
 زیادقسط وام جدید مسکن؛ 530 هزارتومان
  استامینوفن
 نخورید

جزییات تامین مالی مسکن مهر اعالم شد 
 تولید و عرضه بنزین یورو 4 

عملیاتی نشده است 4
 اجازه نمی دهیم 

سهم اصفهان از بین برود 6 2

تصویب وام 20 میلیون تومانی برای 
جایگزینی خودروهای فرسوده

ش��ورای پول و اعتبار در مورد تامین بخش��ی از بهای خرید خودرو همچنین 
جایگزینی خودروهای فرسوده مصوب کرده که سقف تسهیالت به 80 درصد 
قیمت خودرو و حداکث��ر 20 میلیون تومان افزایش یابد.به��ای خرید خودرو 

همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده شده که سقف آن قبال ...
4
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دردسراستفاده از
هواپیمای اختصاصی دولتی ها

4
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 رفع مشکالت تنها 
 با تکیه بر نیروی درونی ملت

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در دی��دار ه��زاران 
قش��رهای  و  روحانی��ون  فض��ال،  علم��ا،  از  نف��ر 
 مختل��ف م��ردم ق��م، یک��ی از ابع��اد مه��م حادث��ه 
19 دی سال 1356 را اقدام و عمل با تکیه بر ایمان راسخ و 
همراه با بصیرت ، در سخت ترین شرایط، دانستند و تاکید 

کردند: مهمترین درس حادثه 19 دی قم، این است...

 راه یافتن38 فیلم به 
جشنواره فیلم کوتاه بسیج 

 مردم قطعی برق را 
به شرکت برق اطالع دهند

8 فیل��م مس��تند، داس��تانی، پویانمای��ی و نماهن��گ 
به بخش مسابقه س��ومین جش��نواره فیلم کوتاه بسیج 
اصفه��ان راه یافت. دبیر س��ومین جش��نواره فیلم کوتاه 
بس��یج اعالم کرد: مرحله اول داوری و انتخاب فیلم های 
 رس��یده به دبیرخانه این جش��نواره پایان یافته اس��ت.

 علی اکبر محمودی افزود: بازبینی آثار از دهم تا هفدهم 
 دی ماه امس��ال برگ��زار ش��د و در نهای��ت از بین 240 

فیلم مستند...

مدیر امور برق غرب اصفهان گفت: مردم قطعی برق را به 
شرکت برق اطالع دهند.علیرضا فاتحی در جمع خبرنگاران 
گفت: قطعی برق در شبکه توزیع برق به دو گونه خواسته 
و ناخواسته صورت می گیرد که تعمیر شبکه و قطعی های 
از پیش  تعیین شده، »خواسته «خوانده می شود و قطعی 

ناخواسته ها به قطعی های ناشی از حوادث تلقی می  شود.
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  فرآیند تبدیل شدن 
تفاله چای به مهمان غریبه!

اگر از آن دس��ته آدم هایی هس��تید که بدون این 
که بدانید چرا به یک س��ری اصول عجیب و غریب 
پایبندهستید، خرافات در شما راه پیدا کرده است!

برای خیلی هایم��ان پیش آمده که از گذش��تگان 
مان، مادربزرگ و پدربزرگ و حتی مادر و پدرمان 
چیزهایی شنیده باش��یم و مقید به رعایت اصولی 
ش��ده باش��یم که هرگز دلیلش را نپرس��یده ایم و 
نمی دانیم شان. قوانینی که انگار رعایت نکردنشان 

از گن��اه کبی��ره بدعقوبت تر اس��ت و عقوبتش در 
همین دنیا، آن ه��م در کمترین زمان به س��رمان 
می آی��د! این تاکیدی اس��ت که هم��واره حامالن 
این پیام ها و قوانین به منظ��ور هرچه بهتر رعایت 
ش��دن موارد مطروحه ب��ه اطرافیان و نس��ل های 
 بع��د می کنن��د و از عذابی خبر می دهند ش��دید، 
که هر کسی را خواه وناخواه متقاعد به انجام برخی 

کارهای دستور داده شده می کند.

علل خرافات و باور پذیری آن در جامعه 

ارکستر سمفونی را  احیا می کنیم و از کارت زرد نمی ترسیم
رییس جمهور با ابراز تاس��ف از تعطیلی ارکس��تر سمفونی 
موس��یقی ملی گفت: این دولت در همی��ن ماه های آینده 
 آن را احی��ا خواهد ک��رد، اگرچه ممکن اس��ت وزیر باز هم 

کارت زرد بگیرد،کارت زرد برای این دولت نگرانی نیست و 
از آن نمی ترسیم. وی با بیان این که معموال سیاستمداران 
و حتی فیلسوفان و روش��نفکران چنان با هنرمندان سخن 

گفته اند که گویی قصد تعیین تکلیف برای آنان دارند گفت: 
آنان نگاه هنرمندان را چنان در قالب و فرم آن خالصه دیده اند 

که فکر کرده اند...  5
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 اوج وقف اصفهانی ها در دوران صفویه بود
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان با بیان این که وقف 
در دوران صفویه به اوج خود رس��یده بود، گفت: در آن زمان به 
قدری وقف انجام شد که دیگر زمین و مکانی برای وقف کردن 
در این شهر وجود نداشت.حجت االسالم رضا صادقی افزود: در 
دوران صفویه پس از آن که زمینی در اصفهان برای وقف کردن 
وجود نداشت، بسیاری افراد به اهواز رفته و پس از خرید زمین 

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

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

 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد

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

92/10/2592/11/9خرید و نصب دیفیوزر و برج خنک کننده9004-91تجدید مناقصه1

92/10/2592/11/5انجام عملیات آتشباری و انفجار حدود 8000 تن خرسک چدنی و فوالدی6822-920تجدید مناقصه  2

92/11/592/11/15دریچه کائوپرهای کوره 92022403مناقصه  3

3834-920مناقصه4
 خرید هفتاد سری کامل دستگاه تنفسی هوای فشرده شامل سیلندر و 
ور  کوله پشتی و شیلنگ رابط و ماسک تمام صورت و فشار سنج و کا

سیلندر- ده عدد سیستم هشدار دهنده مچی- یک ست کامل کمپرسور 
مخصوص شارژ دستگاه تنفسی هوای فشرده )کمپرسور و پرکن 4 خروجی(

92/10/2892/11/9

92/10/2592/11/8خرید 3 ردیف کابل مسی افشان با عایق الستیک00720-92مناقصه5

92/10/3092/11/13خرید 8 ردیف قطعات ماشین صافکاری نورد 4069650-920مناقصه6

عملیات حمل و آماده سازی ساالنه حدود 80/000 تن ضایعات فلزی از 9206864R1مناقصه7
92/10/2592/11/5کارگاه های مهندسی نورد

92/10/2892/11/9فروش اقالم انبار 25 و 1126-92مزایده8

 روابط عمومی
 ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

 نوبت  اول

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی

mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
 روز معل

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

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

قدس که  می 

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

برگزار می 
ش بزرگی برایش 

که همای

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

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
د او را می شناسند. چند لق

همه فکر می کنن

دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی 

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

ت فرهنگ و تمدن 
ت روز هایی که پایتخ��

دیر نیس��

روم بود 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب مح

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

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

شهر و بعد 
م مرکزی 

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

ش دهند. 
گالری های سه گانه نمای

ضا نیکومرام/ زاینده رود[
س: حمیدر

]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

خ

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ه ها پی��ش وعده اج��رای

 دولت از ما

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

خی��ر انداخت، ام�
را ب��ه تأ

رداد را 
ح از ابت��دای خ

ل ش��روع این طر
د دارد  که احتما

 وجو

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

 خود را 
همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات

د کرده است. 
ازار و قیمت ها تشدی

ی کنترل ب
برا

وه کنترل 
ه کارگر

ژه روز گذشت
برای نمونه می توان به مصوبه وی

ره کرد. 
یلیارد دالر ک��االی اساسی اشا

ی واردات24 م
بازار برا

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

 ذخ

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

ز برنام��ه 
 نی

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

آستانه

ت. افزون بر این، مسئوالن 
ی آورده اس

 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

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

ت داده است.
ر اردیبهش

اواخ

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

1390/11/2 و به استناد مصوبه 
اول به شماره 27427 مورخ 0

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

  WWW.iets.mporg.ir ی مناقصات
پايگاه ملی اطالع رسان

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

ت، کتاب فروش و شاعر
و  با  منصور شفاع

گفتگ

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 ...

ده رود[
ضا نیکومرام/ زاین

در
س: حمی

]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

ده رود[
ضا نیکومرام/ زاین

در
س: حمی

]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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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 
د او را می شناسند. چند لق

همه فکر می کنن

دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی 

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

ت فرهنگ و تمدن 
ت روز هایی که پایتخ��

دیر نیس��

روم بود 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب مح

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

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

شهر و بعد 
م مرکزی 

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

ش دهند. 
گالری های سه گانه نمای

ضا نیکومرام/ زاینده رود[
س: حمیدر

]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

خ

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ه ها پی��ش وعده اج��رای

 دولت از ما

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

خی��ر انداخت، ام�
را ب��ه تأ

رداد را 
ح از ابت��دای خ

ل ش��روع این طر
د دارد  که احتما

 وجو

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

 خود را 
همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات

د کرده است. 
ازار و قیمت ها تشدی

ی کنترل ب
برا

وه کنترل 
ه کارگر

ژه روز گذشت
برای نمونه می توان به مصوبه وی

ره کرد. 
یلیارد دالر ک��االی اساسی اشا

ی واردات24 م
بازار برا

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

 ذخ

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

ز برنام��ه 
 نی

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

آستانه

ت. افزون بر این، مسئوالن 
ی آورده اس

 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

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

ت داده است.
ر اردیبهش

اواخ

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

1390/11/2 و به استناد مصوبه 
اول به شماره 27427 مورخ 0

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

  WWW.iets.mporg.ir ی مناقصات
پايگاه ملی اطالع رسان

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

ت، کتاب فروش و شاعر
و  با  منصور شفاع

گفتگ

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 ...

ده رود[
ضا نیکومرام/ زاین

در
س: حمی

]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

ده رود[
ضا نیکومرام/ زاین

در
س: حمی

]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزيادداشت

 سفر آتی هیات پارلمانی ايران
 به مسکو

یک مقام آگاه در سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو اعالم کرد که 
تاریخ دقیق سفر هیات پارلمانی ایرانی به روسیه به منظور تقویت و توسعه 
روابط دوجانبه که در پاسخ به س��فر نمایندگان دومای دولتی روسیه به 
تهران قرار اس��ت انجام ش��ود، از طریق کانال های دیپلماتیک در حال 
بررسی است.پیش از این اعالم شده بود که یک هیات بلندپایه پارلمانی 
از سوی مجلس شورای اسالمی ایران قرار است طی یکی دو هفته آینده 

به روسیه سفر کند.

آخرين وضعیت مجروحان ايرانی 
درحادثه مدينه 

مهدی شهسواری، مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت درخصوص 
آخرین وضعیت مجروحان حادثه واژگون��ی اتوبوس زایران مدینه منوره 
اظهار داشت: در این سانحه یک نفر از هموطنان فوت کرد و 23 نفر از آن ها 
مصدوم شدند.وی ادامه داد: حال تمام مصدومان از جمله 8 مصدومی که 
به بیمارستان ملک فهد منتقل شده اند، مساعد است و خوشبختانه نگرانی 
بابت س��المتی آن ها وجود ندارد.شهسواری همچنین درباره علت وقوع 
این حادثه گفت: براساس پیگیری های انجام شده با توجه به زمان وقوع 
حادثه که بامداد بوده است، به احتمال فراوان خواب آلودگی راننده عامل 

وقوع این سانحه بوده است.

 قوه قضايیه،پیگیر مطالبات دولت
 از بابک زنجانی است

محمدباقر نوبخت  سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ 
به س��والی مبنی بر این که با توجه به ارایه سوئیفت تقلبی از سوی بابک 
زنجانی به منظور نشان دادن پرداخت مطالبات وزارت نفت از وی به بانک 
مرکزی آیا دولت بنایی برای شکایت از وی دارد یا خیر؟ اظهار داشت: در 
حال حاضر قوه قضاییه همه این مواردی که به آن اشاره کردید را پیگیری 
می کند.وی افزود: برخی مطالب که در سوال ش��ما نیز مورد اشاره قرار 
گرفت مورد مطالبه دولت اس��ت که این موضوع از سوی قوه قضاییه در 
دست بررسی است.سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که در خصوص 

مطالبات دولت از بابک زنجانی و اقدامات وی عادالنه برخورد شود.

 يک ايرانی دبیرکل حزبی
 در آلمان شد

یاسمین فهیمی که دختر یک پدر ایرانی و مادری آلمانی است از طرف 
رییس حزب سوسیال دموکرات آلمان برای دبیر کلی این حزب پیشنهاد 
شد.به گزارش هفته نامه »اشپیگل«، یاسمین فهیمی از طرف »زیگمار 
گبریل« رییس حزب سوس��یال دموکرات آلمان به عنوان دبیر کل این 
 حزب و جانش��ین »آندرا ناهلس« پیش��نهاد می شود.یاسمین فهیمی، 
46 س��اله و دختر پدر ایرانی و مادر آلمانی و اهل هانوفر آلمان است که 
تا کنون در بخش »برنامه ریزی سیاسی« در اتحادیه کارگری قدرتمند 

معدن، شیمی و انرژی در هانوفر سرپرست بوده است.

دردسراستفاده از
هواپیمای اختصاصی دولتی ها

سندی یافت ش��ده اس��ت که نش��ان می دهد محمد نهاوندیان رییس 
دفتر رییس جمه��ور در نامه ای خطاب به کلیه وزارتخانه ها و دس��تگاه 
های دولتی، از »مطالبات انباشته و معوق شرکت های هواپیمایی بابت 
سفرهای گذشته مقامات« سخن گفته است.نهاوندیان در این نامه با تاکید 
بر ضرورت صرفه جویی در بهره گیری از منابع عمومی کش��ور و رعایت 
مقررات مربوط به استفاده از هواپیمای اختصاصی، به مسووالن اجرایی 
یادآور شده است که »استفاده از هواپیمای اختصاصی در ماموریت های 
داخلی و خارجی منحصر به شرایطی است که امکان استفاده به هنگام از 

پروازهای عمومی فراهم نباشد«.

 آمار جرايم اخالقی،کاهش
 يافته است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: به طور کلی جامعه حدود هنجارها را بهتر 
شناخته و نسبت به گذش��ته بهتر همکاری می کند البته رضایت بخش 
نیست و ما مشکالتی داریم، ولی ما امسال نسبت به سال گذشته ۵درصد 

در مورد جرایم اخالقی کاهش داشته ایم.
س��ردار احمدی مقدم در جمع خبرنگاران در خصوص آمار معتادان در 
کشور اظهار داشت: مس��وول آمار معتادان در کشور ستاد مبارزه با مواد 
مخدر است. آمارهای مختلفی باید تلفیق شود و ارزیابی میدانی وزارت 
بهداشت از این افراد، زندانیان و دستگیری های نیروی انتظامی تجمیع 
می شود و همه س��اله با ارزیابی میدانی که آن ها انجام می دهند، آمار را 

عرضه می کنند .

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دی��دار هزاران نف��ر از علما، فضال، 
 روحانیون و قش��رهای مختلف مردم قم، یکی از ابعاد مهم حادثه 
19 دی سال 13۵6 را اقدام و عمل با تکیه بر ایمان راسخ و همراه با 
بصیرت ، در سخت ترین شرایط، دانستند و تاکید کردند: مهمترین 
درس حادثه 19 دی قم، این است که برای عبور از مشکالت باید با 
ایمان راسخ و بصیرت نسبت به دشمن و فراموش نکردن دشمنی 
او، بر توانایی ها و ابتکارهای داخلی ملت و استعدادهای جوان تکیه 
کرد و چش��م به خارج ندوخت.ایش��ان علت پیروز نشدن حرکت 
و قیام برخی ملت ها را، نبود برخی ش��رایط تحق��ق نصرت الهی 
دانستند و تاکید کردند: ملت ایران توانست همه این شرایط اعم از 
ایمان راسخ، بصیرت، اقدام و ایستادگی را فراهم کند زیرا راهنمای 
صادق و ماهری همچون امام خمینی )ره( داشت که فقیهی آگاه 
به مسایل جهان، بریده از مطامع و منافع مادی شخصی و آگاه به 
کتاب و سنت بود.رهبر انقالب اس��المی با تاکید بر لزوم تامل در 
گذشته و درس گرفتن از نقاط قوت و ضعف آن، خاطرنشان کردند: 
کس��ی نباید دچار این توهم شود که دش��منان انقالب اسالمی، 
امروز از دشمنی خود منصرف شده اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: البته ممکن است هر دشمنی ناچار به عقب نشینی شود 
ولی نباید از دشمن و جبهه دشمن غافل شد و نباید لبخند دشمن 
را جدی گرفت و فریفته آن شد.ایشان با تاکید بر این که هیچ گاه 
نباید هدف را فراموش کرد، گفتند: هدف جمهوری اسالمی ایران، 

رسیدن به آرمان های اس��الم یعنی پیشرفت مادی و معنوی بشر 
 اس��ت و رس��یدن به این هدف واال جز با ایمان راسخ و بصیرت در

 مسایل جاری و غافل نشدن از دشمن، امکان پذیر نیست.
 رهبر انقالب اس��المی افزودند: این ک��ه بنده بارها گفت��ه ام افق

 نظام جمهوری اسالمی ایران روشن اس��ت، به این دلیل است که 
مردم ما دارای ایمان، بصیرت و دشمن شناسی و همچنین دارای 
روحیه کار و ابتکار هستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: در کدام مساله بوده است که جوانان ما وارد شده و نتوانسته 
باشند، موضوع را حل کنند. هر جا زیر ساخت آماده ای بوده است، 
جوانان ما به پیش رفته اند و همه این ها، به برکت استعداد و توانایی 

است که خداوند متعال در این ملت قرار داده است.
ایش��ان افزودند: توصیه همیشگی من به مس��وولین این است که 
برای رفع مشکالت کشور باید به نیروی درونی توجه شود و چشم 

به بیرون دوخته نشود.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر این که هیچ شکی در حضور فعاالنه 
در عرصه خارجی و بین المللی نیست، خاطرنشان کردند: اما باید 
امید ما به پشتیبانی و کمک الهی و نیروی داخلی ملت و کشور باشد 

و همین نگاه است که کشور را بیمه خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به اشتباه همیشگی دشمنان 
در شناخت نادرست از ملت ایران اشاره کردند و افزودند: دشمنان 
ما امروز به گونه ای صحبت می کنند که گویا ملت ایران بر اثر فشار 

تحریم ها، دست هایش را باال برده و تسلیم شده است، در حالی که 
باز هم اشتباه می کنند زیرا این ملت، ملتی نیست که دست هایش 

را به عالمت تسلیم باال ببرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: امروز هم رفع مش��کالت 
تنها از طریق مقابله با دشمنی های دشمنان به واسطه ایستادگی 
 ملت و تکیه بر توانایی ه��ای داخلی، و اعتماد ب��ه خداوند متعال

 امکان پذیر است.ایش��ان افزودند: وقتی دشمن با ملتی مصمم و 
مقاوم مواجه می شود، چاره ای جز عقب نشینی نخواهد داشت و 
این تصور که ملت ایران به دلیل فشار تحریم ها به پای میز مذاکره 
آمده، یک اشتباه محض است و ملت ایران این اشتباه دشمنان را 

به هم خواهد زد.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: ما قبال هم اعالم کرده 
بودیم که نظام جمهوری اس��المی ای��ران، در موضوعات خاصی 
که مصلحت بداند، با این ش��یطان، برای رفع شر او و حل مشکل،  

مذاکره خواهد کرد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای با تاکید ب��ر این که یک��ی از برکات 
مذاکرات اخیر، روشن شدن دش��منی مسووالن امریکایی با ایران 
و ایرانی، و اسالم و مس��لمین بود، گفتند: این موضوع، در لحن ها 
و حرف های مقامات امریکایی، در هفته های اخیر، کامال مشهود 

بود و همه دیدند.
ایش��ان افزودند: اگر امریکایی ها در موضوعی اق��دام نمی کنند، 
 علت آن، ناتوانی آن ها است و نه عدم دش��منی. آن ها گفتند اگر

 می توانستیم تار و پود صنعت هس��ته ای ایران را جدا می کردیم 
اما نمی توانیم. آری، آن ها نمی توانند چون ملت ایران اراده کرد، 
 روی پای خود بایس��تد و ابتکار و توانایی خود را به میدان بیاورد.

رهبر انقالب اس��المی تاکید کردند: مذاکرات اخیر، هم دشمنی 
امریکا را نشان داد و هم ناتوانی آن ها را.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ادامه اظهارات کینه جویانه 
ش��خصیت ها و محافل سیاس��ی و مطبوعاتی امریکا بر ضد نظام 
اسالمی و ملت ایران، از جمله ادعاهای آن ها درخصوص موضوع 
حقوق بشر، خاطرنش��ان کردند: هرکس��ی هم که درباره حقوق 
 بش��ر حرف بزند، امریکایی ها حق ندارند ح��رف بزنند زیرا دولت

 امریکا بزرگ ترین ناقض حقوق بشر در دنیا است.ایشان با اشاره به 
پشتیبانی و حمایت مستمر امریکا از رژیم غاصب صهیونیستی و 
ظلم و شرارت این رژیم بر ضد مردم فلسطین از جمله مردم مظلوم 
غزه و جلوگیری از رس��یدن کمترین امکانات غذایی و پزشکی به 
این مردم گفتند: آیا این موارد، ظلم و تخلف از حقوق بشر نیست. 
آیا در چنین شرایطی  این ها شرم نمی کنند که نام حقوق بشر را 

بر زبان می آورند.

بیانات مهم رهبر حکیم انقالب در ديدار پر شور هزاران نفر از مردم قم

 حمايت اردوغان رفع مشکالت تنها با تکیه بر نیروی درونی ملت
از انتقال سالح به سوريه

تعدادی از رانن��دگان ترک ب��ه انتقال س��الح از ترکیه 
 برای گروه های مسلح در س��وریه با حمایت کامل دولت

 رجب طیب اردوغان نخست وزیر و سایر مسووالن ترکیه 
اذعان کردند.به گزارش خبرگزاری سوریه، این رانندگان 
ترک گفتند که گروه های مس��لح این سالح ها را در یک 
منطقه حائل مرزی تحویل می گیرند.روزنامه آیدینلک 
ترکیه در تحقیقات میدانی به نقل از رانندگان کامیون ها 
که به خاطر بسته شدن گذرگاه جلفا کوزو در مرز ترکیه با 
سوریه انتظار می کشیدند، نوشت که آن ها تایید کردند 
محموله های خود را به گروه های مسلح در منطقه حائل 

بین سوریه و ترکیه تحویل می دهند.

مرکل دعوت اوباما را پذيرفت
صدر اعظم آلمان چند ماه پس از این که افش��ای شنود 
مکالمات تلفنی اش توسط امریکا باعث تخریب مناسبات 
برلین و واشنگتن شد، دعوت باراک اوباما را برای سفر به 
امریکا پذیرفت.به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، 
باراک اوباما رییس جمهور امری��کا در یک تماس تلفنی 
با مرکل به وی بابت تشکیل کابینه جدید تبریک گفت 
وبرای وی به دلیل آس��یب دیدگی حین اس��کی آرزوی 
سالمتی کرد.اش��تفن سیبرت س��خنگوی مرکل گفت: 
 اوباما همچنی��ن از مرکل برای س��فر به واش��نگتن در

 ماه ه��ای آتی دع��وت کرد که م��ورد موافق��ت مرکل 
قرارگرفت.

 روسیه مانع تصويب بیانیه 
ضد سوری شد

روس��یه بار دیگر از تصویب بیانیه ضد س��وری ش��ورای 
امنیت سازمان ملل در خصوص سوریه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، هدف از ای��ن بیانیه که 
پیش نویس آن از س��وی انگلیس ارایه ش��ده بود، انتقاد 
از حمله دولت س��وریه به ش��هر حلب اس��ت. انگلیس 
 با ه��دف انتقاد از ای��ن اقدام دولت س��وریه س��ندی را 
در این باره تنظیم و منتشر کرده بود.این در حالی است 
که یک دیپلمات غربی مدعی ش��ده که ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل نمی تواند در این خصوص س��کوت کند.

این مقام غربی همچنین مدعی شد که این بیانیه مساله 
تعجب آوری نیست.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

مصلحت ها، کار دست ما داد 
عماد افروغ / استاد دانشگاه 

 حمایت هایی که از روی مصلحت ش��د، کار دس��ت م��ا داد. ما االن 
چه چی��زی به دس��ت آوردیم؟ بعض��ی وقت ها در دف��اع از حقیقت 
چیزهایی به  دست می آوریم که قابل مقایسه با دستاوردهای ظاهری 
ناشی از مصلحت نیست. به نام مصلحت – که خودش می تواند یکی 
از مولفه های انقالب اسالمی باش��د - در برابر فساد سکوت می کنند 
یا صاحب فس��اد را تایید می کنند یا انواع و اقسام توجیهات را ردیف 
می کنند که هیچ ربطی با آن الیه معنایی و ذات گرایی انقالب اسالمی 
ندارد. اما چرا با فس��اد مقابله نشد و نمی ش��ود؟ چرا روی این مساله 
حساس��یتی نیس��ت؟ چرا به 
راحت��ی ای��ن فس��اد صورت 

می گیرد؟ 
قط��ع نظ��ر از ریش��ه های 
مستعد فس��اد اقتصادی که 
به اقتصاد نفتی و تمرکزگرایی 
بر می گ��ردد، نب��ود برخورد 
ب��ا فس��اد آی��ا جواب��ی جز 

مصلحت گرایی دارد؟
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2
بروم عربستان چه بگویم؟

آیت اهلل هاشمی در جواب سوالی دررابطه با میانجیگری وی در رابطه ایران و عربستان گفت : بروم که چه 
بگویم؟ من مسوولیتی ندارم که بگویم با این کار موافق یا با آن کار مخالف هستم. این کار در درجه اول از 

اختیارات رهبری و سیاست های کلی نظام و بعد دولت است. 

ديدار هیات پارلمانی 
انگلیس با قشقاوی

عربستان  هم پای 
اسرايیل است

هیات پارلمانی انگلیس به ریاس��ت جک استراو با حس��ن قشقاوی معاون 
کنس��ولی، امور مجلس و ایرانی��ان وزارت ام��ور خارجه دی��دار و طرفین 
 درخصوص حل مس��ایل و مش��کالت کنس��ولی بی��ن دو کش��ور بحث و 

تبادل نظر کردند. 
در این دیدار قش��قاوی با اش��اره به حضور بیش از چند صد هزار ایرانی در 
انگلیس، بر ضرورت حل مس��ایل و مش��کالت آنان به ویژه تسهیل صدور 
روادید برای بس��تگان آن ها و اهتمام در حل مش��کالت دانشجویان ایرانی 

مقیم آن کشور تاکید کرد.
هیات پارلمانی انگلیس نیز ضمن تاکید بر حضور احترام آمیز جامعه ایرانیان 
مقیم این کش��ور بر آمادگی خود برای انتقال و پیگیری نقطه نظرات طرف 

ایرانی و گشایش هرچه بیشتر در روابط کنسولی بین دو کشور تاکید کرد.

سفیر سابق ایران در فرانسه، گفت: اگر سیاست خارجی ایران فکر می کند می 
تواند با عربستان به سمت اعتمادس��ازی پیش رود خوش بینانه و یا لبخند و 
تبسم دیپلماتیک است.صادق خرازی،نماینده اسبق جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل در نشست بررسی آثار توافق ژنو در منطقه که از سوی موسسه 
دیپلماسی ایرانی برگزار ش��د با بیان این که در جهان امروز یا باید وابسته و یا 
پیوسته باشی، گفت: ما کشور مستقلی هستیم و نمی توانیم مانند عربستان 
سعودی یا مصر و یا حداقل ترکیه باشیم، مقدار به هم پیوستگی و به هم تنیدگی 

ترکیه با ایاالت متحده کامال مشخص است.
وی با اشاره به این که دنیا امروز به ایران احتیاج دارد، تصریح کرد: نکته مهم 
تاثیرگذاری ما در دنیاست و ژئوپلیتیکی که ما می خواهیم از آن در دنیا صحبت 

کنیم مهمترین اقدامی است که دستگاه سیاست خارجی باید انجام دهد.

جانشین معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با بیان این که 
بار دیگر حمالت پیاپی دزدان دریایی به یک فروند کشتی 
 ایرانی ن��اکام ماند، گفت: ب��ا عملیات به موقع تیم اس��کور

 در منطقه، دزدان دریایی متواری ش��دند.دریادار ش��هرام 
ایرانی جانشین معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: 
پس از نجات نفتکش ایرانی از چنگ 12 قایق دزدان دریایی، 
8 فروند قایق تندرو آن ها به یک فروند کشتی ایرانی هجوم 
می آورند که با عملیات به موقع تیم اسکورت و عملیات ویژه 
و حضور به موقع ناو گروه بیست و هشتم در منطقه، دزدان 

دریایی متواری می شوند.
وی با اشاره به این که این حادثه در منطقه میانی خلیج عدن 
و در 80 مایلی جنوب رأس فرتاک اتفاق افتاد، خاطرنشان 
کرد: تا زمانی که ناو گروه های نیروی دریایی ارتش و تیم های 
اسکورت و عملیات ویژه این نیرو در منطقه تحت نفوذ دزدان 
دریایی حضور مس��تمر دارند هیچ خطری ناوگان تجاری و 
نفتکش ما را در دری��ا تهدید نمی کند و حض��ور دریادالن 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ضامن تامین امنیت اقتصاد 

کشور خواهد بود.
وی اظهار داش��ت: با توقف بادهای موسمی و مساعد شدن 
شرایط جوی، دزدان دریایی فعالیت خود را در خلیج عدن 

از سر گرفته اند.

رییس سازمان زندان های کشور گفت: استفاده از دستبند 
الکترونیک برای تصویب به قوه قضاییه می رود.غالمحسین 
اس��ماعیلی در حاش��یه آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه 
مجتمع رفاه پیش مالقات اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی 
استان اصفهان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس 
مبنی بر این که بیش��ترین زندانیان کشور به چه جرمی در 
زندان هستند، اظهار داشت: بیش��ترین زندانیان در کشور 
به دلیل جرایم مواد مخدر زندانی هستند؛ به طور میانگین 
حدود 47 درصد زندانیان کشور به دلیل جرایم مواد مخدر 
در زندان به س��ر می برند.وی افزود: این عدد در استان های 
مختلف متفاوت اس��ت و بعضا بین 60 تا 70 درصد و برخی 
از استان ها بین 40 درصد اس��ت.رییس سازمان زندان های 
کشور با اش��اره به اس��تفاده از دس��تبندهای الکترونیک، 
تصریح کرد: دستبندهای الکترونیک وارد کشور شده است 
و در اصفهان قرار است استفاده از این دستبند اجرایی شود.

اسماعیلی با بیان این که آیین نامه  استفاده از این دستبندها 
را تنظیم کرده ایم، متذکر شد: به محض این که این آیین نامه 
به تصویب قوه قضاییه برسد و سرور آن نصب شود، اجرایی 
می شود.وی یادآور شد: این طرح در فاز نخست در استان های 
تهران و اصفهان در هر کدام ۵00 م��ورد به صورت پایلوت 

اجرا می شود.

معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم با بیان این که دادستان 
نباید می گفت علیه من کیفر خواس��ت صادر ش��ده اس��ت 
گفت: از دو س��ال پیش طی 11 جلس��ه و ۵۵ ساعت مورد 
 بازجویی قرار گرفتم.محمد رضا رحیمی معاون اول محمود 
احمدی نژاد در دولت دهم با حضور در مراس��م ختم برادر 
همس��ر عزت اهلل ضرغامی، رییس س��ازمان صدا و سیما که 
در مسجد بالل حبشی این س��ازمان برگزار شد به سواالت 

خبرنگاران در مورد پرونده فساد مالی خود پاسخ داد.
وی در همین زمینه اظهار داش��ت: بنده اگر بخواهم در این 
مقوله وارد شوم کلی ماجرا درست می شود اما باالخره باید 
زمانی به این مقول��ه ورود کنم.وی ادام��ه داد: من منتظرم 
پرونده ام را ب��ه دادگاه بدهند چون دادس��تان گفته اند که 
می خواهند کیفر خواس��ت صادر کنند، اما آن ها نباید این 

حرف را بزنند .
معاون اول احم��دی نژاد در دولت ده��م تصریح کرد: چون 
پرونده پیش بازپرس اس��ت، دو حالت وج��ود دارد، یا قرار 
مجرمیت صادر می کنند و یا برائت و بعد از آن کیفرخواست 
صادر می شود.رحیمی با بیان این که بنده حقوقدان و وکیل 
پایه یک دادگستری هستم گفت: من با این مسایل آشنایی 
دارم بنابراین دادستان از کجا می داند که چنین اظهاراتی را 

بیان می کند.

  آیت اهلل سیدابوالحس��ن مهدوی در آیین افتتاحیه سومین 
اجالس دبیران کانون مدارس اس��المی کش��ور ابراز داشت: 
چیرگی فرهنگی، چیرگی نرمی اس��ت که به نزاع ظاهری و 
جنگ کشیده نمی شود و در آن مردم شست وشوی مغزی 
شده و فکر آن ها عوض می شود. امام جمعه موقت اصفهان 
گفت: دشمن برای تسلط و چیرگی بر کش��ورها و ممالک، 
تالش های فراوانی انجام می دهد که از جمله آن ها می توان 
به جلوگیری از ترقی علمی و پیش��رفت کش��ورها، گذاردن 
حاکمان دست نش��انده و به استضعاف کش��اندن توده های 
مردم اشاره کرد. عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: 
دخالت در سرنوشت و امور اجرایی کشورها همچون انتخابات، 
ایجاد فرقه های مختلف ساختگی، ایجاد اختالف در کشورها 
و غارت کردن اموال و علوم و تحمیل زبان انگلیسی به کشورها 
از دیگر راهکارهای تسلط دشمن بر کشورها است. مهدوی 
گفت: ترویج اعتیاد در راستای سست کردن جسم جوانان و 
ترویج بی بند و باری از طریق ماهواره، اینترنت و دیگر ابزارهای 
ارتباطی به منظور افزایش ش��هوت در بی��ن جوانان هم در 
راستای تسلط دشمن بر کشورها صورت می گیرد. امام جمعه 
موقت اصفهان تصریح کرد: مشکالتی که در سال های مختلف 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در کشور ایجاد شده است، به 

دلیل وجود افراد بی بصیرت بوده است. 

قوه قضاییه قوه قضاییهارتش تهاجم

نجات دو کشتی ايرانی 
ازحمله دزدان دريايی

 طرح استفاده از 
دستبند الکترونیک 

 11 جلسه و 55 ساعت
 بازجويی شدم

ترويج اعتیاد و بی بند و باری؛ 
راه تسلط دشمن بر کشورها
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یادداشت
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صدور احكام قاطع قضايي جهت تخلف شكار 
احکام قاطع قضایی جهت تخلف شکار در پناهگاه حیات وحش موته برای 5 نفر متخلف صادر شد. این 
افراد که اقدام به شکار یک را س قوچ وحشی کرده بودند؛ محکوم به تحمل سه سال حبس تعزیری 
جهت متهم ردیف اول و تحمل سه ماه حبس جهت سایر متهمان به جرم معاونت در شکار، شدند. 

3
یادداشت

 احداث دومین بازار روز کوثر
 در منطقه 12

شهردار منطقه 12 از احداث دومین بازار روز کوثر در این  منطقه خبر داد 
و گفت: دومین بازار روز منطقه تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

عباسعلی نصوحی با اعالم این مطلب اظهار داشت: دومین بازار روز کوثر 
در منطقه در حال احداث است که پیش بینی می گردد تا سه ماه آینده 
ساخته شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد. وی افزود: دو هزار و 5۰۰ متر 

زمین به منظور احداث این بازار روز اختصاص داده شده است.
گفتنی است؛ بازارهاي روز کوثر به منظور تامین سبد کاالهاي مورد نیاز 
خانوار در مناطق شهري اصفهان احداث شده و اقالم مصرفي شهروندان با 

1۰ الي ۳۰ درصد تخفیف در این بازارها عرضه مي شود. 

 113 وسیله نقلیه متخلف
 در اصفهان توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان گف��ت: 11۳ دس��تگاه خودرو و 
موتورسیکلت متخلف طی 24 ساعت گذش��ته در اصفهان توقیف شد. 
سرهنگ حسن یاردوستی افزود: در راستای افزایش امنیت و رفاه عمومی 
و پاسخگویی به مطالبات مردمی مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور 
در محله های آسیب پذیر ش��هر اصفهان به اجرا گذاشته شد.وی اظهار 
داشت: در این طرح با تمام توان نیروهای کالنتری ها، پاسگاه ها و نیروهای 
یگان امداد تعدادی از خرده فروش��ان و مصرف کنندگان مواد مخدر را 

دستگیر و مقادیری از انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

احداث بیمارستان چشم پزشکی
 در کربال معلی 

جمعیت ه��ای هالل احم��ر ایران و عراق در س��اخت بیمارس��تان 
تخصصی چشم در کربال مشارکت می کنند. دکتر سیدعلی مرعشی 
رییس مرکز پزش��کی حج و زی��ارت جمعیت هالل احم��ر درخصوص 
 دس��تاوردهای س��فر رییس جمعیت ه��الل احمر ب��ه عراق با اش��اره
  به ای��ن که در این س��فر گزارش��ی از عملی��ات عمرانی مرک��ز درمانی

 جمعیت هالل احمر ایران در نجف اش��رف به دکتر فرهادی ارایه ش��د؛ 
افزود: سند این مرکز درمانی به نام جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران صادر شده و جواز ساخت آن آماده است و به زودی عملیات عمرانی 

و ساخت این مرکز آغاز خواهد شد.

 70 درصد خیابان های اصفهان
 باید نو سازی و باز سازی شوند

مدیرعامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان گفت: حدود 7۰ درصد از 
خیابان های اصفهان به نو سازی و باز سازی نیاز دارند و هر ساله اعتباری در 
بودجه مناطق شهرداری به این موضوع اختصاص داده می شود. مصطفی 
بهبهانی با اشاره به یکی از مهمترین برنامه های اجرایی شهرداری اظهار 
داشت: نو سازی، باز سازی و ساماندهی خیابان های شهر اصفهان از ابتدای 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه در دس��تور کار شهرداری قرار گرفته است. 
وی با بیان این که شهرداری از ابتدای س��ال گذشته نسبت به نو سازی، 
باز سازی و ساماندهی خیابان های اصفهان اقدام کرده است، اضافه کرد: 
البته نو سازی، باز سازی و س��اماندهی هر یک از خیابان های اصفهان به 

طرح ویژه خود نیاز دارد .

 اوج وقف اصفهانی ها  
در دوران صفویه بود

مدیرکل اوقاف و امورخیریه اس��تان اصفهان با بیان این که وقف در 
دوران صفویه به اوج خود رسیده بود، گفت: در آن زمان به قدری وقف 
انجام شد که دیگر زمین و مکانی برای وقف کردن در این شهر وجود 
نداشت.حجت االسالم رضا صادقی افزود: در دوران صفویه پس از آن 
که زمینی در اصفهان برای وقف کردن وجود نداشت، بسیاری افراد 
به اهواز رفته و پس از خرید زمین آن را وقف کردند. وی اظهارداشت: 
در دوران پهلوی، رضا شاه که می دید موقوفات، علما و شیعه را از نظر 
اقتصادی حمایت می کند، آن ها را از بین برد. وی با اشاره به این که 
حضرت امام)ره( اقدامات مهمی در دوران خود انجام دادند که یکی 
از مهمترین آن ها، احیای موقوفات بود، اضافه کرد: اکنون بیش��تر 
مسووالن در س��خنان خود اعتقاد قلبی به وقف دارند و وقتی زمان 
خود را صرف خدمت گزاری به خلق م��ی کنند در واقع خود را وقف 
مردم کرده اند.  حجت االس��الم صادقی همچنین به تکمیل نشدن 
مصالی اصفهان اشاره کرد و گفت: در دوران صفویه مسجد امام)ره( 
ساخته شد اما در نظام جمهوری اسالمی هنوز ساخت مصالی این 

شهر بر روی زمین مانده است. 

اخبار کوتاه
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به گزارش روزنامه خبر؛ خراف��ه را در لغت نامه ها 
س��خن بیهوده و یاوه و باطل معنی کرده اند و در 
واقع به آن دسته اعمال و رفتار و اعتقاداتی گفته 
می شود که به طور غیرمنطقی به توجیه و تشریح 

یک پدیده بپردازد.
این عقی��ده به خراف��ات، در فرهنگ ه��ا و آداب 
و رس��وم مختلف ب��ا یکدیگ��ر متفاوت اس��ت و 
همین طور سینه به س��ینه و نسل به نسل منتقل 
می شود و چه بسا در این بین، دستخوش تغییرات 

عجیب و غریبی نیز بشود.
گاهی این نفوذ خرافات در زندگی و افکار انسان، 
آن قدر عمیق است، که به سختی می توان آن را 

دور کرد.
 وقت��ی از هم��ان س��ال های اولی که خ��ودت را 
ش��ناختی مدام در گوش ات خوانده باش��ند که 
فالن عدد نحس اس��ت یا دیدن گربه سیاه آن هم 
اول صبح نشان بدبیاری است، دیگر برایت سخت 
اس��ت این باور را از ذهن��ت دور کن��ی و به قول 

معروف بی خیالش شوی!
این س��اخته های ذهنی و غیرواقع��ی، در زندگی 
خیلی ه��ا چنان اهمیت��ی پیدا ک��رده که حاضر 
نیس��تند ریس��ک رعای��ت نکردنش را ب��ه جان 
 بخرند و ب��دون این که دلیل هیچ ی��ک از رفتار و

 عقایدش��ان را بدانند، به این ساخته های ذهنی 
دامن می زنن��د و آن را ب��ه دیگران نی��ز منتقل 

می کنند.

ارتب�اط بی�ن ج�ارو ک�ردن بچ�ه    
و آمدن مهمان رودربایستی دار!

وقتی از بیرون به قضیه ن��گاه می کنی، خنده ات 
می گیرد! ارتباط دو چیز بسیار دور از هم خنده دار 

هم هست. 
خرافاتی ها برای هر چیزی، قوانین خودش��ان را 
دارند. مثال معتقدند نباید قیچی را به هم زد چون 

دعوا راه می افتد.
 یا اگر بچه جارو دست بگیرد و خانه را جارو کند، 
همان موقع مهمانی که با او رودربایس��تی داری 

می آید. 
اگر اول صبح گربه سیاه ببینی آن روز، روز خوبی 
برایت نیس��ت. بعضی اعداد مثل 1۳ بدش��گون 
هستند و بعضی دیگر خوش یمن. اگر می خواهی 
لباس بدوزی چهارش��نبه این کار را بکن چون از 
آن به بعد دیگر چهارتا چهارت��ا برایت این اتفاق 

می افتد! 
دیده ش��دن تفاله چای در حالی که روی س��طح 
چای ش��ناور اس��ت نش��انه آمدن یک غریبه به 

خانه است. 
عطسه نشانه این است که نباید در کار عجله کرد. 
ش��ب نباید ناخن گرفت و هزار قانون و مقرراتی 
 که هیچ ک��س هیچ وقت دلیلش��ان را نپرس��یده

 است.

خرافاتی ها چه کسانی هستند؟
کارشناس��ان معتقدن��د اعتق��اد ب��ه خراف��ه با 
توس��عه یافتگی نس��بت عکس دارد. یعنی در هر 
منطقه ای که سطح توسعه یافتگی در زمینه های 
مختلف مثل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پایین 
باشد، شیوع خرافات و موهومات در آن جا بیشتر 

است.
به طور کلی عل��م، ب��ا هرگونه مطل��ب و عقیده 
متافیزیکی موهوم که ریش��ه عقلی ندارد مقابله 
ک��رده و آن را رد می کند. پس ه��ر جامعه ای که 
از س��طح علمی و فرهنگی پایین ت��ری برخوردار 
 باش��د، خراف��ات در آن بیش��تر جا ب��از خواهد 

کرد.
البته نظر ب��اال را گروه��ی دیگر از کارشناس��ان 
قب��ول ندارند و ب��رای اثبات ادعایش��ان، جوامع 
پیش��رفته ای مثل امریکا را مثال می زنند که در 

عی��ن توس��عه یافتگی، ب��از ه��م معتق��د ب��ه 
 اصولی هس��تند ک��ه مبن��ای عقل��ی و منطقی

 ندارد. 
آن ها معتقدند این پدیده مصنوع دست بشر، تنها 
معضلی است که با وجود تغییر و تحوالت رشد و 
توسعه جوامع هنوز به حیات خود ادامه می دهد 
و اتفاقا بر طرفدارانش افزوده ش��ده و فقط شاید 

شکل آن کمی تغییر کرده باشد.
اما آنچه اکث��ر کارشناس��ان بر آن تاکی��د دارند 
این اس��ت که خرافات، ب��ه دلیل جهل نس��بت 
 ب��ه ناش��ناخته ها و نادیده ه��ا ایج��اد ش��ده 

است.
 وقتی انسان خودش را در برابر توضیح یک مساله 
ناتوان می بیند و نمی تواند ب��رای آن دلیلی پیدا 

کند، دچار خرافات می شود.
از نظر روانشناس��ان، خرافات در مواقع حساس و 
لحظه های عدم اطمینان و اعتماد برآینده ایجاد 

می شود.
 به این معنا ک��ه خرافاتی ها ب��رای آن که از نظر 
روحی احس��اس آرامش کنند، به برخی اصول و 
اعتقادات متوسل می شوند و با این کار می خواهند 
اضطراب ناشی از پدیده های ناشناخته را در وجود 

خود کم کنند.
جامعه شناس��ان نیز تاثیر محیط جامعه بش��ری 
را در پرورش خرافات مهم و حیات��ی می دانند و 
 معتقدند افکار خرافی به دو دسته تقسیم می شود. 
یک دس��ته آن هایی که ریش��ه در فرهنگ خود 
جامعه دارند و گروهی دیگ��ر آن هایی که از ملل 

دیگر به عقاید ما راه پیدا کرده اند.

خرافات در دین
نه فقط در دین ما، که در هم��ه ادیان بحث نفوذ 
خرافات همیشه مطرح بوده و موجب نگرانی هایی 

شده است. 

این ک��ه از اجدادمان یک س��ری اص��ول بی پایه 
و اس��اس را بگیری��م و آن را بدون چ��ون و چرا و 
بدون ریش��ه دینی اج��را کنیم، نه تنه��ا به اصل 
 دین ضربه می زند که حواش��ی دین را به متن آن 

می کشاند.
برای مثال مساله سحر و جادو و یا چشم زخم که 
در قرآن کریم نیز به آن اشاراتی شده است، موجب 
شده تا بدعت هایی وارد شود و راهکارهای خرافی 
مختلفی برای جلوگیری از سحر شدن و یا در امان 

بودن از چشم زخم ارایه  شود.
 برای مثال آویزان ک��ردن ان��واع مهره های آبی 
 با چش��م های مش��کی و یا انجام کارهایی که در

 اس��الم توصیه ای به آن ها نش��ده خرافات تلقی 
 می ش��ود و تنه��ا زاییده فک��ر گذش��تگان مان

 است.
در قرآن در آیات بس��یاری پی��روی کورکورانه از 
اعمال و رفتار نی��اکان و پدران مذموم ش��مرده 
 ش��ده و خداون��د هم��ه را از این کار نه��ی کرده

 است.
بزرگان دین و مراجع نیز بارها و بارها از نفوذ این 
خرافات در دین ابراز نگرانی کرده آن را بدعت در 
دین دانسته و خواستار دور انداختن افکار موهوم 
و خرافی وارد ش��ده به دین که هیچ پایه و اساس 

دینی ندارند، شده اند.
خرافاتی ها اغل��ب منتظرند ت��ا از عالم غیب یک 
 اتف��اق خوب یا ی��ک اتفاق ب��د برایش��ان بیفتد!

 هر چیز و هر اتفاق، یک نش��انه اس��ت برای بروز 
یک فاجعه.

 فک��ر اف��راد خرافی م��دام درگیر این اس��ت که 
نکند ف��الن کارم باعث فالن اتفاق ش��ود و یا چه 
 ش��ده و چه کار ک��رده ام ک��ه فالن بدبی��اری را 

آورده ام.
ای��ن اف��راد از هرچی��ز کوچ��ک بی اهمیتی که 
اطرافش��ان اتفاق می افتد یک داستان می سازند 
و آن را در زندگی خودشان موثر می دانند و جالب 
این که، به خاطر جذب این انرژی ها، آن چیزی که 

اعتقادش را دارند سرشان می آید!
اگ��ر در اطرافتان آدم خرافاتی داش��ته باش��ید، 
می بینید که اف��کار و زندگی  اش چه طور محدود 
ب��ه باورهای��ی ش��ده که خ��ودش ه��م دلیلش 
 را نمی دان��د ام��ا آنچ��ه ب��اور دارد برایش پیش 

می آید. 
مثال وقتی که صبح گربه سیاهی می بیند و پیش 
از آن هم معتقد بوده که گربه سیاه دیدن اول صبح 
بدبیاری می آورد، آن قدر این فکر را می پروراند و 
آن قدر انرژی های منفی را جذب می کند که آخر 

سر هم آن اتفاق بد برایش می افتد!
اصال شاید قرار بوده آن اتفاق بد در آن روز برایش 
بیفتد اما  فرد خرافاتی، اتف��اق بد را به گربه بخت 
برگشته می چسباند و خودش و عوامل بیرونی را 
در جریان بدی که واقع شده موثر نمی داند. حاال 
کافی است این اتفاق چند بار تکرار شود تا همین 
تکرار موجبات راسخ شدن اعتقاد یک خرافاتی به 

افکار موهومش را فراهم کند!

خرافاتی های چشم آبی
همیشه وقتی صحبت از خرافات می شود و سطح 
پایین فرهنگی و فکری یک قوم، احساس می کنیم 

حتما خرافاتی ها شرقی هستند. 
البته این که شرقی ها بیشتر به ماورا اعتقاد دارند 
و به دالیل سیاس��ی و فرهنگ��ی گوناگون از نظر 
علمی و توسعه یافتگی در س��طح پایین تری قرار 
دارند، موجب گرایش بیش��تر آن ه��ا به خرافات 
شده است اما گستره خرافات آن قدر وسیع است 
 که دامن چشم آبی های آن طرف دنیا را هم گرفته

 است.
اگر پرس��تش بت و گاو و آتش یکی از خرافه های 
دینی شرقی ها محسوب می شود، توسل به درخت 
در اسکاتلند و فروکردن سکه در تنه درختی خاص 

در انگلس��تان برای گرفتن حاج��ت، از خرافاتی 
 اس��ت که ریش��ه در فرهن��گ قدیم��ی غربی ها 

دارد.
اما از عقاید خرافی دینی که بگذریم، به باورهای 
دیگری می رسیم که نمونه هایش��ان در فرهنگ 
خودمان هم پیدا می شود. برای مثال در انگستان، 
گربه س��یاه نشانه خوش اقبالی اس��ت. نماد گربه 
سیاه را روی مراسم ش��اد و خاصشان می گذارند 
 ت��ا آن مراس��م هرچه بهت��ر و باش��کوه تر برگزار

 شود. 
همچنین انگلیس��ی ها معتقدند گفت��ن عبارت 
»خرگوش ه��ای س��فید« در روز اول م��اه باعث 
می شود که تا آخر ماه اتفاقات خوبی برایت بیافتد.

اعتقاد به نحس��ی عدد 1۳ و زدن ب��ه تخته برای 
چشم نخوردن  فرد هم از آن دسته خرافاتی است 

که به فرهنگ ما هم وارد شده است.

ایتالیایی ها به طلس��م و جادو بس��یار معتقدند. 
خرافاتی های این کش��ور همواره در پی طلس��م 
کردن و یا باز کردن طلس��م هستند و شیوه های 
خاصی ب��رای انجام ای��ن کار دارند.خرافاتی های 
این کش��ور دیدن راهبه را بدش��گون می دانند و 
وقتی راهبه می بینند بالفاصله ب��ر آهن یا فوالد 
ضربه می زنند تا بد نبینند!اس��پانیا هم به عنوان 
کشوری پیشتاز در باورهای خرافی، عقاید جالبی 
مثل ممنوعیت دس��ت به دس��ت کردن نمکدان 
در هنگام خ��وردن غذا دارند. آن ه��ا در روزهای 
خاصی که از نظرشان نحس است به سفر هوایی 
و دریایی نمی روند و معتقدند اگر جارو به صورت 
 فرد مجرد برخورد کند، این  فرد تا آخر عمر عزب 
خواهد ماند!فرانس��وی ها هم گربه سیاه را نحس 
می دانند و برعکس، دیدن عنکبوت و تار بس��تن 
آن در خانه شان نش��ان دهنده آمدن خبر خوب و 

خوشبختی است!
زنان خرافاتی فرانس��وی ش��لوار همسرشان را با 
کمربند اتو نمی کنند چ��ون این کار از نظر آن ها 

باعث ایجاد دردهای کلیوی می شود!
به حتم اگر از کس��انی که این خرافات را یکی از 
اصول زندگی شان قرار داده اند سوال شود، دلیل 
هیچ ی��ک از مواردی که ب��ه آن ها اعتق��اد دارند 
را نمی دانن��د و از آن بدتر این که هی��چ وقت به 
فکرشان نرسیده که از کس��ی که آن ها را منتقل 
کرده دلیلش را بپرسند. شاید اگر این تفکر و تعقل 
در هر نسل و هنگام منتقل شدن خرافات صورت 
می گرفت، شاهد نشر و گس��ترش آن، آن هم در 

این ابعاد نبودیم.
ش��اید هیچ کس هیچ وق��ت نداند چ��را عدد 1۳ 
نحس است ؛ چرا باید بعد از عطسه کردن، کاری 
که می خواهی انجام بده��ی را به تاخیر بیندازی ؛ 
چرا به هم زدن قیچ��ی موجب دع��وا راه افتادن 
می شود اما این موارد هنوز هم رعایت می شود و 
ترس از عقوبت رعایت نکردنش، همچنان در دل 

خیلی هاباقی است.

علل خرافات و باور پذیری آن در جامعه 

 فرآيند تبديل شدن تفاله چای به مهمان غريبه!

گروه  اگر از آن دسته آدم هایی هستید که بدون این که بدانید چرا به یک سری اصول عجیب و غریب پایبندهستید، خرافات 
در شما راه پیدا کرده است!جامعه

برای خیلی هایمان پیش آمده که از گذش�تگان مان، مادربزرگ و پدربزرگ و حتی مادر و پدرمان چیزهایی شنیده 
باشیم و مقید به رعایت اصولی شده باشیم که هرگز دلیلش را نپرس�یده ایم و نمی دانیم شان. قوانینی که انگار رعایت نکردنشان از گناه 
کبیره بدعقوبت تر اس�ت و عقوبتش در همین دنیا، آن هم در کمترین زمان به س�رمان می آید! این تاکیدی است که همواره حامالن این 
 پیام ها و قوانین به منظور هرچه بهتر رعایت شدن موارد مطروحه به اطرافیان و نس�ل های بعد می کنند و از عذابی خبر می دهند شدید، 

که هر کسی را خواه وناخواه متقاعد به انجام برخی کارهای دستور داده شده می کند.

 خرافاتی ها 
برای آن که از نظر روحی

 احساس 
آرامش کنند

 به برخی اصول و
 اعتقادات متوسل می شوند

 و با این کار
 می خواهند اضطراب

 ناشی از 
پدیده های ناشناخته

 را در وجود خود
 کم کنند

رییس کمیس��یون فرهنگي اجتماعي ش��وراي اسالمي 
شهر اصفهان با انتقاد از روند تخصیص یارانه به مطبوعات 
کالنش��هر اصفهان از س��وی معاونت مطبوع��ات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي اظهار داش��ت: در سال جاري 
 نح��وه تخصیص یاران��ه به مطبوع��ات ناعادالن��ه بوده و
 در این خصوص به کالنش��هر اصفهان ظلم ش��ده است.

به نقل از روابط عمومي ش��وراي اس��المي شهر اصفهان، 
مهندس اصغر آذربایجاني با اش��اره به نق��ش تاثیرگذار 
اصفهان در عرصه فرهنگ و هنر در ادوار مختلف تاریخي 
گفت: نقش اصفهان در همه ادوار تاریخي بس��یار موثر و 
ماندگار ب��وده و انتخاب اصفهان در س��ه دوره تاریخي به 
عنوان پایتخت ایران، نشان از حساسیت وی ژه این منطقه 

در خاورمیانه و ایران اسالمي دارد.  
وي به انتخ��اب اصفهان به عن��وان پایتخ��ت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمي اشاره کرد و افزود: اصفهان در ترویج 
فرهنگ اهل بیت)ع(، غناي فرهنگ ایراني و اس��المي و 
توس��عه فرهنگ، نقش ویژه اي داش��ته و در همه مقاطع 
تاریخي و در اغلب عرصه ها داراي مکاتب و س��یره هاي 

متعددي بوده است. 
رییس کمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي اسالمي شهر 
اصفهان با اشاره به نقش تاریخي و غیرقابل انکار اصفهان 
در دوره مشروطه و در نهضت آزادي خواهي ایران تصریح 

کرد: بر اساس اسناد تاریخي موجود، اصفهان از نخستین 
شهرهایي بوده که درآن روزنامه منتشر مي شده و غناي 
محتوایي این نشریه نسبت به نشریات پایتخت نیز مشهود 
و ملموس بوده است. آذربایجاني با مقایسه وضعیت فعلي 
مطبوعات اصفهان با وضعیت گذشته آن در ادوار مختلف 
تاریخي خاطرنشان کرد: قطعا و یقینا مطبوعات اصفهان 
جایگاه اولیه خود را از دست داده اس��ت و بررسي علل و 
عوامل افول جایگاه مطبوعات اصفهان در سال هاي اخیر 

نیاز به پژوهش و تحقیق دارد. 
وي برخي از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت فعلي مطبوعات 
اصفه��ان را تش��ریح کرد و کاهش ش��مارگان نش��ریات 
 اس��تاني و رغبت مردم ب��ه مطالعه مطبوعات اس��تان و 
ع��دم برخ��ورداري مطبوع��ات از ظرفیت ه��اي فکري، 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استان اصفهان را از جمله 
این عوامل دانست و اظهار داش��ت: بي توجهي نهادهاي 
 دولت��ي متولي مطبوع��ات در کش��ور، ع��دم حمایت از

  رس��انه ها و توس��عه مطبوع��ات در اس��تان ه��ا و نگاه 
تبعیض آمیز از مهمترین دالی��ل وجود برخي نواقص در 

مطبوعات استان اصفهان است. 
رییس کمیس��یون فرهنگي اجتماعي ش��وراي اسالمي 
ش��هراصفهان برخوردار نبودن از یک نش��ریه پرتیراژ در 
سطح کشور را از جمله دالیل بي توجهي به استان اصفهان 

در س��ال هاي اخیر بیان کرد و گفت: در وضعیتي که این 
استان در میان افکار عمومي و در منظر مسووالن کشور، 
س��خنگو و تریبوني ندارد، طبیعي اس��ت که حرف هاي 
دلس��وزانه و صادقانه مسووالن اس��تان اصفهان در لزوم 
توجه بیش��تر در تخصیص بودجه ها و اعتبارات و احقاق 
حقوق مردم و اخذ تسهیالت و اعتبارات استاني و مقوالتي 

همچون آب زاینده رود کمتر به نتیجه مي رسد. 
آذربایجان��ي به یاران��ه تخصیص یافته از س��وي معاونت 
مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي به مطبوعات 
کش��ور اش��اره و تصریح کرد: جاي تعجب است که یارانه 
تخصیص یافته به مطبوعات اس��تان اصفهان متناسب با 
جایگاه این استان و رسانه هاي این شهر نبوده و در مقابل 
برخي از نش��ریات اس��تان هاي دیگر، چندبرابر اصفهان 

یارانه دریافت کرده اند. 
وي اظهار داش��ت: بر اساس آمار منتش��ر شده در سایت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، قریب به 15 نشریه شامل 
5 روزنامه و چندهفته نامه و ماهنامه اس��تان اصفهان از 
این یارانه برخوردار شده اند که رقم ریالي مبلغ حمایتي 
دولت به مطبوعات اصفهان قریب به یکصد میلیون تومان 
بوده و این در حالي اس��ت که تنها برخي نشریات استان 
 هاي دیگر رقم هاي چندصد میلیون توماني یارانه دریافت 

کرده اند. 

رییس کمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي اسالمي شهر اصفهان:

ناعادالنه بودن تخصیص یارانه به مطبوعات کالنشهر اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

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

دهياری محم�د آب�اد ابوزيد آب�اد واق�ع در بخش كوي�رات به 
 اس�تناد مجوز ش�ماره 165 مورخ 92/10/2 ش�ورای  اس�المی

 روستای محمد آباد در نظر دارد نس�بت به فروش يک دستگاه 
تراكتور از طريق مزايده اقدام نمايد از متقاضيان دعوت می شود 
حداكثر ظرف مدت 10 روز بعد از نشر آگهی نوبت دوم نسبت به 

تحويل پيشنهاد خود به دهياری اقدام نمايند.
تلفن تماس: 03622354447

آگهی مزایده  نوبت دوم

علیرضا رجب زاده- دهیار محمد آباد



چهره روزيادداشت

 مردم قطعی برق را 
به شرکت برق اطالع دهند

مدیر امور برق غرب اصفهان گفت: مردم قطعی برق را به شرکت برق اطالع 
دهند.علیرضا فاتحی در جمع خبرنگاران گفت: قطعی برق در شبکه توزیع 
برق به دو گونه خواسته و ناخواس��ته صورت می گیرد که تعمیر شبکه و 
قطعی های از پیش  تعیین ش��ده، »خواس��ته «خوانده می شود و قطعی 

ناخواسته ها به قطعی های ناشی از حوادث تلقی می  شود.
وی اظهار داش��ت: چنانچه ش��هروندان اصفهانی در س��اعات غیراداری 
 با قطعی مواجه ش��وند این قطعی یا ناش��ی از حوادث بوده ک��ه نهایتا تا 
10 دقیقه برطرف می شود و یا این که شبکه های برق رسانی دچار سرقت 
شده که در صورت تماس شهروندان با شماره 121 ماموران شرکت توزیع 
برق این موضوع را رسیدگی می کنند.مدیر امور برق غرب اصفهان تصریح 
کرد: سال گذشته تحول اساسی در شبکه های برق رسانی انجام گرفت و 
به منظور جلوگیری از سرقت سیم های برق با رویکرد پیشگیری، سیم های 
مسی را به کابل های خودنگهدار و یا آلومینیوم آلیاژی تغییر دادند که این 
روند کاهش 30 درصدی سرقت ها را به دنبال داشت.فاتحی اضافه کرد: 
هزینه هر انشعاب برق در اصفهان یک میلیون و 282 هزار تومان است که 
از این مبلغ تنها 430 هزار تومان آن سهم شرکت برق منطقه ای به منظور 

توسعه وسایل اندازه گیری، خدمت رسانی و توسعه ای هستند.

شناسايی واحد متقلب سازنده 
مصنوعات طال در اصفهان 

     مدیر رواب��ط عمومی اداره کل اس��تاندارد اصفهان گف��ت: یک واحد 
متقلب سازنده مصنوعات طالی غیراستاندارد در این شهر شناسایی شد. 
حمیدرضا صالحی افزود: این واحد متقلب س��ازنده طالی پروفیلی، که 
اقدام به ساخت طال با عیار پایین و پرکردن طالهای تو خالی کرده بود، 
تحت پیگرد قانونی قرار گرفت  و به مراجع قانونی ذی صالح معرفی شد. 

وی بیان داشت: در بازرسی های انجام شده مشخص شد که واحد تولیدی 
مذکور اقدام به س��اخت مصنوعات طال با عیار پایین و تقلب در پر کردن 
طالهای دارای فضای تو خالی مانند النگو با اسید بوریک خشک و مس 

کرده بود. 

برخورداری تمامی روستاهای 
فريدون شهر از پوشش تلفن

فرماندار فریدون شهر گفت: تمامی روستاهای شهرستان فریدون شهر از 
نعمت پوشش تلفن برخوردار شدند.مهدی سلیمی در گفت وگو با فارس 
اظهار داشت: با توجه به گستردگی جغرافیایی شهرستان فریدون شهر و 
نیاز به امدادرسانی در مواقع بحرانی، بحث راه و خطوط ارتباطی مخابراتی 
بسیار اهمیت دارد. وی ادامه داد: به همین لحاظ بحث اولویت تکمیل و 
شبکه خطوط شهرستان در راس امور مسووالن این شهرستان قرار گرفت.

 تولید و عرضه بنزين يورو 4 
در اصفهان عملیاتی نشده است

 نماینده م��ردم لنج��ان در مجلس گفت: هن��وز تولی��د و عرضه بنزین 
یورو 4 در اصفهان عملیاتی نشده است.مجید منصوری بیدکانی با بیان این 
که استفاده خودرو ها از سوخت های استاندارد سبب کاهش درصد باالیی 
از آالیندگی های جوی در کالن شهر ها می شود، اظهار داشت: با توجه به 
این موضوع به تولید و استفاده از بنزین یورو 4 در کالنشهر ها و شهر های 

بزرگ تاکید شده است. 

پیش نويس قانون جديد  منابع طبیعی 
به زودی آماده می شود

معاون وزیر جهاد کش��اورزی و رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری از تهیه پیش��نویس قانون جدید منابع طبیعی تا یکماه 
آینده خبر داد و گفت: در این قانون از تجارب گذشته استفاده شده 
است.خداکرم جاللی در حاشیه گردهمایی مدیران روابط عمومی این 
سازمان در اصفهان در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد:برخی از جرایم 
که در قانون فعلی حفظ جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تعبیه ش��ده 
است ، کارکرد مناسب را برای مقابله با برخی تخلفات ندارد و بازنگری 

در این قانون ضروری می باشد. 

 شرکت آبفا هفت میلیارد ريال
 به متقاضیان تخفیف داد

مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان گفت: این شرکت در 9 ماهه امسال هفت 
میلیارد و 652 میلیون ریال تخفیف قانونی در دو بخش حق انشعاب و آب 
بها به متقاضیان اعطا کرده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب اصفهان، هاشم امینی افزود: این شرکت تا پایان آذرماه امسال، 
مبلغ س��ه میلیارد و 986 میلیون ریال در بخش حق انش��عاب به 960 

متقاضی انشعاب آب و 708 متقاضی انشعاب فاضالب اعطا کرده است.

 جنگل کاری
 در  100 هزار هکتار 

  کاهش قیمت 
سکه طرح قديم

     رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخی��زداری گفت: تا پایان س��ال 92، 
 در بی��ش از 100 هزار هکت��ار از عرصه های کش��ور، جن��گل کاری صورت

 می گیرد.
خداکرم جاللی بیان داشت: 32/5 میلیون هکتار از مساحت کشور را بیابان، 
86 میلیون هکتار را مراتع و14/3 میلیون هکتار از مس��احت کشور را جنگل 

تشکیل می دهد.
وی با اشاره به این که در 9 ماهه نخست سال جاری برای مقابله با بیابان زایی 
در کشور، 30 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: تا پایان سال جاری، 

100 هزار هکتار از عرصه های کشور جنگل کاری می شود. 
رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخی��زداری ،حفظ آب و خ��اک و تعادل 
اکوسیستم را از عوامل دخیل در توس��عه اقتصادی دانست و گفت: بر اساس 
بررسی های انجام شده ارزش منابع طبیعی 200 برابر ارزش ظاهری آن است. 

 س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم روز پنج ش��نبه در بازار ط��الی اصفهان با
  35 ه��زار ری��ال کاه��ش نس��بت ب��ه روز چهارش��نبه  هش��ت میلیون و 

740 هزار ریال معامله شد.
در این بازار س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با 30 هزار ریال کاهش هشت 
میلیون و 740 هزار ریال، نیم س��که بهار آزادی با 10 هزار ریال کاهش چهار 
میلیون و 430 هزار ریال، ربع سکه نیز با 10 هزار ریال کاهش دو میلیون و 850 
هزار ریال و سکه یک گرمی بدون تغییر یک میلیون و 770 هزار ریال فروخته 
شد.هر گرم طالی 18 عیار در بازار مرکزی طال و جواهر اصفهان 896 هزار و 

860 ریال و هر مثقال سه میلیون و 885 هزار ریال به خریداران عرضه شد. 
در بازار غیر رسمی مبادالت ارز در اصفهان، دالر امریکا 29 هزار و 900 ریال، 
یورو 40 هزار و 700 ریال، پوند انگلیس48 ه��زار و 800 ریال و درهم امارات 

هشت هزار و 200 ریال فروخته شد.

با حض��ور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ش��رکت بورس 
و مدیران ش��رکت های کارگزاری بازار سرمایه، تفاهمنامه 
همکاری بانک تجارت با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )س��مات( و نیز افتتاح نخستین شعبه 
تخصصی ارایه خدمات بورسی کشور در بانک تجارت برگزار 
شد.در آیین افتتاح این شعبه، فالح مدیرعامل بانک تجارت 
با اشاره به برنامه های این بانک جهت حضور قدرتمند و موثر 
در حوزه های مختلف بازار سرمایه گفت: ارایه بسته خدماتی 
ویژه بازار سرمایه، ایجاد باجه های بورسی در شعب منتخب 
بانک، پرداخت س��ود سهام ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس، ارایه خدمات الکترونیکی وی��ژه بورس کاال از جمله 
مهمترین اقداماتی بوده که بانک تجارت تاکنون در این حوزه 
به انجام رس��انده و اینک با عقد قرارداد همکاری با شرکت 
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و افتتاح شعبه تخصصی 

بورس، پیوندهای استراتژیک بازار سرمایه تحکیم می شود.
مدیرعامل بانک تجارت اظهارداشت: تسهیل مکانیزم های 
دریافت و پرداخت برای نهادهای بازار سرمایه و افزایش سطح 
اطمینان در معامالت این بازار از جمله مهمترین موضوعاتی 
اس��ت که با اجرای تفاهمنامه محقق می ش��ود و با عقد این 
قرارداد همکاری ،گام بزرگی در جهت رفع مش��کل تامین 

منابع شرکت های کارگزاری برداشته شده است.

وزیر نفت درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه نخست سالجاری 
را 34 میلیارد دالر اعالم کرد و با بیان این که به زودی ساخت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از سرگرفته می شود، گفت: باید 
ساختار سهامداران و مدیریت این پاالیشگاه میعانات گازی 

اصالح شود.
بیژن نامدار زنگنه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت 
فروش نفت و درآمدهای نفتی ایران در سالجاری، گفت: در 
9 ماهه نخست سالجاری حدود 34 میلیارد دالر نفت خام و 
میعانات گازی صادر شده که حدود 32 میلیارد دالر آن وصول 

و به خزانه واریز شده است.
 وزیر نف��ت همچنین ب��ا تاکید بر ای��ن که تاکن��ون بدهی
  بی��ش از دو میلیارد یورویی بابک زنجانی به حس��اب خزانه

  واریز نشده اس��ت، در خصوص رابطه مالی دولت و شرکت 
 ملی نفت، اظه��ار داش��ت: از کل درآمده��ای نفتی حدود

  14.5 درص��د س��هم ش��رکت نف��ت و 26 درص��د 
 ب��ه حس��اب ذخی��ره ارزی و مابق��ی ب��ه خزان��ه واری��ز

 می شود.
این عضو کابینه دول��ت تدبیر و امید گف��ت: قیمت نفت در 
 بودجه سال آینده 100 دالر به ازای هر بشکه پیش بینی شده 

است.

در اولین نشس��ت مس��ووالن دانش��گاه صنعتی اصفهان و 
سازمان جهاد کشاورزی اس��تان، کمیته مشترکی با هدف 
گس��ترش همکاری های علمی و اجرایی این دو نهاد علمی 
واجرایی در بخش کشاورزی تشکیل ش��د.به نقل از روابط 
عمومی دانش��گاه صنعتی اصفهان، سرپرس��ت دانش��گاه 
صنعتی اصفهان در این نشس��ت گفت: دانشکده کشاورزی 
این دانشگاه دارای پتانسیل های بسیار خوب به منظور ارایه 
راه حل های مبتنی بر دانش برای بسیاری از مشکالت بخش 
کش��اورزی است.سید محمود مدرس هاش��می افزود: عزم 
مسووالن دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان برای ارتباط بیش از پیش به منظ��ور گام نهادن در 
مسیر اجرای طرح های پیشنهادی بسیار جدی است و الزم 
اس��ت این ارتباط در حوزه علوم دام و دیگر بخش های علوم 
کشاورزی نیز گسترش یابد.وی از تشکیل کمیته ای مشترک 
میان دانشگاه صنعتی اصفهان و س��ازمان جهاد کشاورزی 
استان با هدف رسیدن به یک تفاهم نامه دقیق و اجرایی خبر 
داد و تصریح کرد: این کارگروه با شناخت مشکالت موجود 
در بخش کشاورزی و نیز آگاهی از توانایی ها و ظرفیت های 
طرفین جهت برنامه ریزی و همکاری های مفید و هدفمند در 

این عرصه تاثیر به سزایی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: این شرکت 
در س��ال 2013 بزرگ ترین شرکت فوالدس��ازی در تولید 

آهن اسفنجی در بین کل شرکت های فوالدساز جهان شد.
بهرام سبحانی با اشاره به این که فوالد مبارکه در سال 2013 
معادل 8 میلیون و 121 هزار و 483 تن آهن اسفنجی تولید 
کرد، اظهار داش��ت: این موفقیت در حالی حاصل شده که 
جمهوری اس��المی ایران با تولید 14 میلی��ون و 528 هزار 
تن آهن اسفنجی به عنوان دومین تولید کننده بزرگ آهن 

اسفنجی دنیا در سال 2013 معرفی شد. 
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تولید سال 2013 و مقایسه آن 
با سال 2012 میالدی افزایش تولید آهن اسفنجی ایران به 

میزان 4/25 درصد رشد داشته است. 
مدیرعامل ف��والد مبارکه اصفه��ان ادام��ه داد: تولید آهن 
 اس��فنجی فوالد مبارکه اصفهان در س��ال 2012 به میزان

 6 میلیون و 744 هزارو 858 تن بوده که بیشترین رشد تولید 
آهن اسفنجی کشور مربوط به شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

با 21 درصد افزایش است. 
وی اف��زود: هند با تولی��د 18 میلی��ون و 679 هزارتن آهن 
اسفنجی رتبه اول را بین کش��ورهای جهان دارد که نسبت 
به تولید س��ال 2012 کاه��ش 7/5 درص��دی را در تولید 

داشته است. 

انرژی تعاملبازار سرمایه صنعت مادر

افتتاح اولین شعبه 
تخصصی بورسی کشور 

 درآمد نفتی ايران
 34 میلیارد دالر شد

 پیوند  دانشگاه صنعتی
 وبخش کشاورزی 

اصفهان  بزرگ ترين 
تولیدکننده آهن اسفنجی 

اخبار کوتاه

4
راه سازی وزوه  اعتبار می خواهد 

بخشدار فریدونشهر گفت: راه س��ازی در روس��تاهای وزوه و حیران از دغدغه های اصلی و پروژه مهم شهرستان 
محسوب می شود که نیاز به اعتبارات کالن دارد. گشتاسب مری اظهار داشت: به دلیل صعب العبور بودن روستای 

وزوه و حیران و همچنین نبود اعتبارات کافی امکان جاده سازی در این روستاها در سال جاری میسر نیست.
تصويب وام 20 میلیون تومانی برای 

جايگزينی خودروهای فرسوده
ولی اهلل سیف/ رییس کل بانک مرکزی

ش��ورای پول و اعتبار در مورد تامین بخش��ی از بهای خرید خودرو 
همچنین جایگزینی خودروهای فرس��وده مصوب کرده که س��قف 
تس��هیالت به 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر 20 میلیون تومان 
افزایش یابد.بهای خرید خودرو همچنی��ن جایگزینی خودروهای 
فرسوده ش��ده که س��قف آن قبال 10 میلیون تومان بود  اکنون این 
مبلغ به 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر 20 میلیون تومان افزایش 

یافته است.
در برنامه اس��ت که در سال 
آین��ده از مناب��ع مناس��بی 
سرمایه  بانک ها افزایش یابد 
تا بتواند پایه سرمایه بانک ها 
را متناسب با رشد اقتصاد در 
کشور افزایش دهد و بانک ها 
را در جهت ایفای نقش شان 
در اقتصاد کشور تواناتر کند.
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یک مقام مس��وول در وزارت راه و شهرس��ازی با تشریح جزییات 
پرداخت وام مسکن و تامین مالی پروژه های مسکن مهر گفت: وام 
مسکن باید حداقل 50 درصد از قیمت تمام شده واحد مسکونی 
 را پوش��ش دهد که این رقم در تهران و کالنش��هرها باید بیش از

100 میلیون تومان باشد.
علی چگینی در گفت وگو با مهر در خصوص پرداخت وام مسکن 
اظهار داشت: بانک مسکن یک سپرده ممتاز دارد و کسانی که  در آن 
سپرده گذاری کنند می توانند وام بگیرند و یا اوراق سپرده فرابورس 
را خریداری کنند. وی افزود: وام 35 میلیون تومان مسکن که برای 
 خرید و ساخت در نظر گرفته شده اس��ت در دوره 12 ساله با نرخ

 15 درصد و عددی در ح��دود 530 هزار تومان اقس��اط ماهیانه 
بازپرداخت می ش��ود. مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی با اش��اره به این که در قانون اساسی وظیفه دولت ها و 
حاکمیت ،تامین مسکن آحاد مردم است گفت: یکی از شیوه های 
تامین مسکن پرداخت وام و تسهیالت س��اخت و خرید است که 
معموال نهادهای پولی کشور آن را طراحی کرده و در اختیار جامعه 

قرار می دهند.
چگینی افزود: متاسفانه در س��ال های گذشته وام مسکن بر روی 
یک عدد ثابت مانده بود اما تغییراتی را درقیمت های بازار مسکن 
داشتیم. بنابراین وام قبلی اثرگذاری خود را در بازار از دست داده 

بود.

وی با اشاره به این که وام مس��کن  نوعی برنامه ریزی بلند مدت و 
سپرده گذاری است ،گفت : قرار بود مبلغ وام بیشتر از این رقم باشد 
تا آثار بیشتری را در حوزه تقاضا داشته باش��د و منجر به افزایش 
تولید در بازار مس��کن ش��ود اما فعال در همین حد افزایش یافت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: 
وام کنونی هم برای خرید و ساخت ناکافی است و سهم زیادی را از 

قیمت مسکن در تهران و کالنشهرها پوشش نمی دهد.
وی افزود: متاس��فانه برخی از کارشناس��ان افزایش وام مسکن را 
موجب تقویت تقاضا و افزایش قیمت ها می دانند در حالی که این 
نظر درستی نیست زیرا باید تقاضا را تشویق کرد تا تولید کننده هم 
وارد بازار شود.چگینی با بیان این که باید با تحریک تقاضا خانه های 
خالی و مازاد تولید در برخی از ش��هرها وارد بازار شود گفت: باید 
کسب و کار رونق بگیرد و عرضه آتی را در بازار مسکن افزایش دهیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: 
معتقدم وام مس��کن باید حداقل 50 درصد از قیمت را پوش��ش 
 دهد که بر این اس��اس در تهران و کالنش��هرها وام بای��د باالتر از

 100 میلیون تومان باشد.
وی با اشاره به این که پیشنهاد ما حداقل 50 میلیون تومان برای وام 
مسکن بود در 7 سال گذشته هم که افزایش وام مسکن نداشتیم 
ش��اهد تغییر قیمتی در ب��ازار بودی��م، بنابراین نم��ی توان گفت 
 که افزای��ش وام دلیل افزایش قیمت اس��ت. چگینی تصریح کرد: 

به هر حال سیاست انبساطی می تواند در قیمت تاثیر جزیی داشته 
باشد اما مهم این است که بازار مس��کن فعال شده و فرآیند تولید 

اتفاق بیافتد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به 
پرسش دیگر مهر درباره تامین مالی پروژه های مسکن مهر که به 
تازگی از سوی بانک مرکزی اعالم شده است گفت: تاکنون تا سقف 
48 هزار میلیارد تومان مصوبه پروژه های مس��کن مهر بوده است 
و مازاد بر آن قرار شد از طریق سیستم بانکی و منابع داخلی مابقی 
بانک ها به همراه تهاتر یا فروش اموال وزارت راه و شهرسازی تامین 

اعتبار شود.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در 
بسیاری از کش��ورها موضوع 
مس��کن را از طریق موسسات 
 مال��ی و وام ه��ای رهنی حل 
ک��رده ان��د گف��ت: در س��ایر 
کش��ورها بانک ه��ای رهنی 
ت��ا 80 و 90 درص��د قیم��ت 
 واحد مس��کونی را تسهیالت 
 م��ی دهن��د و م��ردم ب��ا

 پس اندازهای آینده می توانند 
واحد مس��کونی را خریداری 
کنند.چگین��ی اف��زود: اما ما 
هنوز در این امر مشکل داریم 
 و هم��واره متقاضی��ان باید از 
پس انداز ش��خصی و گذشت 
خود مس��کن را تهیه کنند اما 

ماباید با کمک نهادهای پولی و مالی بازار رهنی را شکل دهیم.

احتمال افزايش سقف وام مسکن شهرهای بزرگ
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه های دولت برای فعال شدن 
بازار مسکن و خروج از شرایط رکود گفت: میزان تسهیالت خرید 
مسکن در شهرهای بزرگ باید افزایش یابد چون وام 35 میلیونی 

جدید برای شهرهای کوچک مناسب است.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاش��یه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان تسهیالت مسکن 
از سال 1385 در عدد 20 میلیون تومان باقی مانده بود که دولت 
 برای خروج از ش��رایط رکود و فعال ش��دن بازار مس��کن که جزو 
برنامه هایش محس��وب می ش��ود؛ اقدام به افزای��ش میزان این 

تسهیالت تا سقف 35 میلیون تومان کرد.
وی با اشاره به پیش��نهادهایی که از س��وی وزارت شهرسازی به 
بانک مرکزی برای افزایش میزان تسهیالت ارایه شده است افزود: 
پیش��نهادهایی در این خصوص به بانک مرکزی ارایه کرده ایم که 
یکی از آن ها افزایش میزان تسهیالت مسکن بود البته این افزایش 
برای ش��هرهای کوچک مناسب اس��ت ولی برای شهرهای بزرگ 

جوابگو نیست.

جزيیات تامین مالی مسکن مهر اعالم شد 

 قطع گسترده گاز صنايع قسط وام جدید مسکن؛ 530هزارتومان
به روايت استاندار

رسول زرگرپور در برنامه ویژه خبری شبکه دو درباره آخرین 
وضعیت مصرف گاز طبیعی در س��طح اس��تان اصفهان با 
بیان این که کل مصرف گاز اس��تان اصفهان با احتس��اب 
مش��ترکان خانه تجاری، صنایع و نیروگاه ه��ا حدود 50 
میلیون متر مکعب در روز اس��ت، گفت: ب��ا کاهش هوا در 
این استان رش��دی 10 درصدی به 55 میلیون متر مکعب 
در روز افزایش یافته است. استاندار اصفهان با اعالم این که 
بر اساس بخش��نامه جدید معاون اول رییس جمهور مقرر 
شده اس��ت که پس از پایان س��اعت کاری ادارات سامانه 
 های گرمایش��ی خاموش ش��ود، تصریح کرد: عالوه بر این 
طرح های جدید به منظ��ور صرف جوی��ی در مصرف گاز 
طبیعی در دس��تور کار قرار گرفته است. این مقام مسوول 
 یکی از طرح ه��ای صرفه جوی��ی در مص��رف گاز قطع یا 
 محدود س��ازی گاز صنایع به ویژه صنایع ف��والد مبارکه، 
ذوب آهن و پاالیشگاه نفت عنوان کرد و افزود: بر این اساس 
مقرر ش��ده گاز صنایع فوالد مبارکه از 9 به 4 میلیون متر 
مکعب، گاز ذوب آه��ن از2/2 به1/5 میلی��ون متر مکعب 
و پاالیش��گاه اصفهان از 3 به1/5 متر مکع��ب کاهش یابد. 
وی همچنین از قط��ع کامل گاز صنایع س��یمان خبر داد 
و افزود: گاز واحدهای نیروگاهی هم به ش��دت محدود و یا 

قطع شده است. 
     باصرف�ه جوي�ی، همه در گازرس�انی مس�تمر

 سهیم باشیم
این روزها پس از گذش��ت چند سال  ش��اهد  بارش برف و 
باران هستیم که جای بسیار خوشحالی وشکر گزاری دارد  
از سوی دیگر کاهش دمای هوا، موجب افزایش مصرف گاز  
 به ویژه در بخش ه��ای خانگی وتجاری گردی��ده که  باید 
مورد توج��ه و لطف همه هموطن��ان قرار گیرد ت��ا  با افت 
فش��ار و یا قطعی گاز در نقاط مرزی و سردس��یر کش��ور 
مواجه نش��ویم  از این رو ضروری اس��ت  کلیه مشترکین 
عزیز؛ خانگ��ی وتجاری و همچنین مدیران دس��تگاه های 
اجرایی ، سازمان ها، ادارات و نهادهای مردمی و خصوصی  
 با رعایت صحیح الگوی مصرف ،به ای��ن مهم جامعه عمل

بپوشانند.
خدایی، مدیر روابط عمومی ش��رکت گاز استان اصفهان با 
بیان این مطالب ادامه داد:  از مشترکین  تقا ضا می شود با 
صرفه جویی در مصرف این نعمت  الهی،  این ش��رکت را در 
ارایه خدمات مداوم و مستمر گازرس��انی به هموطنان در 

سراسر کشور یاری کنند. 

مصرف؟

وام 35 میلیون 
تومان مسکن که 

برای خريد و ساخت 
در نظر گرفته شده 

 است در دوره
  12 ساله با نرخ

 15 درصد و عددی 
 در حدود

 530 هزار تومان 
اقساط ماهیانه 

بازپرداخت می شود



یادداشت

طرح احداث مجتمع اقامتی گردشگری پرتیکان توسط س��ازمان عمران زاینده رود در این شهرستان 
 اجرا می شود. مهدی سلیمی اظهار داشت: فریدونش��هر با دارا بودن طبیعت بکر و دیدنی باید بر اساس

 پتانسیل ها و استعدادهای موجود در شهرستان به خودکفایی و خود اتکایی دست یابد.
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احداث  مجتمع اقامتی گردشگری پرتیکان در فریدونشهر 

رییس جمهور با بیان این که ه��ر کار بی عیبی هنر 
است اظهار داشت: ما همه باید تالش کنیم هنرمندانه 
حرف بزنیم هنرمندانه عمل کنیم هنرمندانه با هم 
 تعامل داش��ته باش��یم، یعنی هنر مردم داری، هنر

 با ارزش پیوند ذاتی دارد .هنر یعنی عروج فکر از سطح 
عادی به سطح متعالی، همان که در عرفان و فلسفه 

اسالمی به عالم اعلی تعبیر می شود.
وی ادام��ه داد : هر هنرمن��دی می خواهد به معنای 
جهان و عمق جهان برس��د،اگر بگوییم هنر مرده را 

زنده می کند س��خن به گزاف نگفته ایم. پس تقسیم  
هنرمن��دان ب��ه هنرمندان ارزش��ی و غیر ارزش��ی 
بی معناست.روحانی با بیان این که هنر یعنی ارزش و 
هنرمند  ارزشمندی است که با کار خالقانه به تعالی 
می رسد، تاکید کرد: خلقت، بزرگ ترین مظهر قدرت 
خدای الیزال است، فقط در این زمینه »فتبارک اهلل 
احسن الخالقین «معنا پیدا می کند.رییس جمهور با 
اشاره به این که هنرمند جهان را بازآفرینی می کند 
و کار او در مس��یر ارزش های الهی است تاکید کرد: 

هنرمند البته در مسیر هنر باید با مردم، ذوق مردم، 
خواست مردم خود را نزدیک کند.هنر بدون آزادی 
معنا ندارد و خالقیت تنها در سایه حریت امکان پذیر 
اس��ت.  وی با بیان این که  اعمال محدود کننده ای 
قبل از سانسور و ممیزی دولت برای هنر وجود دارد، 
 تاکید کرد: خود جوامع بش��ری، اولین قدم  را برای

 قرار دادن چارچوب برای هنر ق��رار دادند ، عادات، 
 رس��وم، اخ��الق جامع��ه، فهم ه��ا و درده��ا همه 

مرزبندی هایی برای هنر را مشخص می کند.

روحانی ادام��ه داد : من گاهی اوج هن��ر ایرانی را در 
حافظ می بینیم، هنرمند ایرانی می تواند مقتدایش 
حافظ باش��د، حافظ، حافظه تاریخی ملت ماست، با 
س��ینه ای ماالمال از حافظه های دین��ی قرآنی اما از 
جهل و خرافه و ریا بیزار.روحانی گفت: هنر شاعری 
یکی از قالب های باستانی این سرزمین است، در واقع 
ش��اعری هنر ملی ایرانیان است، حافظ با همه نقد و 
انتقادی که بر حکومت و جامعه داشت در طول تاریخ 
کتابش قدر دیده و بر ثقل نشس��ته و گاهی آنچنان 
تعالی یافته که جایگاهش در کنار کتاب حق و قرآن 
قرار گرفته است.رییس جمهور با بیان این که حافظ 
به قول بعضی ها »رند روش��ن فکر «زم��ان خود بود 
و درعین انتقاد هرگز از ایمانش دس��ت بر نداشت و 
هرگز از انتقادش پشیمان نشد، اظهار داشت: هنرمند 
نه قرار اس��ت زینت المجالس باشد و نه آپوزیسیون، 
هنرمند نه قرار اس��ت نوک پیکان تحوالت سیاسی 
باشد و نه قرار اس��ت گوشه نش��ین خرابات و خانه، 
هنرمند قرار نیس��ت هرچه دولت یا جامعه یا حتی 
روش��نفکران می گویند به تصویر بکش��د و قرار هم 
نیست که با دولت یا جامعه در ستیز باشد و بجنگند.

وی با تاکید بر این که هنرمند، انسان اهل فکر و فن و 
اهل دل است تصریح کرد: اما معنایش این نیست که 
اگر هنرمند صاحب نامی سفارشی را دریافت کرد ذوق 
هنری او تسلیم آن سفارش باشد، او همچنان باید از 
خالقیت خود استفاده کند. این چنین مشهور است 
که شاهنامه نیز به س��فارش سلطان محمود سروده 
شد اما در واقع این شاهنامه سفارش یک ملت و یک 
تاریخ بود. آثار عظیم معماری از قبیل تخت جمشید و 
آثار اسالمی در اصفهان آن ها هم با حمایت حکومت 
بود اما امروز به عنوان نماد یک ملت می باشد.روحانی 
با اش��اره به این که هنر و آزادی رابطه مستقیم دارد 
گفت: در غیر فضای آزاد هنر واقعی خلق نخواهد شد، 
ما در بخش هنر نمی توانیم با دستور هنر را بیافرینیم 
و خلق کنیم. هرگونه فضای امنیتی می تواند جوامع 
هنر را بخشکاند. به تعبیر اقبال »هرگاه خشک مغزی 
کوته نظر، زمام امور را در دس��ت گرفت، هنر مجال 
بروز نیافت« پس ما باید فضای مناسب را برای هنر 
فراهم کنیم، دولت برای خود رسالت ترویج را برعهده 
می گیرد اما هنر فرمایشی را در دستور کار خود قرار 
نمی دهد، البته بعضی از موضوعات ملی مثل فرهنگ 
ایران و اس��الم،  دولت موظف است از آن ها حمایت 
 بیش��تر کند آنچه که هویت اس��المی و ایرانی ما را

 نگه می دارد و تعالی می بخشد.رییس جمهور به نقش 
انقالب اسالمی در تاریخ هنر اشاره کرد و گفت: قبل 
از پیروزی انقالب بخش بزرگ��ی از جامعه ما از هنر 

فاصله داشت، اما انقالب یکی از خدماتش این بود که 
بین مردم متدین و هنر آشتی برقرار کرد. در دوران 
 امام خمینی)ره( بود که به عنوان یک فقیه و مرجع

 عالی قدر سبب شد هنر موس��یقی  و میهنی فراهم 
شود.وی افزود: در تاریخ روحانیت شیعه، امام خمینی 
تنها فقیهی بود که از یک فیلم و فیلم ساز روشنفکر 
به نیکی یاد کرد. انقالب راه را برای توس��عه هنر در 
همه الیه های اجتماعی فراهم کرد. انقالب موسیقی 
سنتی و یا به بیانی بهتر موس��یقی ملی ایران را احیا 
کرد. قبل از انقالب موج موسیقی های غربی و پاپ به 
گونه ای بود که موسیقی سنتی در حال ویران شدن 
بود.روحانی ادامه داد: این دولت قصد ندارد ممیزی را 
در فرهنگ و هنر به صورت راه و مسیری که مانع کار 
هنرمندان باشد ادامه دهد، ممیزی باید در چارچوب 
قانون و هدفمند باشد، ما باید اگر قانون ما ابهام دارد 
قانون ش��فاف را در اختیار همه قرار دهیم تا تکلیف 
همه روشن باشد.رییس جمهور ادامه داد:  چرا نظارت 
بر سینما و کتاب و موسیقی را به اهلش واگذار نکنیم؟ 
چه اش��کال دارد که انجمن های صنفی بخشی از بار 
مسوولیت وزارت ارشاد را بر دوش گیرد. به هم اعتماد 
کنیم. دوران دوران اعتماد است. وظیفه دولت مداخله 
در هنر نیس��ت، وظیف��ه ذاتی دول��ت اراده و تامین 
مس��ایل مهم و ملی است ،مثل مس��اله امنیت،مثل 
مساله سیاست خارجی که سیاست خارجی و اعمال 
دیپلماس��ی صرفا از طریق دولت انج��ام می گیرد و 
نهاد دیگری حق مداخله ن��دارد البته خطوط کلی 
سیاست خارجی طبق قانون اساسی توسط رهبری 
معظم نظام تعیین می ش��ود اما در حوزه های دیگر 
مثل اقتصاد، مثل فرهنگ بای��د تصدی گری دولت 
به حداقل برس��د.وی اظهار داش��ت: ما در شرایطی 
نیس��تیم که دولت بتواند آثار هنری خلق کند، هیچ 
دولتی نتوانسته است آثار هنری فاخری را به وجود 
بیاورد. دولت کتاب نمی نویسد، دولت فیلم نمی سازد، 
دولت موزیک نمی سازد. دولت شعر نمی سراید، دولت 
باید تسهیل کننده راه برای اصحاب فکر و هنر باشد. 
یادمان باشد و همه بدانیم هنر خطر نیست و هنرمند 
امنیت کش��ور را به مخاط��ره نمی ان��دازد. به هنر و 
هنرمند اعتماد کنیم، نگاه امنیتی به هنر بزرگ ترین 

اشتباه امنیتی است.
رییس جمهور با بیان این که این آسیب هاس��ت که 
رابطه صحیح بین دولت و ملت را می خشکاند گفت: 
ما اگر به هنر و هنرمند با نگاه امنیتی نگاه کردیم اوال 
تهدیدات اصلی را فراموش کرده ایم ثانیا هنرمندی که 
می تواند متوجه تهدیدات واقعی شود را از وظیفه اش 

باز داشته ایم.

نشست صمیمانه رییس جمهور با اهالی فرهنگ و هنر

ارکستر سمفونی را احیا می کنیم و از کارت زرد نمی ترسیم

 گروه رییس جمهور با ابراز تاسف از تعطیلی ارکستر سمفونی موسیقی ملی گفت: این دولت در همین ماه های آینده آن 
 فرهنگ و هنر 
زاینده رود

را احیا خواهد کرد، اگرچه ممکن اس�ت وزیر باز هم کارت زرد بگیرد،کارت زرد برای این دولت نگرانی نیست و از 
آن نمی ترسیم.

 وی با بیان این که معموال سیاستمداران و حتی فیلسوفان و روشنفکران چنان با هنرمندان سخن گفته اند که گویی قصد تعیین تکلیف 
برای آنان دارند گفت: آنان نگاه هنرمندان را چنان در قالب و فرم آن خالصه دیده اند که فکر کرده اند هنر دستور دادنی و سفارش کردنی 
است. هنر قالب نیست هنر قالب و معناست. روحانی با اشاره به این که هنر خالقیت است و  این نوع جلسات هم برای هم اندیشی و همفکری 
اهالی اقلیم های متنوع فکری است تا از همدیگر درک نزدیک تر و متقابلی داشته باشیم، گفت: ذات هنر با مفهوم خیر و نیکی یکی است. 

قبل از عصر جدید هنر بسیار فراتر از هنرهای زیبا تفسیر می شد، هنر زندگی مسالمت آمیز و بدون کینه است.

هفتیادداشت

  اجرای گروه »بدن دیوانه«
 با بازیگران ارمنستان و سوئد

نمای��ش »هوموریباس« ب��ه عنوان 
 جدیدتری��ن کار نمایش��ی گ��روه 
»ب��دن دیوان��ه« ب��ه سرپرس��تی 
یاسرخاسب در بخش مهمان بین الملل 
سی و دومین جشنواره تئاتر فجر روی 
صحنه می رود. یاس��ر خاسب درباره 
جدیدتری��ن تجربه خ��ود در زمینه 
کارگردانی و بازیگری تئاتر گفت: قرار 
اس��ت نمایش »هوموریب��اس« که 
تمرین های آن را به صورت فش��رده آغاز کرده ایم، در بخش مهمان سی و 

دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه برود.

 »یک روز شاد به یاد ماندنی«
 خواهید داشت

برنامه ای با عنوان»یک روز شاد به 
یاد ماندن��ی« در ب��اغ بانوان فدک 
وابس��ته ب��ه س��ازمان فرهنگ��ی 
تفریحی شهرداری اصفهان برگزار 

می گردد.
ب��اغ بان��وان ف��دک همزم��ان با 
پیامب��ر  والدت  فرارس��یدن 
اک��رم )ص(و هفته وح��دت اقدام 
ب��ه برگ��زاری ای��ن برنام��ه کرده 
اس��ت. صادقی، مدیر فرهنگ��ی و تفریحی باغ بانوان ف��دک در این 
 باره گف��ت: ای��ن برنامه در قال��ب چند مس��ابقه همچون مس��ابقه 
پخت دیزی و چند مس��ابقه دیگ��ر برگزار خواهد ش��د و هدف از آن 
 ایجاد اوقاتی مفرح و ش��اد برای ش��هروندان محترم است.این برنامه

 در روز ۲۷ دی و در س��اعت ۹ ال��ی ۱۵ در باغ بانوان ف��دک برگزار 
خواهد شد.

برزک ؛ گردشگری کاشان
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کاشان گفت: شهر 
تاریخ��ی، اث��ر   ۵8 ب��ا   ب��رزک 

 جاذبه های بکر، موقعیت ویژه اقلیمی 
و آب و هوای��ی یک��ی از قط��ب های 
گردش��گری این شهرس��تان است. 
مه��ران س��رمدیان در نشس��ت ب��ا 
مس��ووالن ش��هرداری برزک ضمن 
بررسی راهکارهای توسعه گردشگری 
در این بخش اظهارداش��ت: تاکنون هش��ت اثر تاریخی دراین شهرستان 

درفهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 »جشن میالد رحمت« 
در فرهنگسرای دهخدا

برنامه ای با عنوان جشن میالد رحمت 
در فرهنگس��رای دهخدا وابس��ته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار خواهد شد. همزمان با 
ف��را رس��یدن روز والدت پیامب��ر 
اکرم)ص( فرهنگسرای دهخدا اقدام به 
برگ��زاری برنامه ای با عنوان جش��ن 
می��الد رحمت ک��رده اس��ت. اصغر 
جعفری مدیرفرهنگس��رای دهخدا 
گفت: هدف از برپایی این برنامه احیای هویت دینی و ترویج شعائر آن است 
و بر جنبه آشنایی مردم با سیره پیامبر اکرم )ص( تاکیدداریم. جشن میالد 

رحمت در روز ۲8 دی ماه و در ساعت ۱۵ الی ۱8 برگزار خواهد شد.

  ده نمکی : درباره دلیل انفجار
 هنوز اطالع دقیقی ندارم

مس��عود ده نمکی کارگردان سریال 
»معراجی ها« در اولین اظهار نظر خود 
پ��س از این حادث��ه، ش��رح واقعه را 
توضیح داد. مسعود ده نمکی در جمع 
خبرنگاران گفت: متاسفانه خودروی 
حامل م��واد منفج��ره ای ک��ه برای 
اس��تفاده در فیلم های س��ینمایی و 
تلویزیونی به کار می رود منفجر شد و 
 محمدج��واد ش��ریفی راد ک��ه از

متخصص ترین افراد این حوزه بود و تمامی افرادی که اطراف خودرو بودند 
نیز در پی این انفجار جان باختند. وی افزود: به هرحال این امر یک حادثه 
اس��ت و حادثه نیز هیچ گاه خبر نمی کند، همان طور ک��ه در این حادثه 
مدیرعامل شهرک دفاع مقدس و 3 نفر دیگر از عوامل کار نیز جان خود را از 
دست دادند.ده نمکی در پاسخ به این سوال که مواد منفجر شده از چه نوعی 
بودند، عنوان کرد: این موارد در تخصص ما نیست و من هیچ اطالعاتی در 
این زمینه ندارم و صحبت در این مورد در تخصص گروه  جلوه های ویژه است. 
درباره دلیل انفجار هم هنوز اطالع دقیقی نداریم اما اداره تشخیص هویت 
در صحنه انفجار حاضر هستند و به زودی دلیل این حادثه را اعالم خواهند کرد.

از15هنرمند  اصفهانی تقدیر شدراه یافتن38 فیلم به جشنواره فیلم کوتاه بسیج اصفهان

38 فیلم مستند، داستانی، پویانمایی و نماهنگ به بخش مسابقه 
سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج اصفهان راه یافت. دبیر سومین 

جشنواره فیلم کوتاه بسیج اعالم کرد: مرحله اول داوری و انتخاب 
 فیلم های رس��یده به دبیرخانه این جش��نواره پایان یافته است.

علی اکبر محمودی افزود: بازبینی آث��ار از دهم تا هفدهم دی ماه 
امسال برگزار شد و در نهایت از بین ۲40 فیلم مستند، داستانی، 
 پویانمایی و نماهنگ 38 اثر انتخاب و به بخش مسابقه جشنواره

 راه یافت. وی اظهارداشت: فیلم های برتر ۲۲ و ۲3 دی ماه از ساعت 
۱۵ الی۱۹ با حضور جلیل فرجاد از بازیگران کشور، مهدی عزیزالهی 
و علی اکبر بکتاشیان برای اعالم نظر نهایی و نقد و بررسی آثار در 
مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان اکران خواهد شد.این جشنواره 
از فردابا نمایش آثار منتخب آغاز می شود و با برگزاری اختتامیه و 
تقدیر از برگزیدگان نهایی در بیست و چهارم دی ماه پایان می یابد.

۱۵ نفر از هنرمندان اصفهانی در مراس��م تجلیل از پیشکسوتان 
صنایع دستی و هنرهای س��نتی مورد تقدیر قرار گرفتند. معاون 

صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان اظهار داشت: این هنرمندان در رشته های مختلفی 
مانند خاتم سازی، قلمزنی، قفل سازی، نساجی سنتی و مینا کاری 
مشغول به فعالیت هستند.احمد ادیب با اشاره به بخش تقدیر ویژه 
افزود: از ۱0 هنرمند برگزیده کشور دو هنرمند اصفهانی موفق به 
کسب تندیس همای هنر ش��دند. وی افزود:منصور حافظ پرست 
در رشته قلمزنی و مرتضی مطیفی فرد در رشته نقاشی دیواری به 

فعالیت مشغول هستند.
 ای��ن تندیس به س��بب تالش ه��ا و خل��ق کارهای مان��دگار در

 رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی به هنرمندان 
یاد شده تعلق گرفت.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان گفت: فرهنگ و هنر در متن زندگی 
مردم تبلور پیدا کند. 

حجت االس��الم محمد قطبی در نشس��تی که با اصحاب فرهنگ، 
هنر و رس��انه گلپای��گان در دفت��ر امام جمع��ه گلپای��گان برگزار 

ش��د، اظهار داش��ت: با توجه به ش��رایط اقتصادی و مالی کش��ور، 
 امکان کمک و حمای��ت مالی ب��ه زیرمجموعه های ارش��اد وجود

 ندارد.
وی با بیان این که عدم وجود اعتبارات باعث شده است به ارزش ها 
و ظرفیت ه��ای منظوم��ه فرهنگ توجه بیش��تری ش��ود، تصریح 
کرد: مجموعه فرهنگ و ارش��اد از گس��تردگی فراوان��ی برخوردار 
اس��ت و محوره��ای فراوانی مانن��د قرآنی، هنر،س��ینما، هنرهای 
 تجسمی، موسیقی، نمایش، خوش نویسی، تالیف کتاب و رسانه ها را

 زیر پوشش خود دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان تاکید کرد: حمایت از فرهنگ نباید 
تصدقی و از روی ترحم صورت گیرد بلکه باید تالش کنیم منزلت و 
جایگاه واالی فرهنگ را در جامعه ارتقا دهیم و کمک کنیم فرهنگ 

به استقالل برسد و روی پای خود بایستد.
قطبی به جایگاه شعر و ادب در گذشته و علل پایداری آن در جامعه 
اش��اره کرد و بیان داش��ت: علت این که ش��عر از جایگاه ویژه ای در 
گذشته برخوردار بوده این اس��ت که در مجالس و محافل عمومی 
 همواره از شاعران و ادبا استفاده می شد و این امر امروزه کمتر اتفاق 

می افتد.
وی با بی��ان این که امروزه هن��ر از متن زندگی م��ردم کامال بیرون 

 رفته اس��ت، ابراز داش��ت: باید هنر در متن زندگی مردم قرار گیرد
 برای مثال از هنرهای دس��تی و هنرهای مانن��د گچ بری و نجاری 
بیشتری در وسایل زندگی استفاده شود تا اهمیت کار هنر و هنرمند 

بیشتر نمایان شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان به میراث معنوی ایرانیان پرداخت 
و ادامه داد: در گذشته پرده خوانی، شاهنامه خوانی، بازی های محلی 
با زندگی مردم عجین بود ولی به مرور زمان این هنرها کم رنگ شد و 
این وظیفه ماست که به این هنرها و میراث معنوی کشورمان اهتمام 
و توجه ویژه ای داشته باشیم و از آن ها برند تهیه کرده و به جهانیان 

بشناسانیم.
قطبی اضافه کرد: ممکن است حفظ میراث معنوی امروز دردی را 
درمان نکند ولی مطمئنا برای نس��ل های آینده اقتدار و منزلت این 

میراث مشخص خواهد شد.
وی به فعالیت های انجام ش��ده از طی ۱۱ ماه گذش��ته اشاره کرد و 
عنوان داشت: ارتقای حوزه کار و دانش و عقد تفاهم نامه با مرکز فنی 
و حرفه ای، افزایش رشته های دانش��گاه علمی کاربردی و پذیرش 
اولین دوره روزنامه نویس��ی و خبرنگاری به صورت و پودمانی، بین 
 س��طحی و ترمی از جمله فعالیت انجام ش��ده طی این مدت بوده

 است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

فرهنگ و هنر در متن زندگی مردم تبلور پیدا کند

  باید هنر در 
 متن زندگی مردم 

 قرار گیرد
 برای مثال از 

هنرهای دستی 
و هنرهای مانند 
گچ بری و نجاری 

بیشتری در وسایل 
زندگی استفاده شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرائیه 
فرزند  احمدشیرازي  آقای  به  9200103بدینوسیله  بایگاني  894÷شماره 
به شماره   1322 /  10 / به شماره شناسنامه 1469 متولد08  نورمحمد 
شماره  فرزنددالوربه  سرونازمحمودي  وخانم   1209538016 ملي 
شناسنامه 19642 متولد01 / 06 / 1335 به شماره ملي 1198476321 
که طبق آدرس متن سندوتقاضانامه ساکنین : شهرضا امیرآبادفازیک که 
برابر گزارش مامورابالغ نامبردگان به علت ناقص بودن درآدرس فوق 
رهنی شماره  طبق سند  مي شود  اندابالغ  نگردیده  واقع  موردشناسایي 
شماره  رسمی  اسناد  دردفترخانه   تنظیمی  14340  مورخ1388/10/16 
183 اصفهان آقاي امیرپورامامي فرزندیداله مبلغ ششصدوهشتادمیلیون 
استفاده  بانک مهراقتصاد  ازتسهیالت   ) ریال   680 /  000 /  000 ( ریال 
نموده که درقبال استفاده از تسهیالت بانک مذکور تمامت ششدانگ پالک 
 /  5562 ( اصلي  ازدو  پنج هزاروپانصدوشصت ودوفرعي  ثبتي شماره 
2 ( واقع درفضل آبادبخش یک ثبتي شهرضاملکي شمادررهن و وثیقه 
مبلغ  به  اجرائیه  بدهی  پرداخت  به علت عدم  و  قرار گرفته  بانک مذکور 

چهارصدوبیست وپنج میلیون ریال ) 000 / 000 / 425 ریال ( بابت اصل 
الوکاله صادروتحت شماره بایگاني9200103 درواحداجرای  طلب وحق 
اسناد رسمي شهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است که برابر قانون 
اقدام  مربوطه  اجرائی  نامه  وآئین  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح 
رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  18آئین  ماده  استناد  به  شد،لذا  خواهد 

مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت درروزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار 
آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .  مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی شهرضا -  محمد مهدی یوسفیان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ژیال حبیب پور فرزند امر اهلل به شماره 
شناسنامه 719 صادره از مسجد سلیمان در مقطع کارشناسی پاره وقت 
رشته روانشناسی عمومی صادره از واحد دانشگاه خوراسگان با شماره 
6244 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 

شود اصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان به نشانی 
اصفهان خیابان  جی – ارغوانیه ارسال نماید . 

 تاسیس 
 شماره : 103/2672ث/92 آگهی  تاسیس شرکت فریار تجارت نور سپنتا 
شماره  تحت   1392/09/28 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با 
51566 و شناسه ملی 10260702425 در این اداره به ثبت رسیده و در 
تاریخ 1392/09/28 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه 
اطالع عموم در روزنامه های رسمی  به شرح زیر جهت  آن  شرکتنامه 
آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع شرکت به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و 
فروش و توزیع – صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – عقد 
قرار داد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  داخلی و خارجی – 
شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای 
نمایندگی و شعب با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی – 
شرکت در کلیه مزایدات  و مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای 

نمایندگی و شعب شرکتهای داخلی و خارجی – اخذ و ام  وتسهیالت از 
 – شرکت  اهداف  تحقق  جهت  صرفا  خصوصی  و  دولتی  بانکهای  کلیه 
سرمایه گذاری و مشارکت  با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از کسب 
مجوزهای الزم  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان میدان انقالب – کوچه 
پالک 24 –کد پستی 8133633431  واحد 23 –  فروهر – مجتمع تهران – 
تلفن 03112204686، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 
5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای سید کمال الدین فاطمی مقاره   به سمت 
رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم مینا نور محمد به سمت عضو هیئت مدیره   
نامحدودانتخاب  مدت  به  عامل  مدیر  به سمت  محمد  نور  مینا  خانم   -5-3
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت 
با امضای کمال الدین فاطمی و مینا نور محمد و با مهر شرکت معتبر است و 
اوراق عادی و اداری با امضای مینا نور محمد و با مهر شرکت معتبر است 
. 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 10992 آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سپاهان به دنبال صدرنشینی 
تیم کاراته س��پاهان برای ارتقای جایگاه 
فعلی و رسیدن به صدر جدول رده بندی 
 به دنب��ال پی��روزی براب��ر حریفانش در 
 هفت��ه س��وم س��وپرلیگ کاراته اس��ت.

هفت��ه س��وم مس��ابقات س��وپر لی��گ 
باشگاه های کش��ور روز دیروز با برگزاری 
دیدارهایی به انجام  رسید. طالیی پوشان 
کاراته که فصل گذش��ته در لیگ برتر حضور داش��تند، یک بار دیگر به 
سوپر لیگ بازگش��ته اند اما برخالف دوره های گذشته، بازیکنان و کادر 

فنی این تیم را بومی ها تشکیل می دهند.

فدراسیون فوتبال جریمه شد
فدراس��یون فوتبال ایران به دلیل شرکت 
نکردن در مس��ابقات غرب آسیا با جریمه 
نق��دی روبه رو ش��د. یک��ی از اعضای این 
کنفدراس��یون تهدید کرده که در صورت 
ادامه این عدم مش��ارکت، احتمال تعلیق 
عضویت 3 فدراسیون ایران، یمن و سوریه 
در غرب آسیا وجود دارد .طبق اعالم سایت 
الکوره ،جریمه حضور نیافتن در این مسابقات بین 10 تا 30 هزار دالر است.

 تمرینات تیم فوتبال سپاهان
 روی  چمن مصنوعی 

تیم فوتبال سپاهان اصفهان به دلیل بارش 
برف در اصفهان پیش از دی��دار با داماش 
گیالن روی زمین چمن مصنوعی تمرین 
کرد.طالیی پوش��ان برای دیدار با داماش 
گیالن امید ابراهیم��ی، هافبک خود را به 
دلیل محرومیت در اختی��ار ندارند.دیدار 
تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و داماش 
گی��الن در چارچوب رقابت های هفته بیس��ت و دوم لی��گ برتر فوتبال 
باشگاه های کشور از س��اعت 14:30  امروز شنبه در ورزشگاه فوالدشهر 

اصفهان برگزار می شود.

 بی دقتی بازیکنان
 باعث شکست گیتی پسند شد

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان 
گفت: بی دقتی بازیکنان تیم باعث شکست 
 م��ا در دیدار با حفاری خوزس��تان ش��د.

رضا لک پس از شکس��ت تیم اش مقابل  
حفاری خوزس��تان در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داشت: این بازی ،بازی خوبی بود و ما 
بازی را خوب ش��روع کردیم اما در ادامه با 
 بی دقتی بازیکنان، نتیجه را از دس��ت دادیم.وی بیان داشت: من در بین 
دو نیمه به بازیکنان تذکر داده بودم که بهتر بازی کرده و از موقعیت های 

تیم استفاده کننداما  بی دقتی بازیکنان باعث شکست تیم ما شد.

مراجعه هر روزه کی روش به کفاشیان 
مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراس��یون 
فوتبال با بیان این که اول ژانویه قسط اول 
2014 کی روش بوده که به تعویق افتاده، 
 گفت: ه��ر روز ک��ی روش نزد کفاش��یان

می رود و در مورد مش��کالت مال��ی با او  
مذاکره می کند. امیر خ��ادم، معاون وزیر 
ورزش و جوانان ب��ا بیان این ک��ه انتظار 
وزارت ورزش باید این باشد که فدراسیون فوتبال هزینه چند فدراسیون 
دیگر را هم بدهد گفت: در فوتبال منابع جذب نامحدود اس��ت و هیات 

رییسه این توانایی را دارد که فدراسیون فوتبال ثروتمندی داشته باشد.

پلی به هواداران

 باشگاه ها دارای
 وب سرویس می شوند

سازمان لیگ فوتبال ایران برای برقراری ارتباط باشگاه ها با 
جامعه هواداری قرار است وب س��رویس های اختصاصی به 
باش��گاه ها واگذار کند.به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ 
برتر، مهدی تاج، نایب رییس فدراس��یون و رییس سازمان 
لیگ فوتبال ایران در نامه ای به مدیران باشگاه های کشور و 
روسای هیات های فوتبال استان با تاکید بر اجرای دقیق مفاد 
قرارداد »طرح س��امانه خدمات ارزش افزوده رسمی فوتبال 
 ایران«برخی نکاتی را یادآور ش��د که به با ه��م می خوانیم.

1- فاز اول اجرایی س��امانه های ارتباط هواداری باشگاهی 
ب��رای آمادگی اولیه بر بس��تر س��رویس های پی��ام کوتاه و 
 برای مشترکان تحت پوشش ش��رکت ارتباطات سیار ایران 
)هم��راه اول( در ح��ال حاضر ب��رای هر باش��گاه به صورت 
اختصاصی آم��اده بهره ب��رداری اس��ت. در فاز دوم س��ایر 

اپراتورهای فعال در کشور به این سامانه اضافه خواهند شد.
2- با توجه به انعقاد قرارداد مادر با اپراتورهای فعال در کشور 
توسط س��ازمان لیگ فوتبال ایران و برای یک پارچه سازی 
تمامی فعالیت ها و سرویس های قابل ارایه به جامعه هواداری 
باشگاهی و ملی و به اس��تناد آیین نامه این سازمان و قوانین 
AFC تمامی فعالیت های موجود بر بسترهای مخابراتی و 
ارتباطی صرفا از سمت این سازمان و با همکاری باشگاه های 

تحت پوشش باید انجام شود. 
3- با توجه ب��ه آمادگی س��ازمان لیگ فوتبال ای��ران برای 
واگ��ذاری »وب س��رویس «های اختصاصی باش��گاه برای 
برقراری ارتب��اط با جامعه ه��واداری و ارایه س��رویس های 
خدماتی خواهشمند است نسبت به معرفی نماینده صاحب 
صالحیت و آگاهی داشتن از دانش فنی پایه رایانه و اینترنت 
برخوردار و ترجیحا مرتبط با دپارتمان بازاریابی باش��گاه با 

معرفی نامه از سوی باشگاه به سازمان لیگ معرفی شود.
4- وب سرویس های تحویلی به صورت انحصاری و مستقل 
در اختیار باشگاه ها قرار گرفته و تمامی فعالیت های معرفی 
و جذب جامعه هواداری برای بهره برداری از سامانه خدمات 

ارزش افزوده، مالی و سازمانی بر عهده باشگاه خواهد بود.
5- با توجه به ام��کان کنترل ترافیک پیام ه��ای دریافتی و 
ارسالی توسط باشگاه، میزان جامعه هواداری، آمار ترافیک 
ارایه س��رویس های خدماتی و ارزش افزوده با همکاری هر 
باشگاه با سازمان لیگ فوتبال ایران به شماره حساب معرفی 

شده واریز می شود.

زاویه

6
جام جهانی 2022قطر در تابستان نیست

به گفته »جروم والک «مدیر اجرایی فدراس��یون جهانی فوتبال فیفا جام جهانی 2022 
قطر در فصل تابستان برگزار نخواهد شد. درتابستان دمای این شهرحدود 40 درجه است. 

به همین دلیل در ماه های بعدی که هوا در قطر خنک تر است برگزار می شود.

نتیجه تحقیق 28 ساله بر روي 3 هزار 
گروه 
و 600 زن 45 تا 64 ساله در اسکاتلند ورزش

که هرگز سیگار نکشیده بودند، نشان 
داد که عامل مرگ 51 درصد از اف��رادي که در این گروه مرده 

بودند، بیماري هاي قلبي و عروقي بود.
تحقیقات اخیر وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی، 
علت بس��یاری از مرگ و میر ها را بیماری های قلبی وعروقی 
 ناش��ی از فش��ار خ��ون ، کلس��ترول باال،اضاف��ه وزن،دیابت،

 کبد پر چرب ، استعمال مواد مخدر ، سیگار و مصرف مشروبات 
الکلی –استرس ها وفش��ار های روانی و نهایتا همگی حاصل 
عوامل اکتس��ابی)1-عدم فعالیت فیزیکی و جسمانی مستمر 
و عدم پرداختن به فعالیت های ورزشی2- عدم رعایت تغذیه 
صحیح و غیر اکتس��ابی)وجود مش��کل ژنتیکی و مادر زادی( 
دانسته است.اخیرا در یک بررس��ی در دانشگاه هاروارد امریکا 
پیاده روی تند در زنان توانس��ته آنان را تا بیش از 60 درصد از 
خطر سکته مصون نگاه دارد، مشروط بر این که پیاده روی تند 
باشد یعنی فرد بتواند صحبت کند اما نتواند آواز بخواند در این 
تحقیق مشخص شده پیاده روی می تواند تا حدود زیادی از ابتال 
به هر دو نوع سکته یعنی ایس��کمیک و هموراژیک جلوگیری 
کند ، پیاده روی ضمن افزایش متوس��ط سنی جامعه از فوت 
بسیاری از افراد مبتال جلوگیری کرده وسطح سالمت اجتماعی 

را افزایش می دهد. پدیده ورزش و تربیت بدنی در تقسیمات 
امور کشوری جزو امور اجتماعی و فرهنگی محسوب می گردد 
که شامل سه حوزه کاری می باشد: ورزش همگانی-قهرمانی 
و حرفه ای ،با عنایت به این که پیاده روی از جمله رشته های 
ورزشی همگانی اس��ت و به دلیل عالقه مندی وگستره آماری 
غالب مردم به این ورزش و انجام س��هل و دسترس��ی آس��ان 
آن با توجه به ش��رایط فیزیک��ی و س��ازگاری فیزیولوژیکی و 
 تاثیرات بسیار مفید برای سالمتی روحی ، روانی و جسمانی و 
زود ب��ازده ب��ودن آن علی الخصوص در بین س��طوح س��نی 
 میانس��االن خوش��بختانه اس��تقبال خوب��ی از ای��ن ورزش

 معجزه آس��ا می ش��ود ، لیکن به همین دلیل دولت و مجلس 
محترم در بودجه های س��نواتی ، با رویکرد س��رمایه گذاری 
پایدار اعتبارات کالنی را برای این ام��ر اختصاص می دهند و 
مقام معظم رهبری نیز در فرمایش��ات و رهنمود های خود به 
ورزش علی الخصوص ورزش همگانی تاکید اکید می فرمایند.

یکی از عوامل و الزامات غیر قابل انکار پرداختن به هر ورزشی 
در مرحله نخست وجود امکنه خاص آن ورزش می باشد چون 
 در صورت عدم وج��ود امکنه خ��اص ، قطعا ادام��ه پایدار آن

 امکان پذیر نبوده و بعد از مدتی فعالیت آن رش��ته ورزش��ی 
 قطع ویا با کاهش چشمگیر ورزشکاران مواجه خواهد شد لذا

 به همی��ن دلیل دولت ها برای اش��اعه س��المتی و ش��ادابی 

 ش��هروندان خود توجه خاصی به توسعه سخت افزاری ورزش
 می کنند.پیاده روی، ورزش��ی است که مس��ابقات قاره ای ، 
جهانی و المپیکی آن در مس��افت های 20 و50 کیلومتربرای 
آقایان و10کیلومتر برای بانوان برگزار می شود و جالب این که 
اکثر مردم عادی هم عالقه وافری به انجام این رش��ته ورزشی 
مفرح دارند و ورزشکاران زن ومرد این رشته بایستی با لباس 
وکفش ورزشی و یا حداقل غیر ورزشی ولی راحت که در حین 
 پیاده روی بتوان��د با ریتم خ��اص پیاده روی تن��د و به دور از

 سرو صداهای ناهنجارخودروها،آالینده ها و...یا عوامل مزاحم 
و موانع فیزیکی غیر ورزشی به ورزش پیاده روی بپردازند.

الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت 
ش��اخص ه��ای اح��داث 
اماکن ورزش��ی معم��وال با 
توجه ب��ه قوانی��ن ومقررات 
و ن��وع انج��ام آن ورزش 
طراحی و س��اخته می شود.

متاس��فانه در اکثر شهرهای 
کش��ور ، محلی که بتوان آن 
 مح��ل را اختصاصا پیس��ت

پی��اده روی نامیدوج��ود 
 ندارد و به ناچار ش��هروندان 
 عالق��ه من��د و حرف��ه ای و 
ای��ن  ای  حرف��ه  غی��ر 
رش��ته اکث��را در اوق��ات 
 بعدازظهر در پی��اده روها و 
خیاب��ان ها ب��ا دود و س��ر و 
صداه��ای گ��وش خ��راش 

 خودروها، ترافیک وتراکم انس��ان ها ، موانع و تقاطع ها ویا در
  پی��اده روهای پ��ارک ها ب��ه این ورزش م��ی پردازن��د ،این 
در حالی است که دیگر ش��هروندان معموال با خانواده در روی 
چمن پارک ها اس��تقرار یافته و مش��غول صرف غذا وتنقالت 
 ب��وده و به اصط��الح به اس��تراحت م��ی پردازند و نظ��اره گر
  پیاده رو ی ه��ای مرد و زنی هس��تند که از جلوی چش��مان

 آن ها می گذرد و احتماال هم انجام حرکات ورزش��ی به ویژه  
برای بانوان در این وضعیت و فضا اش��کاالت ش��رعی داش��ته 
و به خاط��ر معذوریت ه��ای اجتماعی از انج��ام آن منصرف 
می ش��وند.لذا پیش��نهاد می گ��ردد از طریق دس��تگاه های 
 اجرای��ی مرتبط مانن��د ادارات تربی��ت بدنی،ش��هرداری ها، 
 هیات های ورزش های همگانی و دو و میدانی و عالقه مندان 
س��رمایه گذار بخش خصوصی و دیگر تش��کل ه��ای عمومی 
و مردمی با نظارت و همکاری اس��تانداری ها و دستور العمل 
والزامی کردن وزارت ورزش و جوانان مح��ل هایی اختصاصا 
جهت احداث این چنین امکنه ورزش��ی اس��تاندارد تعیین و 
بعد از احداث، به صورت رایگان و یا با اخذ وجه)احداثی بخش 

خصوصی( دراختیار مردم قرارگیرد .

به بهانه تنفس اصفهان بعد از سفیدی

پیاده روی، ضامن سالمتی و شادابی جامعه 
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اجازه نمی دهیم سهم 
اصفهان از بین برود

 به بازیکن خاصی
 فکر نمی کنیم

هافبک تیم فوتبال استقالل گفت: همه مسابقات سه امتیاز دارد اما امیدوارم 
مقابل پرسپولیس بهترین بازی را انجام دهیم.

آندرانیک تیموریان پس از پایان تمرین هفته قبل اس��تقالل مقابل خبرنگار 
ژاپنی قرار گرفت و درباره دربی 27 دی  گفت: فاصله دو تیم به هم نزدیک است. 
هر بازی 3 امتیاز دارد اما امیدوارم مقابل پرسپولیس بهترین بازی را انجام دهیم 

تا 3 امتیاز را کسب کنیم.
وی افزود: پرس��پولیس تیم خوبی دارد و در این فصل نتای��ج خوبی گرفته  و 
می تواند برای هر تیمی مشکل ساز شود.تیموریان در پاسخ به این سوال که چه 
بازیکنی در پرسپولیس می تواند برای استقالل خطرناک باشد گفت: ما به تیم 
خودمان فکر می کنیم و کاری با بازیکنان حریف نداریم. باداشته هایی که داریم 
به فکر شکست پرسپولیس هستیم و این طور نیست که به بازیکن خاصی در 

پرسپولیس فکر کنیم.

رییس هیات هندبال استان اصفهان گفت: تالش داریم به هر نحوی که شده 
اجازه ندهیم سهمیه لیگ برتری هندبال اصفهان از دست برود.

فرامرز می آبادی اظهار داشت: به دلیل عدم تعهدات انجام شده، بازیکنان تیم 
هندبال مس پارس برای دریافت مطالبات خود ناچار به شکایت کردن شده اند 
زیرا نمی شود که اسپانسری برای حمایت مالی از یک تیم پیش قدم شده و پس 

از انجام توافقات الزم، از حمایت مالی تیم سرباز بزند.
وی  با توجه با آغاز تمرینات تیم و لزوم حمایت مالی تصریح کرد: تالش داریم 
سهمیه این تیم از دست نرود و هیات هندبال اصفهان و اداره ورزش و جوانان 
شهرستان فالورجان به دنبال پیدا کردن اسپانسری برای حمایت از این تیم 

هستند.
می آبادی ادامه داد:هیات هندبال اصفهان امکان حمایت مالی از تیم مس پارس 

را ندارد زیرا توان مالی هیات چنین اجازه ای را نمی دهد.

بازگشت مسی به میدان
مسی ستاره بارس��لونا که مدت ها به دلیل آس��یب دیدگی دور 
از میادین بود زمان ورود به زمین با تش��ویق بی وقفه هواداران 
کاتاالنی مواجه شود. این مهاجم که چهار بار توپ طالی جهان را 

از آن خود کرده است، بازگشت مقتدرانه ای داشت .

3 داور در رقابت های تنیس استرالیا
سه داور ایرانی در نخس��تین رقابت های تنیس آزاد سال 2014 میالدی 
 در ملبورن استرالیا قضاوت خواهند کرد. اس��امی داوران به نام های علی 
نیلی داور نشان طال ، علی کاتبی داور نشان نقره و سید عادل برقعی داور 

نشان برنز کشورمان دیده می شود.

پاریسن ژرمن یکه تاز شد
یکه تازی تیم فوتبال پاریسن ژرمن در لیگ باشگاهی فرانسه به 
جام حذفی این رقابت ها نیز کشیده شد و این تیم در رقابت های 
جام حذفی فرانسه به مهمانی تیم نه چندان مطرح برس رفته  و 

در برابر حریف خود به یک برد پرگل  5 بر 2دست یافت.

پیاده روی می تواند تا 
حدود زیادی از ابتال 
به هر دو نوع سکته 
یعنی ایسکمیک و 

هموراژیک جلوگیری 
کند ، پیاده روی 

ضمن افزایش متوسط 
سنی جامعه از فوت 

بسیاری از افراد مبتال 
جلوگیری کرده وسطح 

سالمت اجتماعی را 
افزایش می دهد

دلجویی به سبک پهلوانی 

3 قهرمان المپیکی در دیدار با دانش آموزان شین  آبادی
3 نف��ر از کش��تی گیران عن��وان دار کش��ورمان پ��س از دی��دار 
 ب��ا دانش آم��وزان آس��یب دیده حادثه ش��ین   آب��اد در ای��ن باره 
به اظهار نظر پرداختند.صادق گودرزی، احس��ان لش��گری، قاسم 
رضایی و رضا الیق با حضور در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا )س( 
 از 3 دانش آموز آس��یب دیده در حادثه آتش س��وزی سال گذشته 
شین آباد عیادت کردند. 3 ملی پوش کشتی آزاد کشورمان پس از 
این دیدار در گفت و گو با تسنیم به اظهار نظر در این زمینه پرداختند 

که در ادامه صحبت های آنان را می خوانید. 
    گودرزی: قبل از این که گوش شکسته باشم، دل شکسته 

هستم

صادق گودرزی ضمن ابراز همدردی با این 3 دانش آموز اظهارداشت: 
برای این که کمی به این کودکان در آستانه عمل جراحی روحیه داده 
و یک حرکت اجتماعی را انجام دهیم تا شاید مسووالن کمی بیشتر 
به این کودکان رسیدگی کنند، تصمیم گرفتیم راهی بیمارستان 
شویم و از این 3 دانش آموز عیادت کنیم. وی در پاسخ به این سوال 
که دلیل اشک های شما چه بود نیز گفت: من قبل از این که گوش 

شکسته باشم، یک دل شکسته هستم.

    لشگری: شرمنده ایم که دیر آمدیم
احسان لشگری نیز در این رابطه گفت: به عنوان یک ایرانی وظیفه 
داریم که به هموطن خود سر بزنیم و شرمنده هستیم که بسیار دیر 
به عیادت این دانش آموزان آمدیم. این دختران کوچک سوختگی 
زیادی داش��تند و امیدوارم که مردم دعا کنند و مس��وولین نیز با 
کمک های خود روحیه بیشتری به این کودکان بدهند تا آن ها زودتر 

با سالمتی کامل به آغوش خانواده باز گردند.

    رضایی: امیدوارم دانش آموزان آس�یب دیده شین آباد
به زندگی عادی بازگردند

قاسم رضایی دارنده مدال طالی المپیک نیز در گفت و گوبا تسنیم، 
اظهارداشت: بچه های شین آباد وضعیت خوبی نداشتند ولی خدا 
 را ش��کر اکنون بهتر هس��تند.وی افزود: امی��دوارم دانش آموزان

 آسیب دیده حادثه شین آباد بتوانند با کمک دولت به زندگی عادی 
بازگردند و تحصیالت شان را ادامه دهند.

هم اکنون درمان این دانش آموزان با هم��کاری آموزش وپرورش 
و وزارت بهداش��ت  در حال انجام است. امید که با یاری و مشارکت  

پهلوانان نیز همراه شود.

دلجویی به سبک پهلوانی

الزم باشد لیگ ها به زمان 
دیگری موکول می شوند

گودرزی / وزیر ورزش و جوانان 

به نظرم با توجه به اهمیت باالی مسابقات جام جهانی و برای حضور موفق 
ایران در رقابت های برزیل حتی اگر الزم بود لیگ ها باید به زمان دیگری 
موکول شوند.من ضمن قدردانی از تالش های کفاشیان بابت توفیق ورود به 
جام جهانی و پیشرفت فوتبال در ایران باید عرض کنم  در مورد این رشته 
در متن و حاشیه باید کارهایی صورت بگیرد که در هماهنگی وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال نتیجه بهتر 
به دس��ت آید.وی افزود: نباید 
هی��چ مش��کل و تنش��ی بین 
بخش های مختلف فدراسیون 
 فوتب��ال از جمل��ه س��ازمان

 تیم های ملی، سازمان لیگ و 
باش��گاه ها وجود داشته باشد 
تا حضوری قدرتمند در برزیل 

داشته باشیم.
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                مفاد آراء                      

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

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 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 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
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:

نساجی  صدیقه  خانم   –  92/09/27 مورخ   139260302021000879 شماره  1-رای 
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189443848 ملی  شماره  به  عبدالوهاب  فرزند  زواره  
برروی قسمتی از پالک شماره 5318 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 710/95  متر مربع خریداری رسمی از محمد صادقی 

حداد زواره .

– آقای محمد قلع گرزاده  2- رای شماره 139260302021000880 مورخ 92/09/27 
روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189485273 ملی  شماره  به  حسینعلی  فرزند 
قسمتی از پالک 1621 فرعی واقع در زواره16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
عالیشان  از رضا  خریداری رسمی  مربع  متر   191/25 به مساحت  اصفهان ششدانگ 

زواره.
 3- رای شماره 139260302021000881 مورخ 92/09/27 – آقای مهدی قربانی حبیب 
آبادی فرزند رضا به شماره ملی 1189943395 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 5443 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 294 متر مربع خریداری رسمی از رضا قربانی حبیب آبادی.

عکار   حمیدرضا  آقای   –  92/09/27 مورخ   139260302021000882 شماره  رای   -4
فرزند محمد به شماره ملی1180040163  ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
ازپالک794 فرعی واقع درزواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 234/03 متر مربع خریداری عادی از ورثه غالمرضا اکار.
برخوردار  علی  آقای   –  92/09/27 مورخ   139260302021000883 شماره  رای   -5
فرزند اکبر به شماره ملی1189532646  ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
سکینه  ازورثه  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر    306/32 مساحت  به  اصفهان 

بیگم احتشامی.
6- رای شماره 139260302021000884 مورخ 92/09/27 – آقای علی خاکسار فرزند 
علی اکبر به شماره ملی1189405083  ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالکهای 1790/1 و1791 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 383/93 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از ورثه 
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  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره     

مفاد آرا 

969 شماره 103/92/1632/58 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 وضعییت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی که مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
به مرجع  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  ، ظرف مدت یک  اخذ رسید 

قضایی تقدیم نمایند . 
1- رای شماره 1614 هیات : آقای غالمرضا فینی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
87 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199498828 و خانم صدیقه علی دادائی فرزند 
از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199520289 )  مهدی بشماره شناسنامه 144 صادره 
بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 179/50 متر مربع پالک 2038 فرعی 
ثبتی  آباد بخش 3 حوزه  از 3 اصلی واقع در معین  از 147 فرعی مفروز و مجزی شده 

آران و بیدگل 

2- رای شماره 6733 هیات : آقای عباس پور محسنی  فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 
114 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199600541 و خانم زهرا هوشنگی بیدگلی 
فرزند حسن  بشماره شناسنامه 265 صادره از کاشان   به شماره ملی 6199627393 ) 
بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 162/80 متر مربع پالک 29 فرعی از 6 
فرعی مفروز و مجزی شده از 572 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

3- رای شماره 6704 هیات : آقای علی محمد رام فرزند نجاتعلی  بشماره شناسنامه 94 
صادره از کاشان به شماره ملی 6199667522 و خانم باهره خاری آرانی فرزند ماشااله  
بشماره شناسنامه 10847 صادره از کاشان   به شماره ملی 6199148444 ) بالمناصفه ( 
در شش دانگ یکباب خانه به مساحت 116/75 متر مربع پالک 4 فرعی مفروز و مجزی شده 

از 1 فرعی از 1338 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
4- رای شماره 6677 هیات : آقای عباس حسین پور آرانی   فرزند علی بشماره شناسنامه 
178 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199447964 و خانم اشرف حسینی زاده 
ملی  به شماره  بیدگل     و  آران  از  126 صادره  شناسنامه  بشماره  آقا حسین    فرزند 
بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 180/50 متر مربع   (  6199469739
پالک 8 فرعی از 1و2و3  قسمتی از مشاعات از 1394 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
5- رای شماره 6756 هیات : آقای جعفر عربی آرانی فرزند علی محمد  بشماره شناسنامه 
353 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199390326 و خانم کبری پور امانی فرزند 
امر اله   بشماره شناسنامه 17 صادره از آران و بیدگل    به شماره ملی 6199409620 ) 
بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه به مساحت 240 متر مربع پالک 
12 فرعی از 1و2و3و7و9و10 و قسمتی از از مشاعات از 1471 اصلی واقع در اماکن  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
6- رای شماره 6769 هیات : آقای جواد عربی آرانی فرزند جعفر  بشماره شناسنامه 220 

صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199523903 و خانم زهرا امانی پور آرانی فرزند 
حسین   بشماره شناسنامه 589 صادره از آران و بیدگل    به شماره ملی 6199607139 
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 214/45 متر مربع پالک 13 فرعی از 
4و5و6 فرعی و قسمتی از مشاعات مفروز و مجزی شده  از 1471 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  مرتضی   فرزند  بیدگلی  رحیمی  ابوالفضل  آقای   : هیات   6720 شماره  رای   -7
شناسنامه 402 صادره از کاشان به شماره ملی 6199758102 در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 118 متر مربع پالک 254 فرعی از224 فرعی مفروز و مجزی شده  از 1965 

اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

8- رای شماره 6721 هیات : آقای مهدی رحیمی بیدگلی فرزند مرتضی   بشماره شناسنامه 
45 صادره از کاشان به شماره ملی 6199739620 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
116/55 متر مربع پالک 255 فرعی از224 فرعی مفروز و مجزی شده  از 1965 اصلی 

واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

9- رای شماره 6786 هیات : آقای روح اله باقرزاده آرانی  فرزند حسینعلی   بشماره 
شناسنامه 12 صادره از کاشان به شماره ملی 61996877795 در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 108/90 متر مربع پالک 7443 فرعی از 804 فرعی مفروز و مجزی 

شده  از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

10- رای شماره 6689  هیات : آقای ذبیح اله صیادی آرانی  فرزند عبد الحسین   بشماره 

شناسنامه 545 صادره از کاشان به شماره ملی 6199534654 در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 128/05 متر مربع پالک 7444 فرعی از 1245 فرعی مفروز و مجزی شده  از 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

11- رای شماره 6713 هیات : آقای نعمت اله دشتبان زاده آرانی  فرزند قدمعلی   بشماره 
شناسنامه 11305 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199153022 و خانم طیبه رعیت مقدم 
آرانی فرزند علی اکبر    بشماره شناسنامه 350 صادره از آران و بیدگل    به شماره ملی 
6199722191 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108/88 متر مربع 
پالک 1980 فرعی مجزی شده  از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران   بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
12- رای شماره 6682 هیات : آقای حسین خانی آرانی  فرزند حسن   بشماره شناسنامه 
388 صادره از کاشان به شماره ملی 6199613929 و خانم زهرا نجفی آرانی فرزند عباس    
) بالمناصفه  بشماره شناسنامه 311 صادره از کاشان     به شماره ملی 6199595017 
( در شش دانگ یک باب خانه و مغازه  به مساحت 194/28 متر مربع پالک 1194 فرعی 
از235 فرعی مفروز و مجزی شده  از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
13- رای شماره 6718 هیات : آقای مجتبی عباس زاده آرانی فرزند سید جالل   بشماره 
زینب  خانم  و  ملی 6199159942  به شماره  بیدگل  و  آران  از  11595 صادره  شناسنامه 
به کد ملی  از کاشان     دربانی آرانی فرزند حسین    بشماره شناسنامه 2641 صادره 
6199940490  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 143 متر مربع پالک شماره  1195 
فرعی از 235 فرعی  مفروز و مجزی شده  از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
14- رای شماره 6675 هیات : آقای حسین پهلوانی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 174 
صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199470214 و خانم اشرف انیسی آرانی فرزند 
محمد تقی    بشماره شناسنامه 236 صادره از آران و بیدگل    به شماره ملی 6199517024 
پالک شماره  مربع  متر   238/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   ) بالمناصفه   (
1196فرعی مفروز و مجزی شده  از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت آران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  ابوالقاسم    فرزند  آرانی  مشتاق  محسن  آقای   : هیات   6738 شماره  رای   -15
شناسنامه 130 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199683943 و خانم سمیه ابتدایی 
آرانی فرزند دین محمد   بشماره شناسنامه 769 صادره از کاشان و کد ملی 6199738845 
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 153 متر مربع پالک 1197 فرعی 
از 235 فرعی  مفروز و مجزی شده  از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
: آقای امیر حسین شکاری آرانی فرزند حسین    بشماره  16- رای شماره 6706 هیات 
به شماره ملی 6199148843 و خانم وجیهه نجفی  از کاشان  شناسنامه 10887 صادره 
پور آرانی فرزند محمد    بشماره شناسنامه 219 صادره از آران و بیدگل بشماره  ملی 
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 123/35 متر مربع   6199916301
پالک 1198 فرعی مفروز و مجزی شده  از 286 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت 

آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند رضا    بشماره شناسنامه 121  آقای علی زمینی   : 17- رای شماره 1623 هیات 
صادره از کاشان  به شماره ملی 6199611251 و خانم آبیار شیرازی فرد فرزند رحیم    
بشماره شناسنامه 115 صادره از آغاجاری بشماره ملی 5279520756  ) بالمناصفه ( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 303/10 متر مربع پالک 1199 فرعی از 280 فرعی 
مفروز و مجزی شده  از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
18- رای شماره 6685 هیات : آقای حسین باغبانزاده آرانی  فرزندعلی اکبر     بشماره 
شناسنامه 515 صادره از آران و بیدگل   به شماره ملی 6199615190 در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 161/25 متر مربع پالک شماره 1200 فرعی از 137 فرعی مفروز و 
مجزی شده  از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

19- رای شماره 6684 هیات : آقای حسین نوردی آرانی فرزند محمد    بشماره شناسنامه 
10538 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199145259 و خانم زهرا معتمدنیا فرزند محمد     
بشماره شناسنامه 393 صادره از کاشان به کد  ملی 6199670515  ) بالمناصفه ( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 160/66 متر مربع پالک 1201 فرعی از 137 فرعی مفروز و 
مجزی شده  از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

استاد محمد     بشماره  فرزند  نژاد  اهلل جنتی  آقای روح   : هیات  20- رای شماره 6688 
شناسنامه 204 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199689704 و خانم زینب خانی آرانی 

فرزند علی اکبر     بشماره شناسنامه 1320 صادره از کاشان به کد  ملی 6199927303  
) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 168/50 متر مربع پالک 1202 فرعی 
از 137 فرعی مفروز و مجزی شده  از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
21- رای شماره 1438 هیات : خانم طاهره بابازاده آرانی فرزند علی     بشماره شناسنامه 
6306 صادره از آران و بیدگل   به شماره ملی 6199225244 در شش دانگ یک باب خانه 
از  از 323 فرعی  به مساحت 264/10 متر مربع پالک 917 فرعی مفروز و مجزی شده  

2645اصلی واقع در وشاد آران    بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

22- رای شماره 1633 هیات : آقای روح اهلل فردی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 
صادره از آران و بیدگل   به شماره ملی 6199731182 و خانم زینب دانه گردی فرزند حبیب 
اهلل بشماره شناسنامه 493 صادره از آران و بیدگل بشماره  ملی 6199723627 ) بالمناصفه 
( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 101/25 متر مربع پالک 918 فرعی از 343 فرعی 
مفروز و مجزی شده  از 2645 اصلی واقع در وشاد  آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

23- رای شماره 6691 هیات : آقای حسین فردی آرانی فرزند علی  بشماره شناسنامه 308 
صادره از کاشان    به شماره ملی 61995322877 و خانم زهره دالوریان آرانی  فرزند سیف 
اهلل بشماره شناسنامه 65 و کد ملی 6199589963 صادره از آران و بیدگل ) بالمناصفه ( در 
شش دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 76/60 متر مربع پالک 919 فرعی از 340 فرعی 
مفروز و مجزی شده  از 2645 اصلی واقع در وشاد  آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

: آقای رضا خاکی آرانی  فرزند اسمعیل  بشماره شناسنامه  24- رای شماره 6709 هیات 
539 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199597591 و خانم ناهید عطاران فرزند رحمت 
 ) بالمناصفه   ( بیدگل   از آران و  اهلل بشماره شناسنامه 321  کد ملی 6199623088صادره 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/15 متر مربع پالک 4566 فرعی از 752 فرعی 
مفروز و مجزی شده  از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاران  آران   بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 

25- رای شماره 6695 هیات : آقای علی فرهادیان آرانی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 91 
صادره از آران و بیدگل   به شماره ملی 6199493974 و خانم اعظم احمدی فرد فرزند عباس  
بشماره شناسنامه 18 صادره از آران و بیدگل بشماره  ملی 6199529383 ) بالمناصفه ( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 172/75 متر مربع پالک 4567 فرعی مفروز و مجزی 
شده شماره 186 فرعی   از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  آران   بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
26- رای شماره 6744 هیات : آقای مهدی قاسم زاده نوش آبادی فرزند دخیل  عباس  بشماره 
شناسنامه 117 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199891295 در شش دانگ یک باب خانه 

به مساحت 103/50 متر مربع پالک 349 فرعی مفروز و مجزی شده  از 43 اصلی واقع در 
غیاث آباد نوش آباد   بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  فرزند حسن    آبادی   نوش  رزاقی  اکبر  علی  آقای   : هیات   6690 27-رای شماره 
شناسنامه 61 صادره از آران و بیدگل     به شماره ملی 6199832515 در شش دانگ یک باب 

انباری به مساحت 710/25 متر مربع پالک 350 فرعی از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش 

آباد   بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
28-رای شماره 6740 هیات : آقای حسن دین دارنوش آبادی  فرزند علی   بشماره شناسنامه 
از کاشان    به شماره ملی 6199326547 در شش دانگ یک باب ساختمان   4862 صادره 
مسکونی مشتمل بر مغازه  به مساحت 41/50 متر مربع پالک 351 فرعی از 43 اصلی واقع 

در غیاث آباد نوش آباد   بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 92/10/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/11/7 

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

مفاد آرا 

968 شماره 103/92/1632/57 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 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  که مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 
قانون  موضوع  هیات   92/9/11 مورخ   139260302013001506 رای شماره  1-برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقای سید ضیاء  مالکانه بالمعارض متقاضی  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  حوزه 
موسوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 1719 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1128906422 در ششدانگ یکبابخانه مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 
اصلی به مساحت 228 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

خریداری عادی از آقای محمد حبیبی فرزند مصیب محرز گردیده است . 
2- برابر رای شماره 139260302013001507 مورخ 92/9/11 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صفائی 
میاندشتی فرزند محمد اسماعیل  به شماره شناسنامه 4 صادره از بوئین و میاندشت  
به شماره ملی 6219683056 در ششدانگ یکباب خانه مفروز و ومجزی شده از پالک 
936 فرعی از 237 اصلی  به مساحت 148/20 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 
ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای محمد گگونانی  فرزند ابراهیم محرز گردیده است. 
3- برابر رای شماره 139260302013001508 مورخ 92/9/11 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود 
باتوانی فرزند عزت اله   به شماره شناسنامه 35 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129612589 در ششدانگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 256/1 فرعی از 
237 اصلی به مساحت 124/20 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

خریداری عادی مع الواسطه از غالمعلی اصالنی فرزند فرج اله محرز گردیده است. 
4- برابر رای شماره 139260302013001509 مورخ 92/9/11 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
آقای رضا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک  ثبت  ثبتی حوزه 
ولیانی فرزند صفدر    به شماره شناسنامه 54 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129573230 در ششدانگ یکبایب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 
اصلی به مساحت 232/90 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر  بخش 13 ثبت 
اصفهان خریداری عادی از آقای حسینعلی روستائی فرزند محمد رضا محرز گردیده 

است. 
5- برابر رای شماره 139260302013001510 مورخ 92/9/11 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
از  جواد الچینانی آخوره علیائی فرزند رسول    به شماره شناسنامه 1701 صادره 
مجزی  و  مفروز  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1128847019  به شماره  فریدونشهر 
فریدونشهر  در  واقع  مربع  متر   184 به مساحت  اصلی   238 از  1فرعی  پالک  از  شده 
بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی آقای رضا قلی مقدسی فرزند غالمحسین  محرز 

گردیده است. 
6- برابر رای شماره 139260302013001514 مورخ 92/9/16 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه حبیبی آخوره سفالئی 
فرزند جلیل به شماره شناسنامه 3256 صادره از تهران  به شماره ملی 0035383356  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی  از 231 اصلی 
به مساحت 336/10 متر مربع واقع در وحدت آباد بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع 

الواسطه از خانم جهان عسگری فرزند حسین علی محرز گردیده است. 
7- برابر رای شماره 139260302013001515 مورخ 92/9/16 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
فرزند  احمدی  اسماعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک  ثبت 
عبدالحسین  به شماره شناسنامه 18 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129561402  در 
ششد انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی  از 231 اصلی به مساحت 114 
متر مربع واقع در وحدت آباد بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حسن نامداری 

فرزند محمد عبداله محرز گردیده است. 
8- برابر رای شماره 139260302013001516 مورخ 92/9/16 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حبیبی فرزند صفدر  به 
شماره شناسنامه 43 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129542998  درسه دانگ مشاع  
از 231 اصلی به مساحت  از پالک 12 فرعی   انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده  ششد 
336/10 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از 

خانم جهان عسگری فرزند حسین علی  محرز گردیده است. 
شماره  اصالحی   رای   92/3/6 مورخ   139260302013000552 شماره  رای  برابر   -9
139260302013001524 مورخ 92/9/18 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله عباسی فرزند محمد   به شماره شناسنامه 
1716 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1128906392  در ششد انگ یکباب خانه مفروز 
و مجزی شده از پالک 1 فرعی  از 231 اصلی به مساحت 199/11 متر مربع واقع در وحدت 
آباد بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه از آقای حسن رشیدی فرزند عبدالعلی 

محرز گردیده است. 
10- برابر رای شماره 139260302013001526 مورخ 92/9/18 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد اسپنانی فرزند فتحعلی   
ششد  در    1129605426 ملی  شماره  به  فریدونشهر   از  صادره   97 شناسنامه  شماره  به 
انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی  از 231 اصلی به مساحت 141/10 
متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقایان 
میرزامحمد  فرزند  محمدی  آقا  میرزا  آقای  و  صفدر  فرزاندان  حبیبی  حسین  و  غالمحسین 

محرز گردیده است. 
11- برابر رای شماره 139260302013001527 مورخ 92/9/18 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین اله قائدی دهسوری 
فرزند خداداد  به شماره شناسنامه 654 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129073531  
در ششد انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی  از 227 اصلی به مساحت 
اصفهان  ثبت   13 بخش  فریدونشهر  سفلی   دهسور  روستای  در  واقع  مربع  متر   454/10

خریداری عادی از آقای کریم ربیعی فرزند محمد محرز گردیده است. 

12- برابر رای شماره 139260302013001528 مورخ 92/9/18 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هوشنگ باتوانی فرزند قنبر علی   
به شماره شناسنامه 20 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129608281  در ششد انگ 
یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی  از 238 اصلی به مساحت 178/10 متر 
مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای علی اسپنانی فرزند 

حسین قلی  محرز گردیده است. 

قانون  موضوع  هیات   92/9/18 مورخ   139260302013001529 شماره  رای  برابر   -13
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد رحیمی 
ملی  شماره  به  فریدونشهر   از  صادره   6877 شناسنامه  شماره  به  اله     نعمت  فرزند 
1128879115  در ششد انگ یکباب خانه  بمساحت 125/60  متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 243 فرعی  از 237 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

بموجب سند رسمی از ورثه قربانعلی ملیانیان  محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  هیات   92/9/19 مورخ   139260302013001530 شماره  رای  برابر   -14
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مرضیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
شماره  به  فریدونشهر   از  صادره   211 شناسنامه  شماره  به  حسین     فرزند  ملیانیان 

ملی 1129580954  درپنج دانگ مشاع از  ششد انگ یکباب خانه به مساحت 64/90 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 227 فرعی ار 237 اصلی  واقع در فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع الواسطه  از آقای محمد توازهی فرزند حیدر محرز 

گردیده است. 
15- برابر رای شماره 139260302013001531 مورخ 92/9/20 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا باتوانی فرزند 
محمد   به شماره شناسنامه 180 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129583570  در 
ششد انگ یکباب  مغازه به مساحت 48/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 388 
فرعی از 237 اصلی  واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای 

محمد باتوانی و خانم گیسو قالنی   محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  هیات   92/9/20 مورخ   139260302013001532 شماره  رای  برابر   -16
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
علیرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
باتوانی فرزند محمد    به شماره شناسنامه 180 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
1129583570  در ششد انگ یکباب خانه مفروز و مجزی شده از پالک 388 فرعی  از 237 
اصلی به مساحت 148/90 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

عادی از آقای محمد باتوانی و خانم گیسو قالنی   محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  هیات   92/9/20 مورخ   139260302013001533 شماره  رای  برابر   -17
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه روستائی 
ملی  شماره  به  فریدونشهر   از  صادره   6 شناسنامه  شماره  به  رضا     محمد  فرزند 
1129569810 در دو دانگ مشاع از  ششد انگ یکبایب خانه به مساحت 206/30  متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی  از 231 اصلی  واقع در وحدت آباد فریدونشهربخش 
13 ثبت اصفهان خریداری عادی  مع الواسطه از آقای محمد رضا قدسی فرزند میرزا قلی 

محرز گردیده است. 
18- برابر رای شماره 139260302013001534 مورخ 92/9/20 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی حسینی فرزند 
علی اکبر    به شماره شناسنامه 42 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129561641  در 
ششد انگ یکباب خانه بمساحت 206/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از  پالک  2 فرعی  
از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی مع 

الواسطه  از آقای محمد رضا قدسی فرزند میرزا قلی  محرز گردیده است. 
19- برابر رای شماره 139260302013001535 مورخ 92/9/20 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  اسپنانی  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت 
فتحعلی     به شماره شناسنامه 97 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129605426  در 
ششد انگ یکباب خانه  مفروز و مجزی از پالک  12 فرعی  از 231 اصلی بمساحت 220/20  
متر مربع  واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از بانو 

گالب حسینی فرزند علی حسین   محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  هیات   92/9/20 مورخ   139260302013001536 شماره  رای  برابر   -20
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
رحیمی  محمد  علی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
ملی  شماره  به  فریدونشهر   از  صادره   27 شناسنامه  شماره  به  قلی       حیدر  فرزند 
1129530116  در ششد انگ یکباب خانه  بمساحت 228/85  متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1 فرعی از 238 اصلی  واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی 

از آقای حیدر قلی رحیمی آخوره فرزند غالمحسین محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  هیات   92/9/20 مورخ   139260302013001537 شماره  رای  برابر   -21
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
متقاضی خانم سمیه اصالنی  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  حوزه 
ملی  به شماره  فریدونشهر   از  337 صادره  به شماره شناسنامه  قلی       حیدر  فرزند 
مربع    متر   200 مساحت  به  خانه  یکبایب  انگ  ششد  مشاع   دانگ  درسه    1129887979
ثبت  فریدونشهر بخش 13  از 238 اصلی   واقع در  از پالک  1 فرعی   مفروز و مجزی 

اصفهان خریداری عادی شهرداری فریدونشهر  محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  هیات   92/9/26 مورخ   139260302013001538 شماره  رای  برابر   -22
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله سپیانی 
فرزند عیدی محمد      به شماره شناسنامه 6886 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
1128879204  در  سه دانگ مشاع ازششد انگ یکبایب خانه  بمساحت 200متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238   اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

خریداری عادی از شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  هیات   92/9/26 مورخ   139260302013001539 شماره  رای  برابر   -23
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رجبعلی 
ناگلیانی فرزند علی      به شماره شناسنامه 201 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 
1129569411  در یک دانگ مشاع از ششد انگ یکباب خانه  بمساحت 64/90  متر مربع  
مفروز و مجزی از پالک  277 فرعی  از 237 اصلی  واقع در فریدونشهر بخش 13ثبت اصفهان 

خریداری عادی از آقای علی آقا ناگلیانی فرزند اسد اله    محرز گردیده است. 
24- برابر رای شماره 139260302013001541 مورخ 92/9/26 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حسین جدیدی فرزند رضا 
قلی      به شماره شناسنامه 129 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129551032  در 
ششد انگ یکباب مغازه بمساحت 15/30  متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 227 فرعی 
از 237 اصلی واقع فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری رسمی از ورثه آقای خسرو 

میر معنائی فرزند علی    محرز گردیده است. 
25- برابر رای شماره 139260302013001546 مورخ 92/9/26 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یحیی چییانی فرزند جعفر 
قلی      به شماره شناسنامه 1185 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1128901021  در 
ششد انگ یکباب خانه بمساحت 614/30  متر مربع  مفروز و مجزی شده از پالک  1 فرعی  
از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای 

قنبر علی جعفری فرزند علی نقی  محرز گردیده است. 
26- برابر رای شماره 139260302013001548 مورخ 92/9/26 هیات موضوع قانون تعیین 
ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی اصالنی فرزند 
غالمرضا      به شماره شناسنامه 3399 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1128863995  
در ششد انگ یکباب بمساحت 180/50  متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 272 فرعی 
از 237 اصلی   واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای نجفقلی 

اصالنی فرزند غالمرضا    محرز گردیده است. 

27- برابر رای شماره 139260302013001573 مورخ 92/9/27 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مظفر       فرزند  گگونانی  آقای حسن  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
به شماره شناسنامه 119 صادره از فریدونشهر  به شماره ملی 1129606740  در ششد انگ 
یکباب خانه  و مغازه متصله به مساحت 65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  153 فرعی  
از 237 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقای حسنعلی 

گوگونانی فرزند عبدالعلی    محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  هیات   92/8/20 مورخ   139260302013001393 شماره  رای  برابر   -28
ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید شفیع هاشمی 
از فریدونشهر  به شماره ملی  چقائی فرزند سید مهدی  به شماره شناسنامه 604 صادره 
1128978611  در ششد انگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب از چاه عمیق اشتراکی 
به مساحت 278664 متر مربع مفروز و مجزی از پالک  1 فرعی  از 227 واقع در روستای 
دهسورسفلی فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری عادی از آقایان امامقلی حیدری و 
محمد خداپرست و پرویزحیدری دهسوری   و ورثه حاج پرویز حیدری  محرز گردیده است. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 92/10/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/11/6 
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 واژه هایی که نباید هرگز
 به همسر خود بگویید

در میان زوج ها استفاده غلط از واژه ها بسیار رواج دارد. بسیاری از آن ها 
نمی دانند به مرور زندگی خود و روحیه طرف را نابود می کنند و برخی 
واژه یا عبارت های تلخ را به طور مکرر تکرار می کنند. انسان ها شاید این 
کلمات را فراموش کنند، اما تاثیرات روحی آن را فراموش نمی کنند. زخم 
بعضی حرف ها حتی پس از عذرخواهی نیز ترمیم نمی ش��ود. متاسفانه 
انسان نمی تواند لحظه های سخت خود را به راحتی فراموش کند. برای 
همین است که بعضی از آدم ها حتی سال ها بعد خاطره حرف زشتی که 
به او گفته اید را برایتان تعریف می کنند و متوجه می شوید تا چه اندازه 

این حرف برایشان سنگین بوده که تاکنون در دل نگه داشته اند.
در این جا چند واژه یا عبارت بسیار س��اده را نام برده ایم که تقاضا داریم 

هرگز به همسر یا فرد موردعالقه خود نگویید.

هرگز
در زندگی زناشویی نباید از واژه »هرگز« در مقابل همسر خود استفاده 
کنید. وقتی همسر شما می خواهد کاری انجام دهد این واژه را استفاده 

نکنید زیرا موجب برانگیخته شدن حس ناامیدی در او می شود.

همیشه
»همیشه« یکی از واژه های خطرناک زندگی زناشویی است. وقتی این 
واژه را به کار می گیرید گویا به طور غیر مس��تقیم به طرف می گوید او 
 همیشه کار اش��تباه انجام می دهد و این شما هس��تید که درست فکر

 می کنید و تصمیم می گیرید. »همیشه« بار »همه« یا »هیچ« دارد. از 
آن پرهیز کنید.

تنفر
»تنفر« به طور ذاتی بار منفی دارد. »تنفر« کلمه بسیار سنگینی است. 
زخم این واژه بس��یار عمیق است. بسیاری از زن و ش��وهرها از این واژه 
برای کارهای یکدیگر اس��تفاده می کنند. در واقع از س��نگینی این واژه 
سوءاستفاده می کنند تا خواسته های خود را به طرف مقابل تحمیل کند. 
اما این کار عالوه بر این که غیر اخالقی اس��ت، ناراحتی های عمیقی در 

روحیه طرف هم ایجاد می کند.

چاق
با تکرار واژه »چاق« در گوش همس��ر خود، او الغر نمی ش��ود. به جای 
اس��تفاده از این واژه منفی که بار تمس��خرآمیز دارد به او کمک کنید با 
ورزش و رژیم الغر شود. برخی ها فکر می کنند این قدر این را می گویم 
تا به خودت بیایی و الغر ش��وی. اما این طور نمی شود. فقط به او لطمه 

روحی وارد می کنید.

احمق / گنگ
 توهی��ن به ش��عور ط��رف مقابل به هی��چ عن��وان ایده خوبی نیس��ت. 
به طور کلی مس��خره کردن دیگران بسیار غیراخالقی اس��ت. اما زن و 
شوهرها باید بیشتر مراقب باشند تا به شعور و سطح درک یکدیگر توهین 
نکنند. در ضمن، اگر آن ه��ا خنگ و گنگ و احمق بوده اند که با ش��ما 

ازدواج نمی کردند!

تنبل
با گفتن واژه تنبل نمی توانید کسی را مجبور کنید که زرنگ شود. تکرار 
این واژه باعث می شود طرف خودش هم باور کند تنبل است و اوضاع از 

آن چه بوده وخیم تر هم خواهد شد.

از تو یاد گرفته …
اگر فرزند ش��ما کاری انجام می دهد که اعصاب ش��ما را به هم می ریزد 
و اصال تحمل آن را ندارید، فورا انگش��ت اتهام به سمت همسر خود دراز 

نکنید که او این کارها را از تو یاد گرفته است.

این زشت / بی ارزش است
آیا شده اس��ت برای کس��ی کار خوبی انجام دهید و او در عوض تشکر، 
کاری انجام دهد که موجب ناراحتی شما بشود؟ شاید شما از دست پخت 
یا زیورآالت او خوش��تان نیاید اما دلیلی ندارد برای خالی کردن حرص 
 خود با او رفتاری زننده داشته باش��ید. همیشه تشکر و احترام گذاشتن 

به آدم ها نتیجه بهتر دارد. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

این مشکل من نیست
 هنگامی که با کس��ی ازدواج می کنید مش��کالت او، مش��کالت ش��ما 
می شود و برعکس. ازدواج یعنی ش��راکت در همه چیز. به جای این که 
خود را از مشکالت همسر خود دور کنید باید به او کمک کنید تا آن ها را 
هر چه س��ریع تر برطرف کند. گفتن این که این مشکل من نیست هیچ 
مفهومی ندارد و نتیجه ای جز سرد شدن رابطه در انتظار شما نخواهد بود.

عجله کن!
هیچ کس دوست ندارد این واژه را بش��نود. تقریبا همه می دانیم وقتی 
دیر شده اس��ت باید عجله کنیم و همه تالش خود را در این راستا انجام 
می دهیم. بنابراین تکرار ای��ن واژه فقط باعث اس��ترس و ایجاد فضای 

منفی می شود.
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دانستنی 

مهارت

شرکت گوگل با همکاری شرکت های خودروسازی آئودی، 
هوندا و جی ام، ائتالف آزاد خودرویی را تش��کیل داده است 
و سیس��تم عامل منبع باز اندروی��د را وارد تمام خودروهای 

جدید می کند.
ائت��الف آزاد خودرویی، سیس��تم عامل اندروی��د را به یک 
اس��تاندارد متداول برای رایانه های داخل خ��ودرو تبدیل 
می کند و 700 هزار اپلیکیش��ن موج��ود خودرویی را وارد 

داشبوردها خواهد کرد.
این ائتالف با هدف تس��ریع ن��وآوری خودروها ب��ا رویکرد 

دسترسی پذیری و شخصی سازی فعالیت می کند.
با وج��ود یک رایان��ه اندروی��دی در داش��بورد اتومبیل ها، 
رانندگان می توانند به نامه های الکترونیکی، اپلیکیشن ها 
 و موس��یقی که در دستگاه تلفن هوش��مند خود وجود دارد

 به طور مستقیم از داشبورد خود دسترسی پیدا کنند. 
همچنین انتظ��ار م��ی رود که برخ��ی از اش��کال فناوری 
 تشخیص صوتی نیز برای کنترل بدون استفاده از دست نیز

 به کار گرفته شود. 
بی تردید ناوبری جی پی اس نیز بخش��ی از این ویژگی ها را 

تشکیل خواهد داد.
 ای��ن اق��دام ش��بیه ائت��الف دس��تگاه ه��ای آزاد گ��وگل 
 در س��ال 2007 برای ترویج سیس��تم عام��ل اندروید برای

 تلفن های هوشمند است.
 این ائتالف نیازمند اعضایی است که توافق کنند محصوالت 
ناس��ازگار با اندروید تولید نم��ی کنند و هم��واره روی این 

سیستم عامل تمرکز می کنند.
 این ائتالف درحال حاضر 80 عضو دارد و موجب شده است 

که اندروید محبوب ترین سیس��تم عامل ب��رای تلفن های 
هوشمند باشد.

 گوگل این مس��اله را در نمایش��گاه محصوالت الکترونیک
 الس وگاس اعالم کرد که از س��ه ش��نبه 17 دی ماه برگزار 

شده است.
پاتریک بردی مدیر مهندس��ی اندروید گوگل در این رابطه 
 گفته اس��ت که ام��روز میلیون ها نف��ر از م��ردم تلفن ها و 
تبلت های اندرویدی خ��ود را به اتومبیل ها م��ی آورند اما 
 هنوز تجربه رانندگی سیس��تم عاملی را که ب��رای اتومبیل

 نوشته شده باشد ،ندارند.
 در صورتی که ای��ن اتفاق رخ دهد اجرای اپلیکیش��ن های 
محبوب در اتومبیل و کنترل آن از روی داش��بورد بس��یار 

عالی خواهد بود.
اپل پیش از این با همکاری شرکت هایی چون بی ام دابلیو، 
دایملر، مرس��دس و هوندا ت��الش می کند داش��بوردهای 
هوش��مندی که دارای سیستم عامل iOS هس��تند تولید 
 کند ت��ا ای��ن اتومبی��ل ها با سیس��تم عام��ل آی پ��د ها و

 آی فون ها کار کند.

آمارهای جهانی نشان می دهد که با وجود کاهش محبوبیت 
سیگار در بسیاری از نقاط دنیا همچنان تعداد افراد سیگاری 

رو به افزایش است.
آمارها از 187 کش��ور جهان حاکی از آن اس��ت که در سال 
 2012 میالدی، 967 میلیون نفر روزانه س��یگار کشیده اند

 در حالی که این آمار در سال 1980 میالدی 721 میلیون نفر 
بوده است.کارشناس��ان معتقدند با باال رفتن جمعیت جهان 
و دو برابر ش��دن آن طی 50 س��ال اخیر دور از انتظار نیست 
 که تعداد بیش��تری از افراد به استعمال س��یگار روی آورند.

در بررسی های آماری همچنین مش��اهده می شود چندین 
سال های اخیر بیشتر با افزایش تعداد مصرف کنندگان سیگار کش��ور بزرگ جهان همچون بنگالدش، چین و روسیه طی 

روبه رو بوده اند.
 طبق بررسی های موسسه ارزیابی سالمت دانشگاه واشنگتن، 
باالترین آمار استعمال س��یگار مربوط به کشورهای در حال 

توسعه است.
همچنین برخی کش��ورها همچ��ون کانادا، ایس��لند، نروژ و 
مکزیک توانسته اند با اتخاذ اقداماتی میزان مصرف سیگار را 

در میان مردمشان کاهش دهند.
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت )WHO( معتقدند با 
اتخاذ سیاست هایی همچون افزایش مالیات سیگار می توان 
س��االنه جان میلیون ها نفر را که قربانی س��یگار می ش��وند، 

نجات داد.

خودروهایی با سیستم عامل اندروید وارد بازار می شوند

سالمتتعداد افراد سیگاری جهان چه قدر است؟

عکس نوشت

مهر مادری 

برای جلوگیری از سیاه شدن موز، سیب و قارچ، چاره کار 
استفاده از چند قطره لیموترش است.

جلوگیری از سیاه شدن سیب، موز و قارچ
بیش��تر خانم های خانه دار از سیاه ش��دن و تغییر رنگ 
قارچ یا س��یب پس از شست وشو یا س��یاه شدن آن به 
دلیل ماندن آن در یخچال ش��کایت دارند. برای س��یاه 
نش��دن س��یب زمینی تنها کافی اس��ت پس از پوست 
کندن و خالل یا ریز کردن آن مق��داری آب ولرم را در 
ظرفی بریزید و یک قاش��ق چایخوری س��رخالی نمک 
به آن بیفزایید و تا زمان اس��تفاده، س��یب زمینی ها را 
در آب نمک نگه دارید. نمک موج��ود در آب، هم باعث 
 مزه دار شدن سیب زمینی می ش��ود و هم از پس دادن 

ویتامین های سیب زمینی به آب جلوگیری می کند.
برای جلوگیری از سیاه شدن موز، سیب و قارچ، چاره کار 
استفاده از چند قطره لیموترش است. کافی است پس از 
پوست کندن و قاچ کردن این مواد آن ها را در کاسه ای 
بریزید و مقدار کمی حدود نصف یک لیموترش کوچک 
آب لیم��وی ت��ازه روی آن بچکانید و ظ��رف را طوری 
 تکان دهید که تمام مواد به آب لیمو آغشته شود. حال

می توانید با خیال راح��ت قارچ را با هم��ان رنگ اولیه 
 خود در فریزر قرار دهید و با موز و سیب خود نیز ساالد

 میوه ای درست کنید که سیاه نشود.

روش درست شکستن نارگیل
برای شکس��تن نارگیل به این صورت عمل کنید، ابتدا 
 الیاف آن را کام��ال از نارگیل جدا کنی��د، روی نارگیل

 حفره هایی وجود دارد آن قس��مت را س��وراخ کنید و 
ش��یره داخل نارگیل را کامال از آن خارج کنید. سپس 
نارگیل را داخل تابه قرار دهید و بگذارید چند دقیقه با 
حرارت باال بپزد بعد از این زمان صبر کنید تا پوست آن 
سرد شود. س��پس با یک ضربه چکش پوست نارگیل را 

از آن جدا کنید.

گرفتن آب میوه
 در نظر داش��ته باش��ید که وقتی می خواهید آب میوه 
 بگیرید ب��ه مقدار مص��رف تهی��ه کنید؛ زی��را مثال اگر 
آب هویج بماند، تلخ و اگر آب س��یب مدتی بماند سیاه 

می شود.
اگر می خواهید از آب میوه ای اس��تفاده کنید که در آن 
فصل وجود ندارد، می توانید در فصلی که آن میوه وجود 
دارد، آن را ذخیره کنید. به این صورت که آب میوه مورد 
نظر را درون قالب یخ بریزید و در فریزر قرار دهید. سپس 
آن را از قالب جدا کنید و درون کیس��ه پالستیکی قرار 
دهید و همچنان داخل فریزر نگهدارید تا در زمان مورد 
نظر یکی از این قالب ها را درون لیوان شربت بیندازید و 

از آن استفاده کنید.

۲ نکته درباره گردو
اگر می خواهید طوری پوست گردوی سبز را از آن جدا 
کنید که دست تان سیاه نش��ود، داخل ظرف پر از آب، 
پوست گردو را بکنید. اگر می خواهید مغز گردو را سالم 
از پوست آن جدا کنید، گردوها را یک شب تمام، داخل 
آب نمک خیس کنید، س��پس به آرامی پوس��ت آن را 

بشکنید و مغزگردو را بیرون بیاورید.

 بهترین چای گیاهی
 برای کودکان خردسال

والدینی که به صورت 
مداوم در ط��ول روز 
قه��وه  ی��ا  چ��ای 
بای��د  می نوش��ند، 
بدانند که نحوه تهیه 
چای ب��راي کودکان 

متفاوت است.
س��یمین عس��گري 
تغذی��ه  متخص��ص 
گفت: نوش��یدن بیش��تر از ۴ فنجان چای یا قهوه در 
طول روز بی تردید می تواند مضر باشد و منجر به ایجاد 
عارضه »روماتیس��م مفصل«در زنان شود.وی با بیان 
این که کودکان به تقلید از پدر و مادر خود به نوشیدن 
چای اصرار می ورزند عنوان کرد: اگر والدین در خانه 
به صورت مداوم چ��ای یا قهوه می نوش��ند، کودکان 
هم به تقلی��د از والدین خ��ود اصرار بر نوش��یدن آن 
خواهند داشت و از این رو نوشیدن چای به دلیل وجود 
»کافئین« باعث بی اش��تهایی کودک و کاهش وزن 
آنان خواهد ش��د.این متخصص تغذیه با بیان این که 
کدام چای برای کودکان مناسب اس��ت افزود: چای 
س��فید، بهترین جایگزین بوده و به دلیل سفید بودن 
رنگ آن بیشترین مقدار »آنتی اکسیدان« و کمترین 
مقدار کافئین را دارا است.وی به نحوه دم کردن چای 
اشاره کرد و گفت: یکی از بهترین روش تهیه چای، قرار 
دادن قوری روی حرارت کم به مدت ۴ دقیقه است تا 

اثرات جانبي کمتري داشته باشد.

 ۴ ترفند
 مهم در خانه داری
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اغل��ب م��ردم در مواقع 
بروز س��ردرد، بدن درد 
یا احتقان سینوس ها به 
تنها گزین��ه ای که روی 
می آورند، مصرف قرص 
اس��ت،  اس��تامینوفن 
بدون آن ک��ه از مضرات 
 مص��رف زی��اد آن آگاه 

باشند.
FDA( در گزارش��ی  س��ازمان غ��ذا و داروی امری��کا )
اع��الم کرده اس��ت که به ط��وری کل��ی اس��تامینوفن جزو 
 بی��ش از 600 داروی نس��خه ای و غیرنس��خه ای پرمصرف

 است.
بنابر گزارش هلث دی نیوز، س��ازمان غذا و داروی امریکا در 
مورد مقدار مجاز مصرف این داروی مسکن توجه به دو توصیه 

را ضروری می داند.
این س��ازمان  تاکید دارد که با رعایت این دو اصل می توانید 
مطمئن شوید که بیش از اس��تاندارد تعیین شده از این دارو 

مصرف نکرده اید. 

      این دو توصیه مهم 
1- افراد بزرگس��ال نبای��د روزانه بی��ش از ۴000 میلی گرم 

استامینوفن مصرف کنند.
2- از مصرف همزمان چندین داروی غیرنسخه ای یا نسخه ای 

حاوی استامینوفن باید خودداری شود.
در هر حال همه م��ی دانیم خود درمانی می تواند آس��یب زا 
باش��د ضمن اینکه توجه به تاریخ داروهای کن��ج گنجه نیز 

ضروری است.

اولی��ن تردمیل��ی که با 
عین��ک گ��وگل کنترل 
می ش��ود و به کاربران 
ای��ن ام��کان را م��ی 
 ده��د ک��ه بازخ��ورد

 تمری��ن ه��ای روزان��ه 
خود را دریاف��ت کنند، 
درنمایشگاه محصوالت 
الکترونیک الس وگاس 

به نمایش گذاشته می شود.
این تردمی��ل که توس��ط ش��رکت تکنوجیم تولی��د کننده 
 تجهیزات ورزش��ی و تناس��ب اندام عرضه ش��ده ب��ه کاربر 
 عینک گ��وگل ای��ن ام��کان را م��ی دهد ک��ه با اس��تفاده
  از فرم��ان ه��ای صوتی س��رعت تردمی��ل خ��ود را کنترل

 کند.
 این کاربران همچنین می توانند اطالعات دویدن خود را روی 
 دس��تگاه خود دریافت کرده و با یک مربی شخصی از طریق 

وب کم ارتباط برقرار کنند.
این سیس��تم براس��اس ی��ک پلتف��ورم مبتنی ب��ر اندروید 
 برای تجهی��زات تمرینی قلبی به نام یونیتی س��اخته ش��ده

 است. 
وقتی کاربر به این دس��تگاه وصل می ش��ود تم��ام اطالعات 
عملکرد آن ها وارد یک پلتفورم رایانش ابری به نام ابر سالمتی 
من متصل می شود و دنبال کردن پیشرفت کاربر طی زمان 

را فراهم می کند.
اما ش��ما می توانید حتی بدون این تشریفات و بروی گلیمی 
6 متری بهتری��ن حرکات آمادگی جس��مانی را انجام دهید. 

اگر بخواهید!

در هنگام بارش برف و 
به دنبال آن پارو کردن 
برف ها افراد باید موارد 
احتیاط��ی خ��اص را 
رعایت کنن��د و انجام 
ای��ن کار ب��رای برخی 
از اف��راد ممنوعی��ت 

پزشکی دارد.
همزمان ب��ا بارش برف 
اکثر افراد پس از اتمام بارش به س��رعت به فکر پارو کردن 
برف ها ب��رای ایمنی رفت و آم��د و جلوگی��ری از تخریب 

ساختمان ها می افتند.
گفتنی است: پزشکان هشدار می دهند که افرادی که دچار 
بیماری های قلبی-عروقی و یا داش��تن س��ابقه حمله های 
قلبی- س��کته مغ��زی، وجود بیم��اری س��رماخوردگی، 
 عفونت گوش میانی و به دنبال آن ایجاد مشکل سرگیجه 
پ��ارو  ب��رف   در هن��گام راه رفت��ن هس��تند؛نباید 

کنند.
همین طور افرادی که دچار پوکی اس��تخوان و یا س��ابقه 
شکستگی عضوی از بدن بوده اند از انجام عمل پارو کردن 

برف باید جدا خودداری کنند.
افرادی که می خواهند برف ها را پارو کنند در صورت داشتن 

تبحر در این کار باید ایمنی الزم را حفظ کنند.
 به ط��ور مثال کفش، بیل پارو، دس��تکش، کاله و البس��ه 
زمستانی مناس��ب به همراه داشته باش��ند و به ویژه قبل 
از رفتن به مناطق پربرف ناآش��نا حتما از ایمنی آن سطح 
 اطمین��ان پیدا کنند ت��ا دچار مش��کل س��قوط از ارتفاع

 نشوند.

 زیاد استامینوفن
 نخورید

 کنترل تردمیل 
با عینک گوگل

 برف پارو کردن
 برای این افراد ممنوع
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