تمرکز و آسودگی خاطر به پیامک های مشکوک ،شک نمی کنیم.

»به نقل از پایگاه اصفهان فردا«پیامکی را با این عنوان می خوانید: 
»مشترک گرامی: ش��ما در قرعه کش��ی هزاران لبخند پاییزی ، 
همراه اول 800 امتیاز دریافت کرده اید. ش��ما برنده هدیه کمک 
هزینه س��فر زیارتی به مبلغ 10000000 ریال ش��ده اید . برای 

دریافت هدیه خود با اپراتور 621 تماس حاصل فرمایید.!«
هر فردی وقتی این پیامک برای اولین بار به او ارسال شود حالت 
 خوشحالی همراه با ش��ک به س��راغش می آید حال اگر این فرد 
به اصطالح آدم ساده ای باش��د یا به واسطه ریشه مذهبی و شوق 
فراوان که به سفر زیارتی دارد، همه چیز را باور می کند و با تمام 
وجود خدا را شکر می کند که باالخره آقا او را طلبید و با این پول 

به زیارتش می رود.

کنجکاوی سبب شد تا با ش��ماره اعالم ش��ده در گوشی تماس 
بگیریم و به فرد پش��ت خ��ط گفتیم ک��ه از کنار یک دس��تگاه 

خودپرداز با او تماس گرفته ایم .
تازه مش��خص ش��د این هم نمونه بارز کالهب��رداری اینترنتی و 
پیامکی است اما روش این شیادان برای برداشت پول از حساب 

مردم جالب است.
به گفته س��رهنگ س��تار خس��روی رییس پلیس فتای استان 
اصفهان، این افراد به دو روش کالهبرداری می کنند یکی این که 
افراد ساده اندیش را پس از پیامک دادن پای اینترنت می کشانند و 
با فریب آن ها و گرفتن شماره روی کارت عابر بانک و رمز اینترنتی 
آن ها بالفاصله با خرید اینترنتی پول را از حساب مردم برداشت 
می کنن��د. در روش دیگر با کش��اندن مردمی ک��ه فکر می کنند 
 واقعا برنده این مبلغ ش��ده اند ، ب��ه پای دس��تگاه خودپرداز، به

 آن ها می گویند که در قس��مت انتقال وجه ب��ه جای مبلغ ، یک 
شماره حواله و پس از آن با دادن شماره کارت مورد نظرشان، پول 
را از حساب فرد مورد نظر خالی و به حساب خود منتقل می کنند 
این در حالی است که عده ای فکر می کنند جایزه به حساب خود 

آن ها ریخته شده است.
خسروی ادامه می دهد: اگر چه تعداد افرادی که این گونه سرشان 
کاله می رود زیاد نیست اما باز هم کالهبرداری های بدین شکل 

انجام می شود و مردم باید مراقب این شیادان باشند.

یکی از مام��وران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری آگاهی اس��تان 
اصفهان نیز گف��ت : روزانه چندین مورد تماس ب��ا این مرکز گرفته 
می ش��ود و از کالهبرداری به وس��یله پیامک و خالی کردن حساب 

شکایت می شود.
وی با اشاره به این که ظاهرا این افراد یک باند هستند و پلیس آگاهی 
در تالش است تا این کالهبرداران را دستگیر کند ، ادامه داد : از مردم 
می خواهیم که هوشیار باشند و هرگونه پیامک مشکوکی که دریافت 

کردند با شماره تلفن 2184333 تماس بگیرند.
این گونه کالهبرداری ها در حالی 
انجام می گیرد که پلیس آگاهی 
و فتا بارها از طریق رس��انه ها به 
مردم هش��دار داده اند تا مراقب 
کالهبرداران حرفه ای در فضای 

سایبر باشند.
این مساله بار دیگر لزوم پیگیری 
مس��ووالن برای تدوی��ن قوانین 
جام��ع و کامل ت��ری درب��اره 
کالهبرداری ه��ای اینترنت��ی را 
اثب��ات می کند. چرا ک��ه قوانین 
فعلی پاسخگوی مالباختگانی که 
آرزوی برنده ش��دن در این گونه 
جشنواره ها را داشته و به راحتی 
در دام کالهب��رداران حرف��ه ای 

فضای سایبر می افتند، نیست.
 ای��ن قبی��ل پیامک ه��ای قالبی

 به ان��دازه ای ب��وده ک��ه پایگاه 
اطالع رسانی همراه اول نیز به مشترکانش هشدار داده است.

طبق اظهارات دیگر پلیس در این دس��ته پیامک ها از افراد خواسته 
می شد که کد ملی خود را ارایه کنند،سارقان اینترنتی بعد از دریافت 
کد ملی افراد و ارسال آن به سامانه مرکز آمار ایران، از مشخصات افراد 
مطلع شده و در تماس مجدد به آن ها  گفته می شود که مشخصات 
شما این چنین است و شما برنده هس��تید و در مرحله بعدی، افراد 
 را به پای دس��تگا ه های خودپرداز کش��انده و رمز دوم آن ها را فعال

 می کردند.
این مجرمان با اطالعاتی که از حس��اب افراد پیدا می کنند، اقدام به 
برداشت  از حساب این افراد به مبالغ مختلف کرده و پیامک برداشت 
از حساب هم به این فرد ارسال می ش��د. پلیس در تحقیقات خود با 
اشاره به این که بعد از مراجعه افراد مالباخته  از سیم کارت هایی که 
پیامک دریافت کرده بودند و همچنین شماره حساب هایی که پول 
این افراد به آن حساب ها واریز شده بود، استعالم گرفته و متوجه شده 
اند که این حساب ها جعلی است،گفت:اگر مردم، به توصیه ها توجه 
کنند امکان ندارد که سرشان کاله برود.بارها گفته  شده است برای 
ریختن پول به حس��اب افراد، نیازی به حضور آن ها در پای دستگاه 
خودپرداز یا ارایه رمز دوم نیست و فقط شماره 16 رقمی روی کارت 

یا شماره حساب نیاز است.

» اس ام اس « برای سرقت

باز هم پیامک های مشکوک و افراد زود باور

بارها گفته  شده است 
برای ریختن پول به 
حساب افراد، نیازی 

 به حضور 
 آن ها در پای

  دستگاه خودپرداز 
یا ارایه رمز دوم 

نیست و فقط شماره 
16 رقمی روی کارت 

 یا شماره حساب
 نیاز است

یادداشت

هزینه 50 درصدی  بودجه عمرانی 
شهر برای بهبود حمل و نقل شهری 

مدیر ام��ور مالی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به این ک��ه ترافیک 
مهمترین معضل این روزهای اصفهان اس��ت اعالم کرد: 50 درصد 
بودجه عمرانی ش��هر اصفهان برای بهبود حمل و نقل شهری هزینه 
می شود.مهرانی با اعالم این مطلب اظهار داشت: 400 میلیارد تومان 
از بودجه ش��هر اصفهان برای بهبود عبور و مرور شهری هزینه شده 
است و شهرداری اصفهان تالش می کند با سرمایه گذاری در حمل و 
نقل شهری نقش موثری در کاهش آلودگی هوای اصفهان ایفا کند. 

وی بهره برداری از پروژه قطار شهری اصفهان را یکی از دغدغه های 
مدیریت ش��هری اصفهان دانست و گفت: س��ال آینده در کنار سایر 
پروژه ها به پروژه قطار شهری با نگاه ویژه توجه می شود تا با تخصیص 
اعتبارات الزم خط یک در مدت زمان مناسب به بهره برداری برسد و 

مطالعات خطوط دیگر قطار شهری نیز آغاز شود. 

 تعهد از مهمترین شاخصه های 
استاد پرورش بود

وزیر آموزش و پ��رورش گفت: تعهد و مس��وولیت پذی��ری یکی از 
مهمترین شاخصه های استاد پرورش بود.

علی اصغر فانی در حاشیه مراسم تشییع پیکر سید اکبرپرورش ابراز 
داشت: یکی از مسوولیت های خطیر در وزارت آموزش و پرورش این 
است که افرادی همچون استاد پرورش تربیت شوند. وی یادآور شد: 
دعاهای کمیلی که توسط اس��تاد پرورش در جمع مربیان پرورشی 
کشور برگزار می شد، تاثیرات شگرفی در آن ها ایجاد می کرد. وزیر 
آموزش و پرورش تصریح کرد: یکی از افتخارات اینجانب این بود که 
در زمان مسوولیت ایشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش، به عنوان 

یکی از مدیران ایشان مشغول به کار بودم. 
 فانی ی��ادآور ش��د: تعهد و مس��وولیت پذی��ری یک��ی از مهمترین 

شاخصه های استاد پرورش بود.

جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوا 
در اصفهان تشکیل شد

به گزارش پایگاه اطالع رس��اني محیط زیس��ت اس��تان اصفهان، با 
توجه به وضعیت آلودگی شدید هوای اصفهان در چند روز گذشته، 
 کمیته اضطراری آلودگی هوا با حضور استاندار اصفهان و نمایندگان 

دستگاه های مرتبط تشکیل جلسه داد.
تعطیلی مدارس مقاطع پیش دبس��تان، دبستان و راهنمایی در روز 
یکشنبه گذشته  ممانعت از فعالیت نیروگاه ها و تشکیل 8 گروه ناظر 
و پایش جهت کنترل صنایع آالینده در شعاع 50 کیلومتری و اجرای 

صحیح محدودیت های ترافیکی، از مصوبات این جلسه بود.
دکتر زرگر پور اس��تاندار اصفه��ان در پایان این جلس��ه در ارتباط 
مستقیم با واحد خبر سیمای اصفهان خواس��تار همکاری مردم در 
رعایت توصیه های شرایط اضطرار به خصوص عدم انجام سفرهای 

غیر ضروری شهری شد.

 آخرین جزییات مربوط
 به معافیت پزشکی مشموالن

به وضعیت پزشکی همه مشموالن قبل از اعزام به خدمت رسیدگی و 
چنانچه بیمار تشخیص داده شوند، وضعیت آنان در شورای پزشکی 

بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی 
ناجا، طی اطالعیه ای اعالم داش��ت: از جمله ظرایف لحاظ ش��ده در 
قانون خدمت وظیفه عمومی، توجه به وضعیت س��المت جسمی و 
روحی افرادی اس��ت که باید به خدمت اعزام شوند که بر این اساس 
وضعیت پزشکی تمامی مشموالن مورد رس��یدگی قرار می گیرد تا 
چنانچه در وضعیت س��المتی کامل قرار نداش��ته باشند متناسب با 
بیماری، به خدمت گرفته ش��ده ی��ا از انجام خدم��ت دوره ضرورت 

معاف شوند.
این اطالعیه در خصوص دس��ته بندی مش��موالن از نظر س��المت 
می افزاید: برخی اشخاص دارای بیماری شدید یا نقص عضو هستند 
که در صورت اع��زام به خدمت مش��کالتی برای آنان ی��ا یگان های 
خدمتی به وجود می آی��د بنابراین از خدم��ت دوره ضرورت معاف 
می ش��وند، عده ای دیگر دارای بیماری هس��تند که بیماری آنان در 
حد معافیت دایم نبوده و به این اش��خاص معافیت موقت برای ادامه 

درمان داده می شود.
همچنین دسته سوم مشموالنی هس��تند که دارای بیماری خفیف 
بوده و مانعی برای اع��زام به خدمت ندارند لیک��ن هنگام حضور در 
مراکز نظامی باید در امور غیر رزمی به کارگیری  شوند که در نتیجه 
در ش��مول معافیت از خدمات رزمی قرار می گیرند و دسته آخر نیز 
مشموالنی هستند که دارای سالمت کامل جسمی و روحی است که 

به خدمت اعزام خواهند شد.
مرجع انطباق بیماری مش��مول با آیین نامه پزشکی و درنهایت قرار 
دادن وی در هر یک از گروه های مذکور، ش��ورای پزش��کی وظیفه 

عمومی است.
مشموالن با ارایه درخواس��ت اعزام به خدمت و یا سایر معافیت ها، 

حتما وضعیت سالمت جسمی آنان بررسی می شود.
دانش آموزان و دانش��جویان تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند، 

نمی توانند برای معافیت پزشکی اقدام کنند.

اخبار کوتاه
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افتتاح خط یک مترو این شهر را 
در سه سال آینده منوط به همکاری دولت، شهرداری و تامین منابع 
مالی از طریق اوراق مشارکت صندوق توسعه ملی و فاینانس عنوان 
 کرد. رضا امین��ی در جریان بازدید از قطار ش��هری اصفهان بودجه 

مورد نیاز برای تکمیل خط یک متروی اصفهان را یک هزار و 100 
میلیارد تومان عنوان و ابراز امیدواری کرد که اوایل س��ال 96 خط 
 یک مترو به بهره برداری برس��د.وی خواس��تار دور ش��دن مترو از

 سیاست زدگی شد و گفت: باید روند کار به صورت شفاف به مردم 
گفته شود و نباید قولی داده شود که شرایط اجرای آن وجود ندارد.

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان به مدیران قطار شهری قول 
همکاری همه جانب��ه در حوزه اعتب��ارات و حمای��ت داد و افزود: 
ش��هرداری باید پروژه قطار ش��هری اصفهان را با قدرت مالی خود 
هدایت کند.امینی با اش��اره به ش��رایط مالی دولت گفت: به طول 
انجامیدن اجرای این پروژه با توجه به رش��د نرخ تورم، قیمت تمام 
 شده پروژه ها را بسیار افزایش خواهد داد.وی اظهار امیدواری کرد: 
بر اساس برنامه زمانبندی و با فراهم شدن شرایط الزم به زودی فاز 

اول خط یک قطار شهری اصفهان راه اندازی شود.

مدیرکل دفتر بهبود سالمت و تغذیه وزارت بهداشت با بیان این که 
طبق برنامه پنجم توسعه تبلیغات محصوالت تهدید کننده سالمت 
ممنوع است، گفت: بر اساس این ماده از یک تا 100 میلیون تومان 

برای تبلیغ کنندگان جریمه در نظر گرفته می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهرا عبداللهی در نشست خبری هفته 
بسیج آموزش همگانی با عنوان»کاهش مصرف نمک و روغن«، که 
در ساختمان وزارت بهداشت برگزار ش��د، گفت: یکی از مهمترین 
عوامل شکل دهنده الگوی غذایی جامعه مجموعه عادات و فرهنگ 
غذایی افراد آن جامعه است بنابراین برنامه ریزی در جهت فرهنگ 
 س��ازی و آموزش همگانی تغذیه به منظور ارتقای سالمت و کاهش 

بیماری های غیرواگیر بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: با توجه ب��ه این که ارتقای فرهنگ و س��واد تغذیه ای 
 جامعه یکی از محورهای عم��ده برنامه امنیت غذا و تغذیه اس��ت،

 اجرای برنامه بسیج گونه آموزش همگانی تغذیه صحیح با مشارکت 
کلیه واحدهای مرتبط با درون بخشی و بین بخشی از جمله وزارت 
آموزش و پرورش، معاونت سالمت شهرداری، شورای سیاست گذاری 
سالمت صدا و سیما، به مدت یک هفته از تاریخ 14 تا 20 دی ماه در 

سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرا می شود.
عبداللهی با اشاره به افزایش چاقی و اضافه وزن در کشور گفت: حدود 
39 درصد مردان و 49 درصد از زنان 15 تا 64 ساله کشور دچار اضافه 
وزن و چاقی هستند و در برخی از گروه های سنی مثال زنان 45 تا 65 
ساله این رقم باالی 70 درصد است و درمردان همین گروه سنی نیز 

حدود 57 درصد چاقی و اضافه وزن وجود دارد.
وی در ادامه افزود: ح��دود 59 درصد از زن��ان و 36 درصد از مردان 
بزرگسال 45 تا 65 ساله کشور مبتال به فشار خون هستند که می تواند 
باعث خونریزی رگ ها و س��کته مغزی ش��ود. همچنین در کلیه ها 
می تواند با آسیب به عروق کلیوی موجب نقص کار کلیه ها شود. چاقی 
به عنوان یکی از عوامل مهم زمینه س��از برای ابتال به فشار خون باال 

می تواند در این نارسایی ها نقش زیادی داشته باشد.
عبداللهی در رابطه با مصرف زیاد نمک که یکی از دالیل مهم ابتال به 
فشار خون باالست، اظهارداشت: بنا بر توصیه های علمی بین المللی 

مصرف نمک باید کمتر از پنج گرم در روز و در افراد باالی 50 س��ال 
کمتر از س��ه گرم در روز باش��د. در حالی که در کش��ور ما متوسط 
مصرف نمک 10 تا 12 گرم در روز است. بر اساس نتایج بررسی ملی 
آگاهی های تغذیه ای خانوارهای کشور ،حدود 80 درصد خانواده ها 

به شکل دایمی یا گاه گاهی از نمکدان سر سفره استفاده می کنند.
 مدیر کل دفتر س��المت تغذیه وزارت بهداش��ت، مص��رف بی رویه

 فست فودهایی که حاوی نمک زیاد هس��تند را باعث تغییر الگوی 
تغذیه ای دانس��ت و گفت: غذاه��ای آماده و غیرخانگ��ی، غذاهای 
کنس��روی، چیپس و پفک و انواع تنقالت شور و استفاده از نمکدان 
سر سفره غذا به عنوان یک رفتار تغذیه ای غلط از دالیل مصرف باالی 
نمک در کشور است. صنایع غذایی در تولید و عرضه محصوالتی که 
حاوی نمک و روغن کمتری باشد می تواند در کاهش مصرف نمک 

تاثیرگذار باشد.

مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان اصفهان گفت:از دو 
روز گذش��ته که وضعیت هوای کالن ش��هر اصفه��ان به وضعیت 
هشدار رس��یده اس��ت تمام نیروهای اورژانس اصفهان به حالت 
آماده باش قرار گرفته اند.غفور راستین در گفت وگو با ایسنا اظهار 

داش��ت: تداوم آلودگی و رسیدن به مرز هش��دار باعث شد تا تمام 
اورژانس های بیمارستان های اصفهان را در حالت آماده باش قرار 
دهیم و کدهای پیش بیمارستانی ما نیز در این خصوص کمک های 
الزم را انجام خواهند داد.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان ادامه داد: پس از برنامه حوزه مدیریت بحران استان از روز 
پنج شنبه گذشته سه کد خود را به صورت پایگاه به سه نقطه میدان 
 انقالب، میدان بزرگمهر و میدان آزادی منتقل کرده ایم تا به مردم

 یاری رسانی کنند.راستین درباره ماموریت های این مرکز گفت: در 
این روزها تاکنون 48 ماموریت برای بیماران قلبی و 65 ماموریت 
برای بیماران تنفسی انجام شده است، اما با توجه به تداوم آالیندگی 
و افزایش غلظ��ت آن احتماال در روزهای آینده مراجعات بس��یار 
بیشتر خواهد بود و قطعا اثرات این آلودگی در روزهای بعد خود را 

نشان خواهد داد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

افتتاح متروی اصفهان 3 شرط دارد 

هشدار وزارت بهداشت:

59 درصد زنان و 36 درصد مردان فشار خون دارند

مدیر فوریت های پزشکی استان:

اثرات آلودگی اصفهان در روزهای آینده مشخص می شود

تشییع پیکر مرحوم استاد پرورش
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چهره روزيادداشت

 رشد 140 درصدی
تعاونی های شهرستان اصفهان

معاون تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان از رشد 
140 درصدی تش��کیل تعاونی ها در 9 ماهه س��الجاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد. عبدالعظیم س��هرابی تعداد تعاونی های ایجاد 
شده در این مدت را 51 شرکت اعالم کرد.وی سرمایه ثبتی این تعاونی ها 
را بیش از پنج میلیارد و 260 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: بیش از 800 
نفر در این تعاونی ها عضو هستند.وی یکی از مزایای تشکیل تعاونی ها را 
ایجاد اشتغال دانست و افزود: تشکیل این تعاونی ها زمینه اشتغال 730 
نفر را فراهم کرده است.به گزارش ایرنا، تعداد کل تعاونی های شهرستان 
اصفهان بیش از دو هزار و700 شرکت است که حدود 900 مورد از آن ها 
فعال می باشد.معاون تعاون اداره تعاون، کار ر رفاه اجتماعی شهرستان 
اصفهان همچنین گفت:شرکت های تعاونی تحت پوشش این اداره سه 

میلیون و 500هزار دالر کاال به خارج از کشور صادر کردند.

 برگزاري همايش آموزشی
 »مصرف بلوک خوراک کامل« 

 با حضور مدیرکل دفتر تغذیه وجایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی،معاون 
بهبود تولیدات دامی س��ازمان  و اعضای اتحادیه ش��رکت های تعاونی 
کشاورزی دامداران استان اصفهان،همایش آموزشی معرفي بلوک  خوراک 
کامل گاوهای  شیرده  هلشتاین درمحل تاالر فرهنگی سنبله  این سازمان 
برگزارشد.دراین نشست مهندس صابری مدیرکل دفتر تغذیه و جایگاه 
دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست وزارت جهادکشاورزی، حمایت 
از بخش تولیدات دامی و رفع فشارها برروی  بهره برداران این بخش می 
باشد و یکی ازموضوعات مهم درتولیدمواد پروتئینی تامین خوراک دام 
ها می باشد.   وی با اشاره به تهیه خوراک برای  تولیدات دامی افزود:برای 
تولید 14 میلیون تن شیر،گوش��ت مرغ، تخم مرغ وگوشت قرمز ،بالغ بر 
74 میلیون تن خوراک نیاز داریم که9 میلیون آن برای طیور و تقریبا 65 

میلیون تن خوراک دربخش تولیدات دام نیازاست .

 نقش سازمان تعاون روستايی 
کم رنگ است

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: نقش 
سازمان تعاون روس��تایی در خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در چند 

سال اخیر کم رنگ شده است. 
اصغر محس��ن زاده کرمانی اظهار داش��ت: به همین دلیل کش��اورزان 
در عرضه محصول خود به مراکز محدود خرید ش��رکت غله با مش��کل 
روبرو هس��تند. وی افزود: در این ش��رایط نقش دالالن و واس��طه گران 
پررنگ تر شده و مش��کالت ناش��ی از دور بودن مراکز خرید شرکت غله 
 از مراکز تولید و تاخی��ر در پرداخت وجه به مش��کالت خرید تضمینی

 افزوده است. 

افزايش توليد در واحد 2 توليد کك
 با  همت و تالش شبانه روزی تالشگران واحد دو تولیدات کک  ذوب آهن 
اصفهان، روزانه حدود 300 تن به تولید این واحد افزوده ش��د .مهندس 
امین زاده سرپرست واحد مذکور ضمن بیان این خبر گفت : کاهش زمان 
کک شدن از 30 ساعت  به 25 ساعت طی ماه های اخیر منجر  به تخلیه 
12 سلول بیشتر در شبانه روز گردیده است که این مهم منجر به افزایش 

تولید در حدود 300 تن در 24 ساعت می باشد .
 وي افزود : با توجه به این که کک به لحاظ فنی و اقتصادی داراي ارزش 
بسیاري است   و واردات آن ضمن ارزبري با مشکالت بسیاري همراه است 

لذا افزایش تولید کک در اولویت کاري ما قرار دارد .
این تالشگر ذوب آهني تصریح کرد : در حال حاضر همزمان  با پیگیری 
برنامه افزایش تولید ، مجبور  به اعمال تغییرات متعدد و رفع اش��کاالت 
و تنگناهای موج��ود و اص��الح و تعوی��ض برخی قطعات هس��تیم که 
 برای حفظ میزان تولید و همچنین رس��یدن به ه��دف اجتناب ناپذیر 

می باشد .

 کشت پاييزه در سميرم
 با خطر سرمازدگی روبه رو است

دبیر کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه شهرستان سمیرم گفت: کشت 
پاییزه در سمیرم با خطر س��رمازدگی روبه رو است.س��ید اعتصام قائم 
مقامی در گفت وگو با  مهر بیان داشت: میزان بارش نزوالت آسمانی در 
 شهرستان سمیرم از ابتدای فصل زراعی تا کنون یکصد و چهار میلی متر

 است .
وی اف��زود: در حالی که میزان بارش در این شهرس��تان در بلند مدت به 
140 میلی متر می رسد ، این بارندگی عمدتا باران بوده است و به صورت 
روان آب از شهرستان خارج شده است .دبیر کمیته هماهنگی مدیریت 
بحران و حوادث غیر مترقبه شهرستان سمیرم حد نرمال بارش را میانگین 
درازمدت بارش توصیف کرد و اذعان داش��ت: بارندگی پاییزه شهرستان 

سمیرم در فصل زراعی 92-93 بسیار پایین تر از حد نرمال است .

اجرای بيش از 550 کيلومتر 
لوله گذاری آب 

مدیر اجرایی طرح های آب ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان گفت : در س��ال گذش��ته بی��ش از 218 کیلومتر 
توسعه شبکه آب ، 122 کیلومتر اصالح شبکه و 32 کیلومتر 
عملیات لوله گذاری خط انتقال آب اجرا شد که درمجموع 
397 کیلومتر عملیات لوله گذاری آب در سطح استان انجام 
گرفت.حس��ن غالمی به عملیات آب رس��انی به واحدهای 
مس��کن مهر در سطح اس��تان اش��اره کرد و گفت : تاکنون 
300 کیلومتر خط انتقال و ش��بکه توزیع اجرا گردیده و نیز 
 12 مخزن با ظرفی��ت 50 هزار مترمکعب احداث ش��د که

 در این راس��تا کلیه واحدهای مس��کن مهر تکمیل شده در 
سطح اس��تان تحت پوشش طرح آب رس��انی قرار گرفتند.

غالمی در ادامه به میزان عملیات لوله گذاری در سال جاری 
در سطح استان پرداخت و اعالم کرد : علی رغم محدودیت 
منابع مالی شرکت در شش ماهه اول سال جاری بیش از 106 
کیلومتر توسعه شبکه آب ، 43 کیلومتر اصالح شبکه و 11 
کیلومتر اجرای عملیات لوله گذاری انتقال آب در دستور کار 
قرار گرفت و در نهایت 160 کیلومت��ر عملیات لوله گذاری 
آب در سطح استان انجام شده است و این درحالی است که 
اجرای بیش از 550 کیلومتر لوله گذاری در طی 18 ماه در 
شرایط سخت محدودیت منابع مالی شرکت صورت گرفته 
است . مدیر اجرایی طرح های آب هدف از اجرای عملیات لوله 
گذاری آب را برخورداری مردم از آب سالم و بهداشتی عنوان 
کرد و بیان داشت : تامین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی 
مردم از اولویت های اصلی شرکت است و بدین منظور پس از 
شناسایی منابع آبی ،عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه آب 
 اجرایی می شود . بر این اس��اس طی یک سال اخیر احداث 
29 مخزن با ظرفیت 88 هزار و 300 مترمکعب در دس��تور 
 کار قرار گرفت که هم اکنون 17500 مترمکعب آن در مدار 
بهره برداری قرار گرفته و 11ه��زار و 951 مترمکعب از این 
حجم نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رس��د .غالمی 
در ادامه گفت : 10 ایستگاه پمپاژ تکمیل شده و 18 ایستگاه 
پمپاژ نیز در برنامه اجرایی ق��رار دارد . وی افزود : به موازات 
عملیات اجرای لوله گذاری و ساخت مخزن ، ارتقای کیفیت 
در اجرای پروژه های فوق الذکر یکی از اولویت های اساسی 
است که در این ارتباط تالش گردیده این موارد پیگیری شود: 
تهیه و توزیع CD ضوابط و دستورالعمل های اجرایی پروژه 
ها در بین ناظرین ، آموزش های چهره به چهره ناظرین مقیم 
در شهرستان ها ، مهندسی مجدد پروژه ها و نهایتااستفاده از 

تکنولوژی های روز در اجرای پروژه ها می باشد .

بيمه کارگران ساختمانی 
پيگيری  می شود

بايد از سرمايه گريزی 
دورشد

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بیمه کارگران ساختمانی باید توسط 
نمایندگان مجلس پیگیری شود.عباس حاج رسولیها در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بیمه های ساختمانی اظهار داشت: بیمه های 
ساختمانی از جمله اموری است که باید در مجلس به آن پرداخته و پایدار شود. 
وی افزود: اعتبار ورزشگاه نقش جهان،قطارشهری از طریق اصل 44 باید مورد 
بررسی قرار گیرد.همچنین در این جلس��ه احمد شریعتی گفت: شهرداری و 

اوقاف باید در زمینه کمک به مساجد با یکدیگر هماهنگ شوند.
وی افزود: به کارگیری خادمان در مساجد و بقعه های متبرکه اقدام بسیار خوبی 
بود این در حالی است که الزم است به نظافت و بهداشت مساجد توجه بیشتری 
شود.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: در گذشته در شهر 
اصفهان حمام ه��ا و درمانگاه های موقوفه ای وجود داش��ت که در حال حاضر 

مخروب شده اند، بنابراین الزم است این اماکن دوباره احیا و بازسازی شوند.

اس��تاندار اصفهان گفت: اولویت اول ما در عرصه اقتصادی این استان، تبدیل 
فضای سرمایه گریزی به سرمایه گذاری است.

 رس��ول زرگرپوردر جلس��ه ش��ورای فوق العاده ش��ورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی اظهار داش��ت: در ب��دو ورود ب��ه اصفهان با ای��ن موضوع 
مواج��ه ش��دم ک��ه باوج��ود نی��روی انس��انی متخص��ص و ظرفی��ت ها و 
زیرس��اخت های ک��م نظیر ن��ه تنه��ا در ج��ذب س��رمایه گ��ذاری موفق 
 نب��وده بلک��ه در بعض��ی مواق��ع دچ��ار آس��یب مه��م س��رمایه گری��زی

 شده ایم. 
 وی تصریح ک��رد: به این جمع بندی رس��یدیم ک��ه در این زمین��ه باید یک
 آسیب شناسی جدی انجام ش��ود و بر این باورهس��تیم که باتوجه به حضور

 عده ای از س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی استان، بهترین مکان برای این 
آسیب شناسی اتاق بازرگانی است. 

رییس انجمن همگ��ن صنایع ریخته گ��ری خانه صنعت، 
معدن و تج��ارت اصفه��ان گف��ت: ورود س��رمایه گذاران 
خارجی در بخش خ��ودرو باید مدیریت ش��ود و به صورت 

مشارکتی)جوینت( با تولیدکنندگان داخلی اتفاق بیفتد.
 سیدحسن موسوی افزود: ورود خودروسازان و قطعه سازان 
خارجی اگر به درستی مدیریت نشود نه تنها مثبت و سازنده 
 نیس��ت بلکه به س��ازندگان قطعات خودرو در داخل ضربه

 می زند. وی با اشاره به این که 90 درصد قطعات خودرو در 
داخل قابل ساخت است، تصریح کرد: مشکل تولیدکنندگان، 
تحریم خارجی نیست بلکه تصمیم هایی است که در داخل 
کشور برای صنایع گرفته می شود. به گفته وی، در حالی که 
ظرفیت تولید و صادرات قطعات یدکی ریخته گری خودرو 
در کشور وجود دارد، سیاست های دولتی، خرید این قطعات 
از خارج از کشور را ترجیح می دهد. وی با بیان این که رکود 
صنعتی در ماه های آبان، آذر و دی بیشتر شده است، گفت: 
ریخته گری و صنایع مرتبط با آن دچار چالش های متعددی 
است و هرچند توانمندی تولید بیشتر وجود دارد، این صنایع 
در ماه های گذش��ته با رکود مواجه بوده اند. موسوی با بیان 
این که ریخته گری یک صنعت مادر است، اظهار داشت: این 
صنعت با توجه به رکود کنونی شرکت های بزرگ در حوزه 
فوالد، خودرو و ساختمان، رونق خود را از دست داده است. 

مدیرکل توس��عه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از ساماندهی کارجویان در طرح توسعه بخش کشاورزی با 

رویکرد تعاون خبر داد.
 غالمحس��ین بش��ارتی با اعالم این خبر گفت: در راستای 
اج��رای مصوبات کارگ��روه  توس��عه بخش کش��اورزی و 
وظایف محوله به وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی پس 
از راه اندازی س��امانه ثبت نام کارجویان بخش کشاورزی 
در س��ایت این وزارتخانه ، فرآیند شناس��ایی و ساماندهی 
بی��کاران متقاضی اش��تغال در بخ��ش کش��اورزی برای 
 رسیدن به اشتغال مولد و پایدار از طریق مهندسی توسعه
 س��رمایه گ��ذاری و اش��تغال در کش��ور و ش��کل گیری

 تشکل های کس��ب و کار با اولویت تش��کیل شرکت های 
تعاونی کش��اورزی مهر و شرکت های س��هامی آغاز شده 
است .وی مهمترین هدف این طرح را توسعه بخش تعاونی 
کشور از طریق افزایش تولید محصوالت کشاورزی و ایجاد 
ارزش افزوده در این بخش دانست و در ادامه با ذکر آماری 
از این طرح خاطرنشان کرد: تا کنون 520 هزار و 541 نفر 
کارجو در س��امانه مربوطه ثبت نام کرده اند که بر اس��اس 
اطالعات ثبت شده ، 23 درصد را زنان و 77 درصد را مردان 

تشکیل داده اند .

به منظور هماهنگي و ارایه خدمات بانکي بهتر و بیش��تر به 
شرکت فوالدمبارکه اصفهان ، مدیرعامل، معاونین و مدیران 
بانک صادرات با مدیرعامل، معاون اقتصادي و مالي و مدیران 

حوزه مالي فوالدمبارکه اصفهان دیدار و گفت وگو کردند.
دکتر محمدرضا پیش��رو ،مدیرعامل بانک صادرات ایران و 
هیات همراه، با حضور در ش��رکت فوالدمبارکه از نزدیک با 
مدیرعامل بزرگ ترین تولیدکنن��ده فوالد خاورمیانه دیدار 
و گفت وگو کردند و شرایط و امکانات بانک صادرات را براي 
همراهي با فوالدمبارکه در قالب سیستم بانکي تشریح کردند.

مدیرعامل بانک صادرات با اش��اره به پیش��رو بودن شرکت 
فوالدمبارک��ه اصفه��ان در صنع��ت فوالدکش��ور گف��ت: 
فوالدمبارک��ه اصفه��ان به عن��وان بزرگ ترین فوالدس��از 
خاورمیانه توانس��ته اس��ت س��هم قابل توجه��ي از تولید 
 فوالد کش��ور را به خود اختص��اص دهد و در ای��ن زنجیره، 
سیس��تم هاي بانکي نیز باید به وظیفه خ��ود در قبال این 
مجتمع عظیم تولیدي به خوبي عمل کنند. در این راس��تا، 
بانک صادرات با دارا بودن امکانات و س��رمایه مناسب آماده 
همکاري هم��ه جانبه با فوالد مبارکه اس��ت تا دغدغه هاي 
تامین منابع مالي این بنگاه اقتص��ادي در کوتاه ترین زمان 

ممکن با استفاده از امکانات مالي این بانک مرتفع گردد.

ریی��س کانون انجم��ن صنف��ی کارفرمایان ش��رکت های 
حمل کاال ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه نرخ های یکس��ان حمل 
ب��رای کامیون های فرس��وده و ن��و، موجب عدم اس��تقبال 
مالکان برای نوس��ازی ناوگان ش��ده، گفت: دولت به جای 
 تس��هیالت، ع��وارض گمرک��ی واردات کامی��ون را حذف

 کند.
حس��ین احمدی زاده درباره تس��هیالت نوس��ازی ناوگان 
کامیون��ی بیان کرد: ش��رایط تس��هیالت اغلب ب��ه قدری 
 مشکل اس��ت که فرد ترجیح می دهد دنبال این تسهیالت

 نرود.
وی ادامه داد: برخی ش��رایط س��ختی برای این تسهیالت 
درنظر گرفته اند، نظیر ارایه س��ند منزل، که برآورده کردن 
 آن برای راننده مشکل است، ضمن آن که سود آن نیز بسیار 

باالست.
رییس هیات مدیره کانون انجمن ه��ای صنفی کارفرمایان 
موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی و کاالی کشور 
تاکید ک��رد: وقتی حمل و نق��ل بازده چندانی ن��دارد، چرا 
بخش خصوصی با این مش��کالت در این س��و گام بردارد؟ 
این بخش اگر پول خود را حتی در بانک هم سرمایه گذاری 
 کند و س��ود 20 درص��د دریاف��ت کند، منفعت بیش��تری 

خواهد داشت.

زراعت صنعت مادرصنعت ناوگان

آمدن قطعه سازان خارجی 
مديريت شود

ساماندهی کارجويان در 
طرح توسعه کشاورزی 

 فوالد مبارکه
 بنگاه اقتصادي پيشرو 

تسهيالت نوسازی کاميون 
نمی خواهيم

اخبار کوتاه

پروژه

4
صادرات ۴۶ میلیون دالری محصوالت کشاورزی 

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: طی 9 ماهه امسال حدود 23 هزار و 700 تن محصوالت کشاورزي و غذایي به 
ارزش حدود 46 میلیون دالر از استان اصفهان به خارج از کشور صادر شده است. اسداهلل احمدی ونهری گفت : وزن 

محصوالت کشاورزي صادر شده نیز حدود 5 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است . 
تاالب های کشور 

خاطره  می شوند
قائم مقام وزیر نیرو/ ستار محمودی

متاسفانه مردم در ش��هرها این هش��دار را لمس نکرده اند و به این مهم 
توجه ندارند که باید در مصرف آب، الگوی مصرف را تغییر دهند. نیمی 
از تاالب های کشور خشک و یا نیمه خشک ش��ده اند و بعضی تاالب ها 
می روند که به خاطره ها بپیوندند. قائم مقام وزی��ر نیرو تصریح کرد: ما 
عمدتا از منابع محیط زیست گرفته ایم تا به مصرف برسانیم و در سیکلی 
قرار گرفته ایم که اس��راف در نعمت آب است.در بخش مصرف خانگی و 
در بخش صنع��ت و همچنین 
 در بخ��ش کش��اورزی امکان 
صرفه جویی بس��یاری وجود 
دارد ک��ه فق��ط بای��د م��ردم 
بپذیرند که کمبود دسترسی 
به مناب��ع آبی م��ا را ملزم می 
کند فقط به اندازه نیازهایمان 
 از آب برداریم و از اس��راف آن

به هر گونه بپرهیزیم.
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راه آهن با مزایایی همچون ظرفیت  بسیار باال، مصرف  کمتر انرژي  
و آلودگي  پایین تر همچنین هزینه ب��ری کمتر، نرخ  کرایه پایین  
و ایمني  نسبت  به  سایر وسیله ها،جهت  حمل  ونقل   بار و مسافر به 
یک ابزار مردمی درجهان تبدیل ش��ده و اطالعات نشان  مي دهد 
که ایمني  مسافرت هاي  حمل  ونقل  ریلي  به  مراتب  بیش  از سیستم 
هوایي  و جاده اي اس��ت. طبق آمار میزان کشته شدگان جاده اي 
330 برابر بخش ریلی اس��ت که به عبارت دیگر 99/7 درصد این 
شاخص به حوزه جاده اي و کمتر از 3 دهم درصد آن به حوزه ریلی 

اختصاص می یابد.
شنیدن آمار باالی تصادفات جاده ای دیگر تکان دهنده نیست،

این روزها تعداد باالی تصادفات رخ داده، حتی تعجب کس��ی را 
نیز بر نمی انگیزد.

ایران از میان 190 کشور جهان، رتبه 189 را در ایمنی تصادفات 
دارد و این یعنی تنها یک کش��ور در جهان وجود دارد که در این 
 زمینه از وضعیت نامناس��ب تری از کش��ور ما ق��رار دارد. تنها در

 راه های استان اصفهان طی سال گذشته 720 تن کشته شده اند 
یعنی حداقل روزانه 2 هموطن. 

جاد ه های ایران هنوز  از مرگ بارترین جاده ها محسوب می شود و 
بسیاری از کارشناسان غیراستاندارد بودن راه ها و جاده های کشور 

را در بروزتصادفات قابل توجه می دانند.
 این ارقام عنوان می کند که  سیس��تم  ریلي  کشور وضعیت  نسبتا 
مناسبي  را از نظر ایمني  دارد وباید طبق اهداف تدوین شده سند 
چشم انداز  20 ساله در سال 1404 به نقطه اي برسیم که  ساالنه 

52 میلیون مسافر از طریق شبکه ریلی جابه جا شوند .
با راه اندازي قطار سريع السير؛مسير اصفهانـ  تهران

 در 110 دقيقه پيموده مي شود
در اظهارنظرهای پیشین محمدمهدي اسماعیلي ،معاون سیاسي 
امنیتي استانداری در دولت دهم گفته بود:با افتتاح این پروژه زمان 
جابه جایي مسافران بین دو شهر اصفهان و تهران به یک ساعت و 
50 دقیقه کاهش پیدا مي کند و با افتتاح این پروژه ها مردم طعم 

شیرین عدالت را در سرتاسر استان احساس مي کنند.
دکتر روحانی در جلسـه هيات دولت:توسعه حمل و 

نقل ريلی از اولويت های اساسی دولت است
رییس جمه��ور، حمل و نقل ریل��ی را در توس��عه بخش صنعت، 

معدن، کشاورزی و گردشگری، یک عامل مهم برشمرد و با توجه 
به اهمیت راهبردی آن در توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای 
دیگر، توس��عه خطوط ریلی و اتصال آن به خطوط بین المللی در 

مرزهای کشور را یک ضرورت استراتژیک دانست.
دکتر روحان��ی همچنین بر بهره گی��ری از روش های تامین مالی 
داخلی و خارجی و منابع حاصل از صرفه جوی��ی انرژی به عنوان 

روش های تامین منابع تاکید کرد.
تغييـر چهـره مسـافری »راه آهـن« بـا راه اندازی 

قطار سريع السير تهران – اصفهان
چندی پیش مدیرعامل راه آهن گفت: به زودی قطار سریع السیر 

راه آهن تهران به اصفهان راه اندازی می شود.
محسن پورسیدآقایی با بیان این که 200 واگن سفارش داده شده 
از موسسه قرض الحسنه کوثر بیشتر در خطوط شرق کشور استفاده 
می شود، گفت: واگن های باری سفارش شده در شهرهای از جمله 
اصفهان، یزد و بندرعباس و به منظور مواد معدنی استفاده می شود.

پورسیدآقایی با اشاره به این که اولویت فعالیت های راه  آهن اصالح 
رابطه با بخش خصوصی است، گفت: در گذشته به دلیل مشکالت 
ایجاد شده رابطه و اعتماد میان راه آهن و بخش خصوصی صدمه 

دیده که این رابطه باید اصالح شود. 
مدیرعامل راه آهن خاطرنش��ان کرد: راه اندازی قطار سریع السیر 
ته��ران – اصفهان چهره مس��افری راه آهن را ب��رای مردم تغییر 

می دهد.
مديـرکل راه آهـن اصفهـان خبـر داد:راه انـدازی 

قطار سريع السير اصفهان – تهران تا 2 سال آينده
حسن ماسوری مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: افزایش 
سرعت وابس��ته به ش��عاع قوس ها بوده که امکان انجام افزایش 
سرعت در خطوط قبلی وجود ندارد و باید تغییر مسیر انجام شود، 
اما خطوط ریلی سریع السیر اصفهان - تهران در دست اجرا است و 
قطار سریع السیر اصفهان – تهران تا دو سال آینده به بهره برداری 

می رسد.
وی اظهار داش��ت: تاکنون عملیات زیر س��ازی خط سریع السیر 
اصفهان – تهران انجام شده و اقدامات رو سازی آن نیز تا یک سال 

آینده انجام می شود.
حمل ونقل و اقتصاد استان

مهمترین و اولین اولویت در توس��عه گردش��گری و ترانزیت کاال 
 و بار، امکان دسترس��ی اس��ت .که این امکان را راه ه��ا به وجود

 می آورند.چه راه و مس��یری ارزان تر،ایمن تر،ب��ا ظرفیت باالتر 
ودوست دار طبیعت تر از قطار!

راه آهنی که با سرمایه گذاری و توسعه آن منافع شایان درجهت 
سودآوری سرمایه گذاران و رضایتمندی مسافران ومردم خواهد 

بود.
 امیدواریم با پیگیری و اقدامات دولتمردان استان و زمینه سازی 
برای جلب نظر س��رمایه گذاران اس��تانی،وطنی وخارجی شاهد 
 تحقق استفاده از  این ظرفیت مطلوب اقتصادی دراستان اصفهان

 باشیم.

توسعه حمل ونقل ريلی، يك ضرورت ملی

ـ تهران در 110 دقیقه پیمودن مسیر اصفهان 
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درکنار تمام ظرفيت ها و مزايای کشـور عزيزمان ايران در حوزه حمل و نقل که می توان  پيمان فتاحی 
موقعيت راهبردی ايران در منطقه و جهان را در اين زمينه بسيار مهم و بارز دانست،سرمايه سياهمزگی

گذاری برای توسعه حمل و نقل ريلی را بايد شاهراه رسـيدن به منافع سرشار استفاده از 
قطار در اين صنعت  مدنظر داشت، چنانچه در برنامه های مختلف توسعه ای کشور و در اظهارات مسووالن روزهای 
دور و نزديك  هم با تاکيد فراوان به پرداختن و انجام اقدامات اجرايی برای استفاده بيشتراز قطار اشاره شده است. 



کافه کتاب یادداشت

هفت

زندگیمشاغلمختلفدریکشبانهروزدرمستند»متنزندگی«شبکهخبربررسیمیشود.
مستند»متنزندگی«کهباهدفترغیبجامعهبهرعایتهنجارهایاجتماعیبرایارتقایفرهنگو

تمدنایرانی-اسالمیتهیهمیشوددراستاناصفهاندرحالتصویربرداریاست.

5

 »یه شام خوب«
 در دست هیات انتخاب فجر

فیل��م»یهش��امخ��وب«به
کارگردانیمهدیمظلومیکه
برایش��بکهنمای��شخانگی
ساختهشدهاست،برایهیات
انتخابجش��نوارهفیلمفجر

همارسالشد.
فیل��منی��هش��امخ��وب«به
کارگردانیمهدیمظلومیو
تهیهکنندگیمس��عودردایی
کهدرح��الحاض��رآخرین
مراحلضبطموسیقیراپشتسرمیگذاردآمادگیاینراداردتادر
صورتتاییدباامکاناتدرنظرگرفتهشدهتوسطگروهتهیهوتولید

درسالنهایسینماییبهنمایشگذاشتهشود.
مس��عودرداییتهیهکننده»یهشامخوب«بااش��ارهبهصدورمجوز
ساختازوزارتارشادبرایتولیداینفیلمدرشبکهنمایشخانگی
ازآمادگیخودبرایفراهمکردنش��رایطاکرانسینماییآنخبر
دادوگفت:مادرکنارگروهس��ازندهازابتدابهگونهایبرنامهریزی
کردهایمکهفیلم»یهشامخوب«براساساستانداردهایسینمایی
ساختهشدهودراختیاردبیرخانهجشنوارهفیلمفجروهیاتانتخاب

قراربگیرد.

بازنویسی سه قسمت از »پایتخت 3«
تهیهکنندهسریال»پایتخت1
و2«درب��ارهآخرینوضعیت
تولیدسریسوماینمجموعه
براین��وروز93اع��المکرد:
تاکنونمتنس��هقسمتاول
»پایتخت3«بازنویسیشده

است.
الهامغفوریگف��ت:درحال
حاضرمشغولکارهایتولیدی
وبازنویس��یمتنه��ایای��ن
مجموعههستیمتاهرچهزودتربتوانیمآنراکلیدبزنیم.ویبااشاره
بهانتخابدوقلوهایجدیدسریال»پایتخت3«یادآورشد:تاکنوناز
دوقلوهایزیادیبرایحضوردراینپروژهتستگرفتهایماماهنوزبه
طورقطعیآنهاراانتخابنکردهایم،فکرمیکنمطیچندروزآینده

پیشازکلیدخوردنسریال،دوقلوهاهممشخصشوند.
س��ریال»پایتخت3«بهکارگردانیس��یروسمقدمبراینوروز93
ساختهخواهدشد.طبقاعالمگروه،»پایتخت3«اواخردیماهدر

شمالکلیدمیخورد.

 »امین حیایی« بازیگر سریال نوروزی 
شبکه دو شد

»امینحیای��ی«بازیگراصلی
سریال»خوب،بد،زشت«به
کارگردانی»منوچهرهادی«
براینوروزشبکهدوسیماشد.
سریال»خوب،بد،زشت«به
تهیهکنندگیعلیرضاس��بط
احمدیوکارگردانیمنوچهر
هادیبرایپخشازشبکهدو

سیماساختهمیشود.
بن��ابرای��نگ��زارش،دراین
س��ریالکهبهزودیدرتهرانکلیدمیخورد،عالوهبرامینحیایی
بازیگرانینظیرمهدیسلوکی،بهارهرهنما،بهنوشبختیاری،سوسن
پرور،حسینمحباهریوشهینتسلیمینیزایفاینقشمیکنند.

 »ارتباط شناسی« محسنیان راد 
با مقدمه پروفسور معتمدنژاد

چاپسیزدهمکتاب»ارتباطشناس��ی«بهقلمدکترمهدیمحسنیان
رادازسویانتشاراتسروشمنتش��روروانهبازارنشرشد.اینکتابکه
بادومقدمهازپروفس��ورحمیدموالناومرحومپروفس��ورکاظممعتمد
بهچاپرس��یدهاس��ت،ازجملهکتابهایمرجعومهمدرزمینهعلوم
ارتباطاتاس��تکهس��الهابهعنوانمرج��عبرایدانش��جویانعلوم
ارتباطاتقابلاستفادهبودهاس��ت.دراینکتابانواعارتباطاتانسانبا
انسان،حیوانوماشینموردمطالعهقرارگرفتهوبیشازهمه،درمورد
انواعارتباطاتانسانباانساناعمازکالمیوغیرکالمیبحثمیکندو
درنهایتیکمدلمناس��ببرایاینارتباطارایهمیدهد.ایناثرکهبه

ارتباطاتانسانی)میانفردی،
گروهی،جمعی(میپردازدغیر
ازکتابنامه،واژهنامه،موضوعنامه
ونامنامهازهشتفصلتشکیل
شدهاس��ت.انتش��اراتسروش
چاپسیزدهمایناثررادر۶۰۰
صفحهبهقیمت1۸۰۰۰۰ریال
درشمارگانیکهزارنسخهبه

بازارنشرعرضهکردهاست.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1211 | دو شنبه  9 دی 1392 | 27 صفر 1435

مستند» متن  زندگی«

 برنامه های زمستان 
فرهنگسرای باران

دهه فجر فرصت انتقال 
فرهنگ ایثار به جوانان

مدیرفرهنگسرایباراناصفهانگفت:فرهنگسرایبارانبرنامههایزمستان
خودرابامحوریتبرنامهه��ایفرهنگیآغازکردهاست.فرهنگس��رایباران
برنامههایزمستانخودراآغازکردهونمایشگاهدستاوردهایفرهنگیهنری
دربرنامههایآغازیناینفرهنگسراس��ت.مدیرفرهنگس��رایباراندرمورد
برنامههایزمستانهاینفرهنگس��راگفت:محصوالتفرهنگیوهنریویژه
مربیانوهنرآموزاندرقالبیکنمایشگاهدرفرهنگسرایبارانبرپااست.وی
افزود:کارگاههایآموزشیشمعسازی،ژلهتزریقی،طبسنتیوبازیباکودکان
ازکارگاههایآموزشیاینفرهنگسراست.محمدترابیگفت:کالسهاییشامل
دورههاییعلومقرآنیروخوانی،روانخوانیوتفس��یرقرآن،هنرهایدستی
همچونمیلبافی،روباندوزیوملیلهدوزی،نقاشی،طراحی،میناکاری،نما

فیروزه،نمارویشیشهازجملهدورههایآموزشیاینمرکزاست.

فرماندارشهرستاننایینگفت:دههمبارکفجرفرصتمناسبیبرایانتقال
فرهنگایثاروشهادتبهجواناناست.یوسفحسنیدرجلسهستادهماهنگی
وبرنامهریزیدههفجراظهارداشت:دههفجرس��رآغازطلوعاسالمدرعهد
حاضروخاس��تگاهارزشهایاس��المیومقطعرهاییملتستمدیدهایران

اسالمیاست.
ویتاکیدکرد:بههمیندلیلاینایامهرسالهتجدیدمیثاقمردمباانقالب
وآرمانهایبلندامامراحل)ره(بودهوایندههبرایملتمافراموشنشدنی
است.حسنیگفت:بایددس��تاوردهاوبرکاتعظیمنظاممقدسجمهوری
اسالمی،خالقانهوهنرمندانه،برایمردمتبیینوتشریحشودکهاینموضوع
بای��ددراولویتکاریدس��تان��درکارانوخدمتگزارانبهم��ردموانقالب

قرارگیرد.

فجر

1۶فیلمایرانیپذیرفتهشدهبخشمسابقهسینمایایرانسیودومینجشنوارهبینالمللیفیلمفجردرنخستین
جلسهجمعبندیهیاتانتخاببهجشنوارهفیلمفجرراهیافتند.دراینلیستقصههایبنیاعتمادهمدیدهمیشود.
مدیریتارتباطاتس��یودومینجش��نوارهبینالمللیفیلمفجر،بخش��یازفیلمهایبخشمس��ابقهسینمای
ایران)سودایسیمرغ(وبخشمسابقهفیلمهایاول)نگاهنو(رااعالمکرد.نکتهقابلتوجهاینکهدربخشمسابقه
سینمایایران،فیلمقصههایرخشانبنیاعتمادکهبیش��تربهیکبیانیهسیاسیدرحمایتازفتنه۸۸استدر

اینلیستقرارداردوایناعالمنیزدرآستانهحماسه9دیانجامشدهاست.لیستاینفیلمهابهاینشرحاست:
_تمشک،سامانسالور
_چ،ابراهیمحاتمیکیا

_خطویژه،مصطفیکیایی
_ رستاخیز،احمدرضادرویش

_ زندگیجایدیگریاست،منوچهرهادی
_ قصهها،رخشانبنیاعتماد

_گنجشککاشیمشی،وحیدنیکخواهآزاد-مسعودکرامتی-غالمرضارمضانی
_متروپل،مسعودکیمیایی

_ مهمانداریم،محمدمهدیعسگرپور
_ هرچیزبرایفروش،امیرحسینثقفی)نامصحیحفیلم»همهچیزبرایفروش«است(

در بخش مسابقه فیلم های اول)نگاه نو( 6 فیلم پذیرفته شده اند:
"_ ارس��الیکآگهیتس��لیت،ابراهیمابراهیمیان)نامصحیحفیلم»ارس��الیکآگهیتس��لیتب��رایروزنامه«

است(
_ انارهاینارس،مجیدرضامصطفوی

_ بادیگران،ناصرضمیری
_ چندمترمکعبعشق،جمشیدمحمودی

_ سیزده،هومنسیدی
_  ملبورن،نیماجاویدی

لیست ۱6 فیلم اول و مسابقه جشنواره فجر

فیلمهایتلویزیونی»س��ایبان«،»ذهنخام��وش«،»مهتابروی
س��کو«،»ابابیل«،مینیس��ریال»خواببلن��د«وویژهبرنامههای
مختلفبهمناسبتحماسه9دیازشبکههایمختلفسیماروی
آنتنمیرود.بهگزارشخبرگزاریمهر،شبکههایمختلفسیمابه
مناسبتسالروزحماسه9دیفیلمهاوویژهبرنامههایزیادیراتهیه

دیدهاندکهدرقالباینآثاربتوانندوقایعمربوطبهانتخاباتسال۸۸
وسپسحماسه9دیراموردتحلیلوبررسیقراردهند.همچنین
درجمعاینبرنامههاآثاریدربارهانرژیهستهای،تروردانشمندان
هستهای،مسایلیدربارهوالیتفقیهومروریبردیدگاههایرهبری

درزمینههایمختلفو...بهچشممیخورد.

شبکه یک سیما
فیلمتلویزیونی»سایبان«باموضوعجاسوسیوگروگانگیریبرای
پخشدرروز9دیآمادهمیشود.همچنینفیلمتلویزیونی»ذهن
خاموش«نیزمراحلفنیخودراس��پریمیکن��د.»مهتابروی
س��کو«نیزبامضمونیاجتماعیبرایپخشازش��بکهیکسیما
تهیهشدهاست.گروهسیاسیش��بکهیکسیماهمچنینمستند
گزارش��ی»قطبنما«باموضوعبازخوانیح��وادث۸۸وانتخابات
ریاس��تجمهوری92تهیهوآمادهپخشکردهاس��ت.مس��تند
3۰دقیقهای»معبر«بهتهیهکنندگیجوادقلیزادهباموضوعبصیرت
ومیثاقامتباوالیتنیزازگروهحماسهودفاعاینشبکههمزمان
باحماسه9دیرویآنتنمیرود.درگروهمعارف،دربرنامه»آفتاب
شرقی«بادعوتازحجتاالسالمشرفخانیمعاونفرهنگیاوقافبه

واقعه9دیپرداختهمیشود.
شبکه دو سیما

شبکهدوسیمانیزبامستندهاییچون»میثاقبارهبری«،»لشکر
توفیق«ودوفیلمتلویزیونی»مسیرروشن«و»ابابیل«سالروز9دی
راگرامیمیدارد.همچنیندربرنام��ه»زندهبادزندگی«باحضور

کارشناسانموضوعحماسهوبصیرتواکاویمیشود.
برنامه»قراردل«بابهرهگیریازبیاناتحضرتامام)ره(ومقاممعظم
رهبریموضوعبصیرترامطرحمیکند.شبکهدوهمچنینبامستند
»چش��مکورفتنه«ازنفوذبیگانگاندرجریانفتنهپردهبرداشتهو

دالیلشکلگیریحماسهنهمدیماهراتشریحمیکند.

شبکه سه سیما
شبکهسهس��یمادرروزبصیرتفیلمتلویزیونی»فاصلهکانونی«و
مینیس��ریال»خواببلند«رارویآنتنمیبرد.تلهفیلم»فاصله
کانونی«محصولتامینبرنامهشبکهبودهودرآنداستانزندگی
یکزوججواندربرخوردبافتنه۸۸دیدهمیش��ود.مینیسریال
»خواببلند«همدرموردزوجیخبرنگاراستکهبهواسطهشغلشان
بهموضوعفتنهورودمیکنند.اینسریالبانگاهیبهانتخاباتسال
92فالشبکهاییبهانتخاباتریاستجمهوریسال۸۸همدارد.
شبکهسهسیماهمچنیندربرنامه»دیروز،امروز،فردا«بادعوتاز

کارشناسانبهتبیینابعادفتنه۸۸میپردازد.
شبکه چهار سیما

برنامه»اردیبهشت«شبکهچهاربهمناسبتحماسهبزرگ9دیبه
بررسیاینرویدادبزرگمیپردازد.دراینبرنامهجوادهروینماینده
مجلسشورایاسالمیازاینحادثهبزرگسخنمیگوید.اینبرنامه

محصولگروهفرهنگیواجتماعیشبکهچهاراست.
شبکه تهران سیما

ویژهبرنامهمستند»حماسه9دی«کاریازگروهفرهنگیاجتماعی
ش��بکهتهراناس��تکهدرآنحماس��ه9دی۸۸ازن��گاهدختر
دانشجوییکهدراینواقعهحضورداش��تهاستبهتصویرکشیده
میشود.همچنیندربرنامه»تهران2۰«علیمحمدنائینیرییس
ستادبزرگداشتحماسه9دیدربارهچگونگیبرگزاریمراسمدر

اینروزاطالعاتمبسوطیبهمخاطبانارایهمیدهد.

با پخش سریال، تله فیلم و دیگر برنامه ها؛

حماسه 9 دی در تلویزیون ایران پاس داشته می شود

 شبکه های
  مختلف سیما 

به مناسبت سالروز 
 حماسه 9 دی

 فیلم ها و 
ویژه برنامه های 

 زیادی را 
تهیه دیده اند

»صاحببنعباد«ازعلماوب��زرگانقرنچهارمدر
اصفهاناست.مرتبهاودردینودانشبهحدیبود
کهرییسالمحدثینمرحومشیخصدوق)ره(کتاب
»عیوناخبارالرضا)ع(«رابهناماونوش��توبهوی
تقدیمکرد.ابوالقاسماسماعیلبنعباد،فرزندعباس
ملقببه»صاحب«ومش��هوربه»صاحببنعباد«
در1۶ذیقعدهس��ال32۶قم��ریدراصفهاندیده
بهجهانگش��ود.پدرواجدادصاح��ب،ازبزرگانو
سرشناس��اناصفهانبودهومرتبهوزارتداشتند.
عباسپدرصاح��ببدانمرتبهازبزرگ��یواحترام
رسیدهبودکهمردماورا»ش��یخامین«میگفتند.
بسیاریازبزرگانبهتشیعوبرخیبهدوازدهامامی
بودناوتصریحکردهاند.س��یدبنطاووس،ش��یخ
صدوق،عالمهمجلسی،شیخحرعاملی،شیخبهایی،
ش��یخآقابزرگطهرانی،ش��یخعباسقمی،عالمه

امینیوبسیاریدیگرازاینجملههستند.
تصریحب��زرگان،دقتدراش��عاریک��هازصاحب

باقیماندهوشوروش��وقاوبهوالیتودوستیائمه
معصومین)ع(بهترینشاهدبرتشیعاینشخصیت

بزرگاست.
تحصیالت صاحب بن عباد

ویپسازفراگیریمقدماتبهتحصیلفقه،حدیث،
تفسیر،کالمودیگرعلومرایجپرداخت.پسازچندی
کهاوخودراازاساتیدوبزرگاناصفهانبینیازدیدبه
»ری«کهازمراکزعلموادبآنزمانبود،مهاجرت
کردودرآنش��هربهحلقهدرس»ابنعمید«وزیر
دانشمندوشهیرآلبویهپیوست.ابنعمیدتوانایی
»صاحب«درانش��ایمتونادبیرامش��اهدهکردو
اوراازنویس��ندگانمقاموزارتقرارداد.کاردانیو
تواناییصاحبدرانجاماینامور،راهپیشرفترابراو
هموارساختتاآنجاکهچونرکنالدوله،فرزندش
مویدالدول��هرابهحکومتاصفه��انمنصوبکرد،
صاحبنی��زدرمقامدبیریاوونویس��ندگیویبه

زادگاهشاصفهانبازگشت.

اخالق »صاحب بن عباد« 
کرموجوانمردیازبارزترینصفاتاخالقیاوبود.

ویازتواضعوفروتنینیزبهرهفراوانداشتوبهویژه
ساداتودانشمندانراگرامیمیداشت.»صاحب«
ضمنبرخورداریازتواضعوفروتنیازجاللتقدرو

بزرگینیزبهرهبردهبود.
سیاست و روش کشورداری  

هنگامیکهصاحببهمقاموزارترس��یددرصدد
اصالحاموربرآمدودراولینگام،بدعتهایناپسند
ورس��ومظالمانهرابرانداخت.اودراجرایعدالتو
رفعستمازمردمبسیارکوشابود.ویهمچنینآباد
ساختنشهرها،مرمتوبازس��ازیویرانیهاوبنای
آثارنیکرانیزموردعنایتقرارمیداد،کهمیتواناز
رونقیافتنشهرهایقزوین،کاشان،قمواصفهانیاد
کرد.»صاحب«بهشهرقمکهدرآنزمانپایگاهاصلی
شیعیانبودتوجهویژهداشت.صاحبدردورانوزارت
خوداقتصادکش��ورومردمرارونقبخشیدودارایی

خزانهدولترابهمرتبهایعالیرساند.ویبهورزش
نیزتوجهبسیارداشتوورزشکارانراموردتشویق
خودقرارمیداد.کارهایدیوانراجزبهاهلفضلو
دانشنمیس��پردوهرزمانآگاهمیشدکهفردی
شایستهوکاردانبیکاراستیکشغلازکسانیراکه
چندشغلداشتند،میگرفتوبهاوواگذارمیکرد.

علم آموزی و دانش »صاحب بن عباد« 
ویپسازرس��یدنبهمقاموزارتنیزکس��بعلم
ومعرف��ترافراموشنکرد.اوچ��هدرایاماقامتدر
ش��هرهایاصفهان،بغدادوریوچهدرمس��افرت
همیشهبابرخیازدانشمندانوبزرگانعلمهمراه
بودوحتیدرماموریتهاینظامینیزمجلسبحث
وگفتوگوتشکیلمیداد.ویبهتالیفاتاهلقلم،
عنایتوتوجهویژهداشت.اوباتالشفراوانتوانست
کتابخانهایعظیموکمنظیرتشکیلدهد.کتابخانه
»صاحب«،بیش��ترآثاروتالیفاتعلمیآندورانرا
دربرداشتودانش��ورانونویسندگانمتعددازآن

گنجینهارزشمنداستفادهمیبردند.
احترام »صاحب« به بزرگان دین و علم

صاحب،مقامبزرگاندی��نوعل��موادبراگرامی
میداشتوازاحترامبهآنانکوچکترینمضایقهای
نمیکرد.برخیازبزرگانبهخدمتشحاضرش��ده،
درش��مارهمراهاناودرمیآمدن��دوبرخیدیگربا
نامهنگاریب��هویاظه��ارارادتمیکردند؛همانند
صابینویسندهمش��هورآندوران،س��یدرضینیز
قصیدههاییدربغدادسرودهوصاحبرامدحگفته
اس��ت.ابنعّبادهرس��الپنجهزاردین��اربهبغداد
میفرستادتابینفقهاوادبیانآندیارتقسیمشود.

برخ�ی از دانش�مندان و ادیب�ان مالزم 
»صاحب بن عباد«

ابوالقاسمزعفرانی،ابوالقاسمبنأبیالعالء،ابوالعباس
ضبی،ابوسعیدرستمی،ابودلفخزرجی،ابومحمد
خازناصفهانی،بدیعالزمانهمدانیوبسیاریدیگراز
مالزمانویبودند.یاقوتدرمعجماألدباءمیگوید:
صاحببنعبادراپانصدش��اعرصاحبدیوانمدح
گفتندوازصاحبنقلشدهکهگفتهاستمرابهصد
هزاربیتفارسیوعربیمدحگفتهاند.اودانشمندان
وبزرگانمکهومدینهرانیزم��وردالطافخودقرار
میدادوهرس��الباکاروانحجاجب��رایهریکبه

فراخورشأنشانهدایاییمیفرستاد.

ثعالبینیزدرتوصیفاهمیتجلساتصاحبباادباو
بزرگانمیگوید:»دراینگونهمجالسثمراتعقول
وافکاروذوقهایمختلفبرصاحبعرضهمیشد
وازنتایجایناجتماعاتبودکهسخن»صاحب«در
فصاحتوبالغتبهمرزسحررسیدوداخلدرحد
اعجازگردیدونظمونثرشچونخورشیددرهمه

آفاقپرتوافکنشدوشرقوغربرافراگرفت«.
آثار »صاحب بن عباد«

آثارمتعددیدرزمینهعلومفوقازصاحبباقیمانده
استازجمله:کتاباإلبانه)درعلمکالم(،األقناع)در
عروض(،األمثالالس��ائره)درعل��ومادبی(،التذکره
)درکالمواصولدین(،دیواناشعار،رسائلصاحب
)مباحثاخالقی،اعتقادیواجتماعی(،رس��الهای
درفضایلحضرتعبدالعظیمحسنی)ع(،رسالهای
درعل��مطب،عن��وانالمعارف،الفرقبی��نالضادو
الظاء،الکشفعنمس��اویءشعرالمتنبیء،المحیط

)درعلملغت(،المنظومهالفریدهو...
استادان »صاحب بن عباد «

ازمشخصاتتمامیاساتیدصاحباطالعدقیقدر
دسترسنیست.برخیازاساتیدمهمویعبارتانداز:
عباد)پدراو(،ابنعمید،ابنفارس،ابوالفضلعباس
بنمحمدنحوی،ابوسعیدحسنبنعبداهللسیرافی،
ابوبکرمحمدبنیعقوب،قاضیابوبکراحمدبنکامل،

ابوزکریایحییبنعدی،ابوعمرصباغ.
سروده  های صاحب

صاحبدرتمامیابوابوفنونش��عرازقبیلمدح،
وصف،رثاء،هجاء،ه��ذل،مواعظوغیرهاش��عاری
سرودهودرهرفنقدرتطبعخودراباآوردنمعانی

نوومضامینتازهودقیقآشکارساختهاست.
اواشعارمتعددیدروصفائمهوامامعلی)ع(ودر
بیانمقامواالیآنانس��رودهاست.صاحبدرمدح
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ایران، کره جنوبی و ژاپن
 بهترین های فوتبال آسیا هستند

س��رمربی تیم فوتبال زی��ر 22 س��ال کره جنوبی، تیم ه��ای ایران، 
کره جنوبی و ژاپن را بهترین های فوتبال آسیا دانست و گفت: نسبت 
به کسب عنوان قهرمانی تیم زیر 22 س��ال کره جنوبی در مسابقات 
قهرمانی آسیا امیدوارم. به گزارش سایت رس��می فدراسیون، »لی 
کوانگ جونگ« سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال کره جنوبی گفت: 
چمن ورزش��گاه و آب و هوای کیش خیلی خوب است. من تاکنون 
چهار مرتب��ه با تیم فوتب��ال کره جنوبی به ایران آم��ده ام زیرا چمن 

ورزشگاه کیش بهترین چمنی بوده که تاکنون در ایران دیده ام.

 رزمگر: مسووالن بیشتر توجه کنند 
تا شرمنده مردم نشویم

مربی تیم ملی هندبال ایران گفت: مسووالن ورزش ایران کمی بیشتر 
به هندبال توجه کنند تا در مس��ابقات جام ملت های آسیا شرمنده 
مردم نش��ویم.عزت اهلل رزمگر درمورد دیدارهای دوستانه تیم ملی 
ایران برابر ترکیه اظهار داشت: خوشبختانه ملی پوشان شرایط خوبی 

دارند و در دیدار برابر ترکیه تمام بازیکنان به میدان رفتند.
وی ادام��ه داد: 26 بازیکن در این مرحل��ه از اردوی تیم ملی حضور 
داشتند و در بازی برابر ترکیه برخی از بازیکنان اولین بازی ملی خود 
را انجام دادند و رافائل توانس��ت وضعیت آن ها را در شرایط مسابقه 

زیر نظر بگیرد.
مربی تیم مل��ی هندبال ایران خاطرنش��ان کرد: در ب��ازی اول اکثر 
بازیکنان با سابقه و قدیمی تر به میدان رفتند و در بازی دوم هم اکثر 
بازیکنان جوان تر و کم تجربه تر مقابل ترکیه قرار گرفتند. خوشبختانه 

از نظر نتیجه هم رافائل از عملکرد بازیکنان رضایت داشت.

 فوالد ماهان قهرمان تیراندازی 
با کمان فیلد آرچری

تی��م فوالدماهان قهرمان نخس��تین دوره رقابت ه��ای تیراندازی با 
کمان فیلدآرچری قهرمانی کش��ور شد.نخس��تین دوره مس��ابقات 
 تیراندازی ب��ا کمان فیلد آرچری )فیس ش��کار( کش��ور با قهرمانی

 فوالد ماهان س��پاهان به پایان رس��ید.این مس��ابقات که از سوی 
 فدراس��یون تیراندازی با کم��ان با حض��ور 8 تی��م در مجموعه در

 باشگاه پارت آرچر ساصد تهران برگزار شد با قهرمانی فوالد ماهان 
س��پاهان به پایان رس��ید.در پایان این مس��ابقات تیم فوالد ماهان 
اصفهان با ترکیب مصطفی زراس��وند، مجید کیانزاد و امید طاهری 
عنوان قهرمانی را بدست آورد، تیم پیروزی تهران نایب قهرمان شد 
و تیم اسکالم تهران نیز در سکوی س��وم ایستاد.شایان ذکر است در 
مسابقات فیلد آرچری عالقمندان به ش��کار می توانند بدون آنکه به 
محیط زیس��ت لطمه ای وارد کنند در این مس��ابقات حضور یافته و 

فیس هایی که نقش حیوانات را دارا می باشند هدف قرار دهند. 

 شاگردان دوستی 
چهارشنبه عازم روسیه می شوند

تیم ملی جوان��ان ایران روز چهارش��نبه برای حض��ور در تورنمنت 
سن پترزبوگ عازم روسیه می ش��ود. تیم ملی جوانان ایران از امروز  
اردوی خود را برای حضور در تورنمنت روسیه آغاز می کند. شاگردان 
علی دوس��تی امروز با حضور در آکادمی ملی فوتبال اردوی خود را 
در تهران برپا می کند. تیم ملی تا روز چهارش��نبه سه جلسه تمرین 
انجام می دهد و سپس چهارشنبه ش��ب با پروازی تهران را به مقصد 
روسیه ترک می کند. تیم ملی در روسیه در هتل» پاک این« در میدان 

ویکنوری شهر سن پترزبورگ استقرار پیدا می کند.

 سالن دوومیدانی در اختیار
 هیات اسکیت قرار گرفته است

رییس هی��ات دوومیدانی اس��تان اصفهان گفت: در کمال تاس��ف 
س��الن دوومیدانی تخصصی اصفهان در اختیار هیات اس��کیت قرار 

گرفته است.
رسول یزدی زاده اظهار داشت: رینگ پیست تارتان انقالب به اتمام 
رسیده و در صورتی که هوا مناسب باشد، تکمیل پیست تا پایان سال 
جاری به اتمام می رسد.وی تصریح کرد: از دو هفته دیگر ملی پوشان 
دو و میدانی اصفهان می توانند تمرینات خود را در این پیست برگزار 
کنند، یک سری از ورزشکاران مان نیز از پیست خاکی ورزشگاه 22 
بهمن و پیست باشگاه آرارات استفاده می کنند و از دو هفته دیگر نیز 
می توانند از تارتان تازه تاسیس ورزشگاه انقالب استفاده کنند.رییس 
هیات دو و میدانی اس��تان اصفهان ادامه داد: پیست ورزشگاه نقش 
جهان در حال حاضر قابل استفاده اس��ت و ملی پوشان ما می توانند 
از این پیست اس��تفاده کنند. وی با اش��اره به ملی پوش دوومیدانی 
اصفهان گفت: یک مربی الجزایری برای سجاد مرادی در نظر گرفته 
 شده است که می تواند به باال رفتن سطح توانمندی این دونده  کمک

کند.

 برای بازی با ملوان، خانزاده
 و غریبی را در اختیار داریم

اصغر فروتن / سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن 

در پی توافقات صورت گرفته برای بازی با تیم ملوان دو ملی پوش امید خود 
را در اختیار خواهیم داشت.با مسووالن تیم ملی امید صحبت کردم و قرار 
است خانزاده و غریبی برای مس��ابقه با ملوان در اختیار تیم باشند.این دو 
بازیکن برای بازی دوستانه تیم ملی رفته اند و قرار است برای بازی با ملوان 
به تیم ما اضافه شوند.تیم ذوب آهن با کمبود بازیکن مواجه است، در حال 
حاضر 19 بازیکن بیشتر نداریم 
و با تصمیم کادر فنی شش نفر 
از بازیکنان امی��د در کنار تیم 
تمرین می کنند. پس از بیماری 
لوکا، باشگاه تقوی را به عنوان 
مربی انتخاب کرد  که با توجه 
به نیروی انگیزه و جوانی حضور 

وی می تواند به سود تیم باشد.
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پرچم ایران مهمتر از 
دریافت جایزه بود

کفاشیان، تکلیف مان را مشخص کند

حضور 5 بازیکن تیم فوتبال زیر 22 سال در برزیل
 بازدید ابرقویی نژاد از 

تمرینات تیم فوتبال گیتی پسند

تیم با هزینه شخصی 
بازیکنان اداره می شود

تنها لژیونر بوکس ایران گفت: پیش��نهاد دریافت جایزه قزاقستانی ها را قبول 
نکردم تا با قهرمانی پرچم کشورم را به اهتزاز در آورم.

  احس��ان روزبهانی تنه��ا لژیونر بوک��س ایران که س��ال قبل به هم��راه تیم
 آستانا آرالنز قزاقستان در بوکس نیمه حرفه ای جهان شرکت کرده بود امسال 

نیز برای دومین سال متوالی با این تیم به توافق رسید.
احس��ان روزبهانی در مورد توافق نهایی با تیم آس��تانا آرالنز قزاقستان، اظهار 
داش��ت: تقریبا نزدیک دو ماه پیش راهی قزاقس��تان ش��دم و ب��رای حضور 
 در مس��ابقات لی��گ نیمه حرفه ای ب��رای دومین س��ال با این تیم ب��ه توافق

 رسیدم. 
البته پیش از این ق��رار بود در لیگ حرف��ه ای مبارزه کنم اما ب��ا توجه به این 
 که حضور تیم ها در این رقابت ها به حد نصاب قانونی نرس��ید این مس��ابقات

 برگزار نشد.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران از رییس فدراسیون 
فوتبال خواست هرچه سریع تر تصمیم نهایی خود را نسبت 
به نحوه حضور تیم فوتبال زیر 22 سال در مسابقات قهرمانی 
آسیا در عمان بگیرد تا مشخص شود این تیم با نفرات اصلی 
در آن مسابقات ش��رکت می کند یا بدون حضور بازیکنان 

لیگ برتری.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان س��رمربی تیم 
فوتبال زیر 22 سال ایران در نشست خبری پیش از دیدار 
تیم اش برابر کره جنوبی ضمن بیان مطلب فوق گفت: از این 
که در کیش حضور داریم، بسیار خوشحالم چرا که امکانات 
و زمین چمن ورزش��گاه المپیک این جزیره، در سال های 
بازی ما بسیار نامناسب بود اما در حال حاضر یکی از بهترین 

ورزشگاه های کشور است.
وی با بی��ان این که  س��رمربی کره جنوبی ه��م اعالم کرد 
کیفیت چمن ورزش��گاه المپیک بهتر از ورزش��گاه پوسان 
و هم رده با ورزشگاه اولسان اس��ت، افزود: پس از برگزاری 
دیدارهای مان، افتتاح چمن این ورزش��گاه و بازگش��ت به 
تهران، به کفاشیان پیشنهاد خواهم داد تا در صورت امکان، 
کی روش دی��داری از امکانات این ورزش��گاه انجام دهد تا 
اردوهای تیم ملی بزرگساالن هم در این جزیره برگزار شود 
زیرا هم استانداردهای AFC را دارد و هم وجهه خوبی ندارد 

که تنها به ورزشگاه آزادی تهران تکیه کنیم.
س��رمربی تیم فوتبال زیر 22 س��ال ایران در م��ورد دیدار 

با کره جنوبی هم اظهار داش��ت: ن��گاه ما به ب��ازی با کره، 
همان نگاه به بازی نخس��ت مان مقابل ژاپن در مس��ابقات 
قهرمان��ی آس��یا خواهد ب��ود و در واق��ع ه��دف اصلی ما 
 شبیه س��ازی اس��ت ت��ا نتیجه گرای��ی. دس��تور کار م��ا

 بر اس��اس بازی احساس��ی نخواهد بود زیرا مسابقات زیر 
 22 سال برای اولین باراس��ت که به صورت قهرمانی برگزار 

می شود.
وی اضافه کرد: نباید این مساله را نادیده بگیریم که در گروه 
مرگ قرار گرفته ایم اما جدا از نتیج��ه، طی صحبتی که با 
کی روش داشتم مقرر ش��د تا در جام جهانی 2014 برزیل، 
حداقل 5 بازیکن از تیم فوتبال زیر 22 سال حضور داشته 
 باش��ند زیرا بازیکنان تیم ملی ایران در ج��ام جهانی های

 2018 و 2022 را همین ملی پوشان زیر 22 سال تشکیل 

می دهند.
منصوریان درپاسخ به سوالی درباره این که برخی باشگاه ها 
اع��الم کرده اند بازیکن های ش��ان را ب��رای بازی های لیگ 
الزم دارن��د، افزود: به هر حال حق را به باش��گاه ها می دهم 
اما من ه��م نمی توان��م 20 ماه ت��الش و کار م��داوم را که 
 نتیجه اش بازیکنان ستاره لیگ برتر ش��ده است، را نادیده 

بگیرم.
 وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد: تم��ام بازیکنان تی��م فوتبال 
زیر 22 سال برای باشگاه های شان مهم و تاثیرگذار هستند و 
نمی توانم تنها به چند نفر اجازه ترک اردو را بدهم، به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم تا پ��س از دیدار مقابل کره جنوبی به 
تمام بازیکنان اج��ازه حضور در بازی ه��ای لیگ را بدهیم 
زیرا نمی خواه��م در صعود یا نزول تیم ه��ا در جدول لیگ 

تاثیرگذار باشیم.
س��رمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران همچنین گفت: از 
ریاست فدراسیون می خواهم هرچه سریع تر تصمیم نهایی 
خود را نس��بت به نحوه حضور تیم فوتبال زیر 22 سال در 
مسابقات قهرمانی آسیا در عمان بگیرد تا مشخص شود که 
با تیم اصلی خود شرکت می کنیم یا بدون حضور بازیکنان 
لیگ برتری که در این صورت شرایط بسیار سختی خواهیم 
داش��ت. کادر فنی تیم فوتب��ال در کیش می مان��د و برای 
دیدار دوم مقابل کره جنوبی منتظ��ر تصمیم گیری نهایی 

خواهیم ماند.

 در تمری��ن ش��نبه گذش��ته
تی��م فوتب��ال گیت��ی پس��ند،  

صنای��ع گ��روه   مدیرعام��ل 
گیت��ی پس��ند و ریی��س هیات  

 فوتبال استان اصفهان از تمرینات
تیم گیتی پسند بازدید کردند. 

 در تمری��ن ش��نبه گذش��ته
تی��م فوتب��ال گیت��ی پس��ند،   

مصطف��ی وعی��دی، مدیرعامل 
گیتی پس��ند  صنای��ع  گ��روه 
ابرقویی ن��ژاد،  علی اکب��ر  و 
ریی��س هی��ات فوتبال اس��تان 
 اصفهان به همراه علی طاهری مدیرعامل باش��گاه از نزدیک نظاره گر این تمرینات 

بودند.
در ای��ن بازدی��د عل��ی طاه��ری، مدیرعام��ل باش��گاه گیتی پس��ند در 
گزارش��ی ب��ه چگونگ��ی تش��کیل تی��م و صع��ود ای��ن تی��م از لیگ ه��ای 
 دس��ته س��وم و دس��ته دوم اش��اره ک��رد ک��ه م��ورد توج��ه حاض��ران ق��رار 

گرفت.
علی اکبر ابرقویی نژاد، رییس هیات فوتبال اس��تان اصفهان با تقدیر از حمایت های 
گروه صنایع گیتی پس��ند از فوتبال این استان و تش��کیل تیمی قدرتمند در لیگ 
دسته اول، اظهار داشت: امیدوارم امسال نیز همچون سال گذشته تیم گیتی پسند 
 بتواند س��ربلند بیرون بیاید و س��ومین تیم اصفهانی حاضر در لی��گ برتر فوتبال

 لقب بگیرد.

تیم اسکیت هاکی ماهان اصفهان در حالی پس از کسب عنوان نایب  قهرمانی 
در رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور به جمع تیم های لیگ برتری 

پیوست، که این تیم از پول شخصی بازیکنانش اداره می شود.
دروازه بان تیم اسکیت هاکی ماهان اصفهان با اعالم کسب عنوان نایب قهرمانی 
تیم اش در رقابت های لیگ دس��ته یک باشگاه های کشور و پیوستن به جمع 
تیم های لیگ برتری، اظهارداشت: در مسابقات دسته یک 9 تیم حضور داشتند 
و اصفهان پس از خراسان در جایگاه دوم ایستاد و توانست جواز حضور در لیگ 

برتر را کسب کند.
اکبر نیک کار با بیان این که تیم اش 2 ملی پوش دارد، ادامه داد: نریمان قاضی 
و مهدی هنرور که هم مربی و هم بازیکن هستند از اعضای تیم ملی محسوب 
می شوند، مسابقات لیگ دسته یک از سطح خوبی برخوردار بود و ملی پوشان 

متعددی نیز در تیم های لیگ دسته یک حضور دارند.

هافبک پیشین فوتبال روسیه درگذشت
» ایلیا تس��یمباالر«، هافبک پیش��ین تیم های ملی روسیه و 
اسپارتاک مسکو، در سن 44 س��الگی درگذشت.تسیمباالر از 
سال 1993 تا 1999 برای اسپارتاک بازی کرد. او 142 بار برای 
این باشگاه به میدان رفت و 42 گل برای این تیم به ثمر رساند.

» ادگار داویدز« از فوتبال کناره گیری می کند
مربی تیم بارنت به خبرنگاران گفته قصد دارد به دوران بازیگری خود در 
فوتبال پایان دهد. داویدز پس از این که ب��رای پنجمین بار طی 38 بازی 
از سوی داوران با کارت قرمز مواجه ش��د، گفت کفش های خود را خواهد 

آویخت.

رونالدو: من بازیکن مورد عالقه خودم هستم
س��تاره پرتغالی رئال مادری��د از خود به عن��وان بازیکن مورد 
عالقه اش یاد و پیشی بینی کرد کشورش اولین تیمی خواهد 
 بود که به مرحله حذفی ج��ام جهانی 2014 برزی��ل راه پیدا 

می کند.

علی فتح اهلل زاده و محمد رویانی��ان بعد از چند 
مصاحبه تند و آتش��ین آم��اده می ش��وند تا به 
 س��بک طرح زوج و فرد روزانه با یکدیگر آش��تی

 کنند.
 مدیران سرخابی در بدترین شرایط ممکن برای 
دو تی��م ، درحالی که هم از س��وی وزارت ورزش 
 و هم فدراس��یون مال��ی در محاص��ره مالی قرار 
 گرفته اند با هم درگیر ش��دند تا اکنون با گذشت

 دو روز از مصاحبه های آتش��ین درباره یکدیگر 
به این نتیجه برسند باز در جنگی اشتباهی ورود 
کرده ان��د. فت��ح اهلل زاده و رویانیان ک��ه به گفته 
مدیر پرس��پولیس سیس��تم رفاقت ش��ان ، مثل 
 طرح زوج و فرد خودروهاست. درحالی که آماده

 می شدند تا دوشادوش هم برای گرفتن طلب 10 
 میلیارد تومانی شان از دولت بجنگند ، یکباره سر

 توپخانه ش��ان را به س��وی هم گرفتن��د و آتش 
گشودند.

 البته ای��ن دعوا در نهایت با پادرمیانی جمش��ید 
مشایخی ختم به خیر ش��د تا پیرمرد خوش قلب 
سینمای ایران اگر نتوانس��ت »رحمتی را با کی 
روش« و» مس��ی را با عالقه مندان فوتبال ایران 
آشتی دهد «، حداقل خوشحال باشد که این دو 

مدیر را با هم آشتی داده است.

دعوا سر پول های بابک جان
ماج��را خیل��ی اتفاق��ی آغاز م��ی ش��ود. مدیر 
پرس��پولیس قهر کرده و می گوی��د وزارت باید 
 به آن ها پ��ول بدهد ت��ا برگ��ردد. او از بی پولی

 می نالید که از فتح اهلل زاده سوالی درباره شرایط 
مال��ی و راه های جذب پ��ول می پرس��ند. مدیر 
آبی ها طبق معمول با مدیر تی��م رقیب که حاال 
صدرنشین هم ش��ده است ، ش��وخی می کند و 
می گوید او دوس��ت های پولداری دارد. بعد اسم 
 بابک زنجانی و حس��ین هدایتی پیش کش��یده 

می ش��ود که امس��ال در چند مقطع کمک های 
مهمی ب��ه تی��م قرمزپ��وش پایتخت داش��تند 
 و خی��زی بلند برای به دس��ت آوردن س��هماش

دارند. 
طرح این دو نام از س��وی مدیر آب��ی ها دلخوری 
مدیر تیم رقی��ب را به همراه دارد. او که س��خت 
در تالش اس��ت برای تامین بودج��ه ، این جمله 
را گل به خ��ودی می داند و به آن واکنش نش��ان 
 می دهد. این ش��روعی اس��ت برای ی��ک دعوای

 جدید.

خود شیرینی
درب��اره مدی��ر  دو  ش��ده.  ش��روع   دع��وا 

 دریافتی های شان س��خن می گویند. رویانیان 
که خواس��ته های��ش از س��وی مدی��ران وزارت 
ورزش در دس��ت بررس��ی اس��ت ، همچنان به 
 نتیجه ای نرس��یده. او از پول هایی می گوید که

 وزارت��ی ه��ا و فدراس��یونی ه��ا به اس��تقاللی 
ها دادن��د اما ب��ه تیم رقیب داده نش��ده اس��ت. 
 رقمی که تقریب��ا بیش از 3 برابر اس��ت و چیزی

 می شود نزدیک به 3 میلیارد تومان.
فتح اهلل زاده هم دست از طعنه زدن بر نمی دارد. 
 او خ��ود را از جنس فوتب��ال معرفی م��ی کند و

  می گوی��د حت��ی اگر ب��رود ، ب��از خیل��ی زود 
بر می گردد اما رفت��ن رویانیان یعنی پایان کار او 
 در فوتبال. این دعوا در س��طح دو مدیر است که
  فتح اهلل زاده س��ر تمری��ن تیم اش یک��ی از آن

 کری های همیشگی را برای تیم رقیب می خواند. 
این که اس��تقاللی ها امسال می خواهند بگذارند 
پرس��پولیس بعداز س��ال ها یک جام ببرند. این 
حرف برای پرسپولیس��ی ها گران تمام می شود 
و حتی قبل از رویانیان ، این بار س��عید شیرینی 
پیش می افتد و خیلی شیرین پاسخ مدیر آبی ها 
را می ده��د. او فتح اهلل زاده را مته��م می کند به 
بر هم زدن آرامش تیم رقی��ب و دخالت در امور 
مدیریتی قرمز ها. مدیر آبی ها هم این سرپرست 
 را متهم به »خودشیرینی« می کند. دعوا شدیدتر

 می ش��ود. رویانیان ادعای مدیر آبی ها را بچگانه 
می داند و مدیر استقالل هم می گوید:» حاال که 
این طور شد همان یک جام را هم نمی گذاریم به 

پرسپولیس برسد.«

آشتی کنان در سونا
حاال زمانی مناسب است برای آش��تی. رویانیان 
حرف هایی کامال مش��خص از این دع��وا دارد. او 
اعتقاد داش��ته وسط یک جنگ مش��ترک نباید 
از پشت ضربه می خورده اس��ت. این کاری است 
که مصاحبه اول عل��ی فت��ح اهلل زاده انجام داده 
 بود اما فتح اهلل زاده هم این اتفاق را ناش��ی از یک

 سوء تفاهم می داند. او می گوید:» از من پرسیدند 
شما بابک زنجانی و هدایتی را ندارید که پولی به 
شما بدهد؟ من هم گفتم نه من خدا را دارم. این 

که دیگر این قدر ناراحتی نداشت . 
ه��م   س��ردار 
می گفت ما از علی انصاری کمک می گیریم. بابا 
 ما این همه با هم رفاقت داری��م و برای هم کری

 م��ی خوانی��م.« رویانیان هم نس��بت ب��ه هفته 
قبل��ش آرام تر اس��ت و م��ی گوید:» م��ا باید در 
 کنار هم باش��یم. من برای حق مشترک دو تیم و

 هواداران م��ان دارم می جنگم. ای��ن که بودجه 
مصوب مان را به تیم ه��ای مان بدهند اما...« این 

دو البته برای دربی و گرم ش��دنش هم حس��ابی 
 برنامه داش��تند. برنام��ه هایی در ح��د تیم ملی. 
 س��ال هاس��ت که همه می گویند درب��ی و این 
مس��اوی های سرس��ام آورش به دلیل مهندسی 
بازی هاس��ت اما خود باش��گاه دلیل��ش را ترس 
 بازیکن��ان از باخ��ت م��ی دانن��د. ای��ن دو کلی

برنامه ریزی داش��تند برای:» قرار بود بنش��ینیم 
جلوی خبرنگاران و کلی فضای دوستانه بسازیم 
تا همه ببینند که از باخت در دربی نمی ترس��یم. 
می خواس��تیم اس��ترس را از روی بازیکنان مان 
برداریم.« و البته حاال که روزهای فرد رس��یده و 
نوبت رفاقت است می توان امید داشت تا مشکل 

قهر شدید و جنگ سردشان حل شود.

آشتی کنان در سونای بخار
 علی فتح اهلل زاده کال برای آش��تی پایه اس��ت و 
می گوید:» حاجی جان ته این دعوا برای دو تیم 
بد است االن که نه بودجه دولتی مان را می دهند 
و نه فدراس��یون حق مان را می ده��د. ما باید در 

کنار هم باشیم. 
باید دوس��تی ه��ا را تقوی��ت کنیم . ام��ا این هم 
 درست نیست که یک شوخی را با این لحن پاسخ 

بدهند. 
یا مثال اعضای دیگر یک تیم بیایند در این مسایل 
ورود کنن��د. « او البته فرمولی ویژه برای آش��تی 
کن��ان دارد:» به س��ردار زنگ می زن��م که بیاید 
دفتر خودم و برویم س��ونای ما. در س��ونای بخار 
می نش��ینیم و آش��تی می کنیم.« این دو البته 
حاال به همت جمش��ید مش��ایخی با ه��م تلفنی 
 صحبت کردن��د تا آش��تی کنند و برون��د دنبال 

طلب های دولتی شان.

روایتی از قهر و آشتی های یک روز در میان مدیران سرخابی 

این بار بساط آشتی کنان در سونای بخار

دعوا شروع شده 
دو مدیر درباره 

دریافتی های شان 
سخن می گویند

 رویانیان  از پول هایی
 می گوید که وزارتی ها

 و فدراسیونی ها به
 استقاللی ها دادند

 اما به تیم رقیب 
داده نشده است 
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مفاد آراء نوبت دوم

844آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
اختالف  حل  هیات  توسط  مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که  رسمی«  سند 
مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون 
مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و 
محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات 
ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
سیدرضا  آقاي   –  92/07/13 مورخ   139260302021000653 شماره  1-رای 
توالئی زواره  فرزند حسین ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی پالک شماره 1342 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی 
مساحت 329/60  متر مربع خریداری رسمی از زهراسلطان شریعتمدار مرتضوی 
مرتضوی  حسین  الدین  سیدکمال  ازورثه  الواسطه  مع  عادی  وخریداری  زواره 

امامی زواره.
2- رای شماره 139260302021000654 مورخ 92/07/13 – آقای ابوذر صادقی 
حداد زواره فرزند حسین سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 2103 فرعی واقع در زواره16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت212/38 متر مربع خریداری رسمی ازسیدحسین 

ابراهیمی پور زواره.

آقای علی سالمه   3- رای شماره 139260302021000655 مورخ 92/07/13 – 
زاده زواره فرزند دخیل عباس ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
999 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 
 مساحت 235 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از دخیل عباس سالمه زاده 

زواره.

4- رای شماره 139260302021000656 مورخ 92/07/13 – آقای مهدی جعفری 
ازپالک4814  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  جعفر  فرزند  طحانی  
فرعی واقع درزواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

157/20 متر مربع خریداری رسمی از ورثه سیدحسن نیری وسیدمظفر نیری.

5- رای شماره 139260302021000657 مورخ 92/07/13 – آقای عباس کیوانفر 
فرزند یداله ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی پالک شماره 1226/1 فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 504/50  متر 

مربع خریداری عادی مع الواسطه از سیدابوطالب دیباج زواره

6- رای شماره 139260302021000658 مورخ 92/07/13 – آقای مهدی مقدادی 
فرزند علی ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1937 فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 204/70 

متر مربع خریداری رسمی ازبتول مهدوی فرد.

مرتضی  آقای   -  92/07/13 139260302021000659مورخ  شماره  رای   -7
قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  عباس ششدانگ  فرزند  زواره  پور  مختاریان 
از پالک 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 230  متر مربع خریداری رسمی از سیدعلی اکبر وکیل زواره.

ابوالفضل  آقای   - مورخ92/07/13   139260302021000660 شماره  رای   -8
عابدینی اکار زواره فرزند علی اکبر ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقعات  فرعی  و1223   5529 پالکهای  از 
بخش 17 ثبت اصفهان جمعًابه مساحت 231/60  متر مربع خریداری عادی از علی 

اکبرعابدینی اکار زواره وبهجت ربی وورثه سیدمحمدحسن یموت.
تاریخ انتشار نوبت اول:     1392/09/24                                                                                                                        
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1392/10/09                                                                                                        

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره        

مزایده مال غیر منقول

بیست  تمامت   9000030 بایگاني  شماره  به  اجرائی  پرونده   اساس  بر   947
سهم  پنجم  سه  و  سهم  ازسي  مشاع  سهم  وسیصدونودهزارم  ودوسهم 
ازهزاروهشتادودوسهم ویک چهارم  پنجم سهم  ازصدوشصت وشش سهم سه 
پالک  قباًل  که  فرعي  هزارونهصدوسي  ثبتي شماره سیزده  پالک  سهم ششدانگ 
دوهزاروهشتصدونودباقیمانده بوده ازدواصلي واقع درفضل آباد  بخش یک ثبتی 
شهرضا  به مساحت ششدانگ 1060 متر مربع مورد ثبت صفحه 307 دفتر291  
با حدود اربعه ششدانگ ذیل : شمااًل به طول پنجاه وهشت متروچهل سانتیمتر 
که  دردوقسمت  اول  شرقًا  نصراله  حکیم  روخیابان  پیاده  به  ودرودیواریست 
به طولهاي هشت متروهشتادسانتیمتروچهارمتر قسمت دوم جنوب مجاوراست 
دیواربه دیوارمغازه شماره شش هزاروپانصدوسي وچهار دوم به طول شانزده 
هزاروپانصدوبیست  شش  شماره  خانه  دیوارخانه  متروهشتادسانتیمتردیواربه 
هشت  کوچه  به  سانتیمتردردیواریست  متروپنج  شصت  طول  به  جنوبًا  و  ونه 
متروهشتادوپنج  نه  طول  به  غربًا   ) بوده  متروکه  جوي  حدقباًل  این   ( متري 
به پالک  )این حدقباًل  مترونودسانتیمتري  به کوچه هفت  سانتیمتردرودیواریست 
قطع  خیابان  به  کوچه  دراثراحداث  که  محدودبوده  یکهزاروششصدونودوهشت 
فاصل بوده است ( حقوق ارتفاعي ندارد به نام نسرین ترکي شهرضا ثبت و سند 
صادر شده است وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه 
سه  و  سهم  سي  تمامت  بستانکار  درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده 
پنج سه مشاع از پالک مذکورکه به صورت قسمتي ازیکبابخانه میباشدبازداشت 
اجرا  مامور  توسط  تنظیمی  مجلس  صورت  وبرابر  گرفته  قرار  ارزیابی  ومورد 
وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.
مورد بازدیدساختمان مسکوني به مساحت عرصه  204 مترمربع ومساحت اعیاني 
170 مترمربع ) شامل همکف وزیرزمین انباري ( مي باشدساختمان بادیوارهاي 
باربروسقف بتن آرمه ونماي کوچه وحیاط آجرلفتون ودرب وپنجره هاي بیرون 
فلزي ودربهاي داخل چوبي وآشپزخانه نیمه کاشي وکابینت فلزي وکف موزائیک 

است.بدنه نقاشي وسرویس  بهداشتي تمام کاشي وکف ساختمان سرامیک مي 
باشد، زیرزمین بدنه آجرلفتون وکف سیمان است داراي امتیازبرق وآب وگازاست. 
که به مبلغ یک میلیاردوهشتصدمیلیون ریال )000 / 000 / 800 / 1 ریال( ارزیابی 
گردیده است. که طبق اعالم مدیون خانه مذکوربرابربایکصدوشصت وشش سهم 
سه پنج سهم مشاع ازیک هزاروهشتادودوسهم ویک چهارم سهم ششدانگ پالک 
ثبتي شماره سیزده هزارونهصدوسي فرعي ازدواصلي میباشدکه تمامت بیست 
ودوسهم وسیصدونودهزارم سهم مشاع آن به مبلغ دویست وچهل ویک میلیون 
ونهصدوچهارهزارودویست ریال )200 / 904 / 241 ریال ( در جلسه مزایده که 
ثبت  اجرای  شعبه  1392/11/07در  مورخ  روزدوشنبه   12 الی  صبح   9 ازساعت 
روز  .چنانچه  میرسد  فروش  به  مزایده  طریق  میگردد.از  تشکیل  شهرضا  اسناد 
از آن جلسه مزایده  بعد  ای مواجه گردد روز  بینی نشده  با تعطیل پیش  مزایده 
ازمبلغ  سهم  وسیصدونودهزارم  ودوسهم  بیست  تمامت  میگردد.مزایده  تشکیل 
کارشناسي دویست وچهل ویک میلیون ونهصدوچهارهزارودویست ریال ) 200 
که خریدار  هر کس  به  پیشنهادی  قیمت  باالتربن  وبه  (شروع  241ریال   /  904  /
به  مزایده  مورد  از  جلسه  تشکیل  از  قبل  میتوانند  طالبین  میشود  فروخته  باشد 
به  آورند الزم  به عمل  بازدید  آدرس:شهرضا خیابان حکیم نصراله پالک 246  
دفاتر  در  سند  انتقال  های  هزینه  از  اعم  قانونی  های  هزینه  کلیه  که  است  ذکر 
اسناد رسمی ومالیات وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب 
وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد 
این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1392/10/09  

محمدمهدي   – اسنادرسمي شهرضا  واحداجراي  میشود.  مسئول  ومنتشر  چاپ 

یوسفیان

آگهی مزایده مال غیر منقول

946 بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 24/2655/ب/91 ) کالسه مکانیزه9100025(  
ششدانگ  یکباب خانه شماره 1/4023واقع در ابنیه بخش یک ثبتی شهرضا مورد 
ثبت صفحات229 و233و 597 دفاتر 152 و 64 امالک با حدود اربعه ذیل:شماال 
در سه قسمت یک دیوار به دیوار خانه 1/4024 دو دیواریست اشتراکی با خانه 
یک  قسمت  سه  در  شرقٌا   1/4026 خانه  به  اختصاصی  دیواریست  سه   1/4025
فوقانی و تحتانی به خانه 1/4611 و فوقانی این قسمت و قسمتی از داالن مورد 
تحدید متعلق به پالک 1/4611 است دودیواریست اختصاصی به خانه 1/5611 این 
فوقانی  خانه 1/4611  به  اختصاصی  دیواریست  است سه  مجاور  قسمت جنوب 
این دو قسمت اخیر الذکر متعلق است به خانه 1/4611 جنوبًا در دو قسمت یک 
درب و دیواریست به کوچه منسده دو دیواریست به دیوار خانه 1/4022 غربٌا نیز 
دیواریست به دیوار خانه 1/4022  حقوق ارتفاقی  مورد تحدید یک ناودان به خانه 
1/4022  و یک ناودان به خانه 1/4026  دارد به نام رمضانعلی پارسائی  ثبت و 
سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 183660 مورخ 1387/08/23 
دفتر خانه 3 شهرضا از طرف نامبرده در رهن  بانک ملی شعبه بوستان شهرضا 
قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده 
و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار 
گرفته وبرابرصورتجلسه ماموراجراو برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
مسکونی  ساختمان  بصورت  بازدید  گردید.مورد  وارزیابی  توصیف  شرح  بدین 
متر مربع  اعیانی 216   و  متر مربع  به مساحت عرصه 189  قدیمی در دو طبقه 
به  ساختمان  از  مربع  متر   42/7 باشد  می   ) انباری  زیرزمین  و  همکف  شامل   (
قسمت  و  مالک  به  متعلق  آن  تحتانی  قسمت  که  میباشد  تحتانی  فوقانی  صورت 
و سقف  باربر  دیوارهای  با  ساختمان  است،  دیگری  ملک  به  مربوط  آن  فوقانی 
فلزی و دربهای داخلی چوبی  بیرون  پنجره  نقاشی و درب و  بدنه  تیر چوبی و 
و بدنه آشپزخانه گچ است ، حمام سیمان سفید و دارای سرویس بهدا شتی  می 
باشد دارای امتیازات آب و برق و گاز است. به مبلغ  چهارصد و پنجاه میلیون 
ریال  ) 450000000 ریال(ارزیابی گردیده است ومورد مزایده طبق اعالم بانک تا 
تاریخ 1393/08/30 از طرف شرکت بیمه ایران تامبلغ سیصدوشصت هزارریال 
) 000 / 360 ریال ( بیمه میباشد در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 
اسناد شهرضا تشکیل  ثبت  اجرای  روزچهارشنبه مورخ 1392/11/02 در شعبه 
پیش  تعطیل  با  مزایده  روز  .چنانچه  میرسد  فروش  به  مزایده  طریق  میگردد.از 
از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده  بعد  بینی نشده ای مواجه گردد روز 
ریال(شروع  ریال)450000000  میلیون  پنجاه   و  کارشناسی  چهار صد  مبلغ  از 
وبه باالترین قیمت پیشنهادی و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
آدرس:شهرضا  خیابان حکیم  به  مزایده  مورد  از  تشکیل جلسه  از  قبل  میتوانند 
الهی فرعی 18  کدپستی 39161-86137 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است 
که کلیه هزینه های قانونی اعم ازمالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های 
مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگاز تاتاریخ مزایده و کلیه هزینه 
های مربوط به انتقال سند وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد 
ومنتشر  تاریخ 1392/10/09چاپ  در  رود  زاینده  در روزنامه  یکنوبت  آگهی  این 
د  شهرضا                                                                                                                     یوسفیان - مسئول اجرای  ثبت اسنا میشود.  محمد مهدی 

مفاد آراء 

921 شماره 103/92/1574/58 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 هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض 
تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان 
بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ 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  علی  فرزند  آرانی  ایرانیان  رضا  آقای   : 1625هیات  شماره  رای   -1
خانم  و  4/5دانگ(   (1250164461 ملی  بشماره  کاشان  از  صادره   – شناسنامه 
خدیجه خدمتی بیدگلی فرزند محسن بشماره شناسنامه – صادره از آران و بیدگل 
بشماره ملی 6190053033 )1/5 دانگ ( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/75 
متر مربع پالک 15 فرعی از 3 فرعی و قسمتی از مشاعات مفروز و مجزا شده 

از 1423 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
2- رای شماره 1630هیات : آقای سیف اله رام فرزند خیراله بشماره شناسنامه 
محمدی   سمیه  خانم  6199725719و  ملی  بشماره  کاشان  از  702صادره 

ملی  بشماره  کاشان   از  صادره   143 شناسنامه  بشماره  عباسعلی   فرزند 
مربع  متر   143 بمساحت  یکبابخانه  در ششدانگ  )بالمناصفه(   1263523668
پالک 3 فرعی از 1 فرعی مفروز و مجزی شده از 1338 اصلی واقع در اماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  حسین  فرزند  فر  قائمی  قاسم  آقای   : 1632هیات  شماره  3-رای 
6199241525در  ملی  بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره   7922 شناسنامه 
و  مفروز  فرعی   12 پالک  مربع  متر   134/50 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
مجزی شده ازشماره های 1و2و3 و قسمتی از مشاعات مفروز و مجزی شده  

568 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

یوسف  فرزند  بیدگلی  دانیال  ابوالفضل  آقای   : هیات    1634 رای شماره   -4
بشماره شناسنامه 273 صادره  از آران و بیدگل بشماره ملی 6199644514 
و خانم طاهره دهقانی بیدگلی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 222 صادره 
یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه(   6199626966 ملی  بشماره  کاشان   از 
بمساحت 119/25 متر مربع پالک 17 فرعی از 4 فرعی مفروز و مجزی شده از 

223 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
5- رای شماره 1626 هیات  : خانم زهره جندقیان فرزند علی محمد  بشماره 
شناسنامه 9273 صادره از کاشان بشماره ملی 6199255021 در ششدانگ 
فرعی   18 از  فرعی   24 شماره  پالک  مربع  متر   104/75 بمساحت  یکبابخانه 
مفروز و مجزا شده از 12اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل 

6- رای شماره 1635 هیات  : آقای حسین انتهائی آرانی  فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 310 صادره  از کاشان بشماره ملی 6199709901 و خانم فاطمه 
بابائی زاده   فرزند مرتضی  بشماره شناسنامه - صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1250074711 )بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 174/25 متر 
مربع پالک 1191 فرعی از 138 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی 

واقع در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

7- رای شماره 1442 هیات  : آقای حسن خنده رو  فرزند علی محمد بشماره 
شناسنامه 187 صادره  از آران و بیدگل بشماره ملی 6199494938 و خانم 

از  صادره   353 شناسنامه  بشماره  علی   فرزند  آرانی   آرانی  عباسی  زهرا 
آران و بیدگل  بشماره ملی 6199518195 )بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 348 متر مربع پالک 1190 فرعی از 280 فرعی مفروز و مجزی شده 

از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

8- رای شماره 1621 هیات  : آقای احمد ملکیان آرانی  فرزند قربانعلی بشماره 
شناسنامه 184 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199431367) 4 دانگ( 
و خانم فاطمه قاسمپور آرانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 182 صادره از 
( در ششدانگ یکبابخانه  آران و بیدگل بشماره ملی 6199459921 )2 دانگ 
بمساحت 363/25 متر مربع پالک 1189 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
9- رای شماره 1619 هیات  : آقای علی محمد محبوبی آرانی   فرزند قدرت اله 

بشماره شناسنامه 8557 صادره  از آران و بیدگل بشماره ملی 6199125533 
و خانم مولود خانی آرانی  فرزند رحمت اله   بشماره شناسنامه 412 صادره 
یکبابخانه  )بالمناصفه( در ششدانگ  ملی 6199679008  از کاشان   بشماره 
بمساحت 310/75 متر مربع پالک 1188 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی 
آران و  ثبتی  آران  بخش3 حوزه  آران دشت  واقع در  از 2640 اصلی  شده 

بیدگل 
آرانی   نژاد  درخشان  عباس  دخیل  آقای   : هیات    1637 شماره  رای   -10
بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره    342 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
ملی 6199496485 و خانم شهین خادم حضرتی فرزند علی عباس  بشماره 
 6199120345 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   8038 شناسنامه 
)بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 184/75 متر مربع پالک 1187 
فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت 

آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی  زاده  عباس  تقی  سید  آقای   : هیات    1636 شماره  رای   -11
ملی  بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره    372 شناسنامه  بشماره  احمد  سید 
شناسنامه  بشماره  تقی   محمد  فرزند  انیسی   اعظم  خانم  و   6199570030
11313 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199153103 )بالمناصفه( در 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 406 متر مربع پالک 1186 فرعی از 235 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 

12- رای شماره 1617 هیات  : آقای حسن علی اکبرزاده  فرزند رمضان بشماره 
شناسنامه 10171 صادره  از آران و بیدگل بشماره ملی 6199141679 و خانم 
رقیه علی حاجی آرانی  فرزند قدرت اله  بشماره شناسنامه 564 صادره از 
آران و بیدگل  بشماره ملی 6199736801 )بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 185 متر مربع پالک 1185 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده 

از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
13- رای شماره 1640 هیات  : آقای حسن جعفرزاده آرانی  فرزند غالمرضا 
و   6199139641 ملی  بشماره  کاشان  از  9968 صادره   شناسنامه  بشماره 
صادره   421 شناسنامه  بشماره  امراله   فرزند  آرانی   اکبرزاده  سمیه  خانم 
یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه(   6199711025 ملی  بشماره  کاشان   از 
بمساحت 159/50 متر مربع پالک 1184 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی 
آران و  ثبتی  آران  بخش3 حوزه  آران دشت  واقع در  از 2640 اصلی  شده 

بیدگل 
بشماره  علی  فرزند  فر  سهیلی  فاطمه  خانم   : هیات   1638 شماره  رای   -14
در   6199553306 ملی  بشماره  وبیدگل  آران  از  صادره    612 شناسنامه 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 235 متر مربع پالک شماره1183 فرعی از 235 
فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  علی  فرزند  توحیدی   عباس  آقای   : هیات   1618 شماره  رای   -15
در   6199692691 ملی  بشماره  وبیدگل  آران  از  صادره    64 شناسنامه 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121 متر مربع پالک شماره 2036 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
16- رای شماره 1440 هیات : خانم فاطمه مهدوی پناه فرزند عباس بشماره 
در   6199137523 ملی  بشماره  وبیدگل  آران  از  صادره    9756 شناسنامه 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 203/86 متر مربع پالک شماره 1179 فرعی از 6 
فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
17- رای شماره 1641 هیات  : آقای سید حسن هاشمیان بیدگلی  فرزند سید 
هاشم بشماره شناسنامه 123 صادره  از کاشان بشماره ملی 6199554604 
و خانم افسانه یاسمی نژاد   فرزند احمد  بشماره شناسنامه 315 صادره از 
آران و بیدگل  بشماره ملی 6199546202 )بالمناصفه( در ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 252/40 متر مربع پالک 2037 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
18- رای شماره 1615 هیات  : آقای فخراله صیادی آرانی  فرزند عبدالحسین 
بشماره شناسنامه 80 صادره  از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199501349 
 182 شناسنامه  بشماره  فرزندمیرزا   آرانی    آبادی  احمد  صدیقه  خانم  و 
صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199508361 )بالمناصفه( در ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 234/30 متر مربع پالک 7434 فرعی از 1245 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
19- رای شماره 1645 هیات : آقای حسین حاجی خالقی آرانی فرزند محمد 
در   6199621786 ملی  بشماره  کاشان  از  صادره    191 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/35 متر مربع پالک شماره 7433 فرعی از 
1189 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد آران  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
20- رای شماره 1624 هیات : خانم نیره شکاری آرانی فرزند جواد بشماره 
ششدانگ  در   6199745418 ملی  بشماره  کاشان  از  صادره    54 شناسنامه 
یکبابخانه بمساحت 135/25 متر مربع پالک شماره 7432 فرعی از 780 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد آران  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
21- رای شماره 1620 هیات  : آقای نصرت اله ریحانی آرانی فرزند استاد 
علی اصغر  بشماره شناسنامه 7734 صادره  از آران و بیدگل  بشماره ملی 
بشماره  محمد حسین   فرزند  آرانی    اصغری  اعظم  خانم  و   6199117301
 6199489578 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   377 شناسنامه 
 448 پالک  مربع  متر   365/80 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه( 
فرعی از شماره 2637 اصلی  واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 

22- رای شماره 1438 هیات  : آقای مصطفی دالور آرانی  فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 667 صادره  از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199701501 و خانم 
کاشان   از  - صادره  شناسنامه  بشماره  عباس   فرزند  آرانی  قاسمی  زینب 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه(   1250049210 ملی  بشماره 
121/90 متر مربع پالک 1953 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی 

واقع در احمد آباد آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
محمد  فرزند  آرانی   خاکسار  جعفر  آقای   : هیات    1439 شماره  رای   -23
بشماره شناسنامه 205 صادره  از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199559398 
و خانم جمیله دهقانپور آرانی   فرزند عباس  بشماره شناسنامه 233 صادره 
ششدانگ  در  )بالمناصفه(   6199559576 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از 
یکبابخانه بمساحت 160/65 متر مربع پالک 1178 فرعی از 235 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
محمد  فرزند  آرانی  خدامیان  کبری  خانم   : هیات   1451 شماره  رای   -24
بشماره شناسنامه 307 صادره  از آران و بیدگل بشماره ملی 6199389867 
در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 465/30 متر مربع پالک شماره 1180 فرعی 
از 142 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
حسین  فرزند  پژوه   دانش  مرتضی  آقای   : هیات   1643 شماره  رای   -25
در   6199675134 ملی  بشماره  کاشان  از  صادره    25 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/15 متر مربع پالک شماره 913 فرعی از 
340 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 اصلی واقع در وشادآران   بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
علی  فرزند  آرانی   ئی  شانه  حسین  آقای   : هیات    1628 شماره  رای   -26
ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره    1535 شناسنامه  بشماره  اصغر 
6199929454 و خانم علیا خانم هاشمی آرانی فرزند علی  بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(   6199097475 ملی  بشماره  بیدگل   و  آران  از  صادره   5748
مفروز  فرعی   1958 پالک  مربع  متر   203 بمساحت  یکبابخانه  در ششدانگ 
و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 

تقی  فرزند  آرانی   پور  رزاق  محمد  آقای   : هیات    1629 شماره  رای   -27
بشماره شناسنامه 107870 صادره  از کاشان  بشماره ملی 6199147847 
و خانم زینب فردنژاد فرزند ماشاهلل  بشماره شناسنامه 471 صادره از آران 
یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه(   6199735870 ملی  بشماره  بیدگل   و 
بمساحت 76/75 متر مربع پالک 1959 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 

اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

28- رای شماره 1622 هیات  : آقای مهدی مهلکی آرانی  فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 376 صادره  از کاشان  بشماره ملی 6199662792 و خانم زکیه 
از کاشان   اکبر  بشماره شناسنامه 415 صادره  فرزند علی  آرانی  مرشدی 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه(   6199722841 ملی  بشماره 
از 442 فرعی مفروز و مجزی شده  120/75 متر مربع پالک 1960 فرعی  

از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
علی  محمد  فرزند  الیدزاده   حسن  آقای   : هیات   1639 شماره  رای   -29
بشماره شناسنامه 24649 صادره  از خرمشهر بشماره ملی 1827896493 
در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87متر مربع پالک 1962فرعی از 13 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران   بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی   آباد  خرم  رضا  حمید  آقای   : هیات   1644 شماره  رای   -30
ملی  بشماره  بیدگل  و  آران  از  صادره    93 شناسنامه  بشماره  اله   رحمت 
6199761413 در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 124/66 متر مربع پالک 1961 
فرعی  مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران   بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
31- رای شماره 732 هیات  : آقای جواد نوروزیان  فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 283 صادره  از کاشان  بشماره ملی 6199640470 و خانم لعیا 
کاشان   از  صادره   11177 شناسنامه  بشماره  اله   نعمت  فرزند  نیا  صالح 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  در  )بالمناصفه(   6199151747 ملی  بشماره 
190/05 متر مربع پالک 1139 فرعی مفروز و مجزی شده از 235 فرعی از 

2640  اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  مذکورو  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالیکت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/10/9 تاریخ انتشار نویت دوم : 92/10/25 

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

مفاد آراء
953آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن 
قانون  .دراجرای  اصفهان  ثبت   17 بخش  اردستان  اسنادوامالک  ثبت  اداره 
ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن وبه استناد ماده 10 آئین نامه 
تولید وعرضه  از  قانون ساماندهی وحمایت  به  الحاق موادی  قانون  اجرائی 
اماکن  در  را  روستا  به  مرتبط  صادره  آراء  موظفند  ثبتی  واحدهای  مسکن 
برای یک  را  به شهرها  مربوط  آرای  و  الصاق  ومعابرعمومی همان روستا 
نوبت در روزنامه محلی یا کثیراالنتشار منتشر نمایند واشخاصی که نسبت 
واشخاصی  آگهی  انتشار  یا  الصاق  تاریخ  از  دارند  اعتراض  ملک  اصل  به 
تنظیم  تاریخ  از  دارند  اعتراض  ارتفاقی  وحقوق  حدود  تحدید  به  نسبت  که 
صورت مجلس تحدید حدود ظرف 20 روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی 
نمایند  تسلیم  محل  ثبت  اداره  به  مکتوب  صورت  به  را  خود  اعتراض  باید 
وظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرا به 
مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد 
وامالک تسلیم نمایند رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت 
انجام خواهدشد بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر 
عملیات  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  تحویل  عدم  یا 

ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهدشد .
فلذا آرای صادره هیات صدرالذکر مربوط به رقبات واقع در شهراردستان 
آگهی  زیر  شرح  به  آن  فرعهای  گرمسیر   اصلی  یک  ثبتی  پالک  شماره  به 

ومعترضین میتوانند با رعایت مفاد ماده 10 فوق الذکر اقدام نمایند .

روی  بر  احداثی  خانه  باب  یک  91-1392/10/07 ششدانگ  رای شماره   -1
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی209 بنام اعظم الملوک کریمی اردستانی 

فرزند حسن  به مساحت  112/50متر مربع– واقع دراردستان

در حال ساخت  قطعه زمین  رای شماره 92-1392/10/07ششدانگ ی   -2 
احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 4607 بنام ابراهیم یحیی 

زاده فرزند  مرتضی به مساحت 266/39متر مربع – واقع دراردستان.

 3- رای شماره 93-1392/10/07ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر 
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام عفت پاینده فرزند علی 

اکبر  به مساحت 300 متر مربع  - واقع در اردستان

4  -رای شماره 94-1392/10/07ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر 
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام عزیزاله صفابخش فرزند 

قربانعلی  به مساحت300  متر مربع  - واقع در اردستان

 5  رای شماره 95-1392/10/07ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر 
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209به نام عفت پاینده فرزند علی 

اکبر  به مساحت 300 متر مربع  - واقع در اردستان
  6- رای شماره 96-1392/10/07ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر 
روی قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209  نام محمد درخشان فرزند علی  

به مساحت 300 متر مربع  - واقع در اردستان

  7- رای شماره 97-1392/10/07ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی 
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام علی اصغر محبوبیان به مساحت 

300متر مربع  - واقع در اردستان

  8- رای شماره 98-1392/10/07ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی 
به  عباس  فرزند  فرهاد   اسداله  نام  به   209 فرعی  ثبتی  پالک  عرصه  از  قسمتی 

مساحت 275 متر مربع  - واقع در اردستان
9- رای شماره 99-1392/10/07ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی 
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام عباس درخشان   فرزند علی به 

مساحت 300 متر مربع  - واقع در اردستان
10- رای شماره 100-1392/10/07ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی بر روی 
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام عباس مومن زاده   فرزند رضا به 

مساحت 300 متر مربع  - واقع در اردستان

11- رای اصالحی شماره25-1392/07/21ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت  
به نام سعید دهقانی   فرزندرحمت شامل دو قسمت به شرح ذیل 

ششدانگ  روی  بر  احداثی  ساخت  حال  در  یکبابخانه  از  قسمتی  الف(ششدانگ 
پالکهای 1724و 1725 فرعی به مساحت 208/03متر مربع 

ب( ششدانگ قسمتی از یکباب خانه در حال ساخت احداثی بر روی چهارو نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1726 فرعی به مساحت 288/78 متر مربع                                                                                                

  خیراله عصاری –رئیس ثبت اسناد وامالک اردستان 
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روزهای پایانی 
پیامبر اکرم)ص( پس از بیست و سه سال دعوت و مجاهدت و ابالغ پیام 
الهی و پس از فراز و نشیب  های فراوان در راه انجام رسالت بزرگ خویش، 
سرانجام در روز دوشنبه، بیست و هشتم ماه صفر یازدهم هجرت پس از 
چهارده روز بیماری و کسالت، رحلت فرمودند و در حجره مسکونی خویش 

در جوار مسجدی که تاسیس کرده بود، به خاک سپرده شدند.
   پیامبر)ص( شب پیش از بیماری شدیدش در حالی که دست علی)ع( 
را گرفته بود، همراه جماعتی برای طلب آمرزش به قبرستان بقیع رفت و 
به اهل قبور درود فرستاد و برای آنان طلب استغفار طوالنی کرد. آنگاه به 
علی)ع( فرمودند: »جبرییل هر سال یک مرتبه قرآن را بر من عرضه می  
کرد؛ ولی امسال دو مرتبه این امر صورت گرفته است و این دلیلی ندارد 
مگر اینکه اجل من نزدیک باشد.«   پس به علی)ع( گفت: »اگر من از دنیا 
رفتم، تو مرا غسل بده.«در روایت دیگر آمده اس��ت که »فرمودند: به هر 
کسی وعده ه ای دادم، باید آن را بگیرد و به هر کسی ِدینی دارم، باخبرم 
س��ازد.«   پیامبر)ص( که گویا از حرکات زننده برخی از زوجات و صحابه 
خود و تخلف برخی از یاران ناراحت شده بود، برای پیش گیری از بدعت ها، 
فرمود: »ای مردم، آتش فتنه شعله  ور شده و فتنه  ها مانند پاره  های شب 
تاریک، رو آورده و شما هیچ دس��تاویزی علیه من ندارید؛ زیرا من حالل 
نکردم مگر آنچه قرآن حالل دانسته و حرام نکردم مگر آنچه قرآن حرام 

داشته است.«   
پیامبر)ص( پس از این هشدار به منزل ام  س��لمه رفت و دو روز در آن جا 
ماندند و گفتند خدایا تو شاهد باش که من حقایق را ابالغ کردم.   سپس 
پیامبر)ص( به منزل رفت و جماعتی را به حضور طلبید و گفت: »مگر به 

شما امر نکردم که با جیش »اسامه«بروید؟ چرا نرفتید؟«
   ابوبکر گفت: رفتم؛ ولی دوباره برگش��تم تا تجدید عهد کنم. عمر گفت: 

نرفتم؛ چون نمی  توانستم منتظر باشم تا حال شما را از کاروانیان بپرسم.
   رسول خدا)ص( از تخلف آنان سخت ناراحت شد و با همان حال کسالت 
به مسجد رفت و خطاب به اعتراض کنندگان فرمودند: این چه سخنی است 
که درباره ی فرماندهی »اسامه« می  شنوم شما پیش از این به فرماندهی 
پدرش هم طعن می  زدید به خدا سوگند او برای فرماندهی لشکر سزاوار 
بود و فرزندش اسامه نیز برای این کار شایسته است. رسول خدا در بستر 
بیماری مرتبا به عیادت کنندگان خود به طور مرتب می  فرمود، سپاه اسامه 
را حرکت دهید  پیامبر)ص( فرمود:»نفذ و اجیش اسامه«.»ایشان در این 

جا متخلفان از جیش اسامه را لعن کردند.«  
 س��پس پیامبر)ص( بیهوش ش��د و تمام زنان و کودکان می  گریستند. 
لحظاتی بعد پیامبر)ص( به هوش آمد و دستور داد که برایش قلم و دواتی 
بیاورند تا بر ایشان چیزی بنویسند که پس از آن هرگز گمراه نشوید .در این 
میان برخی به دنبال آوردن صحیفه و دوات رفتند. که عمر گفت: بیماری 
بر پیامبر)ص( چیره گشته است، »ارجع فانه یهجر« برگرد؛ زیرا او هذیان 
می  گوید. قرآن نزد شماس��ت، کتاب خدا برای شما کافی است.حاضران 
بعضی با نظر عمر مخالفت کردند و بعضی دیگر جانب او را گرفتند رسول 
خدا)ص( از اختالف و سخنان جس��ارت  آمیز آنان سخت ناراحت شد و 

فرمودند: »برخیزید و از من دور شوید«.
 وصیت پیامبر)ص( در لحظات پایانی

   پیامبر)ص( در حضور جمع، رو به حضرت علی)ع( کرد و به او وصیت کرد 
و به ایشان فرمودند: نزدیک بیا، س��پس زره و شمشیر و خاتم و مهرش را 
به علی)ع( داد و فرمود »برو منزل«. پس از لحظاتی بیماری ایشان شدید 
شد و آنگاه که حالش بهتر شد، علی)ع( را ندید. به زنان خود گفت: »برادرم 
و صاحبم بیاید« آنان به ابوبکر گفتن��د و آو آمد و باز پیامبر)ص( جمله را 
تکرار کرد و این بار به سراغ عمر رفتند و عمر آمد؛ ولی پیامبر)ص( فرمود: 
»برادرم و صاحبم بیاید«  ام  س��لمه فرمود: »عل��ی)ع( را می  طلبد، به او 
بگویید بیاید«.علی)ع( آمد و مدتی با هم به طور خصوصی صحبت کردند. 
وقتی از علی)ع( پرسیدند، پیامبر)ص( چه گفت؟  در پاسخ فرمود: به من 
هزار باب علم که از هر بابی هزار باب دیگر منش��عب شده بود، آموخت و 

چیزهایی را به من سفارش کرد که انجام خواهم داد.   
پیامبر)ص( در همان حال چند مرتبه فرمود:»ما ظن محمد باهلل لو لقی 

اهلل و هذه عذره عنده«
    در روزهای آخر از بالل"خواس��ت تا م��ردم را در مس��جد حاضر کند، 
خطبه  ای خواند، بعد از مردم خواست اگر کسی حقی از او به گردن دارد، 
مطالبه کند. هیچ کس پاسخی نداد تا س��ه بار پیامبر)ص( تکرار کرد تا 
اینکه غالمی به نام »عکاشه«برخاس��ت و حقی را از ایشان مطالبه کرد، 
به قصد انتقام از پیامبر)ص(، شالقی آماده کردند؛ ولی همین که خواست 
قصاص کند بر بدن حضرت افتاد و ش��روع به گریه کرد و ایش��ان را عفو 
کرد و پیامبر)ص( فرمودند: او رفیق من در بهش��ت خواهد بود.   س��پس 
به علی)ع( دستور داد، آن پول ها را که نزد  یکی از زنان بود، بگیرد و میان 

فقرا تقسیم کند.
 فاطمه)س( و لحظه وداع با پدر   

   در لحظات آخ��ر عمر پیامب��ر)ص(، فاطمه)س( بس��یار گری��ان بود. 
پیامب��ر)ص( او را به نزدی��ک خود طلبی��د و مطالبی را ب��ه او گفت: که 
فاطمه)س( گریه  اش ش��دت یافت. آنگاه مطلبی را به ایش��ان گفت: که 
حضرت زهرا تبس��م کرد. ایشان بر پاس��خ س��وال دیگران فرمودند که 
لحظه اول پیامب��ر)ص( فرمودند:   »در همین درد م��ی  میرم« و در باب 
ش��ادی و تبس��م ش فرمودند: تو اولین کس از اهل بیت)ع( من هستی 
که به من ملحق می  ش��ود« و این بود که من تبس��م کردم.   در لحظات 
 واپس��ین عمر پیامب��ر)ص( س��رش در دام��ان امیرالمومنی��ن)ع( قرار

 داشت.
 کفن و دفن پیامبر)ص(

   هنگامه فوت پیامبر)ص( خلیفه دوم، بنابر عللی در بیرون خانه فریاد می زد 
که پیامبر)ص( فوت نکرده و بسان حضرت عیسی)ع( پیش خدای خود 
رفته، در این میان یک نفر از اصحاب پیامب��ر)ص( این آیه را خواند:»و ما 
محمد اال رسول قد خلت من قبله االرسل أفإن مات أو قتل ...«   علی)ع( 
جسد مطهر پیامبر)ص( را غسل داد و کفن کرد؛ چون پیامبر)ص( سفارش 
کرده بود که نزدیک ترین کس مرا غسل خواهد داد و این شخص جز علی 
کسی نیست. سپس چهره آن حضرت را گشود در حالی که سیالب اشک 
از دیدگانش جاری بود. فرمود: »پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا)ص( 
با رحلت تو رش��ته نبوت و وحی الهی و اخبار آس��مان ها قطع گردید... 
اگر ما را به صبر و ش��کیبایی امر نمی  کردید، آن قدر گریه می  کردم که 
سرچشمه اشک را می  خشکانید«.   سپس در قبری که توسط »ابوعبیده 
 جراح« و »زید بن س��هل«آماده ش��ده ب��ود ودر خانه  خ��ودش به خاک

 سپرده شد.
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خواندنی 

وداع

دانش��مندان موفق به تولید نوعی جوراب هوشمند با هدف 
نظارت و هدایت قدم های کاربران شدند.

حسگرهایی که در آیتم های پوشیدنی تعبیه می شوند، داده ها 
را از طریق بلوتوث به ساعت ، گوشی  هوشمند و تبلت  کاربران 
انتق��ال می دهند.ش��رکت »Heapsylon« تولیدکنن��ده 
ابزارهای هوشمند پوشیدنی از قبیل تی شرت  و جوراب های 
ورزش��ی با قابلیت نظ��ارت بر ضرب��ان قلب ب��وده و آخرین 
دستاورد آن، نمونه اولیه سیستم جوراب هوشمند جدید به 
نام »Sensoria« گزارش شده است.این سیستم، آیتمی سه 
بخشی است که شامل جوراب هوشمند، پابند الکترونیکی و 
گیره مغناطیسی بر روی بخش��ی از جوراب و همچنین یک 
برنامه تلفن همراه اس��ت که با عالیم شنیداری زمان واقعی، 
بر قدم های کاربر نظ��ارت و آن ها را هدای��ت می کند.پابند، 
داده های را از حس��گرهای جوراب که از طری��ق بلوتوث به 

گوشی هوشمند کاربر ارسال می شوند، جمع آوری می کند.
دیوید ویگانو، یکی از موسسان و مدیر اجرایی شرکت سازنده، 

مدعی اس��ت کاربران حین دویدن با داش��تن این سیستم، 
می توانن��د اطالعات را به طور بالدرنگ از تلفن همراهش��ان 
دریافت کنند و این اطالعات به گونه ای طراحی شده اند که به 

آن ها در اجتناب از آسیب دیدگی ها کمک می کند.
کاربر با اس��تفاده از جوراب ابداعی می تواند سرعت و میزان 
کالری هایی را که حین دویدن سوزانده، بررسی و همچنین 

از چگونگی برخورد پا با زمین آگاهی یابد.
گفته می شود، جوراب هوشمند ابداعی می تواند در ابزارهای 

رهگیری سالمتی کارآمد باشد.
ب��ه گفت��ه مقام��ات ش��رکت س��ازنده ای��ن سیس��تم، 
رهگیری کننده های کوچ��ک و قابل حمل کنونی همیش��ه 
قابل اعتماد نیستند و عموما به اندازه گیری گام ها و کالری ها 
مح��دود می ش��وند، ام��ا ج��وراب Sensoria می تواند به 
عنوان یک مرب��ی مجازی عمل کند و ب��ه کاربر در خصوص 
ارتکاب اش��تباهات تکنیکی در قدم برداشتن آگاهی داده و 
حتی در صورتی ک��ه وی بیش از اندازه قدم بردارد، هش��دار 
دهد.هش��دارهای این سیس��تم ب��ه کارب��ران در اجتناب از 

آسیب دیدگی کمک می کند.
هم اکنون 25 میلیون دونده فعال درامریکا وجود دارند و هر 
س��ال بیش از 60 درصد از این دوندگان دچار آسیب دیدگی  
می شوند و سیس��تم جدید به آن ها در پرهیز از آسیب دیدن 

کمک خواهد کرد.

جلوگیری از آسیب دیدگی حین دویدن با جوراب هوشمند    

عکس نوشت

سوگ رسول دارد 
مدینه

برای نخس��تین بار در جهان، یک زن انگلیس��ی مسیر 
قطب جنوب را با سه چرخه طی کرد.پیش از کریسمس 
اعالم ش��د که یک ماجراجوی زن 35 س��اله انگلیسی 
به نام »ماری��ا الیجرس��تام« در تالش ب��رای رفتن به 
قطب جنوب با یک سه چرخه اس��ت.وی در تاریخ 27 
دس��امبر و در س��اعت یک صبح به وقت گرینویچ، این 
هدف را محق��ق کرد و نخس��تین ف��ردی لقب گرفت 
 که تاکنون موفق ب��ه رکاب زنی تا قطب جنوب ش��ده

 است.
الیجرس��تام در این دس��تاورد از نس��خه اصالح ش��ده 
س��ه چرخه Sprint اس��تفاده کرده ک��ه هم اکنون از 
لحاظ تجاری در دس��ترس اس��ت.وی یک س��ه چرخه 
زمین گس��تر را انتخاب کرد، زیرا چنین س��امانه ای به 
او امکان حفظ ثبات در بادهای بس��یار شدید را می داد.

این موضوع همچنین به الیجرستام امکان می داد تا به 
جای اتالف وقت برای حفظ تعادل، به حرکت به سمت 

جلو تمرکز کند.
ماجراجوی مزبور در این سفر از دو دوچرخه سوار دیگر 
که در تاریخ 17 دسامبر سفرشان را به قطب جنوب آغاز 
کرده بودند، پیشی گرفت.موفقیت الیجرستام فقط به 
دلیل سرعت باالترش نبود بلکه ثبات سه چرخه به وی 
امکان حرکت از مسیر متفاوتی را داد که کوتاه تر اما از 

لحاظ فنی چالش برانگیز بود.

 کریسمس برفی 
در سیاره سرخ

درحالی که الیه نازکی از برف مناطق قطب جنوب مریخ را 
پوشانده است، مریخ نورد کنجکاوی در تعطیالت سال نوی 
میالدی هم به اکتشافات خود بر سطح سیاره سرخ ادامه 
می دهد.»پاول هین« از محققان آزمایشگاه پیشرانش جت 
)JPL( ناسا و نویسنده مقاله بارش برف در مریخ در مجله 
Icarus اظهار داشت: الیه نازکی از برف مریخی، مناطق 

قطب جنوب سیاره سرخ را پوشانده است.
با وجود جو بسیار خشک در سیاره س��رخ که 95 درصد 
متشکل از دی اکس��ید کربن اس��ت، هوای قطبی بدون 
خورش��ید، امکان بارش ب��رف را در ای��ن مناطق فراهم 
می کند.»تاکش��ی کورودا« از محققان دانشگاه توهوکو 
تاکید کرد: زمانی که دما به زیر س��طح تراکم دی اکسید 
کربن یعن��ی دمای 128- درجه س��انتیگراد برس��د، در 
مناطق قطبی، دی اکسید متراکم به شکل یخ می بارد.این 
فرآیند به طور چشمگیری جرم کامل جو مریخ را تغییر 
 می دهد؛ اندازه گیری کاوش��گرهای وایکینگ، تغییرات

 ساالنه 25 درصدی در فشار س��طح را نشان می دهد که 
 حداکثر فش��ار در اطراف مناطق انقالب زمستانی وجود 

دارد.

 دوچرخه سواری 
در قطب جنوب
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آژانس فضایی ناس��ا به دنبال غبارروبی از 
سطح ماه و تجهیزات فضایی است.غبارهای 
ماه خطرناک هس��تند و هیچ باد یا بارانی 
برای نرم کردن خاک این قمر وجود ندارد.

در طول ماموریت های آپول��و، این غبارها 
وارد تجهیزات و لباس های فضایی و منجر 

به کاهش قابل توجه فشار شدند.
غبار مریخ��ی نیز خطرهای خ��ود را دارد 
و بر روی این س��یاره، توفان های چرخان 
غبار، پنل های خورش��یدی کاوش��گرها 
را می پوش��انند.بنابراین، در حال��ی ک��ه 
این تجهی��زات انتظار یک ب��اد مطلوب را 
می کشند، وجود چنین غباری نیروی آن ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.چنانچه 
این نوع غبار فضایی وارد بخش محفظه هوا ش��ود، می تواند سمی باش��د، ریه  را آزار داده و 
سالمتی فضانوردان را در ماموریت های طوالنی مدت با خطر روبه رو کند.دانشمندان ناسا در 
سال 1967 ایده شارژ الکتریکی را برای از بین بردن این غبارها ارایه دادند، اما آژانس فضایی تا 
سال 2003 به مقاله آن ها رجوع نکرد. در این سال، کارلوس کال و همکارانش از مرکز فضایی 
کندی ناسا واقع در فلوریدا، ساخت و جاسازی فناوری پیشنهادشده را در کاوشگرهای ناسا 
مد نظر قرار دادند. هدایت چند میلی وات برق از خالل سیم های باریک، میدان های الکتریکی 
خلق می کند که در آزمایشات انجام شده، 99 درصد غبار را در شرایط شبیه سازی شده ماه و 
مریخ از بین بردند. محققان سیم های مواد متعددی را که در سطوح مختلف تعبیه شده  بودند، 
آزمایش کردند. از میان این سطوح، سیم های اکسید قلع- ایندیم شفاف از پنل های خورشیدی 
محافظت می کردند و سیم های آلومینیومی یا نقره ای در فیلم های انعکاسی کار گذاشته شده 
بودند؛ این فیلم ها از فرودگرها و کاوشگرها در مقابل گرما و نور بیش از حد خورشید محافظت 
می کنند. همچنین سیم های مسی در زیر رنگ سفید حرارتی منعکس کننده گرما کارآمد 
بودند. دانشمندان مرکز فضایی کندی همچنین جوهرهای رسانای نانولوله کربن را بر روی 
 پنبه آزمایش کردند که در آینده نیز، آن ها را در پارچه های لباس فضایی آزمایش خواهند

 کرد.

مهندسان یک شرکت فناوری کانادایی موفق 
به ارایه یک بسته رباتیک مدوالر بسیار ساده 
 »EZ-Robot« شده اند.کیت های شرکت
به تمام��ی افراد امکان س��اخت ی��ک ربات 

سفارشی را در کمتر از 30 دقیقه می دهد.
با استفاده از این کیت می توان مدول رباتیک 
س��اخت و آن را کدبندی کرد؛ س��ازندگان 
 EZ-Robot همچنین می توانند ربات های
خود را به صورت فیزیکی و دیجیتالی مونتاژ 
کنند.آن ها موتورها و دستگاه های فرعی را به 
صفحه کنترلی که شامل پردازنده و رادیوی 

وای فای است، متصل می کنند.
.کاربران می توانند همزان ربات خود را به نرم اف��زارEZ-Builder PC مجهز کرده و بیش از 
200 رفتار )مانند گپ زدن( را برای ربات انتخاب کنند؛ این رفتارها از طریق وای فای به ربات 

متصل می شوند.
افزون بر این، کاربران پیشرفته می توانند تغییر رفتارهای رباتیک خود را کدبندی کرده و حتی 
برنامه هایی را برای دستگاه های فرعی سفارش��ی سه بعدی و همچنین مسوولیت های خاص 

دانلود کنند.

ناسا به دنبال جاروکشی در ماه

ساخت ربات در کمتر از 30 دقیقه
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