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کرانچار:
بهقهرمانیدرلیگامیدواریم

تیم فوتبال س��پاهان با برت��ری یک بر صف��ر در ش��هرآورد فوتبال 
 اصفه��ان همچن��ان ش��انس قهرمان��ی خ��ود را حف��ظ ک��رد و

ذوب آهنی ها هم برای بقا در لیگ باید چش��م ب��ه هفته های آینده 
داشته باشند. بیست و ششمین ش��هرآورد فوتبال اصفهان در تاریخ 
لیگ برتر که بدون شک حساس ترین بازی هفته ۲۶ لیگ برتر هم بود 

6در شرایطی بین دو تیم سپاهان و ذوب آهن...
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مهلتثبتنامدر
کاروانهاتمدیدنمیشود

معاون س��ازمان حج و زیارت از کاهش قیمت حج تمتع 
 خبر داد و گفت: این کاهش قیمت عالوه بر مبلغ س��ود

 س��پرده ای اس��ت که از قیمت نهایی حج کسر خواهد 
شد.ناصر خدرنژاد در مورد کاهش قیمت حج تمتع افزود: 
به منظور ایجاد تسهیالتی برای زایران حج تمتع، با بانک 

ملی توافقاتی انجام داده ایم ...

تشویقتاکسیرانان
مجهزبهسامانههوشمند

مرکزپویانماییبسیج
افتتاحشد

مدیرعام��ل س��ازمان تاکس��یرانی اصفه��ان ب��ا بی��ان 
این ک��ه ب��رای تاکس��یرانانی که بیش��ترین اس��تفاده 
 از سامانه هوش��مند را داشته باشند تش��ویق های ویژه

 در نظر گرفته ش��ده، گف��ت: مدیریت مس��یر حرکت و 
انتخاب کوتاه ترین مس��یر از طریق مس��یریابی بر روی 
نقش��ه و پرداخت الکترونیکی یکی از مزایای مهم سامانه 
هوشمند تاکسی است.علی تاجمیر ریاحی با اشاره به آغاز 
 طرح سامانه هوشمند تاکس��ی در اصفهان اظهار داشت:

 با گسترش شهرنشینی در جهان...

مرکز پویا نمایی بس��یج سپاه اس��تان اصفهان با حضور 
رییس مرکز پویانمایی بسیج کشور افتتاح شد.

مدیر مرکز پویانمایی سپاه استان اصفهان اظهار داشت: 
 این مرکز با ه��دف تولید آث��ار پویانمای��ی و بازی های 
رایانه ای ایجاد شده است.منصور شاهین فر اظهار داشت: 
استکبار جهانی برای مقابله با نظام اسالمی از روشهای نرم 
به ویژه حوزه بازی و پویانمایی نهایت استفاده را می کند.

بورس صنایع دستی در اصفهان راه اندازی شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: راه اندازی 
بورس صنای��ع دس��تی در اصفهان ام��ری مهم و 
ضروری است که این موضوع سبب رفع بسیاری از 

مشکالت این حوزه در اصفهان می شود.
 ابوالفضل قربانی با بیان این که صنایع دستی یکی 
از مظاهر شهر اصفهان است اظهار داشت: از قدیم 

اصفهانی ها را هنرمند معرف��ی می کردند و وجود 
صنایع دستی در اصفهان یکی از مهمترین دالیل 

این موضوع به شمار می رود...

توسعه 13 درصدی شریان های استانی
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: طی ۳۵ سال گذشته با افزایش 
۳/۵ برابری نس��بت به قبل از انقالب، ۱۱ هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه در اس��تان 

اصفهان ساخته شده ست.
محمود محمودزاده با ارایه آمار مقایسه ای از وضعیت راه های استان اصفهان، 
 بیان داش��ت: ۳ ه��زار و ۳۰۰ کیلومتر راه در س��ال ۵۷ در اس��تان اصفهان به

 ثبت رسیده است. وی با اشاره به این که بستر توسعه هر کشور و استانی، شبکه 
راه و حمل و نقل است، اظهار داشت...

3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

نوبت اول

دفتر سرمايه گذاری و مشاركتهای شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع 
كشتار گاه صنعتی دام واقع در غرب نجف آباد از طريق مشاركت اقدام نمايد . 

متقاضيان می توانند جهت دريافت اس�ناد و مدارک با در دست داش�تن مدارک الزم كه مويد 
توانمندی و توانائی های مالی و فنی در جهت اجرای پروژه می باش�د ، به ش�هرداری نجف آباد 
 دفتر س�رمايه گذاری و مش�اركت مراجعه نمايند مهلت تحويل اس�ناد و مدارک ب�ه دبير خانه 

شهرداری نجف آباد آخر وقت اداری 1392/12/4 می باشد .
* مشخصات پروژه : طراحی و ساخت فاز اول مجتمع كشتار گاه صنعتی دام 

* آورده ش�هرداری : زمين به متراژ 100/000 متر مربع و مجوزات ساخت و عوارضات آن طبق 
نقشه های ارائه شده وفق مصوبه شورای اسالمی شهر نجف آباد  و تامين انشعابات مورد نياز 

* آورده سرمایه گذار) شریک ( : هزينه های طراح�ی ، ساخت  تا زمان بهره برداری به ميزان 
سرمايه گذاری حدود 200/000/000/000 ) دويست ميليارد ريال ( 

* نوع مشارکت : مشاركت مدنی 
* مدت زمان اجرای پروژه : 30 ماه 

* شرایط فراخوان :
 - ارائه س�پرده ش�ركت در فراخوان به ميزان 5درص�د مبل�غ كل برآوردبصورت نق�د يا ارائه 

ضمانتنامه بانكی يا اسناد خزانه 
- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند  سپرده آنها به ترتيب 

توسط شهرداری ضبط خواهد شد . 
- كميسيون كارشناسی سرمايه گذاری در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد .

- زمان بازگشائی پاكات پيشنهادی مورخ 92/12/7 می باشد .
- ساير اطالعات  و جزئيات مربوطه به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است . 

 فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول 

مجتمع کشتار گاه صنعتی دام ) مرحله دوم (

مسعود منتظری  شهردار نجف آباد
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رهبری: انتقادها منصفانه باشد
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی 
صب��ح دی��روز در دی��دار جمع��ی از فرمانده��ان و کارکنان 
نیروی هوای��ی ارتش جمهوری اس��المی، مقوله اس��تقالل و 
 مقابله ب��ا قدرت ه��ای مداخل��ه گر و س��لطه ج��و را یکی از

 پای��ه ه��ای اصل��ی انق��الب اس��المی برش��مردند و گفتند: 
اظهارنظرهای بی ادبان��ه مقامات امریکایی ب��رای همه، مایه 
 عبرت اس��ت و ملت ایران باید مذاکرات اخی��ر و صحبت های

 امریکایی ها را با دقت نظاره گر باشد.توصیه دیگر رهبر انقالب 
اسالمی ، به منتقدان دولت و همچنین مسووالن دولتی بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، منتقدان را به انصاف و ش��رح صدر 
فراخواندند و خاطرنشان کردند: دولت، چند ماهی بیش نیست 
که مسوولیت را به عهده گرفته است، باید به مسووالن فرصت 
داده ش��ود که کارها را با قدرت به پیش ببرن��د، ضمن آن که 

منتقدین بای��د در قبال دولت، با ش��رح صدر برخ��ورد کنند.
ایشان مسووالن دولتی را هم به ش��رح صدر در برابر منتقدان 
دعوت کردن��د و گفتند: همه باید به یکدیگ��ر احترام بگذارند.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی عوامل دشمن در داخل 
 کشور، تاکید کردند: نباید با غفلت از این عوامل، اجازه داد که

 آن ها از برخی نقاط ضعف اس��تفاده و در حرکت کش��ور خلل 
ایجادکنند.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای تاکید کردند: هم��ه باید با کمک 
یکدیگر در راه امام )ره( و مس��یر اقتدار کش��ور، به پیش رویم 
و به لطف خداوند، این ملت موفق خواهد ش��د که همه امور را 
به بهترین وج��ه جلو ببرد.رهبر انقالب اس��المی در پایان یک 
اطمینان خاطر هم دادند و گفتند: ملت ایران در قضیه هسته ای 

و در دیگر قضایا، بر دشمنان پیروز خواهد شد.

ملتایران22بهمن،شعارهایانقالبرابااستحکامفریادمیزنند



اخبار کوتاهيادداشت

آيت اهلل جنتی :
سران فتنه حماقت کردند

دبیر شورای نگهبان با بیان این که رهبری نه با شمشیر بلکه با تدبیر 
فتنه بسیار بزرگ و بی سابقه سال 88 را خاموش کردند، گفت:  فتنه 88 
با حماقت سران فتنه از بین رفت.آیت اهلل احمد جنتی در تجمع بزرگ 
نیروهای انقاب اسللامی در اصفهان با بیان این که امام خمینی)ره( 
با انقاب اسللامی خویش همانند حضرت علی)ع( چشم فتنه را کور 
کرد به ادامه راه امام توسللط رهبر معظم انقاب اشللاره کرد و اظهار 
داشت:رهبری نه با شمشیر بلکه با تدبیر فتنه بسیار بزرگ و بی سابقه 
سللال 88 را خاموش کردند چراکه این فتنه پس از سللال های سللال 
مقاومت و شهید دادن همه ارزش های انقاب را هدف گیری کرده بود.

وی با اشاره به این که این فتنه از سوی خارج حمایت می شد و یک 
تجربه غلطی که در کشللورهایی نظیر گرجسللتان اجرا شده بود در 
کشللور ایران به راه انداختند افزود: این ها گمللان کردند می توانند 
با دروغ و تقلب هملله  چیز را بر گردانللده و در انتخابللات به مقاصد 
 خود برسللند و برخاف همه مقررات مردم را به خیابان ها کشیده و

 ابزار دست بیگانگان قرار دادند.

 جامعه دانشگاهی در ترسیم
 مسیر آينده انقالب نقش اول را دارد

مسوول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با اشاره به این که جامعه 
دانشگاهی در ترسیم مسللیر آینده انقاب نقش اول را دارد، گفت: 
نخستین دستاورد اساسی نظام جمهوری اسللامی ایران در حوزه 
فکری و تئوری، تفکر اسللام سیاسی اسللت.علیرضا احسان دوست 
پیرامون دستاوردهای انقاب اسامی بعد از گذشت سی و پنج سال 
از عمر بابرکت انقاب اظهار داشت: اهم دستاوردهای انقاب اسامی 

به دو قسمت تقسیم می شود که نخست دستاورد فکری است.
وی بیان داشت: نخستین دستاورد اساسی نظام جمهوری اسامی 
ایران در حوزه فکری و تئوری، تفکر اسللام سیاسللی بوده و چنین 

دستاوردی از لحاظ فکری بسیار حایز اهمیت است.
مسوول سازمان بسیج اساتید اسللتان اصفهان تصریح کرد: از دیگر 
دسللتاوردهای انقاب اسامی اسللتقال سیاسللی نظام جمهوری 
اسامی ایران اسللت که حقیقتا دیگر کشللورها به چنین دستاورد 

مهمی غبطه می خورند.

انقالب اسالمی همچون عصای موسی 
سحر غرب و شرق را باطل کرد

امام جمعه موقللت تهران با بیان این که علی رغم مشللکات موجود 
مردم دلشان با نایب امام زمان )عج( است، گفت: این انقاب همچون 

عصای موسی بود که سحر غرب و شرق را باطل کرد.
 حجت االسام والمسلمین محمدکاظم صدیقی در مراسم جشن انقاب 
که به مناسبت سی وپنجمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی در مسجد 
 سجاد اصفهان برگزار شللده بود، اظهارداشللت: ملت ایران اعتصام به 
حق  را با ظهور امام خمینی )ره( تجربه کرد.وی با بیان این که هرگاه 
مشکلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موارد دیگر پیدا کردیم باید به 
امام زمان )عج( توسللل کنیم، افزود: باید توجه داشته باشیم که همه 
گره ها به دست ایشان باز می شللود.امام جمعه موقت تهران با اشاره به 
این که کسللانی که والیت رهبر معظم انقاب را قبللول ندارند، والیت 
 ائمه و خدا را رد می کنند و منافق هستند، تصریح کرد: باید تبعیت از

 ولی فقیه داشته باشیم چرا که ولی فقیه از حاکمیت خدا منشأ گرفته 
است و کسللانی که والیت را قبول ندارند سللکوالر بوده و از خط یهود 
تبعیت می کنند.وی با اشللاره به این که قرآن نیز این افللراد را نفرین 
می کند، ادامه داد: قرآن این مسللاله را انحراف می داند و تا ملت بیدار 
است و بصیرت دارد بدانید که در این آشوب ها و فتنه ها سربلند هستند.

مهاجران افغانی  سالگرد انقالب 
اسالمی ايران را گرامی داشتند

آیین بزرگداشللت سی و پنجمین سللالگرد پیروزی انقاب اسامی 
ایران توسط مهاجران افغانی مقیم کاشان برگزار شد.

 در این آیین یک طلبه افغانی در حوزه علمیه قم با گرامیداشت یاد 
و خاطره بنیان گذار جمهوری اسامی گفت: شخصیت و تاثیر بیان 
حضرت امام خمینی )ره( به حدی بود که با یک سللخنرانی نه تنها 
خیل عظیمی از مردم را به سللمت خود می کشللاند، بلکه قشرهای 

مختلف جهان را نیز به میدان و صحنه مقابله با دشمن می کشاند.
 حجت االسللام  سیدمحمدسللعید دانش  افزود: نه تنها ملت ایران

 به ندای حضرت امام خمینی )ره( لبیک گفتند، بلکه تمام موحدین 
و آزادمردان جهان به وسعت دنیا به ندای مبارک معمارکبیر انقاب 

اسامی ایران لبیک گفتند.
وی خاطرنشان کرد: انقاب اسامی افغانستان با الگوپذیری کامل از 
امام راحل و انقاب اسامی ایران چنان پرخروش و توفنده جلو رفت 

که ابرقدرت شرق )شوروی سابق( را به زانو درآورد.

کری: اشتباه است ايمان مان به روند 
مذاکرات با ايران را از دست بدهیم

وزیر امور خارجه امریکا گفت: اعتقاد دارم اشتباه است که ایمان مان 
را درباره روند مذاکرات از دست بدهیم؛ در حالی که اکنون در میانه 
این روند قرار داریم.جان کری در مصاحبه ای با خبرگزاری سی ان ان، 
در پاسخ به سللوالی درباره رفت و آمد هیات های فرانسوی و ترک به 
ایران برای از سرگیری تجارت با این کشور گفت: هنوز درهای تجارت 
به سوی ایران باز نیسللت. خود ایران نیز می داند که هنوز به تجارت 
 نمی تواند روی باز نشللان دهللد. تحریم ها علیه برخی از شللرکت ها

 به خصوص از زمانی که توافق ژنو دسللت یافته، افزایش یافته است. 
ما هنوز تحریم هایی علیلله ایران داریم و آشللکارا اعام کرده ایم که 
تحریم ها پا برجا باقی مانده است. بنابراین اگرچه فرانسه تجاری به 
ایران می فرستد اما آن ها قادر به دور زدن تحریم ها نیستند. این افراد 
 نیز تحریم می شللوند اگر بر خاف این روند عمللل کنند. البته خود

 آن ها نیز از این مساله با خبر هستند و ما به آن ها هشدار داده ایم.

پذيرش »تعیین سرنوشت توسط 
مردم« کلید بحران سوريه است

سللفیر ایللران در بیللروت پذیللرش بین المللي نسللبت بلله تعیین 
سرنوشللت سللوریه توسللط مللردم سللوریه را کلیللد حللل بحران 
جاري در آن کشللور توصیف کرد.کللري کاهیلیوتو سللفیر فناند 
در لبنان بللا غضنفر رکن آبللادي سللفیر جمهوري اسللامي ایران 
در محل سللفارت کشللورمان دیللدار و دربللاره آخریللن تحوالت 
سیاسللي لبنللان و منطقلله تبللادل نظللر کرد.سللفیر فنانللد 
عللاوه برموضع کشللورش مبنللي بر حمایللت از راه حل سیاسللي 
 براي سللوریه و تاش براي کمک بلله وضعیت آوارگان آن کشللور،

 بر ایفاي نقش فعال ازسوي همه کشورهاي ذیربط براي کمک در این 
مسیر تاکید کرد.کاهیلیوتو با ابراز نگراني از خطرات تروریسم و اثرات 
مستقیم آن بر زندگي همه مردم منطقه، جلوگیري از گسترش این 

پدیده شوم را وظیفه همگاني برشمرد.
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ایران و عربستان در کنفرانس موازی با ژنو 2 حاضر خواهند شد

    یک پایگاه خبری عربی از تشکیل یک کنفرانس موازی با نشسللت ژنو ۲ درباره سوریه با شرکت ایران و 
عربستان سعودی خبر داده است. روسیه و امریکا تاش می کنند کنفرانسی موازی با کنفرانس ژنو ۲ تشکیل 

دهند که ایران و عربستان در آن حاضر خواهند شد.
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 فقط روی مصاديق
کار می کنیم

واليت، استبداد را از 
اين کشور برچید

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به برنامه ریزی این تشکل برای انتخابات گفت: ما 
یک جریان صنفی هستیم که فقط روی مصادیق کار می کنیم و در این زمینه 
کار راهبردی انجام نمی دهیم.علیرضا محجوب ،دبیرکل خانه کارگردر خصوص 
برنامه های سیاسی و انتخاباتی تشکل متبوع خود اظهار داشت: خانه کارگر یک 
تشکل صنفی است و در زمان خود درباره انتخابات اعام نظر کرده و تصمیم 
می گیرد.محجوب در خصوص شروع دیدارهای انتخاباتی و برنامه ریزی در این 
زمینه گفت: بله، برنامه ریزی کرده ایم اما در حال حاضر زمان مناسبی برای ورود 
به این مسایل نیست.دبیرکل خانه کارگر درباره تعیین راهبردها و عدم ورود به 
مصادیق گفت: جریانات کلی این کار را انجام می دهند اما ما یک جریان صنفی 
هستیم و اتفاقا فقط روی مصادیق کار می کنیم و در این زمینه کار راهبردی 

انجام نمی دهیم اما هنوز زمان تعیین مصداق ها نرسیده است.

مدیر کل تبلیغات اسامی اصفهان با اشاره به نقش رهبری امام خمینی )ره( 
در پیروزی انقاب اسامی، گفت: والیت راهی بود که حکومت استبداد را در 

این کشور از بین برد.
 حجت االسام و المسلللمین سید حسین بهشللتی نژاد در جمع روحانیون، 
بسیجیان و ایثار گران غرب اصفهان در مسجد امام سجاد )ع( این شهر گفت: 

در دوران غیبت مردم ما موظف هستند در مسیر مراجع تقلید قرار گیرند.
وی افزود: اسللام دست ما را در دسللت هر روحانی ای قرار نداده است و برای 

روحانیتی که می خواهد پیشتاز مردم باشد شرایطی معین کرده است.
مدیر کل تبلیغات اسامی اصفهان تصریح کرد: روحانیت شیعه افتخار دارد 
همواره در طول تاریخ از چهره های ممتاز روحانی واقعی برخوردار بوده و امروز 

نیز این چهره های ممتاز کم نیستند.

دسللتیار ارشللد رییس  جمهللور گفللت: پیللروزی بعدی 
اصاح طلبللان در انتخابات مجلس تکمیل می شللود تا یک 
مجلس شایسللته دولت تدبیر و امیللد روی کار آمده و برای 

همیشه این گفتمان را پایدار کند.
حجت االسللام علللی یونسللی در همایللش هم اندیشللی 
جبهلله اصاح طلبان اسللتان اصفهللان اظهار داشللت: دو 
جریان سیاسللی اصیل به نللام اصولگرایللی و اصاح طلبی 
از پیللش از انقاب تاکنون وجللود داشللته اند و در تمام این 
سلله دهه با هم رقابت کرده و دعوای سیاسللی داشللته اند.

وی بللا بیللان این کلله ایللن دو جریللان بللا رقابت هایی که 
 داشللتند اما حرمللت یکدیگر را نللگاه می داشللتند، افزود:

 امام خمینللی و رهبللر معظم انقللاب همواره بللر وجود و 
زنللده ماندن ایللن دو جریان در کشللور تاکید داشللته اند و 
اگر اصاح طلبان در دولت گذشللته سللکوت کللرده بودند 
 نباید این سللکوت را بلله مرگ جریللان اصاحللات تعبیر 

کرد.
دستیار ارشللد رییس جمهور با اشللاره به این که اصاحات 
زنده بود که توانست حماسه ۲4 خرداد را خلق کند تصریح 
کرد: همواره اختاف افکنی در هر جریانی می تواند شکست 
را در پی داشللته باشللد و اصاح طلبان به دلیل اختافی که 
در سال 84 با یکدیگر داشللته اند و اصولگرایان نیز به دلیل 
 همیللن اختافات در انتخابللات ۲4 خرداد دچار شکسللت

 شده اند.

علی اکبر صالحی تاکید کللرد که غرب بایللد در مذاکرات 
هسته ای با ایران از ماجراجویی اجتناب کند.

به گزارش ایسللنا، رییس سللازمان انرژی اتمللی ایران در 
گفت وگو با شللبکه خبری پللرس تی وی هشللدار داد که 
تاش های غرب برای تضعیف توافق هسللته ای که در ماه 
نوامبر سال گذشته در ژنو به دست آمد برای غرب مخرب 
خواهد بود.صالحی از اظهارات اخیر وندی شللرمن،  معاون 
وزیر امور خارجه امریکا علیه برنامه هسللته ای ایران انتقاد 
کرد و گفت که چنیللن اظهاراتی خاف قول هایی اسللت 
که در توافق ژنو داده شد.رییس سازمان انرژی اتمی ایران 
گفت کلله نتایج ماجراجویللی در قبال ایللران تنها به خود 
غرب برمی گردد و ایران در این راسللتا چیزی را از دسللت 

نخواهد داد.
صالحی گفللت: مللا در این موقعیللت چیزی را از دسللت 
 نمی دهیللم، ولللی طللرف مقابللل آسللیب خواهللد دید.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران عاوه بر آن اعام کرد که 
تهران به گفت وگوهایش با آژانس بین  المللی انرژی اتمی 
ادامه خواهد داد تا به یک نقشه راه در زمینه همکاری های 
دو جانبه بیشتر تحت بیانیه ای که در ماه نوامبر سال ۲013 
بین ایران و آژانس امضا شد دست یابد.شرمن در اظهاراتش 
خطاب به کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت که توافق 
هسته ای با ایران بی نقص نیست، ولی برنامه هسته ای ایران 

را به عقب می راند.

نماینده مللردم شهرسللتان هللای کاشللان، آران و بیدگل 
در مجلللس گفللت: دسللتاورد بللزرگ پیللروزی انقللاب 
 اسللامی در ۲۲ بهمللن 1357 عللزت و سللربلندی برای

 ملت ایران بود.
 عباسللعلی منصللوری آرانللی بللا تبریللک فللرا رسللیدن

 سللی وپنجمیللن سللالگرد پیللروزی انقاب اسللامی به 
رهبللر و ملللت همیشلله در صحنه ایللران، اظهار داشللت: 
اگر بخواهیم انقاب اسللامی ایللران را مورد بررسللی قرار 
دهیم و بفهمیللم تاکنون چه چیزهایی را بلله ارمغان آورده 
و دارای چلله جایگاهی نه تنهللا در منطقه بلکلله در جهان 
 اسللت، به نظر بنده برای پاسللخ به این سللوال باید به سراغ 

تاریخ نویسان رفت.
وی ادامه داد: ایران اسللامی تا قبل از انقاب شللکوهمند 
1357 بلله دسللت امریکایی هللا و هللم پیمانانشللان اداره 
 می شللد و آن ها بلله محمدرضللا پهلوی دسللتور می دادند

 که چگونه راه برود.
عضللو کمسللیون امنیللت ملللی و سیاسللت خارجللی 
مجلللس بیان داشللت: خاطللرات سللفیر امریللکا در ایران 
بیانگر وضعیتی اسللت که ما در گذشللته داشللته ایم او در 
خاطرات خللود بیللان می کند که شللاه معدوم بر اسللاس 
دسللتوری که از امریکا رسللیده بود باید از کشللور می رفت 
 و او هللم بللا اطاعللت از ایللن دسللتور امریللکا ۲6 دی ماه 

1357 از کشور گریخت.

یک کارشللناس مسللایل خاورمیانلله اظهار داشللت: ایران 
 بللا نپذیرفتن پیش شللرط امریکا برای شللرکت در اجاس

 ژنو ۲، ثابت کرد که بازیگر مهمی در منطقه بوده و برگ برنده 
سوریه در دست ایران است.

علی حیدر امیری اظهار داشت: با دعوت نشدن ایران از سوی 
سازمان ملل متحد به نشست ژنو ۲، عما کلید شکست این 
کنفرانس رقم خورد و اگر آن ها واقعا بلله دنبال حل بحران 
سوریه بودند باید بازیگر اصلی منطقه را که ایران بود دعوت 

می کردند.
وی خاطرنشللان کرد: از مجموع ۲9 کشللور حاضر در این 
نشست، ۲0 کشور از آمریکای التین و اروپا حضور داشتند که 
هیچ منافع و ارتباط ژئوپولیتیکی)سیاست های جغرافیایی(، 

ارضی، سیاسی و امنیتی با سوریه نداشتند.
امیری ادامه داد:امریکا با فشللار آوردن بلله »بان کی مون«، 
رییس سللازمان ملل متحد برای پس گرفتللن دعوت خود 
از ایللران، درصللدد سلللب حمایت ایللران از سللوریه برای 

سرنگونی»بشار اسد« بود.
ایللن کارشللناس مسللایل خاورمیانلله اضافه کللرد: ایران 
 بللا نپذیرفتن پیش شللرط امریکا برای شللرکت در اجاس

 ژنو ۲، ثابت کرد که بازیگر مهمی در منطقه بوده و برگ برنده 
سوریه در دست ایران است، از طرفی تا اظهارات ایران در حل 
بحران سوریه لحاظ نشود، هیچ موفقیتی برای نشست ژنو 

حاصل نمی شود.

برنامه هسته ای انقالبگفتمان اظهار نظر

دعوت از اصولگرايان 
برای يک رقابت نفس گیر

صالحی: اظهارات امريکا 
خالف توافق ژنو است

 پیروزی انقالب 
عزت برای ملت آورد 

 برگ برنده سوريه 
در دست ايران است
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ديدگاه

یکی از زنان مبارز انقابی در روایتی از آن زمان، از تاش نیروهای 
رژیم منحوس پهلوی برای کشف حجاب زنان و دختران و همچنین 
تاش تیمسار بدری برای ورود به اورژانس بیمارستان جرجانی با 

تانک می گوید.
مریم امیری مقدم یکی از زنان مبارز انقاب اسامی که هم اکنون 
فوق تخصص قلب اطفال و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
است وی درگفت و گو با فارس گفت: در زمان انقاب ما دانشجوی 
دانشکده پزشکی دانشگاه ملی بودیم که متاسفانه وضعیت عفاف 
و حجاب بسیار اسفناک بود و اجازه نمی دادند که خانم ها حجاب و 

حتی روسری داشته باشند.
وی ادامه داد: در آن زمان تنها من و یکی دیگر از خانم ها در دانشگاه 
چادری بودیم، در سال دوم دانشگاه بودم که انقاب شروع شده بود 
و در مسجد دانشگاه برای ما سللخنرانی می کردند که البته در آن 
زمان در دانشگاه نیروهای امنیتی ساواک نیز تحت عناوین مختلف 

حضور داشتند.
این زن مبارز انقابی ادامه داد: یکی از این افراد که در ظاهر ادعای 
دین و اسام داشت سعی داشت با من ارتباط برقرار کند که موفق 
نشد و بعد از پیروزی انقاب او دسللتگیر شد و مشخص شد که از 

دست نشانده های رژیم منحوس پهلوی بوده است.
امیری مقدم افزود: معاون دانشکده پزشکی آن زمان استاد ما هم 
بود و یک روز در سللر کاس به من گفت بعد از کاس به دفتر من 
بیا با شللما کار دارم و بعد از کاس به اتاقش رفتم که گفت:»خانم 
ببینم شما چرا با چادر دانشگاه می آیید؟«، »اگر فردا هم بخواهید 
به سراغ مریض های خودتان بروید گوشه های چادرتان را به دندان 

می گیرید و برای طبابت دنبال آن ها می دوید«؟
وی افزود: من در مقابل صحبت های او سللکوت کللرده بودم و او 

ادامه داد اگر خانواده شللما را اجبار کرده اسللت ما با 
خانواده صحبللت می کنیم که شللما دیگر از 

فردا بدون روسری و چادر 
به دانشگاه بیایید. 

وقتی سکوت من را دید عصبانی 
شد و با عصبانیت فریاد زد: این 

وضعیت درستی نیست که 
شما با این وضعیت در 

دانشگاه حاضر 

می شللوید و وقتی دید من هیچ عکس العملی ندارم با عصبانیت 
 دسللتهایش را روی میز کوبید و گفت: ما شما را اخراج می کنیم و 

تا االن هم تعداد زیادی از امثال شما را اخراج کردیم.
این زن مبارز اظهار داشللت بعد از این که صحبت هایش تمام شد 
گفتم استاد شما من را در آزمایشللگاه دیدید آیا چادر در کارهای 
من خللی ایجاد کرده اسللت بعد گفتم صحبت های شللما کاما 
متین اما به صحبت های مللن هم گوش 

 دهید. اوال اگر مللن نخواهم پللدر و مادر نمی توانند مللن را اجبار
 به سللر کللردن چادر کننللد، دومللا من معلللم هسللتم و درآمد 
خوبللی دارم و اسللام هللم در ابتللدا تاکید بللر معلمی داشللته 
اسللت و بعللد پزشللکی و اگللر ببینللم دنبال ایللن رشللته رفتن 
 باعللث می شللود ایمللان مللن گرفتلله شللود از فللردا دیگللر 

دانشگاه نمی آیم.
امیری مقللدم افزود: وقتی ایللن را گفتم بر افروخته شللد و گفت: 
اصا از فردا با پوشللیه بر سللر کاس حاضر شللو و من توانسللتم 
مجابش کنم که بللا چادر در دانشللگاه حاضر شللویم و زور آن ها 
به ما نرسللید. در آن زمان از هملله انقابی تر دانشللگاه معماری 
بود و هر دختللری که بی حجللاب بود از پشللت بللام گلوله های 
 برفللی درسللت می کردند و بلله سللمت دخترهای بللی حجاب 

پرتاب می کردند.
وی اداملله داد: چنللد شللبانه روز هللم در حللال رسللیدگی بلله 
 بیماران و مجروحان بودیللم و یک روز جوانللی را آورده بودند که 
در حال شللهادت بود که سللعی کردیللم یک مدرک شناسللایی 
از او پیللدا کنیللم و دیدیم که دانشللجوی فیزیک هسللته ای بود 
که به شهادت رسللیدو یک روز در حال رسللیدگی به مجروحان 
در اورژانللس بیمارسللتان جرجانی بودیللم که دیدیم تیمسللار 
بدری با تانک در حال ورود به بیمارسللتان است اما خوشبختانه 
 نیروهللای انقابللی او را مللورد اصابت قللرار دادند و نتوانسللت 

وارد اورژانس شود.

هر روزی که »حق« پیروز شود 
آن روز »ايام اهلل« است

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه سمیرم 
گفت: دوران انقاب اسامی که اوج آن دهه فجر است 
از ایام اهلل است و هر روزی که خدا حق را پیروز و باطل را 

باطل کند آن روز ایام اهلل است.
هوشللنگ نوابی در جمع مردم سللمیرم با تبریک دهه 
فجر انقاب اسامی اظهار داشت: انقاب اسامی ایران 
باید ملللت را به هویللت اصلی خود که همان اسللامی 
اسللت برگردانللد.وی با بیللان این که عللزت و عظمت 
کنونی را مرهون امام راحل)ره( هستیم، افزود: انقاب 
اسامی ایران با گذشت 35 سال به برکت خون شهدا و 
فداکاری های ملت، به یک درخت تنومند تبدیل شده و 
شاخه و برگ آن در سراسر جهان گسترانیده شده است.

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه سمیرم 
تصریح کرد: خداونللد اراده خود را در زمان فرعون، بعد 
از اسام و همچنین در زمان حرکت انقاب اسامی در 

جهان گستراند و محقق کرد.
وی اداملله داد: دوران انقللاب اسللامی کلله اوج 
آن دهلله فجللر اسللت از ایللام اهلل اسللت و هللر روزی 
 کلله خللدا حللق را پیللروز و باطللل را باطل کنللد آن

 روز ایام اهلل است.
نوابی انقللاب اسللامی را انقابی بی نظیللر در جهان 
دانست و گفت: انقاب اسللامی تنها انقابی است که 
منشللأ آن مرجع تقلیدمی باشللد و همه اقشللار در آن 

حضور داشتند.
وی با بیان این که در انقاب اسامی ایران، استقال به 
معنای واقعی کلمه بود، ادامه داد: اسللتقال جمهوری 
 اسللامی ایران هدیه ای الهی و انقاب مللا نیز انقابی 
الهام بخش بود که منشأ تمام نهضت های آزادی بخش 

جهان، انقاب اسامی ایران است.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه سمیرم 
اضافه کرد: چشم انداز انقاب کشور ایران چشم اندازی 
روشللن اسللت که همچنان ادامه دارد و متوقف نشده 

است.
وی رسللوا شللدن جناح هللای ضدانقللاب، امدادهای 
غیبی و احیللای والیت فقیلله و نماز جمعلله را از دیگر 
ویژگی هللای انقللاب اسللامی ایللران عنللوان کرد و 
خاطرنشللان کرد: این انقللاب با خون پاک شللهیدان 
آبیللاری شللده و بلله دسللت مللا رسللیده و بلله فضل 
 الهی ایللن انقاب بلله انقللاب حضللرت مهدی)عج( 

متوسل می شود.

  يک زن مبارز انقالبی 

 از تالش برای کشف حجاب دختران 
تا  ورود  به  اورژانس بیمارستان با  تانک

در آن زمان از همه 
انقالبی تر دانشگاه 

معماری بود و هر 
دختری که بی 

حجاب بود از پشت 
بام گلوله های برفی 
درست می کردند و 
به سمت دخترهای 

 بی حجاب 
پرتاب می کردند



یادداشت

شهر

ترافیک اصفهان با ابزار های 
قانونی ساماندهی شود

 عض��و ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان گف��ت: 
در حال حاضر مشکات ترافیکی از مهمترین معضات 
اصفهان محسوب می شود و ش��هرداری باید در راستای 
ساماندهی و اصاح وضعیت ش��کننده ترافیک در شهر 

اصفهان از ابزار های قانونی استفاده کنند.
 نور اهلل صلواتی در جلس��ه علنی شورای اسامی شهر با 
اشاره به این که طی هفته گذش��ته با بارش برف مواجه 
بوده ایم، اظهار داشت: سازمان خدمات شهری شهرداری 
اصفهان تمام ت��اش خود را در راس��تای س��اماندهی 
 وضعیت معاب��ر و خیابان های موجود در س��طح ش��هر

 به کار گرفت��ه اس��ت. وی اضافه کرد: ش��هرداری طی 
روز های ب��ارش ب��رف در اصفهان از نمک و ش��ن برای 
جلوگی��ری از یخ زدگی معابر و خیابان ه��ای موجود در 
سطح ش��هر اس��تفاده کرده که البته اس��تفاده از نمک 
در این زمینه تا ح��دودی افراط گونه بوده اس��ت.عضو 
شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به یکی از معضات 
موجود در ش��هر اصفهان تصریح ک��رد: در حال حاضر 
مش��کات ترافیک��ی از مهمتری��ن معض��ات اصفهان 
محسوب می شود و شهرداری باید در راستای ساماندهی 
و اصاح وضعیت ش��کننده ترافیک در شهر اصفهان از 
ابزار های قانونی اس��تفاده کند.وی با تاکید بر این که در 
حال حاضر وضعیت بس��یار بد ترافیک در خیابان های 
فرعی شهر نیز مشاهده می شود و باال بودن بار ترافیکی 
در سطح ش��هر س��بب ایجاد مشکات بس��یاری برای 
شهروندان شده اس��ت، ادامه داد: مسووالن باید زمان و 
انرژی بیشتری را برای س��اماندهی وضعیت ترافیک در 
اصفهان اختصاص بدهند تا در آینده ای نزدیک ش��اهد 
 برطرف ش��دن این معضل مهم و اساس��ی در اصفهان

 باشیم.
 صلواتی با اشاره به ضرورت اس��تفاده از الزامات قانونی 
در راس��تای س��اماندهی وضعیت ترافیک کان ش��هر 
اصفهان تاکید کرد: دوربین های نظارتی و ثبت تخلفات 
ش��هری باید در تم��ام چهار راه ه��ا و خیابان های اصلی 
موجود در سطح شهر نصب شود تا بار ترافیک موجود در 

اصفهان کاهش پیدا کند.
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گلزار شهداي محالت دهنو و بابوكان غبارروبي شد
    به مناسبت دهه فجر غبارروبي گلزار شهداي دهنو و بابوکان در منطقه ۲ اصفهان انجام شد.به 
مناسبت بزرگداشت س��ی و پنجمین سالگرد پیروزی انقاب اس��امی ایران و گرامیداشت یاد و 

خاطره شهدای دوران انقاب اسامی، غبارروبي گلزار شهداي دهنو و بابوکان انجام شد .
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رییس ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان گفت: مردم ایران به 
خصوص ش��هروندان اصفهاني با حضور پر شور و حماسي خود 
در راهپیمای��ي ۲۲ بهمن، پیام انقاب را ب��ه تمام جهان صادر 

مي کنند.
مهندس رضا امیني در جلس��ه علني ش��وراي اس��امي شهر 
اصفهان ضم��ن تبریک ۱۹ بهم��ن ماه روز تاریخي پیوس��تن 
کارکنان نیروي هوایي ارتش به خیل عظیم انقابیون و سالگرد 
سي و پنجمین س��الگرد پیروزي انقاب اس��امي ایران اظهار 
 داش��ت: ۲۲ بهمن ماه روز پی��روزي انقاب اس��امي ایران را

 به تمام م��ردم ایران به خصوص مردم ش��هید پ��رور اصفهان 
تبریک م��ي گویم و از م��ردم تقاض��ا داریم با حضور پرش��ور 
 و حماس��ي خ��ود در راهپیمای��ي روز ۲۲ بهمن م��اه همانند 
 گذشته مش��ت محکم دیگري بر دهان دش��منان اسام وارد 

کنند. 
وي تاکید کرد: وظیفه شرعي، ملي و قانوني همه اقشار مردمي، 
اصناف، کارکنان شهرداري و شورا است که در این راهپیمایي 
 بزرگ ش��رکت کرده و پی��ام انق��اب را به تمام جه��ان صادر

کنند. 
رییس ش��وراي اسامي ش��هر اصفهان با اش��اره به ۵ هنر امام 
خمیني)ره( از ن��گاه مقام معظ��م رهبري تصریح ک��رد: امام 
خمیني)ره( ۵ هنر اساسي داش��ت که مطرح کردن حاکمیت 
اس��ام در فضاي تاریک آن زمان، ش��ناخت نیروي مردم بعد 

از قدرت الیزال الهي به عنوان پش��توانه ای��ران در بهمن ۵۷، 
گم نکردن هدف در فضاي انقاب��ي، جلوگیري از هضم انقاب 
در اردوگاه شرق و غرب و سازمان دادن نهاد بسیج در کشور با 
پشتوانه مردم از مهمترین اقدامات و هنرهاي امام خمیني)ره( 

در دوران انقاب بود. 
اصالح الگوي مصرف با سبک اسالمي 

امیني با بیان این که با محدودیت منابع انرژي مواجه هستیم 
و این مهم باید مورد توج��ه قرار گیرد اذعان داش��ت: با توجه 
 به محدودی��ت منابع انرژي هرس��اله ش��اهد ارایه پی��ام ها و

 نام گذاري هایي همچون اصاح الگوي مصرف از س��وي مقام 
معظم رهبري مي باش��یم که محدود به همان س��ال نیست، 
 بلکه نقطه آغازي در جهت حرکت به س��وي تحقق آن شعارها

مي باشد. 
وي افزود: از مردم و مس��وولین تقاضا داری��م الگوهاي مصرف 
انرژي را رعای��ت کنند تا به ص��ورت یک فرهن��گ در جامعه 
نهادینه ش��ود در غیر این صورت در آینده با محدودیت منابع 

مواجه خواهیم شد. 
 رییس ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان عنوان ک��رد: یکي از

 بهترین و موثرتری��ن راه هاي جلوگی��ري از هدررفت انرژي و 
 منابع انرژي، اصاح الگوي مصرف با س��بک اس��امي و سیره 
 پیامبران اس��ت لذا با اس��تفاده از ای��ن منابع غن��ي مي توان
  فرهن��گ اص��اح الگ��وي مص��رف را در جامع��ه نهادین��ه

 کرد. 
 خالف سازي در اطراف ش�هر هزینه هاي س�نگیني را

 به شهر وارد مي كند
امین��ي با اش��اره ب��ه خ��اف س��ازي ه��ا در محدوده ش��هر 
بی��ان داش��ت: حج��م س��اخت و س��ازهاي خ��اف در 
مح��دوده ش��هر هم��واره ج��زو دغدغ��ه ش��وراي ش��هر 
 ب��وده و الزم اس��ت برنام��ه ری��زي جامع��ي در ای��ن زمینه

 اتخاذ شود. 
وي ادامه داد: خاف سازي در اطراف شهر هزینه هاي سنگیني 

را به ش��هر وارد مي کند به 
طوري که حل معضات این 
تخلفات باعث صرف هزینه 
هایي زیادي از شهر مي شود 
لذا ب��ا توجه به گزارش��ات 
ارایه ش��ده در ای��ن زمینه 
طي ماه ه��اي اخی��ر الزم 
اس��ت ش��هرداري اقدامات 
 الزم در ای��ن زمینه را اتخاذ

 کند. 
جاذبه سفر از مركز 
ش�هر بای�د به حواش�ي 

 منتق�ل
 شود 

رییس ش��وراي اس��امي 
ش��هر اصفهان ب��ا تاکید بر 
س��اماندهي مشاغل مزاحم 
عنوان کرد: در حریم و بافت 

شهر اصفهان شاهد حضور مشاغلي هس��تیم که مزاحم تلقي 
مي شوند که باید ساماندهي الزم در این زمینه صورت گیرد. 

امین��ي اضاف��ه ک��رد: بس��یاري از ای��ن مش��اغل نیازه��اي 
ش��هروندان را برط��رف م��ي کنن��د و مزاحمت��ي ندارند ولي 
تجم��ع مش��اغل در آین��ده باعث ایج��اد معضاتي در ش��هر 
 مي ش��ود که از اکنون بای��د برنام��ه ریزي ه��اي الزم در این

 زمینه صورت گیرد. 
وي اظهار داش��ت: در ح��ال حاض��ر خیابان صغی��ر به بورس 
 فروش لوازم صوتي و تصویري خودرو تبدیل ش��ده همچنین

 مش��اغلي همچون گل فروشي ها در خیابان عس��گریه، لوازم 
 آرایش��ي و بهداش��تي در خیاب��ان خاقان��ي، ف��رش و موکت 
در خیاب��ان س��روش، تلف��ن هم��راه و ل��وازم جانب��ي در 
خیاب��ان ه��اي احم��د آب��اد، فروغ��ي و بزرگمه��ر ش��کل 
گرفت��ه ان��د ک��ه تجم��ع ای��ن مش��اغل در ی��ک خیاب��ان 
ب��راي ش��هر و ش��هروندان در  را  زی��ادي   مش��کات 

پي دارد. 
رییس شوراي اسامي ش��هر اصفهان تصریح کرد: جاذبه سفر 
از مرکز ش��هر باید به حواش��ي منتقل ش��ود لذا از شهرداري 
درخواست داریم براي ساماندهي این مش��اغل و جلوگیري از 
 معض��ات و هزینه هاي اضاف��ي در آینده، برنام��ه ریزي هاي
  الزم را اتخاذ ک��رده و س��اماندهي این مش��اغل را در اولویت

 قرار دهد. 

رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان:

تجمیع مشاغل در یک خیابان معضالت زیادي در پي دارد
جاذبه سفر از مركز شهر بايد به حواشي منتقل شود 

  بسیاري
از این مشاغل 

نیازهاي شهروندان 
را برطرف مي كنند 
و مزاحمتي ندارند 

 ولي تجمع 
مشاغل در آینده 

باعث ایجاد 
 معضالتي

 در شهر مي شود

یادداشت

اخذ 80 سند موقوفه در شهرضا
حجت االس��ام مهدی طاهری ،سرپرس��ت اداره اوقاف و ام��ور خیریه 
شهرستان شهرضا گفت: 80 سند مالکیت موقوفات که تمامی آنان از نوع 
منفعتی و آزاد محسوب می شود، اخذ شد.وی تصریح کرد: متراژ کل این 
اسناد اخذ شده 84هزار و 88 مترمربع است.سرپرست اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان شهرضا ادامه داد: ارزش پیش بینی  شده اماک بالغ بر 

۱۷ میلیارد تومان است.

 ساالنه ۱0 هزار ایرانی
 دچار مرگ مغزی می شوند

معاون مرکز فرآهم آوری اعضای پیوندی بیمارس��تان مسیح دانشوری 
با اش��اره به این که ۲0 ه��زار بیمار در لیس��ت انتظار پیوند ق��رار دارند 
گفت:متاس��فانه روزانه ۳ تا 4 بیمار نیازمند، به دلیل دیر رس��یدن عضو 
پیوندی فوت می کنند در حالی که حدود ۱0هزار نفر نیز س��االنه مرگ 

مغزی می شوند.
امید قبادی اظهارداشت :حدود ۲0 هزار بیمار در لیست انتظار پیوند قرار 
دارند این تعداد به غیر از بیماران دیالیزی کشور است که در انتظار پیوند 
به سر می برند که نزدیک به ۲0 هزار نفر هم در کشور دیالیز می شوند.وی 
ادامه داد: نیمی از بیماران دیالیزی نیازمند پیوند هستند و بقیه آن ها نیز 

به هرحال در آینده نیازمند پیوند کلیه خواهند شد.
قبادی تصریح کرد: به غیر از بیماران دیالیزی،بیماران کبدی،ریوی و قلبی 
هم به پیوند نیازمندند که طبق آخرین آمار به دست آمده در کشور حدود 

8 تا۱0 هزار نفر در سال دچار مرگ مغزی می شوند.

39۱ عنوان مقاله در همایش ملی 
سالمت زنان در اصفهان ارایه می شود

۳۹۱ عنوان مقاله از ۳0 بهمن جاری تا دوم اسفند در همایش ملی سامت 
زنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارایه می شود. دبیر علمی همایش 
ملی سامت زنان گفت: از این تعداد، 8۱ مقاله به صورت سخنرانی و ۳۱0 
مقاله در قالب پوستر ارایه خواهد شد.»اشرف کاظمی« افزود: مقاالت ارایه 
شده از بین یک هزار و ۲00 عنوان مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش 
برگزیده شده است.وی با اشاره به این که این همایش با هدف ارایه  نتایج 
تحقیقات درباره چالش های موجود سامت زنان و راهبردهای عملیاتی 
در جهت ارتقای آن برگزار می شود، افزود: بیشتر مقاالت رسیده درباره 
روانشناسی و مسایل اجتماعی مرتبط با زنان است.همایش ملی سامت 
زنان از ۳0 بهمن تا دوم اسفند امسال توسط دانشکده پرستاری و مامایی 

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

جاده ها آرام است
رییس مرکز کنترل ترافی��ک راهنمایی و رانندگی اع��ام کرد: تردد در 
تمامی جاده های کشور روان است.سرهنگ حمیدی در تشریح آخرین 
وضعیت ترافیکی و جوی جاده های کشور، گفت: هم اکنون آسمان تمامی 

جاده های کشور صاف است و بارندگی در جاده ها نداریم.
وی افزود: تمامی محورهای مواصاتی باز هستند و تردد در آن ها جریان 
دارد.حمیدی افزود: تنها ۲ محور شمش��ک به دیزین و قم به گرمس��ار 

همچنان مسدود هستند.

 آغاز اجرای سراسری
 كارت هوشمند ملی از 22 بهمن

رییس س��ازمان ثبت احوال کش��ور از بهره برداری از بزرگ ترین پروژه 
فناوری علمی در روز ۲۲ بهمن خبر داد و گفت: اجرای سراس��ری کارت 
هوشمند ملی از روز سه شنبه با اولویت صدور کارت برای ۱۵ ساله ها در 
تمامی استان های کشور آغاز می شود.محمد ناظمی اردکانی در نشست 
خبری با اش��اره به این که پروژه کارت هوشمند ملی یکی از بزرگ ترین 
پروژه های علمی و فناوری اطاعات در کشور است، گفت: از سال گذشته 
اجرای آزمایشی این کارت در شهر قم آغاز شد به طوری که تاکنون بیش 
از ۱00 هزار کارت هوش��مند برای متقاضیان این شهرستان صادر شده 

است.
وی از توقف صدور کارت ملی از روز ۲۲ بهمن خبر داد و تاکید کرد: اجرای 
سراسری کارت هوشمند ملی در تمامی استان ها آغاز می شود و در این 
 مرحله برای متقاضیان ۱۵ س��اله ای که کارت ملی برای اولین بار برای 

آن ها صادر می شد کارت هوشمند جایگزین آن خواهد بود.
معاون وزیر کشور گفت: عاوه بر ۱۵ س��اله ها افرادی که قصد تغییر و یا 
 تعویض اس��ناد هویتی خود را دارند و یا همچنین کسانی که کارت ملی
 آن ها مفقود شده نیز در اولویت صدور کارت هوشمند ملی قرار می گیرند.

 عمده ترین متقاضیان دریافت 
تسهیالت حوادث غیرمترقبه

مدیر بنیاد مس��کن انقاب اسامی شهرستان س��میرم گفت: در زمان 
وقوع بحران های طبیعی مالکین س��اختمان های فرسوده عمده ترین 
متقاضیان دریافت تس��هیات حوادث غیرمترقبه هس��تند.اصغر آقائی 
 در گفت وگ��و با  مهر با اع��ام این خبر اظهار داش��ت: در ه��ر مرحله از

 ثبت نام، لیست متقاضیان در فرم ش��ماره چهار ثبت و به اداره کل بنیاد 
مسکن استان اصفهان و  فرمانداری شهرس��تان سمیرم اعام می شود.

 وی افزود: در حالی که س��ال ۱۳84 رقم قابل توجهی به بخش حوادث 
غیر مترقبه اختصاص یافت ،متاسفانه تاکنون مبلغی ازبعد از آن سال به 
این بخش اختصاص پیدا نکرده است.مدیر بنیاد مسکن انقاب اسامی 
تصریح کرد: از مهمترین دالیل عدم تخصیص اعتبار در س��ال های قبل 
به بخش حوادث غیرمترقبه به بنیاد مس��کن انقاب اسامی شهرستان 

سمیرم می توان به ادعای بانک ها برای معوقات بانکی اشاره کرد.

اخبار كوتاه
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سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان:  

»بازارچه موقوفه روز ساحل« در فالورجان راه اندازی شد
كاهش قیمت حج تمتع

مهلت ثبت نام در كاروان ها تمدید نمی شود

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان فاورجان گفت: 
 قطعه زمی��ن موقوفه ای با تغیی��ر کاربری تبدیل ب��ه بازارچه روز

 شد.
 حجت االسام سید حسن فاضلی اظهار داش��ت: با توجه به قرار 
داشتن در ایام اهلل دهه فجر، بازارچه موقوفه روز ساحل بر روی زمین 

موقوفه صفرعلی رهنما افتتاح شد.
وی تصریح کرد: بازارچه موقوفه روز ساحل بر روی زمین موقوفه 
صفرعلی رهنما در فاورجان توس��ط معاونت عمرانی استانداری 
جناب آقای طرفه، فرماندار و رییس دفتر اداره کل روستایی و دیگر 

مسوولین شهرستان افتتاح شد.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاورجان ادامه داد: 
این زمین توس��ط صفرعلی رهنما و در خیابان میثم و در نزدیکی 

بستر زاینده رود وقف شده است.
وی اشاره کرد: این موقوفه نزدیک به ۳0 سال پیش برای مصارف 

بهداشتی و منفعت عمومی وقف شده است.

معاون سازمان حج و زیارت از کاهش قیمت حج تمتع خبر داد و 
گفت: این کاهش قیمت عاوه بر مبلغ سود سپرده ای است که از 
قیمت نهایی حج کسر خواهد شد.ناصر خدرنژاد در مورد کاهش 

قیمت حج تمتع افزود: به منظور ایجاد تسهیاتی برای زایران حج 
تمتع، با بانک ملی توافقاتی انجام داده ایم به طوری که قرار ش��د 
حدود یک میلیون تومان هزینه هر یک از زایران حج تمتع سال ۹۳ 
کاهش پیدا کند.وی تاکید کرد: همچنین مبلغ سودی در حدود 
یک میلیون تومان با توجه به زمان سپرده گذاری زایران تمتع در 
بانک ها به آنان تعلق می گیرد و این مبلغ نیز از قیمت نهایی کسر 
می شود.معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به این که در مجموع 
حدود ۲ میلیون تومان قیمت حج کاه��ش پیدا می کند ، گفت: 
قیمت قطعي حج سال ۹۳ با کسر این مبلغ ، حداقل هفت میلیون 

و ۷00 هزار تومان و حداکثر ده میلیون و ۵۹0 هزار تومان است.
خدرنژاد تاکید کرد: ثبت نام زایران در کاروان ها در 4 استان تهران، 
البرز، قم و قزوین آغاز شده و به مدت ۱8 روز ادامه دارد و در مابقی 

استان ها نیز به ترتیب آغاز می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزی��ر آموزش و پرورش با بیان این که 
مجازاتی به ن��ام ممنوع التدریس نداریم گف��ت: غیبت غیرموجه با 

۳۲/۵۲ درصد بیشترین آمار تخلف فرهنگیان است.
حجت االسام والمسلمین  مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و 
امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری که در ساختمان 
مرکزی این وزارتخانه برگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس 
مبنی بر این که »چه تعداد پرونده معلم سیاسی و ممنوع التدریس 
در آموزش و پرورش وجود دارد؟« اظهار داشت: در قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری، ۳8 مجازات داریم که هیچ کدام از این ۳8 عنوان، 
مجازاتی به نام ممنوع التدریس نیست، اما ممکن است فرد منفصل از 

خدمت شود که نتیجه آن نرفتن به کاس درس است.
وی ادامه داد: موض��وع ممنوع التدریس بودن درب��اره پرونده های 
سیاس��ی بود که چن��دی پی��ش مطرح ش��د ک��ه از ای��ن منظر 

ممنوع التدریس بودن برخی معلمان مطرح شد.
حجت االسام والمس��لمین ناصری با بیان این که در این خصوص 
از تشکل های معلمان کمک گرفتیم، افزود: اعام کردیم هر تعداد 
معلمی که از نظر مسایل س��ال های 8۵ یا 88 مس��اله دار شده و از 

کاس درس محروم شده است، به 
ما معرفی کنند که تعداد این افراد 

زیاد نبود.
وی اضافه کرد: با توج��ه به این که 
وزیر آموزش و پرورش اعام کردند 
که مش��کل این دس��ته از معلمان 
ح��ل می ش��ود، حتی اف��رادی که 
پرونده های��ی در س��ال ۵۷ یا 60 
داش��تند مراجعه کردند که معیار 
ما بحث های سیاسی هفت هشت 

سال اخیر بود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آم��وزش و پرورش بیان کرد: این 
افراد را درنهایت بررس��ی کردیم که دو گروه ش��دند که یک گروه 

مشکل سیاس��ی نداشتند و 
گروه دوم کس��انی بودند که 
پرونده سیاسی داشته و برخی 
نیز بازداشت ش��ده بودند که 
در این راس��تا برای آن دسته 
از پرونده های��ی که مربوط به 
قوه قضاییه ب��ود طی نامه ای 
درخواست عفو کردیم و برای 
آن دس��ته از پرونده هایی که 
در دست هیات های تخلفات 
اداری ب��ود، به هی��ات عالی نظارت ارج��اع دادیم و خواس��تیم که 

تجدیدنظر شود.
 وی با تاکید ب��ر این که ح��دود ۳۵ تا 40 روز اس��ت ک��ه اقدامات 

انجام ش��ده و هنوز نتیجه را دریافت نکردیم، گفت: تعداد پرونده ها 
حدود ۲۵ پرونده سیاسی مربوط به فرهنگیان است که از این تعداد، 

۳/۲نفر در زندان هستند.
 حجت االس��ام و المس��لمین ناص��ری ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اگ��ر

 فرهنگ��ی ای دارای پرون��ده سیاس��ی مربوط به چند س��ال اخیر 
اس��ت می تواند به آموزش و پ��رورش مراجعه کن��د، گفت: بعضی 
افراد خود را قاطی این جریان کردند در حالی که پرونده سیاس��ی 
 نداش��تند به عنوان مثال فردی در گزینش رد شده بود، درخواست

 رسیدگی به پرونده داشت.
معاون حقوق��ی و مجلس وزارت آم��وزش و پرورش ب��ه تخلفاتی 
که در هی��ات رس��یدگی ب��ه تخلف��ات اداری آم��وزش و پرورش 
بررسی می شود اش��اره کرد و اظهار داشت: بیش��ترین تخلفات به 
غیبت غیرموج��ه ب��ا۳۲/۵۲ درصد اختص��اص دارد و پ��س از آن 
نقض قوانین و مق��ررات ب��ا ۱۹/8۲ درصد، اعم��ال و رفتار خاف 
ش��ئون ش��غلی با ۱۵/4۲ درصد و نگهداری، اس��تعمال دخانیات 
 و مص��رف م��واد مخ��در ب��ا ۵/۱6 درص��د بیش��ترین تخلف��ات

 را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان با بیان این که برای تاکسیرانانی 
 که بیشترین استفاده از سامانه هوشمند را داشته باشند تشویق های ویژه

 در نظر گرفته شده، گفت: مدیریت مس��یر حرکت و انتخاب کوتاه ترین 
مسیر از طریق مسیریابی بر روی نقشه و پرداخت الکترونیکی یکی از مزایای 
مهم سامانه هوشمند تاکسی است.علی تاجمیر ریاحی با اشاره به آغاز طرح 
سامانه هوشمند تاکسی در اصفهان اظهار داشت: با گسترش شهرنشینی 
در جهان، حمل و نقل و جابه جایی مسافر به عنوان یکی از نیازهای جوامع 
در برنامه ریزی دولت ها همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده است و در 
کشور ما نیز اهمیت این مساله قانون گذاران و دولتمردان را بر آن داشت تا 
با تصویب قانون توسعه حمل و نقل عمومی وظیفه ساماندهی این موضوع 
در شهرها را به شهرداری ها بسپارند.وی با بیان این که سازمان مدیریت 

و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان به عنوان یکی از سازمان های 
زیرمجموعه شهرداری از سال ۷6 کار خود را آغاز کرد، ابراز داشت: افزایش 
نقش سازمان در سیاست گذاری های حمل و نقل درون شهری با تاکسی، 
ارتقای کیفیت مستمر ناوگان تاکسیرانی، بهبود عملکرد تشکیات اداری 
و اجرایی سازمان و ایجاد و توسعه سیس��تم کنترل و نظارت هوشمند از 
مهمترین اهداف این سازمان است.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
 بر تاکسیراني ش��هرداري اصفهان ادامه داد: در این راس��تا در طول این 
سال ها فعالیت های مختلفی توسط سازمان تاکسیرانی انجام شده است که 
جدیدترین مورد آن راه اندازی سامانه هوشمند تاکسی برای نخستین بار در 
کشور است.وی با بیان این که بهره گیری از سامانه های حمل و نقل از جمله 
اقدامات نوینی است که در بسیاری از کان شهرهای جهان انجام شده و 

استقبال چشمگیری داشته است، بیان داشت: از ویژگی های این سامانه 
هوشمند حذف مشکل پول خرد از چرخه پرداخت کرایه، کاهش اختاف 
میان تاکسیران و مسافر در ارتباط با هزینه، محاسبه دقیق کرایه و مدیریت 
مسیر حرکت و انتخاب کوتاه ترین مسیر از طریق مسیریابی بر روی نقشه 
و موارد دیگر است. تاجمیر ریاحی با بیان این که در این پروژه شهروندان 
 با کمک کارت بلیت، اصفهان کارت در تاکس��ی های شهری و به کمک

 کارت های شتابی در تاکسی های بخش خصوصی می توانند هزینه مسیر 
را پرداخت کنند، تصریح کرد: تا پایان طرح تعداد ۱6هزار تاکسی به سامانه 

هوشمند مجهز شده و از مزایای ارزشمند این سامانه برخوردار می شوند.
وی با بیان این که پایه قیمت ها همان ۳00 تومان مبنایی کورس هاست، 
بیان داشت  در گذش��ته مبنای برخی از این محاسبات به شکل کورسی 
صحیح نبوده است و در برخی مسیرها  تعداد کورس ها توسط مسافر یا 
تاکسیران درست محاسبه نشده که به کمک سامانه هوشمند این معضل 
رفع می شود.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیراني شهرداري 
اصفهان با بیان این که با اعمال این سیستم، عدالت در پرداخت کرایه محقق 
می شود، اضافه کرد: طبیعی است در ترافیک،خودروها استهاک یافته و 

سوخت بیشتری مصرف می کنند  که این مساله باید در پرداخت رعایت 
شود اما در عین حال ضریب تاثیر ترافیک را برای رفاه مسافران نیز کاهش 
می دهیم. وی درباره استفاده از این سامانه توسط مسافران گفت: هر مسافر 
در آغاز سفر با تاکسی ،اصفهان کارت و یا هر کارت مجاز دیگر را به دستگاه 
کارت خوان نزدیک می کند و تا ۳0 ثانیه چراغ آغاز سفر زردرنگ است و 
امکان لغو سفر وجود دارد که با نزدیک کردن مجدد کارت انجام می شود.

تاجمیر ادامه داد: پس از ۳0 ثانیه چراغ آغاز س��فر س��بزرنگ می شود و 
نزدیک کردن کارت به کارت خوان به منزله پایان سفر و کسر کرایه خواهد 
بود.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان  بیان داشت: محاسبه کرایه با 
استفاده از موقعیت یاب ماهواره ای و سرعت سنج خودرو که در آن میزان 
مسافت و زمان طی شده پارامترهای اصلی کرایه هستند انجام می شود و 
مواردی همچون ضربی بار، ضریب روز و شب میزان ترافیک و شرایط آب 
و هوایی نیز می تواند در محاسبه کرایه تاثیرگذار باشد.وی تاکید کرد: پس 
از توقف خودرو اصفهان کارت را بار دیگ��ر به مدت چندثانیه در نزدیکی 
دستگاه کارت خوان قرار می دهند و کرایه کسر می شود و در صورتی که 
موجودی کارت کمتر از مبلغ کرایه باشد مبلغی از کارت کسر نمی شود 

و کرایه به شکل نقدی پرداخت می ش��ود.تاجمیر تصریح کرد: به منظور 
تشویق تاکسی داران برای نصب سامانه هوش��مند تاکسی که محاسبه 
دقیق و عادالنه کرایه را موجب می شود جوایزی در نظر گرفته شده است و 
یک دستگاه خودرو پراید به تاکسیرانانی که بیشترین استفاده از اصفهان 
 کارت را داشته باشند اهدا می شود.وی اضافه کرد: همچنین به سه نفر از

 تاکسی دارانی که بیش��ترین مجموع تراکنش ریالی را داشته باشند به 
ترتیب شش سکه بهارآزادی، چهار سکه و دو سکه بهار آزادی تقدیم می 
شود.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان با بیان این که تراکنش بیش 
از ۳0 هزار تومان در هر ۲4 ساعت یک امتیاز برای تاکسی داران دارد، اظهار 
داشت: به نخستین نفری که به امتیاز ۱۱0 رسیده باشد دو سکه بهار آزادی 
تقدیم شود و به پنج نفر از تاکسیرانانی که بیش از ۲0 امتیاز کسب کرده 

باشند هر نفر یک سکه بهار آزادی اهدا می شود.
وی ادامه داد: همچنی��ن پنج دوره جوایز نفیس ب��ه ارزش 600 میلیون 
ریال برای تاکسیرانانی که بیشترین تراکنش اصفهان کارت را در تاکسی 
 خود داشته باشند در نظر گرفته شده اس��ت که قرعه کشی آن دوشنبه

 ۲۲ اردیبهشت ۹۳ همزمان با والدت حضرت علی )ع( برگزار می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش:

مجازاتی به نام ممنوع التدریس نداریم 

مدیرعامل سازمان تاكسیرانی اصفهان:

تشویق ویژه تاكسیرانان استفاده كننده از سامانه هوشمند



اخبار کوتاهيادداشت

 طرح هادی 
روستای قلعه قدم سمیرم افتتاح شد

در ایام اهلل دهه فجر طرح هادی روس��تای قلعه قدم سمیرم با اعتباری 
افزون بر 460 میلیون تومان به بهره برداری رس��ید.مدیر بنیاد مسکن 
سمیرم در مراسم افتتاحیه طرح هادی روستای قلعه قدم سمیرم اظهار 
داشت: این طرح از سال 88 آغاز شده است و به دلیل این که اعتبارات، 
س��االنه و به تدریج بود، همزمان با دهه فجر به بهره برداری رسید.وی 
افزود: اجرای زیرسازی، سنگ فرش و پیاده روسازی از مشخصات فنی 

پروژه است.

 مالیات های سنگین
 تولید کنندگان  را می لنگاند 

رییس هیات مدیره شهرک صنعتی دولت آباد گفت: متاسفانه صنعتگران 
از یک طرف با مشکالت و فشار خارجی روبه رو هستند و از طرف دیگر با 
فشارهای داخلی همچون مالیات که تمامی این مسایل به ضرر تولید و 
صنعت کشور است.محمدرضا برکتین با اشاره به وضعیت صنایع استان 
اظهار داشت: ای کاش به جای فشار به واحد های دارای مجوز برای دادن 
مالیات به س��راغ واحدهایی می رفتند که مالیات نمی دهند و از مالیات 

دادن فرار می کنند.

 44طرح آبخیزداری سمیرم
 نیازمند 26 میلیارد تومان اعتبار

ریی��س اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری س��میرم گف��ت: 44طرح 
آبخیزداری مطالعه شده این شهرستان به 26 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد. علی حسین بهرامیان افزود: رقم اعتبار برای کار در این بخش مهم 
و حیاتی در یکس��ال و نیم گذشته صفر بوده اس��ت.وی با بیان این که 
مدیریت 80درصد زمین ها و منابع طبیعی شهرستان پهناور سمیرم با 
این مجموعه دولتی است، اظهار داشت: این 80درصد زمین مانند کویر 
اردستان و نایین نیست و هر بخش و نقطه از آن دارای شرایط خاص و 

موقعیت مختص به همان نقطه با کیفیت خاک حاصلخیز است.
وی گفت: 527 هزار هکتار مجموع عرصه های طبیعی این منطقه است 

که 455هزار هکتار آن ملی محسوب می شود.

 اصفهانی ها هر ماه
 220 میلیارد تومان يارانه می گیرند

معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان گفت: 220 میلیارد تومان اعتبار 
برای پرداخت یارانه ماهانه به اصفهانی ها تعلق می گیرد.

  علیرضا همدانیان در جمع مس��ووالن، ش��هرداران، اعضای شوراهای 
اسالمی شهر، روستاها و بخش های سمیرم اظهارداشت: این در حالی 
اس��ت که در 11 ماه گذش��ته فقط 50 میلیارد توم��ان در بخش های 
عمرانی استان هزینه شده است.وی ادامه داد: عدد 220 میلیارد تومان 
یارانه ماهانه معادل پنج سال کار و فعالیت عمرانی است که 50 میلیارد 
برای آن تعریف شده اس��ت.وی با بیان این که شرایط تورمی و رکود به 
همراه تحریم های ظالمانه در س��ه سال گذش��ته بر کشورمان حاکم 
 بوده اس��ت، اضافه کرد: رشد منفی پنج درصد نش��ان دهنده وضعیت

 بد اقتصادی موجود است.

 تولید بیش از ۳ هزار تن عسل 
در  استان

      کارش��ناس زنبور عسل جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: طی 
سال جاری بیش از ۳ هزار و ۳80 تن عس��ل از کلنی های زنبور عسل 

استان اصفهان تولید و روانه بازار شد.
طبائیان در این خصوص، اظهار داشت: این میزان عسل از 7۳۳ هزار و 
51۳ کلنی زنبور عسل برداشت شده است. وی میانگین برداشت عسل 
هر کلنی را 4 کیلو و 600 گرم دانست و افزود: بیش از 4 هزار زنبور دار 
در شهرستان های نجف آباد، شهرضا، خوانس��ار، سمیرم و اصفهان در 

زمینه تولید عسل در استان فعالیت می کنند. 

هیات تجاری روسیه به ايران می آيد
رییس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: هیات تجاری روسیه به ایران 
می آید. اسداله عسگراوالدی در دیدار با س��فیر روسیه در ایران، گفت: 
ایران برنامه ریزی مناسب را برای اعزام یک هیات روسی به کشور داشته 
است، همچنین اتاق مشترک ایران و روسیه 5 نقطه مهم را در این کشور 
برای بازاریابی تعیین کرده است.عسگراوالدی گفت: اتاق مشترک ایران 
و روسیه برای توسعه همکاری ها بین دو کشور اعالم آمادگی می کند.

وی افزود: از روسیه انتظار داریم تا در روابط بانکی با ما همکاری الزم را 
داشته باشند.عس��گراوالدی گفت: مشکل روادید تجار حل شده است، 

لذا امیدواریم تا مشکل روادید رانندگان نیز حل شود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا مش��کالت حم��ل و نقل ریلی بین 
دو کشور هرچه زودتر مرتفع ش��ود و در این زمینه پروژه های مشترک 

انجام گیرد.

 آبفای استان رتبه اول اجرای
 شبکه فاضالب در کشور را دارد

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفهان گفت : ش��رکت
  آب و فاض��الب اس��تان اصفهان ب��ا اج��رای 6 ه��زار و 420 کیلومتر 
ش��بکه فاضالب رتبه اول را در این زمینه در کش��ور به خود اختصاص 
داده که بیش از 1۳ درصد اجرای عملیات ش��بکه فاضالب را در کشور 

شامل می شود .
مهندس هاشم امینی افزود : در حال حاضر عالوه بر این که بیش از 65 
درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار دارند 
در 22 منطقه استان نیز مشتمل بر 64 شهر، طرح های آب و فاضالب 

جهت پروژه های مسکن مهر در حال اجرا می باشد .
وی با اشاره به انشعاب فاضالب واگذار ش��ده در واحدهای مسکن مهر 
خاطرنشان س��اخت : هم اکنون بیش از ۳5 هزار و 256 فقره انشعاب 
 فاضالب به واحدهای مس��کن مهر در سطح اس��تان واگذار شده و نیز

  22 ه��زار و 169 فق��ره انش��عاب فاض��الب نص��ب گردی��ده 
است .

مهندس امینی با بیان این که برخورداری از خدمات ش��بکه فاضالب 
یکی از مطالبات مهم مردم در س��طح استان می باش��د اظهار داشت : 
در حال حاضر مردم در جای جای اس��تان خواهان تحت پوش��ش قرار 
گرفتن ش��بکه فاضالب هستند این درحالی اس��ت که آبفای استان به 
لحاظ محدودیت در منابع مالی توان اجرای س��ریع پروژه های شبکه 
فاضالب را در سطح اس��تان ندارد اما از آن جایی که سطح رفاه عمومی 
و ارتقای سطح خدمات ش��رکت برای مس��وولین امر در آبفای استان 
اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت مقرر گردید با بهره گیری 
 از توان بخ��ش خصوصی در اجرای پروژه های آب و فاضالب اس��تفاده

 شود .
وی به اجرای ش��بکه فاضالب به روش بیع متقابل و BOT در س��طح 
استان پرداخت و عنوان کرد : با اس��تفاده از روش های مختلف تامین 
منابع مالی مانند روش بیع متقابل و BOT اجرای ش��بکه فاضالب در 

سطح استان در دستور کار قرار دارد .

 طرح آب رساني
 در دو شهرك صنعتي

بهره برداری از 10طرح 
مخابراتی در فريدونشهر  

 ب��ه منظ��ور آب رس��اني ب��ه ش��هرک صنعت��ي مبارک��ه و ناحی��ه صنعتي
  دهس��رخ کلنگ زن��ي این ط��رح ب��ا حض��ور نماینده م��ردم شهرس��تان

 مبارکه در مجلس ش��وراي اس��المي، مدیر عام��ل ش��رکت آب و فاضالب 
 اس��تان اصفهان، مدیر عامل شرکت ش��هرک هاي صنعتي استان اصفهان و
  همچنی��ن صنعتگ��ران این دو ش��هرک همزمان ب��ا ایام اهلل ده��ه فرخنده
  و مب��ارک فج��ر و س��ي و پنجمی��ن س��الگرد انق��الب اس��المي برگ��زار

 شد. 
مدیر عامل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اس��تان اصفهان در خصوص این 
پروژه اظهارداش��ت: این طرح 15 لیتر آب ش��رب بر ثانیه به شهرک صنعتي 
 مبارکه و ناحیه صنعتي دهس��رخ منتقل مي کند که از این مق��دار 12 لیتر 
 به ش��هرک صنعت��ي مبارک��ه و ۳ لیتر ب��ه ناحی��ه صنعتي دهس��رخ تعلق

 دارد.

ده طرح مخابراتی با اعتبار 9 میلی��ارد و ۳0 میلیون ریال و چند طرح عمرانی 
دیگر به مناسبت دهه فجر در شهرستان فریدونشهر بهره برداری شد.

 این طرح ها ش��امل: تامین ارتب��اط مخابراتی اپراتور همراه اول روس��تاهای 
کاهگانک، وزوه و کمران، تامین اینترنت پر سرعت روستای سیبک و نصب یک 

آنتن تلفن همراه )BTS( در شهر فریدونشهر است.
تقویت اینترنت شهر فریدونشهر به میزان 500 پورت و اینترنت شهر برف انبار 
با 200 پورت و تامین خط تلفن ثابت مسکن مهر فریدونشهر از دیگر طرح های 
مخابراتی دهه فجر در این شهرستان است.عالوه بر طرح های مخابراتی، یک 
طرح آب رسانی به مسکن مهر شامل ایستگاه پمپاژ، خط انتقال یک کیلومتری، 
ساخت مخزن 500 متر مکعبی، اجرای شبکه داخلی آب و شبکه جمع آوری 
فاضالب سه بلوک مسکن مهر با اعتبار شش میلیارد ریال نیز از دیگر طرح های 

افتتاح شده در فریدونشهر به مناسبت دهه فجر است.

4
توزیع بیش از 86 هزار سند مالکیت از سوی اداره کل پست 

     مدیرکل پست اس��تان اصفهان گفت: از ابتدای آذر ماه جاری تاکنون بیش از 86 هزار سند مالکیت در اصفهان 
 توزیع شده است. سید سعید رجالی با اشاره به آمار پست اس��تان در 10 ماه گذشته، اظهار داشت: طی این مدت

 2 هزار و 600 اخطاریه به شرکت مخابرات استان اصفهان داده شده است. 
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عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: راه اندازی بورس 
صنایع دس��تی در اصفهان امری مهم و ضروری است که این 
موضوع سبب رفع بسیاری از مشکالت این حوزه در اصفهان 

می شود.
 ابوالفضل قربانی با بیان این که صنایع دس��تی یکی از مظاهر 
شهر اصفهان است اظهار داشت: از قدیم اصفهانی ها را هنرمند 
معرفی می کردند و وجود صنایع دس��تی در اصفهان یکی از 

مهمترین دالیل این موضوع به شمار می رود.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه همچنی��ن اصفه��ان را نیم��ی از 

جه��ان خوان��ده اند ک��ه بخ��ش عم��ده ای از ای��ن موضوع 
به دلیل وجود محصوالت و صنایع دس��تی در س��طح ش��هر 
اس��ت، اضافه ک��رد: طی س��ال ه��ای گذش��ته وعده هایی 
از س��وی مس��ووالن برای بهبود وضعیت صنایع دس��تی در 
 اصفهان ارایه ش��ده اس��ت اما ای��ن وعده ها جنب��ه عملیاتی

 پیدا نکرده است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر این که در زمان 
اس��تاندار س��ابق تصمیم گرفته ش��د که بر روی میز مدیران 
 استان از صنایع دستی استفاده شود که این تصمیم تنها مدتی

 مورد استفاده قرار گرفت تصریح کرد: اما مدتی پس از اجرای 
این تصمیم ،اس��تفاده از صنایع دس��تی در روی میز مدیران 

ادامه پیدا نکرد.
وی با اشاره به این که در بودجه شهرداری طی دو سال متوالی 
حدود ۳00 میلیون تومان به عنوان بودجه خرید صنایع دستی 
اختصاص داده شد ادامه داد: اما این مبلغ برای بهبود وضعیت 
صنایع دستی در اصفهان کافی نبود و این بودجه ها نمی تواند 

مشکل صنایع دستی را در اصفهان برطرف کند.
قربانی تاکید کرد: راه اندازی بورس صنایع دستی در اصفهان 
امری مهم و ضروری است که این موضوع سبب رفع بسیاری 

از مشکالت این حوزه در اصفهان می شود.

ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در ادامه ت��الش و موفقیت ها 
در تولید قطعات و بازسازی تجهیزات با تکیه بر توان داخلی، 
 صنعتگ��ران را ب��ه مش��ارکت در عملیات تعمیر و بازس��ازی

 غلتک های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت 
دعوت کرد.

 فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد عملیات تعمیر و بازسازی 
غلتک های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکارانی که دارای 

شرایط کلی مورد نظر باشند واگذار کند.
داشتن تجربه، تخصص و سابقه کار در زمینه تعمیر و بازسازی 
غلتک های ریخته گری حداقل به مدت 5 سال، توانایی تهیه و 
تامین متریال جوشکاری )سیم و پودر( موردنیاز این فعالیت،

داش��تن فض��ای کارگاه��ی مناس��ب و ماش��ین آالت 
مخص��وص،دارا ب��ودن نیروی انس��انی مج��رب و متخصص 
درخص��وص بازس��ازی و تعمی��رات غلت��ک و داش��تن 
 س��ایر م��وارد مرتبط ب��ا موض��وع فعالی��ت از ش��رایط کلی

 مورد نظر است.
 کلیه تامین کنندگان این خدمات اع��م از حقیقی یا حقوقی

 می توانند حداکثر ت��ا تاریخ 92/12/17 م��دارک خودرا به 
آدرس : اصفهان � شرکت فوالدمبارکه � 75 کیلومتری جنوب 
غربی اصفهان � کد پستی 84881111۳1 � واحد قراردادهای 

خرید خدمات ارسال کنند.
الکترونیک��ی آدرس  طری��ق  از  م��دارک   ارس��ال 

 Email: K.Shahanipour@msc.irنی��ز امکان دارد. 
ش��ماره تلفن ۳647 - 0۳۳554۳  نیز ب��رای ارایه اطالعات 

بیشتر به پیمانکاران اعالم شده است.

شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛ 

تولید کنندگان داخلی به مشارکت دعوت می شوند 
عضو شورای اسالمی شهر خواستار شد:

بورس صنايع دستی در اصفهان راه اندازی شود

 معاون وزیر نی��رو در ام��ور آب و آبفا با اعالم ای��ن که وضعیت 
80 درصد دشت ها و س��فره های آب زیرزمینی کشور بحرانی 

است گفت: ساخت سد باید کماکان در کشور ادامه یابد.
رحیم میدان��ی از کاه��ش 22 درصدی حج��م آب ورودی به 
سدهای کشور خبر داد و گفت: وضعیت 80 درصد دشت های 
کشور بحرانی است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در بازدید 
از سدهای ش��میل و نیان گفت: از ابتدای امسال تا بهمن ماه، 
حجم آب ورودی به سدهای کشور 8 میلیارد متر مکعب بوده 
که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال آبی گذش��ته، 22 درصد 

کاهش داشته است.
 میدان��ی اف��زود: حج��م آب خروجی از س��دهای کش��ور نیز

 7 میلیارد متر مکعب اس��ت ک��ه این می��زان آب خروجی در 
زمان مش��ابه پارس��ال افزایش محسوسی نداش��ته است. وی 
 مجم��وع ظرفیت مخازن س��دهای کش��ور را در ح��ال حاضر

47 میلیارد مترمکعب اعالم کرد و بیان داش��ت: از این میزان 
 41 درصد آن که حجمی معادل 19 میلیارد مترمکعب بوده، از

 آب پر شده است.
وی همچنین به جایگاه مطلوب سدسازی در کشور اشاره کرد 
و گفت: به دلیل همزمان نبودن می��زان روان آب های جاری با 
نیازهای آبی ما، س��اخت سدها به عنوان س��ازه های ذخیره و 

تنظیم کماکان بایستی در کشور ادامه یابد.
معاون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا با تاکید بر ضرورت توجه به 
حق آبه محیط زیست و داشتن اطالعات پایه، دقیق و به  روز از 
منابع آبی کشور در طراحی سدهای جدید تصریح کرد: بازنگری 

نسبت به سدهای در دست مطالعه و یا اجرا )در هر مرحله ای از 
مطالعه و یا اجرا که باش��ند(، از مهمترین برنامه وزارت نیرو در 
صنعت سدسازی است که سدهای استان هرمزگان نیز از این 

بازنگری مستثنی نخواهند بود.
میدانی با بیان این که بزرگ ترین مش��کل آب کش��ور کاهش 
منابع آب زیرزمینی اس��ت هش��دار داد: وضعیت 80 درصد از 
غنی ترین منابع آب های زیرزمینی کشور بحرانی است و سطح 

سفره های آب زیرزمینی کشور به شدت کاهش یافته است.
 مع��اون وزیر نی��رو در ام��ور آب و آبف��ا تصریح کرد: ب��ا توجه

 به این که 50 درصد آب مورد نیاز بخش ش��رب و کشاورزی از 

منابع آب های زیرزمینی استحصال می ش��ود، اگر به فکر حل 
مشکل کاهش آب های زیرزمینی نباشیم، در آینده مشکالت 

بسیاری خواهیم داشت.
به گفته وی، در هرمزگان بیش��ترین استحصال آب از آب های 
زیرزمینی اس��ت که در مجموع از یک میلیارد و 700 میلیون 
 متر مکعب مصرف کل اس��تان، یک میلی��ارد و 400 میلیون 

متر مکعب آن از منابع زیرزمینی است.
میدانی افزود: در س��ال آبی 1۳92 - 1۳91، حدود 9 میلیارد 
مترمکع��ب اضافه برداش��ت از کل آب های زیرزمینی کش��ور 
صورت گرفت��ه و این می��زان اضاف��ه برداش��ت در هرمزگان، 
200 میلی��ون مترمکع��ب از ذخیره اس��تاتیکی س��فره های 
زیرزمین��ی ب��وده ک��ه ای��ن زن��گ خط��ری جدی اس��ت و 
 همه مس��ووالن اس��تانی و کش��ور بایس��تی برای رف��ع این

 بحران ما را یاری کنند.

معاون وزير نیرو در امور آب و آبفا:

وضعیت ذخیره آب دشت ها بحرانی شد

   مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان گف��ت: طی
 ۳5 س��ال گذش��ته با افزایش ۳/5 برابری نس��بت به قبل از 
انقالب، 11 هزار و ۳00 کیلومتر راه در استان اصفهان ساخته 

شده ست.
محمود محمودزاده با ارایه آمار مقایسه ای از وضعیت راه های 
اس��تان اصفهان، بیان داش��ت: ۳ هزار و ۳00 کیلومتر راه در 

سال 57 در استان اصفهان به ثبت رسیده است. 
وی با اش��اره به این که بس��تر توس��عه هر کش��ور و استانی، 
ش��بکه راه و حمل و نقل است، اظهار داش��ت: هر توسعه ای 
 اعم از صنعت��ی، اجتماع��ی و فرهنگی نیازمند ش��بکه راه و

 حمل و نقل است. 
مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان تاکید کرد: در هر 
دهه از پیروزی انقالب شاهد حدود یک برابری معادل 100 

درصد افزایش شبکه راهی در استان اصفهان بودیم. 
وی به ش��بکه آزادراهی اش��اره کرد و بیان داش��ت: در سال 
57، ۳0 کیلومتر آزادراه در اس��تان وجود داشت در حالی که 
اکنون با رشد 1۳ درصدی، 400 کیلومتر آزادراه در اصفهان 
 ساخته شده اس��ت.  محمودزاده با بیان این که در سال 75، 
90 کیلومتر بزرگراه در استان اصفهان ساخته شده بود، افزود: 
اکنون 1800 کیلومتر بزرگراه در استان وجود دارد همچنین 
در ساخت راه اصلی از 1000 کیلومتر به 2۳00 کیلومتر، راه 
روستایی از 1440 کیلومتر به 5750 کیلومتر دست یافته ایم. 
وی اولویت های بخش راه را توس��عه شبکه راهی و نگهداری 
راه ها عنوان کرد و گفت: بی��ش از ۳00 کیلومتر راه در حال 
بهسازی و ساخت و 6 محور ش��ریانی در حال اجرای روکش 

آسفالت، خط کشی و ایمن سازی در راستای تسهیل سفرهای 
نوروزی است. 

مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان با اش��اره به 
اقدام��ات ح��وزه شهرس��ازی و معم��اری ای��ن اداره کل، 
 اف��زود: در حال حاضر آمار شهرنش��ینی در اس��تان اصفهان 
 80 درصد است که رشد قابل توجهی نسبت به ابتدای انقالب 

نشان می دهد. 
وی تدوین برنامه های توس��عه و عمران ش��هری که از اصول 
طرح های جام��ع و تفصیلی بوده را از نخس��تین و مهمترین 
اقدامات این اداره کل دانست و افزود: پیش از انقالب 9 سند 
توسعه شهری در استان اصفهان به تصویب رسیده در حالی 
که اکنون از 106 شهر اس��تان اصفهان تعداد 98 شهر دارای 

سند توسعه شهری است. 
محم��ودزاده همچنی��ن مس��کن را مایحت��اج عموم��ی و 
ضروری مردم دانس��ت و گف��ت: در بخش مس��کن نیز 165 
هزار واحد مس��کن مهر ش��هری س��اخته و در حال ساخت 
اس��ت ک��ه 75 درص��د ای��ن واحده��ا تحویل و قس��متی 
 از آن ت��ا پایان بهمن امس��ال ط��ی دو مرحله آم��اده افتتاح

 و بهره برداری است. 
وی ب��ه تش��ریح برنامه های آین��ده ای��ن اداره کل در بخش 
مس��کن پرداخت و بیان داشت: در س��ال آینده برنامه هایی 
ک��ه مق��ام عال��ی وزارت در خص��وص مس��کن اجتماع��ی 
اعالم ک��رده در دس��تور کار ای��ن اداره کل ق��رار گرفته که 
 در راس��تای پاس��خگویی به نی��از ب��ازار عرض��ه و تقاضای

 مردم عملیاتی خواهد شد.

در شرایطی که بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف قیمت های 
سال آینده است، یک مقام آگاه گفت: خودروسازان به افزایش 
قیمت به عن��وان یک گزینه اولوی��ت دار ن��گاه نمی کنند و در 
این مورد بس��یار محتاط هس��تند.یک مقام آگاه اظهار داشت: 
افزایش بی رویه قیمت خودرو باعث شد شرکت های خودروساز 
 بخش بزرگ��ی از مش��تریان خود را از دس��ت بدهن��د که این

 به ضرر تولیدکنندگان خودرو اس��ت.وی ادام��ه داد: به همین 
دلیل خودروس��ازان به افزای��ش قیمت به عن��وان یک گزینه 
اصلی توجه ندارند و در خصوص قیمت گذاری محصوالتش��ان 
بس��یار محتاطانه عمل می کنند. وی با اش��اره به تالش برخی 
شرکت های خودروساز برای فروش بخشی از اموالشان به منظور 
تزریق مالی به شرکت، گفت: در این رابطه ایران خودرو در تالش 
است سهام خود در بانک پارسیان را بفروشد، خودروسازان باید 
در تامین مالی به خودشان متکی باشند.این مقام آگاه توضیح 
داد: در جلسه ای که بین خودروسازان و وزیر صنعت برگزار شد، 
وزیر صنعت اعالم کرد که دولت هیچ پولی ب��رای پرداخت به 
خودروس��ازان ندارد و تامین یارانه ها، اولویت مهم دولت است.

وی افزود: هم اکنون هر کدام از شرکت های ایران خودرو و سایپا 
با 4 هزار میلیارد تومان بدهی روبه رو هس��تند و این در حالی 
اس��ت که دارایی این ش��رکت ها حدود 6 هزار میلیارد تومان 
است و در نتیجه باید این دو ش��رکت را ورشکسته تلقی کنیم.

وی با اشاره به موضوع مطرح ش��ده مبنی بر واگذاری مالکیت 
شرکت های خودروساز ایرانی به خودروسازان خارجی که اخیرا 
از سوی رییس جمهور مطرح شده است، گفت: بدهی هر کدام 
از شرکت های خودروساز معادل یک میلیارد یورو است که عدد 

کوچکی نیست، ولی شرکت های بزرگ اروپایی می توانند این 
مبلغ را پرداخت کنند.

این مقام آگاه معتقد است: واگذاری سهام خودروسازان ایرانی 
به شرکت های خارجی یکی از س��ریع ترین راه حل های نجات 
صنعت خودرو اس��ت.وی در عین حال تاکید کرد: شرکت های 
خارجی بای��د ش��رایط خودروس��ازان ایران��ی را بپذیرندتا در 
این صورت، س��هام به آن ه��ا تعلق گیرد.وی در پاس��خ به این 
س��وال که آیا در خص��وص واگ��ذاری مالکیت خودروس��ازان 
ایرانی به ش��رکت های خارجی جلس��اتی برگزار ش��ده است؟ 
نیز گفت: هنوز جلس��ه ای در این خصوص برگزار نش��ده، ولی 
قبل از ط��رح این موضوع توس��ط رییس جمهور، این مس��اله 
 به عنوان ی��ک راه نجات صنع��ت خودرو در جلس��ات مطرح

 بود.
ثبات در قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی

قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی در بازار آزاد تغییری نس��بت 
به قیمت ها در هفته گذشته نداش��ته است. فعاالن بازار خودرو 
معتقدند که با توجه به رکود بازار بروز شوک قیمتی در نرخ این 

محصوالت بعید خواهد بود.
به گفته آن ه��ا احتماال با نزدیک ش��دن به ایام پایانی س��ال و 
رونق گرفتن ب��ازار ،قیمت ها اندک��ی افزای��ش خواهد یافت.
قیمت روز خودروه��ای پر تیراژ داخلی به این ش��رح اس��ت.

تیب��ا 22 میلی��ون- پرای��د SX111، 18 میلی��ون و ۳00 
هزار-پ��ژو 405 ،28 میلی��ون و ۳00 ه��زار-206 تیپ 5،۳6 
 میلیون-س��مند LX س��ال، 28 میلی��ون- پژو پارس س��ال

۳4 میلیون و 600 هزار.

هم اکنون هر کدام 
از شرکت های 
ايران خودرو و 
سايپا با 4 هزار 
میلیارد تومان 
بدهی روبه رو 
هستند و اين 
در حالی است 
که دارايی اين 
شرکت ها حدود 
6 هزار میلیارد 
تومان است

 پیش از انقالب
 ۹ سند توسعه 
شهری در استان 
اصفهان به تصويب 
رسیده در حالی که 
اکنون از 106 شهر 
استان اصفهان 
تعداد ۹۸ شهر 
دارای سند توسعه 
شهری است 

  شرايط ويژه خودروسازان بزرگافزايش ۳/۵ برابری ساخت راه های استان طی ۳۵ سال گذشته

ثبات قیمت ها در تنور سرد تولیدتوسعه 13 درصدی شریان های استانی



یادداشت

حجت االسالم و المسلمین س��ید حبیب اهلل موسوی ،رییس س��ازمان تبلیغات اسالمی سمیرم گفت: 
برنامه های گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی سمیرم در سازمان تبلیغات اسالمی سمیرم با 

رویکرد قرآنی برگزار می شود.
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برنامههایدههفجربارویکردقرآنیاجرامیشود
هفتیادداشت

 نمایشگاه »الیه چینی«
 استاد منصور خراسانی

 نمایش��گاه »الیه چینی« استاد منصور خراس��انی در نقش خانه اصفهان
 در حال برگزاری اس��ت.در این نمایش��گاه حدود ۵۰ اثر از استاد منصور 
 خراس��انی به نمایش در خواهد آمد. اس��تاد منصور خراس��انی در حدود 
 ۱۶ س��ال در خص��وص الیه چین��ی فعالیت ک��رده و تاکن��ون در حدود
  ۸ نمایش��گاه انف��رادی برگزار کرده اس��ت. ش��ایان ذکر اس��ت که هنر

 الیه چینی از دوران صفویه در ایران و به وی ژه در ش��هر اصفهان، آن چنان 
رواج یافت که در کنار سایر هنرها مانند :گچ بري، کشته بري، آیینه کاري، 
نقاشي مینیاتور در تزیینات وابسته به معماري خانه ها و کاخ هاي صفوي 
کاربرد فراواني پیدا کرد.گفتنی است، این نمایشگاه در نقش خانه اصفهان 

تا ۲۴ بهمن دایر می باشد.

 ترویج فرهنگ قرآنی، اولویت
 اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان

سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان گفت: توجه و تش��ویق به 
آموزش ق��رآن، فرهنگ قرآن��ی و ترویج آن از اولویت ه��ای فرهنگی این 
اداره است. حجت االسالم محس��ن ضیایی هنگام برگزاری محفل انس با 
قرآن در محل حس��ینیه امامزاده هفده تن گلپایگان در گفت و گو با  ایرنا 
افزود: پنج مرکز فرهنگی قرآنی زیر نظر اوقاف و امور خیریه گلپایگان در 
 این شهرس��تان فعالیت دارد و پنج مرکز قرآنی دیگر هم تا پایان امس��ال 

به بهر برداری می رسد.

 کرسی ملی تالوت قرآن کریم
 در آران و بیدگل برگزار شد

 همزمان با سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، کرسی 
 ملی تالوت قرآن کریم در حرم مطهر حضرت محم��د هالل بن علی)ع( 
آران و بیدگل برگزار شد. در این مراسم معنوی که در رواق آیت اهلل میرزا 
احمد عاملی، آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علی )ع( برگزار شد، 
جمعی از قاریان ملی ق��رآن کریم به تالوت آیات ق��رآن کریم پرداختند.

همخوانی گروه هالل منیر، ابتحال، قرائت قرآن توسط قاریان بزرگسال و 
حافظان کل مجمع قاریان و حافظان هالل و تفسیر آیاتی از کالم اهلل مجید 

از جمله مهمترین برنامه های این محفل قرآنی بود.

 اخشابی یک قطعه  انقالبی
 برای »ملت ایران« اجرا کرد

خواننده موسیقی پاپ کشورمان از پایان تولید یک قطعه موسیقایی جدید 
به مناسبت فرا رسیدن ایام پیروزی انقالب اسالمی برای برنامه تلویزیونی 
»ملت ایران« خبر داد.مجید اخش��ابی با تش��ریح تازه ترین فعالیت های 
 خود در عرصه موس��یقی گفت:  قطعه جدیدی با عنوان »ملت ایران « به 
آهنگ س��ازی و خوانندگی خودم و تنظیم حمید اکبرزاده را برای پخش 
در تیتراژ برنام��ه ای با همین عنوان آماده کردیم که اثری متفاوت اس��ت 
 و همزمان با آغاز پخ��ش این برنامه تلویزیونی از ش��بکه دوم تلویزیون به

 عالقه مندان موسیقی ارایه شده است.

هم سطر

پژمان فر خطاب به مسووالن فیلم فجر:

نسبت به فیلم های خط قرمزی 
هشدار داده بودیم

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس از حضور فیلم هایی که از 
خط قرمزها عبور کرده اند در جشنواره فیلم فجر انتقاد کرد 
و گفت مسووالن این جش��نواره به ما درباره حضور بعضی از 
فیلم ها قول هایی داده اند که تامین نشده و ما این مساله را در 
مجلس پیگیری خواهیم کرد.حجت االسالم نصراهلل پژمان فر 
درباره فیلم های جشنواره امسال به خبرنگار مهر گفت: »چ« 
 س��اخته ابراهیم حاتمی کیا فیلم خوبی ب��ود و جای چنین 
فیلم هایی در سینمای ایران خالی است. این اثر هم به لحاظ 
فنی و هم موضوعی فیلم خوبی بود البته تراز ما در جمهوری 
اسالمی بسیار باالست ولی »چ« در میان فیلم های موجود، 
فیلم بس��یار ارزش��مند و کارگردان برای آن زحمت زیادی 
کش��یده بود.وی درباره رویکرد این جش��نواره ادامه داد: ما 
 گالیه های��ی داریم. خط قرمز ها از مس��ایل مهمی بود که به 
آن ها در این جشنواره توجه نشد. ما با مسووالن این جشنواره 
 که صحبت ک��رده بودیم قول هایی ب��ه ما داده ش��د و باید 
خواسته هایی را تامین می کردند اما متاسفانه بخشی از این 
نظرات اجرا نشد و فیلم هایی به جشنواره راه پیدا کرده اند که 
از خط قرمزها عبور کرده اند و حتما در کمیسیون فرهنگی 
مجلس پیگیر خواهد ش��د.این عضو کمیس��یون فرهنگی 
مجلس بیان کرد: ما انتظارمان این اس��ت ک��ه در اختتامیه 
 جش��نواره فیلم فجر، سیاسی کاری نش��ود یعنی در انتخاب

 فیلم هایی که قرار اس��ت جایزه بگیرند مباحث سیاس��ی را 
دخالت ندهند. فیلم هایی که هم از حیث محتوا مشکل دارند 
و هم به لحاظ فنی خوب نیستند به دلیل مضامین سیاسی 
مطرح نش��وند. انتظار ما از وزارت ارشاد و سازمان سینمایی 
این است که سینما را فنی نگاه کنند و با توجه به این که این 
جشنواره فجر انقالب اسالمی است به فیلم ها با این رویکرد 
 توجه ش��ود. در واقع توجی��ه و دلیل محکمی نی��از دارد که

  فیلم ه��ای توقیف ش��ده چگون��ه از توقیف درم��ی آیند و 
 می توانند به جش��نواره راه پیدا کنند و بدت��ر این که این ها

می توانند نمایش پیدا کنند و جایزه بگیرند.
حجت االسالم پژمان فر همچنین با اش��اره به این که گفته 
می شود جشنواره فیلم فجر ویترین سینمای ایران است این 
گفته را رد و بیان کرد: ما این رویکرد را قبول نداریم. بسیاری 
از این فیلم ها می توانند در طول سال در سینماها نمایش پیدا 
کنند و دلیل ندارد حتما در این جشنواره حضور داشته باشند. 

جشنواره فجر تنها باید ویترین سینمای انقالب باشد.

مدیر گروه بدلکاران ۱3، جزییات هفت فیلم سینمایی را که این 
گروه در آن ها صحنه های اکشن و جلوه های ویژه را طراحی و 

اجرا کرده اند، تشریح کرد.
ارشا اقدسی ،مدیر گروه بدلکاران ۱3 درباره فعالیت های این 
فیلم در جش��نواره فیلم فجر به خبرنگار مه��ر گفت:  در فیلم 
سینمایی »س��یزده« پرواز ماشین داش��تیم که صحنه خوبی 
از آب درآمد البته هومن س��یدی فقط می خواست ماشین در 
هوا از قالب دوربین رد شود و بخش فرود را در یک پالن دیگر 
جداگانه گرفتیم. البته من فکر می کردم می شد صحنه های 

بهتری استفاده کرد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن فیل��م ی��ک صحن��ه درگی��ری نیز 
داش��تیم و جای یکی از بازیگ��ران از ۱۴ متر پایی��ن پریدیم 
 اما فق��ط قس��متی از این صحنه اس��تفاده ش��د که ف��رد را 

هل دادند. 
در مجموع کار خوبی بود و س��بک جالبی داشت گرچه از نظر 

بدلکاری چنگی به دل من نزد.
وی با اشاره به فیلم سینمایی »مردن به وقت شهریور« که در 
آن یک تصادف موتور سنگین داش��ته اند، یادآور شد: در فیلم 
س��ینمایی »آرایش غلیظ« به کارگردانی حمی��د نعمت اهلل، 
امیر بدری همکار بدل��کار ما بازی می کند ک��ه به نظرم بازی 

جالبی دارد.
 در ای��ن فیل��م دو صحن��ه درگی��ری داری��م ک��ه یک��ی از 
بازیگران را با اس��تفاده از سیس��تم ریگین��گ روی هوا پرت 
کرده ای��م. ریگینگ به فارس��ی ب��ه معنای اتصاالت اس��ت و 
 ما در این ش��یوه ب��ا اس��تفاده از طن��اب، بازیگران یا اش��یا را 

جابه جا می کنیم.
 

اقدس��ی تصری��ح ک��رد: همی��ن روش را در فیلم س��ینمایی 
»متروپل« مسعود کیمیایی نیز در پالنی داشتیم.

 در واقع قرار بود این پالن در تیتراژ مورد اس��تفاده قرار بگیرد 
 و ما س��ینما متروپل را از ب��اال تا پایین بی وقف��ه فیلمبرداری 

کرده ایم و با همان شیوه وارد سینما می شویم.
 در واق��ع پ��الن خاص��ی ک��ه دوربی��ن 3۵ متر از آس��مان 
فیلمبرداری می کند تا به زمین و داخل س��ینما می رس��د و 
 آن را ب��ا هلیکوپتر یا هیچ چیز دیگری نمی ش��د فیلمبرداری 
کرد.همکار زنده ی��اد پیمان ابدی ادام��ه داد: در این فیلم یک 
تصادف ماشین هم داشتیم و از آن جا که خودروها گرانقیمت 
بودند باید طوری کار می کردیم که هیچ کدام آس��یب نبینند 
 بنابراین ماش��ین ها  ۱۰-۱۵ متر پرتاب می شدند اما آسیبی

 نمی دیدند.
اقدس��ی از فیلم »خ��واب زده ها« ب��ه کارگردان��ی فریدون 
 جیرانی به عنوان دیگر اثری نام برد که در آن فعالیت اکش��ن 
داش��ته اند و در این خصوص توضیح داد: در ای��ن اثر باز هم با 
اس��تفاده از سیس��تم ریگینگ بازیگرانی چون صابر ابر، ساره 
بیات و ش��قایق فراهانی را در ارتفاع آویزان ک��رده ایم و آن ها 
پس از گفتن دیالوگ هایشان پایین می پریدند. من فیلمنامه 
 ای��ن کار را نخوانده ام اما فک��ر می کنم فیلم فض��ای فانتزی

 دارد.این بدلکار تصادف با ماش��ین به جای مهدی هاشمی در 
فیلم س��ینمایی »تراژدی« را یکی دیگر از فعالیت های گروه 
۱3 معرفی کرد و اظهارداشت: این بار هم ماشین مدل باالیی 
داش��تیم که نباید صدمه می دی��د اما ش��خصیت فیلم به آن 

برخورد می کند.

وی ادام��ه داد: در فیل��م »خط وی��ژه« نیز یک��ی از همکاران 
ما ب��دل هومن س��یدی بود ک��ه ب��ا درب ماش��ین لندکروز 
 در ح��ال حرک��ت برخ��ورد م��ی ک��رد و روی زمی��ن پرت

 می شد.
 

این طراح صحنه های اکشن تصریح کرد: معموال کارگردان ها 
 از کار راضی هس��تند اما خ��ود ما وقتی کار را م��ی بینیم فکر

 می کنیم می توانس��ت خیلی بهتر از این باش��د در واقع ما از 
کارمان راضی هس��تیم اما از خروج��ی ناراضی ای��م اگر با ما 

مشورت شود کارها بهتر از آب در می آید.
اقدسی در پاس��خ به این که آیا منظور ش��ما اتفاقاتی است که 
در تدوین می افتد اذعان کرد: دقیقا ما بر اس��اس این که چه 
خروجی قرار است داشته باش��یم دکوپاژ طراحی می کنیم و 
حرکت ها را ش��کل می دهیم اما وقتی خروج��ی را می بینیم 
 افس��وس می خوریم که اگ��ر به ما گفت��ه بودند چ��ه اتفاقی 

قرار است بیافتد کار بسیار بهتر از آب در می آمد.

تشریح صحنه های بدلکاری 7 فیلم 

تصادفماشینهایلوکستاپرتاببازیگربههوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

     مفاد آراء 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  آرائ صادره  1043آگهی 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
عادی  اسناد  و  مشاعی  مالکیت  رسمی  اسناد  باستناد  نائین  ستان  شهر  وامالک 
طبق  لذا   ، نموده  احراز  را  زیر  متقاضیان  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بایستی  پس از انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک 
ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین 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 را به ثبت 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
عرب  اله  حجت  آقای   92/10/26  -139260302031000911 شماره  رای   -1
بافرانی فرزند مسیب ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک 
7003  اصلی واقع در بافران بخش 2 ثبت  نایین به مساحت 302/25 متر مربع 

خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه عرب بافرانی
2- رای شماره 139260302031000912- 92/10/26 آقای ابوالفضل پوربافرانی 
فرزند حسن ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 7003  
اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت  نایین به مساحت243 متر مربع خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه عرب بافرانی 

3- رای شماره139260302031000913- 92/10/26آقای رضا سلطانی محمدی 
فرعی  ثبتی396  ازپالک  قسمتی  در  احداثی  خانه  باب  یک  محمد ششدانگ  فرزند 
از19627  اصلی واقع در نائین بخش2  ثبت نایین به مساحت  104/15متر مربع 

نسبت به مالکیت رسمی مشاعی نامبرده
مختاران  فاطمه  خانم   92/10/26 شماره139260302031000914-  رای   -4
محمدی فرزند قاسم ششدانگ مفروزی  یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک 
ثبتی 3082  اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت  176متر مربع 

نسبت به مالکیت رسمی مشاعی نامبرده
5- رای شماره 139260302031000915- 92/10/26 آقای محمد مهدی شهریاری 
محمدی فرزند رمضانعلی 56سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکدربخانه مخروبه 
ازپالک ثبتی 2832 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 

237/80 مترمربع خریداری عادی از وراث رمضانعلی شهریاری

6-رای شماره 139260302031000916- 92/10/26 آقای عباسعلی عرب بافرانی 
فرزند حیدر چهاردانگ مشاع از ششدانگخانه در قسمتی از پالک ثبتی 6544 اصلی  
واقع در بافران بخش 2ثبت نایین بمساحت ششدانگ 265/80 مترمربع خریداری 

عادی از مالک رسمی حسین عرب فرزند جواد

پوربافرانی  نجما  خانم    92/10/26  -139260302031000917 شماره  رای   -7
ثبتی  پالک  از  درقسمتی  یکدربخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  اسمعیل  فرزند 
 265/80 ششدانگ  بمساحت  نایین  2ثبت  بخش  بافران  در  واقع  اصلی    6544

مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی حسین عرب فرزند جواد

باقریون  منصور  آقای   92/10/26  -139260302031000918 شماره  رای   -8
محمدی فرزند حسین ششدانگ مفرزی یکبابخانه در قسمتی ازپالک ثبتی 1328 
فرعی از 19627 اصلی واقع در نایین بخش 2 ثبت نایین بمساحت 161 مترمربع 

نسبت به مالکیت رسمی مشاعی نامبرده

محرابیان  سمانه  خانم   92/10/26 ه139260302031000919-  شمار  رای   -9
محمدی فرزند عباس ششدانگ مفروزی یکبابخانه در قسمتی از  پالک ثبتی 1328 
فرعی از 19627 اصلی واقع درنایین بخش 2 ثبت نایین بمساحت 119 مترمربع 

نسبت به مالکیت رسمی مشاعی نامبرده 
سلطانی  منیره  خانم   92/10/26  -139260302031000920 ه  شمار  10-رای 
 4547 ثبتی  پالک  از  درقسمتی  دامداری  سالن  ششدانگ  محمد  فرزند  محمدی 
اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 456/25 مترمربع خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی غالمرضا رمضانی محمدی 
مقدم  قنبری  علی  آقای   92/10/26  -139260302031000921 ه  شمار  11-رای 
از  فرعی   96 1و  ثبتی  پالک  از  درقسمتی  مفروزی  خانه  ششدانگ  رضا  فرزند 
مترمربع   253/80 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درنایین  واقع  اصلی  20567و31 

خریداری عادی از مالک رسمی رضا قنبری مقدم 
12-رای شمار ه 139260302031000922- 92/10/26 آقای امیر حسین ارجکی 
فرزند ولی اله ششدانگ مفروزی ساختمان احداثی در قسمتی از پالک ثبتی یک 
فرعی از 20126 اصلی واقع درنایین بخش 2 ثبت نایین بمساحت 89/50 مترمربع 

خریداری عادی از مالک رسمی ولی اله ارجکی
پوربافرانی  سعید  آقای   92/10/26 ه139260302031000923-  شمار  رای   -13
فرزند محمد رضا ششدانگ مفروزی زمینی که در آن احداث بنا گردیده در قسمتی 
از پالک ثبتی 434 فرعی از 19627 اصلی واقع درنایین بخش 2 ثیت نایین بمساحت 

186 مترمربع خریداری عادی مالک رسمی محمدرضا پوربافرانی
14-رای شمار ه 139260302031000924- 92/10/26 آقای محمدرضاپوربافرانی 
فرزند عباس ششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بنا گردیده درقسمتی از 
پالک ثبتی 434 فرعی از19627 اصلی واقع درنایین بخش 2 ثبت نایین بمساحت 

186 مترمربع نسبت به تصرفات رسمی نامبرده

فخارزاده  غالم  آقای   92/10/26 ه139260302031000925-  شمار  رای   -15
چهارم ) 1/4- 2( سهم مشاع از هفتاد  نائینی فرزند محمد نسبت به دو و یک – 
ثبت   1 بخش  درنایین  واقع  اصلی   1566 ثبتی  ازپالک  خانه  ودو سهم ششدانگ 
نایین بمساحت ششدانگ 302 مترمربع خریداری از خانم شوکت فخارزاده نائینی
جهرمی  مهدی  آقای   92/11/14 ه139260302031000966-  شمار  رای   -16
ازپالک  درقسمتی  احداثی  مفروزی خانه  به ششدانگ  نسبت  علی  فرزند  محمدی 
نایین بمساحت 62/77 مترمربع خریداری  2533 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 

طی سند رسمی
سلطانی  سعید  آقای  ه92/11/14-139260302031000967  شمار  رای   -17
محمدی فرزند علی نسبت به ششدانگ مفروزی کارگاه نخ تابی درقسمتی ازپالک 
یکفرعی از2042 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 نایین بمساحت 138/84 مترمربع 

خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه شیخی محمدی
زاده  رمضان  علی  آقای  ه92/11/14-139260302031000968  شمار  رای   -18
شده  بنا  احداث  درآن  که  زمینی  قطعه  مفروزی  عبداله ششدانگ  فرزند  محمدی 
 193/15 بمساحت  نایین   2 بخش  درمحمدیه  واقع  2187اصلی  ازپالک  درقسمتی 

مترمربع خریداری طی سند رسمی
فرزند  عبایی  بتول  خانم   92/11/14-139260302031000969 ه  شمار  19-رای 
حبیب ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که در آن احداث بنا شده درقسمتی ازپالک 
2187اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 نایین  بمساحت 190/25 مترمربع خریداری 

طی سند رسمی
 م الف 437 
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  کفیل ثبت نایین رسول زمانی نایینی

مفاد آرا ء 
1028 شماره 103/92/1014/53آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره 

ثبت اسناد و امالک بادرود
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
بادرود  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
مشخصات  لذا  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت بادرود تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
حسنعلی  آقای   -1392/9/20 مورخ   1329260302022000592 شماره  رای   -1
 1239890702 ملی  بشماره   5 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  بادی  کبوتری 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 200/20 متر مربع بشماره پالک 9223 فرعی مفروز 
از پالک 767 فرعی از 159 -    اصلی واقع در بادرود جز بخش 9 حوزه ثبتی 

بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای اصغر ترابیان بادی
کاظم  آقای   –  1392/09/20 مورخ   139260302022000594 شماره  رای   -2
 1239964366 ملی  بشماره   652 شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  فتحیان 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 134/60 متر مربع بشماره پالک 9222 فرعی مفروز 
از پالک 3374 فرعی از 159- اصلی  واقع در بادرود  جز بخش 9 حوزه ثبتی 

بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم ربابه طالبی بادی
3- رای شماره 139260302022000621 مورخ 1392/10/04- آقای علی محمد 
 1239754701 ملی  بشماره   89 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  بادی  زمانیان 
فرعی   261 پالک  بشماره  مربع  متر   92 بمساحت  مغازه  و  یکبابخانه  ششدانگ 
باقیمانده از پالک 159 - اصلی واقع در بادرود جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس یاسری
4- رای شماره 139260302022000623 مورخ 1392/10/04  خانم شهال شریفی 
مقدم فرزند علی بشماره شناسنامه 4423 بشماره ملی 1239208790 ششدانگ 
از 200- اصلی  یکبابخانه بمساحت 115/40 متر مربع بشماره پالک 189 فرعی 
واقع در امیرآباد جز بخش نه حوزه ثبت بادرود خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای عباسعلی جامعی
عبدالعلی  آقای   1392/10/9 مورخ   139260302022000633 شماره  رای   -5

دهقانزاده فرزند علی بشماره شناسنامه 53 بشماره ملی 1239867387 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 170 متر مربع بشماره پالک 190 فرعی از 200- اصلی واقع 
در امیرآباد جز بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری از مالک رسمی آقای علی 

دهقان زاده
6- رای شماره 139260302022000644 مورخ 1392/10/21 آقای محمد زارعی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 52 بشماره ملی 1188960792 ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 197/50 متر مربع بشماره پالک 9246 فرعی مفروز از پالک یک فرعی 
از  159 - اصلی واقع در بادرود جز بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای عباس احمدی
محمد  آقای   1392/10/21 مورخ   139260302022000647 شماره  رای   -7
 1239895240 ملی  بشماره   92 شناسنامه  بشماره  علیرضا  فرزند  ساربان 
فرعی   191 پالک  بشماره  مربع  متر   288/80 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
ثبتی  حوزه  نه  بخش  جز  بادرود  آباد  امیر  در  واقع  اصلی   -200 پالک  از 
پورعسگر جعفر  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری   بادرود 

8- رای شماره 139260302022000649 مورخ 1392/10/21 آقای میالد صفری 
ششدانگ   1230024026 ملی  شماره  و  شناسنامه  بشماره  احمدعلی  فرزند 

 -200 پالک  از  فرعی   192 پالک  بشماره  مربع  متر   155/80 بمساحت  یکبابخانه 
مع  خریداری  بادرود  ثبتی  حوزه  نه  بخش  جز  بادرود  امیرآباد  در  واقع  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر پور عسگر
9- رای شماره 139260302022000688 مورخ 1392/11/05 آقای سید رحمت 
ملی  شماره  و   3762 شناسنامه  بشماره  رضا   سید  فرزند  زاده  مصطفوی  اله 
پالک  بشماره  مربع  متر   473/50 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1239202164
جز  بادرود  در  واقع  اصلی   -159 از  فرعی   3118 پالک  از  مفروز  فرعی   9259
انتقالی شماره 1362/06/13-46759  بادرود موضوع سند  ثبتی  نه حوزه  بخش 

دفتر خانه 7 نطنز
غالمرضا  آقای   1392/11/05 مورخ   139260302022000690 رای شماره   -10
 1239208863 ملی  شماره  و   4430 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  اعرابی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 161 متر مربع بشماره پالک 9260 فرعی مفروز از 
پالک 708 فرعی از 159 اصلی واقع در بادرود جز بخش نه حوزه ثبتی بادرود 

خریداری عادی از مالک رسمی آقای رحمت اله واثقی بادی  م الف 111
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رضا طویلی رئیس ثبت بادرود 

تحدید حدود اختصاصی
شماره  پالک  ملک  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  92/6397/33/وچون  شماره   1042
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی  یک  اردستان  محال  کوی  در  واقع  370و371 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم مهدیه فدوی اردستانی فرزند علی و غیره 
در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن به علت اشتباه بایستی مجددا آگهی گردد 
اینک بنا به درخواست متقاضی و دستور اخیرا ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخه 93/1/9 راس ساعت 9  صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 

ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد 
ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید. م الف: 481 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
 – از69  فرعي  و10   9 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  1047چون 
اصلي  واقع درشاهرضا بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي احمدرضا 
شریفي فرزند رحمت اله وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت 
تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت  بنابه  اینک  نیامده  عمل  به 
نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 17 / 1 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 

درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 

می  ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره 
تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف  بایست 
نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه  قضایی  ذیصالح  راازمرجع  دادخواست 
انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی   روزتحدیدمواجه 

خواهدشد0رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

اقدسی : 
دقیقا م�ا ب�ر اس�اس این ک�ه چ�ه خروجی 
 قرار اس�ت داش�ته باش�یم دکوپ�اژ طراحی 
می کنی�م و حرک�ت ها را ش�کل م�ی دهیم 
 اما وقت�ی خروج�ی را م�ی بینیم افس�وس 
 می خوریم که اگر به ما گفته بودند چه اتفاقی 
 ق�رار اس�ت بیافت�د کار بس�یار بهت�ر از آب 

در می آمد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 مالقات با جانبازان
 مرکز شهید مطهری

غالمعلی ابراهیمی و برخی از کارکنان 
اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان 
اصفهان با جانبازان در مرکز فرهنگی 
توانبخشی ش��هید مطهری مالقات 
کردند.در روزه��ای دهه مبارک فجر 
غالمعل��ی ابراهیمی ،معاون توس��عه 
ورزش و برخ��ی از کارکنان اداره کل 
ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان با 
حضور در مرکز فرهنگی توانبخشی جانبازان شهید مطهری با اهدای 
شاخه های گل و توزيع شیرينی از رش��ادت ها و استقامت های اين 
شهدای زنده انقالب تقدير و تجلیل کردند.فضای اين مراسم معنوی 
 که مملو از جمعیت جانبازان و اقش��ار مختلف م��ردم اصفهان بود،

زنده کننده خاطرات روزهايی بود که در تقويم تاريخ برای همیشه به 
ثبت رسیده و هر سال با فرا رسیدن آن روزها شور و نشاط خاصی را 
برای مردم تکرار می کنند.استان اصفهان ۴۵ هزار جانباز،بیش از ۲۳ 
هزار شهید و سه هزار و ۷۰۰ آزاده تقديم انقالب اسالمی کرده است.

 کرانچار: شاید به پیشنهاد
 سرمربیگری ایران فکر کنم

س��رمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: 
من فعال چهار هفته مهم را با سپاهان 
پی��ش رو دارم و بع��د ه��م موفقیت 
 در لی��گ قهرمانان آس��یا، ولی فعال 
نمی توان��م به فرضیه س��رمربیگری 
تیم ملی ايران ج��واب بدهم و اگر آن 
زمان اعالم ش��ود به اين موضوع فکر 

خواهم کرد.
کرانچاردر پاسخ به اين سوال که شايعه رفتن کی روش مطرح شده و 
اگر پیشنهاد شود حاضر است سرمربیگری ايران را قبول کند ،گفت: 
اول بگويم خود کی روش سر منشأ اين شايعات است و رسانه ها هم به 
آن دامن می زنند. اعالم اين مساله چندان به سود تیم ملی نیست چون 
وقتی بازيکنان بفهمند سرمربی تیم آن ها بعد از جام جهانی از ايران 
می رود حرف شنوی الزم را از او نخواهند داشت. وی ادامه داد: برای 
اين اردويی که کی روش در آن زمان می خواهد برگزار کند بايد سعی 
کند بازيکنانی که کمتر به تیم ملی دعوت شدند را مورد بازبینی قرار 
دهد تا ش��ايد از بین آن ها بتواند بازيکنان جديدی به تیم ملی اضافه 
کند. من آدمی نیستم که زود بشکنم چون اين افکار بی پايه و اساس 
است و حتی اگر از فدراس��یون هم به صورت رسمی اين مساله اعالم 
شود من منتظر باشگاه می مانم تا نظر باش��گاه را بشنوم ولی هرگز از 

حرف خودم کوتاه نمی آيم.

رژه تیم ها در المپیک زمستانی سوچی
بیس��ت و دومی��ن دوره بازی ه��ای 
زمس��تانی المپی��ک جمع��ه ش��ب 
گذش��ته به طور رس��می در سوچی 
 روسیه گش��ايش يافت تا ورزشکاران 
رقاب��ت های خ��ود را در 1۵ رش��ته 

ورزشی آغاز کنند.
در مراسم افتتاحیه اين بازی ها عالوه 
بر چهره های ورزش��ی، شاهد حضور 
چهره های سیاس��ی زيادی از جمله 
والديمیر پوتی��ن و بان کی م��وون بوديم. ماريا ش��راپووا تنیس��ور 
سرشناس روس از جمله افرادی بود که در اين مراسم مشعل المپیک 

را حمل کرد.
کاروان ايران که در اين دوره از بازی ها با پنج ورزش��کار حضور دارد 
 با پرچمداری حس��ین ساوه شمشکی در ورزش��گاه اصلی رژه رفت. 

88 کشور در اين دوره از مسابقات حضور دارند.

ورزش براي همه

انقالب ورزش همگاني با 
تاسیس جهاد تربیت بدني

تاکیدات رهبر معظم انقالب راهگش��اي 
توسعه ورزش همگاني در دهه چهارم انقالب است.

توس��عه ورزش همگانی به عنوان يک اس��تراتژی اصلی 
وظیفه حاکمیتی دولت در راه ارتقای سالمت جسمانی، 
روانی و توسعه نشاط و شادابی اجتماعی است. در همین 
راستا با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و تدوين قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران، ورزش رايگان برای همه از 
اصول اين قانون و از جايگاه ويژه در نظام جمهوری اسالمی 

برخوردار گشت.
 ب��ا توس��عه ورزش بی��ن اقش��ار مختل��ف جامع��ه، 
هزينه های مربوط به دارو و درمان کاهش می يابد، اعتیاد 
و سرگرمی های ناسالم بسیار کم می شوند و کارآيی بیشتر 

افراد به زندگی آن ها رونق می بخشد.
اما ورزش همگاني چیست؟

ورزش همگاني پرداختن عامه م��ردم به ورزش حتي در 
زماني کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرايط افراد است و 
در اين میان وظیفه اصلي وزارت ورزش و جوانان و نهادهاي 
ذی ربط دعوت از مردم ب��راي ورزش هاي همگاني مانند 
پیاده روي، دوچرخه سواري، کوه پیمايي، دوهاي عمومي 
 و ورزش هاي بومي و محلي اس��ت. نگاهي به تاثیر ورزش

 بر سالمت جس��ماني و رواني و میزان مشارکت مردم در 
ديگر کشورها نشان از اهمیت آن در زندگي دارد.

ورزش همگانی ،توسعه پایدار کشور است
در همین راس��تا رهبر معظم انقالب اس��المی نیز بارها 
 در فرمايش��ات خود بر لزوم توس��عه ورزش همگانی که

 زمینه ساز نشاط و کارآيی اجتماعی است تاکید کرده اند و 
به نظر مي رسد در دهه چهارم انقالب مسووالن مي بايست 
عزم خود را براي توس��عه اين بخش از ورزش که نش��اط 
اجتماعي را به دنبال دارد بیش از گذش��ته جزم کنند. در 
اين میان رهنمودهاي رهبر معظم انقالب مي تواند راهگشا 
باش��د. همان گونه که فرموده اند:»متاسفانه ورزش های 
بومی ما، ورزش هايی که مربوط به سابقه و فرهنگ گذشته 
 ماست؛ مهجور اس��ت و دست خود ما نیس��ت. خیلی از

 ورزش ها در کشور ما مهجور است از آن میان چوگان که 
جزو ورزش های قديمی ماست؛ بعضی از اين ورزش های 
زورخانه ای ه��م، ورزش های خیلی خوبی اس��ت. اين ها 
می تواند در دنیا مطرح شود. اصال ما می توانیم ورزش هايی 
را در دنیا ابداع کنیم. يک روز فوتبال در دنیا نبود؛ اما آن 
را به وجود آوردند. يک روز بس��کتبال در دنیا نبود؛ اما آن 

را به وجود آوردند.

زاویه

6
 بهترین بازیکن فنی شهرآورد اصفهان انتخاب شد

شجاع خلیل زاده بعد از ديدار سپاهان و ذوب آهن به عنوان بهترين بازيکن فنی شهرآورد اصفهان انتخاب 
ش��د.همچنین محس��ن ايران نژاد، بازيکن تیم ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان بهترين بازيکن اخالق 

مسابقه انتخاب شد. اين ديداربا نتیجه يک بر صفر به سود تیم سپاهان به پايان رسید.

تیم فوتبال س��پاهان با برتری يک بر صفر در شهرآورد فوتبال 
 اصفه��ان همچن��ان ش��انس قهرمانی خ��ود را حف��ظ کرد و

ذوب آهنی ها هم برای بق��ا در لیگ بايد چش��م به هفته های 
آينده داشته باشند.

ورزشگاه: فوالدشهر
تماشاگر: سه هزار نفر

گل : يعقوب کريمی دقیقه ۶۵ برای سپاهان
شرح بازی:

بیست و ششمین شهرآورد فوتبال اصفهان در تاريخ لیگ برتر 
که بدون شک حس��اس ترين بازی هفته ۲۶ لیگ برتر هم بود 
در شرايطی بین دو تیم س��پاهان و ذوب آهن آغاز شد که هر 
دو تیم به خاطر شرايط ش��ان در جدول لیگ احتیاج فراوانی 
به س��ه امتیاز اين مس��ابقه داش��تند و به همین خاطر پیش 
 بینی می شد که بر خالف شهرآورد قرمز و آبی، احتیاط بیش 
از حد از دس��تور کار دو تیم خارج شود و س��رمربیان سپاهان 
و ذوب آهن فقط و فقط به فکر کسب س��ه امتیاز اين مسابقه 
 باش��ند. کرانچ��ار در اين مس��ابقه ب��ا نیمکت نش��ین کردن

 س��رجیو فن دايک به يعقوب کريمی ب��ازی داده بود و در تیم 
ذوب آهن هم به مانند هفته گذش��ته باز هم فرش��اد بهادرانی 
 در خط هافبک جانشین اکبر ايمانی ش��ده بود تا با استفاده از 
تجربه اش حمالت س��پاهان را خنثی کند. بازی در ده دقیقه 
ابتدايی با برتری سپاهان همراه ش��د و فشار بازيکنان اين تیم 
ذوب آهنی ها را مجبور کرد تا عقب نشینی کنند ولی به مرور 
بازی متعادل ش��د و شاگردان تقوی هم با اس��تفاده از ضربات 
ايستگاهی فرصت رسیدن به دروازه س��پاهان را پیدا کردند و 
حتی يک گل هم به ثمر رساندند که توسط کمک داور مردود 
اعالم ش��د. در دقايق پايانی نیم��ه اول باز هم فش��ار حمالت 
سپاهان بیشتر ش��د و بازيکنان اين تیم دو موقعیت خوب را از 
دست دادند تا در نهايت نیمه اول با تساوی بدون گل به پايان 
برسد. نکته قابل توجه اين بازی کیفیت زمین فوالدشهر بود که 
باعث شد هر دو تیم بیشتر به فکر استفاده از ضربات ايستگاهی 
و ارسال از جناحین باشند تا شايد از اين طريق فرصت گلزنی 
را پیدا کنند که البته هیچ کدام از اين توپ ها به ثمر ننشست. 

ش��رايط  دوم  نیم��ه  آغ��از  ب��ا 
اي��ن  و  ک��رد  تغیی��ر   ب��ازی 

ذوب آهنی ها بودند ک��ه بازی بهتری 
نسبت به سپاهان ارايه دادند ولی نفوذهای پرتعداد حمودی از 
جناح راست باز هم جريان بازی را متعادل کرد و در اين دقايق 
توپ بیشتر در يک سوم میانی زمین در حرکت بود. سرمربی 
ذوب آهن با فرس��تادن پژمان قرمزی به زمین مسابقه قصد 
داش��ت تا از س��رعت باالی اين بازيکن برای رس��یدن به 
دروازه سپاهان اس��تفاده کند ولی تجربه س��پاهانی ها 
برروی استفاده از توپ های هوايی در نهايت باعث شد 
تا يعقوب کريمی با يک ضربه س��ر دروازه ذوب آهن را 
باز کند. بعد از اين گل حضور گوازا در زمین و استفاده 
 تقوی از س��ه مهاجم ،تدبیر ديگری از سوی سرمربی
 ذوب آهن بود که اثری نداش��ت و ب��ازی هماهنگ 
 مدافع��ان س��پاهان فرص��ت آن چنان��ی در اختیار

 ذوب آهن قرار نداد و شاگردان کرانچار در اين دقايق 
بر روی چند ضد حمل��ه خطراتی را ب��ر روی دروازه 
میاتوويچ ايجاد کردند. کرانچار هم با فرستادن محرم 
و س��وکای به زمین مسابقه نش��ان داد که قصد حفظ 
 يک گل زده تیم اش را دارد ک��ه همین اتفاق هم افتاد و

 در نهايت س��پاهان ب��ا گرفتن س��ه امتیاز اين مس��ابقه 
همچنان شانس خودش برای قهرمانی در لیگ را حفظ کرد.

شرح گل:
)يک-صفر سپاهان( دقیقه ۶۵-سانتر حس��ین پاپی از جناح 

چپ به داخل محوطه ش��ش قدم و ضربه س��ر يعقوب 
کريمی در بی��ن مدافعان ذوب آه��ن دروازه میاتوويچ 

را باز کرد.
اتفاق ویژه

1-محرم نويدکیا در بین تش��ويق هواداران بعد از مدت ها در 
ورزشگاه فوالدشهر  به میدان رفت.

۲-زالتوکو کرانچار در ششمین بازی خودش به عنوان سرمربی 
سپاهان باز هم روند بی شکس��تی خودرا در شهرآورد فوتبال 

اصفهان  حفظ کرد.

بهترین بازیکن
حسین پاپی با دوندگی فراوان در خط هافبک سپاهان و ارسال 

يک پاس گل، بهترين بازيکن اين میدان بود. 
کرانچار: به قهرمانی در لیگ امیدواریم

زالتک��و کرانچار پ��س از پیروزی ي��ک بر صفر تی��م اش برابر 
ذوب آهن اظهار داش��ت: از قبل گفته بودم مس��ابقه دشواری 
برای ۲ تیم خواهد بود اما س��عی کرديم ب��ازی جوانمردانه ای 

داشته باشیم.
وی با بی��ان اين که برای قهرمان ش��دن حق اش��تباه نداريم، 
خاطرنشان کرد: استقالل و فوالد بازی های سختی با تیم های 
مدعی دارند و پرسپولیس نیز با تیم های در حال سقوط ديدار 

خواهد کرد.
می دانم هواداران و باش��گاه حداقل از ما توقع کس��ب سهمیه 
 آس��یايی دارن��د و ما ب��رای رس��یدن ب��ه اين ه��دف تالش

 می کنیم.

سپاهان در یک قدمی صدر

کرانچار: به قهرمانی در لیگ امیدواریم
سعی کردیم بازی جوانمردانه ای داشته باشیم
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زمزم مساوی کرد؛ 
گیتی پسند  برد

دانشگاه آزاد 
صدرنشین شد

تیم فوتس��ال زمزم برابر تیم فرش آرای مش��هد به تس��اوی رس��ید اما تیم 
گیتی پسند بردش برابر تیم پتروشیمی ماهشهر در دور رفت را تکرار کرد.

 هفته بیس��تم مس��ابقات لیگ برتر فوتس��ال با برگزاری ديدارهايی به انجام
 رسید.

در يکی از ديدارهای اين هفته تیم زمزم اصفهان میزبان تیم فرش آرای مشهد 
بود که برابر اين تیم به تساوی رسید.

شاگردان حسین افضلی در اين مسابقه به تساوی ۴ بر ۴ دست پیدا کردند تا 
نتوانند انتقام شکست دور رفت را از نماينده مشهد بگیرند.

در يکی ديگر از ديدارهای اين هفته تیم گیتی پس��ند اصفهان به مصاف تیم 
پتروشیمی ماهشهر رفته و برابر اين تیم پیروز شد.

گیتی پسند که در بازی رفت نیز موفق شده بود اين تیم را شکست بدهد، در 
بازی برگشت با نتیجه ۴ بر يک به برتری دست پیدا کرد تا همچنان در تعقیب 

تیم صدرنشین دبیری تبريز باشد.

هفته چهارم از مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری مردان در حالی به پايان 
رسید که تیم دانشگاه آزاد در مجموع سه اسلحه موفق شد عنوان صدرنشینی 

را از آن خود کند.
مسابقات شمش��یربازی لیگ سراس��ری مردان با برگزاری ديدارهای هفته 

چهارم پیگیری شد.
 در پايان اين هفته از رقابت ها و در اس��لحه اپه تیم برنا با 9 برد از مجموع 11 
بازی و کس��ب ۲9 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. تیم دانش��گاه 
 آزاد که 9 ديدار از 1۰ ديدار خود را با پی��روزی تمام کرده و تاکنون ۲8 امتیاز

 به دست آورده دوم شد ضمن اين که تیم ش��هرداری ارومیه هم در رده سوم 
ايستاد. اين تیم تا کنون 11 ديدار برگزار کرده که طی آن صاحب 8 پیروزی 

و ۲۷ امتیاز شده است.
در جدول رده بندی اسلحه فلوره هم تیم دانشگاه آزاد بدون باخت با ۲1 امتیاز 

از ۷ ديدار خود صدرنشین است. 

1700 ورزشکار ایرانی در بازی های آسیایی
کمیته مل��ی المپیک در اع��الم آمادگی اولی��ه ،1۷۰۰ 
ورزشکار برای اعزام به کره جنوبی معرفی کرده است. اين 
ورزشکاران در تمام رشته هايی که منعی برای حضور در 

آن ها ندارند، معرفی شده اند. 

به» سن من« گیر  نده
سپ بالتر ريیس سوئیسی فیفا که از سال 1998 تاکنون اين پست 
را در اختیار داشته، قصد دارد برای انتخابات رياست نهاد حاکم بر 
فوتبال در سال ۲۰1۵ نامزد ش��ود.وی گفت که تمايل دارد برای 

پنجمین دوره متوالی نامزد شود. او ۷۷ سال دارد.

سرمایه دار قطری باشگاه می خرد
روزنامه» ال رپوبلیکا«نوشت:ش��یخ حمد بن خلیفه آل ثانی سرمايه دار خاندان 

حاکم بر قطر به دنبال خريد باشگاه کالیاری ايتالیا است.
 اين نش��ريه ايتالیايی افزود:اين س��رمايه دار قط��ری با مقامات ش��هر کالیاری 

در خصوص ورزشگاه  » سانت الیا « تماس گرفته و با آن ها مذاکره کرده است.

گردشگر و ورزش 

از المپیک سوچی روسیه تا فریدونشهر اصفهان!
گردش��گری و پرداختن به ورزش های زمستانی جاذبه و هیجانی 
فراموش نشدنی برای تمامی ورزش��کاران و دوست داران طبیعت 
برفی شهرس��تان فريدونش��هر اس��ت. پیست اس��کی شهرستان 
فريدونشهر که بیشترين گردشگر را در فصول برفی جذب می کند 
متاسفانه به دلیل نبود و يا کمبود امکانات از جمله هتل،  مهمانسرا، 

تله کابین و تله سیژ در اين عرصه موفق عمل نمی کند.
 کشورهای برفی و کوهس��تانی با آغاز فصل زمس��تان با برگزاری 
مسابقات ورزشی در راه تشويق جامعه به سمت ورزش حرکت کرده 
و از طرف ديگر با سرمايه گذاری مناس��ب، تامین زيرساخت های 
گردشگری در کنار میزبانی مسابقات بین المللی با جذب گردشگران 
از ساير نقاط دنیا س��ودهای سرشاری را به دس��ت می آورند. تنها 

 در افتتاحیه بازی های زمس��تانی المپیک  در سوچی  طبق اعالم 
 رس��انه ها , ۳میلیارد نفر در جهان از تلويزيون اين مراسم را دنبال

 می کردند تا برس��د به فروش بلیت ها و حجم باالی سفرها به اين 
المپیک که بسیار برای کشور روسیه  درآمد زا است.

 فریدونش�هر از فقیرترین مناطق برفی در ج�ذب جوانان 
به ورزش های زمستانی است

زمستان پربرف در نخس��تین نگاه و لحظه همراه خود تصويری از 
ورزش های زمس��تانی و جنب و جوش جوانان و نوجوانان در میان 

برف را در اذهان خلق می کند، اما اين در حالی است که شهرستان 
فريدونش��هر ش��ايد در اين زمینه يکی از فقیرترين مناطق برفی 

کشور باشد. 
فریدونشهر تنها پیست استاندارد در استان اصفهان

 وجود کوه های شهرستان فريدونشهر و برف گیر بودن منطقه يکی 
از بهترين مکان ها برای اجرای برنامه های کوهنوردی و ورزش های 

زمستانی است.
براين اس��اس اس��تان اصفهان با تنها پیست اس��تاندارد خود در 

 شهرستان فريدونش��هر با زمستان س��فیدپوش خود می بايست
 به صورت طبیعی يک��ی از مراکز اصلی ورزش های زمس��تانی در 
کشور می ش��د که متاس��فانه به واس��طه بی توجهی ها، ظرفیت 
 های بالقوه آن مورد اس��تفاده قرار نگرفت��ه و در اين زمینه محروم 

می باشد.
محمود يسلیانی ريیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فريدونشهر 
اظهار داشت: بنده بارها در جلسات مختلف بر اهمیت ورزش های 
زمس��تانی و کوهنوردی تاکید کرده ام و تبديل پیس��ت اس��کی 
شهرستان فريدونشهر به پیستی بین المللی دور از انتظار نیست و 
تنها با جذب اعتبارات و سرمايه گذاران و همچنین مديريتی قوی 

می توان اين آرزوی ديرينه مردم شهرستان را محقق کرد .

المپیک زمستانی سوچی روسیه با حضور کاروان ایران

 31 تیم خواهان هم گروهی
 با ایران را پشیمان می کنیم

  کی روش/سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

هر چند ايران جزو مدعیان جام جهانی نیست اما آن قدر می درخشیم تا 
۳1 تیمی که خواهان هم گروهی با ما بودند را پشیمان کنیم.

 طی ۲/۵ س��ال اخیر، مردم ايران از ما انتظار داش��تند به مرحله پايانی 
مس��ابقه های جام جهانی ۲۰1۴ فوتبال در برزيل صعود کنیم و 
مسوولیت اين خواسته ۷8 میلیون ايرانی روی 
دوش تک تک اعضای تی��م ملی فوتبال بود.

پوشیدن پیراهن تیم ملی، فشار ناشی از اين 
مسوولیت را بسیار سنگین می کند اما ما اين 
 رويا را محقق کرديم. اکنون وارد مرحله جديدی 
ش��ده ايم و قرار نیس��ت ب��ه برزيل بروي��م و به 
راحتی ب��ه حريفان امتی��از دهیم، 
 چ��را ک��ه دنب��ال تفري��ح

 در برزيل نیستیم.
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مفاد آراء 
119آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 
ماده  اجرای  ودر  گردیده  صادر  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  مستقردراداره 
های  روزنامه  طریق  از  روز   15 ی  فاصله  به  نوبت  دو  در  مذکور  3قانون 
آراء  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
واز  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  خودرا 
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:
1-رای شماره 139260302021001005 مورخ 92/10/25 – آقای عبدالجواد 
موذنی زواره  فرزند عبدالرحیم بشماره ملی1189422530 ششدانگ قسمتی 
در  واقع  فرعی   2078 شماره  پالک  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  از 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 25/10 

متر مربع خریداری رسمی از خانم اقدس سالمه زواره .
عباس  آقای   –  92/10/25 مورخ   139260302021001006 شماره  رای   -2
شواخی زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189932849ششدانگ یکبابخانه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 3248 فرعی واقع در زواره16 اصلی دهستان 

مربع  متر   164/10 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 
خریداری عادی از حسین شواخی.

 3- رای شماره 139260302021001007 مورخ 92/10/25 – آقای علیرضا 
ششدانگ  ملی1180001451  بشماره  حسین  فرزند  آبادی  حاجی  دچانی 
از پالک 1802 فرعی واقع در زواره 16  بر روی قسمتی  احداثی  یکبابخانه 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 172/74 متر مربع 

خریداری رسمی از خانم فاطمه سادات احسانی طبائی زواره. 
آقای رسول   – رای شماره 139260302021001008 مورخ 92/10/25   -4
صادقی  فرزند محمود بشماره ملی1188937154 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
بر روی قسمتی ازپالک2247 فرعی واقع درزواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
از  خریداری رسمی  مربع  متر   172/84 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش 

خانم اعظم روحانی.
حسن  آقای   –  92/10/25 مورخ   139260302021001009 شماره  رای   -5
1189939126ششدانگ  ملی  بشماره  غالمرضا  فرزند  زواره  زاده  درویش 
در  واقع  فرعی  پالک شماره 5481  از  قسمتی  بر روی  احداثی  دکان  یکباب 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 59  متر 

مربع خریداری رسمی از ابوالفضل عصاری تلک آبادی.
احمد  آقای   –  92/10/25 مورخ   139260302021001010 شماره  رای   -6
1189588862ششدانگ  ملی  بشماره  محمد  فرزند  زواره  زاده  سالمتی 
واقع در زواره 16  از پالک 1064 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکبابخانه 
متر   289/40 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی 

مربع خریداری رسمی از رحمت ربی.

آقای رسول   – رای شماره 139260302021001011 مورخ 92/10/25   -7
مشاع  دانگ  سه  ملی1189572303  بشماره  حسین  فرزند  زواره  ناجی 

واقع  فرعی   2247 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  از 
به  اصفهان ششدانگ  ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  زواره 16  در 

مساحت 307/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم زینب گلی زواره.

8- رای شماره 139260302021001012 مورخ 92/10/25 – خانم زینب گلی 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1189603489 سه  بشماره  اکبر  فرزند  زواره 
از پالک 2247 فرعی واقع در زواره 16  بر روی قسمتی  احداثی  یکبابخانه 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 307/90 
متر مربع خریداری رسمی از سید شمس الدین شریعتمدار مرتضوی زواره.

آقای حسین   – رای شماره 139260302021001013 مورخ 92/10/25   -9
1189431807ششدانگ  ملی  بشماره  محمد  علی  فرزند  زواره  شواخی 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   2317 شماره  پالک  یکبابخانه 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 446/72 متر مربع خریداری عادی 

از ورثه علی محمد شواخی زواره.
آقای عباس  10- رای شماره 139260302021001014 مورخ 92/10/25 – 
عابدینی اکار زواره فرزند علی بشماره ملی0492922519 ششدانگ یکبابخانه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 781 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
موروثی  مربع  متر   664/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 
وخریداری رسمی از ورثه علی عابدینی اکار زواره و خانم معصومه برزو 

زاده زواره.
مریم  خانم   –  92/10/25 مورخ  رای شماره 139260302021001015   -11
یکبابخانه  1189579898ششدانگ  ملی  بشماره  علی  فرزند  زواره  سازی 
احداثی بر روی قسمتی از پالکهای2336و 2337 فرعی واقعات در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مجموعًا به مساحت 210/50 

متر مربع خریداری رسمی از علیرضا الیاسی زواره.

خانم   –  92/10/25 مورخ   139260302021001016 شماره  رای   -12
1189611082سه  ملی  بشماره  اکبر  علی  فرزند  زواره  اکار  عابدینی  زهره 
هفت- و  وپنجاه  حبه  نه  اعیانی  ثمنیه  بهای  مشاع)باستثنای  دانگ 

قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  از  آن(  مشاع  حبه  دویستم 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقعات  فرعی  و1242   1241 پالکهای  از 
متر   254/30 مساحت  به  مجموعًا  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 
از عادی  خریداری  و  عابدینی  حسین  از  رسمی  خریداری   مربع 

 اکبر ربی .

13- رای شماره 139260302021001017 مورخ 92/10/25 – آقای حسین 
مشاع)باستثنای  دانگ  1189604361سه  ملی  بشماره  عبداله  فرزند  عابدینی 
بهای ثمنیه اعیانی نه حبه وپنجاه و هفت-دویستم حبه مشاع آن( از ششدانگ 
یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالکهای 1241 و1242 فرعی واقعات در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان مجموعًا به مساحت 

254/30 متر مربع خریداری عادی از اکبر ربی .

14- رای شماره 139260302021001018 مورخ 92/10/25 – خانم اشرف 
عابدینی فرزند علی بشماره ملی 0490741681ششدانگ یکبابخانه احداثی بر 
روی قسمتی از پالک 5584 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
از  خریداری رسمی  مربع  متر   207/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش 
اکار  عابدینی  حسین  از  عادی  وخریداری  زواره  زاده  گنجی  عباس  دخیل 

زواره. م الف 493
تاریخ انتشار نوبت اول:    1392/11/20                   

تاریخ انتشار نوبت دوم:    1392/12/5       

ذبیح اله فدائی      رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره     

مفاد آراء 
925 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 1- برابر راي شماره139260302012002327 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمیدرضا خاني 
دمنه فرزند محمد بشماره شناسنامه 52 صادره از در یک باب خانه به مساحت 
350 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي واقع در  دامنه  

خریداري از مالک رسمي آقاي محمد خانی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره139260302012002313  برابر   -2
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
زهراسادات  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه 
عبداللهي دمنه فرزند سید احمد بشماره شناسنامه 94 صادره از در یک باب خانه 
به مساحت 261.57 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک .1 فرعي از 4 اصلي  

واقع در دامنه خریداري از مالک آقاي اسماعیل رستمی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره139260302012002190  برابر   -3
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
فرهمند  اکبر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدن تصرفات  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 70 صادره از در یک باب خانه به مساحت 339.77 
داران  در   واقع  از12اصلي  فرعي  پالک12.  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع  

خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی احمدی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره139260302012002321  برابر   -4
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد شریفي 
به  مغازه  باب   یک  در  از  بشماره شناسنامه 2245 صادره  فرزند حسن  داراني 
مساحت 59.35 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک12. فرعي از12 اصلي  واقع 

در داران خریداري از مالک رسمي آقاي کالنتری محرز گردیده است.

5- برابر راي شماره 139260302012002324 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام شریفي 
داراني فرزند محمد بشماره شناسنامه 234 صادره از در یک باب خانه به مساحت 
از12 اصلي واقع در   از پالک12 فرعي  249.82 مترمربع  مفروز و مجزي شده 

داران خریداري از مالک رسمي آقاي محمد صادق یوسفی محرز گردیده است.
6- برابر راي شماره 139260302012002330 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مظاهر مباشري 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  از  صادره   12 شناسنامه  بشماره  کرمعلي  فرزند 
437.15 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از4اصلي  واقع در  دامنه 

خریداري از مالک رسمي آقاي کرمعلی مباشری  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره139260302012002333  برابر   -7
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سیده شایسته 
بیگم عبداللهي فرزند سیدعبدالحسین بشماره شناسنامه 1473 صادره از در یک 
باب خانه  به مساحت 433.32 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي 
از4 اصلي  واقع در دامنه  خریداري از مالک  آقاي جمشید سمیعی و غیره  محرز 

گردیده است.
8- برابر راي شماره 139260302012002336 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي ادریسي 
فرزند حسنعلي بشماره شناسنامه 2142 صادره از در یک باب خانه  به مساحت 
224 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي  واقع در  دامنه  

خریداري از مالک رسمي آقاي شکراله کریمی محرز گردیده است.

تعیین  قانون  اول موضوع  139260302012002342هیات  راي شماره  برابر   -9
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
ترکیان دمنه فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 14 صادره از در یک باب خانه به 
مساحت 634.75 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي   واقع 

در  دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي ابو الفضل ترکیان محرز گردیده است.

10- برابر راي شماره 139260302012002345 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رمضاني 
دمنه فرزند هادي بشماره شناسنامه 70 صادره از در یک باب خانه به مساحت 
223 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي  واقع در دامنه  

خریداري از مالک آقاي محمد جمالوند  محرز گردیده است.

11- برابر راي شماره139260302012002348 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم زهره عبدالهي 
دمنه فرزند سیدمجتبي بشماره شناسنامه 1801 صادره از در یک باب خانه  به 
مساحت 266.98 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي  واقع 

در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي  یحیی رستمی محرز گردیده است.
12- برابر راي شماره 139260302012002351هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سلمان مباشري 
دمنه فرزند کرمعلي بشماره شناسنامه 21 صادره از در یک باب خانه  به مساحت 
423.03 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 4 اصلي   واقع در 

دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي کرمعلی مباشری  محرز گردیده است.
13- برابر راي شماره139260302012002354 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ایمان رستمي 
فرزند نوروز علي بشماره شناسنامه 596 صادره از در یک باب خانه  به مساحت 
228.36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 4اصلي  واقع در  دامنه  

خریداري از مالک خانم  زهره  عبد الهی  محرز گردیده است.
14- برابر راي شماره 139260302012002357 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین رمضاني 
به مساحت  باب خانه  از در یک  دمنه فرزند علي بشماره شناسنامه 15 صادره 
353.60 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 4اصلي  واقع در دامنه 

خریداري از مالک رسمي آقاي سید محمد هاشمی  محرز گردیده است.
15- برابر راي شماره 139260302012002360 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
احسان  آقاي سید  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدن تصرفات  ملک  ثبت  حوزه 
عبداللهي فرزند سید فاضل بشماره شناسنامه 2901 صادره از در یک باب خانه  
به مساحت 351.16 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک1  فرعي از4  اصلي  
محرز  اللهی   عبد  فاضل  سید  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  دامنه   در   واقع 

گردیده است.
16- برابر راي شماره139260302012002363 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عشرت عبداللهي 
از در یک باب خانه  به  ابوالقاسم بشماره شناسنامه 1710 صادره  دمنه فرزند 
مساحت 380 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از4 اصلي  واقع در 

دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي ذبیح اهلل میرزایی محرز گردیده است.
17- برابر راي شماره 139260302012002367هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
احمد  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
رستمي فرزند امیر بشماره شناسنامه 1159394679 صادره از در یک باب خانه 
به مساحت 305.27 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک1فرعي از4  اصلي   

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي امیر رستمی محرز گردیده است.
18- برابر راي شماره139260302012002316 هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدعلي 
یوسفیان داراني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 22 صادره از در یک باب خانه  
به مساحت 285.4 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 298 فرعي از12 اصلي  

واقع در داران خریداري از مالکیت رسمي  متقاضی محرز گردیده است.

19- برابر راي شماره 139260302012002196 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سرور رستمي 
دمنه فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 318 صادره از در  سه دانگ مشاع از  یک 
باب خانه  به مساحت 253.04 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از مالک رسمي آقاي یحیی ناظمی محرز  از4 اصلي   واقع در دامنه  خریداري 

گردیده است.
20- برابر راي شماره 139260302012002135 هیات اول  موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر 

کریمي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 2159 صادره از در یک باب  مغازه  به 
مساحت 94.97 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 4اصلي  واقع در  

دامنه  خریداري از مالک  خانم  عزت رضائی محرز گردیده است.
21- برابر راي شماره 139260302012002339 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
فاضل  سید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه 
عبدالهي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 21 صادره از در یک باب خانه  
به مساحت 549.82 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 4 اصلي  
واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي امید مباشری  محرز گردیده است.

22- برابر راي شماره139260302012002137 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 

فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
رحیمي فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 2719 صادره از درسه دانگ مشاع از 
یک باب خانه  به مساحت 243.89 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک1فرعي 
العظیم رحیمی   آقاي عبد  مالک رسمي  از  دامنه  خریداري  واقع در   از4اصلي   

محرز گردیده است.
23- برابر راي شماره139260302012002133. هیات اول  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 

بهرامي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدن تصرفات  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند مهرعلي بشماره شناسنامه 1679 صادره از در یک باب خانه  به مساحت 
217.85 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک3 فرعي از 149اصلي   واقع در  

میاندشت خریداري از مالک رسمي آقاي محمد عالیی محرز گردیده است.
24- برابر راي شماره139260302012002139 هیات اول  موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي    خانم مهري 
رحیمي فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 2499 صادره از درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 243.89 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالک1فرعي از4 اصلي  واقع در  دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي عبد العظیم 

رحیمی محرز گردیده است.

25- برابر راي شماره139260302012002146 هیات اول  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رحیمي 
فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 36 صادره از در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
از پالک 1  به مساحت 262.14 مترمربع   مفروز و مجزي شده  باب خانه   یک 
رحیمی   العظیم  عبد  آقاي  مالک  از  خریداري  دامنه   در   واقع  4اصلي   از  فرعي 

محرز گردیده است.
26- برابر راي شماره 139260302012002149 هیات اول  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
رحیمي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدن تصرفات  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 85 صادره از در سه دانگ مشاع از  یک باب 
خانه  به مساحت 262.14 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 
اصلي   واقع در دامنه  خریداري از مالک آقاي عبد العظیم رحیمی  محرز گردیده 

است.
27- برابر راي شماره 139260302012002152 هیات اول  موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالقاسم 
یارعلي داراني فرزند جعفر بشماره شناسنامه 3333 صادره از در یک باب خانه  
به مساحت 275.65 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 114فرعي از 11 اصلي  
واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي جعفر یار علی  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره13926030201222177  28-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي ربیعي 
فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 567 صادره از در سه دانگ مشاع از  یک باب  
مغازه فوقانی مسکونی به مساحت 192.90 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالک 4 فرعي از 149 اصلي   واقع در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي 

علی شفیعی  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  برابر راي شماره139260302012002174هیات   -29
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
ربیعي  آقاي رضا  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدن تصرفات  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 7 صادره از در سه دانگ مشاع از ششدانگ   
یک باب مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 192.90 مترمربع پالک فرعي از اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 4 فرعي از 149 اصلي واقع در میاندشت خریداري 

از مالک آقاي علی شفیعی محرز گردیده است.
30- برابر راي شماره 139260302012002159 هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  معصومه 
درویشي فرزند نادر بشماره شناسنامه 1278 صادره از درسه دانگ مشاع از  یک 
باب خانه  به مساحت 148.1 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
اله کرمی  محرز  . واقع در  چادگان خریداري از مالک آقاي لطف  از64 اصلي  

گردیده است.
31- برابر راي شماره139260302012002156 هیات اول  موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد 
آقاي داود کرمي فرزند لطف اله بشماره شناسنامه 38 صادره از در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 148.1 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالک 1فرعي از64 اصلي   واقع در چادگان  خریداري از 

مالک   آقاي لطف اله کرمی  محرز گردیده است.
32- برابر راي شماره139260302012002199هیات اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي  اسفندیار رحیمي فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 103 صادره از 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 253.04 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 4 اصلي   واقع در  دامنه  خریداري 

از مالک   آقاي عبد العظیم رحیمی محرز گردیده است.
33- برابر راي شماره 139260302012002371 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
شرکت تعاونی  کشاورزی تولید و تهیه و توزیع نهادهای کشاورزی نهر 
اسفند داران به شماره ثبت 1274و شناسه ملی 10980068078 در یک باب  
ساختمان به مساحت 829.54 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک29 
براتعلی  مالک رسمي   از  داران  خریداري  در   واقع  اصلي   از12  فرعي 

شیخی و غیره محرز گردیده است
34- برابر راي شماره 139260302012002186 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد 
آقاي مجید خان احمدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 125 صادره از در 
یک باب خانه به مساحت 36.47 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 
12/9 فرعي از12اصلي  واقع در  داران خریداري از مالکین رسمی متعدد 

رسمي محرز گردیده است
35-برابر راي شماره139260302012002183 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
 4 شناسنامه  بشماره  شعبان  فرزند  رزوه  کریمي  غالمحسین  آقاي/خانم 
صادره از چادگان در یک باب خانه به مساحت 197.1 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالک4 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خریداري از مالک 

رسمي آقاي غالمحسین کریمی  محرز گردیده است
36- برابر راي شماره 139260302012002508 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
 1699 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  خانه  چهل  حسیني  براتعلي  آقاي 
صادره از در   دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به 
فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع    119032.00 مساحت 
رضا  حق  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  چهلخانه  در  واقع  از48اصلي 

حسینی  محرز گردیده است
37- برابر راي شماره 139260302012002505 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حق رضا حسیني چهلخانه فرزند محمد بشماره شناسنامه 23 صادره 
از در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 
119032.00 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از48 اصلي 
واقع در چهلخانه خریداري از مالکیت  رسمي خودش  محرز گردیده است

موضوع  اول  هیات  شماره139260302012002502  راي  برابر   -38
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حق رضا حسیني چهلخانه فرزند محمد بشماره شناسنامه 
23 صادره از در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به 
از  فرعي  پالک1  از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع  مساحت 148937.00 
مالکیت  رسمي محرز گردیده از   48 اصلي واقع در  چهلخانه خریداري 

 است
موضوع  اول   هیات   139260302012002499 شماره  راي  برابر   -39
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  براتعلي حسیني چهلخانه فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1699 صادره از در1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعي  
به مساحت 148937.00 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 48 اصلي   واقع در چهلخانه . خریداري از مالک رسمي آقاي حق رضا 

حسینی  محرز گردیده است
40- برابر راي شماره139260302012002496 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
صادره   1835 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  حسیني  علي  رجب  آقاي 
مساحت  به  مزروعي  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در3/5  از 
148937.00 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 48 اصلي  
واقع در  چهلخانه  خریداري از مالک رسمي آقاي حق رضا  حسینی  محرز 

گردیده است
41- برابر راي شماره139260302012002318 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي داود عادلیان فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 1 صادره از چادگان 
از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع    200 مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
مالک رسمي  از  واقع در سمندگان خریداري  از 62اصلي   پالک 1 فرعي 
 - فریدن  اسناد  ثبت  رئیس  است.  گردیده  محرز  زیاری  علی  نیاز   آقاي 

محمد سلمانی
آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ 
انقضاي  در صورت  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور   مدت 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  92/11/5

تاریخ انتشار نوبت دوم  92/11/20
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریدن 

مفاد آراء ) اصالحی ( نوبت دوم 
943 شماره 103/92/1723/57 تجدید آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین 

نامه قانون تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
هیات موضوع  برابر رای شماره 139260302013001548 مورخ 92/9/26 
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 

مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بشماره  غالمرضا  فرزند  اصالنی  مصطفی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
در   1128863995 ملی  شماره  به  فریدونشهر  از  صادره   3399 شناسنامه 
و مجزی شده  مفروز  مربع  متر  به مساحت 180/50  یکباب خانه  ششدانگ 
از پالک 272 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 13ثبت اصفهان 
گردیده  محرز  غالمرضا  فرزند  اصالنی  نجفقلی  آقای  از  عادی  خریداری 

است . لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح فوق به منظور 
که  در صورتی  میشود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
میتوانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
تسلیم تاریخ  از  ماه  یک  رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  محل  اسناد   ثبت 
آگهی  در   (  . نمایند  تقدیم  به مرجع قضایی  را  دادخواست خود   ، اعتراض   

منتشر شده در تاریخ 92/10/21 نوع ملک : خانه از قلم افتاده است ( بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  : شنبه  1392/11/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1392/11/20
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
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امام علی ) ع (  :
  از گن��ج ه��ای بهش��ت، نیک��ی ک��ردن و پنه��ان نم��ودن 
 کار]نی��ک[ و صبر بر مصیبت ه��ا و نهان ک��ردن گرفتاری ها 

)یعنی عدم شکایت از آن ها( است.

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

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره
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 تحقیقات ص��ورت گرفته توس��ط محقق��ان امریکایی 
نشان می دهد، جهش در ژن های کلیدی تعیین کننده 
رنگ پرهای کبوت��ر، در ژن های مش��ابه کنترل کننده 

رنگدانه های پوست انسان نیز دیده می شوند.
پرورش دهن��دگان کبوتر در طول چند ق��رن موفق به 
پرورش ح��دود 350 ن��ژاد متفاوت کبوتر ش��ده اند که 
دارای بال و پ��ر رنگارنگ مختلفی هس��تند اما تا پیش 
از این مطالع��ه، بروز جهش ژنتیکی موث��ر بر رنگ پرها 
ناش��ناخته باقی مانده ب��ود.در تمام نژاده��ای کبوتر، 
 جه��ش در س��ه ژن اصلی باع��ث ایجاد تن��وع در رنگ 

پرهای پرنده می شود.
»اریک دامیان« سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه یوتا 
تاکی��د می کند: در انس��ان، جهش در ای��ن ژن ها اغلب 
بد محس��وب می ش��وند؛ چراکه باعث بروز آلبینیس��م 
)زالی( یا مس��تعد کردن سلول ها به اش��عه فرابنفش و 
مالنوم – ناشی از نبود رنگدانه های محافظ – می شود؛ 
ام��ا در کبوت��ر، جهش ای��ن ژن ه��ا باعث تغیی��ر رنگ 
پرها می ش��ود که پدیده چندان بدی تلقی نمی ش��ود.

جه��ش در ای��ن ژن ه��ا مس��وول ب��روز بیماری های 
پوستی و س��ایر مش��کالت از جمله مالنوم و آلبینیسم 
در انس��ان اس��ت.نتایج به دس��ت آمده در این مطالعه 
می تواند ب��ه محقق��ان در درک بهت��ر جهش های ژنی 
که منجر به تغییر در رنگ پوس��ت از جمله آلبینیس��م 
 می ش��ود، همچنین توس��عه روش های درمانی بالقوه 

مالنوم کمک کند.

  ساخت حسگرهای 
پوست از سیم طال

محقق��ان اس��ترالیایی نان��و س��یم هایی از جنس طال 
توس��عه داده اند که می تواند در آینده به عنوان حس��گر 
فش��ار پوس��ت مصنوعی برای دس��تگاه های نظارت بر 
ضرب��ان قل��ب م��ورد اس��تفاده ق��رار گیرد.»ونالنگ 
چم��گ« از متخصصان نانوم��واد در دانش��گاه موناش 
تاکی��د می کن��د: برخالف حس��گرهای فش��ار موجود 
که متکی بر مواد نیمه رس��انا هس��تند، فناوری جدید 
ی��ک روش کم هزین��ه و دوس��ت دار محی��ط زیس��ت 
است.اغلب حس��گرهای فش��ار متکی بر خازن یا مواد 
پیزوالکتری��ک هس��تند؛ هر دو ای��ن عناص��ر نیازمند 
 مواد نیمه رسانا هس��تند که باید در ش��رایط اتاق پاک

 )clean room( به دور از گرد و غبار و سایر آالینده ها 
تولید شوند.

محققان دانش��گاه موناش برای س��اخت نس��ل جدی 
حس��گر فش��ار اق��دام ب��ه مخلوط ک��ردن نم��ک طال 
 ب��ا م��اده ش��یمیایی دیگ��ری موس��وم ب��ه اولیالمین

 )oleylamine( کردند.

رنگ کبوترها، سرنخ درمان 
بیماری های پوستی انسان

کدام ذکرها را نباید ترک کرد؟

تنها عبادت و دستوری که خداوند رس��ما تاکید کرده که مبادا از آن 
 غفلت کنید، ذکر اس��ت.از ویژگی ه��ا و خصوصیات انس��ان مومن 
دایم الذکر بودن اوست آن هم نه تنها به زبان که در حین ذکر زبانی 
تفکر در این کلمات دارد و هم��واره خدا را در کنار خود و همراه خود 
می داند، لذا مراقب رفتار، کردار و گفتار خویش است.واقعا ما به عنوان 
یک مس��لمان روزانه چه قدر در حین کار و فعالیت یا اصال در خلوت 
خود ذکر می گوییم؟ با این ک��ه همه می دانیم خی��ر و اثرات مثبت 
فراوانی در آن وجود دارد.پیامبر خدا)ص( در حدیث زیبایی فرمودند: 
هر لحظه  ای که بر فرزند آدم بگذرد و او در آن لحظه به یاد خدا نباشد، 
در روز رستاخیز برای آن لحظه افسوس می خورد.امام صادق)ع( نیز 
در این باره در حدیث قدسی از خداوند متعال فرمودند:  ای پسر آدم! 
در درون خود به یاد من باش، تا من نیز در جانم به یاد تو باشم؛ ای پسر 
آدم! در خلوت به یاد من باش تا در خلوت به یاد تو باشم؛ ای پسر آدم! 
در میان جمع مرا یاد کن، تا تو را در میان جمعی بهتر از جمع تو یاد 
کنم.امام ص��ادق)ع( با تذکر ب��ه مومنانی که از ذکر ی��اد خدا غافل 
می ش��وند فرمودند: گاه فردی از ش��یعیان ما کار خود را با بسم اهلل  
الرحمن الرحیم آغاز نمی کند و بدان سبب خدای او را به گرفتاری و 
امری ناخوش��ایند مبتال می کند، تا او را به ذکر س��پاس و س��تایش 
خداوند تبارک و تعالی متنبه سازد.آن حضرت همچنین می فرمایند: 
ذکر تس��بیح فاطمه زه��را)س( از جمله همان ذکر کثیر اس��ت که 
خداوندعز و جل فرموده اس��ت)و خدا را بس��یار ی��اد کنید(.پیامبر 
 اس��الم)ص( نیز در باب اهمیت ذک��ر س��بحان اهلل فرمودند: هر که

  صد مرتب��ه س��بحان  اهلل   بگوی��د، بهتر اس��ت از راندن صد ش��تر 
)که با خود به حج برد تا آن ها را از برای خدا قربانی کند(.

کالم روز 

 گروه��ی از دانش��مندان ادعا می کنن��د که لرزیدن در س��رما 
همان قدر برای سوزاندن کالری های اضافه مفید است که ورزش 
کردن. آن ها توصیه می کنند که در زمستان شعله بخاری را کم 
کنید.معموال لرزیدن نشانه این است که باید از جای خود بلند 
شوید و درجه حرارت سیستم گرمایشی اتاق )بخاری یا رادیاتور 
شوفاژ( را زیاد کنید، ولی به نظر می رسد که اگر این زحمت را به 

خود ندهید، راه موثری برای الغر ماندن خواهد بود.
در پژوهش جدیدی از دانش��مندان انس��تیتوی ملی سالمت 
انگلیس، کشف شده که قرار دادن داوطلبان در دماهای کمتر 
از 15 درجه س��انتی گراد به مدت 10 تا 15 دقیق��ه، می تواند 
 منجر به تغییرات هورمونی مشابه یک ساعت ورزش نرم شود.

 این ها، همان تغییرات هورمونی هس��تند که ب��ا تولید چربی 
قهوه ای ارتب��اط دارند؛ چربی قهوه ای نوعی از چربی اس��ت که 
انرژی را می س��وزاند.روزگاری تصور می شد که چربی قهوه ای 
فقط در نوزادان یافت می ش��ود اما دانش��مندان دریافته اند که 
بزرگساالن هم مقادیر اندکی از این بافت را دارند، و مقدار آن در 

افراد الغر بیشتر است. تقریبا 50 گرم چربی قهوه ای، می تواند تا 
300 کالری را در هر روز بسوزاند؛ که برابر با مقدار انرژی ذخیره 
شده در 50 گرم چربی سفید است که کالری های اضافی در آن 
ذخیره می شوند.این پژوهش جدید، برگ دیگری به مجموعه 
روز افزونی از شواهد افزوده که به استناد آن ها، قرار گرفتن در 
معرض دماهای پایین می تواند به کنترل وزن افراد کمک کند.

دکتر پل لی، که هدایت این پژوهش را بر عهده داشت و اکنون 
در موسسه پژوهش های پزشکی گاروان در سیدنی مشغول کار 
اس��ت، دریافت که قرار گرفتن در معرض س��رما، منجر به آزاد 
شدن دو هورمون می ش��ود که آیریزین و FGF21 نام دارند و 

می دانیم که چربی سفید را به چربی قهوه ای تبدیل می کنند.
وی گفت: »ما دو هورم��ون آیریزین و FGF21 را شناس��ایی 
کردیم که توسط سرما تحریک می شوند، و به ترتیب از عضالت 
در حال لرزش، چربی قهوه ای آزاد می شوند. این هورمون ها نرخ 
آزاد سازی انرژی چربی سفید انسانی را در آزمایشگاه به شدت 
باال بردند و سلول هایی که این هورمون به آن ها داده شده بود، از 
خود گرما ساطع کردند که نشانه عملکرد چربی قهوه ای است«

تقریبا 10 تا 15 دقیقه لرزیدن داوطلبان، همان قدر آیریزین در 
بافت عضالنی هر کدام آزاد کرد که پس از یک ساعت پدال زدن 
روی یک دوچرخه ثابت آزاد می ش��د.آزمون های آزمایشگاهی 
نشان داده اند که آیریزین و FGF21، در یک بازه شش هفته ای 

سلول های چربی سفید را به چربی قهوه ای تبدیل می کنند.

می خواهید الغر شوید، بخاری را خاموش کنید

دریچه

سرپیچی موادغذایی از قانون جاذبه
هنرمند اتریش��ی با یک س��ری موادغذایی هنر زیباس��ازی را به معرض نمایش 
گذاشته است.هنرمند اتریشی »ماریون لوتنبرگ« این بار یک سری کار جدید که 

با همکاری یکی از دوستان خود انجام داده را به نمایش گذاشته است.
او با موادغذایی در فرم هایی که اغلب از قانون جاذبه سرپیچی می کنند تصاویری 

انداخته است.
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نوبت اول

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر 

آگهی مزایده 
شهرداری خمينی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده با مشخصات زير از طريق آگهی اقدام نمايد :

موضوع مزایده : اجاره ساختمان واقع در پارک وليعصر ) عج ( )جنگلی ( جهت رستوران سنتی 
- مبلغ پایه ماهیانه : 5/500/000 ريال 

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 3/300/000 ريال 
- مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده  : ساعت 14 يكشنبه مورخ 92/12/4

- محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهر داری مركزی خمينی شهر 
- محل ارائه پیشنهادات : دبير خانه شهر داری مركزی خمينی شهر 

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت 8 صبح روز سه شنبه 92/12/6 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 92/12/17 

- اصالح ، جايگزينی و پس گرفتن پيشنهاد ها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمی شود .
- امور قرار دادهای شهرداری خمينی شهر  

  چاپ دوم

شهرداری  ديزيچه بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی ش�هر در نظر دارد نسبت به عمليات 
مالن كاری و پياده رو س�ازی خيابان ش�هيد بهش�تی ش�مالی از اعتبارات ش�هرداری با برآورد 
مبلغ 2/830/000/000 ريال بر اس�اس فهرس�ت بهاء ابنيه س�ال 92 را از طريق مناقصه واگذار و 
 انعقاد قرار داد نمايد ل�ذا متقاضيان واجد ش�رائط می توانند از تاريخ انتش�ار اي�ن آگهی تا روز 
پنج شنبه مورخ 92/11/17 به واحد امور قرار دادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و همچنين 
قيمت پيشنهادی خود راتا روز شنبه مورخ 92/11/19 به دبير خانه محرمانه ) حراست ( شهرداری 
ارائه نمايند . الزم بذكر اس�ت ارائه تاييديه صالحيت فنی و رتبه بندی ) حداقل رتبه مورد نياز 5 
ابنيه ( از مراجع ذيصالح و معاونت برنامه ريزی الزامی می باشد . در ضمن هزينه درج آگهی بعهده 

برنده مناقصه خواهد بود .

آگهی مناقصه )نوبت اول (

شهاب ثابت راسخ شهردار دیزیچه 

  چاپ دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلس�ی در نظر دارد حدود 180 اصله درخت 
گردو با قدمت 15 سال کاشته شده جنب جاده ورودی شهر جدید مجلسی 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ 
نش�ر آگهی به مدت پنج روز جهت دریافت اس�ناد مزایده به این شرکت 
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با ش�ماره تلفن های ذیل تماس 

حاصل نمایند.
 نشانی : اصفهان – کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی –

 بلوار ارم شرکت عمران مجلسی
تلفن : 5452286-0335 ، دورنگار: 0335-5452214  

صندوق پستی : 86316-11178    
www.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

13روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
84
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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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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 

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
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
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 3  اردیبهشت  1391 | 30  جمادی االول 
1433 شماره 767 / 16 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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 

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

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

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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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!«
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Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

پذیرش آگهی های 
روزنامه زاینده رود

بنابرايناگرشعلهبهرنگزردياقرمزباشدعالمتخطراستوحادثه
س�نگينجانیدرپیخواهدداش�تلذابايدفوراوس�يلهگازس�وزرا

خاموشوعلترابررسینمودآياهوایکافیواردساختمان
نمیشود

دودکشاشکالداردياوس�يلهگازسوزمعيوباستاگرش�علهگازهمراهبا
پرشوسروصدابودبايدبامشورتباافرادذيصالحرفععيبنمود.

رن�گش�علهگازدروس�ائلگازس�وزمه�ماس�تاگ�رس�وختکام�ل
وصحيحباشدرنگآنآبیخواهدبود

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

 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

 شرکت شبکیه اصفهان از
  افراد آشنا به وایرلس کار

  با قابلیت نصب آنتن  بر روی دکل 
دعوت به همکاری می نماید 

تلفن تماس : 09335718818
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

www.shabakieh.com

شبکیه
6205197-6205196

د!!!
لطفا کمر بندهای  ایمنی  خود را ببندی

ی باور نکردنی 
سرعت

ز اینترنت پرسرعت شما 
ه نیا

پاسخی ب

ط تلفن نداشته باشید
حتی اگر خ

با کمترین تعرفه ، کیفیت باال و نصب سریع 
اینترنت پر سرعت بی سیم 
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