
 پرداختارز مسافران نوروز 93 همچنان 300 دالر 
  30 میلیارد ریال
 به صندوق پژوهش 

شروط پرداخت ارز مسافری
 رونمایی از نماد شهید همت 

به عنوان بزرگ ترین نماد سنگي 3
 وقتی قافیه شاعران بزرگ 

به تنگ می آید  5 2
3

شرمن: امیدواریم کسی در 
مذاکرات مان با  ایران دخالت  نکند

4

اجرای طرح جامع احیای 
زاینده رود کلید می خورد

دکتر رسول زرگر پور گفت: با سفر وزیر نیرو به اصفهان 
اجرای طرح جامع احی��ای حوزه آب زاین��ده رود کلید 
خواهد خورد که این موضوع می تواند  خبر خوب و مهمی 

برای مردم باشد.
برای تامین آب شرب استان راه کارهای کوتاه مدت،  میان 

مدت و  بلند مدت در نظر گرفته شده است.

 ارسال مرغ اصفهان
 به سایر استان ها

  تمدید مهلت ارسال آثار
 به جشنواره فیلم کوتاه 

  مدیرامور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: با توجه به ۳۵ درصد م��ازاد تولید مرغ در اصفهان، 
این استان در آس��تانه نوروز و ایام عید کمبودی در بازار 

نخواهد داشت.
علی اکبر نجفی با اشاره به این که مازاد تولید مرغ به حدی 
اس��ت که هم اکنون به دنبال برنامه ری��زی برای خروج 
این تولیدات و فرس��تادن آن به دیگر استان ها هستیم، 
 تاکید کرد: استان اصفهان با ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه 

جوجه ریزی در دی ماه، بیشترین میزان ...

دبیر دومین جشنواره سراس��ری فیلم کوتاه تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: مهلت ارسال آثار به 
این جشنواره تا فردا  تمدید ش��ده است. حسین مالیری 
افزود: به دلیل استقبال و تماس های هنرمندان عالقه مند 
سراسر کشور برای ش��رکت در این جشنواره این تصمیم 

توسط مسووالن برگزاری جشنواره گرفته شد.
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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 

م الف 11405

آگهی مزایده 
    نوبت دوم

 شهرداری ابوزید آباد

آگهی مناقصه

نقدی شهردار ابوزید آباد

 ش�هرداری ابوزيد آب�اد به اس�تناد مجوز ش�ماره 184/ش 
مورخ 92/10/25 شورای محترم اس�المی شهر در نظر دارد 
نسبت به خريد يک دستگاه بنزكمپرسی 911 مدل 64 و يک 
دستگاه بنز خاور 608 مدل 1383 جهت حمل زباله از طريق 
مناقص�ه اقدام نمايد ل�ذا از متقاضيان ف�روش دعوت بعمل 
 می آيد جهت ارائه پيش�نهاد قيمت به ش�هرداری مراجعه 

نمايند.

قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف و ب 

ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

با توجه به دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  

مهلت ارسال صورت معامالت فصلی سال 1391 ) بهار ، تابستان ، پائیز ، و 

 زمستان ( و سه فصل بهار ، تابستان و پائیز 1392 از طریق سامانه

  www.tax.gov.ir و یا ارسال لوح فشرده فقط اسفند 

سال جاری میباشد 
اداره  روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r
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 راه اندازی پلیس افتخاری
 جرایم سایبری 

رییس پلیس جرایم سایبری از راه اندازی پلیس افتخاری در این 
 پلیس خبر داد.س��ردار کمال هادیانفر در این باره  اظهارداش��ت:

 سوء استفاده مجرمان و باندهاي جرایم سازمان یافته موجب شده 
تا آن ها همواره جلوتر از پلیس حرک��ت کنند به گونه اي که این 

3پدیده امروز به یک معضل بسیار بزرگ براي کشورها...
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فوالد  اصفهان  خواهر خوانده 
فوالد آفریقای جنوبی شد 

ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با هدف انتق��ال فناوری، با 
چند کارخانه فوالدس��ازی آفریقای جنوبی خواهر خوانده 
ش��د. ، مذاکره در این باره در جریان بازدید سفیر آفریقای 
جنوبی در ایران از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه انجام 

و موافقت حاصل شد.
ویلیام مکس فیلمان وایتهد سفیر آفریقای جنوبی در این 
بازدید ضمن ابراز خش��نودی از فرصت ایجاد ش��ده برای 
دیدن فوالد مبارکه گفت: تحت تاثیر عظمت و پیش��رفت 
این مجموعه قرار گرفتم و فرصتهای ش��غلی که این واحد 

صنعتی ایجاد ک��رده نیز قابل توجه اس��ت.وی اضافه کرد: 
محیط زیس��ت و فعالیتهای انجام شده نیز بسیار ستودنی 
است و این نشان می دهد که مسووالن این شرکت به همان 
میزان که از طبیعت استفاده می کنند در حفظ و سالمت 
 طبیعت هم کوشا هستند. سفیر آفریقای جنوبی زمینه های 
همکاری در بخش��های مختلف مانند اقتص��اد و صنعت را 
بین دو کش��ور ایران و آفریقای جنوبی بسیار زیاد خواند و 
اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه یک مجموعه ایده آل برای 

همکاری دو کشور در بخشهای مختلف است.

 با هدف انتقال فناوری

همایش همبستگی ملی برای حمایت از تیم ملی فوتبال در جام جهانی در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد.

پیش بینی 20 هزار شب خواب  در ایام نوروز
عضو شورای اس��المی شهر اصفهان 
گف��ت:  ۲۰ هزار ش��ب خواب در ایام 
نوروز در شهر اصفهان پیش بینی شده 
است.رس��ول جهانگیری در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
با اش��اره به این که استان اصفهان از 
جمله استان های توریست پذیر است، 

اظهار داشت: ستاد تسهیالت نوروزی 
امسال برای ایام نوروز 1۰ تا 1۲ هزار 
تخت خواب در شهر اصفهان برای اوج 
شب های عید فراهم کرده است.وی با 
اشاره به این که این ظرفیت تا ۲۰ هزار 
ش��ب خواب برای میزبانی مسافران 

نوروزی آماده ...
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اخبار کوتاهيادداشت

رهبر معظم انقالب درگذشت مرحوم 
حاجی حیدری را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنلله ای رهبر معظم انقاب اسللامی در پیامی 
درگذشللت مجاهد صادق و صابر مرحوم حاجی حیدری را تسلیت 

گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقاب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت مجاهد صادق و صابر مرحوم آقای حاج ابوالفضل حاجی 
حیدری رحمه اهلل علیه را به خانواده مکرم و همه بازماندگان و نیز به 
دوستان و همرزمان این مبارز دیرین و رنج آزموده تسلیت می گویم و 

علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می کنم.
سید علی خامنه ای.

 در لوای اقتصاد مقاومتی
به جايگاه دشمن شکن می رسیم

عضو کمیسللیون اقتصادی مجلس نهم با بیان این که دولتمردان و 
مردم باید برای اجرا شللدن منویات رهبر معظم انقاب در راستای 
سیاسللت های اقتصاد مقاومتی اقدام کنند، گفللت: در لوای اقتصاد 

مقاومتی ایران به جایگاه دشمن شکن می رسد.
 حجت االسللام سللید ناصر موسللوی الرگانی با توجه به نامه اخیر

 رییس  جمهور به رهبر معظم انقاب پیرامون سیاسللت های اباغی 
اقتصاد مقاومتی و مهم ترین الزامات اجرایی شدن آن اظهار داشت: 
رهبر معظم انقاب همواره از سال 87 تاکنون در نام گذاری های خود 

برای سال، بر یک مسیر اقتصادی تاکید داشته اند.
وی بیان کرد: نام گذاری ها و تاکیدات رهبر معظم انقاب بر مباحث 
اقتصادی از جمللله اقتصللاد مقاومتی بلله نوعللی پیش گویی های 
هوشللمندانه، خردمندانه و امدادهای غیبی فرمایشللات رهبری در 
سللاماندهی اقتصاد ایران در قبال جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت 

است.

قادر به برچیدن برنامه هسته ای 
ايران نیستیم

معاون وزارت خارجه امریکا با بیان این که قللادر به برچیدن برنامه 
هسته ای ایران نیسللتیم، گفت: ایران می تواند با نظارت بین المللی 

یک برنامه محدود غنی سازی داشته باشد.
وندی شرمن پیرامون برنامه  هسته ای ایران در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در مذاکرات هسته ای به دنبال این هدف هستیم که ایران به 

ساح هسته ای دست پیدا نکند.
وی با بیان این که ما به دنبال راستی آزمایی هستیم، تصریح کرد: در 
مذاکرات وین ما به پیشرفت هایی رسیدیم و تل آویو نیز را در جریان 

مذاکرات قرار می دهیم.
معللاون وزارت خارجه امریکا بللا توضیح این که ایللران باید به تمام 
نگرانی های ما پاسخ دهد، افزود: ما برای رسیدن به توافق نهایی تاش 
می کنیم و امکان یک برنامه محدود غنی سازی برای ایران وجود دارد.

وی با دشوار خواندن مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه کشورهای 
1+5، اظهار داشت: قصد داریم تا ماه جوالی به توافق نهایی برسیم 
و اگر ایران یک برنامه غنی سللازی محدود می خواهد، این موضوع با 

نظارت بین المللی قابل انجام است.
شللرمن با بیان این که ایران تاکنون به توافق اولیه ژنو پایبند بوده، 
خاطرنشان کرد: امریکا عاقه مند بود که هیچ غنی سازی و تاسیساتی 
در ایران وجود نداشته باشد اما به نظر می آید، رسیدن به این هدف 

دست نیافتنی باشد.

 تظاهرات گسترده شیعیان عربستان 
علیه آل سعود

همزمان با شهادت 2 جوان عربستانی، شیعیان شهر قطیف علیه رژیم 
آل سعود تظاهرت کردند.

به دنبال شهادت دو جوان عربستانی در استان شیعه نشین قطیف، 
 صدها تللن از مللردم در مناطق مختلف این اسللتان علیلله خاندان

 آل سللعود تظاهرات کردند. این دو جوان به ضللرب گلوله نظامیان 
سعودی کشته شدند.

 مردم شهر عوامیه نیز در اعتراض به تجاوز های مکرر رژیم آل سعود
 به این منطقه، علیه رژیم حاکم عربستان راهپیمایی کردند.

 مردم شیعه نشللین اسللتان قطیف عربستان از سللال های گذشته
 تحت فشار رژیم آل سعود هسللتند اما همزمان با بیداری اسامی، 
مردم این استان تظاهرات علیه آل سعود را گسترش داده اند. از سال 
2011 ده ها تن از مردم این شهر توسللط نظامیان آل سعود کشته 

شده اند.

 وزير خارجه سنگاپور با ظريف
 ديدار کرد

وزیر خارجه سنگاپور  به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات کشورمان  
عازم تهران شد و با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
دیدار و گفت وگو کرد .وزیر خارجه سللنگاپور در این سفر با مقامات 

دیگری از کشورمان نیز ماقات کرد.
قرار اسللت در این دیدارهللا موضوعات مربوط به روابللط دوجانبه و 
گسترش همکاری های ایران و سنگاپور و تحوالت منطقه مورد بحث 

و بررسی قرار گیرد.

 جزيیات دومین سفر استانی
 ريیس جمهور

معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس جمهور جزییات دومین 
سفر استانی رییس جمهور را تشریح کرد.

علی اصغللر احمدی با اشللاره به این که سللفر رییس جمهور به اسللتان 
 هرمللزگان از فردا آغللاز و به مدت سلله روز ادامه خواهد داشللت، گفت:

 رییس جمهورفردا به محللض ورود به دیدار مردم خونگرم شهرسللتان 
 بندرعبللاس خواهللد رفللت و در جمللع آن هللا سللخنرانی خواهللد

 کرد.
وی همچنین با بیان این که رییس جمهور با اقشار مختلف مردم استان 
هرمزگان نیز دیدار می کند، گفت: دیدار با علمای اهل سللنت و شیعه،  
ایثارگران،  مدیران صنایع از جمله صنایع فوالد و فعاالن بخش اقتصادی 

از جمله برنامه های احتمالی رییس جمهور در جریان این سفر است.
وی همچنین تصریح کرد: احتماال رییس جمهور به بندر جاسک در شرق 

استان هرمزگان نیز سفری خواهند داشت.
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افتتاحیه بیست و چهارمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو

مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو موسوم به RPC دیروز با حضور 
هیات هایی در سطوح عالی رتبه از روسای سازمان های برنامه ریزی کشورهای عضو در محل دبیرخانه این 

سازمان در تهران برگزار شد.
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تاکید بر لزوم دقت نمايندگان در نقد دولت 
نماینده مجلس گفت: الریجانی در جلسه 
غیرعلنی تصریح کرد باید انتقادات 
نماینللدگان از دولللت همللراه با 
آگاهی و اطاعات دقیق باشد 
تا موجبات سوءاسللتفاده 

دشمنان را فراهم نکند.
 محمدرضللا رضایی 
کوچللی نماینللده 
مردم جهرم 

در مجلس شورای اسامی در گفت وگو با فارس با اشاره به جلسه 
غیرعلنی مجلس گفت: رییس مجلس شورای اسامی در جلسه 
غیرعلنی مجلس عنوان کرد که انتقللادات نمایندگان به اعضای 
کابینه و یا کلیت دولت و عملکرد آن نباید به گونه ای باشد که مورد 
سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد.وی افزود: الریجانی اظهار داشت 
که کشور با توجه به شرایط تحریم به مسیر خود ادامه می دهد و هر 
گونه نقد و انتقادی باید همراه با اطاعات کامل باشد و نباید این 
انتقادات تصویری را از کشور در ایران به نمایش بگذارد که دشمن 

فکر کند که دولت و نظام ضعیف شده است.

وزیر کشللور با اشللاره به مذاکرات صللورت گرفته با مسللووالن 
پاکستانی از قول مسللاعد آن ها برای آزاد سازی مرزبانان ایرانی  
خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به مذاکرات 
صورت گرفته با مسللووالن پاکسللتانی در خصوص آزاد سازی  
مرزبانان ایرانی گفت: ماقات با طرف پاکستانی صورت گرفته و 

آن ها قول دادند با ما همکاری مثبت داشته باشند.
وی بللا بیان این که مللدارک و مسللتندات الزم را به مسللووالن 
 پاکسللتانی ارایه دادیللم اظهار داشللت: انتظار ما این اسللت که
 آن ها برای آزاد سازی مرزبانان ایرانی پیگیری جدی داشته باشند.

موسسه خدمات متحد سلطنتی، مذاکرات وین را اقدامی در 
جهت اعتمادسازی دانست و الزمه کاهش انتقادات داخلی 

از روحانی را کسب امتیازات بزرگ تر از سوی وی دانست.
 اندیشللکده انگلیسللی موسسلله خدمات متحد سلطنتی 
)RUSI(در تحلیلی به بررسللی اولین دور مذاکرات ایران و 
1+5 پرداخته است.در این تحلیل، هدف مذاکرات دست یابی 
به مسیری برای امضای توافق نامه جامع درباره برنامه غنی 

سازی هسته ای ایران معرفی شده است.
مایکل استیفنز –معاون مدیر شعبه قطر RUSI- با تاکید 
بر این که اطاعات دقیقی از حللوزه و ماهیت مذاکرات وین 
فاش نشده اسللت، اما  آن را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: آنچه می دانیم این است که چهارچوب اولویت بندی 
مسایل تعیین شده است و مذاکرات بعدی در 17 مارس انجام 
خواهد شد.وی همچنین گفت: در حالی که هنوز به نتیجه  
قطعی درباره ماهیت توافق نهایی نرسیده ایم اما نقشه راهی 
داریم که در نهایت مثبت اسللت و در ادامه راه، حس اعتماد 
را در مذاکرات به وجود خواهد آورد. این کارشللناس مسایل 
خاورمیانه، برخی واکنش ها نسبت به گفت وگوهای وین را 
جالب دانسللت و افزود: بر اساس مطالعاتی که RUSI انجام 
داده است، اسراییل و عربستان از پیشرفتی که در مذاکرات 
صورت گرفته و به شرایط کنونی رسیده است، مایوس هستند. 

معاون وزیر علوم با اشللاره به فرآیند قانونی شللدن فعالیت 
تشکل های دانشجویی گفت: هیچ تشکل غیر قانونی فعال 

نداریم.
سللید ضیاء هاشللمی معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم 
در پاسخ به سوالی درباره انتشللار اخباری مبنی بر فعالیت 
برخی تشکل های غیر قانونی فعال در فتنه 88 و راه اندازی 
 انجمن احیا اظهار داشللت: هیچ تشللکل غیللر قانونی فعال

 نداریم.
وی افزود: شللاخص ما در فعالیت تشللکل ها قانون است، با 
این شللاخص  تشللکلی طبق قانون اجازه فعالیللت دارد که 
 قانونی اسللت و یا طبق قانون اجازه فعالیت ندارد که تشکل

 نیست.
 معاون وزیللر علوم خاطرنشللان کللرد: بنابراین ما تشللکل 
غیللر قانونللی نداریللم، اگللر تشللکلی فعللال اسللت، 
می شللود تشللکل فعللال قانونللی و اگللر تشللکلی قانونی 
 نیسللت و مجللوز قانونللی نللدارد، از نظللر مللا تشللکل 

نیست. 
عده ای از افراد هسللتند که می توانند فعالیت هایی داشللته 
باشند و می توانند متقاضی تشللکل باشند که اگر توانستند 
فرآیند قانونللی را طی کنند، در آن زمان تبدیل به تشللکل 

قانونی می شوند.

نماینللده مللردم گلپایللگان در مجلس نهللم با اشللاره به 
سیاسللت های اباغی از سللوی مقام معظم رهبری گفت: 
راهبرد مهم اقتصاد مقاومتی به عنوان یللک الگو و ابتکار از 

سوی رهبر معظم انقاب مطرح و به جهانیان عرضه شد.
  سللید محمدحسللین میرمحمدی با توجه بلله نامه اخیر 
رییس جمهور به رهبر معظم انقاب درباره اباغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان، پیرامون مهمترین الزامات 
اجرایی شدن این سیاسللت های مهم اظهار داشت: اقتصاد 
مقاومتی به عنوان یک راهبرد در سال های گذشته از سوی 
رهبر معظم انقاب بیان شده است اما متاسفانه با کم توجهی 
و بی توجهی از سوی دولتمردان، مسووالن و حتی رسانه ها 
روبه رو شد.وی بیان کرد: در امر عدم پیگیری این فرمایش 
مهم رهبر معظم انقاب و مغفول ماندن این امر مهم، رسانه ها 
نقش به سللزایی دارند، بر رسللانه های جمعی الزم است که 
همواره در طول سال پیگیر مطالبات و انتظارات رهبر معظم 
انقاب از مسووالن و دولتمردان و نمایندگان باشند.نماینده 
مردم گلپایگان در مجلللس نهم تصریح کرد: در راسللتای 
اجرایی شللدن سیاسللت های اقتصاد مقاومتی در کشللور، 
 دولت یازدهم باید اقدام جدی در راسللتای اجرایی شللدن
  اقتصادهای مقاومتی با آوردن الیحلله آن به مجلس اقدام

کند.

 حجت االسام جعفر شجونی ،عضو جامعه روحانیت مبارز 
، با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقاب، اظهار داشت: 
در میان دولت فعلی افرادی عاقه مند بلله ارتباط با امریکا 
هستند و فکر می کنند این رابطه معجزه اقتصادی می کند، 
اما این دولت باید بیانات مقام معظم رهبری را فصل الخطاب 
بداند و فقط به آن عمل کند.عضو جامعه روحانیت مبارز، با 
تاکید به سابقه خیانت های امریکا، افزود: امریکا تاکنون قابل 
اعتماد نبوده است و هرگز قابل اعتماد هم نمی شود، امریکا 
با هم پیمانان خودش هم همین گونه بوده است و به آن ها هم 
خیانت کرده است و در جامعه بین الملل یک دولت دروغگو و 
خائن است.وی با اشاره به ماهیت امریکا، تصریح کرد: منش 
و خوی امریکا غارتگری و چپاول اسللت، امریکا در خوردن 
حقوق ملت ها ید طوالیی دارد، در حال حاضر هم فکر می کند 
با آزاد کردن بخشی از اموال بلوکه شده به ما صدقه داده است 
و ما را مدیون خودش کرده است که این توهمی بیش نیست.

حجت االسام شجونی با اشاره به درایت رهبر معظم انقاب 
تاکید کرد: دولت باید متوجه تحرکات غرب علیه ایران باشد، 
فریب نخورد و دل خوش به وعده های پوشللالی غرب نباشد 
کلله بزرگ ترین ثروت ایللران والیت فقیه و رهبری اسللت، 
رهبر معظم انقاب سال ها اسللت که با هوش و درایت خود 

توطئه های دشمن را خنثی می کند.

وزیرعلوم راهبردسیاست خارجی روحانیت

مذاکرات وين در جهت 
اعتمادسازی بود

 هیچ تشکل
 غیرقانونی فعال نداريم

راهبرد اقتصاد مقاومتی 
الگويی برای جهانیان

 دولت  امريکا 
دروغگو است
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مذاکره کننده هسللته ای ارشللد امریکا در مذاکرات 
ایران و 1+5 اعام کرد که هللدف اصلی گفت وگوها 
رسیدن به یک توافق دایمی با ایران تا 20 ژوئیه است 
و گفت که امریکا امیدوار اسللت کسی در مذاکرات با 

ایران دخالت نکند.
 به گللزارش ایسللنا، ونللدی شللرمن، معللاون وزیر

 امور خارجه امریکا و مذاکره کننده هسللته ای ارشد 
این کشللور در گفت وگو با ایران این اظهارات را پس 
 از ورود به بیت المقدس با هدف قللرار دادن مقامات 
رژیم صهیونیستی در جریان دور اخیر مذاکرات ایران 

و گروه 1+5 در وین بیان کرد.
به گزارش روزنامه هآرتص،  شرمن در اظهاراتی که به 
نظر می رسد هشداری برای رژیم صهیونیستی باشد 
گفت که امریکا امیدوار است کسللی در گفت وگوها 
دخالت نکند. شللرمن گفت: ما با عینک خوش بینی 
وارد این مذاکرات نشللده ایم و هنللوز نمی دانیم که 
می توانیم این مسللاله را از راه دیپلماتیک حل کنیم 
یا خیر. الزم اسللت که مذاکره کنندگان و شرکای ما 
فضای کافی برای انجام این کار از طریق دیپلماتیک 
را داشته باشند. مذاکرات با ایران بسیار دشوار خواهد 
بود و ما نمی توانیم آن را دشوارتر کنیم.مذاکره کننده 
هسته ای ارشد امریکا عاوه بر آن تاکید کرد که برنامه 

هسته ای ایران بایدمحدود، حد و مرزدار، تحت نظارت 
و راستی آزمایی شده باشد.

شرمن گفت که اگر برنامه غنی سازی هسته ای ایران 
دارای این شللرایط نباشللد، توافقی صورت نخواهد 

گرفت.
معاون وزیر امور خارجه امریکا گفت که واشللنگتن 
ترجیح می دهد غنی سللازی در حد صفر باشد، ولی 

این یک انتظار نامحتمل است.
شللرمن با یووال اشللتاینیتز، وزیر امور استراتژیک و 
اطاعاتی رژیم صهیونیستی و یوسی کوهن،  مشاور 
امنیت ملی این رژیم دیدار و گفت وگو کرد.بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بارها مدعی 
شده است توافق هسته ای ژنو که در 24 نوامبر سال 
2013 با ایللران امضا شللد خطرناک اسللت و اجازه 
می دهد ایران به برنامه هسللته ایش ادامه دهد و در 
ازای دریافللت پاداش لغو تحریم هللا،  چیزی به غرب 

ندهند.
این موضع گیری باعللث اختاف نتانیاهللو با دولت 
امریکا شللده اسللت،  تا جایی که به گللزارش برخی 
رسللانه ها باراک اوباما، رییس جمهللور امریکا به وی 
گفته است که دست از انتقاد کردن بردارد و توجهش 
را به مفاد یک توافق نهایی که در دست گفت وگو قرار 

 دارد  معطللوف کند.ایران و گللروه 1+5 در مذاکرات
 سلله روزه   خود درباره روند رسللیدن به یک توافق 
نهایللی و جامللع در زمینلله برنامه هسللته ای ایران 

گفت وگللو کردند.در 
پایان ایللن مذاکرات 
اشللتون   کاتریللن 
سیاسللت  رییللس 
خارجی اتحادیه اروپا 
مذاکللرات را دارای 
شللروع خوبی دانست 
و افزود کلله کارهای 
فنی باید انجام شللود.

وی عاوه بر آن گفت 
 که کارشناسللان فنی 
دو طللرف در اوایللل 
مارس و خود اشللتون 
و محمد جواد ظریف 
وزیللر امللور خارجلله 
ایران در روز 17مارس 

)26 اسللفند( با یکدیگر دیللدار خواهند کرد. ظریف 
نیز در پایان مذاکرات اعام کرد که دو طرف مسللیر 
دشواری در پیش دارند، ولی مذاکرات شروع خوبی 

داشت.
وی عللاوه بر آن گفت کلله عاوه بللر بحث هایی که 
 در سطح سیاسللی داشللتند،  کار فنی نیز آغاز شده

 است.
وزیر امور خارجه ایران گفللت: بر روی یک چارچوب 
زمانی توافق کردیم تا در چهارمللاه آینده بحث های 
مقدماتی انجام دهیم و به یللک چارچوب کلی برای 

مذاکرات آینده برسیم.

هشداری به رژيم صهیونیستی

شرمن: امیدواریم کسی در مذاکرات مان با  ایران 
دخالت  نکند

 به ظرفیت های اقتصادی منطقه ای
 و بین المللی بیشتر توجه شود

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی گفت: اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های 
مربوط به آن در مقاوم سازی اقتصاد کشللور و در برابر تهدیدات خارجی و بیگانگان تاثیرات 

به سزایی دارد.
حمیدرضا ترقی در ارزیابی خود از ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی که اخیرا سیاست های 
کلی آن از سوی مقام معظم رهبری اباغ شده است، گفت: در این راستا مقام معظم رهبری در 
گذشته نیز تاکیدات متعددی داشته اند. حتی از زبان حضرت امام خمینی)ره( در برخی موارد 
توصیه ها و تاکیداتی مبنی بر این که اقتصاد از دولت خارج شود، صورت می گرفته است.وی 
افزود: اگر خصوصی سازی در اقتصاد بر اساس سیاست های اصل 44 که از سوی مقام معظم 
رهبری اباغ شد، محقق می شد و رخ می داد، می توانست منجر به انقاب اقتصادی شود به 
گونه ای که تحریم ها نتواند در روند اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته باشد. این عضو شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسامی خاطرنشان کرد: همانطور که ما در فروش نفت توانستیم از بخش 
خصوصی استفاده مطلوب ببریم، طبیعتا در حوزه صادرات و واردات و بقیه فعالیت ها نیز اگر 

اقتصاد در دست بخش خصوصی بود آسیب پذیری ما بسیار کمتر می شد.

مذاکرات با تهديد را نخواهیم پذيرفت
رییس مجلس فلسطین تاکید کرد که مذاکرات با تهدید را نخواهیم پذیرفت.سلیم زعنون 
رییس مجلس فلسطین اشغالی درباره روند مذاکرات تشللکیات خود گردان فلسطین با 
رژیم صهیونیستی گفت: اگر مذاکرات جاری با اسراییل به شکست بیانجامد و اگر این رژیم 
همچنان بر یهودی سازی فلسطین و ادامه شهرک سازی ها اصرار کند ما مذاکرات با تهدید را 
نخواهیم پذیرفت. وی با تاکید بر این که نباید در روند مذاکرات، رژیم صهیونیستی فلسطین 
را تهدید کند، ادامه داد: در چنین صورتی ما فورا بدون هیچ تعللی به سازمان ملل مراجعه 
 کرده و خواهان تعلیق عضویت این رژیم از سوی سازمان ملل می شویم و شکایت خود را در

 دادگاه های جنایت بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری مطرح می کنیم.

 مجلس سیاست های اقتصاد مقاومتی را
 تبديل به قانون کند

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44، 
گفت که مجلس باید در راستای سیاست های اباغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد 

مقاومتی، این سیاست ها را تبدیل به قانون کند.
جعفر قادری با اشللاره به تکلیف رییس مجلس به کمیسللیون ویژه حمایللت از تولید ملی 
و مرکز پژوهش هللای مجلس، افزود: ایللن کار باید به سللرعت در سللطح پایین تر تبدیل 
به قانللون شللود و دولت هللم دسللتورالعمل های اجرایللی را تهیه کند که سیاسللت های 
 اباغی رهبری در عمل هم مورد اسللتفاده قرار گیرد؛ زیرا این سیاسللت ها به صورت کلی 
سمت و سللو و جهت گیری ها را مشللخص می کند اما باید در سللطوح بعدی بتوانیم آثار و 
پیامدهای این سیاسللت ها را در قوانین ببینیم. وی تصریح کرد: با توجه به سیاسللت های 
اباغی مقام معظم رهبللری در حوزه اقتصاد مقاومتی، مللا در اولین فرصت باید در مجلس 
 این سیاسللت ها را به قانللون تبدیللل کنیم و قوانیللن مربوط بلله این سیاسللت ها را مهیا

 کنیم.

معاون وزير 
امور خارجه امريکا 
گفت که واشنگتن 

ترجیح می دهد 
 غنی سازی

  در
 حد صفر باشد، 

ولی اين 
يک انتظار 

نامحتمل است

قول پاکستانی ها در ِقبال مرزبانان



یادداشت

سبک زندگی

 زندگی مجردی تهدیدی 
برای سالمت جامعه است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاش��ان ب��ا انتقاد از زندگی 
مجردی در کش��ور گفت: این نوع زندگ��ی تهدیدی برای 
س��امت جامعه اس��ت.آیت اهلل عبدالنبی نمازی در جمع 
اساتید دانشگاه کاشان اظهار داشت: زندگی مجردی در صدر 
اسام نیز به دلیل گرایش به عرفان و زهد وجود داشته که این 
امر باعث پرهیز از زندگی مشترک بوده است.وی با اشاره به 
روایاتی از پیامبر اسام حضرت محمدمصطفی )ص( و ائمه 
اطهار )ع( تاکید کرد: اسام به شدت با فرهنگ فرار از زندگی 

مشترک و انتخاب زندگی مجردی مخالفت کرده است.
وی ندانس��تن راه و رسم زندگی مش��ترک توسط پسران و 
دختران جوان را یکی از دالیل انتخاب زندگی مجردی عنوان 
کرد و از رس��انه ها و مطبوعات به ویژه صدا و سیما خواست 

نسبت به تبیین این موضوع از هیچ کوششی دریغ نکنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: معاندان نظام 
مقدس جمهوری اسامی تمامی توان خود را برای به انحراف 
کشاندن جوانان کشور به کار گرفته است.وی با اشاره به این 
که دستگاه های تبلیغاتی جهان در دست دشمنان قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: دشمن می کوشد تا افکار جوانان و نوجوانان 

مسلمان را در جهان اسام و به ویژه در ایران منحرف سازد.
وی به انحراف کشاندن جوانان را تهدید بسیار جدی دانست 
و گفت: جمهوری اسامی ایران تنها قدرتی است که در برابر 

ابر قدرت ها ایستاده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری به اساتید دانشگاه ها توصیه 
کرد: با توجه به هجمه وسیع فرهنگی دشمن در کنار مباحث 
علمی و مواد درسی ضمن هدایت و ارشاد دانشجویان آن ها را 

نسبت به انحرافات و فسادهای اخاقی آگاه سازند.
آیت اهلل نمازی تصریح کرد: دین مبین اس��ام برای ایجاد 
امنی��ت اجتماعی، حفظ س��امت مردان و زن��ان و امنیت 
خانواده و همچنین ایجاد فرهنگ عفت مداری تدابیری را 

بیان کرده است.
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کارگروه سالمت و امنیت غذایی تشکیل جلسه داد
دیروز  جلس��ه کارگروه س��امت و امنیت غذایی با حضور معاون فرماندار و جمعی از مسوولین 
شهرستان در فرمانداری برگزار شد. در این جلسه بیان انتظارات از حوزه سامت ستاد نوروزی و 

همچنین بحث سامان دهی و دفع زباله های عفونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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رییس پلیس جرایم س��ایبری از راه اندازی پلیس افتخاری در این 
 پلیس خبر داد.س��ردار کمال هادیانفر در این باره  اظهارداش��ت:

 سوء استفاده مجرمان و باندهاي جرایم سازمان یافته موجب شده تا 
آن ها همواره جلوتر از پلیس حرکت کنند به گونه اي که این پدیده 

امروز به یک معضل بسیار بزرگ براي کشورها تبدیل شده است.
وي اقدامات پیش��گیرانه را یکي از اقدامات دولت ها براي مقابله با 
مجرمان عنوان کرد و افزود : تاش هاي پیشگیرانه، اولویت نخست 
مقابله با جرایم فضاي مجازي محسوب مي شود که تحقق این امر 
بدون مشارکت آحاد جامعه و همکاري پلیس سایر کشورها امري 
غیرممکن است.هادیانفر پیش��گیري از جرم در فضاي مجازي را 
یکي از اهداف پلیس فتا دانس��ت و گفت: ای��ن پلیس تاش کرده 
با اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه در دو حوزه اجتماعي و وضعي موجب 
کاهش روند رش��د جرایم در فضاي سایبري کش��ور شود.رییس 
پلیس جرایم سایبری اطاع رس��اني و آگاه سازي عمومي با هدف 
ایجاد ایمن��ي براي کاربران فض��اي مج��ازي را از اقدامات مهم در 
حوزه پیشگیري اجتماعي برش��مرد و ادامه داد: مجرمان با جامعه 
کوچک تري از افراد غیر مطلع و آس��یب پذی��ر تحت عنوان هدف 
مواجه هستند.بنابراین افزایش سطح دانش تخصصي و امنیتي و 
اطاع کاربران از ش��یوه هاي مقابله با شگردهاي مجرمانه موجب 
مي شود تعداد افرادي که به صورت بالقوه در معرض این آسیب قرار 
دارند، کاهش یابد. از سوي دیگر احتمال موفقیت مجرمان نیز در 

ارتکاب جرم به همین نسبت کاهش مي یابد.  با افزایش تعداد افراد 
آگاه، شناسایي مجرمان به سرعت انجام می شود.هادیانفر افزود:در 
 پیش��گیري وضعي، تمرکز پلیس فتا بر تغییر شرایط محیط هاي
  ارتکاب جرم اس��ت. در این بخش، همکاري س��ایر سازمان هاي

 ذي ربط، تقویت سامانه هاي سازماني و تغییر در فرآیندهاي فني 
 و عملیاتي در کاهش امکان آس��یب و نفوذ مجرمان به سیستم ها

 نقش به س��زایي دارد.وی ادامه داد: با توجه به تع��داد افرادي که 
 در سیس��تم هاي رایانه اي و پردازشي س��ازمان هاي بزرگ مانند

 بانک ها که داراي اطاعات مهم هس��تند، اهمیت حفظ و تقویت 
امنیت آن ها با اس��تفاده از روش هاي پیش��گیري وضعي بس��یار 
 زیاد است. در سال 2012، براس��اس گزارش هاي جهاني بیش از 
دو و نیم تریلی��ون دالر در حوزه فناوري اطاعات هزینه ش��ده که 
بیش از یک و نیم تریلیون دالر آن، صرفا  برای تامین امنیت فضاي 
سایبر بوده اس��ت. مجرمان از این طریق توانس��تند 488 میلیون 
دالر درآمد از محل جرایم س��ایبري در دنیا کس��ب کنند.رییس 
پلیس فتا گفت: اس��تفاده از رویکرد مش��ارکتي و چند نهادي در 
 زمینه پیش��گیري اجتماعي از اهمیت به س��زایي برخوردار است 
به گونه اي که غفلت در این حوزه، هزینه ه��اي زیادي را در آینده 
به جامعه تحمیل خواهد ک��رد. ،هزینه ک��ردن و تخصیص منابع 
در حوزه پیش��گیري موجب ش��ده تا هزینه هاي ناش��ي از وقوع 
جرایم کاهش یافته و جبران ش��ود.  فعال تر ش��دن سازمان هاي 

اجتماعي و فرهنگي در کش��ور زمینه را براي توس��عه کمي و کیفي 
 خدمات پیشگیري از جرایم سایبري با رویکردهاي اجتماعي افزایش 
می دهد که در این زمینه نباید از نقش مردم و سازمان هاي غیر دولتي 
 غافل شد.  مش��ارکت دادن مردم در حوزه مسایل اجتماعي مي تواند 
زمینه ساز موفقیت هاي کشورها در پیشگیري از جرایم باشد. هادیانفر 
با بیان این که مجرمان تاش مي کنند جلوتر از پلیس باش��ند،گفت: 
پلیس فتا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، در روش هاي مقابله با جرم و مجهز 
بودن به علم روز عرصه را بر فعالیت مجرم��ان در فضاي مجازي تنگ 
کرده است و از سوي دیگر با شناسایي خألهاي موجود از وقوع جرایم 

پیشگیري کرده و راه هاي نفوذ 
آنان را مسدود مي کند .

      برداش�ت غيرمج�از، 
بي�ش از 49 درص�د جرای�م 

سایبري كشور
رییس پلیس جرایم سایبر اعام 
کرد: در س��ال جاري برداش��ت 
غیرمجاز، 49/5 درصد از جرایم 
س��ایبري در کش��ور را به خود 
اختصاص م��ي دهد.  س��رقت 
اطاع��ات کارت ه��اي بانکي از 
جمله ش��ماره کارت، رمز دوم، 
ک��د cvv2 از طری��ق صفحات 
جعلي)فیشینگ(، اسکمیر)کپي 
کردن غیرقانوني داده هاي کارت 
بانکي(، سوء اس��تفاده از اعتماد 
افراد و دریاف��ت کارت و رمز آن، 

روش هاي پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیک هاي مهندس��ي 
اجتماعي از جمله ش��گردهاي مجرمان است که به برداشت غیرمجاز 
منجر مي ش��ود.وی افزود: س��هل انگاري، بي توجهي ب��ه حفاظت از 
اطاعات ش��خصي و اعتم��اد بي جا یا فری��ب افراد از عل��ل موفقیت 
مجرمان محس��وب مي ش��ود.هادیانفر به عدم آگاهي و رعایت نکات 
 امنیتي شهروندان هنگام استفاده از کارت هاي بانکي، اینترنت بانک،

 فناوري هاي جدید بانکداري و تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: 
بیش از 75 درصد برداش��ت هاي غیرمجاز به علت خطاي انس��اني و 

ناآشنایي کاربران به ابزارهاي جدید رخ مي دهد.
      راه اندازي پليس افتخاري در پليس سایبري كشور

به گفته وی همراهي و همکاري مردم درقالب پلیس افتخاري با پلیس 
فتا یکي ازعوامل موثر درکاهش جرایم س��ایبري و برقراري امنیت در 
فضاي مجازي محسوب مي شود.  همکاري، تعامل و ارتباط دو سویه این 
پلیس با شهروندان در کاهش چشمگیر جرایم سایبري نقش به سزایي 
دارد؛ ارتقای سطح مشارکت اجتماعي پلیس با جامعه در پیشگیري 
از بروز جرایم یکي از ش��اخصه هاي اصلي جوامع پیشرفته محسوب 
مي شود.هادیانفر در خاتمه  خاطرنش��ان کرد: پلیس فتا خود را سایه 
 سار امنیت در فضاي مجازي کشور مي داند و بدیهي است که این امر

 بدون حضور و مشارکت مردم و کاربران عزیز غیر ممکن است.

برداشت غيرمجاز؛ 49 درصد جرایم اینترنتی

راه اندازی پلیس افتخاری جرایم سایبری 

پليس فتا خود را 
سایه سار امنيت در 

فضاي مجازي كشور 
مي داند و بدیهي 

 است كه این امر
 بدون حضور و 

 مشاركت مردم 
 و كاربران عزیز

 غير ممکن است

یادداشت

افزایش ساعات كاری پاركينگ های 
شهر تا پایان امسال

عضو شورای ش��هر اصفهان گفت: تردد مردم در روز های پایانی سال در 
سطح شهر افزایش پیدا می کند و به این دلیل ساعات کاری پارکینگ های 

شهر اصفهان باید در پایان سال افزایش یابد.
 فتح اهلل معین در جلسه شورای اسامی ش��هر با بیان این که هر ساله در 
پایان سال تردد مردم در سطح شهر به میزان بسیاری افزایش پیدا می کند، 
اظهار داشت: مردم در پایان س��ال برای خرید و انجام سایر امور خود  در 

مناطق مختلف شهر حضور پیدا می کنند.
وی اضافه کرد: مردم در ماه اس��فند برای مس��ایل ش��ب عید ،سفر های 
بیشتری را در سطح شهر دارند و به این دلیل حمل و نقل عمومی در پایان 

سال باید تقویت شود.
عضو شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به این که در پایان سال نباید 
با حجم باالیی از خودرو ها در سطح شهر مواجه شویم، تصریح کرد: تردد 
مردم در روز های پایانی س��ال در سطح ش��هر افزایش پیدا می کند و به 
این دلیل ساعات کاری پارکینگ های ش��هر اصفهان باید در پایان سال 

افزایش یابد.

 پرداخت 3۷ ميليارد ریالی 
به مقرری بگيران بيمه بيکاری  

      مدی��رکل تامین اجتماعی اس��تان اصفه��ان گفت: در س��ال جاری، 
۳7 میلیارد ریال به مق��رری بگیران بیمه بی��کاری فاورجان پرداخت 

شده است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان  در دومین روز از سفر مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی و بازدید از ش��عبه تامین اجتماعی شهرستان 
فاورجان گفت: شهرس��تان فاورجان با مساحتی بالغ بر ۳24 کیلومتر 
 مربع و جمعیت 247 هزار نفری، تعداد 140 هزار نفر را تحت پوش��ش

 بیمه تامین اجتماعی قرار داده است. 
علی اصغر دادخواه افزود: تعداد مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه 
بیکاری شهرس��تان فاورجان به ترتیب 8800 و 725 نفر هس��تند که 
پرداختی به مق��رری بگیران بیمه بیکاری ۳7 میلیارد ریال بوده اس��ت. 
 مدیر درمان تامی��ن اجتماعی اس��تان اصفهان نیز به عملک��رد 9 ماهه

 پلی کلینیک تخصصی فاورجان در سال 92 اشاره کرد و اظهار داشت: 
تعداد کل مراجعه کنندگان به این مرکز در مدت مذکور، 121 هزار و 148 
نفر شامل ۳۶ هزار و 292 مراجعه به پزشکان متخصص و 84 هزار و 85۶ 

مراجعه به پزشکان عمومی بوده است. 

 رونمایی از نماد شهيد همت 
به عنوان بزرگ ترین نماد سنگي

مدیر عامل سازمان زیباسازي ش��هرداري اصفهان از تدوین طرح جامع 
 آذین بندي ش��هر خبرداد و اظهارداش��ت: براي کمک به زیبایي ش��هر

 پارک هاي موضوعي از جمله پارک مشاهیر دوره صفویه و پارک مشاهیر 
دوره جوان احداث مي شود.

نیلفروشان با اعام این خبر گفت: عملیات زیباسازي در شهر فرآیندي 
است که به توسعه کیفي فضاهاي شهري و ارتقاي کیفیت زندگي شهري 
مي پردازد تا به شکل گیري شهري س��الم، فرهنگ مدار و انسان محور 
برسیم. وي با اش��اره به هفته زیباسازي از 5 تا 15 اس��فند ادامه داد: در 
این هفته نماد بدرقه که اکنون روبه روي گلستان شهدا است به ورودي 
 جنوبي اصفهان منتقل مي شود همچنین از نماد شهید همت به عنوان 
 بزرگ تری��ن نماد س��نگي کش��ور و نماد ع��روج در کوهس��تان صفه 

پرده برداري مي شود. 

جانشين ریيس ستاد هماهنگی 
خدمات سفر استان منصوب شد

اس��تاندار اصفهان در حکمی » محمد علی طرفه « معاون امور عمرانی 
خود را به عنوان جانشین رییس س��تاد هماهنگی خدمات سفر استان 
اصفهان منصوب کرد. » رس��ول زرگرپور « دی��روز » محمدعلی طرفه« 
 را به اس��تناد تبصره بند س��ه مصوبه هیات وزیران به عنوان جانش��ین

 رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر این استان منصوب کرد. 
اس��تاندار اصفهان در این اباغ، برنامه ریزی منطق��ه ای به منظور ارایه 
 خدمات شایسته به گردشگران و اجرای سیاست های کلی و برنامه های

 اباغی ستاد کش��وری را به عنوان برنامه کاری این س��تاد عنوان کرد.  
زرگرپور در این حکم، اتخاذ روش های نوین و تسهیل کننده ارایه خدمات 
 به گردش��گران و مس��افران در اس��تان، هماهنگی و نظارت بر عملکرد

 دستگاه های اجرایی و صنوف همچنین اطاع رسانی مناسب را به عنوان 
اولویت های ستاد بر شمرده است. 

استاندار اصفهان همچنین در حکم دیگری، مدیر کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دس��تی و گردش��گری را به عنوان دبیر س��تاد دایمی هماهنگی 

خدمات سفر این استان منصوب کرد. 

اخبار كوتاه

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1253 |  february   24  ,2014  |  8 PagesSMSSMS

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مناقصه نوبت دوم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

 س�ازمان میادین می�وه و تره ب�ار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری ش�هرداری اصفه�ان در نظ�ر دارد عملیات تهی�ه مصال�ح و احداث 
ب�ازار روز کوث�ر  13 ب�ه مت�راژ ح�دود 3500 مت�ر مرب�ع واق�ع در خیاب�ان بهارس�تان غرب�ی ش�هرک کوث�ر بل�وار فت�ح را 
ب�ه مبل�غ تقریب�ی 13/932/822/703 ری�ال ب�ر اس�اس فه�ارس به�ای س�ال 92 از طری�ق مناقص�ه ب�ه پیمان�کار واج�د 
صالحیت واگ�ذار نمای�د  . متقاضیان م�ی توانن�د از تاری�خ 92/11/28 تا پای�ان وق�ت اداری مورخ�ه 92/12/13 با ارائ�ه معرفی 
 نام�ه معتب�ر و م�دارک مربوطه ب�ه همراه س�وابق کاری ش�رکت ب�ه دفت�ر فن�ی س�ازمان واق�ع در خیاب�ان آم�ادگاه ، روبروی 
 هت�ل عباس�ی ، مجتم�ع عباس�ی ، طبقه همک�ف ، واح�د107 مراجع�ه نم�وده و پ�س از اخ�ذ تاییدیه دفت�ر فن�ی اقدام ب�ه واریز
   مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه تهیه اس�ناد مناقصه در وجه حساب جاری ش�ماره 3100003041007 نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان

 ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ( نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . تلفن تماس : 2211442-2225535 
1- شرکت کنندگان بایستی دارای رتبه بندی پنج ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند . 

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 48/298/468 ریال طی ضمانت بانکی یا فیش پرداختی الزامی است . 
3- مدت اجراء : پنج ماه شمسی می باشد . 

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخه 92/12/17 می باشد . 
5- پیشنهادات در پایان وقت اداری مورخه 92/12/17 بازگشائی می شود . 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است .

   واریکوسل عامل ناباروری 
در مردان

 35 درصد مدارس فالورجان
 فرسوده است

 پرداخت 30 ميليارد ریال
 به صندوق پژوهش اصفهان 

متخصص درمان ناب��اروری مردان گفت: 
اغل��ب پس��ران ج��وان مش��کات بلوغ 
دیررس و اندام تناس��لی خود را با کس��ی 
در میان نمی گذارن��د در حالی که از هر 5 
پس��ر یکی به واریکوس��ل به عنوان عامل 
ناباروری مبتاس��ت. محمدرضا نوروزی 
اظهار داش��ت: به طور معم��ول مردان به 
دلیل فعالیت در بیرون از منزل در معرض 
بیماری های مختلفی هستند اما متاسفانه 
هنگام بروز عایم اولیه بیم��اری یا آن را 
انکار می کنند یا دیر اب��راز می کنند. وی 

افزود: یکی از بیماری های شایع که سامت 
عمومی و باروری مردان را تحت الشعاع قرار 
می  دهد بیماری های دستگاه تناسلی است 

که تا 15 درصد در مردان شیوع دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه پزشکی تهران با 
تاکید بر این که اگر پسران جوان در دوران 
بلوغ با عایمی مواجه ش��دند، حتما باید 
به پزش��ک مراجعه کنند، افزود: مراجعه 
دیرهنگام ممکن است به ناباروری در آینده 
و مشکات جنسی بیانجامد، در حالی که 
با مراجعه زودهنگام می توان آن را درمان 
کرد.ن��وروزی واریکوس��ل )واریس عروق 
بیضه( را یکی از اختاالت شایع در پسران 
جوان عنوان کرد و افزود: از هر 5 پسر جوان 
یک نفر به واریکوسل مبتا است که باز از 
هر 5 مبتا به واریکوس��ل یک نفر نابارور 
است. در صورتی که با مراجعه به موقع به 
پزشک و انجام یک جراحی ساده می توان 

این عارضه را برطرف کرد.

فرماندار فاورجان از فرسوده بودن بیش از 
۳5 درصد مدارس این شهرستان خبر داد.

 اصغ��ر هدای��ت در جلس��ه ش��ورای 
اداری شهرس��تان فاورج��ان گفت: این 
 مدارس اس��تانداردهای الزم ب��رای ورود 
 دان��ش آم��وزان را ن��دارد 20 درص��د از 
آن ها جزو مدارس پرخطر اس��ت.وی ابراز 
امیدواری کرد که تا سال تحصیلی آینده 
مش��کات این مدارس حل شود.فرماندار 
فاورج��ان گفت: ب��رگ زری��ن دیگری 
 با حضور م��ردم در راهپیمایی 22 بهمن 

بر دفتر افتخارات این کشور افزوده شد.

       آخرین جلس�ه ش�ورای اداری 
فالورجان  برگزار شد

 آخرین جلسه شورای اداری شهرستان با 
حضور فرماندار، ائمه جمعه، نماینده مردم 
شهرستان در مجلس ش��ورای اسامی و 
مسوولین شهرستان در فرمانداری برگزار 
شد.اصغر هدایت در این جلسه خاطرنشان 
کرد: پاسخگویی به مطالبات مردم، حفظ 
کرامت انس��انی آن ها و توجه ب��ه بهبود 
معیشت آن ها از شئون حقوق شهروندی 
است.هدایت از مس��وولین خواست که در 
بین مردم قرار بگیرند و مشکات آن ها را 

در بین خودشان رفع کنند.
حجت االس��ام والمس��لمین موس��وی 
نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای 
اسامی نیز از مسوولین شهرستان خواست 

که به مشکات مردم رسیدگی کنند.

 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مبلغ ۳0 میلی��ارد ریال را در س��ه مرحله 
در اختی��ار صن��دوق پژوه��ش و فناوری 
اصفهان ق��رار می ده��د.  ای��ن اعتبار در 
چارچ��وب موافقت نامه هم��کاری جهت 
حمایت از تجاری سازی طرح های دانش 
بنیان میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، صن��دوق پژوه��ش و فناوری 
اصفه��ان و ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی 
اصفهان، پرداخت می شود.روابط عمومی 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعام 

کرد: این موافق��ت نامه با ه��دف اعطای 
تس��هیات صندوق پژوه��ش و فناوری 
اصفهان به ش��رکت های دان��ش بنیان و 
با تایید معاونت تجاری س��ازی و نوآوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
منعقد ش��ده اس��ت. در این موافقت نامه، 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان متعهد 
شده که طرح های شرکت های متقاضی 
دریافت تس��هیات را بررسی و طرح های 
 برگزیده را به معاونت تجاری سازی معرفی 
کند. همچنین شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان موظف است پیشرفت طرح های 
مصوب را به منظور تایید پرداخت مراحل 
بعدی تسهیات به شرکت های دانش بنیان 
رصد کند و ب��ر اجرای آن نظارت داش��ته 
باشد .موافقت نامه مزبور در جریان بازدید 
پنج شنبه گذشته »سورنا ستاری«، معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور از شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید.

عضو ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گف��ت:  20 هزار 
ش��ب خواب در ایام نوروز در شهر اصفهان پیش بینی شده 
است.رسول جهانگیری در جلس��ه علنی شورای اسامی 
شهر اصفهان، با اشاره به این که اس��تان اصفهان از جمله 
اس��تان های توریس��ت پذیر اس��ت، اظهار داش��ت: ستاد 
تسهیات نوروزی امس��ال برای ایام نوروز 10 تا 12 هزار 
تخت خواب در ش��هر اصفه��ان برای اوج ش��ب های عید 
فراهم کرده است.وی با اشاره به این که این ظرفیت تا 20 
هزار شب خواب برای میزبانی مسافران نوروزی آماده شده 
است، افزود: استان اصفهان ش��اهد پذیرش افراد میلیونی 
اس��ت و مس��ووالن باید با توجه به ظرفیت س��ازمان ها به 
استقبال نوروز بروند.عضو ش��ورای اسامی شهر اصفهان 
با بیان این که در ستاد تسهیات کش��ور، استان اصفهان 
از شهرهایی است که بیش��ترین ش��رایط همدلی را بین 
مسووالن خود داشته است، تصریح کرد: شهرداری با ستاد 
تسهیات س��فرهای نوروزی و نیز اتحادیه اماک ارتباط 
 تنگاتنگی در س��اماندهی مس��افران دارد.وی با اش��اره به

 این که مقدمات کار از دو ماه پیش از ایام عید نوروز فراهم 
شده اس��ت، ادامه داد: 100 اتحادیه صنفی در زمینه های 
مختلف توزیعی، خدماتی، فنی و تولیدی در خدمات دهی 
همکاری دارند.جهانگیری به کش��یک های مختلف از 15 

اسفندماه تا 15 فروردین ماه اشاره کرد و افزود: امید است 
که امسال با هماهنگی و شرایط اقتصادی بهتری به استقبال 
مس��افران نوروزی برویم.وی در ادامه صحبت های خود به 
معاونت حمل ونقل و ترافیک اشاره کرد و گفت: با توجه به 
توسعه شهرنشینی و افزایش روزافزون خودروها،به مناطق 
شهرداری در امر کنترل ترافیک بیشتر پرداخته شود. عضو 
شورای اسامی شهر اصفهان با بیان این که جایگاه معاونت 
حمل و  نقل بسیار ویژه است، افزود: باید ترافیک شهری در 
کوچه  پس کوچه  های شهر مدیریت شود.وی در بخشی از 
صحبت های خود به مدیریت مشاغل مزاحم در حاشیه شهر 
اصفهان اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری نباید اصناف را 
از بدنه شهر جدا کنند اما مسایل زیست محیطی را در رونق 

خرد و کان شهر مورد توجه قرار دهند.

      زیرس�اخت های پذیرایی از مسافران نوروزی 
اردستان فراهم است

فرماندار اردستان گفت: زیرساخت های الزم برای پذیرایی 
از مسافران نوروزی در این شهرستان فراهم شده است.

 بهرام خواجه سعیدی در نشست س��تاد اسکان مسافران 
نوروزی، برگزاری نشس��ت های کارگروه میراث فرهنگی 
شهرستان در اماکن تاریخی را خواستار شد و اظهار داشت: 
بافت های تاریخی بدون حمایت مس��ووالن از بین خواهد 
 رفت.وی خواستار زیباسازی مبلمان شهری در بافت های

 تاریخی شهرس��تان ش��د و افزود: نقاط و آث��ار تاریخی و 
دیدنی شهرستان از طریق تورگردی به گردشگران معرفی 

خواهد شد.
فرماندار اردس��تان با اش��اره ب��ه تهیه و تدوین س��ه فیلم 
 مس��تند از آثار تاریخ��ی شهرس��تان و پخ��ش آن ها در 
شبکه های سراسری گفت: یک فیلم مستند دیگر نیز تهیه 
ش��ده اما هنوز مجوز پخش نگرفته است.خواجه سعیدی 
به آمادگی نهادها و ارگان های شهرس��تان برای پذیرایی 
 از مسافران نوروزی اش��اره کرد و افزود: در این راستا کلیه 
زیرس��اخت های الزم فراهم ش��ده اس��ت و اگر کمبودی 
 وجود دارد در صدد رفع آن هس��تیم.نوروز امسال بیش از

10 هزار نفر از شهرستان اردستان دیدن کردند. 

عضو شورای شهر اصفهان خبر داد؛

پيش بينی 20 هزار شب خواب  در ایام نوروز



اخبار کوتاهيادداشت

راه اندازی مشعل گازهای اضافی 
باتری شماره 3 واحد کک سازی     
مدیر واحدکک س��ازی ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: مش��عل 
گازهای اضافی باتری شماره ۳ کک سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان 

طراحی، نصب و راه اندازی شد.
رضوانیان دراین خصوص، اظهار داشت: برای اجرای این طرح های 
زیس��ت محیطی در مدت دو س��ال حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

ریال هزینه شده است. 
وی افزود: این مشعل با ظرفیت سوزاندن ۳۵ هزار نرمال مترمکعب 
گاز کک برساعت موظف به سوزاندن دو گاز کک و گاز پایدارکننده 
گاز کوره بلند برای جلوگیری از بازگشت هوا به داخل شافت عمودی 
مشعل و ایجاد انفجار در زمان کمبود یا قطع گاز کک و همچنین نشر 
گاز مازاد به اتمسفر است. به گفته رضوانیان باتری شماره ۳ کارخانه 
 ذوب آهن اصفهان با ظرفیت اس��می ۹۰۰ هزار ت��ن کک در واحد 

کک سازی فعالیت می کند.

  33 شعبه بانک قرض الحسنه
 مهر ايران در استان داير است

 مدیر امور ش��عب بان��ک قرض الحس��نه مهر ای��ران اصفهان گفت: 
۳۳ شعبه این بانک در این استان دایر است.

 عباس فقیهی افزود: از این تعداد 1۶ ش��عبه در ش��هر اصفهان و17 
شعبه در سایر شهرستان های استان فعال است. 

فقیهی با بیان این که این بانک در تاریخ 22 آذر سال 8۶ در اصفهان 
و سراسررکشور تاسیس ش��د، تصریح کرد: بانک قرض الحسنه مهر 

ایران ۵۵۰ شعبه در کل کشور دارد. 
فقیهی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران اصفهان از ابتدای تاسیس 
تا به امروز پنج ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت در 2۰۰ هزار پرونده 
پرداخت کرده اس��ت. وی افزود: این بانک از کلیه خدمات بانکداری 

الکترونیکی برخوردار است. 

 70 هزار اصله نهال رايگان
 در کاشان توزيع می شود

رییس اداره مناب��ع طبیعی و آبخیزداری کاش��ان گف��ت: در هفته 
درختکاری ح��دود 7۰ هزار اصله نه��ال به صورت رای��گان در این 

شهرستان توزیع می شود.
 مجید خداپرستان اظهار داش��ت: نهال های موجود برای کاشت در 
مراکز مختلف از جمله مدارس و دس��تگاه های دولتی و نیز اقش��ار 
مردم توزیع می شود.وی افزود: این نهال ها شامل ارغوان، زیتون تلخ، 

سنجد، زبان گنجشک، سرو و کاج است.
به گفته خداپرس��تان به منظور ارتباط بیشتر بین صنعت و طبیعت 
روز درختکاری در ش��رکت خودروس��ازی س��ایپا کاش��ان برگزار 
 می ش��ود.1۵ تا 21 اس��فند هفته منابع طبیعی نام گذاری ش��ده

 است.

 فسخ 13 فقره قرارداد 
با متراژ تقريبی 100 هزار مترمربع 

مدیر عامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان گفت: در 
جلس��اتی به 2۵ پرونده حقوقی رس��یدگی ش��د و در نهایت نسبت 
به 1۳ فقره قرارداد ب��ا متراژ تقریبی 1۰۰ هزار مترمربع رای فس��خ 

قرارداد صادر شد. 
به منظور رس��یدگی و ح��ل اخت��الف پرونده هایی که ب��ه تعهدات 
قراردادی خود عمل نکرده اند، جلس��ات حل اختالف و رسیدگی به 
این پرونده ها با حضور صبوری نژاد نماینده س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین 

برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته سامان دهی 
سرمايه گذاری در فالورجان 

اولین جلسه کمیته سامان دهی س��رمایه گذاری و توسعه اشتغال 
پایدار روستا ها و ش��هرها با جمعیت زیر 2۰ هزار نفر شهرستان در 

فرمانداری برگزار شد.
 در این جلس��ه عب��اس آقایی مع��اون فرمان��دار خاطرنش��ان کرد:

  چهار ش��هر پیربکران، به��اران، ایم��ان ش��هر و زازران و همچنین 
۵۵ روس��تای شهرس��تان دارای جمعی��ت کمت��ر از 2۰ ه��زار 
نفر هس��تند که در راس��تای طرح س��امان دهی س��رمایه گذاری 
 و توس��عه اش��تغال پایدار الزم اس��ت برای ش��هرها و روس��تاهای 
 کمت��ر از 2۰ ه��زار نف��ر جمعی��ت برنام��ه ری��زی های��ی صورت

 پذیرد.وی افزود: به علت گس��تردگی جغرافیای��ی و جمعیت باالی 
شهرس��تان همچنین مشکالت اش��تغال ناش��ی از خشکسالی در 
شهرستان مسایل مربوط به اش��تغال باید به جدیت پیگیری گردد.

معاون فرمان��دار در پایان تصریح ک��رد: دبیر کمیته س��امان دهی 
اشتغال پایدار در شهرستان، کمیته امداد امام خمینی )ره( می باشد 
و  در این طرح سازمان فنی و حرفه ای مسوولیت آموزش مشاغل به 

روستاییان را برعهده دارد.

 پست اصفهان
 از  آفلر  گواهینامه گرفت 

    مدیر کل پست استان اصفهان گفت: اداره پست اصفهان گواهینامه 
 )AFLOR( استقرار نظام آراس��تگي محیط کار را از ش��رکت آفلر
فرانسه دریافت کرد.سعید رجالی با بیان این که گواهینامه استقرار 
نظام آراس��تگي محیط کار پس از چند مرحله بازدی��د نمایندگان 
شرکت آفلر در تهران و براس��اس معیارهاي خاص به دستگاه اداري 
مورد نظر تعلق مي گیرد، اظهار داشت: کسب این گواهینامه سبب 
ارتقای استانداردهاي کاري پرسنل، باالرفتن رضایتمندي مشتریان، 
ایجاد نظم فراگیر، افزایش بهره وري، کاهش هزینه ها و زیباس��ازي 

محیط کاري مي شود. 
وی از توزیع قبوض تلفن مش��ترکان از سوی ش��رکت پست استان 
خب��ر داد و افزود: براي س��هولت توزیع قبض هاي تلفن کدپس��تي 
و آدرس دقیق ش��هروندان باید در اختیار این ش��رکت باشد. مدیر 
کل پست استان اصفهان بیان داشت: مشترکان با مراجعه به مراکز 
پستي نشاط، مسجدسید، ملک شهر، الله، خوراسگان، فیض، غدیر 
و دفاتر سپاهان شهر و بهارستان مي توانند آدرس دقیق و کدپستي 
خود را اصالح کنند یا با شماره تلفن هاي 22۰۹۳۹۳- 22۰۵۳۹۰ 

22۰۵۳۹8 تماس بگیرند.  

 ارسال مرغ اصفهان
 به ساير استان ها

 تصمیم دولت برای
 اصالح نظام قیمتی نان

  مدیرامور طیور س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: با توجه به 
۳۵ درصد مازاد تولید مرغ در اصفهان، این اس��تان در آس��تانه ن��وروز و ایام 
عید کمبودی در بازار نخواهد داشت.علی اکبر نجفی با اشاره به این که مازاد 
تولید مرغ به حدی است که هم اکنون به دنبال برنامه ریزی برای خروج این 
تولیدات و فرستادن آن به دیگر استان ها هستیم، تاکید کرد: استان اصفهان با 
۹ میلیون و 2۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در دی ماه، بیشترین میزان جوجه 
 ریزی را در طول سال ۹2 داشته است. وی نیاز ساالنه استان اصفهان به مرغ را

 11۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: این در حالی اس��ت که میزان تولید استان 
اصفهان در س��ال معادل 1۵۰ هزار تن بوده و ۵۰ هزار تن مازاد باید از استان 
خارج شود. مدیرامور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر 
این که نیاز ماهیانه استان به مصرف مرغ 1۰ هزار تن است، اضافه کرد: مرغ مازاد 

نیاز اصفهان به استان های تهران، مرکزی و فارس ارسال می شود. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم دولت برای اصالح نظام قیمتی 
نان خبرداد و گفت: اصالح نظام قیمتی نان باید با نگاه به مصرف کنندگان انجام 
شود تا با اصالح آن، اجازه شکل گیری به رانت و فساد در حوزه گندم، آرد و نان 
داده نشود.مجتبی خسروتاج در خصوص اصالح نظام قیمتی نان در اجرای فاز 
دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: به دلیل این که قیمت مصرف کننده گندم 
در تولید آرد و نان کشور تاثیرگذار است، بنابراین سیاست گذاری در بخش آرد، 
نان و گندم از ظرافت خاصی برخوردار است تا نان که یکی از کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم است، از قیمت گندم متاثر نشود.قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: هم اکنون گزارشات متعددی از وجود فساد در یارانه گندم و 
تبدیل آن به آرد و نان، در دست است و مشخص نیس��ت آرد یارانه ای که در 
اختیار نانواها قرار دارد، آیا تماما تبدیل به نان می شود یا بخشی از آن تبدیل به 

نان های فانتزی و سایر انواع نان می شود.

4
بازگشت خرید تضمینی گندم بعد از ۶ سال به تعاون روستایی

 مدیر سازمان تعاون روستایی اس��تان اصفهان گفت: در س��ال جاری با تصویب طرح انتزاع و بازگشت اختیارات 
شرکت غله در خرید گندم به سازمان جهاد کشاورزی، کشاورزان می توانند گندم خود را به مراکز خرید شهرستان 

تحویل دهند.
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براساس بخش��نامه بانک مرکزی، میزان ارز برای مسافران نوروز 
۹۳ همچنان ۳۰۰ دالر یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مبادله ای 
است که البته تنها یک بار در سال به هر مسافر باالی 12 سال تعلق 

می گیرد.
به گزارش مهر، با نزدیک شدن به ایام نوروز ۹۳ و تعطیالت نوروزی 
 موضوع ارز مس��افرتی نیز داغ می ش��ود، این در حالی اس��ت که 
 بر اس��اس آخرین بخش��نامه بانک مرکزی میزان ارز مس��افرتی

۳۰۰ دالر یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مبادله ای است که تنها 
یک بار در سال به مسافر تعلق می گیرد.

این رقم براساس بخشنامه بانک مرکزی همچنان در نوروز سال ۹۳ 
نیز اجرایی می شود و بخشنامه ارز مسافرتی بانک مرکزی همچنان 
به قوت خود باقی است و مسافران نوروزی کماکان تنها می توانند 

از همین میزان ارز برای مسافرت ایام عید خود بهره مند شوند.
این در حالی است که طی ماه های اخیر نرخ ارز در حالتی تعادلی 
قرار دارد و نرخ نوس��ان ارزها بس��یار محدود ش��ده اس��ت، با این 
وجود به دلیل محدودیت هایی که هنوز در بخش ارزی ناش��ی از 
 پیامدهای تحریم ها وجود دارد، بانک مرکزی قصد تغییر این میزان

 ارز مسافرتی را ندارد.

کاهش تقاضای ارز مسافرتی
 با این وجود کاه��ش اختالف قیمت بی��ن ارزهای اصل��ی آزاد و

 

مبادله ای، باعث کاهش تقاضای ارز مسافرتی شده است. همچنین 
شرایطی که بانک مرکزی برای پرداخت ارز مسافرتی تعیین کرده 
است، باعث شده بسیاری از مسافران ریسک دریافت ارز دولتی را 
قبول نکنند و ترجیح دهند که ارز مورد نیاز مسافرت خود را از بازار 

به نرخ آزاد تهیه کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه ارز مسافرتی به بانک ها اعالم کرده است 
که ارز مس��افرتی را در باجه بانک در فرودگاه امام خمینی پس از 
 گیت به متقاضی تحویل دهند. در این ش��رایط مسافران به دلیل

 نگرانی هایی که نس��بت به عدم تخصیص به موقع و درس��ت ارز 
مسافرتی به میزان مذکور در فرودگاه و در شرایط ویژه ای که در آن 
قرار گرفته اند، دارند، ترجیح می دهند پیش از حضور در فرودگاه 
ارز خود را از بازار آزاد خریداری کنند، حتی اگر قرار باش��د ارز در 

فرودگاه به آن ها پرداخت شود.

جزيیات بخشنامه بانک مرکزی
بر اساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی، فروش ارز مسافرتی مجموعا 
یک بار در سال برای کلیه مقاصد به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی 
 و دریایی به میزان ۳۰۰ دالر ی��ا معادل آن به س��ایر ارزها به نرخ

 مبادله ای می باشد.
تبصره1- فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از 12 

سال امکان پذیر نمی باشد.

تبصره2- آن بانک می بایست پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، 
به جای پرداخت ارز به متقاضی نسبت به صدور سند حسابداری 
رسید که در متن آن مبلغ، نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، 
شماره تماس، شماره گذرنامه، آدرس و سایر اطالعات مرتبط درج 
شده باشد، اقدام کرده و سند حسابداری/ رسید مزبور که ممهور به 
مهر و امضای شعبه می باشد را به متقاضی تحویل نمایند. همچنین 
شعبه/ باجه آن بانک مس��تقر در مبادی خروجی فرودگاه )پس از 
گیت خروجی(، در مقابل دریافت س��ند حسابداری/ رسید مزبور 
نسبت به پرداخت ارز مسافری مربوطه اقدام و سند مزبور را ممهور 

به مهر »ارز مسافرتی در تاریخ ... پرداخت گردید« خواهد نمود.
تبصره ۳- فروش ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز 

نمی باشد.

مدارک مورد نیاز
گذرنام��ه معتب��ر جمه��وری 
اسالمی ایران، بلیت مسافرت 
)اع��م از یکس��ره یا دوس��ره( 
زمینی، ریلی، دریایی و هوایی 
)کاغذی و یا الکترونیکی ممهور 
به مه��ر آژان��س هواپیمایی(، 
ویزای کش��ور مقصد )در مورد 
کش��ورهایی که نیاز ب��ه ویزا 
دارن��د(، اصل فی��ش پرداخت 
عوارض خ��روج از کش��ور )به 
اس��تثنای مس��افران مع��اف 
از پرداخ��ت ع��وارض( و تعهد 
 کتبی مس��افر مبنی بر خرید

 ارز مسافرتی فقط از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز، مدارک 
نیز به منظور نظارت بازرسان بانک می بایست در سوابق نگهداری 
شود.فروش ارز مسافرتی به زایرین عمره مفرده صرفا از طریق بانک 
ملت و با ارایه لیست مشخصات زایران که توسط دفاتر سازمان حج 
و زیارت تایید شده باشد، بدون ارایه بلیت و گذرنامه با رعایت بند 

1-1-1 و تبصره های ذیل آن )حسب مورد( بالمانع است.
تبصره- چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد 
پرداخت ارز مسافرتی جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت 

وی به خارج از کشور بابت ارز دریافتی است.

شروط پرداخت ارز مسافری

هدفمندی يارانه ها ونقش ارز مسافران نوروز 93 همچنان 300 دالر 
پررنگ شرکت های مهندسی

معاون انرژی و ب��رق وزارت نیرو گفت: اگ��ر مرحله دوم 
قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود، نقش شرکت های 
 خدمات مهندس��ی برای مصرف بهین��ه آب، برق و گاز

 پر رنگ تر می ش��ود. هوش��نگ فالحتیان در جشنواره 
روز ملی مهندس��ی در اصفهان با اشاره به مصرف انرژی 
 در ایران افزود: مصرف انرژی در س��اختمان های ایران

 چهار تا پنج برابر س��اختمان های اروپاس��ت.وی گفت: 
بخش صنعتی به عنوان یک��ی از عمده مصرف کنندگان 
انرژی در کشور 27/۵ ) بیس��ت و هفت و نیم( درصد از 
مصرف نهایی انرژی در سال را به خود اختصاص می دهد.

وی با تاکید بر ب��اال بودن نرخ مصرف ان��رژی در صنایع 
کشور در مقایسه با کشورهای پیش��رو گفت: مهمترین 
عوامل آن پایین بودن کارایی مصرف انرژی در کش��ور، 
ع��دم اس��تفاده از فن��اوری های نوی��ن، پایی��ن بودن 
 قیمت فروش داخل��ی انرژی، بهره برداری نامناس��ب از

 ماش��ین آالت و تجهی��زات صنعت��ی و فرس��وده بودن 
تجهیزات است.

 فالحتیان ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات وزارت نی��رو برای
 بهینه سازی مصرف انرژی افزود: تعیین استانداردهای 
ملی درباره ش��اخص های مصرف انرژی و انجام ممیزی 
انرژی در 1۶۰ کارخانه بزرگ از جمله این اقدامات است.

وی  ادام��ه داد: ای��ن کار منجر ب��ه ارزیاب��ی اطالعات و 
تدوین اس��تاندارد مصرف انرژی در 17 صنعت مختلف 
از جمله ف��والد، چ��وب و کاغذ، قند و ش��کر، شیش��ه، 
 آلومینیوم، پالستیک، آجر، کاشی، گچ و سرامیک شده

 است.
معاون وزیر نیرو با بیان این که این استانداردها به تصویب 
موسس��ه اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی نیز رس��یده 
 است، گفت: اس��تاندارد پنج فرآیند صنعتی دیگر شامل

 نیروگاه ها، پاالیش��گاه ها، محصوالت کاغذی، نوشابه و 
لبنیات نیز در حال مطالعه و تدوین است.

وی تاکید کرد: اقدامات انجام ش��ده برای اصالح الگوی 
 مصرف، منجر به کاه��ش مصرف انرژی ب��ه میزان پنج

  ت��ا 1۰ درص��د و جلوگی��ری از نص��ب تجهی��زات و 
ماشین آالت فرسوده شده است.

وی همچنین با اش��اره ب��ه فعالیت مرک��ز ملی آموزش 
مدیریت انرژی گفت: تاکنون 1۹۶ دوره آموزش عمومی 
و تخصصی برای س��ه هزار و ۳۰۰ مدیر انرژی، صنایع و 

شرکت های خدمات انرژی برگزار شده است.

ديدگاه؟

معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و 
فاضالب کشور گفت: طرح آب رسانی به گلپایگان از 
جمله پروژه های مهم محس��وب می شود که به رغم 
محدودیت منابع مالی با تزری��ق اعتبارات موجود به 
پیش��رفت فیزیکی نسبتا خوبي رس��یده ولی باید با 

اهتمام بیشتر هر چه سریع تر به پایان برسد.
حمیدرضا تش��یعی، معاون نظارت بر به��ره برداري 
 ش��رکت مهندس��ي آب و فاضالب کش��ور از طرح 
آب رساني به گلپایگان بازدید کرد. در این بازدید که 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان و 
مدیران ش��رکت وي را همراهي می کردند ،تشیعي 
با حضور در محل ساخت تصفیه خانه آب گلپایگان 
از نزدیک در جریان چگونگي اج��راي این پروژه قرار 
گرفت. وی در این بازدید با اشاره به این نکته که طرح 

آب رساني به گلپایگان یکي از مهمترین پروژه هاي 
استان به شمار مي آید بیان داشت: طرح آب رسانی به 
گلپایگان از جمله پروژه های مهم محسوب می شود 
که به رغم محدودیت مناب��ع مالی با تزریق اعتبارات 
موجود به پیشرفت فیزیکی نسبتا خوبي رسیده ولی 

باید با اهتمام بیشتر هر چه سریع تر به پایان برسد.
 تش��یعی با توج��ه ب��ه به��ره ب��رداري از ف��از اول

 تصفیه خانه آب گلپایگان اظهار داش��ت: راه اندازی 
قسمت فیلتراسیون باید در اولویت کاری قرار گیرد 
تا کیفیت آب خروجی فاز اول تصفیه خانه باال برود.   
معاون نظارت بر بهره برداری ش��رکت مهندسی آب 
و فاضالب کش��ور برخورداری از آب شرب با کیفیت 
را یک��ی از دغدغه های م��ردم گلپایگان دانس��ت و 
افزود: سال هاس��ت که مردم گلپایگان خواستار آب 

ش��رب با کیفیت بوده اند که با تکمیل تصفیه خانه 
آب گلپایگان این ام��ر محقق خواهد ش��د.در ادامه 
این نشست هاش��م امینی، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان نیز در خص��وص اعتبارات 
اج��رای تصفیه خان��ه آب گلپایگان گف��ت: با توجه 
 به ش��رایط موجود و محدودیت مناب��ع مالی انتظار

 می رود با تزری��ق اعتب��ارات الزم در آینده نزدیک ، 
ش��رایط جهت راه اندازی و بهره برداری از قس��مت 
فیلتراسیون مهیا شود.وی تصریح کرد: با بهره برداری 
از قطعه سوم خط انتقال،مردم شهر گوگد نیز از آب 
 تصفیه ش��ده بهره مندش��ده اند و جهت انتقال آب

 تصفیه شده به شمال ش��هر گلپایگان و بهره مندی 
مردم از آب تصفیه شده ساخت ایستگاه پمپاژ در محل 

تصفیه خانه در اولویت قرار گرفت.

رییس اداره راه و شهرس��ازی شهرس��تان سمیرم 
از ض��رورت تامین اعتب��ار 1۰۰میلی��ون تومانی 
برای احداث میدان در س��ه راهی سمیرم- یاسوج 
اصفهان خبر داد. ابوالقاسم صباغی گفت: سه راهی 
سمیرم - یاسوج اصفهان از جمله نقاط حادثه خیز 
شهرستانی است که باید برنامه ریزی الزم توسط 

مسوولین ذی ربط برای ساماندهی آن به عمل آید.
 وی افزود: طرح مس��اله در این رابط��ه در کمیته

 برنامه ریزی شهرستان سمیرم از ضروریات است 
ولی در حال حاضر هنوز اعتباری برای این کار دیده 
نشده است. رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
سمیرم بیان داشت: در حالی که جداسازی مسیر از 
نقطه باغ رضوان نیز ضرورت محسوب می شود این 
جاده یک نقطه برای شهرستان سمیرم محسوب 

می شود.
وی تصریح ک��رد: خریداری و نصب نیوجرس��ی 
به منظور جداس��ازی دو باند مس��یر ب��اغ رضوان 
از ج��اده اصلی به منظ��ور ممانع��ت از تخلفات و 
 کاهش بار تصادفات جاده ای  به هزینه ای بالغ بر

 2۰۰ میلیون تومان نیازمند است.

معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور:

لزوم اجرای سريع تر طرح آب رسانی به گلپايگان
ريیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم

احداث میدان در سمیرم نیازمند اعتبار

  به دلیل 
محدوديت هايی که 
هنوز در بخش ارزی 

ناشی از پیامدهای 
تحريم ها وجود 

دارد، بانک مرکزی 
قصد تغییر اين 

میزان  ارز
 مسافرتی را ندارد

ریی��س انجمن خدم��ات مهندس��ی اس��تان اصفه��ان گفت: 
خصوصی سازی در کشور چندان موفق نبوده است.

محمد ابکاء در بزرگ ترین گردهمایی انجمن ها و س��ازمان های 
نظام مهندسی کش��ور که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، 
اظهار داشت: دیرزمانی بود که یک س��ری از کشورها با رویکرد 
ضعیف و عقب تر از کشور ما بودند و از تجربیات کشور ما استفاده 
می کردند اما امروز جایگاهشان به جایگاه ویژه  و در حد آرمانی 

رسیده است.
وی ادامه داد: با ش��تاب فعالیت های مهندسی، ما فاصله زیادی 
با آن ها داریم که بخش��ی از این اش��کال به جامعه مهندس��ی 
برمی گردد.رییس انجمن خدمات مهندس��ی اس��تان اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: ش��رایط  اقتصادی، کش��ور را به سمتی برده 
اس��ت که اکنون ما برای س��اد ه ترین نیازها باید  به یک سری از 

کشورهایی که بسیار پایین تر از ایران بودند، راضی شویم.
وی با بیان این ک��ه برخی از تجهی��زات وارداتی چن��دان قابل 
اعتماد نیستند، ادامه داد: اکنون کشور دچار بحران فعالیت های 
اقتصادی شده است.ابکاء متذکر ش��د: تامین تجهیزات از سایر 

کشورهای خارجی سبب شده اس��ت که جامعه مهندسی روبه 
افول رود.وی با اش��اره به خیل عظیم فارغ التحصیالن و درصد 
بیکاری آن ها، بیان داشت: خصوصی س��ازی در کشور قرار بود 
که فعال ش��ود، اما با کمال تاس��ف  نتایج مطلوبی حاصل نشد و 
منابع کشور ما در اختیار کسانی قرار گرفت که چندان اهمیتی 
به  این قضیه نمی دهند.رییس انجمن خدمات مهندسی استان 
اصفهان اضافه کرد: ش��رکت های ش��به دولتی به عن��وان فرزند 
ناخلف اصل 44 با نگاه خاصی که نس��بت به توسعه دارند، راه را 

ناهموار کرده  اند.
وی اذعان داش��ت: از طرف دیگر واحدهای فع��ال نیز به دلیل 
واگذاری به سردمداران جدید و نیز به دلیل واگذاری سهامداران 
جدید دچار تغییر  وضعیت شدند و این در حالی است که هدف 
توسعه  نبوده اس��ت. ابکاء در پایان بیان داشت: سال ها است که 

به دنبال کمیته بررسی مسایل مهندسی هس��تیم، که قانون و 
مقررات آن در مجلس تصویب شد که مقرر شد در سال 1۳7۵ 

نیز قانون حداکثر توان مهندسی در پروژه ها اجرا شود.

     ض�رورت پش�تیبانی قدرتمند مالی از ش�رکت های 
مهندسی

مدیر عامل ف��والد مبارکه اصفهان گفت: ش��رکت های خدمات 
مهندس��ی نیازمن��د پش��تیبانی مجموعه های مال��ی قدرتمند 
هس��تند. بهرام س��بحانی در س��ومین گردهمایی انجمن ها و 
سازمان های نظام مهندسی کشور به مناسبت روز ملی مهندسی 
در اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این که رقابت با رقبای خارجی با 
استفاده از روش های سنتی ممکن نیست، اظهار داشت: یکی از 
بزرگ ترین مشکالت شرکت های مهندسی در ایران، وثیقه های 

سنگین مالی اس��ت که از آن ها طلب می ش��ود در حالی که این 
شرکت ها مغزافزار هستند و سرمایه فیزیکی چندانی ندارند.

وی اف��زود: اکن��ون بانک ها ت��وان تخصی��ص مناب��ع مالی به 
شرکت های مهندس��ی را ندارند، صندوق توس��عه ملی یکی از 
راهکارهای اساس��ی حل مشکالت مالی اس��ت و این راهکار در 

صورتی تاثیرگذار است که قوانین آن تسهیل کننده باشد.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان با اش��اره به جامعه مهندس��ی 
ایران تصریح کرد: این جامعه مانند لوکوموتیو پیش برنده کشور 
در زمینه سازندگی، صنعت، تولید و اس��تاندارد است و با وجود 
ش��رایطی که در دو سال گذش��ته بر کش��ور حاکم شد، جامعه 

مهندسی توانست موفقیت های خوبی به دست آورد.
وی با اشاره به قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخلی در اجرای 
پروژه ها خاطرنش��ان کرد: برای اجرای پروژه های بزرگ، منابع 
مالی عظیم نیاز اس��ت که به طور معمول بانک ه��ای ایران این 
منابع را ندارند، بنابراین باید به سمت فاینانس های خارجی که 
در زمان حاضر بیش��تر چین و برخی کشورهای اروپایی هستند 

پیش برویم.

 باتامین تجهیزات از کشورهای خارجی 
جامعه مهندسی روبه افول می رود



یادداشت

    نمایشگاهی از آثار نقاشی و تصویرسازی در نگارخانه کوثر برگزار می شود.در این نمایشگاه مجموعه ای 
از آثار  لیال زهیر  در حال نمایش است. این نمایشگاه با ۱۸ اثر نقاشی در ابعاد مختلف تا ۸ اسفند ماه و در 

ساعات ۹ صبح الی ۱۲ و ۲ بعد از ظهر تا ۴ ، در نگارخانه کوثر برگزار می گردد.
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نمایشگاهی از آثار تصویرسازی در انتظار شماست!
هفتیادداشت

پالن هایی به »فصل فراموشی فریبا« 
اضافه می شود

فیل��م  کارگ��ردان  رافع��ی  عب��اس 
»فصل فراموش��ی فریبا« قصد دارد برای 
اکران عمومی پالن های��ی را بدان اضافه 
کند.عب��اس رافع��ی گف��ت: پ��س از 
واکنش هایی که از مردم در جشنواره فجر 
دیدیم، تصمیم گرفتی��م پالن هایی را به 
فیلم »فصل فراموشی فریبا« اضافه کنیم 
زیرا برخی درباره قصه و روایت فیلم دچار 
سوء تعبیر ش��ده بودند.وی در پایان عنوان کرد: فکر می کنم اواخر بهار و 
فصل خرداد ماه زمان خوبی برای اکران »فصل فراموش��ی فریبا« باشد و 
امیدوارم بتوانیم این امر را محقق کنیم. همچنین در نظر داریم برای حضور 
بین المللی فیلم هم اقداماتی انجام دهیم.»فصل فراموشی فریبا« روایت 
داستان زنی اس��ت که گذش��ته نامتعارفش بر زندگی عاشقانه اش سایه 
انداخته و تالش وی برای فرار از این گذشته سرنوشت نافرجامی را برای او 
رقم می زند.این فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم 

فجر حضور داشت.

  برپایی نمایشگاه
 » چرم و صنایع دستی«

نمایشگاهی از مجموعه آثار چرم و صنایع 
دس��تی در کتابخان��ه مرک��زی اصفهان 
برپاست.در این نمایشگاه آثار هنری مینا 
مراوندی و  نیما نصیری ، دو هنرمند جوان 
در معرض تماش��ای عالقه مندان به هنر 
چرم دوزی و صنایع دس��تی ق��رار گرفته 
اس��ت. مراون��دی در این ب��اره گفت: در 
مجموع ۱۲۰ اثر هنری چرم دوزی ، شامل 
کیف هایی در اندازه های مختلف و زیور آالت متفاوت در این نمایش��گاه 
موجود اس��ت. گفتنی اس��ت، عالقه مندان می توانند برای بازدید از این 
نمایشگاه از ۳ تا ۸ اسفند ماه و در ساعات ۹ صبح تا ۱۲ و ۴ بعد از ظهر تا ۷، 
به گالری شماره ۳ کتابخانه مرکزی اصفهان، واقع در خیابان باغ گلدسته 

مراجعه کنند. 

  استان های کشور صاحب برند 
بین المللی صنایع دستی می شوند

معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کش��ور گفت: با برنامه ریزی 
انجام شده، برند بین المللی صنایع دستی 

برای هر استان تعریف و اجرایی می شود.
بهمن نامورمطلق در خصوص برنامه های 
این س��ازمان برای رونق فروش و توسعه 
صادرات محصوالت صنایع دستی کشور، 
گفت: هر شهرستان در کشور صاحب یک برند ملی و هر استان نیز صاحب 
یک برند بین المللی می ش��ود. وی افزود: برای تحقق این هدف، صنایع 
دستی استان های کشور که ظرفیت برندسازی، بازاریابی و صادراتی دارد، 
از سوی دولت حمایت و با حمایت بخش خصوصی تقویت می شود. وی با 
تاکید بر لزوم تقویت نظام خوشه ای بازاریابی و فروش محصوالت صنایع 
دستی، اضافه کرد:خوشه های صنایع دستی فعال ترین خوشه های موجود 
در ایران هستند و تقویت این خوشه ها برای توسعه و نظام بخشی فروش 

صنایع دستی از اهداف اجرای این طرح است. 

هشتمین جشنواره شعر فجر 
فراخوان داد

فراخوان ش��رکت در هش��تمین دوره 
جشنواره شعر فجر از سوی ستاد اجرای 
این جشنواره اعالم ش��د.بر اساس این 
فراخوان عالقه مندان برای ش��رکت در 
این جشنواره فرصت دارند آثار خود را 
تا تاری��خ ۲۰ فروردین م��اه ۱۳۹۳ به 
دبیرخان��ه جش��نوره ارس��ال کنن��د. 
همچنی��ن محدودی��ت س��نی ب��رای 
عالقه مندان اعالم نشده است و ش��رکت کنندگان می توانند حداقل 
 پنج و حداکثر دوازده قطعه ش��عر را به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال

 کنند.
  شرایط شرکت در این جش��نوارهار این قراراست: ۱- بخش رقابتي 
جشنواره در قالب های سنتي، آزاد )نیمایی، سپید(، کودك و نوجوان، 
شعر محاوره )شکسته( و شعر بومی)زبان هاي محلي( برگزار می شود. 
۲- ارسال آخرین س��روده ها حداقل ۵ و حداکثر دوازده قطعه شعر 
الزامي و کافي است. ۳- جشنواره محدودیت موضوعي و سنی ندارد. 
۴-تکمیل فرم مربوطه جهت ش��رکت در بخش رقابتی الزامی است. 
شاعران محترم می توانند فرم مربوطه را از طریق سایت جشنواره به 
نشانی )http://fajrpoem.farhang.gov.ir( و ادارات کل ارشاد 
استان ها و شهرس��تان ها دریافت، تکمیل و همراه آثار ارسال کنند. 
۵-در بخش جنبی نیز مجموعه ش��عرهای منتشر شده در سال های 
۹۰، ۹۱ و ۹۲ مورد بررس��ی قرار می  گیرند. ۶-شرکت یک شاعر در 

بخش های مختلف جشنواره )مفاد بند ۱و۵( بالمانع است. 
۷- بدیهی اس��ت به مدارك ناقص یا آثار رس��یده بعد از مهلت مقرر، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد و از رقابت حذف می شوند .

  برگزاری جشنواره
 تولید  محتوای  مکتوب 

 تمدید مهلت ارسال آثار 
به جشنواره فیلم کوتاه 

کارش��ناس مس��وول فناوری و اطالعات مدیریت آموزش و پرورش کاشان از 
برگزاری سومین جشنواره استانی تولید محتوای مکتوب در این شهر خبر داد.

 به گزارش ایرنا امید س��بحانی مفرد گفت: این جشنواره با هدف ایجاد مهارت 
تولید محتوای آموزشی و آش��نایی فرهنگیان با استانداردهای تولید محتوای 
بومی برگزار خواهد شد.وی افزود: در این جشنواره طرح های فرهنگیان استان 
 اصفهان، متناس��ب با محل فعالیت آن ها، به صورت محتوای درسی پیشنهاد

 می ش��ود که پس از تایید و داوری به س��تاد تالیف کتاب های درسی وزارت 
آموزش و پرورش ارسال تا به عنوان منبع آموزشی در کتب درسی گنجانده شود.

به گفته وی در دومین جشنواره تولید محتوای مکتوب استان اصفهان که سال 
قبل برگزار ش��د، ۱۲ اثر مربوط به فرهنگیان کاش��ان به مرحله داوری استان 

اصفهان واصل که سه اثر به عنوان طرح برگزیده معرفی شد.

دبیر دومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا فردا  تمدید شده است. حسین 
مالیری افزود: به دلیل اس��تقبال و تماس های هنرمندان عالقه مند سراس��ر 
کشور برای ش��رکت در این جشنواره این تصمیم توسط مس��ووالن برگزاری 
جشنواره گرفته ش��د.وی اظهار داشت: مهلت قبلی ارس��ال آثار به جشنواره 
فیلم کوتاه تولید ملی تا آخر بهمن امسال بود.مالیری با اشاره به تعداد زیاد آثار 
رسیده برای شرکت در این جشنواره گفت: تا امروز بیش از ۷۰۰ اثر به دفتر این 

جشنواره رسیده است.
وی با اشاره به اس��تقبال هنرمندان سراسر کش��ور افزود: این استقبال نشان 
 دهنده نگاه تاثیرگذار و ظریف هنرمندان برای نهادینه کردن فرهنگ تولید ملی 

در راستای تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر رهبر معظم انقالب است.

سینما

 حجت االس��الم پناهیان از این که فیلم س��ازان باید به محتوای آثارشان عمق  ببخش��ند و همچنین از این که
 موضع گیری ها و انتقادات به فلیم ها باید در فضای بسته تری صورت بگیرد، سخن گفت.

حجت االسالم علیرضا پناهیان با اشاره به وضعیت فعلی سینمای ایران به ویژه جشنواره فیلم فجر بیان کرد: من 
اگرچه که دوست داشتم فیلم های جشنواره فیلم فجر امس��ال را ببینم ولی موفق نشدم این آثار را ببینم. البته 
ترجیح می دهم درباره سینما به شکل مصداقی صحبت نکنم زیرا سوءتفاهم هایی پیش می آید و در حوزه کاری 

من نظریه پردازی بهتر است.
وی ادامه داد: مباحث نظری در سینما غالبا مورد غفلت قرار می گیرند و الزم است عده ای باشند که این مباحث 

را به صورت یک کلیت مورد بررسی قرار دهند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مشورت کارگردانان س��ینما با او در ساخت بعضی از فیلم ها بیان کرد: من 
گاهی مورد مش��ورت بعضی از کارگردانان قرار گرفته ام و به اندازه بضاعت اندك خودم س��عی کرده ام در مقام 

مشورت کمکی برای تعمیق داستان و کار آن ها داشته باشم.
وی ادامه داد: طبیعتا سینماگران باید در مباحث تخصصی با اهل آن حوزه مشورت کنند و به دیدگاه های خود 

اکتفا نکنند تا بتوانند کار خود را عمق بخش��ند. حضرت امیرالمومنین فرمودند: کس��ی که متنی را می نویسد 
باید دوباره آن را بخواند چون بار دوم بهتر می تواند به متن خود مسلط شود. درواقع روخوانی کردن متن و مرور 
اندیشه که روش معمول سینماگران ماست، کار ممدوحی است و بهتر اس��ت این بازخوانی با کسانی که به آن 

عمق می دهند، همراه شود.
حجت االسالم پناهیان با اش��اره به تعاملی که با س��ینماگران و اهالی هنر دارد، بیان کرد:  زمانی هم پیش آمده 
که فیلم س��ازان بعد از تولید فیلم خود به سراغ ما آمده  و مشورت خواس��ته اند تا درك خود را از کارشان عمیق 
کنند. در این میان کس��انی بوده اند که گاهی بعد از یک سریال قوی و بس��یار خوب با ما گفت وگو کرده و بعد 
 گفته اند که کاش این گفت وگوها و مشورت ها قبل از تولید فیلم و سریال انجام می شد. این راهی است که همه
  می توانند در پیش بگیرند بس��ته به این که فیلم س��ازان به س��راغ چه کسی بروند و از چه کس��ی ایده بگیرند

 می توانند کار خود را ارتقا دهند.

وی همچنین با اشاره به بعضی از موضع گیری ها درباره فیلم ها و بیان آن ها در رسانه ها گفت: نباید به بسیاری 
از صحبت ها جنبه ژورنالیس��تی داد و اگر انتقادی به فیلمی می ش��ود آن را بزرگ جلوه داد و بگوییم که فالن 
شخصیت به فالن فیلم انتقاد کرد. این کارها باید در محیط های دربسته تری صورت بگیرد برای همین هم من 

سعی می کنم مصداقی وارد گفت وگوها نشوم.
این کارشناس مذهبی اضافه کرد: گاهی این اتفاق افتاده است که من در یک سخنرانی صحبت هایی داشته ام 
و در حین آن درباره فیلمی صحبت کرده ام اما تنها همان قسمت از سخنرانی من پررنگ شده و جنبه تخریبی 

پیدا کرده است درحالی که شاید منظور من حتی نقد فیلم ساز نبوده است.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: باید سینماگران عمیق تر شوند البته منظور این نیست که در حال حاضر 
 آن ها آدم های سطحی هس��تند بلکه حتی ما آن چنان فیلم س��ازان عمیقی داریم که در هیچ جای دنیا مشابه

 آن ها هم پیدا نشود.
وی در پایان درباره عملکرد مدیران سینمایی در راستای این عمق بخشی ها خاطرنشان کرد: مدیران سینما هم 

اگر در جهت عمق بخشی به سینما اقدامات حمایتی انجام دهند، موفق تر خواهند بود.

لزوم عمق بخشی به محتوای فیلم ها

انتقادها از سینما را می توان خصوصی تر هم بیان کرد 

میراث

برگزاری هفته فرهنگی کاشان

 کاشان از قدیمی ترین
 شهرهای ایران 

به همت ش��هرداری کاش��ان اولین همایش هفته فرهنگی 
کاشان در مرکز موسس��ه فرهنگی اکو در تهران برگزار شد 
در این همایش که با حضور س��فرای ده کشور عضو موسسه 
فرهنگی اکو برگزار ش��د ابتدا پروفسور افتخار حسین عارف 
رییس موسسه فرهنگی اکو با قرائت س��روده ای از سهراب 
سپهری ش��اعر کاش��انی گفت : کاش��ان در کنار شهرهایی 
همچون تهران ، اصفهان ، مشهد با تاریخ ۵۰۰۰ سال قبل از 
میالد در دل کویریکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است 
که دارای چهره ها و مفاخر زیادی از جمله : محتشم کاشانی، 
سپیده کاشانی ، غیاث الدین جمشید کاشانی و...می باشد.

این شهر آثاری چون تپه های سیلک و زیارتگاه های زیادی 
همچون امامزاده سلطان ابن علی محمد باقر )ع( دارد که آن را 
از دیگر شهر های ایران متمایز کرده است . در ادامه این جلسه 
 مهندس س��ید محمد ناظم رضوی ش��هردار کاشان ضمن

 خیر مقدم گویی به حاضران در جلسه اظهار داشت که کاشان 
این افتخار را دارد که اولین پایگاه تمدن بشری است و من از 
همه مس��وولین می خواهم تا از این گنجینه بیشتر صیانت 
 و نگهداری ش��ود . کاش��ان اولین کارگاه پذیرش س��فرای

 اهل بیت)ع( اس��ت و گواه ما بر این حرف حض��ور زیارتگاه 
امامزاده س��لطان علی ابن محمد باقر )ع( می باشد که همه 

ساله هزاران زایر را به خود جلب کرده است .
دربعد فرهنگ و خدمت به فرهنگ و علم ایرانی هم کاش��ان 
صاحب مفاخر زیادی می باشد از جمله : غیاث الدین جمشید 
کاشانی ، سهراب س��پهری ، فاضل نراقی  و دیگر بزرگان که 

صاحب سبک می باشند.
در ادامه مهن��دس ناظم رضوی گفت : من از همه دوس��تان 
به ویژه سفرای کش��ورهای دیگر که در این همایش حضور 
دارند دعوت می کنیم تا از کاشان و فرهنگ آن بازدید کرده 
واز نزدیک  مش��اهده کنند که در گوشه گوش��ه کاشان آثار 
فرهنگی و تاریخی قابل رویت می باشد البته وقتی می گوییم 
کاشان مقصودمان شهر کاشان نیست بلکه منطقه کاشان را 
می گوییم که شامل ش��هرهای نطنز ، آران و بیدگل و ... می 
باشد که در این خصوص مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده 
اند که این منطقه ، منطقه کاشان نامیده شود . وی در ادامه 
اظهار امیدواری کرد که در ایام نوروز به کاشان بیایید تا ما نیز 
 بتوانیم میهمان نوازی خود و مردم کاش��ان را به شما نشان

 دهیم .

بعض��ی از ش��اعران ب��زرگ دنی��ا در دوران فعالی��ت خ��ود 
 ش��عرهای بدی س��روده اند که از دید منتق��دان پنهان مانده

 است.
کریستن استیوارت بازیگر هالیوودی هفته پیش اجازه داد یکی 
از اشعارش در مطبوعات منتشر شود و اصال انتظارش را نداشت 
به محض انتشار این شعر منتقدان، روزنامه ها و کاربران توییتر 
به جان او بیافتند و شعرش را تقبیح کنند و آن را »بدترین شعر 

تاریخ« توصیف کنند.
البته عجیب نیست که اس��تیوارت بازیگر، شعری بسراید که 
بد باشد، اما سوال این اس��ت که آیا شاعران بزرگ مثال ویلیام 
شکسپیر همیشه شعرهای درجه یک س��روده اند؟ پاسخ این 
سوال منفی است. بسیاری از شاعران بزرگ و محبوب ادبیات 
در تاریخ ش��عرهای بس��یار بدی س��رودند که با خواندش��ان 
 ش��وکه می ش��ویم در ادامه نمونه هایی از این ش��عرها معرفی 

می شوند.

ویلیام شکسپیر
در »هیاهوی بس��یار برای هیچ« بئاتری��س بذله گو در جایی 
کالدیو را »ش��هری مث��ل پرتق��ال / از آن مردهای ب��ا عقده 
حسادت« توصیف می کند. برخی منتقدان می گویند منظور از 
کلمه »civil« )شهری( اشاره ای بوده به شهر سویل که برای 

پرتقال هایش معروف بوده است و در آن زمان رنگ این پرتقال 
نشانه حسادت بوده اس��ت! به نظر می رس��د برخی منتقدان 
آن قدر شیفته شکسپیر بوده اند که برا ی توجیه بیتی بد، دست 

به هر کاری می زنند.

ویلیام وردزورث
ویلیام وردزورث یکی از شاعران بزرگ انگلیسی زبان در بخشی 
از شعر »خار« می نویسند: »سمت چپت، سه متر آن طرف تر 
/ یک برکه گل آلود کوچک است / همیشه آب دارد، هیچ وقت 
خشک نیست / من مترش کرده ام: یک متر در یک متر است«. 
بیشتر به نظر می رسد این متن شعر نیس��ت و بازی با کلمات 
است. وردزورث گاهی واقعا خواننده را با تکرارهایش هم اذیت 
می کند و نمونه اش ش��عر »حکایت پیچیده برای پدرها«است 
 ک��ه در آن باره��ا عب��ارت »ادوراد کوچول��و« را ب��ه کار برده

است.

آلفرد لرد تنیسون
تنیسون ملک الشعرای بریتانیا و یکی از شاعران محبوب دوره 
ویکتوریا بود. »اولیس«، »منظومه های ش��اه« و الکسلی هال 
 از اش��عار معروف او بودند، اما او هم گاهی شعرهای بد سروده

 است.

 به هر حال هر شاعری همیش��ه در اوج نیست. نمونه اش شعر 
»چکامه خوانده ش��ده در افتتاح نمایش��گاه جهانی« است که 
در بخش��ی از آن می خوانی��د: »آیا هدف این قدر دور اس��ت؟ 
 / دور، که زبان از بیانش قاصر اس��ت / بیایید ام��روز رویابافی 

کنیم.«
پرسی بیشه شلی

بی شک بیش��ه ش��لی یکی از بزرگان ادبیات انگلیسی است: 
کمتر کس��ی اش��عاری چون »چکامه ای برای ب��اد غربی« یا 
»آزی مندیس« را فراموش می کند اما این ش��اعر هم همیشه 
در اوج نبوده است. نمونه اش ش��عر »گیاه حساس« است که 

شاید در ابتدا شعری رمانتیک 
به نظر برس��د اما وقتی تعداد 
مصرع هایش به ۳۱۱ می رسد 
 واقع��ا تحم��ل آن دش��وا

 می شود.
 این هم یک بیت از این شعر 
خسته کننده: »برخی گل ها 
شکفته اند در برابر خورشید و 
باد /  برخی پنهان هستند در 

الی برگ درختان«.

هارولد پینتر
نمایش��نامه نویس  پینت��ر 
بزرگی بود و اصال هم ش��کی 
در آن نیس��ت. برن��ده جایزه 

نوبل ادبیات هم بوده و کس��ی نیس��ت که به تاثیر عمیق او بر 
ادبیات نمایشی ش��ک داشته باش��د، اما برخی از اشعار او آدم 
را به این فکر می ان��دازد که بهتر بود پینتر به همان نوش��تن 
 نمایشنامه و فیلمنامه بسنده می کرد و کاری به سرودن شعر

 نداشت. 
ش��عر »فوتبال آمریکایی: نگاهی به جن��گ خلیج فارس« در 
سال ۱۹۹۱ سروده ش��ده و چنین اس��ت: »زدیم دمارشان را 
 درآوردیم / دمارش��ان را بد درآوردیم. / دممان گرم. / حاال بیا

 این جا و به من تبریک بگو.« 
نشریات ایندیپندنت، آبزرور، گادرین، نیویورك ریویو آو بوکس 
و لندن ریویو آو بوکس این ش��عر را منتشر نکردند و پینتر هم 
با عصبانت گفت: »جالب اس��ت چیزی که به نظر من واقعیت 
محض اس��ت با مخالفت جامعه روبه رو می ش��ود. واقعا نگران 

مردم هستم.«

کارول آن دافی
وی شعرهای ماهرانه، استادانه و بسیار محبوب متعددی دارد. 
اما این شاعر بس��یار تحسین شده یکی دو ش��عر بد هم گفته 
است. یکی از آن ها شعری سیاسی است که سال ۲۰۱۳ منتشر 

شد و نامش »۲۲ دلیل برای مالیات بر اتاق خواب« است.

نمونه هایی از بدترین شعرهای شاعران بزرگ

وقتی قافیه شاعران بزرگ به تنگ می آید 

فرش�ته بایمانی ن�ژاد- م��اه اس��فند و ب��ه وی��ژه روز پنجم 
آن ک��ه در هم��ه تقوی��م ه��ای ایران��ی اس��فند روز نامی��ده می 
ش��ود از روزگاران که��ن م��اه و روز گرامیداش��ت زمی��ن ب��ارور 
 و همت��ای انس��انی آن یعن��ی زن��ان در فرهن��گ ایرانی دانس��ته

شده است. این جشن را خلف تبریزی ، پنج روز آخر اسفند یاد کرده 
اما در سایر منابع به اتفاق پژوهشگران روز پنجم مدنظر است . 

منابع موجود نشان می دهد که جشن اس��فندگان مانند بسیاری 
از دیگر جش��ن ها و آیین های ایرانی در انحصار هیچ یک از اقوام یا 
ادیان ایرانی نیست و به تمامی از پدیده های طبیعت و روابط انسانی 
برگرفته شده و متعلق به همگی مردمان ایرانی با هر گرایش قومی 
 یا دینی است . واژه ی فارسی اسفند از واژه »سپندارمد« و اوستایی

 » سپنته آرمئیتی « برگرفته شده است. 

اصل این نام همانا » آرمئیتی « اس��ت که واژه  سپنته / سپند برای 
 احترام و گرامیداش��ت بیش��تر ، به آن افزوده ش��ده است . معموال

» آرمئیتی « را به معنای فروتنی و آرامی می دانند اما این معنا درست 
به نظر نمی رسد و بسیاری از پژوهشگران آن را نمی پذیرند. 

ل.مولتون پژوهشگر و شرق شناس امریکایی در کتاب خود آن را در 
اصل »آراماتا« به معانی مادر زمین می داند که با  سانسکریت و ردایی 
آرامتی به معن��ای زمین نزدیکی دارد . ای��ن واژه در پهلوی به گونه 
سپندارمت spandarmat و در فارسی سپندارمت ، اسفندارمذ 
و اسفند شده است . کارکردهای آرمئیتی یا سپندارمذ در فرهنگ و 

ادبیات ایرانی بسیار فراوان و گسترده است . 
در گات های زرتشت . هجده بار از او یاد شده و زرتشت بارها او رابرای 
زندگی پاك ، برای آرامش بخشی به کشتزاران ، چراگاه ها و جانواران 
 و برای ی��اری به دخترش در گزینش ش��وی خویش ، ب��ه یاری فرا 
می خواند . به بیان ابوریحان بیرونی اس��فندارمذ فرش��ته  موکول 
بر زمین و نیز ایزد حام��ی و نگاهبان زنان درس��تکار، عفیف وخیر 
 خواه و پارسا بوده و به همین مناس��بت این روز عید زنان به شماره 
 می رفت و مردان به جهت گرامیداش��ت، به آنان اکرام کرده و هدیه

 می بخش��یده اند . در زمان بیرونی این رسم هنوز رواج داشته البته 
 باید گفت ک��ه در آن روز زنان تنه��ا از هدایا و دهش ه��ا برخوردار 
نبوده اند بلکه به نوع��ی فرمانروایی نیز می کرده ان��د و مردان باید 
از آنان فرمان می ب��رده ان��د . بیرونی همچنین نقل م��ی کند که 
 در ای��ن زم��ان این جش��ن را ب��ه ن��ام مردگی��ران ی��ا مژدگیران 

می شناخته اند. 
با توجه به منابع موجود مشخص می ش��ود که اسفندگان در  ایران 
باستان، نه روز زن به مفهوم مطلق و امروزی آن، بلکه روز گرامیداشت 
زمین بارور و همتای انس��انی آن یعنی بانوان بوده است. به عبارت 
دیگر منظور از زن ، همس��ر است و نه جنس��یت آن . بیرونی نیز در 
نقل آیین های جشن، از زن به عنوان همسر یاد می کند و جنسیت 
زن را در نظر ن��دارد . با خود می اندیش��م که آیا در ریش��ه کهن و 
 باستانی این جش��ن ، ارتباط هایی با جش��ن والنتاین ) ۱۴ فوریه ( 
 وجود دارد یا ن��ه ؟ چرا که می دانی��م زمان برگزاری و بس��یاری از

 درون مایه های این دو به یکدیگر نزدیکی و شباهت دارند . 
تنها یکی از آن ها پیکری شرقی و دیگری نمود و هنجارهای غربی 
دارد. اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به جشن ۱۴ فوریه بیاندازیم خواهیم 
دانست در ایران باستان نه چون رومیان از ۳ قرن پس  از میالد ، که 
از بیست قرن پیش از میالد س��پندارمذگان جشن گرفته می شده 
ثانیا والنتاین ازیک جریان عاشقانه در بعداز میالد سرچشمه گرفته، 
اما جشن اسفندگان یادگاری بس��یار کهن از اسطوره های زایش و 

باروری است . 

     منابع  
آثتر الباقیه از ابوریحان بیرونی 

نوروزنامه رضا مرادی غیاث آبادی 
گاه شماری و جشن های ایران باستان از هاشم رضی 

روز پنجم اسفند

اسفندگان یادگاری کهن از اسطوره  زایش

با توجه به منابع موجود 
مشخص می شود که 

 اسفندگان در
 ایران باستان، نه روز 
 زن به مفهوم مطلق و

  امروزی آن، بلکه 
 روز گرامیداشت

 زمین بارور و همتای 
 انسانی آن یعنی 
بانوان بوده است

بعضی از
 شاعران بزرگ دنیا 

در دوران
 فعالیت خود 

شعرهای بدی 
سروده اند که

 از دید منتقدان 
پنهان مانده  است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ثبت قرارداد فيروز کریمي 
به شرط استعالم

دبي��ر هيات رس��يدگي ب��ه تخلفات 
فدراس��يون فوتب��ال گف��ت: تكليف 
س��رمربيگري فيروز كريم��ي در تيم 
فوتبال ذوب آهن با استعالم آنچه كه 
در پيشنهاد رسمي كميته انضباطي به 
س��ازمان ليگ براي ثبت قرارداد درج 

شده؛ مشخص مي شود.
عليپور در ارتباط با وضعيت محروميت 
فيروز كريمي و شرايط وي براي ثبت قرارداد با باشگاه ذوب آهن، اظهار 
داش��ت: در اين ارتباط كميته انضباطي ابتدا باي��د تعيين تكليف كند. 
زماني كه مجوز ثبت قراردادها از سوي كميته انضباطي براي ما ارسال 
ش��ود ما اس��تعالمات الزم را انجام داده و براي ثبت قرارداد نظر خود را 

ارايه مي دهيم.
 وي افزود: كميت��ه انضباطي ب��ه دلي��ل تخلفات كريم��ي محروميت 
۸ جلس��ه اي براي وي در نظ��ر گفته بود و ت��ا پايان يافت��ن اين مقدار 
محروميت ،وي نمي تواند در هيچ مسابقه رس��مي از جمله ليگ برتر و 

مسابقات ديگر شركت كند.

 چادگان ميزبان مسابقات 
پرس سينه غرب استان 

مس��ابقات قهرمانی پرس سينه غرب 
استان اصفهان با قهرمانی شهرستان 

چادگان به پايان رسيد.
اين دوره از مسابقات در ۸ وزن مختلف 
به صورت آزاد در شهرستان چادگان 
 با حضور هف��ت تيم از باش��گاه های

 ام��ام عل��ی چادگان،زن��دان داران 
المپي��اد داران،الب��رز اصفهان،نامجو 

گلپايگان،عصر ستارگان فريدونشهر،شهر زيارتی رزوه،برگزار شد.
اين مس��ابقات كه به همت هيات بدنس��ازی و پرورش ان��دام چادگان 
و ب��ا هم��كاری اداره ورزش و جوانان اين شهرس��تان در محل س��الن 
 ورزش��ی دهكده عمران زاينده رودبرگزار شد با اس��تقبال 53 ورزشكار 

روبه رو شد.
در پايان پس از طی 6 ساعت رقابت،باش��گاه امام علی )ع( از شهرستان 
چادگان با كسب 110 امتيازبرسكوی اول ايستاد،باشگاه عصر ستارگان 
از شهرستان فريدونشهر با كس��ب 67 امتيازبه مقام دوم دست يافت و 
باشگاه نامجو ازشهرستان گلپايگان با كس��ب 42 امتياز به مقام سومی 

بسنده كرد.
الزم به ذكر است قضاوت اين رقابت ها از داوران مطرح استان ونظارت اين 

مسابقات بر عهده قهرمانان كشوری بود.
در پايان اين رقاب��ت ها با حضور روح اهلل كاظمی ريي��س اداره ورزش و 
جوانان و جمعی از مسووالن شهرستان چادگان به تيم های اول تا سوم 
حكم قهرمانی و به نفرات برترحكم،مدال قهرمانی وجوايزنقدی اهدا شد.

انتخاب کراس کار ایرانی 
تيم مل��ی موتورك��راس اي��ران برای

اولين ب��ار در مس��ابقات جهانی قطر  
حاض��ر می ش��ود و قرار اس��ت با يک 

موتورسوار عازم دوحه شود.
در انتخابی فدراس��يون موتورسواری 
كه ميان سه ورزشكار برتر برگزار شد 
در نهايت امير ثابتی فر موفق شد جواز 
حضور در مس��ابقات جهانی را كسب 
كند. بر اين اساس تيم ملی موتوركراس 7 اس��فندماه عازم قطر خواهد 
شد و ثابتی فر در كالس MXGP 450  سی سی به مصاف رقيبان خود 

خواهد رفت.
رقابت اصلی 9 و 10 اسفند در دوحه برگزار می شود.

در یادداشت سعيد آذری آمد؛

 زمستان می رود و سياهی
 به ذغال ها خواهد ماند

مديرعام��ل باش��گاه ذوب آهن اصفه��ان در يادداش��تی به 
وضعيت فعلی اين باش��گاه پرداخت و اعالم كرد زمس��تان 
م��ی رود و س��ياهی ب��ه ذغال هاي��ی خواهد مان��د كه طی 
 دوس��ال گذش��ته خود را به باش��گاه تحميل كرده  و دم از 
ذوب آهن دوس��تی می زنند.متن يادداش��ت س��عيد آذری 
كه با تيتر »ب��رای هوادارانی كه از صميم قلب دوستش��ان 
داريم« روی خروجی س��ايت باش��گاه ذوب آه��ن اصفهان 
قرار گرفته اس��ت، بدون شرح اس��ت: »اين روزها، روزهای 
خوبی برای باش��گاه ذوب آهن نيس��ت، كما اي��ن كه در دو 
س��ال و نيم گذش��ته هم روزهای خوبی نبوده اس��ت ولی 
اميدوارم اين روزهای پر فشار، با درايت همكارانم در باشگاه 
و حمايت های بی نظير سعد محمدی به زودی پايان پذيرد 
و مجددا شاهد ش��كوفايی و ايجاد دوران طاليی ذوب آهن 
باش��يم.در اين مجال فعال نه صالح باش��گاه است نه صالح 
ش��ما كه بخواهم به عنوان مديريت كالن مجموعه ورزش 
به جزييات و چرايی اين بپردازم كه چرا باشگاه دچار چنين 
چالش هايی شده است، از اين رو بيان مطالب مربوط به اين 
موضوع را به فرصتی مناس��ب واگذار خواه��م كرد تا چهره 
واقعی دوس��تان و دشمنان باش��گاه برای همه روشن شود، 
 چهره آن هايی كه داي��ه مهربان تر از مادر ش��ده اند، چهره

آن هايی ك��ه به دنبال تحميل عقايد خود هس��تند و چهره 
افرادی كه در غي��اب كادر مديريتی باش��گاه حتی بازيكن 
رده س��نی به مربيان باش��گاه می فروختند و به دنبال نفع 
شخصی هس��تند.در حال حاضر وظيفه خود می دانم ابتدا 
از تمامی تالش های دكتر اردشير سعد محمدی كه باتوجه 
به مش��كالت حيطه تخصصی كارخان��ه ذوب آهن فعاليت 
چشمگيری را برای رتق و فتق امور باشگاه انجام داده، تشكر 
كنم و پ��س از آن از هواداران واقعی باش��گاه و س��رد و گرم 
چشيده های آنان كه بدون هيچ گونه چشمداشتی عاشقانه 
هوادار باشگاه خود در طول زمان طوالنی بوده اند، تجليل كنم.

زمان حاضر برهه حساسی است كه باشگاه در آن نياز به اتحاد 
و همدلی دارد، نياز به آرامش اساسی ترين مولفه ای است كه 
می تواند كمک كند تا از اين سختی ها عبور كرده و برای آينده 
برنامه ريزی كرد و در اين راستا مطمئن باشيد همين افرادی 
كه امروز در باش��گاه مشغول انجام وظيفه ش��ده اند، همان 
نيروهايی بوده اند كه ذوب آهن را در سال 13۸۸ به اوج اقتدار 

رساندند و شما را از صميم قلب دوست دارند.

زاویه

6
حضورسوارکار ایرانی درالمپیک نوجوانان 

با توجه به ايميل ارسال شده از سوی فدراسيون جهانی س��واركاری، سعيد كالنتری در رشته پرش با 
اسب به عنوان نماينده نوجوانان كشورمان در مسابقات المپيک نوجوانان حضور خواهد داشت.بازی های 

المپيک نوجوانان 25 مرداد تا 6 شهريور 93 در شهر نانجينگ چين برگزار می شود.

با توجه به اظهارات بازيكنان پرسپوليس 
گروه 
بيش از ۸0 درصد بازيكن��ان اين تيم در ورزش

آخر فصل می توانند از جمع سرخ پوشان 
جدا ش��وند.تيم فوتبال پرس��پوليس در فصل جاری با مشكالت 
 فراوان��ی را تجربه ك��رد. قرمزپوش��ان در حالی كه ني��م فصل را 
با صدرنشينی آغاز كرده بودند اما در ادامه به دليل مشكالت مالی، 
ايجاد مسايل حاشيه ای برای رويانيان و مديريت باشگاه، اعتصاب 
و... كاری كرد تا سرخ پوشان از مسير اصلی منحرف شوند اگر چه در 
هفته های اخير دوباره به اوج برگشته اند و همچنان از رسيدن به 
جام قهرمانی نااميد نيستند.فصل رو به پايان است و تا سكانس آخر 
اين نمايش 3 بازی بيشتر باقی نمانده، اما انتشار خبر حضور رضا 
حقيقی، هافبک سرخ پوشان در كميته انضباطی در مورد قراردادش 
با قرمزپوشان زنگ خطر را برای كادرفنی و مديريت جديد باشگاه 
پرسپوليس به صدا درآورد. نحوه عقد قرارداد با بازيكنان پرسپوليس 
و اين كه چند درصد از قرمزپوشان فعلی فصل بعد می توانند برای 
اين تيم بازی كنند يک مشكل و معضل تازه برای دايی و دوستانش 
محسوب می شود.يک بازنگری كلی به قراردادها نشان می دهد كه 
خيلی از بازيكنان فعلی پرسپوليس طبق قراردادشان رفتنی هستند 

و بايد مديران سرخ پوش چاره ای برای اين مشكل بيانديشند.
برای شفاف سازی بهتر نگاهی می اندازيم به نحوه قرارداد بازيكنان 
پرسپوليس)بازيكنان پرسپوليس خودشان در گفت وگو با فارس 

جزييات قراردادشان را اعالم كردند( 
سيد جالل حسينی)4( قراردادی با باشگاه پرسپوليس ندارد.
رضا نورمحمدی)20( قراردادی با باشگاه پرسپوليس ندارد.

محسن بنگر)6( قراردادی با باشگاه پرسپوليس ندارد.
ميثم حسينی)12( قراردادی با باشگاه پرسپوليس ندارد اما آماده 

صحبت كردن است.
حميد علی عسگر)7( يک سال ديگر با پرسپوليس قرارداد دارد.

محمد نوری)14( قراردادی با باشگاه پرسپوليس ندارد.
حسين ماهينی)13( يک سال ديگر با پرسپوليس قرارداد دارد اما 
قرارداد او طبق يک شرايط خاص است و طرفين بايد به قول های 

يكديگر عمل كنند.
رضا حقيقی)9( با رفتن رويانيان قراردادی با باش��گاه پرسپوليس 
 ندارد ام��ا او اعالم كرد اگر در ايران بماند پرسپوليس��ی اس��ت در

 غير اين صورت تصميم ديگری می گيرد. 
رضا محمدی)1( يک سال ديگر با پرسپوليس قرارداد دارد.

نيلسون)40( قراردادی با پرسپوليس ندارد.
سيد صالحی)23( قراردادی با پرسپوليس ندارد.

امير عابدزاده)22( يک سال ديگر با پرس��پوليس قرارداد دارد اما 
قرارداد او نيز شرايط خاصی دارد و با يک بند كه در آن گنجانده شده 

او نيز بازيكن آزاد است.
فرشاد قاسمی) 25( دو سال ديگر قرارداد دارد.

پيام صادقيان)11( يک س��ال ديگ��ر قرارداد دارد ام��ا در صورت 
ترانسفر قرارداد او با باشگاه پرسپوليس منتفی است. 

محسن مسلمان)77( قراردادی با باشگاه پرسپوليس ندارد.
محمدرضا خلعتبری)99( يک س��ال ديگر قرارداد دارد اما باز هم 

بندی در آن وجود دارد كه بايد طرفين با يكديگر كنار بيايند.
ميالد كمندانی)19( دو سال ديگر قرارداد دارد.

محمد عباس زاده)33( دو سال ديگر قرارداد دارد.
فرزاد حاتمی)64( قراردادی با قرمزپوشان ندارد.

مهرداد پوالدی)16( قراردادی با قرمزپوشان ندارد.
اميد عاليشاه)2( يک سال ديگر قرارداد دارد.

مهرداد كفشگری)1۸( دو 
سال ديگر قرارداد دارد.

مارك��و)۸( ق��راردادی با 
باشگاه پرسپوليس ندارد.

قاسم دهنوی)5( با باشگاه 
قراردادی ندارد.

اين در ش��رايطی اس��ت 
تي��م  بازيكن��ان  ك��ه 
پرس��پوليس   فوتب��ال 
نحوه قراردادهايش��ان را 
بازگو كرده اند و مشخص 
نيست كه با اين وضعيت 
بر س��ر اين تيم پرطرفدار 
پرس��پوليس در فص��ل 
آين��ده چه خواه��د آمد.

آش��فته  وضعي��ت  در 
پرس��پوليس ك��ه ن��وای 

خصوصی شدن س��رخابی ها تا پايان س��ال از وزارت به گوش می 
رسد،اختالفات داخلی نيز بر بحران اين تيم دامن می زند چنانچه 
پيشكسوت باشگاه پرسپوليس اعتقاد دارد علی پروين و علی دايی 
بايد اختالفات و كدورت های قديمی را كنار بگذارند.رضا شاهرودی، 
كاپيتان پيشين پرسپوليس معتقد است كه اين تيم بايد در 3 بازی 
پايانی، ديگر نوسان ديدارهای گذشته را نداشته باشد تا به قهرمانی 
برسد. او در خصوص وضعيت پرسپوليس، شانس قهرمانی اين تيم، 
اختالف نظر علی پروين و علی دايی و مسايل ديگر به چند سوال 

پاسخ داد.
      در مورد اختالف دایی و پروین چه صحبتی دارید

 اين 2 نف��ر از قدي��م اختالف دارن��د اما باي��د كدورت ه��ا را كنار 
بگذارند. االن پرسپوليس نياز به آرامش دارد و اگر بخواهيم به اين 

مسايل دامن بزنيم مطمئناپرسپوليس ضرر خواهدكرد.
      فکر می کردید پرسپوليس به کورس برگردد؟

اين تيم با اين بازيكن��ان االن بايد در صدر جدول قرار داش��ت اما 
حاشيه ها، تغيير مديريت، اعتصاب بازيكنان و مشكالت مالی باعث 
شد تا نتايج بدی بگيرد. خدا را ش��كر كه پرسپوليس برد خوبی به 

دست آورد و به كورس قهرمانی برگشت.

لبخند ترکمنچای به قرارداد پرسپوليسی ها!

شاهرودی: اختالف پروین و دایی قدیمی است
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 پرواز اختصاصی
 برای سپاهان

 فيروز
 شوک آخر ذوب آهن

كاروان تيم فوتبال سپاهان اصفهان برای برگزاری نخستين ديدارش در مرحله 
گروهی ليگ قهرمانان آسيا با الس��د قطر صبح امروز با پروازی اختصاصی به 

قطر می رود.
در اين خصوص آخرين جلسه تمرينی سپاهانی ها پيش از سفر به قطرديروزدر 
زمين جروكان برگزار شد و اين تيم اصفهانی دو جلسه تمرينی را هم در قطر 

خواهد شد. 
شاگردان كرانچار امشب در شهر دوحه مهمترين تمرين خود پيش از ديدار با 
السد را برگزار كرده و ساعت 19 سه شنبه هم آخرين تمرين خود را در زمين 

محل برگزاری مسابقه يعنی ورزشگاه جاسم بن حمد انجام خواهند داد.
تيم فوتبال السد پنج شنبه گذشته و در هفته بيست و يكم ليگ قطر برابر الخور 
به پيروزی 4 بر 2 دست يافته بود.تيم سپاهان ايران ساعت 19 روز چهارشنبه 
اين هفته به مصاف الس��د قطر می رود و بالفاصله بعد از اتمام آن مس��ابقه، با 

پروازی مستقيم به اصفهان برمی گردد.

يک كارشناس فوتبال كشور گفت: شوک هايی كه به تيم ذوب آهن وارد كردند 
بيش از حد شده است. همان گونه كه متخصص قلب تا حدی از دستگاه شوک 
برای بيمارش اس��تفاده می كند ذوب آه��ن هم نبايد اين قدر به فكر ش��وک 
باشد، تنها حرفی كه می توانم بزنم اين است كه اين شوک آخر، قلب ايستاده 

ذوب آهن را به تپش درآورد.
حس��ين چرخابی ، در خصوص احتمال حضور فيروز كريم��ی در ذوب آهن 
اظهارداش��ت: متاس��فانه چيزی كه ما از فوتبال ايران فهميديم اين است كه  
هميشه گناهكار مربی است! باشگاه ذوب آهن مربيانی نظير كربكندی، كاظمی، 
ياوری، لوكا، تقوی و حاال هم فيروز كريمی را امتحان كرده و بايد اسم اين باشگاه 
را در  كتاب گينس ثبت كرد. وی با بيان اين ك��ه ذوب آهنی ها نبايد تصميم 
عجوالنه بگيرند، ادامه داد: اميدوارم اين تصميم باشگاه از روی تدبير بوده باشد، 
چرا كه حيف است تيمی مثل ذوب آهن به ليگ دسته يک برود. اميدوارم قلب 

ايستاده ذوب آهن به تپش بيافتد.

کی روش: بازی با نيجریه مهمتر از آرژانتين 
سرمربی تيم  ملی فوتبال كشورمان گفت:سنگ اول برای ما آرژانتين 
 نيس��ت. اصل ماجرا برای ما بازی با نيجريه است و بايد سنگ اول را

 آن جا بزنيم چراكه برگ برنده ما آن بازی است نه بازی با آرژانتين. 
ديگر موضوع مهم بايدنگاه صنعتی به فوتبال در ايران باشد.

اشكان دژاگه هافبک ملی پوش ايرانی در تركيب تيم اش به ميدان رفت 
و موفق شد اولين گل بازی را در دقيقه 2۸ به ثمر برساند و اولين هديه 
را به سرمربی  آلمانی جديد خود در فوالم داد. ماگات نيز گفت: از گلزنی 

دژاگه غافلگير نشدم چون او را می شناسم.

پيروزی الس پالماس با گلزنی شجاعی
الس پالماس در ديدار مقابل جيرونا به ميدان رفت و با نتيجه 
دو بر يک به برتری رسيد. در اين ديدار مسعود شجاعی گل 
برتری تيم اش را به ثمر رساند. او در دقيقه ۸9 اين گل را به 

ثمر رساند.

 نحوه عقد قرارداد
 با بازیکنان پرسپوليس 

و این که چند درصد
  از قرمزپوشان فعلی

 فصل بعد 
می توانند  برای این 

تيم بازی کنند
 یک مشکل و معضل

 تازه برای دایی و 
دوستانش محسوب 

می شود

هنوز امضا فيروز كريمی پای قراردادش ب��رای هدايت تيم فوتبال 
ذوب آهن ثبت نش��ده كه طی روزهای اخير مورد تشويق هواداران 
ذوب آهن قرار می گيرد البته در ديداری بسكتبالی اين مساله رخ داد.

مصاف دو تيم ذوب آهن و همياری زنجان در هفته دوم مرحله رفت 
پلی آف بسكتبال باشگاه های كشور كه به ميزبانی ذوب آهن برگزار 

شد حواشی خاص خود را به همراه داشت.
     علی باهران، رضا لطفی، ايمان زندی، اس��الوكو ورانس و روزبه 

ازغوان برای ذوب آهن به ميدان رفتند.
     سامان ويسی، بنی كچوئی، وارطان بيدروسيان، نيكالی آلكيف و 

آرن داودی نيز برای همياری زنجان به ميدان رفتند.
      از ن��كات جالب اين ديدار با توجه به قطعی ش��دن پيوس��تن 

في��روز كريمی به تي��م فوتبال ذوب آه��ن، ليدرهای اين باش��گاه  
 كه در جريان ب��ازی واليبال ذوب آه��ن و ش��هرداری دزفول بارها 
به شدت فيروز كريمی را  مورد تشويق خود قرار دادند در اين بازی 
نيز وی را تشويق كردند. مس��اله ای كه بيش از آن كه حال وهوای 
سالن ملت را بسكتبالی كرده باشد به سمت فوتبال برد تا باز هم سايه 

فوتبال بر سر ساير رشته ها قرار گيرد.
     اردشير سعد محمدی مدير عامل شركت ذوب آهن نيز از سوی 

هواداران ذوب آهن از ديگر كس��انی بود كه به واسطه ايجاد شرايط 
حضور كريمی مورد تشويق تماشاگران ذوب آهن قرار گرفت.

      بعد از انحالل بسكتبال ذوب آهن هر چند اين تيم دوباره به ليگ 
بازگشت با اين وجود آرن داودی دومين فصل دوری از خانه را  در تيم 
همياری زنجان  می گذراند. اين اتفاق برای دومين روز پياپی از سوی  
ليدرهای باشگاه ذوب آهن، در ديداری غير فوتبالی صورت گرفت 

كه  فيروز كريمی را تشويق كردند.

     نزديک به 500 تماش��اگر با حضور در س��الن ملت اين ديدار را 
تماشا كردند.

     ليدرهای باش��گاه ذوب آهن كه درديدار تيم واليبال ذوب آهن 
برابر شهرداری دزفول اقدام به تشويق فيروز كريمی كردند در اين 
مسابقه نيز در جريان مصاف تيم های بسكتبال ذوب آهن و همياری 
زنجان با شعارهای خود نش��ان دادند تمايل زيادی به حضور فيروز 

كريمی در اصفهان دارند. 
      تماش��اگران اين ديدار همچنين به تش��ويق س��عد محمدی 
مديرعامل ش��ركت ذوب آهن پرداختند و خواس��تار حضور فيروز 

كريمی در اصفهان شدند.
     اين ديدار در پايان با نتيجه 77 بر 70 به سود ذوب آهن خاتمه يافت.

المپیاد کشوری رباتیک دانشگاه های کشور

 دریافت پاداش 
مدال آوران المپيک لندن 

کیومرث هاشمی 
رییس کمیته ملی المپیک 

كميته ملی المپيک در نظر دارد روز س��ه شنبه 20 اسفند ماه  و طی 
مراس��می باش��كوه پاداش 12 قهرم��ان المپيک 
كشورمان را به همراه نشان های ويژه 
كميته بين المللی المپيک كه به 
تازگی ارسال شده است به آنان 
اهدا كند.طبق وعده مس��وولين 
پيش��ين كميت��ه مل��ی المپيک 
مقرربودب��ه برندگان م��دال های 
طال، نقره و برن��ز المپيک به ترتيب 
70 ،50 و 30 ميلي��ون توم��ان 
پرداخت گردد كه اين هدايا در 
 تاريخ اعالم شده به آنان اهدا 

می شود.

دژاگه با گلزنی به ماگات هدیه داد

دیدار بسکتبال رنگ و بوی فوتبال گرفت 

تشویق فيروز کریمی درمسابقه آسمان خراش ها
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     مفاد آراء  
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرائ  1043آگهی 

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

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

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

خانم فاطمه عرب بافرانی 
3- رای شماره139260302031000913- 92/10/26آقای رضا سلطانی 
محمدی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه احداثی در قسمتی ازپالک 
به  نایین  ثبت  بخش2   نائین  در  واقع  اصلی  از19627   فرعی  ثبتی396 

مساحت  104/15متر مربع نسبت به مالکیت رسمی مشاعی نامبرده
فاطمه  خانم   92/10/26 شماره139260302031000914-  رای   -4
مختاران محمدی فرزند قاسم ششدانگ مفروزی  یک باب خانه احداثی 
درقسمتی از پالک ثبتی 3082  اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین 

به مساحت  176متر مربع نسبت به مالکیت رسمی مشاعی نامبرده
5- رای شماره 139260302031000915- 92/10/26 آقای محمد مهدی 
شهریاری محمدی فرزند رمضانعلی 56سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
 2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   2832 ثبتی  ازپالک  مخروبه  یکدربخانه 
ثبت نایین بمساحت ششدانگ 237/80 مترمربع خریداری عادی از وراث 

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

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

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

نایین بمساحت 161 مترمربع نسبت به مالکیت رسمی مشاعی نامبرده

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

نایین بمساحت 119 مترمربع نسبت به مالکیت رسمی مشاعی نامبرده 
منیره  خانم   92/10/26  -139260302031000920 ه  شمار  10-رای 
سلطانی محمدی فرزند محمد ششدانگ سالن دامداری درقسمتی از پالک 
ثبتی 4547 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 456/25 
رمضانی  غالمرضا  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع 

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

253/80 مترمربع خریداری عادی از مالک رسمی رضا قنبری مقدم 
12-رای شمار ه 139260302031000922- 92/10/26 آقای امیر حسین 
ارجکی فرزند ولی اله ششدانگ مفروزی ساختمان احداثی در قسمتی از 
پالک ثبتی یک فرعی از 20126 اصلی واقع درنایین بخش 2 ثبت نایین 
بمساحت 89/50 مترمربع خریداری عادی از مالک رسمی ولی اله ارجکی

سعید  آقای   92/10/26 ه139260302031000923-  شمار  رای   -13
پوربافرانی فرزند محمد رضا ششدانگ مفروزی زمینی که در آن احداث 
واقع  اصلی  از 19627  فرعی  ثبتی 434  پالک  از  قسمتی  در  گردیده  بنا 
درنایین بخش 2 ثیت نایین بمساحت 186 مترمربع خریداری عادی مالک 

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

تصرفات رسمی نامبرده

غالم  آقای   92/10/26 ه139260302031000925-  شمار  رای   -15
فخارزاده نائینی فرزند محمد نسبت به دو و یک – چهارم ) 1/4- 2( سهم 
مشاع از هفتاد ودو سهم ششدانگ خانه ازپالک ثبتی 1566 اصلی واقع 
درنایین بخش 1 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 302 مترمربع خریداری از 

خانم شوکت فخارزاده نائینی
مهدی  آقای   92/11/14 ه139260302031000966-  شمار  رای   -16
احداثی  خانه  مفروزی  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  محمدی  جهرمی 
درقسمتی ازپالک 2533 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 نایین بمساحت 

62/77 مترمربع خریداری طی سند رسمی
سعید  آقای  ه92/11/14-139260302031000967  شمار  رای   -17
سلطانی محمدی فرزند علی نسبت به ششدانگ مفروزی کارگاه نخ تابی 
درقسمتی ازپالک یکفرعی از2042 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 نایین 
بمساحت 138/84 مترمربع خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه شیخی 

محمدی
علی  آقای  ه92/11/14-139260302031000968  شمار  رای   -18
که  زمینی  قطعه  مفروزی  عبداله ششدانگ  فرزند  زاده محمدی  رمضان 
درآن احداث بنا شده درقسمتی ازپالک 2187اصلی واقع درمحمدیه بخش 

2 نایین بمساحت 193/15 مترمربع خریداری طی سند رسمی
19-رای شمار ه 139260302031000969-92/11/14 خانم بتول عبایی 
بنا شده  احداث  فرزند حبیب ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که در آن 
درقسمتی ازپالک 2187اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 نایین  بمساحت 

190/25 مترمربع خریداری طی سند رسمی
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  کفیل ثبت نایین رسول زمانی نایینی

مفاد آراء 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  119آگهی 
ثبت  مستقردراداره  اختالف  هیات حل  فاقد سند رسمی«  وساختمانهای 

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

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
آقای   –  92/10/25 مورخ   139260302021001005 شماره  1-رای 
ملی1189422530  بشماره  عبدالرحیم  فرزند  زواره   موذنی  عبدالجواد 
شماره  پالک  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ 
2078 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اقدس  خانم  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   25/10 مساحت  به  اصفهان 

سالمه زواره .
آقای   –  92/10/25 مورخ   139260302021001006 شماره  رای   -2

عباس شواخی زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189932849ششدانگ 
یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 3248 فرعی واقع در زواره16 
مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی 

164/10 متر مربع خریداری عادی از حسین شواخی.
آقای   –  92/10/25 مورخ   139260302021001007 شماره  رای   -3  
ملی1180001451  بشماره  حسین  فرزند  آبادی  حاجی  دچانی  علیرضا 
از پالک 1802 فرعی واقع  بر روی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 
172/74 متر مربع خریداری رسمی از خانم فاطمه سادات احسانی طبائی 

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

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

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

مربع خریداری رسمی از رحمت ربی.
آقای   –  92/10/25 مورخ   139260302021001011 شماره  رای   -7
دانگ  ملی1189572303 سه  بشماره  فرزند حسین  زواره  ناجی  رسول 

 2247 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
ششدانگ به مساحت 307/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم زینب 

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

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

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

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

مساحت 210/50 متر مربع خریداری رسمی از علیرضا الیاسی زواره.

خانم   –  92/10/25 مورخ   139260302021001016 شماره  رای   -12
زهره عابدینی اکار زواره فرزند علی اکبر بشماره ملی 1189611082سه 
هفت- و  وپنجاه  حبه  نه  اعیانی  ثمنیه  بهای  مشاع)باستثنای  دانگ 
یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی  از ششدانگ  دویستم حبه مشاع آن( 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقعات  فرعی  و1242   1241 پالکهای  از 
متر   254/30 مساحت  به  مجموعًا  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 
از عادی  خریداری  و  عابدینی  حسین  از  رسمی  خریداری   مربع 

 اکبر ربی .
آقای   –  92/10/25 مورخ   139260302021001017 شماره  رای   -13
دانگ  1189604361سه  ملی  بشماره  عبداله  فرزند  عابدینی  حسین 
مشاع)باستثنای بهای ثمنیه اعیانی نه حبه وپنجاه و هفت-دویستم حبه 
پالکهای  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ  از  آن(  مشاع 
1241 و1242 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان مجموعًا به مساحت 254/30 متر مربع خریداری عادی 

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

حسین عابدینی اکار زواره. م الف 493
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ذبیح اله فدائی      رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره    

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

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

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
آقای   -1392/9/20 مورخ   1329260302022000592 شماره  رای   -1
حسنعلی کبوتری بادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 5 بشماره ملی 
1239890702 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 200/20 متر مربع بشماره 
پالک 9223 فرعی مفروز از پالک 767 فرعی از 159 -    اصلی واقع در 
از مالک  الواسطه  بادرود خریداری مع  ثبتی  بادرود جز بخش 9 حوزه 

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

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

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

آقای   1392/10/9 مورخ   139260302022000633 شماره  رای   -5
ملی  بشماره   53 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  دهقانزاده  عبدالعلی 
1239867387 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 170 متر مربع بشماره پالک 
ثبتی  حوزه  نه  بخش  جز  امیرآباد  در  واقع  اصلی   -200 از  فرعی   190

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

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

8- رای شماره 139260302022000649 مورخ 1392/10/21 آقای میالد 

صفری فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه و شماره ملی 1230024026 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 155/80 متر مربع بشماره پالک 192 فرعی 
از پالک 200- اصلی واقع در امیرآباد بادرود جز بخش نه حوزه ثبتی 

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

انتقالی شماره 46759-1362/06/13 دفتر خانه 7 نطنز
آقای   1392/11/05 مورخ   139260302022000690 شماره  رای   -10
غالمرضا اعرابی فرزند حسین بشماره شناسنامه 4430 و شماره ملی 
1239208863 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 161 متر مربع بشماره پالک 
9260 فرعی مفروز از پالک 708 فرعی از 159 اصلی واقع در بادرود جز 
بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری عادی از مالک رسمی آقای رحمت 

اله واثقی بادی  م الف 111تاریخ انتشار نوبت اول : 1392/11/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/5

رضا طویلی رئیس ثبت بادرود

مزایده مال غیر منقول
 6000 تمامت    8300019 بایگاني  شماره  به  اجرائی  پرونده  اساس  بر 
سهم  ازیک  شانزدهم  ویک  وپنج  بیست  هزاروسیصدو  ازهفده  مشاع  سهم 
اصلی   44 شماره  ثبتی  پالک  اسفه  وامالک  آب  ششدانگ  سهم  ازهفتادودو 
ذیل:شمااًل  اربعه  با حدود  دفتر289 ششدانگ  ثبت صفحه 430و433   مورد 
اول درامتداد مرزاشتراکی دوم درامتداد قنات مهیار76 اصلی سوم درامتداد 
درامتداد  پنجم  اصلی   56 آباد  جالل  قنات  درامتداد  چهارم  مرزاشتراکی 
به  مرزاشتراکی  درامتداد  هفتم  عمومی  جاده  درامتداد  ششم  مرزاشتراکی 
اراضی سورچه 73 اصلی هشتم به رودخانه سورچه شرقًا اول به اراضی 
بایره دوم دیواریست به اراضی مهدی آباد 8 اصلی سوم به زمین های بلند 
خیرآباد  دیوارباغهای  به  دوم  رودخانه  به  اول  جنوبًا  اصلی   8 آباد  مهدی 
سیزده اصلی سوم به جوی غربًا اول درامتداد جاده عمومی ومرزاشتراکی 

اراضی  با  مرزاشتراکی  دوم  اصلی  خیرآباد13  اراضی  به  وجوی صحرای 
سورچه 73 اصلی حقوق ارتفاقی قنات مهیار76 اصلی ازمورد ثبت عبورمی 
کندبه نام شرکت رزپالستیک رازی سهامی خاص ثبت و سند صادر شده است 
وبه موجب سند رهنی شماره 121398 مورخ 1381/8/7   دفتر 15 اصفهان از 
طرف شرکت مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه چهارراه نظراصفهان قرار 
گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و 
پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 
مورد  مذکور  پالک  مربوطه  اصالحی  نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34
ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.
مورد بازدید دوازده هزارسهم مشاع ازهفده هزاروسیصدوبیست وپنج یک 
شانزدهم ازیک سهم ازهفتادودوسهم ششدانک که به صورت یکباب شرکت 
میباشد، عبارتست ازقطعه زمین محصوری واقع درمجاورات جاده امامزاده 
غربی  ضلع  به  وچسبیده  سوله  سالن  یک  درآن  که  اکبرشهرضا  علی  سید 
آن یک ساختمان نگهبانی موجود میباشد.مساحت عرصه زمین معرفی شده 
شش هزارمترمربع میباشدواعیانی ساختمان سوله وساختمان به ترتیب 480 
و70 مترمربع میباشد.ساختمان سوله درچهاردهانه با فریم های استاندارد 
تیرآهن زد وپوشش سقف ورق کرکره فلزی گالوانیزه  وتیرچه های سقف 
ودایوارهای جانبی آجرودرب ورودی فلزی ،ماشین رو ودرباالی دهانه های 
طولی دارای پنجره های فلزی میباشد.دیوارغربی محیطی زمین درپائین سنگ 

بند  بدون  5/5 سانتی  آجرماشین  وبقیه  ارتفاع 40 سانت  به  ای  تیشه  ازاره 
کشی است.ودیوارشرقی با بلوک سیمانی به صورت جرزودهانه ودیوارهای 
شمالی وجنوبی با آجرفشاری ومالت ماسه سیمان اجرا شده ومیانگین ارتفاع 
به مبلغ هفتصدوچهل ویک میلیون  / 5 متراست.  دیوارهای اطراف حدود 2 
ریال)741,000,000( ریال ارزیابی گردیده است. وطبق اعالم بانک موردرهن 
تاتاریخ 01 / 02 / 1393 ریال بیمه می باشد.که تمامت شش هزارسهم مشاع 
از72  سهم  شانزدهم  یک  وپنج  هزاروسیصدوبیست  ازهفده  سهم  ازدوازده 
الی 12 روز دوشنبه  ازساعت 9 صبح  سهم ششدانگ در جلسه مزایده که 
اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از  ثبت  اجرای  مورخ 1393/02/01 در شعبه 
طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده 
ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده 6000سهم 
ازمبلغ کارشناسی  سیصد وهفتاد میلیون وپانصدهزارریال)370,500,000( 
ریال پایه مزایده شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار 
باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به 
آدرس:شهرضا ـ کیلومتر5 جاده امامزاده علی اکبر بازدید به عمل آورند الزم 
به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به 
بر  ،آب و برق وگازوبیمه وسایر هزینه های متعلقه  انشعاب وآبونمان  حق 
عهده برنده مزایده میباشد .این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان در تاریخ 1392/12/05 چاپ ومنتشر میشود./.                                

  محمدمهدی  یوسفیان – مسئول اجراي واحد اسنادرسمي شهرضا

 آگهي ابالغ  اخطاریه
شناسنامه  به  حسین  محمد  فرزند  خسروانی  طهمورث  آقای  به  بدینوسیله 
و  سند  متن  ادرس  طبق  که    1333 متولد  سمیرم   از  صادره   89 شماره 
منزل  اسماعیلی   خیابان شهید  جانبازان  تقاضانامه ساکن شهرضا شهرک 
شخصی  و اقای قدرت اله کاظمی اسفه فرزند حسین به شماره شناسنامه 52 
متولد 1312 اسفه شهرضا و خانم شیوا کاظمی اسفه فرزند قدرت اله به شماره 
شناسنامه 292 متولد 1351 آبادان که طبق آدرس متن سند وتقاضانامه ساکنین: 
شهرضا خیابان شهید بهشتی کوچه دارائی پالک 32 که برابر گزارش مأمور ابالغ 
نامبردگان در آدرس هاي مذکور به علت ناقص بودن آدرس مورد شناسائی واقع 
نگردیده اند ابالغ می شود درموضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9200025  

له بانک کشاورزي شعبه سمیرم وعلیه شمااعالم میداردتمامت ششدانگ پالک ثبتي 
شماره هشتصدونوزده فرعي ازسي دواصلي واقع دردست قمشه بخش یک ثبتي 
اله کاظمی اسفه و شیوا کاظمی اسفه موردرهن سندرهني  شهرضا ملکي قدرت 
شماره 105659 مورخ 08 / 04 / 1383 دفتراسنادرسمي شماره 4 شهرضاتوسط 
ریال میلیون  هشتصد  و  میلیارد  دو  مبلغ  به  دادگستري  رسمي   کارشناس 
به  اعتراضي  لذا چنانچه  ارزیابي گردیده است   ) / 2 ریال   800 /  000 /  000 (  
اعتراض  اگهي  انتشار  روزپس  از   5 مدت  ظرف   ، دارید  شده  انجام  ارزیابي 
دومیلیون  مبلغ  به  تجدیدارزیابي  هزینه  فیش  ضمیمه  به  باکتبًا  را  خود 
این اجراارسال داریدواال به همان  ( به  وپانصدهزارریال ) 000 / 500 / 2 ریال 
قیمت آگهي خواهدشد ضمنًا به اعتراض خارج از وقت وفاقدفیش هزینه ارزیابي 
 ترتیب اثر داده نخواهد شد .     محمد مهدی یوسفیان -  مسئول اجرای ثبت اسناد 

شهرضا

اخطار اجرایی
تاریخ 90/4/6 شعبه 27 شورای حل اختالف  2024 به موجب رأی شماره 358 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید رضا و رضا  امینی  
چهار  مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول  دو  هر  اقامت:  محل  نشانی 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بعنوان خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/1/29 لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرا در حق دولت . محکوم له صندوق قرض 
الحسنه یاوران مهدی  به مدیریت جالل الماسی  به نشانی محل اقامت: خ پروین 
– روبروی فروشگاه رفاه – ساختمان یاوران. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای 

حل اختالف شعبه 27 حقوقی اصفهان  

اخطار اجرایی
27 شورای حل  90/10/11 شعبه  تاریخ   941 رأی شماره  به موجب   2023
علی  سید  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 

پرداخت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  احمدی  میر 
هزینه  ریال  هزار  سی  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  سه  مبلغ 
لغایت  دادخواست 82/8/25  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  دادرسی و خسارت 
اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرا در حق دولت . محکوم 
ماده  انصار .  بانک  جنب   – پروین  خ  اقامت:  محل  نشانی  به  الماسی    له جالل 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاده  روز  ده  ظرف  است  مکلف 
محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
حقوقی   27 شعبه  اختالف  حل  شورای  نماید.  اعالم  صریحًا  ندارد  مالی  اگر   و 

اصفهان  

اجرائیه
 9201308/2 بایگانی:  شماره   9204002004000486/1 پرونده:  شماره   2033
صفری  مجتبی  آقای  به  بدینوسیله   139205102004003603 ابالغیه:  شماره 
مامورابالغ  گزارش  برابر  که   9204002004000486/1 کالسه  پرونده  بدهکار  
آدرس شناخته  نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 50221-

می  بدهکار   1500000000 مبلغ  حقیقی  رضوان  وخانم  شما  بین   1390/12/17
نموده  اجرائیه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید 
مطرح  اجراء  این  در  فوق  کالسه  به  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس 
ابالغ می  اسناد رسمی بشما  مفاد  اجرایی  نامه  آیین  ماده 18  لذا طبق  باشد  می 
فقط یک  اجرائیه محسوب است  ابالغ  تاریخ  این آگهی که  انتشار  تاریخ  از  گردد 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
این صورت عملیات اجرایی  اقدام در غیر  به پرداخت بدهی خود  ده روز نسبت 
طبق ماده اصالحی ماده 34 قانون ثبت وحذف ماده 34 مکررا مصوبسال 1386 
بنا به تقاضای بستانکار از ارزیابی مورد وثیقه مازاد سه حبه مشاع از 19 حبه 
مشاع از 72 حبه پالک 1291/3 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان ظرف دو 
ماه از  قطعیت ارزیابی از طریق مزایده اقدام به وصول طلب بستانکار خواهد شد 
و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد . م الف: 14530 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 
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  امام هادی ) ع( :
خداوند دنیا را منزل حوادث ناگوار و آفات و آخرت را خانه 
ابدی قرار داده  و بالی دنیا را وسیله به دست آوردن ثواب 

آخرت قرار داده است و پاداش اُخروی نتیجه بالها است.

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

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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یک بررس��ی جدید نش��ان می  ده��د ک��ه زردچوبه و 
مکمل های غذایی آن ممکن است به پیشگیری و  درمان 
برخی بیماری های استخوانی مثل آرتریت روماتوئید و 

پوکی استخوان کمک کند.
ریشه زردچوبه درطب سنتی

ریشه زردچوبه درطب سنتی آسیا برای قرن ها به عنوان 
درمانی ب��رای التهاب مفاصل یا آرتریت کاربرد داش��ته 
است. داروهای ضد التهابی نوین که برای درمان آرتریت 
به کار می  روند، عوارض جانبی بسیاری دارند، بنابراین 
پزش��کان و پژوهش��گران به دنبال ش��یوه های درمانی 

جایگزین برای این بیماری بوده اند.
دکتر ژانت ال فانک از کالج پزش��کی دانش��گاه آریزونا 
یکی از پژوهش��گران در تحقیق فوق اس��ت که  در این 
باره گفت: هدف ما از بررسی داروهای گیاهی خاص این 
 است که بین خواص مفید گیاهان دارویی سنتی و اثرات

 زیان ب��ار آن ها افتراق دهیم. به ای��ن ترتیب امیدواریم 
نه تنها شیوه  های طب س��نتی را درک کنیم و به آزمون 
بگذاریم، بلکه اس��تفاده آن ها را نیز پیش��رفت دهیم و 

اصالح کنیم.
دکت��ر فانک با دکتر بارب��ارا ان. تیمرم��ن، رییس مرکز 
پژوهش طب گیاه��ی آریزونا برای بررس��ی بهتر اثرات 
مواد شبه کورکومینی در زردچوبه عصاره هایی با میزان 
 اس��تاندارد تهیه کردند. س��پس تاثیربخش��ی آن ها را

 ب��ر روی موش ه��ای آزمایش��گاهی مبتال ب��ه آرتریت 
روماتوئی��د آزمایش کردند. نتیجه آن ب��ود که این مواد 

واقعاعالیم التهاب مفصل را کاهش می  دهند.
دکتر فانک معتقد است که نتایج مشابهی در انسان ها نیز 
مورد انتظار است اما باید با آزمون های بالینی ثابت شود.

فانک گف��ت: اگ��ر معلوم ش��ود ک��ه چنین اث��ری در 
 انس��ان ها نیز رخ می  دهد، احتماال روزی 1/5گرم مواد
  ش��به  کورکومین��ی بای��د مصرف ش��ود، ک��ه حدود

 10 براب��ر میزان مص��رف روزان��ه زردچوب��ه یک فرد 
متوسط هندی اس��ت. بنابراین تنها راه برای تامین این 
 مقدار مواد ش��به  کورکومینی، از راه مکمل های غذایی

 است.
)Curcuma longa :زردچوبه یا زرچوبه )نام علمی

به دلیل خصوصیات آنتی آکس��یدانی قوی خود یکی از 
موثرترین مواد در جلوگیری از سرطانی شدن سلول های 
بدن اس��ت.این گیاه همچنین موجب افزایش ترش��ح 
انسولین و کاهش قند خون در بیماران دیابتی می گردد. 
کارآزمایی های بالینی زیادی در ارتباط با فواید مصرف 
روزمره زردچوبه گزارش ش��ده اس��ت.گفته شده است 
که زردچوبه می تواند ش��دت عالیم بیماری آلزایمر را 
کاهش دهد.در درمان پس��وریازیس، دردهای دندان و 
 لثه، مار گزیدگی و عقرب گزیدگی ازاین گیاه اس��تفاده 

می شود.

پیشگیری از پوکی استخوان 
با زردچوبه

 به بهانه روز بزرگداشت
 حکیم خواجه نصیرالدین طوسی
 اب��و جعف��ر محم��د ب��ن محمد ب��ن حس��ن طوس��ی مش��هور به

 خواجه نصیرالدین )زاده 5 اسفند 5۷۹ در توس - درگذشته 11 تیر 
۶5۳ در بغداد( شاعر، فیلس��وف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان 
و منجم ایرانی س��ده هفتم اس��ت. کنیه اش »ابوجعفر« و به القابی 
چون »نصیرالدین«، »محقق طوس��ی«، »استاد البشر« و »خواجه« 

شهرت دارد.
فعالیت های علمی 

وی سنت فلسفه مشایی را که پس از ابن س��ینا در ایران رو به افول 
گذاش��ته بود، بار دیگر احیا کردو مجموعه آرا و دیدگاه های کالمی 

شیعه را در کتاب تجرید االعتقاد گرد آورد.
او در مراغ��ه رصدخانه ای س��اخت و کتابخانه ای به وج��ود آورد که 
نزدیک به چه��ل هزار جل��د کتاب در آن بوده اس��ت.او ب��ا پرورش 
شاگردانی )همچون قطب الدین ش��یرازی( و گردآوری دانشمندان 
ایرانی عام��ل انتقال تم��دن و دانش ه��ای ایران پی��ش از مغول به 

آیندگان شد.
 وی یک��ی از گس��ترش دهن��دگان علم مثلثات اس��ت ک��ه در قرن

 1۶ میالدی کتاب های مثلثات او به زبان فرانسه ترجمه گردید.
زندگی نامه

خواجه نصرالدین طوس��ی یک��ی از سرش��ناس ترین و منتقدترین 
ش��خصیت های تاریخ جریان های فکری اسالمی اس��ت. علوم دینی 
و عقلی را زیر نظر پدرش و منط��ق و حکمت طبیعی را نزد دایی اش 

آموخت.
 تحصیالت��ش را در نیش��ابور به اتمام رس��اند و در آن ج��ا به عنوان 

دانشمندی برجسته شهرت یافت.
وی در زمان حمل��ه مغول به ای��ران در پیش ناصرالدین، محتش��م 
قهستان، به کارهای علمی خویش مشغول شد. در همین زمان اخالق 
ناصری را نوش��ت. پس از مدتی به نزد اسماعیلیان در دژ الموت نقل 
مکان کرد، اما پس از یورش هالکوی مغول و پایان یافتن فرمانروایی 
اس��ماعیلیان)۶۳5 ه. خ( هالک��و نصیرالدین را مش��اور و وزیر خود 
ساخت، تا جایی که هالکو را به حمله به بغداد و سرنگونی عباسیان 

یاری کرد.
خواجه نصیر الدین توسی در 1۸ ذی الحجه ۶۷۲ هجری قمری وفات 

یافت، و در کاظمین دفن گردید.

روز مهندسی 

به نظر ش��ما آلودگی هوا ی��ا بهتر بگوییم گ��رد و خاک و ذرات 
معلق در هوا که به مرور روی قطعات رایانه می نش��یند، تاثیری 
در عملکرد آن ها دارد یا می تواند موجب خرابی در این قطعات 
بشود؟اگر پاسخ این س��وال مثبت باش��د و گرد و خاک بتواند 
به قطعات رایانه ش��ما صدمه بزند، چه طور  بای��د مانع بروز این 
صدمات ش��د و چه نش��انه هایی وجود دارد که ش��ما را از بروز 
مشکالت ناشی از آلودگی مطلع می سازد؟ در نهایت نیز پس از 
اطالع از وجود گرد و غبار روی قطعات چه طور  باید نس��بت به 

تمیز کردن و رفع این آلودگی ها اقدام کنید؟
اولین دشمن رایانه

همان طور که می دانید یکی از مهمترین ن��کات قابل توجه در 
عملک��رد رایانه، پایین نگه داش��تن دمای قطعات اس��ت. برای 
این کار نیز از فن ها و عایق هایی کمک گرفته می ش��ود که گرد 
و غبار، اولین دشمن آن ها به ش��مار می رود. پس گرد و غبار در 
درجه اول می تواند مانع عملکرد صحیح فن های خنک کننده و 

عایق های حرارتی ش��ود.همچنین گرد و غبار می تواند با ایجاد 
تداخل اتصاالت الکترونیکی روی پورت ها و دیگر اتصاالت، نتایج 

غیرقابل پیش بینی ای را به وجود آورد.
چه طور تمیز کنید؟

ساده ترین و بهترین راه برای پاک سازی قطعات رایانه از وجود 

گرد و غبار، اس��تفاده از هوای فشرده یا اس��پری  هواست. برای 
استفاده از این روش بهتر است ابتدا رایانه خود را به محوطه ای 
باز یا دارای سیستم تهویه مناس��ب منتقل کنید و با استفاده از 
اسپری هوا یا هوای فشرده، همه فن ها، عایق ها، پورت ها و... را از 

وجود گرد و غبار پاک کنید.
همچنین شما می توانید از جاروبرقی برای تمیز کردن توده های 
بزرگ تر گرد و غبار اس��تفاده کنید و حین انجام این کار با یک 
پارچه مرطوب )بدون چکه ک��ردن آب( پره های فن و قطعات 

پالستیکی را نیز تمیز کنید.
توجه: هنگام به کارگیری هوای فشرده یا جاروبرقی روی فن ها 
مراقب باش��ید فن نچرخد، زیرا فن در این شرایط ممکن است 
با س��رعتی بیش از س��رعت مجاز بچرخد؛ چون باعث می شود 
حرکت فن را با مشکل مواجه س��ازد. همچنین هنگام استفاده 
از جاروبرقی روی قطع��ات و مدارهای بورد اصلی رایانه، مراقب 

اتصاالت کوچک باشید تا از روی بورد اصلی جدا نشود.

اولین دشمن رایانه

اثرات گرد و خاک برقطعات رایانه

اگر دس��تورالعمل های خوب و مناس��ب داش��ته باش��ید، 
هنرسفره آرایی برای میز ش��ام خیلی راحت تر خواهد شد. 
چه شام تان خیلی رسمی باش��د چه معمولی، چند راهبرد 

اصلی هستند که باید حتمایاد بگیرید.
دستورالعمل ها 

 1( اول ببینید چه تعداد میهمان داری��د. اگر تعداد بچه ها
  زیاد باش��د، می توانی��د یک می��ز مخصوص فق��ط برای 
بچه ها بچینید اما اگر می خواهید بچه ها هم سر همان میز 
اصلی بنش��ینند، اگر بچه های خیلی کوچک هم در جمع 
وجود داشته باشد، باید از صندلی های مخصوص کودکان 

استفاده کنید.
۲( تعیین کنید که چه تعداد از میهمانان می نشینند. برای 
راحتی بیش��تر پدر و مادرها بهتر است پیش فرزندان شان 
بنشینند.برای میهمانی های بزرگ باید ببینید چه کسانی 

بهتر با هم ارتباط دارند و آن ها را پیش هم بنشانید. 
۳( تصمیم بگیرید که می خواهید از رومیزی استفاده کنید 
یا خیر. اگر رومیزی تان س��فید و جنس آن لیز باشد، الزم 
است زیر آن حتما چیزی بیاندازید که روی میز لیز نخورد. 
رومیزی باید تقریب��ا به اندازه ۳0 س��انتیمتر از میز آویزان 

باشد. اگر شام تان بوفه است، رومیزی باید تا زمین باشد.
۴( وقتی رومیزی را تنظیم کردید، می توانید میز را بچینید. 
با تا کردن دستمال ها شروع کنید و آن ها را در وسط جای 

نشستن هر میهمان قرار دهید.
5( چنگال بزرگ را در سمت چپ دستمال و چنگال کوچک 

ساالد را در سمت چپ چاقوی بزرگ قرار دهید.

۶( یک بش��قاب مخصوص ساالد در س��مت چپ چاقوها 
بگذارید.

۷( یک چاقو در سمت راس��ت دستمال بگذارید طوری که 
قسمت برش دهنده آن به سمت بشقاب باشد. اگر غذایتان 
اس��تیک یا مرغ اس��ت، می توانید از چاقوی اس��تیک هم 

استفاده کنید.
۸( اگر سوپ وساالد هم دارید تعداد قاشق هایی که روی میز 
می گذارید باید دو عدد باشد. قاشق کوچک دسر خوری باید 
در سمت راست چاقو و قاشق س��وپ خوری باید در سمت 
راست قاشق دسرخوری باش��د. همچنین می توانید قاشق 

دسر خوری را درست موقع سرو دسر روی میز بگذارید.
 ۹( بش��قاب نان را ب��ا یک چاقوی ک��ره خ��وری در فاصله

 5 سانتیمتری باالی چنگال ها بگذارید.
10( لیوان آب را در فاصله 5 س��انتیمتری ب��االی چاقوها 
بگذارید. در س��مت راس��ت این لیوان می توانید نوشیدنی 

را قرار دهید.
11( اگر قهوه یا چای هم س��رو می کنید، ی��ک فنجان در 
سمت راست همه این وس��ایل و یک قاشق چای خوری در 

سمت راست فنجان قرار دهید.

نکاتی برای میز شام 

تزیین غذا ؛ تزیین سفره شام
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 آگهي مناقصه عمومی داخلی 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ توزیع شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف 
دفترچه

مهلت تهيه 
دفترچه

تاریخ برگزاری 
مناقصه

ساعت 
برگزاري

مبلغ ضمانتنامه 
شركت در مناقصه

1 

چاپ ، بسته بندي 

و توزیع قبوض برق 

مشتركين عادی  و 

دیماندی  

125/000/000 ریال10صبح92/72/476621392/12/061392/12/181392/12/18

شــركت تـوزیـع بـرق شهـرسـتـان اصفهـان در نظـر دارد  : كاالوخدمات مورد نياز خودبه شرح ذیل را باسـتـناد قانون برگـزاري 
مناقـصات و آئـين نامه معـامالت شركت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

پيشـنهاد دهندگان ميتوانند اسـناد مناقصـه  را از تاریـخ    06 / 12 /1392 از طریق مراجعه حضوری بـه  واحد مناقصات 
 این شركت یا از طریق سـایتهای زیر دریافت و حداکثر  تا س�اعت  10 صبح روز  يکش�نبه 92/12/18 به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسی- خيابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تداركات تحویل یا 

ارسال نمایند. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائيد.
  http://tender.tavanir.org.ir                                                                                                                                               :سایت  اینترنتي معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir                                                                                                                                      :    سایت  اینترنتي پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس
 http://eepdc.ir                                               :سایت  اینترنتي شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در قسمت پرسش وپاسخ به آدرس
جهت خريد اسناد مناقصه: مبلغ 200/000  ريال به حساب جاری سپهر  0101853651005 بانك صادرات شعبه مركزي بنام 

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فيش مربوطه داخل پاكت قرارداده شود.
 مبلغ و ن�وع تضمين ش�رکت در مناقصه: مبلـغ تضمين طبـق جدول فـوق می توانـد بصـورت ضمانتنامه معتبـر بانكي 
 یا ضمانت نامه هاي صادره از طرف مؤسسـات مالي اعتباري مورد تأئيد بانك مركزي و معتبر براي مدت سه ماه و قابل تمدید 
به درخواسـت شـركت توزیع برق شهرسـتان اصفهان و یا بصورت فيش بانكي واریز شـده به حس�اب جاری سپهر شماره 

0102425692008 نزد بانك صادرات شعبه مير و یا بلوكه مطالبات باشد.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقاً ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. 
* سایر اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

* پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد ميباشد. 

* شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
* هزینه درج آگهي مناقصه بعهده برنده یا برندگان مناقصه مي باشد.
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