
پوست اندازی صنعتگران ، زیر فشار سود بانکی
بازنگری نظام بانکی و مالیاتی برای تولید
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 افتتاح مرکز آموزش کانون 
پرورش فکری کودک و نوجوان 

مدیر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان اصفهان از افتتاح نخس��تین مرکز 
آموزش کانون پرورش فکری کودک و نوجوان کش��ور در اصفه��ان خبر داد و 
گفت: هدف از راه ان��دازی این مرکز آموزش نیروهای ش��هر اصفهان، نیروهای 
منطقه ای و مربیان کانون است.سید حامد عسگری فر اظهار کرد: مرکز آموزش 
کانون پرورش فکری کودک و نوجوان اصفهان نخس��تین مرکز در کشور است 

که با هدف باالبردن کیفیت دوره های آموزشی و آموزش نیروهای منطقه ای 
و مربیان افتتاح شد.

پیمان فتاحی سیاهمزگی-  شعله های ظلمت و جهالت 
 هوای ش��هر را در خود فرو برده بود. صدای شکس��ته شدن 
بال هایی به گوش می رس��ید که برای پرواز در آبی آسمان 

خود را به آب و آتش می زدند. 
تا در زمین ش��هر زورگویان جاهل را به خاک سیاه بکشاند 
.اصفهان ,اولین شهری که مجس��مه طاغوت را به زیر افکند 
و میدان ش��هر را با  رنگ خون و ایثار تا همیشه “انقالب” نام 
 نهاد.مردمان این موطن با نام خمینی  در مس��یر خاموشی

 شعله های جور و ستم  گام نهادند.آری! آنان فرزندان مردی 
بودند که  کالمش بوی وحی داشت و طعم شیرین آوای انبیا 
,او که با عزمی راسخ، پایه های ظلم را لرزاند اما خود نلرزید.

اصفهان و اصفهانی پا به پای  مردم وطن  فریاد آزادی و اسالم 
خواهی س��ردادند. فریادو بیداری  ای که حتی در شب های 
حکومت نظامی شاه رساتر و بلند تربود.مردم غیور اصفهان , 
شهر رضا, خمینی شهر,کاشان , نجف آباد...همه باهمصدایی 
و همدلی پا در راه نور گذاش��تند و قدم در راه سرخ پایداری 
و ش��هادت نهادند.حال بهمن حیات وطن است ، حیاتی که 
مردم استان و هم میهنان مان  در زمستان طاغوتیان  آن را  
رقم زدند و در22 بهمن 57بهار آوردند.امروز در آستانه یوم 
اهلل - قلب ها ، دوباره کهکشانی از عش��ق خمینی می شود و 

جامی  هستند  لبریز از شراب ظهور پیروزی !
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توليد كننده انواع گز مغز پسته - آردی - سفارشی- انگبينی و ... 
آدرس : چهار محال و بختياری ش�هر بلداجی - خيابان ش�هيد مفتح جنب دبيرستان 

اسماعيل بختيار

بلداجی خيابان شهيد بهشتی جنب حسينيه امام خمينی 

بلداجی خيابان مدرس روبروی بانک كشاورزی 

سی و پنجمین 
سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی 
را به ملت ایران 
تبریک می گوییم 
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فراخوان مشاورین امالک 
برای اسکان مسافران 

رییس اتحادیه مشاورین امالک اصفهان از اعالم فراخوان 
برای ثبت ن��ام واحدهای صنفی مش��اوران امالک برای 

اسکان مسافران نوروزی خبر داد.
 رس��ول جهانگیری اظهار داش��ت: واحدهای مشاورین 
امالک متقاضی اسکان مس��افران نوروزی باید فرم های 

درخواست را پرکرده ....

 تقسیط حق بیمه 
دو سال سربازی کارگران

3  واریز یارانه نقدی 

بهمن در روز 22 بهمن

رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور با 
اشاره به محاسبه دو سال سربازی کارگران به عنوان سابقه 
کار، از تصویب پیشنهاد پرداخت اقساطی حق بیمه این 

ایام در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
اویا علی بیگی اظهار داش��ت: در گذشته کارگران و بیمه 
 شدگان تامین اجتماعی و افراد مشمول قانون کار که دو 
سال دوران مقدس سربازی را گذرانده و عالقه مند بودند 
که این دو سال به عنوان سابقه کار برایشان محسوب شود، 
می توانستند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی، 

ارایه گواهی پایان خدمت ...

سی و ششمین مرحله یارانه نقدی )مربوط به بهمن ماه( 
به احتمال زیاد فردا  شب واریز و از بامداد چهارشنبه قابل 
برداشت می شود.یارانه نقدی ماهانه به ازای هر ایرانی 45 
هزار و 500 تومان است، ضمن این که دولت قصد دارد 
در فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 93 حمایت های 
بیشتری از اقش��ار کم درآمد کند.با واریز این مرحله در 

روزهای آینده،...

3

آمادگی اصفهانی ها برای حضور
 در راهپیمایی 22 بهمن 

                شروع راهپیمایی از مسیرهای هشت گانه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز 22بهمن

                   سرویس دهی رایگان به راهپیمایان اصفهانی در یوم اهلل 22 بهمن

                       اجرای عملیات نورافشانی در ضلع جنوبی زاینده رود

                  دو برنامه ویژه برای فردای  پرشکوه نصف جهان

               حامد زمانی» گزینه های روز میز« را می خواند

                   رییس سازمان صدا و سیما سخنران اصلی راهپیمایی 22 بهمن ماه در اصفهان

اسالم  خورشید 
در آیینه فجر

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
منصوب شد 3

۱۱۷ پروژه برق رسانی به 
بهره برداری می رسد 4 2

» استقالل ،آزادی، جمهوری 
اسالمی« شعار مردم ایران 



گفت و گو 

اخبار کوتاه 

حجت االسالم گرجی :

 کریمه اهل بیت یک مفسر عالی 
قرآن بودند

     یکی از مباحثی که در نگاه نخس�تین به هر مکتب فکری در 
کانون توجه قرار می گیرد، دیدگاه آن ها درباره نقش و جایگاه 
» زن « در جامعه است و سپس پاسخ به این پرسش که محدوده 

فعالیت های یک زن تا کجا و چگونه مشخص می شود؟
با یک نللگاه کلی بلله سللیره و عملکرد اهل بیللت علیهم السللام می 
تللوان دریافت کلله ایشللان در برخورد بللا زنان خانللدان، اعللم از قرار 
گرفتللن آنان در نقللش هایی همچللون همسللر و دختللر در خانواده، 
برخوردهای بسیار متفاوتی داشللته اند و  از اعمال هرگونه محدودیت 
نابه جا بر آن هللا پرهیز می کرده انللد اما یکی از برجسللته ترین زنان 
خانللدان اهل بیللت علیهم السللام، حضللرت فاطملله معصومه )س( 
 است. ایشللان پس از شهادت پدر بزرگوارشللان امام موسی کاظم )ع(،

 تحت سیره تربیتی برادرشان، امام رضا )ع( قرار گرفتند  و امام رضا )ع( 
توانست واالترین عواطف انباشته شده در سوداي دلشان را بر ایشان نثار 
کنند. در وصف مقام واالی حضللرت معصومه )س( همین بس که امام 
صادق )ع( درباره ایشللان فرمودند: بانویي از فرزندان من به نام فاطمه 
دختر موسي، به شللهر قم رحلت مي کند که با شفاعت او همه شیعیان 
ما وارد بهشت مي شللوند. امروز دهم ربیع الثانی سالروز وفات حضرت 
معصومه)س( است و برای تبیین شخصیت بانوی بزرگ اسام با حجت 

االسام گرجی هم کام شدیم.
به عنوان نخستین س�وال چه جنبه هایی از شخصیت بزرگوار 
 حض�رت معصوم�ه )س( از ن�گاه و توجه م�ردم پنه�ان مانده

 است؟
 حضرت معصومه )س( از جنبه های علمی و مبارزاتی در مقام بسللیار 
واالیی قرار داشته اند. به گمان من جنبه های مبارزاتی و علمی ایشان 
از نگاه بسللیاری از مردم پنهان مانده است. ایشللان انسانی اندیشمند، 
 فرزانلله و خطیب و در تفسللیر قللرآن کریم بسللیار عالللم و متخصص 
بوده اند. حضرت معصومه)س( به علوم قرآنی و علوم اهل بیت، حدیث 
و معارف دین اسللام آشللنایی کامل داشته اند جلسللات خصوصی را 
با موضوع تفسللیر آیات قرآن کریم برای بانوان برگللزار می کرده اند و 
این جلسللات نشللانه ای از توانایی باالی ایشللان از لحاظ علمی است. 
همچنین جنبه دیگر فعالیت های ایشللان در دوران حیات مبارکشان، 
جنبه مبارزاتی بوده اسللت. در واقع حرکت و هجرت ایشان به ایران و 
ملحق شدن به برادر بزرگوارشللان، امام رضا)ع( یک حرکت تفریحی و 
یا بی هدف نبوده است. این مساله جنبه مبارزاتی دارد و باید از دیدگاه 

سیاسی به آن نگاه کرد. 
شما ملحق شدن ایشان به امام رضا)ع( و آمدنشان به ایران را 

چگونه تفسیر می کنید؟
در خاندان اهل بیت علیهم السام تمامی فعالیت ها به صورت گروهی 
و خانوادگی بوده است. شللما مصداق بارز این مساله را در واقعه کربا و 
همراهی خاندان امام حسین )ع( با ایشان تا آخرین لحظات می توانید 
ببینید. حضرت معصومه )س( هم به پیروی از همین مساله به برادرشان 

در ایران ملحق می شوند. 
به نظر ش�ما چه طور می توان تعاریف و س�خنانی که در وصف 
اهل بیت)ع( و به ویژه حضرت معصومه)س( اس�ت را به شکلی 

اثرگذارتر برای نسل  جوان بیان کرد؟ 
این هدف به تنهایی و به دست افرادی محدود میسر نخواهد شد. 

رسانه های جمعی، مطبوعات و کتاب ها، علما و سخنوران، کارشناسان 
و مسوولین فرهنگی ما همه و همه باید در رسیدن به این هدف یاریگر 
یکدیگر باشند. آن ها باید در شناسللاندن چهره واقعی اهل بیت علیهم 

السام تمامی توان خودشان را به کار بگیرند. 
به عنوان مثال شللخصیت حضرت معصومه )س( ویژگی های بسللیار 
بارزی دارد. ایشللان در دامان پدری عارف و عابللد و اهل ذکر و برادری 
این چنین رشللد یافتند. در عطوفت و مهربانی زبان زد بوده اند. بانویی 
اندیشمند و عالم و از علوم زمان بسیار آگاه و مطلع بوده اند. لقب ایشان 
کریمه اهل بیت اسللت و این مسللاله به دلیل مهربانی در دوران حیات 

مبارکشان و همچنین در حال حاضر برای زایرین ایشان است.
حضرت تا پایللان عمر مبارکشللان ازدواج نکللرده اند و این مسللاله به 
این دلیل بوده اسللت که هیچ هم کفوی برای ایشللان از لحاظ اخاقی 
 و معنوی یافت نمی شللده اسللت و از سللوی دیگر به دلیللل وضعیت

 خفقان آوری که از سوی دستگاه خافت جور بر خانواده ایشان تحمیل 
می شده کسللی این جرات را به خودش نمی داده که به منظور ازدواج 
با ایشان پیشقدم شود. مطمئنا چنین شللخصیتی برای نسل جوان از 
جذابیت های باالیی برخوردار است و سرشللار از ناگفته هایی است که 

بسیاری از جوان ها نمی دانند.

فرمانده سپاه سمیرم: رژیم طاغوت 
متکی به بیگانگان بود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سللمیرم گفت: رژیم طاغوت در همه 
زمینه ها و فعالیت ها متکی به بیگانگان و خارجی ها بود. سللرهنگ دوم 
پاسدار » حسن عجمی « در نشت هم اندیشی سیاسی فرهنگیان و دانش 
آموزان مجتمع آموزشللی دانش سللمیرم افزود: این وابستگی با حضور 
مستشاران امریکایی و عقب ماندگی کشورمان و استفاده از کاالهای آن 
ها هیچ سودی برای مملکت نداشت.وی بی توجهی به ارزش های دینی 
و وجود فسللاد در بین کارگزاران رژیم طاغوت را از عوامل سللقوط رژیم 
پهلوی بیان کرد و گفت: ایجاد شکاف طبقاتی، وابستگی کامل به غرب و 
عقب ماندگی شهرها و روسللتاها از آثار منفی حکومت منحوس و دست 

نشانده پهلوی بود.

محمدتقی رهبر: در قبال عذرخواهی 
رییس جمهور، قدردان باشیم

امام جمعه اصفهان با تاکید بر این که ارایه خدمات به مردم باید همراه با 
تدبیر و مدیریت صحیح باشد، گفت: باید در قبال تواضع رییس جمهور در 
برابر مردم و عذرخواهی ایشللان از مردم به خاطر مشکاتی که در توزیع 
سللبد کاال پیش آمد، قدردان بود.حجت االسام والمسلمین محمدتقی 
رهبر با بیان این که نسبت به نحوه توزیع سللبد کاال و مسایلی که پیش 
آمد، انتقاداتی دارم چراکه بازتاب خوبی نیز در صحنه داخلی و خارجی 
کشور نداشت، افزود: دولت می خواست خدمتی انجام دهد ولی شاید به 
خاطر بی تجربیگی یا دالیل دیگر، این اقدام همراه با نارضایتی هایی شد؛ 
گرچه عذرخواهی رییس جمهور می تواند برای مردم تسکین بخش باشد.
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برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقالب در نوفل لوشاتو فرانسه

 سفیر ایران در پاریس  اظهار داشت: گروه1+5 اکنون در برابر آزمون مهمی قرار دارد و ملت ایران صداقت
 آن ها در اجرای تعهدات خود برای رسیدن به توافق نهایی مبنی بر احترام به حقوق مشروع ایران در ادامه 

برنامه هسته ای و غنی سازی صلح آمیز و لغو کامل تحریم هارا با دقت رصد می کند.
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 یک عضو هیات رییسه کمیسللیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی گفت که گروه 1+5 به جای ایجاد چالش در مذاکرات 
آینده از سیاست نرمش قهرمانانه جمهوری اسامی بهره گیرد 

چون این سیاست همیشگی نیست.
محمدحسللن آصفری با اشللاره به در پیش بودن دور جدید 
مذاکرات ایران با 1+5 گفت: در شرایطی دور بعدی مذاکرات 
ایران و 1+5 پیش رو است که خانم وندی شرمن مباحثی در 
مورد مسایل موشللک های ایران و یا گروه های جنبش های 

آزادی بخش مطرح کرده است.
وی افزود: آن ها باید متوجه باشللند که اوال کسللی اجازه و 
اختیاری به تیم مذاکره کننده نداده اسللت که در مورد این 
موشک ها مذاکره کند؛ پس بهتر است گروه 1+5 بیشتر از این 
پایش را از گلیم اش دراز نکند، چون اجازه ندارد وارد موضوع 
صنایع دفاعی ما شود. ما به هیچ وجه اجازه بازرسی در مورد 
موشللک هایمان را به آن ها نمی دهیم.آصفری خاطرنشان 
کرد: جمهوری اسللامی اجازه تولید موشللک هایی با برد و 
شعاع حفاظت از مرزهای کشور را دارد.این عضو هیات رییسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی همچنین گفت: 
جمهوری اسللامی وظیفه خود می داند که از جنبش های 
آزادی بخش و گروه های مقاومت حمایت کند؛ این موضوع نیز 

قابل مذاکره و مطرح کردن با 1+5 نیست.

 رییس سللازمان پدافند غیر عامل کشللور گفللت: رزمایش 
پدافند پرتویللی در نیملله اول اردیبهشللت 93 در اصفهان 
انجام خواهد شد.جلسه قرارگاه پدافند پرتویی )رافع(استان 
 اصفهان با حضور سللردار جالللی رییس سللازمان پدافند

 غیر عامل،دکترزرگرپور استاندار اصفهان ،تنی چند از معاونین 
سللازمان پدافند غیر عامل و اعضای قرارگاه رافع اسللتان در 
 محل اسللتانداری تشللکیل گردید.رییس سللازمان پدافند

غیر عامل کشور گفت : موضوع پدافند غیرعامل بنا به تاکید 
مقام معظم رهبری نسبت به گذشته جدی تر دنبال می شود 
و یکی از دالیل عمومی آن عدم تقارن و همطرازی دشللمن 
نسبت به توانمندی جمهوری اسامی است در چنین زمانی ، 
ضرورت پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل بیشتر می شود .

وی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که پدافند غیرعامل 
مانند مصونیت بخشللی بدن اسللت و از درون مللا را مصون 
می کند، مفهوم آن ، این اسللت کلله اگر دشللمن اقدامی یا 
تاشللی انجام داد ،هیچ اثری ازآن مشللاهده نگردد در واقع 
بی اثر کردن اثر تهدید برکشوراسللت واین مصونیت سازی 
بایستی برای کالبد کشور ، جامعه و دستگاه ها اتفاق بیافتد ، 
کالبد زیرساخت ها و بدنه کشور است و جامعه مشخصا مردم 
هستند و دسللتگاه ها هم نظام مدیریتی اجرایی که کشور را  

اداره می کند و مصونیت باید شامل آن ها شود.

رییس دبیرخانه کرسللی های آزاداندیشللی حللوزه علمیه 
اصفهان گفت: در راسللتای عمل به فرمایشات رهبر معظم 
انقاب از ابتدای سال کرسی های آزاداندیشی با موضوعات 
متنوع در حوزه های علمیه برگزار شده که تا پایان سال تعداد 

آن ها به 16 مورد می رسد.
حجت االسام حبیب رضا ارزانی اظهار داشت: رهبر معظم 
انقاب در اوایل سال 80 در چندین سخنرانی بیان داشتند 
که تا االن بیش از صدبار کمتر یا بیشتر تذکر داده ام که اگر 
کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها برگزار شود بسیاری 
از مشکات رفع می شود و در راستای عمل به این فرمایش 
خردمندانه دبیرخانه کرسللی های آزاداندیشی در اصفهان 

تاسیس شد.
 وی افللزود: در این زمینلله هماهنگی هایی نیللز با حضرت 
آیت اهلل طباطبایی امام جمعه اصفهان انجام شللد و ایشان 
طی احکامی 9 نفر را به عنوان اعضای شورای علمی دبیرخانه 
کرسللی های آزاداندیشللی و نظریه پردازی حللوزه علمیه 
اصفهان به مدت دو سال منصوب کردند که امسال این احکام 
تجدید شد.مدیر دفتر تبلیغات اسامی تاکید کرد: در طول 
این دو سال فعالیت های خیلی خوبی در این دبیرخانه انجام 
شده اسللت و معتقدم حوزه علمیه اصفهان از قم در زمینه 

برگزاری این کرسی ها پیشتازتر است.

     مدیرکل مطبوعللات و خبرگزاری هللای خارجی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی گفت:1۷3 خبرنگار مقیم و غیرمقیم 
خارجی از رسللانه های مختلللف جهان با حضللور درایران، 
 مراسم سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی را روز

 ۲۲ بهمن 9۲ پوشش خبری و تصویری می دهند.
بنا بر اعام روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطاع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاداسللامی، محمدمنصور کوشللش با 
اعام این خبر افزود: 55 خبرنگار غیرمقیم از رسللانه های 
کشورهای امریکا، روسللیه، فرانسلله، نروژ، ایتالیا، بلژیک، 
تونس، ژاپن، اسللپانیا، تونس و قطر راهپیمایی ۲۲ بهمن را 
پوشش خواهند داد. وی گفت: این خبرنگاران از رسانه هایی 
مانند کریستین مانیس مانیتور، ماهنامه لیبرتا، آ.ب.ث، وال 
استریت ژورنال، فیگارو، آژانس خبرگزاری تونس، الصباح، 
الحصاد، هبدو، التونسیه وتلویزیون الجزیره انگلیسی هستند. 
کوشللش در ادامه گفت: 10۷ خبرنگار مقیم از خبرگزاری 
AFP کشور فرانسه، خبرگزاری TIMA کشور انگلستان، 
خبرگزاری بلومبرگ کشور امریکا، خبرگزاری EFE کشور 
 ZDF اسپانیا، خبرگزاری آناتولی کشللور ترکیه، تلویزیون
کشللور آلمان ، رادیللو و تلویزیون NIIK کشللور ژاپن، و... 
 برای پوشللش مراسللم ۲۲ بهمن در ایران حضللور خواهند

 داشت. 

مانور هم اندیشی پیام  حماسه

امریکا یی ها در 
اظهارنظرهایشان دقت کنند

برگزاری رزمایش پدافند 
پرتویی در اردیبهشت 93

 برگزاری 16 کرسی 
آزاد اندیشی 

  پوشش خبری  173 
خبرنگار خارجی راهپیمایی 
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نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در دیدار با جانبازان گفت: 
  ملت ایران همچنان بر  حفظ شعار »اسللتقال، آزادی، جمهوری 

اسامی«  ایستادگی می کنند .
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در حاشیه عیادت از جانبازان 
آسایشگاه شهید مطهری بر لزوم صبوری در حفظ عمل تاکید کرد 
و اظهارداشت: بی ادبی جامعه، شللما را از عمل مقدسی که انجام 

داده اید دلسرد نکند.
عضللو مجلس خبللرگان رهبللری افللزود: به فرمللوده امللام باقر 
)علیه السللام( باقی ماندن بر یک عمل بسیار شدید تر و سخت تر 
 از انجللام دادن خود عمل اسللت، لللذا در برابر نا مایمللات دنیا و 
بی توجهی های مردم و مسللووالن احسللاس یاس و نللا امیدی و 
پشللیمانی را از خود دور کنید، چرا که باعث زایل شدن اعمالتان 

می شود.
  طباطبایی نژاد گفت: جانبازان حق عظیمی به گردن جامعه دارند، 

ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم حق جانبازان را ادا کنیم.
وی خطاب به جانبازان خاطر نشللان کرد: مواظب باشللید روحیه 
عشق به خدا که شما را به جبهه ها کشاند همواره در وجودتان زنده 
نگه دار ید، چرا که مهمترین آسللیب عمل، زایل کردن آن با منت 

و پشیمانی است.
نماینده ولی فقیه در اسللتان اصفهان تصریح کرد: شللما در زمان 
جنگ وظیفه ای داشللتید که برای رضای خدا انجام دادید و عزت 
و امنیت ایران اسللامی و مردم آن، مرهون از خود گذشتگی های 
شماست لیکن حاال نیز به عنوان سفیران خدا در جبهه حق باشید 

و کسانی را که در جبهه باطل حرکت می کنند راهنمایی کنید.
وی با بیان این که مقام جانبازان از شللهیدان باالتر است، 

افزود: جانبازان نیز مانند شهدا از خودگذشتگی 
کرده و در عین حللال نیز بایللد از صبر و تحمل 

زیادی برخوردار باشند و وظیفه ما این است که 
بیش از پیش به این افراد توجه کنیم.

 طباطبایی نژاد خاطر نشللان کللرد: نباید تا 
زمانی که جانبازان در بین ما هسللتند دست روی 
دست بگذاریم و پس از شهادتشان به فکر یادمان و 

بزرگداشت بیافتیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: این حق بر گردن تمامی 

مردم است که از حقوق شهدا و جانبازان دفاع کنند.
وی با بیان این که خدماتی که به خانواده ایثارگران و شهدا صورت 
گرفته است هنوز به حد مطلوب نرسیده است تصریح کرد: اسکان 
جانبازان، به ویژه جانبازان قطع نخاعی در یک ساختمان با امکانات 

ویژه امری ضروری اسللت تا عاوه بللر تامین رفاه 
جانبللازان، در نگهداری از آن ها با اسللتفاده از 

پرستاران مجرب بار مسوولیت خانواده های 
آن ها را کم کنیم.

وی با بیان این که بارها به مسللووالن درباره 
وضعیت جانبللازان تذکللر داده ام بللا تاکید 
دوباره بلله ایجاد مللکان رفاهللی و تفریحی 
متعلللق بلله بنیاد شللهید گفللت: بایللد با 
همللت مسللووالن در اسللتان اصفهللان 
سللاخت سللاختمانی ویللژه جانبللازان 
قطللع نخاعللی در فضایللی بللا آب و هوای 

 مناسللب با فضای سللبز در یک مکان وسیع آغاز شللود تا بتوانیم
 تا حدی مشقاتی که جانبازان و خانواده های آن ها متحمل می شوند 

را کاهش دهیم.
 طباطبایی نژاد به تامین امور رفاهی خانواده شهدا و جانبازان تاکید 
کرد و گفت: امکانات بنیاد شللهید برای جانبازان و شللهدا باید در 

باالترین حد و بیش از سایر اقشار جامعه باشد.
وی با اشاره به ایام دهه فجر گفت : مردم کشور ما حرفی را که 35 
سللال قبل در چنین روزهایی و همزمان با ورود امام خمینی )ره( 
زدند و شعار استقال آزادی جمهوری اسامی را سر دادند هنوز بر 
حفظ آن ایستادگی می کنند و ان شاء اهلل در آینده نیز ایستادگی 

خواهند کرد و جای بسی افتخار است.

ابهت ابر قدرت های ش�رق و غرب در روز 22 بهمن 
می شکند

   معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشللاد اسللامی استان 
اصفهان تاکید کرد: ملت ایران، در روز ۲۲ بهمن، ابهت دو ابر 

قدرت شرق و غرب را خواهد شکست.
سید محمد قلمکاریان با اشاره به نقش امام خمینی )ره( در 
انقاب و رهبری ایشان اذعان داشت: ۲۲ بهمن باید در 

طول زندگی و برای نسل های آینده سرمشق باشد.
وی افزود: وحدت کلمه به فرمایش امام )ره( 
رمز پیروزی انقاب اسامی بود و این وحدت 

کام در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن با حضور 
همه اقشار مردم و شللعار مرگ بر امریکا 
اهلل  و 

اکبر باید حفظ شود.
 وی در اداملله عنللوان کرد: جشللن پیللروزی انقاب اسللامی از

 باشکوه ترین جشن ها و روز بازیابی انقاب اسامی است و معرفی 
حضرت امام خمینی)ره( و اهداف و آرمان ها و شللخصیت بزرگ 

ایشان به جهان از وظایف ما در دهه فجر است.
 وی ابراز امیدواری کرد که با حضور پرشور مردم در راهپیمایی

 ۲۲ بهمن هجمه سنگین استکبار شکسته شود.
قلمکاریان به راه اندازی ایستگاه های فرهنگی اشاره کرد و گفت: 
سللعی می کنیم پایگاه های فرهنگی جهت در اختیار قرار دادن 
اقام فرهنگی و پوسللتر در مسللیرهای راهپیمایی داشته باشیم 
ضمن این کلله از لحاظ محتوایی خطبه ها نیللز برنامه ریزی الزم 

انجام شده است.
وی گفت: سعی کرده ایم که با شور و نشاطی که در جامعه فرهنگی 
ایجاد کرده ایم زمینه ساز حضور گسترده مردم باشیم و با صدور 
مجوز برای تئاترهای کمدی و برنامه های فرهنگی، شادی آور این 

دوران باشیم.

22 بهم�ن روز تجدی�د بیع�ت ب�ا مق�ام عظم�ای
 رهبری است

فرماندار خورو بیابانک گفت: ۲۲ بهمن روز تجدید بیعت مردم با 
آرما های حضرت امام )ره( و مقام عظمای رهبری است.

 حسللن فیروزی  در جلسلله هماهنگللی راهپیمایللی ۲۲ بهمن 
شهرسللتان خوروبیابانک افزود: حضور پرشکوه و پرشور مردم در 
صحنه های مختلف انقاب اسامی خنثی کننده تمام دسیسه ها 

و تهدیدات دشمنان نظام انقاب است.
وی تصریللح کللرد: مللردم ایللران اسللامی 
از  پشللتیبانی  و  حمایللت  بللرای 
دسللتاوردهای انقللاب اسللامی 
 در راهپیمایللی ۲۲ بهمللن حضور

 به هم می رسانند و با این حضور به 
تمام کشورهای استکباری خواهند 
فهماند کلله در مقابل سرنوشللت 
کشورشان بی تفاوت نیستند.

فرماندار خور وبیابانک افزود: 
حضللور مللردم در 
راهپیمایللی ۲۲ 
بهمللن هللر 

سال، 

رفراندوم ساالنه برای نظام اسللت و در هیچ جای دنیا این صحنه 
ها وجود ندارد.

وی استقامت 35 ساله ملت ایران در عرصه های مختلف را ستود و 
آن را نشانه رشد و بالندگی و درک عمیق مردم از انقاب اسامی 

خواند.
جلسه هماهنگی راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان خوروبیابانک با 
حضور حجت االسام و المسلمین ذوالفقاری امام جمعه شهر خور 

و دیگر اعضا در فرمانداری تشکیل شد.

ایرانی�ان در 22بهم�ن ب�ار دیگ�ر جهانی�ان را 
شگفت زده می کنند

نماینده مردم نایین و خورو بیابانک در مجلس شللورای اسامی 
گفت: ملت ایران روز ۲۲ بهمن با حضور حماسی دیگری برای دفاع 

از آرمان های انقاب اسامی، جهانیان را شگفت زده می کنند.
 سید حمید رضا طباطبایی نایینی افزود: مردم ایران در راهپیمایی 
۲۲ بهمن نشان خواهند داد که گوش به فرمان رهبر انقاب هستند 

و از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسامی دفاع می کنند.
وی تصریح کرد: حضور پر شور مردم ایران اسامی در راهپیمایی 
۲۲ بهمن، پاسخی محکم به استکبار جهانی و بدخواهان انقاب 

اسامی خواهد بود. 
طباطبایی نایینی افزود: شللرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه 
والیت مداری، حمایت از نظام و کشللور و ایرانی بللودن و دفاع از 

حکومت اسامی است. 
نماینده مردم نایین در مجلس اظهار داشت: سالروز پیروزی انقاب 
را با گرامیداشت یاد امام و شهدا و با حضور پرشکوه در راهپیمایی 

۲۲ بهمن گرامی می داریم.
وی گفت: پشللتوانه اقتدار نظام جمهوری اسامی مردم هستند 

و قطعا حضور مردم بللار دیگر همگان را شللگفت زده 
خواهد کرد. 

طباطبایی از مردم شهرستان های نایین وخور بیابانک 
برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و لبیک به ندای رهبر 

معظم انقاب در این روز حماسی دعوت کرد. 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان: 

» استقالل ، آزادی، جمهوری اسالمی«
 شعار مردم ایران 
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راه اندازی »روز بازار خاتون آباد« به مناسبت  دهه فجر
شهردار منطقه ۱۵ از راه اندازی» روز بازار خاتون آباد« به مناسبت ایام اهلل دهه فجر در این منطقه 
خبر داد.اصغر کشاورز با اعالم این مطلب اظهار داشت: این روز بازار به منظور ساماندهي خودروهاي 

سیار فروش میوه و تره بار در مسیر خیابان آیت اهلل خاتون آبادي،  به بهره برداری رسید.

3
یادداشت

14200 پرونده در دادگستری 
مختومه شد

رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان گفت: طی چهار ماه گذشته، 
 بیش از ۱4200 پرونده از موجودی محاکم اس��تان اصفهان مختومه

 شد.
در جشن  انقالب که با حضور قضات و کارمندان دادگستری اصفهان 
برگزار شد، احمد خس��روی وفا با گرامیداشت سی و پنجمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی و فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر، اظهار 
داشت: در زمان حکومت  ستمشاهی عزت، بزرگی و ارزش های اسالمی 
و ایرانی، زیر چکمه های استبداد و بیگانگان در حال نابود شدن بود و با 
قیام عاشورایی امام راحل )ره( و همراهی مردم در سال ۵7 دوباره این 

ارزش ها زنده شد.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
منصوب شد

 وزیر عل��وم، تحقیقات و فن��اوری در حکمی »مهدی کش��میری« را 
 به س��مت رییس ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفه��ان منصوب 

کرد. 
در حکمی ک��ه به امض��ای »رضا فرجی دانا« رس��یده، آمده اس��ت: 
امید اس��ت ب��ا ت��وکل ب��ه خداون��د س��بحان، ماموری��ت و وظایف 
محول��ه از جمله توس��عه فن��اوری از طریق حمایت از ش��رکت های 
دانش بنی��ان، توجه ج��دی ب��ه بومی س��ازی و تولی��د محصوالت 
و فناوری ه��ای پیش��رفته و ص��ادرات آن و راه ان��دازی منطقه ویژه 
 علم و فناوری اصفه��ان بر پایه قوانین، سیاس��ت ه��ا و در چارچوب 

برنامه های مصوب به انجام رسانید.

 دستور وزیر کار برای تقسیط
 حق بیمه دو سال سربازی کارگران

رییس کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار سراسر کش��ور با اشاره به 
محاسبه دو سال س��ربازی کارگران به عنوان س��ابقه کار، از تصویب 
پیشنهاد پرداخت اقساطی حق بیمه این ایام در هیات امنای سازمان 

تامین اجتماعی خبر داد.
اویا علی بیگی اظهار داشت: در گذشته کارگران و بیمه  شدگان تامین 
اجتماعی و افراد مشمول قانون کار که دو سال دوران مقدس سربازی 
را گذران��ده و عالقه مند بودند که این دو س��ال به عنوان س��ابقه کار 
برایشان محسوب شود، می توانستند با مراجعه به شعب سازمان تامین 
اجتماعی، ارایه گواهی پایان خدمت و پرداخت نقدی حق بیمه، دو سال 

سربازی را به عنوان سابقه کار خود لحاظ کنند.
وی ادامه داد: از آن جا که پرداخت نق��دی و یک جای حق بیمه برای 
 کارگران و بیمه ش��دگان س��نگین بود گاها از چنین امکانی محروم

 می ماندند ولی خوش��بختانه در آخرین جلس��ه هیات امنای تامین 
اجتماعی، نمایندگان کارگری پیش��نهاد کردند که س��ازمان تامین 
اجتماعی در راستای تسهیل خدمت رسانی به بیمه شدگان، پرداخت 
حق بیمه دوران سربازی کارگران را ۱2 ماهه تقسیط و محاسبه کند تا 

همه کارگران از این امکان برخوردار شوند.

اخبار کوتاه
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 ش�ركت توزیع برق اس�تان اصفهان در نظر دارد عمليات خری�د ، نص�ب و راه اندازی صفحه نمایش گس�تر ده 
) ویدئو وال ( سيستم اتو ماسيون امور دیسپاچينگ خو درا از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد صالحيت 

واگذار نماید . 

تاریخ بازگشایی پاکات شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف 
مناقصه 

ساعت بازگشایی پاکات 
مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه ) ریال ( 

1
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی صفحه 

نمایش گسترده )ویدئو وال ( سیستم 
اتوماسیون امور دیسپاچینگ 

9/0083/500/000 صبح 1259/9292/12/10 

 آگهی  مناقصه  عمومی 
دو مرحله ای 

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبار ها  

متقاضيان ش�ركت در مناقصه می توانند از روز دوش�نبه م�ورخ 92/11/21 لغایت 92/12/10 
 در س�اعات اداری در قبال فيش بانكی به مبلغ یكصد هزار ریال واریز ش�ده بحس�اب جاری 
سپهر صادرات به شماره  0101673314007 بنام شركت توزیع برق استان اصفهان واریز نمایند  
و مدارک مناقصه را از امور تداركات این ش�ركت واقع در اصفهان خيابان شریعتی دریافت و 
پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداكثر تا یک ساعت قبل ازساعت  بازگشائی 

به دبير خانه این شركت تحویل نمایند . 
1- خریدار در رد یا قبول یا كليه پيشنهادات مختار است . 

2- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخل�ی روزنامه هدف و اقتصاد و زاینده رود  بعهده 
برنده مناقصه ميباشد .

3- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلی 270 
واحد مناقصات تماس حاصل نمایند . 

 4-اس�ناد و م�دارک كام�ل ای�ن مناقص�ات در س�ایت اینترنت�ی معام�الت تواني�ر ب�ه 
آدرس : http://tender.tavanir.org.ir قاب�ل دسترس�ی ميباش�د همچني�ن آگهی این 
مناقصات در س�ایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس : http://iets.mporg.ir و سایت 

شركت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسی می باشد . 

شرکت توزیع برق استان اصفهان 

پی��رو آگهی مزای��ده ش��ماره 28116 م��ورخ 92/11/9 ش��هرداری آران و بیدگل به اس��تناد 
مصوبه ش��ماره 2058 مورخ 92/10/28 ش��ورای اس��امی ش��هر آران و بی��دگل در نظر دارد 
نس��بت به اجاره و بهره ب��رداری تابل��و های تبلیغاتی س��طح ش��هر متعلق به این ش��هرداری 
ش��امل 9 عدد بیلب��ورد ، 60 ع��دد اس��تند و یک ع��دد تبلیغ��ات پل عاب��ر پیاده بر اس��اس 
قیمت پای��ه س��الیانه ب��ه مبل��غ 800/000/000 ری��ال از طریق مزای��ده عموم��ی به بخش 
خصوص��ی اقدام نمای��د.  لذا از کلی��ه واجدین ش��رایط دعوت بعم��ل می آید جه��ت اطاع از 
 ش��رایط ، اخذ م��دارک و ش��رکت در مزای��ده حداکثر ظ��رف م��دت 10 روز از تاریخ انتش��ار
 نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند . ضمنا هزینه درج آگهی به عهده 

برنده مزایده می باشد  )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد (

حسین ستاری شهردار آران و بیدگل 

شهرداری آران و بیدگل

آگهی مزایده  )مرحله دوم(  نوبت  اول

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان از راه اندازی 93 ایستگاه فرهنگی، 
خدماتی و 7 ایستگاه فرعی در مسیرهای راهپیمایی روز 22 بهمن خبر داد.

 جعفر عس��گری ضمن تاکید بر حض��ور م��ردم در راهپیمای��ی 22 بهمن گفت: 
 22 بهم��ن عی��د انق��الب اس��ت و پی��ش بین��ی م��ن ای��ن اس��ت که امس��ال
 با وجود تمام تحریم ها و فشارها یکی از بهترین بزرگداشت های انقالب برپا می شود.

وی ب��ه اج��رای س��رود توس��ط گ��روه دان��ش آم��وزی ۱3۵7 نف��ره اش��اره 
 ک��رد و بی��ان داش��ت: ع��الوه ب��ر اج��رای س��رود توس��ط گ��روه ۱3۵7 نف��ره 
دانش آم��وزی، قرائت پیام ش��هید ت��اج زاده از زب��ان فرزند ش��هید و قرائت پیام 
 به زب��ان انگلیس��ی خط��اب ب��ه امریکای��ی ه��ا و صهیونیس��ت ه��ا را خواهیم

داشت.
وی از راه اندازی 93 ایس��تگاه فرهنگی-خدماتی و 7 ایستگاه فرعی در مسیرهای 

راهپیمایی خبر داد .
رژه دوچرخه سواران و موتور سواران در روز 22 بهمن

     فرمانده مقاومت بسیج ناحیه امام جعفرصادق)ع( از اجرای برنامه های فرهنگی-
 هنری در ورودی های خیابان شکرشکن و سپه توسط گروه های فرهنگی بسیج خبر 

داد.
علی مقواس��از با اش��اره به راه اندازی 4 ایس��تگاه صلواتی و پذیرایی در مسیرهای 
هشت گانه راهپیمایی گفت: به همت بسیج شهرداری و بسیج ادارات 4 ایستگاه در 

مسیرهای هشت گانه راهپیمایی به شهروندان خدمت رسانی می کنند.
وی افزود: برپایی غرفه های فرهنگی مساجد و اجرای سرود و موزیک های انقالبی 
و همچنین  برنامه های ویژه کودکان از دیگر اقدامات بسیج در ایام اهلل دهه مبارک 

فجر می باشد.
مقواس��از به برپایی اتاق فکر بس��یج دانش آم��وزی در میدان امام )ره( اش��اره 

ک��رد و بی��ان داش��ت: در دهه فج��ر نزدی��ک ب��ه 40 ه��زار کاریکات��ور را 
بی��ن م��دارس توزی��ع کردی��م ت��ا برداش��ت آزادی از آن ه��ا 

 ش��ود و در روز 22 بهم��ن ب��ا تحوی��ل آن ب��ه غرفه بس��یج
ه��د  دانش آموزی به نف��رات برتر هدایایی تعلق  خوا

گرفت.
وی از برگزاری نمایش��گاه دس��تاوردهای 
بسیج در موضوع اقتصاد مقاومتی در میدان 
امام )ره( اصفهان خبر داد و گفت: از دیگر 
 برنامه های بس��یج رونمای��ی از یک غرفه

 ب��ازی ه��ای رایان��ه ای جهت اس��تفاده 
شهروندان از آن خواهد بود.

مقواس��از اضافه ک��رد: همچنی��ن توزیع 
بروشور 3۵ دستاورد انقالب در موضوعات 
پزشکی، علمی، سیاسی،اقتصادی و نظامی 

در دستور کار بسیج می باشد.
وی در پایان از اهدای اقالم فرهنگی به کودکان و رژه دوچرخه سواری و موتور سواری 

در روز 22 بهمن خبر داد.
سرویس دهی رایگان به راهپیمایان اصفهانی در یوم اهلل 22 بهمن

      مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی اصفهان از تمهیدات ویژه این س��ازمان جهت
 سرویس دهی به راهپیمایان روز 22 بهمن خبر داد.

علیرضا تاجمیر ریاحی اظهار داش��ت: در روز 22 بهمن رژه تاکسیرانان اصفهان با 
2000 دستگاه تاکسی از مسیر چهارراه حکیم نظامی تا میدان امام )ره( را در دستور 

کار خواهیم داشت. 
وی اضافه کرد: مسلما ظرفیت تاکسیرانی بیشتر از این نیز می باشد ولی با توجه به 
حجم ترافیکی که ممکن است ایجاد شود درخواست کردیم تا سایر رانندگان عزیز 

پیاده در مسیر راهپیمایی حضور داشته باشند. 
وی در پای��ان از س��رویس دهی رایگان تاکس��یرانی برای ش��هروندان خب��ر داد و 
گفت: همه رانندگانی که در رژه تاکسیرانی ش��رکت می کنند پس از پایان مراسم 
 راهپیمایی، آماده ارایه خدمات به شهروندان به تمام نقاط شهری و به صورت رایگان

 می باشند.
اجرای عملیات نورافشانی در ضلع جنوبی زاینده رود

     نمایش هوایی بالگردها و هواپیماهای هوافضا، گلباران آسمان شهر اصفهان و اجرای 
عملیات نورافشانی در ضلع جنوبی زاینده رود از برنامه های ویژه سپاه استان اصفهان 

در امروز وفردا می باشد.
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان به مناسبت س��الروز پیروزی شکوهمند 

ب  نق��ال اس��المی ب��ه اج��رای عملی��ات نورافش��انی در ضل��ع ا
جنوب��ی زاین��ده رود، حدفاص��ل پ��ل بزرگمه��رو 
 پ��ل خواج��و در س��اعت 2۱ امش��ب خواه��د

 پرداخت. بر اس��اس این گزارش، مراسم نمایش 
هوایی بالگرده��ا و هواپیماه��ای هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و گلباران 
آسمان شهر اصفهان در مرکز آموزش 
عالی پرواز، مقابل گلستان شهدا از 
 س��اعت ۱۵ تا ۱7 امروز برگزار 

می شود.

رود خروشان مطالبه حقوق انسانی - اسالمی ایرانیان

آمادگی اصفهانی ها برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن  
مس�یرهای هش�ت گانه راهپیمای�ی

 یوم اهلل 22 بهمن در اصفهان
      مس��یرهای هش��ت گانه راهپیمای��ی یوم اهلل

 22 بهم��ن در اصفه��ان از س��وی س��تاد 
 ده��ه فج��ر انق��الب اس��المی اس��تان اع��الم

 شد.
 به گ��زارش ایمن��ا، س��تاد دهه فج��ر انقالب 
اس��المی اس��تان اصفهان در اطالعیه ای زمان 
 ش��روع راهپیمایی از مس��یرهای هش��ت گانه

 در شهرس��تان اصفهان را ساعت 9 و 30 دقیقه 
 صبح و ش��روع مراس��م در می��دان ام��ام )ره(

30 دقیق��ه اع��الم  ۱0 و    را در س��اعت 
کرد.بر اس��اس اطالعیه این س��تاد، مسیرهای 
هشت گانه در شهرس��تان اصفهان به این شرح 

است: 
- مسیر شماره 1: 

مس��جد مصلی- میدان قدس- خیابان هاتف- 
میدان ام��ام عل��ی )ع(- چهارراه شکرش��کن- 

خیابان حافظ- میدان امام )ره( 
- مسیر شماره 2: 

مسجد آیت اهلل خادمی- میدان شهدا- خیابان 
چهارباغ پایین- میدان امام حسین )ع(- خیابان 

سپاه- میدان امام )ره( 
- مسیر شماره 3:

 مس��جد اهلل- می��دان احمدآب��اد- خیاب��ان 
احمدآباد- خیابان حافظ- میدان امام )ره( 

- مسیر شماره 4: 
مس��جد نور باران- چهارراه نور ب��اران- خیابان 
ش��ریف واقفی- چه��ارراه نقاش��ی- چه��ارراه 
می��دان حاف��ظ-  خیاب��ان   شکرش��کن- 

 امام )ره( 
- مسیر شماره ۵: 

 مس��جد حجت اکب��ر- خیابان ش��یخ صدوق- 
فردوس��ی- خیاب��ان  فردوس��ی-   پ��ل 

 مس��جد االقصی- می��دان فلس��طین- خیابان 
می��دان  س��پاه-  خیاب��ان   اس��تانداری- 

امام )ره( 
- مسیر شماره ۶: 

مسجدالهادی- میدان انقالب- چهارباغ عباسی- 
میدان امام حس��ین )ع(- خیابان سپاه- میدان 

امام )ره( 
- مسیر شماره ۷:

مس��جد  گورت��ان-  جام��ع  مس��جد    
بهاران چ��ی- خیابان آتش��گاه- فلک��ه جهاد- 

خیاب��ان صارمیه- خیاب��ان طالقان��ی- میدان 
 ام��ام حس��ین )ع(- خیاب��ان س��پاه- می��دان

 امام )ره( 
- مسیر شماره ۸:

  مس��جد موس��ی ب��ن جعف��ر )ع(- خیاب��ان
 حکیم نظام��ی- خیابان نظر ش��رقی- خیابان 
توحی��د- خیابان مطه��ری- می��دان انقالب- 
چهارباغ عباس��ی- می��دان امام حس��ین )ع(- 

خیابان سپاه- میدان امام )ره( 

دو برنامه ویژه برای فردای  پرش�کوه 
نصف جهان

حامد زمانی» گزینه های روز میز« را می خواند
  رییس س��ازمان صدا و سیما س��خنران اصلی 
 راهپیمای��ی 22 بهمن م��اه در اصفهان خواهد 

بود.
ع��زت اهلل ضرغام��ی ریی��س س��ازمان صدا و 
سیمای جمهوری اس��المی ایران سخنران ویژه 
راهپیمایی 22 بهمن امسال در اصفهان خواهد 

بود. 
راهپیمایی امسال طبق روال سال های گذشته 
از مسیرهای تعیین شده با حضور پر شور مردم 
به سمت میدان امام خمینی)ره( برگزار خواهد 

شد.
حام��د زمان��ی خوانن��ده کش��ورمان نی��ز ب��ه 
 اجرای س��رودهای انقالب در اصفه��ان خواهد

 پرداخت.
یک��ی از س��رودهای وی��ژه زمان��ی ،گزین��ه 
ه��ای روی میز اس��ت ک��ه ب��ه طور قط��ع در 
 می��دان ام��ام اصفه��ان ب��ه اج��را در خواه��د

 آمد.
پوش��ش لحظه به لحظه این روی��داد بزرگ در 
اصفهان از س��وی ش��بکه اصفهان و رسانه های 
 گروهی نیز به ش��کل وی��ژه ای انج��ام خواهد

 شد.

 

 شروع راهپیمایی از مسیرهای هشت گانه ساعت ۹ و 30 دقیقه روز 22بهمن

رییس اتحادیه مش��اورین امالک اصفهان از اعالم فراخوان برای ثبت نام واحدهای صنفی 
مشاوران امالک برای اسکان مس��افران نوروزی خبر داد. رسول جهانگیری اظهار داشت: 
واحدهای مشاورین امالک متقاضی اسکان مس��افران نوروزی باید فرم های درخواست را 
پرکرده و لیست مکان های مورد نظر خود را به این اتحادیه اعالم کنند.وی با بیان این که 
واحدهای صنفی مشاوران امالک موظف به احراز هویت ملک و مالک هستند افزود: مشاورین 
امالک موظف به اخذ کارت شناس��ایی از مالکین و معرفی کارکنان خود برای فعالیت در 
 این ایام هس��تند.وی اضافه کرد: اتحادیه مش��اورین امالک برای واحدهای صنفی مجاز ،

پروانه فعالیت 20 روزه صادر خواهد کرد.وی با بیان این که در س��ال گذشته بیش از ۱00 
واحد صنفی در این عرصه فعال بودند، اظهار داش��ت: پیش بینی می شود برای عید نوروز 
نیز همین تعداد واحد صنفی در خدمت رسانی به مسافران بسیج خواهند شد.جهانگیری 
گفت: این اتحادیه با سایر نهادهای فعال در امر ساماندهی مسافران نوروزی همکاری نزدیک 
خواهد داشت.وی تاکید کرد: این واحدهای صنفی تنها مجوز فعالیت در عید نوروز را دارند 

و فعالیت آنها در باقی روزهای سال غیر مجاز است.
اصفهان باید برای پذیرایی از 1۵0 هزار نفر شب خواب در نوروز آماده شود

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: اصفهان در ایام نوروز باید آمادگی اسکان 
 بیش از ۱۵0 هزار نفر شب خواب در این شهر را داش��ته باشد. حسن رنجبر  اظهار داشت:

 پیش بینی می ش��ود اس��تقبال مس��افران ن��وروزی از ش��هر اصفهان افزای��ش یابد.وی  
گفت: راهبرد س��تاد اسکان مس��افران نوروزی ش��هر اصفهان، اسکان مس��افران در هتل 
ها، مهمانپذیرها و مس��افرخانه ها می باش��د و در ص��ورت کمبود این فضاها، مس��افران 
نوروزی در مدارس و منازل اس��تیجاری اس��کان خواهند یافت.معاون خدمات ش��هری 
ش��هرداری اصفهان تاکید کرد: اس��کان مس��افران در مراکز سرپوش��یده نظیر ورزشگاه 
ها مطلوب نیس��ت و این اقدام در ش��رایط اضطراری انجام خواهد ش��د. وی ب��ا بیان این 
که دس��تور العمل های مربوط به س��تاد نوروزی هنوز از س��وی اس��تاندار اصفهان ابالغ 
 نش��ده اس��ت، تصریح کرد: با توجه به تفوی��ض اختی��ار مدیریت بحران ش��هر اصفهان

 به شهردار از سوی استاندار، مسوولیت جانشینی معاونت خدمات شهری برنامه ریزی و ایجاد 
آمادگی برای استقبال از مسافران ضروری است.

فراخوان مشاورین امالک برای اسکان مسافران نوروزی 
رییس اتحادیه مشاورین امالک استان خبر داد 
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 ش�ركت توزیع برق اس�تان اصفهان در نظر دارد عمليات خری�د ، نص�ب و راه اندازی صفحه نمایش گس�تر ده 
) ویدئو وال ( سيستم اتو ماسيون امور دیسپاچينگ خو درا از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد صالحيت 

واگذار نماید . 

تاریخ بازگشایی پاکات شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف 
مناقصه 

ساعت بازگشایی پاکات 
مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه ) ریال ( 

1
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی صفحه 

نمایش گسترده )ویدئو وال ( سیستم 
اتوماسیون امور دیسپاچینگ 

9/0083/500/000 صبح 1259/9292/12/10 

 آگهی  مناقصه  عمومی 
دو مرحله ای 

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبار ها  

متقاضيان ش�ركت در مناقصه می توانند از روز دوش�نبه م�ورخ 92/11/21 لغایت 92/12/10 
 در س�اعات اداری در قبال فيش بانكی به مبلغ یكصد هزار ریال واریز ش�ده بحس�اب جاری 
سپهر صادرات به شماره  0101673314007 بنام شركت توزیع برق استان اصفهان واریز نمایند  
و مدارک مناقصه را از امور تداركات این ش�ركت واقع در اصفهان خيابان شریعتی دریافت و 
پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداكثر تا یک ساعت قبل ازساعت  بازگشائی 

به دبير خانه این شركت تحویل نمایند . 
1- خریدار در رد یا قبول یا كليه پيشنهادات مختار است . 

2- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخل�ی روزنامه هدف و اقتصاد و زاینده رود  بعهده 
برنده مناقصه ميباشد .

3- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلی 270 
واحد مناقصات تماس حاصل نمایند . 

 4-اس�ناد و م�دارک كام�ل ای�ن مناقص�ات در س�ایت اینترنت�ی معام�الت تواني�ر ب�ه 
آدرس : http://tender.tavanir.org.ir قاب�ل دسترس�ی ميباش�د همچني�ن آگهی این 
مناقصات در س�ایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس : http://iets.mporg.ir و سایت 

شركت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسی می باشد . 

شرکت توزیع برق استان اصفهان 

پیرو آگهی مزایده ش��ماره 28116 مورخ 92/11/9 ش��هرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه 
ش��ماره 2058 مورخ 92/10/28 شورای اس��امی ش��هر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به 
اجاره و بهره برداری تابلو های تبلیغاتی س��طح ش��هر متعلق به این ش��هرداری ش��امل 9 عدد 
بیلبورد ، 60 عدد اس��تند و یک ع��دد تبلیغات پل عابر پیاده بر اس��اس قیمت پایه س��الیانه به 
مبلغ 800/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید.  لذا از کلیه 
 متقاضیان واجد ش��رایط دعوت بعمل می آیدتا حداکث��ر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار

 نوب��ت دوم این آگهی جهت اطاع از ش��رایط ش��رکت در مزایده  به ش��هرداری آران و بیدگل 
مراجعه نمایند . ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است  وکمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد

حسن ستاری شهردار آران و بیدگل 

شهرداری آران و بیدگل

آگهی مزایده  )مرحله دوم(  نوبت  اول



اخبار کوتاهيادداشت

بزرگ ترين غلطک کوره سیمان 
خاورمیانه در ذوب آهن ساخته شد

همزمان با دهه فجر، بزرگ ترین غلطک کوره س��یمان آبیک کشور و 
منطقه خاورمیانه با گرید فوالد GS26CRM04 در ذوب آهن اصفهان 
تولید شد. این غلطک در سال حماسه سیاسی و اقتصادی و در راستای 
دست یابی به تکنولوژی تولید فوالدهای آلیاژی و میکرو آلیاژی با وزن 
مذاب ح��دود 250 تن و ابعاد قطر س��ه ه��زار و 600 میلیمتر و عرض 

یکهزار و 750 میلیمتر ساخته شده است.
مدیر بخش فوالدس��ازی ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: این پروژه 
اهمیت بسیاری دارد چرا که در فرآیند تولید الزم است حداکثر دقت در 

کنترل عناصر مضر به عمل آید.
خسرو جوادی افزود: آلیاژ س��ازی ذوب نیز باید با دقت زیاد و با تنظیم 
عناصر کربنی، منگنز، سیلیس، کرم و مولیبدن در قسمت های کنورتور 

و کوره پاتیلی صورت گیرد.
 وی گفت: با توج��ه به این ک��ه ریخته گری س��ه پاتیل ف��والد مذاب

 )360 تن فوالد مذاب( به صورت پی در پی انجام می ش��ود، الزم است 
چیدمان دقیق و زمانبندی ش��ده درمورد جابه جایی آن ها در کارگاه 

ریخته گری صورت گیرد. 

ايمنی، مسوولیتی همگانی است
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در هفتمین جلسه کمیته ارتقای ایمنی 
این شرکت، این مقوله را مس��وولیتی همگانی خواند و گفت: هر کس در 
سازمان بایستی درپی رفع مغایرت ها و کاهش حوادث کاری باشد تا شاهد 

حوادث تلخ و ناگوار در شرکت نباشیم.
جلس��ه کمیته ارتقای ایمنی این ش��رکت با حضورمعاونی��ن و مدیران 
بهره برداری، روسا و مس��وولین واحدها و کارشناسان و بازرسان ایمنی 
با محوریت ناحیه نوردسرد برگزار شد.دکتر سبحانی مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه در این جلسه بروز حوادث را سخت و ناگوار بیان کرد و گفت: 
یک حادثه نیز تلخ است و از دست دادن یک انسان هم برای خانواده و هم 

برای جامعه و شرکت سخت، ناگوار و غیرقابل جبران می باشد.
وی آموزش و ایجاد محیط ایمن را از ضروریات توس��عه پایدار سازمانی 
بیان و اضافه کرد: ایمنی مسوولیت همگانی است و هر کس در سازمان 
بایس��تی درپی رفع مغایرت ها و کاهش حوادث کاری باشد زیرا سرمایه 
شرکت نیروی انسانی است و تجهیزات و دستگاه ها قابل جایگزین است 

ولی نیروی انسانی جایگزین ندارد.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه از زحمات همکاران ایمنی به واس��طه 
رس��یدن به اهداف و اس��تانداردهای جهانی قدردانی ک��رد و گفت: این 
موفقیت حاصل همدلی و تالش همه بخش های ش��رکت اعم از تولید، 
ستادی و پشتیبانی اس��ت ولی هدف باید این باش��د تا به جایی برسیم 
که حتی یک حادثه هم در سطح شرکت نداشته باشیم و شاهد صدمات 
جانی و فروپاشی نظام خانواده به خاطر از دست دادن سرپرست یا عضوی 

از آن نباشیم.

 18 طرح عمرانی در اردستان
 به بهره برداری رسید

همزمان با بزرگداش��ت ای��ام اهلل دهه فجربه��ره ب��رداری از 18 طرح 
 عمران��ی ب��ا حض��ور مع��اون اس��تاندار اصفه��ان در اردس��تان آغاز

 شد.
 فرماندار اردس��تان در این آیین گفت: برای اجرای این طرح ها حدود 
193میلیارد ریال از محل اعتبارات اس��تانی و بخش خصوصی هزینه 
شده است.بهرام خواجه سعیدی این طرح ها را شامل 401 واحد مسکن 
مهر در اردستان و شهر مهاباد با حدود 156میلیارد ریال از محل آورده 

متقاضیان و تسهیالت بانکی اعالم کرد.
به گفته وی برای پنج طرح کشاورزی شامل آبیاری تحت فشار، کانال 
انتقال و استخر ذخیره آب نیز چهار میلیارد ریال اعتبارهزینه شده است.

وی بهسازی و توسعه روشنایی شبکه برق اردستان و افتتاح ساختمان 
جدید آب و فاضالب شهر زواره با صرف هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد 

و320 میلیون ریال را از دیگر طرح ها دانست.
خواجه سعیدی یادآور شد: برای اجرای 9 طرح عمران شهری شهرداری 
اردستان نیز 24 میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری هزینه شده 

است.

 افتتاح دو پروژه 
در شهرک صنعتي مورچه خورت

    در راس��تاي حفظ و صیان��ت از محیط زیس��ت و با تالش ش��رکت 
شهرك هاي صنعتي استان اصفهان دو پروژه بزرگ زیست محیطي در 
شهرك صنعتي مورچه خورت با حضور معاون امور عمراني استاندار در 

دهه فجر امسال افتتاح شد.
در راس��تاي کمک به حفظ و نگهداري محیط زیس��ت و صرفه جویي 
حداکثري در اس��تفاده از منابع آبي دو پروژه بزرگ زیس��ت محیطي 
 به مناس��بت دهه مبارك فجر در ش��هرك صنعتي مورچ��ه خورت به

 بهره برداري رس��ید. پروژه احداث م��دول دوم تصفی��ه خانه مورچه 
خورت با اعتباري بالغ ب��ر 45 میلیارد ریال با ه��دف افزایش ظرفیت 
تصفیه خانه فاضالب ش��هرك صنعتي مورچه خ��ورت به میزان 1200 
مترمکع��ب در روز یک��ي از این پروژه ها اس��ت. گفتني اس��ت؛ مدول 
 اول تصفی��ه خانه به ظرفی��ت 800 مترمکعب در روز،س��ال 1387 به 
بهره برداري رس��ید. مدیرعامل ش��رکت ش��هرك هاي صنعتي استان 
اصفه��ان در خص��وص ای��ن پ��روژه، گف��ت: م��دول دوم تصفیه خانه 
مورچه خورت با حج��م عملیات��ي خاک��ي 7746 مترمکعب، 5198 
مترمربع قال��ب ری��زي و 1737 مترمربع بت��ن ریزي یک��ي از بزرگ 
 ترین پروژه هاي ش��رکت ش��هرك ها به مناس��بت دهه فج��ر بوده که

 بهره برداري شد. 

پروانه حق آبه کشاورزان 
مبارکه صادر می شود

 واريز يارانه نقدی بهمن
 در روز 22 بهمن

فرماندار شهرستان مبارکه گفت: پروانه حق آبه کشاورزان مبارکه و کرکوند در 
حال تهیه است و به زودی برای آن ها صادر می شود.

مهدی سلیمانی در آیین افتتاح گلخانه س��بزی و صیفی جهان کشت کاریز 
 شهرس��تان مبارکه، افزود : بر اثر خشکس��الی های اخیر بی��ش از یک هزار و

 500 حق آبه دار مزارع مبارکه و کرکوند از کشاورزی محروم شدند. 
وی با بیان این که بخش عمده ای از مردم شهرس��تان مبارکه به کش��اورزی 
اش��تغال دارند تصریح کرد: بر اثر خشکس��الی های اخیر، س��طح زیر کشت 
محصوالت کشاورزی شهرس��تان از 16 هزار هکتار به 11 هزار هکتار کاهش 
پیدا کرد.فرماندار مبارکه با بیان این که در سال جاری با کاهش بارندگی ها و 
نزوالت جوی مواجه بودیم گفت: متوسط بارندگی سال گذشته 118 میلیمتر 
بود که در سال جاری با کاهش حدود 50 درصدی ، این میزان نسبت به سال 

گذشته به 54 میلیمتر کاهش یافت.

سی و ششمین مرحله یارانه نقدی )مربوط به بهمن ماه( به احتمال زیاد فردا  
شب واریز و از بامداد چهارشنبه قابل برداشت می شود.یارانه نقدی ماهانه به 
ازای هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان است، ضمن این که دولت قصد دارد در 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 93 حمایت های بیشتری از اقشار کم درآمد 
کند.با واریز این مرحله در روزهای آینده، یارانه دریافتی هر ایرانی تاکنون حدود 
یک میلیون و 750 هزار تومان و کل مبلغ پرداختی به تمام مشموالن بیش از 
126 هزار و 500 میلیارد تومان می شود.احتمال شارژ کارت مشموالن جدید 
سبد کاال همزمان با واریز یارانه نقدی بهمن ماه وجود دارد. البته امکان برداشت 
نقدی این مبلغ نیست و معادل ارزش ریالی آن )حدود 80 هزار تومان(، فقط 
سبد کاال قابل دریافت است.در مرحله اول، 9 میلیون و 700 هزار سرپرست 
خانوار مشمول دریافت سبد کاال شدند و در مرحله دوم، گفته می شود به این 

تعداد 5 میلیون سرپرست خانوار دیگر نیز افزوده خواهد شد.

4
تشکیل160جلسهدراتاقتعاونجهترسیدگیبهشکایاتتعاونیها

دبیر اتاق تعاون اصفهان گفت: کمیته حل اختالف و داوری اتاق تعاون با تشکیل 160 جلسه به 74 پرونده مربوط به 
شکایات تعاونی ها رسیدگی کرده است.محمد طاهری اظهار داشت: یکی از دستاوردهای اتاق تعاون در این مدت، 

ارتقای سطح کیفی جلسات مرکز داوری است.
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 ريیس خانه صنعت و معدن اس�تان اصفهان گفت:  هنگامی که بانک ها تس�هیالتی اراي�ه می دهند هزينه زيادی
  به عنوان سود دريافت می کنند که بايد گفت اين کار يک بازی باخت - باخت است و به صنعتگران ضربه سنگینی

 وارد می کند.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی در نشس��ت خبری خود با اصحاب 
رسانه با بیان این که حدود 8 هزار واحد صنعتی در استان اصفهان 
فعالیت  می کنند، اظهار داشت: یکی از مشکالتی که در حال حاضر 
با آن درگیر هستیم سرمایه در گردش است که اگر واحد صنعتی 
بخواهد س��رمایه ای از بانک بگیرد باید به علت سخت گیری های 
بی مورد چندین دروغ و فاکتور بی اس��اس ارای��ه دهد تا موفق به 
 دریافت تس��هیالت مورد نیاز خود ش��ود.وی ادامه داد: با وجود

 این که هر روز یک بانک جدید در نقطه ای از شهر ایجاد می شود، 
اما هنگامی که این بانک ها تسهیالتی ارایه می دهند هزینه زیادی 
به عنوان س��ود دریافت می کنند که باید گفت این کار یک بازی 

باخت باخت است که به صنعتگران ضربه سنگین وارد می کند.
رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان افزود: متاسفانه بانک ها 
می توانند به صورت یک طرفه اموال صنعتگران را بفروش��ند که 
باعث خسارت دیدن صنعتگران می شود.وی با بیان این که مالیات 
نیز باعث بروز مشکالتی برای صنعتگران استان شده است، ابراز 
کرد: جلس��ه ای با امیری مدیرکل امور مالیاتی استان داشتیم و 
مسایل و مش��کالت را با وی و همکارانش مطرح کردیم که قرار 
ش��د اداره مالیات هم همکاری بیش��تری با صنعتگران داش��ته 

باشد.سهل آبادی ابراز داشت: همچنین به دنبال این هستیم که 
انجمن های صنعتی بتوانند خودش��ان مشکالت شان را پیگیری 
و برطرف کنند.وی در پاس��خ به س��وال خبرنگاری در ارتباط با 
س��تاد تس��هیل، گفت:  بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم کلیه 
جلسات این ستاد تعطیل شد اما شورای گفت وگو در حال انجام 
کارهایی مربوط به خود است.رییس خانه صنعت و معدن استان 
اصفهان اضافه کرد: مقرر ش��د در خانه صنعت و معدن کمیته ای 
تش��کیل ش��ده و مش��کالت صنعتگران را بازگو و پیگیری کند 
تا مس��ایل و معضالت به حداقل برس��د.وی در ارتباط با سوالی 
در مورد مش��کالت به وجود آمده برای واحدهای تولید ش��ن و 
ماس��ه هم گفت: در حال حاضر 25 واحد تولید ش��ن و ماسه در 
 شهرستان اصفهان فعالیت می کندکه مدتی توسط عده ای شایعه
  آلوده کردن محیط زیست توس��ط این صنایع رونق پیدا کرد و

 45 روز واحدهای تولید شن و ماسه تعطیل شد اما دوباره فعالیت 
خود را آغاز کردند، اما صورت جلس��ه ای که در همین ارتباط به 
دست من رسید همچنان نشان از وجود مشکالت برای واحدهای 
صنعتی تولید ش��ن و ماس��ه اس��ت که امیدواریم این مشکالت 
برطرف ش��ود اما باید بگوییم واحدهای ش��ن و ماسه هیچ گونه 

آلودگی ندارند و به کار خود ادامه خواهند داد.سهل آبادی عنوان 
کرد:  حدود 70 درصد از واحدهای صنعتی در اس��تان با مشکل 
نقدینگی روبه رو هستند که یکی از دالیل آن این است که ارزش 

پول ملی ما به یکباره یک سوم گذشته شد.
وی در پایان بیان داش��ت: متاس��فانه در مرحله اول هدفمندی 
یارانه ها سهمی به صنعت نرسید و فقط شاهد افزایش نرخ تورم و 
سودهای بانکی بود که موجب وارد شدن خسارت به صنعتگران 

و تولیدکنندگان شد.
تنه�ا 4۰ درص�د واحدهای 

صنعتی فعال هستند
عضو هیات مدی��ره خانه صنعت 
 و معدن اس��تان اصفهان گفت:  
خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
برآمده از دل مردم و صنعتگران 
اس��ت.محمدامین ت��وکل در 
نشست خبری با اصحاب رسانه 
با اشاره به فعالیت های انجام شده 
توس��ط خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت این استان، اظهارداشت: 
خانه صنعت ارگانی برآمده از دل 
صنعت و مردم اس��ت و براساس 

رسالت هایی فعالیت می کند.
وی ادام��ه داد: خان��ه صنع��ت 
و مع��دن ی��ک کان��ون ب��رای 

صنعتگران و یک تریبون برای اعالم مش��کالت آن ها است و به 
جرأت می توان گف��ت که خانه صنعت اصفهان از ارکان پیش��رو 
در س��طح کش��ور محس��وب می ش��ود.عضو هیات مدیره خانه 
صنعت و معدن استان اصفهان خاطرنش��ان کرد:  در حال حاضر 
23 انجمن همگن تخصصی و 22 ش��عبه در سراسر استان داریم 
 و توانسته ایم گس��ترده ترین ش��بکه صنعتی را در داخل کشور

 ایجاد کنیم.
ت��وکل اضاف��ه ک��رد:.در ادام��ه ای��ن نشس��ت، ریی��س خانه 
صنعت، مع��دن و تجارت ش��عبه اصفه��ان گفت: ایران کش��ور 
 بزرگی اس��ت و نباید خود و ظرفیت های کش��ورمان را کوچک

 فرض کنیم
.محمدرضا برکتین بیان کرد: متاسفانه در بخش تولید و صنعت 
با فراز و نش��یب های زیادی روبه رو هس��تیم اما در همه شرایط 
صنعتگران و تولیدکنندگان با تم��ام تالش فعالیت خود را انجام 
داده و برای کمک به اقتصاد کشور کوشیده اند.وی تصریح کرد: 
از دولت یازدهم و اقدامات انجام گرفته توسط این دولت حمایت 
می کنیم و امیدواریم دولت بتواند کمک خوبی به صنعت و تولید 
کشور داشته باشد.برکتین ابراز داش��ت: خوشبختانه با اقدامات 
دولت از رشد تورم جلوگیری شده و وضع تولید رو به بهبود رفته 
است که امیدواریم در س��ال 93 اثرات اقدامات مفید را بیشتر از 

این حفظ کنیم.

بازنگری نظام بانکی و مالیاتی برای تولید 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب:پوستاندازیصنعتگران،زیرفشارسودبانکی

بزرگترين شبکه فاضالب 
در اصفهان

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اجرای 6 هزار و 420 
کیلومتر شبکه فاضالب رتبه اول را در این زمینه در کشور به 
خود اختصاص داده است.هاشم امینی اظهار داشت: در حال 
 حاضر عالوه ب��ر این که بیش از 65 درصد جمعیت اس��تان 
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 است.
وی با اش��اره به انشعاب فاضالب واگذار ش��ده در واحدهای 
مسکن مهر ادامه داد: هم اکنون بیش از 35 هزار و 256 فقره 
انشعاب فاضالب به واحدهای مس��کن مهر در سطح استان 
واگذار شده و نیز 22 هزار و 169 فقره انشعاب فاضالب نصب 

گردیده است.
امینی با بیان این که برخورداری از خدمات شبکه فاضالب 
یکی از مطالبات مهم مردم در س��طح استان اصفهان است، 
خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر مردم در جای جای استان 
خواهان تحت پوش��ش قرار گرفتن شبکه فاضالب هستند 
این در حالی است که آبفای اس��تان به لحاظ محدودیت در 
منابع مالی توان اجرای س��ریع پروژه های شبکه فاضالب را 
در سطح استان ندارد اما از آن جایی که سطح رفاه عمومی 
و ارتقای سطح خدمات شرکت برای مسوولین امر در آبفای 
استان اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقرر گردید 
با بهره گیری از توان بخش خصوصی در اجرای پروژه های آب 

و فاضالب استفاده شود.
وی به اجرای شبکه فاضالب به روش بیع متقابل و BOT در 
سطح اس��تان پرداخت و عنوان کرد: با استفاده از روش های 
 BOT مختلف تامین منابع مالی مانند روش بیع متقابل و
اجرای شبکه فاضالب در سطح اس��تان در دستور کار قرار 
دارد که در این زمینه می توان به اجرای ش��بکه فاضالب در 
شهرهای زرین شهر، سده لنجان، ورنامخواست، چمگردان، 
زاینده رود، مبارکه، کرکوند، خوانس��ار، گلپایگان، فریدون 
ش��هر، داران، بویین و میاندش��ت، چادگان، تیران به روش 
بیع متقابل اش��اره کرد و نیز به روش BOT احداث مدول 
اول تاسیس��ات تصفیه خانه فاضالب ش��هرهای ابریش��م، 
 کلیش��اد و س��ودرجان و اح��داث م��دول اول تاسیس��ات

 تصفیه خانه فاضالب شهرهای پیر بکران و بهاران در دستور 
کار قرار گرفت.

پروژه ؟

همزمان با سی و پنجمین بهار انقالب اسالمی؛

۱۱۷ پروژه برق رسانی در اصفهان به بهره برداری می رسد

 با توجه به مشکالتی 
 که وجود دارد، تنها

 4۰ درصد واحدهای 
صنعتی ما فعال 

هستند که البته اين 
تعداد هم همگی با 

حداقل ظرفیت به کار 
خود ادامه می دهند

????????????????????

 مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان ضمن تبریک به 
مناس��بت دهه مبارک فجر و میالد یازدهمین اختر تابناک امامت و 
والیت امام حسن عسگری )ع( به تصویر کشاندن دستاوردهای انقالب 
اسالمی را ضروری دانست و اظهار داشت: به همین مناسبت در دهه 
مبارک فجر امسال۱۱۷ پروژه بزرگ و کوچک برق رسانی با اعتباری 

بالغ بر ۱۲۵ میلیارد ریال، در راستای توسعه و بهینه س��ازی شبکه های برق در شهرستان 
اصفهان به بهره برداری رسید.

حمی��د عالقه مندان در جم��ع خبرن��گاران ضمن اع��الم پروژه های در نظر گرفته ش��ده 
برای بهره برداری در این ایام، بیان داش��ت: ای��ن پروژه ها در نواحی غرب، ش��رق، جنوب 
 غرب و ش��مال غرب اصفه��ان همچنین در امور ب��رق نواحی و مرکز شهرس��تان اصفهان 
ب��ه به��ره ب��رداری رس��یده و در م��دار ق��رار گرفتن��د. وی با بی��ان ای��ن که تم��ام این 
پروژه ه��ا ب��ر اس��اس نیازس��نجی مناط��ق مختل��ف در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه 
اس��ت، ادام��ه داد: ای��ن پ��روژه ه��ا متناس��ب ب��ا نی��از مناط��ق هش��ت گانه ش��رکت 
 توزی��ع ب��رق شهرس��تان اصفه��ان تعری��ف و در م��دار به��ره ب��رداری ق��رار گرفت��ه

 اس��ت. مدیرعامل ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان از پروژه های افتتاحی در امور 
 برق جنوب شهر اصفهان س��خن گفت و بیان داشت: ۶ پروژه ش��اخص با اعتباری بالغ بر 
۸ میلیارد ریال که یکی از طرح  های اصلی آن برق  رسانی به مجموعه مصالی اصفهان بوده 

به بهره برداری رسیده است. 
کنتور یک هزار مشترک اصفهانی از راه دور قرائت می شود

وی تصریح کرد: راه اندازی مرکز س��میع دو، تجهیز یک هزار کنتور مش��ترکان دیماندی 
 ب��ه سیس��تم قرائ��ت از راه دور و تکمیل خان��ه مدیریت فرهن��گ مصرف ب��رق از جمله

 پروژه های س��تادی بهره برداری ش��ده در دهه فجر امس��ال اس��ت. عالقه مندان با بیان 

این که در ش��مال  غرب شهرس��تان اصفهان ۴۱ پ��روژه به بهره برداری رس��یده  اس��ت، 
گف��ت: ای��ن پروژه ه��ا ب��ا اعتب��اری بالغ ب��ر ۴ میلی��ارد ری��ال ک��ه طرح ش��اخص آن 
 تقوی��ت ش��بکه برق  رس��انی منطق��ه صنعت��ی محمودآب��اد ب��وده، ب��ه بهره ب��رداری

 رس��یده اس��ت.  وی به طرح های امور برق مرک��ز اصفهان اش��اره کرد و ادام��ه داد: ۱۲ 
میلیارد ری��ال پروژه در قال��ب ۱۰ پروژه اصلی در این منطقه هزینه ش��ده ک��ه با توجه به 

بافت س��نتی مرکز اصفهان اکث��ر طرح ها مربوط ب��ه اصالح بافت 
فرسوده شبکه برق رسانی این منطقه بوده است. مدیرعامل شرکت 
توزیع برق شهرس��تان اصفهان به طرح های بهره برداری ش��ده در 
 منطقه ش��رق نیز اش��اره کرد و گفت: در امور برق شرق اصفهان نیز 
۳ میلیارد ریال پروژه انجام شد که از طرح های شاخص آن برق رسانی 
به منطقه مسکونی اطشاران که ساخت وسازهای بسیاری داشته، بوده است. وی با اشاره به 
پروژه های امور برق شمال اصفهان نیز بیان داشت: هزینه این طرح ها بالغ بر ۵ میلیارد بوده 
که دارای ۲۰ طرح شاخص است که اصالح و بهسازی آن به سبب بافت متراکم و فرسوده در 
اولویت شرکت توزیع برق قرار دارد. عالقه مندان در ادامه اضافه کرد: در امور برق جنوب غرب 
نیز ۳ طرح اصلی با اعتبار ۴ میلیارد ریال به مناسبت دهه فجر، به بهره برداری رسیده است. 

نصب کنتورهای معمولی از سال 86 متوقف شده است
وی به توق��ف نصب کنتورهای معمولی از س��ال ۸۶ تاکنون اش��اره ک��رد و گفت: در حال 
 حاضر حدود ۳۰ درصد از مش��ترکان شهرس��تان اصفهان صاح��ب کنتورهای دیجیتال

 ش��ده اند. مدیرعامل ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفه��ان اضافه کرد: س��االنه ۴۰ 
ه��زار نف��ر ب��ه تع��داد مش��ترکان ش��رکت توزی��ع ب��رق شهرس��تان اصفه��ان اضافه 
می ش��وند ک��ه در مجم��وع ۲۲ میلی��ون نف��ر مش��مول خدم��ات ش��رکت توزی��ع 
برق می ش��وند. عالقه من��دان تصریح ک��رد: ۷۹ درصد مش��ترکان ش��رکت توزیع برق 
 شهرس��تان اصفهان، خانگ��ی، ۱۶ درصد تج��اری و ۵ درص��د نیز صنعتی، کش��اورزی و

 عموم��ی هس��تند. وی از آغ��از اج��رای پ��روژه ۳۰۰ کیلو وات��ی انرژی خورش��یدی در 
 ش��هر اصفهان خب��ر داد و اف��زود: س��لول ه��ای خورش��یدی در م��دارس، مس��اجد و 
 س��اختمان های دولتی که از سوی این شرکت انتخاب می ش��وند به صورت رایگان نصب

 خواهد شد.



یادداشت

رییس شواری اسللامی بازار هنر اصفهان گفت: قرارداد مرمت سقف این بازار با 
اداره اوقاف و امور خیریه استان بسته شده است اما کار اساسی مرمت پشت بام آن 

از سال آینده اجرا می شود.
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مرمت پشت بام بازار هنر اصفهان در سال آینده
هفتیادداشت

»دیجیتال« اثرگذارترین ابزار ارتباطی 
با مردم دنیاست

مدیر مرکز پویانمایی و بازی سازی سازمان 
بسیج کل کشور گفت: هنر، صنعت و رسانه 
»دیجیتال و پویانمایی«، اثرگذارترین ابزار 

ارتباطی با مردم دنیاست.
مهدی جعفری در مراسم افتتاحیه »مرکز 
هنرهای دیجیتال اصفهان«، با اشللاره به 
این که ایللران 25 میلیون فعال بازی های 
یارانلله ای ) گیمر( را در خللود جای داده، 
 افللزود: مقللدار زمانی مصرفی مردم کشللور بللرای بازی هللای یارانه ای، 

50 میلیون ساعت است.
وی با تاکید بر سللخنان رهبر معظم انقاب مبنی بر این که »شیعه باید 
مدرن ترین ابزار را برای رساندن پیام به حق خود به دیگران مورد استفاده 
قرار دهد«، تصریح کرد: اسللتفاده نکردن از ابزار نویللن ارتباطی یکی از 

مشکات ما در ارتباط با جامعه مخاطب است.

استاد دانشگاه: تئاتر »پچ پچه های 
پچ پچ« کاری متفاوت است

نویسنده و اسللتاد دانشگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان گفللت: امتیاز تئاتر و کنسللرت 
عروسکی »پچ پچه های پچ پچ« متفاوت 
بودن و تازگی آن اسللت. زاون قوکاسیان 
افزود: اکللرم ابوالمعالللی هنرمند موفق 
اصفهانللی در این کار شللادی و نشللاط 
مضاعفی را به کودکان عرضه می کند.وی 
گفت: ابوالمعالللی در این کار، کنسللرت 
عروسکی را به زیبایی به اجرا گذاشته و تطابق با شادی و جشن سالگرد دهه 

مبارک فجر را به کودکان هدیه و ارایه کرده است.
وی با بیان این که این تئاتر عروسللکی جذابیت خوبی برای بچه ها دارد، 
تصریح کرد: عوامل این تئاتر دانشجویان و فعاالن جوان رشته های سینما 

و تئاتر هستند.
قوکاسللیان افزود: مسللووالن باید از این دسللت تجربه های نو حمایت 
کنند زیرا با حمایت آنان بازهم نوآوری های دیگر ایجاد خواهد شللد.این 
مدرس رشته تئاتر و سینما اظهار داشللت: پچ پچه های پچ پچ طراوت و 
 نشللاط خاصی برای بچه ها دارد و بخشی از آن شللاید به علت نوع خاص 

عروسک گردانی و طنز خوب باشد.
»پچ پچه های پچ پچ« تا پایان دهه مبارک فجر از سللاعت 19 در سللالن 
اصلی مجتمع فرهنگی و هنری استاد محمود فرشچیان اصفهان به روی 

صحنه می رود.

برگزاری نمایشگاه کاریکاتور 
خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان 
به مناسبت فرا رسیدن 22 بهمن، نمایشگاه 
کاریکاتورهای خود را با موضوع دیکتاتوری 
 و جنبللش های بیللداری منطقلله برگزار 

می کند.
 این نمایشگاه شللامل 27 اثر از آثار خانه 
کاریکاتور اصفهان است که ازدیروز تا 23 
بهمن به صورت خیابانی در کوچه سعدی 

جنب میدان نقش جهان جهت بازدید عموم دایر خواهد بود.
خانه کاریکاتور به همین مناسللبت فردا نیز به اجرای زنده کاریکاتورهای 
 چهللره و تصویرسللازی بللا موضللوع دیکتاتللوری، در میللدان امللام

 می پردازد. 
 در این کارگاه بیست هنرمند از اعضای خانه کاریکاتور به طراحی 10 تابلو
  در ابعللاد 70×100 بللا موضوعللات مرتبللط بللا انقللاب خواهنللد

پرداخت. 

 »پستچی پابلو نرودا«
 در کاشان اجرا می شود

کوشللک جالی که به دعوت خانه تئاتر 
کاشللان و با همت و همکاری آموزشگاه 
هنرهای نمایشللی باران به عنوان مجری 
طرح، مشغول تمرین نمایشنامه پستچی 
پابلو نرودا است، اجرا در شللهر کاشان را 
دومین فعالیت شهرسللتانی خود پس از 

سال های حضور در آلمان خواند.
 ایللن کارگللردان تئاتللر که نمایشللنامه

» پسللتچی پابلو نرودا« نوشللته آنتونیو اسللکارمتا را به فارسی ترجمه 
 کرده اسللت، در سللی و دومین جشللنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش

»روبینسون وکروزو«را روی صحنه برد.

 

کاوه گوهرین مجموعه  هایکو هایش را در کتاب »چه قدر سینمای 
فردین خوب اسللت« تدوین کرد.این شللاعر و پژوهشللگر گفت: 
مجموعه ای از هایکو هایم را با تم سللینمایی در یک کتاب تدوین 
کرده و به نشر نگاه سللپرده ام. عنوان کتاب را از شعر فروغ فرخزاد 
گرفته ام. از این جهت این عنوان را انتخاب کردم که من به سینمای 
سال های قبل از انقاب عاقه دارم و سال های نوجوانی و جوانی ام 
با آن فیلم ها گذشللته اسللت. در این اثر برخاف الزام هایکو های 

کاسیک عمل شده است. در آن نوع هایکو شاعر باید در هر هایکو، 
فصلی را نشان دهد اما من پیشتر متاثر از هایکونویسی معاصر یا 
مدرن عمل کرده ام و دیگر به آن الزام و قواعد هایکونویسی کاسیک 
تن نداده ام.او همچنین از چاپ دوم مجموعه  اشعار خسرو گلسرخی 
خبر داد و گفت: همزمان با سال روز مرگ این شاعر مبارز، مجموعه  

اشعارش در نشر نگاه تجدید چاپ می شود.
کاوه گوهرین پیشللتر گفته بود: از سللال ها پیش به جمع آوری و 
تدوین و نشر شعر های خسللرو گلسللرخی اقدام کردم، از جمله 
مجموعه  زیادی از شللعر های این شاعر در سللال 1371 از سوی 
انتشللارات نگاه با عنللوان »ای سللرزمین« چاپ شللد. اکنون در 
مجموعه ای که این ناشر از شعر شاعران معاصر درمی آورد، مجموعه  
کامل اشعار خسرو گلسرخی با مقدمه ای مفصل و همچنین بخش 
شعر های نویافته منتشر شده است. عکس روی جلد کتاب هم برای 
نخستین بار است که چاپ می شود. پیشتر مجموعه  آثار این شاعر 
در دوره  سه جلدی دربرگیرنده  شللعر ها و مقاله ها و یادداشت های 
او چاپ شده اما در مجموعه  اشللعار کنونی سعی شده است دیگر 
از شعر های برجای مانده و منتشرنشده اثری از قلم نیافتد، اما اگر 
آثار تازه ای یافته شللود، حتما در چاپ های بعدی به این مجموعه 

اضافه می شود.

 

در سومین روز از جشللنواره فیلم فجر، »ردکارپت« توانست 
سالن سرد سینما سپاهان را گرم کند و اصفهانی ها فرش قرمز 
استقبال خود از سینما را برای فیلم ردکارپت پهن کردند؛ در 
این میان فیلم پایان خدمت از دیده ها مخفی ماند.در سومین 
روز از جشنواره فجر اصفهان، دو فیلم ردکارپت به کارگردانی 
رضا عطاران و پایان خدمت به کارگردانی حمید زرگرنژاد در 
سه سانس در سللینما سپاهان اکران شللد.ردکارپت داستان 

بازیگر تئاتری اسللت که برای ماقات با یکللی از کارگردانان 
معروف جهان و ارایه فیلمنامه ای که نگاشته، خود را در ایام 
برگزاری جشنواره کن به فرانسه  می رساند و در آن جا به دلیل 
تقابل فرهنگ ها و این که نمی خواهللد از باورهای اعتقادی 
 و ایرانی خود دسللت بردارد و همچنین برخورد سللاده خود
  با مسللایل دچللار مشللکاتی می شللود که لحظات شللاد و

 خنللده داری در فیلم می آفرینللد.در واقع ایللن فیلم تقابل 
 دو فرهنگ را بلله زبان طنز نشللان داده اسللت و نکته جالب 
این جاسللت که گرچه داسللتان این فیلم سللاده به نظر می 
 رسللد اما در بطن خود نللکات فراوانی را مدنظر قللرار داده و

  به شکل غیرمسللتقیم هنرمندانی را که به دلیل  شرکت در 
جشنواره های خارجی یا مسافرت به خارج از کشور فرهنگ 
و ارزش های خود را زیر سوال می برند، نقد می کند.فیلم در 
حالی به انتها می رسد که رضا که از همه جا مانده و رانده شده 
در یکی از خیابان ها بللر روی زمین به خوابی خوش فرو رفته 
 در حالی که تنها پناه خود در غربت فرانسه و فرهنگ عجیب 
آن جا، یعنی پرچم ایران را بر روی خود کشللیده و در خواب 
خود را به جای  هنرمندان معروفی می بینللد که از پله های 

سالن برگزاری و اکران فیلم های جشنواره کن باال می روند.

کاوه گوهرین خبر داد : 

»چه قدر سینمای فردین خوب است« در راه است
فرش قرمز اصفهانی ها برای فیلم » رد کارپت«

»پایان خدمت« از دیده ها پنهان ماند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان 
گفت: شللهرک چاپ و نشللر در اصفهان تاسیس 

می شود.
 حجت االسام والمسلمین محمد قطبی در آیین 
تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب اصفهان افزود: 
در زمللان دولت دهللم مصوبه ای برای تاسللیس 

شهرک چاپ و نشر گرفته شد.
وی افزود: بللا این اقدام کارگاه های چاپ و نشللر 
در یک جا متمرکز و خدمات بهتر و مطلوب ارایه 

می شود.
وی با بیللان این که زمیللن هایی بللرای این کار 
بازدید و شناسایی شده اسللت، گفت: در آینده با 
مشخص شدن محل و اعتبار در این زمینه اقدام 

خواهد شد.
حجت االسللام والمسلللمین قطبی با بیان این 
که قلم از قد خود می کاهد تا به قد معرفت بشللر 

 بیافزاید، گفت: قلللم صفحه را سللیاه می کند تا
 دل های مردم را سفید نگه دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان 
تصریح کرد: وقتی دسللتاوردهای علمی اسللتان 
را نگاه می کنیللم برای اصفهانی هللا مایه غرور و 

افتخار است.
وی افزود: پیشللینه دیر باز دانشمندان، اصحاب 
علم و فرهنگ و مشللاهیر اصفهان بللر تارک علم 
دنیا می درخشد و امروز هم در امتداد آن جریان 
 بسط علم و دانش در اصفهان درخشندگی خود را 

دارد.
وی افزود: به طللور میانگین سللاالنه بین 1400 
تا 1500 کتاب در اصفهللان مجوز چاپ دریافت 
می کند کلله در برخی موارد تللا 2000مجوز هم 

می رسد.
 حجت االسللام قطبی اظهللار داشللت: در همه

 

 رشللته ها علمی مولفیللن در اصفهان کوشللش
 می کنند ولی انتظار داریم در رشته های هنری 

تالیف بیشتری انجام شود.
وی گفت: بلله 100 ناشللر بیللن 100 تللا 300 
 میلیللون تومللان تسللهیات پرداخللت شللده 

است.
قطبی بللا بیان این کلله برای دسللت یابی به یک 
الگوی اسللتاندارد علمللی دفتر اسللتاندارد های 
 خدمللات و محصللوالت فرهنگللی در اداره کل

 ارشاد اسللامی اصفهان راه اندازی شد، تصریح 
کرد: این دفتر برای اولین بار در سللطح کشللور 

تاسیس شده است.
وی افزود: در این راسللتا در بعد کاال و محصوالت 
 فرهنگی اسللتانداردهای متعدد در نظر گرفته و

 بر اساس آن عمل می شود.
در این آییللن از 107 نفللر از خادمللان فرهنگ 

 مکتوب اصفهان در بخللش های مختلف از جمله 
 تالیف و نشللر با اهدای لللوح و جایللزه قدردانی

 شد. 
استاندار اصفهان با اشللار به نقش اساسی کتاب 
در گسترش فرهنگ مطالعه و باال بردن اطاعات 
مردم، گفت: دولت تدبیللر و امید به ابعاد مختلف 
فرهنگ مکتوب توجه خاص دارد و از آن حمایت 

می کند.
رسول زرگرپور در آیین تجلیل از خادمان فرهنگ 
مکتللوب در مجتمع فرهنگللی و هنری اسللتاد 
فرشللچیان اصفهان افللزود: دولت تدبیللر و امید 
حمایت ویژه از مولفین و خادمان فرهنگ مکتوب 
را یک وظیفه می داند و برنامه های موثری در این 

بخش در حال تدوین دارد.
وی گفت: معجزه بزرگ پیامبر اسام )ص ( کتاب 
است و در محتوای کام خدا 225 بار واژه کتاب با 
اشکال مختلف، دو مرتبه قلم و سه مرتبه نیز اقرأ 

تکرار شده است.
اسللتاندار اصفهان با بیان این کلله ایرانیان ملتی 
هسللتند که قدیمی تریللن کتابخانه هللای دنیا 
 را داشللته اند، اظهار داشللت: از پیش از اسام و 
بلله خصللوص بعللد از آن کتابخانه های کشللور 
ما محلللی برای کسللب دانش و پللرورش علما و 

اندیشمندان است.
 زرگللر پللور گفللت: در کتابخانلله خواجلله

  نصریللن الدین طوسللی در مراغه فقللط بیش از 
400 هللزار جلللد کتاب خطللی قدیمللی وجود 
 داشللت کلله در همیللن دوره در اروپللا عللدد 
 کتابخانلله هللای بللزرگ بلله 100 کتابخانه هم

فرهنللگ  اگللر  گفللت:  رسللید.وی  نمللی   
کنیللم  معطللوف  کتللاب  در  را  مکتللوب 
 بایللد قامتللش را بلله بلنللدای تمللدن بشللری

 در نظر بگیریم.زرگرپور با بیان این که بر اسللاس 
آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی از اول انقاب 
تا پایان سللال 90 تعداد 700 هزار عنوان کتاب 
در کشللور به چاپ رسیده اسللت، گفت: در سال 
91 برای 1400 عنوان کتاب در اسللتان اصفهان 

مجوز صادر شد.
وی با بیان این که بیش از نیمی از این کتاب ها در 
اصفهان تولید شده است، گفت: هر سال در شهر 
اصفهان نمایشللگاه کتاب با 500 ناشر از سراسر 

کشور برگزار می شود.
زرگر پور بللا بیان این کلله اصفهللان در کیفیت 
 چاپ و ظرفیت های آن بعد از تهللران و قم جزو

 اسللتان های برتر است، اظهار داشللت: اصفهان 
 یکی از پنج اسللتان برتر کشللور در تولید کتاب

 است.
وی بللا اشللاره بلله پیشللینه و سللابقه تاریخی و 
علمی اصفهللان تصریح کللرد: جایللگاه اصفهان 
در تولیللد آثللار مکتللوب بللا توجلله بلله جایگاه 
 علمللی فرهنگللی و دانشللمندان این سللرزمین

 راضی کننده نیست.
استاندار اصفهان افزود: اسللتان اصفهان باید در 
این زمینه ارتقا یابد و به مقام و جایگاه اصلی خود 

یعنی اسللتان 
برتللر در همه 
زمینلله هللا به 
خصوص کتاب 

برسد.
وی گفللت: به 
دلیل  همیللن 
توجه به کتاب 
نللی  و کتابخوا
ت  ر و ضللر
بایللد  و  دارد 
کیفیت  بهبود 
چللاپ و امللور 
فنی کتللاب از 
طریللق تدوین 
استانداردهای 

ملی مورد توجه قرار گیرد. 
زرگر پور با بیان این که متوسللط سللرانه مطالعه 
 کشللور 20 دقیقه اسللت، گفت: این سللرانه در

 کشللور های دیگر که سابقه درخشللنده ای هم 
ندارند، 2 تا 3 ساعت است و این آمار زیبنده ملت 
ما نیسللت.وی گفت: جایگاه اصفهللان در تولید 
 فرهنگ مطلوب راضی کننده نیسللت و باید ارتقا

 یابد.بلله گللزارش ایرنللا، در این آییللن از 107 
 نفللر از خادمللان فرهنللگ مکتللوب اصفهان در

 بخش های مختلف از جمله تالیف و نشر با اهدای 
لوح و جایزه قدردانی شد.زرگرپور با بیان این که 
کتاب و فرهنگ مکتوب نقش اساسی در گسترش 
فرهنگ مطالعه و باال بردن سواد اطاعاتی جامعه 
دارد، خاطر نشان کرد: ملت ایران به لحاظ سابقه 
تاریخی در زمینه کتاب و کتابخانه میراثی کهن 
دارد و کتابخانه نه تنها مکانی برای کسب دانش 
بوده بلکه محل تربیت و پللرورش فضا و عالمان 

بوده است.

در آیین تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب مطرح شد؛  

شهرک چاپ و نشر در اصفهان تاسیس می شود
 استاندار : دولت تدبیر و امید به فرهنگ مکتوب توجه  خاص دارد 

در این آیین از 
107 نفر از خادمان 

فرهنگ مکتوب 
 اصفهان

 در بخش های 
مختلف از جمله 

 تالیف و نشر
 با اهدای لوح و جایزه 

قدردانی شد
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ابالغ اجرائيه 
ه  ر 9شما 1 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 1 0 9 2 /1 : ه ند و هپر ر 1شما 0 5 3
ابالغیه:139205102004003548  بایگانی:9102688/2شماره 

بدینوسیله به آقای علیرضا محمدی شریف آبادی ساکن:اصفهان شهرک فاضل 
خیابان22بهمن مجتمع فرهنگ ظفر2کوچه5کد پستی 8159655545بدهکار پرونده 

که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ 
میگردد که برابر سند رهنی شماره2576-90/10/29تنظیمی در دفتر خانه شماره 
252اصفهان بستانکار شرکت مالی واعتباری عسگریه به نشانی فوق مبادرت به 
صدوراجراییه کالسه فوق رانموده که برابر آن مبلغ 1/861/361/460ریال بدهکار 
میباشید لذا طبق ماده18آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت 
از  وپس  ومنتشر  درج  شما  اطالع  جهت  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در 
ابالغ شده محسوب میگرددچنانچه ظرف مدت  انتشارآگهی در روزنامه اجراییه 
ثبت مصوب 1351وحذف  قانون  34اصالحی  ماده  اصالح  مقرردرقانون  10روز 
ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  86/11/29نسبت  مصوب  34مکررآن  ماده 
تمامی مورد وثیقه )1-شش دانگ پالک  ازارزیابی  تقاضای بستانکار پس  به  بنا 
شماره 252فرعی از 114اصلی واقع دربخش 20ثبت اصفهان 2-شش دانگ پالک 
دانگ پالک  اصفهان 3-شش  در بخش21ثبت  واقع  از45اصلی  شماره 111فرعی 
حد  آن  اصفهان(وقطعیت  بخش5ثبت  در  واقع  6113اصلی  از  فرعی  یک  شماره 
به  نسبت  مزایده  برگزاری  وبا  ارزیابی  قطعیت  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  اکثرظرف 
اقدام خواهد شدوجز آگهی مزایده آگهی  وصول مطالبات مرتهن وحقوق دولتی 
اداره اجرای اسنادرسمی الف 13854اسدی-رییس   دیگری منتشر نخواهد شد.م 

 اصفهان

فقدان سند 
برگ  استنادیک  فرزنداحمدبه  فتحیان  حسن  1055شماره:103/92/2751/24آقای 

سند  که  است  مدعی  وامضای شهودرسماگواهی شده  هویت  که  استشهادمحلی 
مالکییت تمامت ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 7734باقی مانده فرعی ازیازده 
اصلی واقع در وزوان جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 238دفتر127امالک ذیل 
دیگری  ومعامله  نامش صادرگردیده  811118به  چاپی  شماره  18897به  شماره 
نیز انجام نشده وبه موجب نامه شماره 60/84مورخ1384/12/16دادگاه عمومی 

بخش میمه در قبال مبلغ هفتاد میلیون ریال بازداشت میباشدوحق سکونت ومنافع 
مادام العمرآن متعلق به آقای احمدفتحیان است که به علت جابجایی اثاثیه منزل 
مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکییت المثنی نموده است طبق تبصره 
یک اصالحی ماده120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شودکه هرکس مدعی 
انجام معامله)غیرازآنچه دراین آگهی ذکرشده(نسبت به آن ویاوجودسندنزدخود 
واعتراض  مراجعه  اداره  این  روزبه  تاده  آگهی  انتشاراین  باشدازتاریخ 
نمایدتامراتب  تسلیم  وسندمعامله  مالکییت  سند  اصل  اریه  خودراکتبا"ضمن 
صورتمجلس واصل سندبه ارایه کننده مسترد گردد.اگرظرف مهلت مقرراعتراضی 
مرقوم  مالکییت  سند  نشودالمثنی  سندارایه  اصل  اعتراض  یادرصورت  نرسد 

صادروبه متقاضی تسلیم خواهد شد.حسین نوروز-رییس ثبت میمه

ابالغ رای
1054شماره دادنامه:734به تاریخ92/5/31کالسه:92-37مرجع رسیدگی:شعبه 
مدیریت  داروبه  بهرسان  خواهان:شرکت  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم 
خیابان  نشانی:اصفهان  به  محمدیان  پوروکیل:حسین  فرهاد  مهندس  عاملی 
یک  واحد  اول  طبقه  عقیق  ساختمان  مفید  شیخ  خیابان  شمالی  صدوق  شیخ 
خوانده:علی نوید به نشانی:مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه باقی مانده ثمن 
2فقره فاکتور شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:”رای قاضی شورای حل اختالف”در 
به  دارو  بهرسان  شرکت  از  بوکالت  محمدیان  حسین  آقای  دعوی  خصوص 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  پوربخواسته  فرهاد  مهندس  عاملی  مدیریت 
مبلغ 20/101/095ریال باقی مانده ثمن 2فقره فاکتور فروش دارو بابت اصل 
خواسته بانضمام مطالبه کلیه خسارت دادرسی ودفتری اعم از هزینه دادرسی 
حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور فاکتور لغایت وصول 
مالحظه  و  پرونده  اوراق  بررسی  با  دادخواست  متن  شرح  به  محکوم  کامل 
از  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  پرونده  پیوست  های  فاکتور  فتوکپی 
الیحه  و  نیافته  92/3/5 حضور  مورخه  در جلسه رسیدگی  آگهی  نشر  طریق 
اظهارات وکیل خواهان در دادخواست و  نیز  ننموده و  ارسال  نیز  ای  دفاعیه 
محمول  را  وکیل خواهان  ادعای  92/2/1 شورا  مورخ   79 ثبتی  تقدیمی  الیحه 
بر صحت دانسته و باستناد مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی 
رای  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/101/095 بابت اصل خواسته 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 132000  و 
طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  حکم  اجرای  لغایت   )  92/1/19  ( دادخواست  تقدیم 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
الف  .م  این شعبه می باشد  ابالغ قابل واخواهی در  از  ظرفی بیست روز پس 

13861عباس  رحیمی - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
1051   کالسه پرونده :92-1002شماره دادنامه : 1194 بتاریخ : 92/8/3 مرجع 
طاالری  عباس   / خواهان  اصفهان   اختالف  حل  45شورای  شعبه   : رسیدگی 
نبش کوچه   ، گلزار شهدا  آباد روروی  اسالم   ، پیاز  اصفهان درچه   : بنشانی 
بافندگان جنب گاز سی ان جی  خوانده غالمرضا یزدانی  به نشانی : مجهول 
المکان  خواسته : مطالبه مبلغ 2500000 ریال و مطلق خسارات قانونی تاخیر و 
تادیه از مورخ سر رسید الی یوم التادیه با قرار تامین خواسته  گردش کار:  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 

اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست عباس طاالری به طرفیت 
فقره چک  ریال وجه یک  مبلغ 2/500/000  بخواسته مطالبه  یزدانی  غالمرضا 
به شماره 113/183143مورخ 92/6/10  عهده بانک سپه  به انضمام خسارات 
اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  و  تاخیر  و  دادرسی 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198،519،522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315،309و307و 310وقانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 110/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ 92/6/10 لغایت زمان وصول ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه خواهد بود و بیست روز پس 
 از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان 
اختالف حل  شورای    45 شعبه  13850قاضی  الف  م    . باشد   می 

 اصفهان 

 مفقودی 
 1352/10/23 متولد  ضرابی  نرجس  اینجانب  موقت  تحصیلی  مدرک 
مدیریت  رشته  التحصیل  فارغ   1617 شناسنامه  شماره  به  اصفهان 
اعتبار  درجه  واز  است   گردیده  مفقود  میمه  آزاد  دانشگاه   آموزشی 

ساقط است 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

قول می دهم سپاهان قهرمان  شود
مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: 
ق��ول می ده��م درصورت��ی که 
بتوانی��م م��س را نیز شکس��ت 

دهیم، قهرمان شویم.
ش��جاع خلیل زاده با اش��اره به 
پی��روزی تی��م اش در درب��ی 
اصفهان اظهار داشت: ذوب آهن 
برای س��قوط نکردن و سپاهان 
 نیز برای قهرمان��ی می جنگید و

 سه امتیاز این دیدار کمک بسیاری به ما کرد تا بتوانیم به صدر جدول 
نزدیک تر شویم.وی با اشاره به دیدارهای باقیمانده سپاهان تصریح 
کرد: بازی آسانی در پیش نداریم، چهار فینال در پیش داریم که به 
امید خدا باید پیروز شده و در پایان بتوانیم قهرمان شویم.وی اضافه 

کرد: می توانم بگویم در حدود 80 درصد شانس قهرمانی داریم.

ذوب آهن در لیگ برتر می ماند
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان گفت: مطمئن هستم که 
ذوب آهن در لی��گ برتر می ماند 
اما باید از موقعیت های خود در 

بازی های آینده استفاده کند.
میالن میاتوویچ پس از شکست 
تیم اش مقابل سپاهان در هفته 
بیست و ششم لیگ برتر فوتبال 
باشگاه های کشور اظهار داشت: 
ما در دیدار با سپاهان شاهد یک شهرآورد واقعی بودیم و بازیکنان دو 
تیم در این مسابقه تالش کردند که عملکرد خوبی از خود به نمایش 
بگذارند.میاتوویچ در پاس��خ به س��والی پیرامون ش��باهتش با ایکر 
کاس��یاس، دروازه بان رئال مادرید اضافه کرد: همه به من می گویند 

که تو شبیه ایکر کاسیاس هستی.

تجلیل از قهرمانان سمیرمی
اداره ورزش و جوانان شهرستان 
سمیرم از قهرمانان ورزشی سال 
92 این شهرستان تجلیل کرد.در 
این مراسم،300 نفر از قهرمانان 
ورزشی،پیشکس��وتان،مربیان 
روس��ای هیات های ورزش��ی و 
نواب آن ها و دو نفر از قهرمانان 
جهان مورد تقدیر قرار گرفتند و 
به آن هالوح تقدیر و هدایایی به 
رس��م یادبود تقدیم گردید .همزمان با این مراسم و با حضور مهدی 
اسدی رییس سازمان بسیج ورزش��کاران استان اصفهان و جمعی از 
مسوولین شهرستانی کانون بسیج ورزشکاران شهرستان نیز افتتاح 

گردید.

مسابقات لیگ هفت سنگ بانوان 
شهرستان اصفهان مقام اول گروه 
دوم مسابقات لیگ هفت سنگ 
بانوان اس��تان اصفهان را کسب 

کرد.
در ادام��ه مس��ابقات لیگ هفت 
سنگ استان اصفهان در قسمت 
بانوان و در گروه دوم، مس��ابقات 
این گ��روه ب��ا گرامیداش��ت یاد 
و خاطره بانوان ش��هیده انقالب 
اسالمی در س��الن ورزشی کوثر 
شهرستان ش��هرضا با حضور 6 تیم قدرتمند شهرستان های منطقه 
جنوب و مرکز استان شامل شهرضا،اصفهان،سمیرم،مبارکه،لنجان 

و فالورجان برگزار گردید .

جهش ورزش هندبال 

از این پس آقایی ایران بر آسیا 
سعید برخورداری گفت: هندبال ایران نیز درست در جایی 
قرار دارد که تیم والیبال چند س��ال قبل وجود داش��ت، 
ایران می تواند با برنامه ریزی مناس��ب و انجام رقابت های 
 تدارکاتی مسیر خلق شگفتی در مسابقات جهانی را هموار 

کند.
دروازه بان تی��م ملی هندبال ای��ران ، پیرامون رقابت های 
قهرمانی آس��یا که با کسب سکوی س��ومی برای ایران به 
 پایان رسید، اظهارداشت: سطح کیفی مسابقات باال بود، از

 همان روز نخست همه می گفتند که ایران در گروه مرگ 
جای گرفته، ولی بچه های با انگیزه ایران توانستند در گام 
 نخس��ت برابر تیم پر افتخار کره جنوب��ی نمایش خوبی

 داشته باشند و تساوی ارزش��مند و روحیه بخشی کسب 
کنند.وی با اش��اره به این که بازیکن��ان برابر کره جنوبی 
بیشتر حس باخت داشتند تا مساوی یا برد، گفت: به همین 
 دلیل، تس��اوی برای ما امید بخش و در دیدار های بعدی

 موثر واقع شد و با جسارت بیشتری کار کردیم.
دروازه بان اصفهانی تیم ملی هندبال ای��ران در ارتباط با 
دیدار ایران با عربستان و بحرین خاطرنشان کرد: عربستان 
دو بازیکن کلیدی خود را ب��ه دلیل مصدومیت در اختیار 
نداشت و با تیم تقریبا متحول شده ای پا به میدان گذاشت، 
اما به هر ش��کل این تیم همیشه گربه س��یاه ایران بوده و 
همیشه ترس از عربستان در دل ملی پوشان وجود دارد، 
همچنین روز سختی را برابر تیم قدرتمند بحرین سپری 

کردیم و تمام بازیکنان تیم از دل و جان مایه گذاشتند.
شائبه تبانی ایران با بحرین صحت ندارد

برخورداری همچنین ش��ائبه تبانی ایران با بحرین را رد 
کرد و گفت: ت��ا جایی که من می دان��م هیچ صحنه ای در 
زمین مشکوک نبود و بازی به صورت فنی به پایان رسید، 
همچنین رابطه خاصی بی��ن ورزش ایران و بحرین وجود 
 دارد که احتمال تبانی تیم های ورزش��ی این دو کشور را 

به صفر می رساند.
دروازه بان تیم ملی هندبال ایران اضافه کرد: ایران از حاال 
با کسب مقام سومی در آسیا و کس��ب نتایج خوب اخیر 
می تواند در آس��یا آقایی کند و اتفاقا چند تیم اروپایی نیز 
پس از اتمام رقابت های آسیا از ایران برای انجام مسابقات 
دوستانه دعوت کردند و همین نشان می دهد که قدرت تیم 

ملی افزایش پیدا کرده و رقبا حساب ویژه ای باز کرده اند.
با تحولی که در برخی رشته ها ش��اهد بودیم ,حاال نوبت 

هندبال است که رخی نشان دهد.

زاویه

مهدی سلیمی، رییس هیات اسکی استان اظهار داش��ت:از بین تیم های شرکت کننده 6
همدان،البرز،تهران،تبریز،فارس، آذربایجان شرقی،چهارمحال و بختیاری و اصفهان در 

رده سنی نونهاالن، تیم استان اصفهان موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.

 عضو کمیت��ه بازاریابی فدراس��یون فوتب��ال آخرین وضعیت
 بلیت های مس��ابقات تیم ملی فوتبال ای��ران در جام جهانی 
2014 برزیل را تش��ریح و ن��کات الزم برای عالق��ه مندان به 

فوتبال را یادآور شد.
محمد درخشان در نشست خبری که در محل روابط عمومی 
فدراس��یون فوتبال برگزار ش��د، در مورد دلیل برگزاری این 
کنفرانس گفت: علت ای��ن که امروز این کنفران��س را برگزار 
 کردیم این بود که می خواس��تیم بلیت فروش��ی جام جهانی

 بی حاش��یه به کار خود ادام��ه دهد و در دو یا س��ه روز آینده 
کسانی که می خواهند بلیت بخرند، هر چه زودتر اقدام کنند.

وی گفت: فیفا سیستم بلیت فروشی را در جهت حفظ منافع 
مردم تنظیم و از روش های نامطلوب پرهیز کرده اس��ت. فیفا 
 س��همیه 8 درصدی از بلیت های مس��ابقه های تی��م ایران در 
جام جهانی را به ما اختصاص داده است که سهمیه بازی ایران 
و نیجریه 1840 بلیت، ایران و آرژانتین 3292 بلیت و ایران و 
بوسنی 2848 بلیت است. 700 بلیت هم سهم خانواده فوتبال 
است که به فدراسیون تعلق گرفته و فدراسیون نیز آن را میان 
خانواده فوتبال که ممکن اس��ت باش��گاه ها و یا  پیشکسوتان 

باشند توزیع می کند.
 وی با بیان این که بلیت های جام جهانی در س��ه درجه یک، 

دو و سه ارایه  شده اس��ت، گفت: مش��کلی که ایرانی ها برای 
خرید بلیت های جام جهانی داش��تند عمدتا نداش��تن کارت 
ارزی بین المللی و یا عدم دسترس��ی به ترانسفر بانکی بود که 
با مکاتباتی که ما با فیفا داش��تیم آن ها پذیرفتند دریافت پول 

بلیت به صورت حساب بانکی در ایران صورت بگیرد.
 درخشان با تاکید بر این که آخرین مهلت رزرو بلیت بازی های 
تیم ایران امروز س��اعت 12 ظهر به پایان می رس��د گفت: این 
مهلت تمام شده بود و ما درخواست تمدید 10 روزه کردیم اما 
فیفا تنها با سه روز آن موافقت کرد و پایان آن هم امروز است. 
که اگر با این روش اقدام کنند100درصداست.سرادر درخشان 
در تش��ریح نوع بلیت های س��همیه 8 درصدی ایران و میزان 
ثبت نام ها گفت: برای بازی ایران و نیجریه سهمیه بلیت درجه 
یک 100 قطعه است اما 700 نفر ثبت نام کرده اند اما سهمیه 
بلیت درجه 2 ، 439 بوده که تنه��ا 109 نفر ثبت نام کرده اند. 
که این یعنی شانس افراد تنها برای این بخش یک هفتم است.

سهمیه بلیت درجه 3 این بازی هم 1305 بلیت است که 144 
نفر ثبت نام کرده اند. برای بازی آرژانتین 100 بلیت درجه یک 
سهمیه داریم که 940 نفر ثبت نام کرده اند. 798 بلیت درجه 
دو داریم که 162 نفر ثبت نام کرده ان��د و 2394 بلیت درجه 
سه داریم که 254 نفر ثبت نام کرده اند. همین طور برای بازی 

با بوسنی سهمیه بلیت درجه یک 100 عدد است که 650 نفر 
ثبت نام کرده اند. س��همیه بلیت درجه دو 662 عدد است که 
97 نفر ثبت نام کردند و س��همیه بلیت درجه سه 1986 عدد 
اس��ت که 140 نفر ثبت نام کرده اند بنابراین برای اختصاص 
بلیت هایی ک��ه افراد بیش��تری ثبت نام کرده اند قرعه کش��ی 
صورت می گی��رد. البته ما سیس��تمی را تعیی��ن کرده ایم که 
کسانی که به آن ها بلیت درجه یک نمی رسد به طور اتوماتیک 
بتوانند بلیت درجه دو یا درجه سه دریافت کنند. عضو کمیته 
بازاریابی فدراسیون فوتبال در خصوص قیمت بلیت ها گفت: 
در خصوص قیمت ها هیچ کسی نمی تواند دست ببرد چون فیفا 

روی این موضوع نظارت 
کامل��ی دارد و قیم��ت 
بلیت ها طب��ق اعالم فیفا 
به فروش می رسد.قیمت 
بلیت فین��ال جام جهانی 
نیز به ترتیب درجه بندی 
1089 دالر، 726 دالر و 
484 دالر است. درخشان 
ادام��ه داد: گزارش��ی که 
فیفا به ص��ورت روزانه به 
ما می دهد ای��ن موضوع 
و  می ده��د  نش��ان   را 
ت��ا به ح��ال 4 نف��ر برای 
دیدار رده بندی و 13 نفر 
ایرانی برای فینال ثبت نام 
کردن��د. ب��رای مرحل��ه 
 یک هش��تم نهای��ی نی��ز

 تا به حال 70 بلیت توس��ط ایرانی ها ثبت نام ش��ده است. وی 
در خصوص این که 700 بلیت خانواده فوتبال به چه کس��انی 
تعلق می گیرد گفت:  در این خصوص هیات رییسه فدراسیون 
 فوتبال تش��کیل جلس��ه خواهد داد و تصمیم گیری می کند.

 بر همین اس��اس فیفا از 24 اس��فند م��اه چاپ بلی��ت ها را 
 شروع می کند و این درحالی اس��ت که برخی آژانس ها اعالم 

کرده اند بلیت دارند!
درخشان در ادامه بیان کرد: بلیت ها به نام افراد چاپ می شود 
اما ما نمی دانیم که در برزیل بلیت ها  چگونه کنترل خواهد شد، 
ضمن این که فیفا تاکید کرده که فروش بلیت در بازار س��یاه 

جرم بزرگی است و ما امیدواریم این اتفاق نیافتد.
 در خصوص بلیت های مرحل��ه بعد هم باید بگوی��م اگر ما به 
مرحل��ه بعدی نروی��م بلیت ه��ای خریداری ش��ده به صورت 
اتوماتیک باطل می ش��ود و پ��ول این بلیت ها به ش��کل های 

مختلف به افراد بازخواهد گشت.
  وی در پای��ان گفت: هزینه بلیت ها 9 اس��فند م��اه پرداخت

 می شود و روز 10 اس��فند ماه نیز صندلی ها مشخص خواهد 
شد. 

قیمت بلیت های جام جهانی 1089 دالر ؛

امروزآخرین مهلت رزرو بلیت بازی های تیم ایران است 

نفس به نفس همراه جام جهانی فوتبال !
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تجلیل از  
پیشکسوتان

 همه می ترسند 
جانشین والسکو شوند

تیم هاي فوتس��ال آت��ش نش��اني و معاون��ت عمران، ب��ه عن��وان قهرماني 
 مس��ابقات فوتس��ال کارکنان ش��هرداري اصفهان و س��ازمان هاي وابس��ته

 رسیدند.
در پایان مسابقات گروه مناطق و معاونت ها، معاونت عمران با غلبه بر شهرداري 
منطقه 8 در فینال، جام قهرماني را باالي سر برد. منطقه یک نیز توانست در 
مسابقه رده بندي منطقه 11 را شکست دهد و بر سکوي سوم مسابقات قرار 

گیرد. کاپ اخالق این گروه به شهرداري مرکزي رسید.
در مراسم اختتامیه این مسابقات مهندس رضا امیني رییس شوراي اسالمي 
شهر اصفهان، مهندس اصغر آذربایجاني،فالح، جهانگیري و شیران از اعضاي 

شوراي اسالمي شهر اصفهان حضور داشتند.
در جریان مراسم اختتامیه از اصغر قاسم زاده و حسین باربازان پیشکسوتان 

فوتسال شهرداري اصفهان نیز تجلیل به عمل آمد.
تماشاگران و هواداران از این مسابقات استقبال قابل توجه و پرهیجانی کردند.

 سرمربی پیش��ین تیم ملی والیبال با بیان این که فدراس��یون کشورمان باید 
به هر طریقی خولیو والسکو را حفظ می کرد، تاکید کرد: ایران پدیده والیبال 
دنیا شده است و همه مربیان می ترسند که جانش��ین والسکو شوند چرا که 

ممکن است نتوانند نتایج وی را تکرار کنند.
حسین  معدنی ، در خصوص جدایی خولیو والس��کو از تیم ملی والیبال بیان 
کرد: باالخره دیر یا زود این اتفاق رخ می داد ولی او در بدترین زمان ممکن تیم 

ملی ایران را ترک می کند.
 االن هر کسی جای او را بگیرد کارش خیلی س��خت است. با توجه به این که 
 ارتباط تنگاتنگی بین مربی و بازیکنان از نظر تاکتیکی و روحی ایجاد ش��ده
  ب��ود فدراس��یون والیب��ال بای��د ه��ر ط��ور ک��ه ش��ده ب��ود او را نگ��ه

می داشت.
شاید خود والسکو هم از این ترس��یده که نتواند نتایج را تکرار کند و حاال که 

کشورش پیشنهاد داده آن را بهترین فرصت دانسته است. 

سیمئونه: توپ و داور و باد را مقصر نمی دانیم
 س��رمربی اتلتیک��و مادری��د معتق��د اس��ت شکس��ت
 تیم اش مقابل تیم سیزدهم اللیگا هیچ توجیهی ندارد.

وی گفت: فوتبال ای��ن چیزها را دارد ب��ه دنبال توجیه 
شکست مان نیستیم، داور، باد یا توپ را مقصر نمی دانیم.

رئال در غیاب ستاره، صدرنشین  شد
رئال مادرید که کریستیانو رونالدو مرد سال 2013 جهان را به دلیل 
 محرومیت در اختیار نداشت، توانس��ت در ورزشگاه خانگی خود

 سانتیاگو برنابئو با نتیجه 4 بر 2 بر ویارئال غلبه کند و با توجه به 
شکست اتلتیکو صدرنشین اللیگا شد.

هندبال قهرمانی جوانان کشور در اصفهان 
بیس��تمین دوره رقابت های هندبال جوانان باشگاه های کشور به میزبانی هیات 
هندبال استان اصفهان و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار می شود.بیستمین 
دوره این رقابت ها با حضور 20 تیم در چهار گروه برگزار می شود.این مسابقات از 

18 بهمن ماه آغاز شده و تا 25 بهمن ادامه دارد.

درخشان : 
بلیت ها به نام افراد 
چاپ می شود اما ما 

نمی دانیم که در برزیل 
بلیت ها  چگونه کنترل 
خواهد شد، ضمن این 
که فیفا تاکید کرده که 

فروش بلیت در بازار 
سیاه جرم بزرگی است 

و ما امیدواریم این اتفاق 
نیافتد

»علی کریمی« در تیم ملی یک انتخاب جذاب

کلمات جادویی کی روش در مورد جادوگر
سایت ساکرنت در گزارشی احتمال بازگشت علی کریمی به تیم ملی 
ایران برای رقابت های جام جهان��ی 2014 برزیل را انتخاب جذابی 
توصیف کرد.سایت س��اکرنت در گزارش��ی با عنوان  »ستاره های 
گذشته آس��یا می توانند به جام جهانی برزیل برگردند« به بررسی 
بازگشت چند بازیکن به تیم ملی کشورشان پرداخته و در این میان 
نام علی کریمی نیز به چشم می خورد.در ادامه  گزارش این سایت 

درباره علی کریمی را با هم می خوانیم.
خداحافظی از بازی های ملی

 علی کریمی چندین ب��ار این کار را انج��ام داد اما آخری��ن بار در
 می 2013 از بازی های ملی خداحافظی کرد.

اکنون کجاست؟
جادوگر تهران در تیم تراکتورسازی در لیگ برتر بازی می  کند.

نقاط قوت
او مدت زیادی از فوتبال دور نبوده و از لحاظ توانایی های بدنی هنوز 
یکی از بهترین ها است. احتمال این که در بازی های زیادی در برزیل 
به میدان برود کم اس��ت اما می تواند به عنوان یک بازیکن ذخیره 

تاثیرگذار در مقابل دفاع خسته حریف به میدان بیاید.

نقاط ضعف
از روزهای اوج��ش کم کم به صورت قابل توجه��ی فاصله گرفت و 
امکانش بسیار کم است که بازیکن سال آسیا 2004 را 90 دقیقه در 
برزیل در میدان ببینیم. با این که وی تجربه حضور در رقابت های 
جام جهان��ی را دارد، در س��ال 2006 در ش��کاف عمیقی که میان 
بازیکنان ایران وجود داشت و مانع از صعود آن ها از مرحله گروهی 

شد، نقش تاثیرگذاری داشت.

سرمربی
کارلوس کی روش در ماه ژانویه کلمات جادوی��ی را بر زبان آورد و 

گفت: درهای تیم ملی به روی وی باز است.
آرزوها

این بازیکن شاید هیچ چیز را بیشتر از سفر به برزیل در ژوئن آینده 
دوست نداشته باشد.

شانس بازگشت کریمی به تیم ملی
 منطقی اس��ت. تیم ملی ایران کمبود تجربه بازی ه��ای ملی دارد 
و با وجود این که برنامه آماده سازی این تیم هم خوب پیش نمی رود، 

علی کریمی می تواند انتخاب بسیار جذابی باشد.

جادوگراز دریچه!

  برگزار ی اردوی تیم ملی
 در آفریقای جنوبی

محمدنبی/ دبیرکل فدراسیون فوتبال

بای��د اطالع دهم ک��ه با وج��ود صحبت های چن��د روز پی��ش کارلوس 
 کی روش در مورد لغو اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی،این اردو انجام 

می شود.
همچنین ط��رح پیراه��ن تیم ملی 
که ب��ا بی مه��ری مواجه ش��ده بود، 
خوش��بختانه در آخرین نظرسنجی 
در کنار تیم های ملی آلمان و اسپانیا 
عنوان زیباترین پیراه��ن 2014 را 
گرفت. درباره قرارداد س��رمربی تیم 
ملی فوتبال خاطرنشان می کنم وی 
تا پایان رقابت های جام جهانی با ایران 

قرارداد دارد .

نایب قهرمانی اصفهان در مسابقات اسکی نونهاالن کشور



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1242 | دوشنبه 21 بهمن 1392 |10 ربیع الثانی   1435
 پژوهشگران نقش  زیادی

 در پیروزی انقالب اسالمی داشتند
مدیر کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری گفت: پژوهشگران و 

محققان نقش  زیادی در پیروزی انقالب اسالمی داشتند.
علیرضا کریمیان در همایش بصیرت افزایی فرهنگیان بسیجی اظهار 
 داش��ت: فرهنگیان در انقالب اس��المی به ارزش های زیادی دس��ت
 یافته اند و زمانی دچار انحراف می شوند که از این ارزش ها دور شوند.

وی تصریح کرد: ریشه و اساس انقالب اس��المی ایمان و عقیده مردم 
بوده است و به همین خاطر انقالب اسالمی 35 سال زنده مانده است.

کریمیان ادامه داد: دش��من برای شکست دادن انقالب ایران اسالمی 
تهاجم فرهنگی را انتخاب کرده اس��ت چرا که این گزینه برنده ترین 

سالح برای قطع ریشه های انقالب اسالمی است.

  بهره برداری از 3 پروژه عمرانی
 در اردل 

سه پروژه عمرانی به مناس��بت دهه فجردر شهرس��تان اردل استان 
چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.اسماعیل عامری گلستان 
معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهار محال و بختی��اری در افتتاحییه 
همزمان پروژه های شهرس��تان اردل اظهار داشت: پروژه هایی که در 
این شهرستان به بهره برداری رسیده است در بخش های کشاورزی و 

بهداشتی درمانی است که اعتبار آن ها 432 میلیون ریال بوده است.

توجه به مناطق کمتر توسعه یافته
 در اولویت کاری مسووالن قرار گیرد

 اس��تاندار چهار مح��ال و بختی��اری گف��ت: توجه ب��ه مناطق کمتر 
توسعه یافته باید در اولویت کاری تمامی مسووالن قرار گیرد.

قاسم س��لیمانی در جلسه شورای اداری شهرس��تان کوهرنگ اظهار 
داشت: رسیدگی به مناطق محروم جزو اولویت های ویژه دولت تدبیر 
و امید است که الزم است در همه حال به این امر توجه ویژه ای داشت.
 وی تصریح کرد: الزم اس��ت برای توس��عه مناطق محروم این استان

 برنامه ریزی های کاملی صورت بگیردو این برنامه هاعلمی و اصولی و 
بر اساس معیارهای کارشناسی باشد.

 طرح بهسازی روکش آسفالت 
محور سامان – تیران 

 ریی��س اداره نظ��ارت و راهس��ازی اداره راه وشهرس��ازی 
چهار مح��ال و بختیاری از  به بهره برداری رس��یدن طرح بهس��ازی 
روکش آسفالت محور س��امان – تیران خبر داد.حسین کیانی با بیان 
این که طرح بهسازی روکش آسفالت محور س��امان – تیران به بهره 
برداری رسید، اظهار داشت: در سال جاری چهار کیلومتر از این طرح 
بهسازی و آسفالت شده است.وی با اشاره بر این که اعتبار هزینه شده 
برای آسفالت این مسیر پنج میلیارد ریال بوده است، بیان داشت: در 
 طرح بهسازی و آسفالت مسیر تیران سامان دو نقطه حادثه خیز پیچ 

راهدار خانه و پیچ شوراب کبیر بهسازی و مرمت شد.

اخبار کوتاه 

 ش��هرام جزایري ،رییس اداره فن��ي جنگل��داري و جنگل کاري مناب��ع طبیع��ی و آبخیز داری
 چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای عملیات بهداشتي ،حفاظتي و احیاي اراضي جنگلي آلوده در 

سطحي معادل 5 هزار هکتار در استان خبر داد. 

7 احیای اراضی جنگلی آلوده در استان  آغاز شد

حماسه

مردم، پشتیبان انقالب هستند
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که امروزامریکا 
به این نتیجه رس��یده اس��ت که برای ضربه زدن به انقالب 
و اس��الم باید از مردم ش��روع کند، گفت: امریکا بداند، هیچ 
 قدرتی توانایی شکس��ت این مردم، انقالب و نظام اسالمی را 

ندارد.
 حجت االس��الم عب��داهلل حاجی صادق��ی در همای��ش

 بصیرت افزایی فرهنگیان بسیجی در شهرکرد، اظهار داشت: 
تعلیم و تربیت دارای ش��أن ربوبی و واالیی است که در ابتدا 
 به انبیا و اولیای خدا و س��پس به انس��ان های برگزیده خدا

 اعطا شده است.
 وی با اش��اره ب��ه اهمیت ش��کر نعمت ه��ای اله��ی، گفت:
  یکی از س��نت های مهم الهی که بدان تاکید فروانی ش��ده

  اس��ت ش��کرگزاری و قدردان��ی نعمت ه��ای خداون��د 
است.

حاجی صادقی با بیان این که نعمت های الهی قابل شمارش 
نیستند، افزود: نعمت های الهی دارای دو جنبه کمی و کیفی 
اس��ت که در بخش کیفی دو جنبه ظاهری و معنوی نعمت 

قابل اهمیت است.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: 
نعمت هایی الهی که دارای جنبه باطنی است ،زمینه هدایت 

و تعالی انسان را فراهم می سازد.
وی در ادامه دین اس��الم را برترین نعمت الهی برای انس��ان 
برش��مرد و گفت: انس��ان بدون دی��ن بدتری��ن جنبنده بر 
 روی زمین اس��ت، برهمین اساس اس��ت که از نعمت دین 
 بای��د ب��ه عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن نعمت ه��ای الهی 

نام برد.
حاجی صادقی با تاکید بر این که انقالب اسالمی موجب شد 
تا اسالم ناب بار دیگر زنده شود، افزود: بر همه واجب است که 
ش��کرگزار این نعمت الهی بوده و در راستای حفظ و صیانت 

از آن ساعی باشیم.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران والیت مداری 
 را از ارکان ه��ای اصل��ی انقالب برش��مرد و گف��ت: روحیه

 استکبار ستیزی، پایبندی به ارزش های اسالمی و اخالقی از 
دیگر مبانی اصلی انقالب به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به دس��تاوردهای انقالب اسالمی، ابراز 
داشت: انقالب اسالمی دارای دستاوردها و ارزش های فراوانی 
 است که موجب شده اس��ت تا کش��ور در اوج عزت و اقتدار 
بماند.حاجی صادقی با اش��اره به بی وفایی مردم کوفه نسبت 
به زمامدار خویش امام علی)ع(، گفت: یاران امام علی)ع( در 
آن زمان تنها به پوس��ته دین توجه کردند و فریب فتنه های 

دشمنان اسالم را خورده و امام علی )ع( را تنها گذاشتند.

 نماین�ده ولی فقی�ه در چه�ار مح�ال و بختی�اری و ام�ام جمع�ه ش�هرکرد گف�ت: ثبت بیع�ت بختی�اری های 
چهار محال و بختیاری با امام در 19 بهمن سال 57 در تقویم کشور ضرورت دارد.

حجت االسالم محمد علی نکونام در دیدار با بختیاری های استان چهار محال و بختیاری با اشاره بر این که انقالب 
 بر آن بود که اسالم و قرآن دارای جایگاه در جامعه باشد، اظهار داشت: انقالب برای رفاه، برای حاکمیت روحانیت 

و ... نبود انقالب برای زنده نگه داشتن اسالم بوده است.
 وی با اش�اره به این که آنچه در قرآن آمده باید حیات داش�ته باشد، بیان داش�ت: انقالب بر این بود که همه مردم 

در مقابل خدا خاضع باشند.

نکونام با اشاره به این که بختیاری ها دارای ویژگی منحصر به فردی 
 هستند و آزادگی، س��اده زیس��تی، معتقد به اهل بیت)ع( بودند،

  به��ره من��دی از فطرت پ��اک، صفا و صداق��ت، مهم��ان نوازی، 
نق��ش آفری��ن در تولی��د، اه��ل بین��ش و بصی��رت و غی��رت از 
مهمترین ویژگی ه��ای آن ها اس��ت و بختیاری ق��وم و قبیله را 
 ب��ر دی��ن و اس��الم و رهب��ر ترجیح نم��ی ده��د، بیان داش��ت: 
 بختیاری های باید اتحاد و انسجام خود را در تمامی صحنه ها حفظ 

کنند.
وی با بیان این که روز 19 بهمن ماه یک روز با ارزش در تقویم ملت 
ایران است، بیان داش��ت: در این روز امام با نیروهای هوایی دیدار 

داشت و دیدار دوم امام با مردم سلحشور و غیور و با بصیرت مردم 
بختیاری بوده است.

 نکونام ب��ا اش��اره ب��ر این ک��ه بیع��ت بختی��اری های اس��تان
 چهار محال و بختیاری باید در تقویم انقالب اس��المی ثبت شود، 
اذعان داشت: چرا که ماندگاری این واقعه تاریخی با ثبت شدن در 

تقویم پایدار و ماندگار خواهد ماند.
وی بی��ان داش��ت: در ای��ام اهلل دهه فج��ر خاطره های ش��یرین 
 و ارزش��مندی توس��ط مل��ت و ام��ت اس��المی رق��م خ��ورده

 است.
 بختیاری ها حرکت تاریخی و ماندگاری را در 19 بهمن 57

 انجام دادند
امام جمعه ش��هر بلداجی گفت: بختیاری ها در 19 بهمن ماه 57 

حرکت تاریخی و ماندگاری را به وجود آوردند.
حجت االس��الم  یداهلل رحمانی نیز در دیدار بختیاری های استان 
با نماینده ولی فقیه در اس��تان با بیان این که در 19 بهمن ماه 57 

بختیاری ه��ا حرکتی ماندگار 
و تاریخی را به وج��ود آوردند، 
اظهار داش��ت: حرکت کاروان 
از مرکز چغاخور در سال 57 در 
راستای انزجار مردم بختیاری 

از بختیار بود.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه حضور 
گس��ترده  بختی��اری ه��ا در 
 آن زم��ان و بیع��ت ب��ا ام��ام 
خمینی )ره( نش��انگر بصیرت 
 م��ردم منطق��ه در فض��ای 
غب��ار آلود ب��وده اس��ت، بیان 
داش��ت: بختی��اری ه��ا تنها 
 خواس��ته ای ک��ه از نماین��ده

 ول��ی فقی��ه در اس��تان دارند 
این اس��ت که س��ال آینده در 
چنین��ی روزی با رهب��ر دیدار 
 داش��ته باش��ند و ای��ن اقدام

آن ها در تقویم انقالب اسالمی ثبت شود.
 دی�دار بختیار ها ب�ا ام�ام در 19 بهمن س�ال 57 فراموش

 شده است
یک��ی از بختیارهای اس��تان که در آن س��ال به هم��راه تعدادی 
 از بختیاری ها به ته��ران اعزام ش��دند با بیان این ک��ه چرا دیدار

بختیاری ها با امام در 19 بهمن س��ال 57 فراموش ش��ده است، 
 بیان داشت: این حماسه، کمتر از حماسه های مردم قم، تبریز و... 
نیست.طهماس��بی با اش��اره بر این که حماس��ه بختیاری ها یک 
حماس��ه بزرگ بود که از یک ش��هر کوچک از اس��تان کوچک به 
سمت تهران حرکت کردند، بیان داشت: این افراد در طول مسیر 
با مشکالت و موانع زیادی مواجه شدند که به عشق دیدار با امام و 

اعالم انزجار از بختیار همه سختی ها را تحمل کردند.
وی با بیان این که این حماسه بزرگ باید در تاریخ انقالب ثبت شود، 

اذعان داشت: آیندگان نباید از این حرکت بزرگ بی اطالع بمانند.
 طهماسبی تصریح کرد: حماس��ه بختیاری ها یک حماسه بزرگ

 در راستای پیروی از رهبر و والیت فقیه بوده است.

حجت االسالم نکونام: در 19 بهمن57

بیعت بختیاری ها با  امام ) ره (  در تقویم کشور ثبت  شود

 در ایام اهلل 
 دهه فجر

خاطره های شیرین 
و ارزشمندی توسط 
ملت و امت اسالمی 

 رقم خورده
 است. حماسه 

بختیاری ها یک 
 حماسه بزرگ

 در راستای پیروی 
از رهبر بوده است



-411

دو شنبه 21 بهمن  1392 |10 ربیع الثانی  1471435-
شماره 1242 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1242   , february  10  ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

  امام صادق ) ع( :
ريشه همه بيمارى  ها و دردها پرخورى است، جز تب كردن كه گاهى بى  سبب به انسان مى  رسد.

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

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسوول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                              فکس : 6284166 - 0311

نشانى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، واحد 3

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاینده 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 این برهه زمان گزارین برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازیگردان 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

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

متقاضيان می توانند جهت دریافت اس�ناد و مدارک با در دست داش�تن مدارک الزم كه موید 
توانمندی و توانائی های مالی و فنی در جهت اجرای پروژه می باش�د ، به ش�هرداری نجف آباد 
 دفتر س�رمایه گذاری و مش�اركت مراجعه نمایند مهلت تحویل 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 ( : هزینه های طراح�ی ، ساخت  تا زمان بهره برداری به ميزان 
سرمایه گذاری حدود 200/000/000/000 ) دویست ميليارد ریال ( 

* 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 یا ارائه 

ضمانتنامه بانكی یا 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 سرمایه گذاری در رد یا قبول پيشنهادات مختار می باشد .

- زمان بازگشائی پاكات پيشنهادی مورخ 92/12/7 می باشد .
- سایر 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

شهرداری تودشک در نظر دارد نسبت به فروش 11 پالک زمین تجاری در محله تودشک و 9 

پالک زمین مسکونی  در محله تودشکچوئیه از طریق آگهی مزایده اقدام نماید . متقاضیان 

میتوانند جهت دریافت اس�ناد و دریافت مدارک مزایده از تاریخ 1392/11/15 لغایت 

1392/11/30 به شهرداری مراجعه نمایند . 

الزم به ذکر است مبالغ تقسیط نخواهد شد و هزینه های  انتشار آگهی ، کارشناسی و ... به 

عهده برندگان مزایده می باشد .

سید محمد قاضی عسگر شهردار تودشک 

آگهی مزایده نوبت دوم

 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
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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فجر انقالب یوم الهی که یادگار از آن ماه بهمن است 
 دمیدن خورشید استقالل 

و آزادی است 

شهاب ثابت راسخ شهرداردیزیچه

روابط عمومی شهرداری و 
شورای اسالمی شهر الی بید 

بهم�ن  22 اهلل   ی�وم 
 روز پيروزی حق بر باط�ل را به مردم 
س�رافراز جمه�وری اس�المی ایران 

تبریک می گوئيم 

 22
بهمن  برای ما روز بازیابی خاطره انقالب  است 

جش�ن پيروزی 35 س�الگی انقالب 
 اس�المی ای�ران را ب�ه م�ردم غيور

 كشور مان تبریک می گویيم 

س�ی و پنجمين  س�الگرد 
انقالب اس�المی و  پيروزی ش�كوهمند
 س�قوط حكومت ظلم و ب�ی عدالتی را 

بر مردم شریف ایران گرامی می داریم 

روابط عمومی شهرداری و 
شورای اسالمی شهرمبارکه
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