
7 عاملی که در تحویل آب به کشاورزان اصفهانی برای کشت پاییزه
مزه غذا معجزه 
می کنند

صنایع در پرداخت خسارت به کشاورزان سهیم شوند
 قیمت   مبل در استان

4 نوسان  نداشت 
ظرفیت والیبال اصفهان در کشور 

کم نظیر است 6 3
8

 رانندگان ،غذا و پوشاک کافی
 همراه داشته باشند
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خداحافظی با سیب زمینی 
3000 تومانی

دبیر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان چیپس 
و اس��نک ایران از حذف تعرفه واردات سیب زمینی خبر 
داد.علی ش��ریعتی با اش��اره به این که براس��اس مصوبه 
 جدید هیات دولت تعرفه واردات س��یب زمینی از 75 به

 4 درصد کاهش یافت، گفت: پیش بینی می شود با عرضه 
سیب زمینی های احتکار شده توسط ...

 اهدای جایزه باروت خیس
 به اشتون

 مرغ در شب عید
 گران نمی شود

رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین با بی��ان این که 
 س��ال آینده نمایش��گاه نقض حق��وق بش��ر دولت های

 اروپای��ی را برگ��زار خواهی��م ک��رد گف��ت: تریب��ون 
اروپای��ی سیاس��تمداران  اگ��ر  ت��ا   می دهی��م 

 توانستند، از اقدامات ضدحقوق بشری خود دفاع کنند. به 
 نقل از پایگاه اطالع رسانی بسیج، سردار محمدرضا نقدی

 رییس سازمان بسیج مستضعفین که بعد از اهدای جایزه 
باروت خیس به خانم کاترین اشتون و خانم کرون برگ در 

جشنواره رهاورد سرزمینی های...

مدیرعام��ل اتحادی��ه سراس��ری مرغ��داران گوش��تی 
 کش��ور با اش��اره به این که قیمت هر کیلو مرغ در مراکز

 خرده فروش��ی ۶۶۰۰ تومان اس��ت، گفت: بهای مرغ در 
آستانه شب عید دستخوش تغییرات آن چنانی نمی شود. 
 همایون دارابی اظهار داشت: خوشبختانه علی رغم تمامی

 فراز و نشیب های موجود و عدم صرفه اقتصادی...

4
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 خرید پیراشکی یا 
دانلود غیرمجاز سریال!

خشایار الوند معتقد است مردم حاضرند پیراشکی 3 هزار تومانی بخرند اما 
سریال های شبکه نمایش خانگی را نخرند و آن را به طور غیرمجاز دانلود کنند.

خشایار الوند فیلمنامه نویس با بیان این مطلب که این روزها مشغول نگارش 
دو مجموعه »پایتخت 3« و »شوخی کردم« است، گفت: در این روزها مشغول 

5نگارش متن سریال نوروزی »پایتخت« هستم و ...
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 آرامش طرح بهاری
 در 300 بقعه متبرکه

حجت االس��الم رضا صادق��ی مدی��رکل اوقاف و 
ام��ور خیریه اس��تان اصفهان در نشس��ت خبری 
خود در جمع خبرنگاران با اش��اره به طرح آرامش 
بهاری همزمان با سراس��ر کش��ور  از 28 اس��فند 
92 ت��ا 15 فروردی��ن ماه س��ال 93 ، گف��ت: این 
 برنامه در 3۰۰ بقعه متبرکه اس��تان در ایام نوروز 
 برپا اس��ت.وی با بیان این که  ایام ن��وروز مصادف
  با سالروزش��هادت حض��رت فاطمه )س(اس��ت،
 افزود: مراسم سوگواری یاس نبوی در بقاع متبرکه

  و تروی��ج فضایل فاطم��ی و نیز مراس��م عزاداری 
 ویژه بان��وان و آقای��ان در صبح و بع��د ازظهر اجرا 

می شود. 
 مدیرکل اوق��اف و  ام��ور خیریه اس��تان اصفهان 
 در راستای اجرای هرچه باش��کوه تر طرح آرامش
  بهاری از برگزاری دوره های آموزش��ی و توضیحی

 برای هی��ات  امن��ای امام��زادگان در پنج منطقه 

ش��مال، غرب، ش��رق، جنوب و مرکز استان خبر 
 داد و تصریح کرد: این دوره های آموزشی با حضور

 هی��ات امن��ا و خادمی��ن آس��تان های مقدس و 
 مسوولین مراکز فرهنگی  قرآنی بقاع متبرکه برگزار 

می شود.
وی با بیان این که 3۰۰ س��تاد آرام��ش بهاری در 
سطح بقاع متبرکه تشکیل شده است، گفت: اعضای 
این ستاد متشکل از افرادی همچون هیات  امنای 
امامزادگان،مس��وولین فرهنگی و قرآنی و فعاالن 
مذهبی  هستند. صادقی با اش��اره به مراسم ویژه 
س��ال تحویل با برگزاری هفت س��ین فاطمی در 
امامزاده محسن، زینبیه و شاه میر حمزه بیان کرد: 
هدف از برگزاری این مراسم تبدیل بقاع متبرکه به 
قطب فرهنگی، ترویج س��نت های اصیل اسالمی 
 در ن��وروز باس��تانی و خدمت رس��انی مطلوب به

 زایران است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان : در نوروز
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فرماندار تهرانصدای پای بهار/ زندگی هنر بافتن پارچه ای زیباست، زندگی دوختن شادی هاست و به تن کردن پیراهن گل دار امید، روح سر سبزی را باید در خویش دمید
به دو كانديدا تذكرداد
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مودیان محترم مالیاتی
 آیا می دانید

 حداکثر تا پایان اسفند ماه 
 www.tax.gov.ir سال جاری فرصت دارید با مراجعه به سامانه

نسبت به ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی اقدام نمائید.
جهت دریافت مبانی و دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون 

 مالیاتهای مستقیم به سامانه اطالع رسانی
 www.isf-maliat.ir مراجعه نمائید.

 اداره روابط عمومی   امور مالیاتی استان اصفهان

نوبت دوم 

ادامه در صفحه 3



اخبار کوتاهيادداشت

 تقدير رهبری از کشتی گیران
 و مربیان تیم ملی کشتی آزاد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پی قهرمانی 
مقتدرانه تیم ملی کش��تی آزاد ایران در رقابت ه��ای جام جهانی در 
امریکا، با صدور پیامی از کش��تی گیران و مربیان تیم ملی کش��تی 

آزاد تقدیر کردند.
 به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم رهب��ری، در پی 
 قهرمان��ی مقتدران��ه تیم مل��ی کش��تی آزاد ای��ران در رقابت های

 جام جهانی در امریکا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی با صدور پیامی از کش��تی گیران و مربیان تیم ملی کشتی 

آزاد تقدیر کردند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
از کش��تی گیران، مربیان و سایر دس��ت اندرکاران تیم ملی کشتی 
آزاد کش��ور عزیزمان ایران، که با تالش خود دل ملت را شاد کردند 

تشکر می کنم.

 شناسايی و احیای موقوفات
 از مهمترين وظايف اوقاف است

امام جمعه اصفهان گفت: یکی از مهمترین وظایف اوقاف، شناسایی و 
احیای موقوفات بوده و اوقاف باید این مساله را مورد توجه قرار دهد.

 آیت اهلل سید یوسف طباطبائی نژاد در جمع مدیرکل و معاونان اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهارداشت: متاسفانه در ادوار 
گذشته بسیاری از موقوفات استان به دست متصرفین افتاده و حتی 
برای آنان توانسته اند اسنادی را صادر کنند بنابراین این وظیفه اداره 

اوقاف بوده که آنان را شناسایی و اقدام به اجرای نیات واقفان کنند.
وی احیا و شناسایی موقوفات را کار بسیار عظیم دانست و افزود: باید 
در صدد تشکیل شعبه حقوقی مجزا برای پرونده های اوقافی باشیم 
زیرا حجم کار حقوقی موقوفات بسیار زیاد بوده و باید احیا و شناسایی 

موقوفات با سرعت و در اسرع وقت انجام گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری روابط عمومی هر سازمان را امین آن 
دستگاه دانست و بیان کرد: روابط عمومی به عنوان امین هر سازمان 

و اداره ای وظیفه اطالع رسانی درونی و بیرونی را دارد.
وی تصریح ک��رد: باید با اطالع رس��انی صحیح  م��ردم را در جریان 
اقدامات اجرا ش��ده داخل س��ازمان قرار دارد و در موازی آن نظرات 
و دیدگاه ها را به گوش مسووالن رس��اند تا بتوانیم به صورت بهینه 

طرح های سازمان را اجرا کنیم.

 تداوم اقتدار نظام در گروی
 پیروی از اهل بیت )ع( است

مس��ئوول نمایندگی ولی فقیه س��پاه چهارمحال و بختیاری گفت: 
حفظ س��ربلندی و اقتدار نظام در گرو زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
شهدا و توجه خواص به قرآن، اهل بیت )ع(و اطاعت محض از والیت 

فقیه است.
 حجت االسالم کریم سرافراز در همایش بصیرتی فرماندهان سپاه در 
استان، اظهار داشت: باید فرصت طالیی حضور در مسوولیت ها را قدر 
بدانیم و خدمت صادقانه به مردم و نظام جمهوری اس��المی ایران را 

سر لوحه کار خود قرار دهیم. 
وی بر ضرورت تجهیز مسووالن و فرماندهان سپاه به وسایل روز برای 
مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: کارآمدی، صداقت و تعصب محور 
بودن در امورات سپاه و عمق بخشی به فعالیت ها کارایی ما را در سال 

جدید مضاعف می کند.
سرافراز با اش��اره به جایگاه کنونی ایران اس��المی در جهان، گفت: 
افتخار، س��ربلندی، ع��زت و کرامت این مملکت به برکت توس��ل و 
تمس��ک به اهل بیت)ع( و قرآن، نعمت والیت و رشادت و ایثارگری 

شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.
مسوول نمایندگی ولی فقیه سپاه چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: حفظ این سربلندی و اقتدار در گرو زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
ش��هدا و توجه خواص به قرآن و اهل بیت و اطاعت محض از والیت 
فقیه است. وی تصریح کرد: سال گذشته سپاه استان، بهترین عملکرد 

در اطاعت از امر ولی امر مسلمین را داشت.

مجلس در صیانت از حقوق مردم 
درايت به خرج داد

رییس مجلس گفت :مجلس شورای اسالمی در سال ۹۲ در صیانت 
از حقوق مردم درایت به خرج داد.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی پارلمانی 
با اش��اره به گزارش کمیس��یون اصل ۹0 مجلس در مورد وضعیت 
خودروهای وارداتی اظهار داشت: از کمیسیون اصل ۹0 که گزارش 
دقیق و به موقع��ی را ارایه دادند، تش��کر می کنی��م و از بخش های 
مختلف می خواهیم که نظرات و پیشنهادات کمیسیون را مورد توجه 

قرار داده و در اصالح وضع خودروسازی تالش کنند.
وی همچنین تصریح کرد: به دلیل این که ما در این هفته و به منظور 
بررسی الیحه اصالح قانون مالیات ها سه جلس��ه متمرکز داشتیم، 
عمال کار زیادی را در این هفته بر دوش نمایندگان مجلس گذاشتیم، 
بنابراین جلس��ه علنی مجلس در روزهای سه ش��نبه و چهارشنبه 
تشکیل نمی شود.  رییس مجلس ادامه داد: از نمایندگان سپاسگزاری 
می کنیم که با منظم کردن برنامه های خود کمک کردند تا س��ه روز 
پشت سر هم جلسه علنی داشته باشیم چرا که براساس آیین نامه ما 

باید به همین نحو عمل می کردیم.

رسول ياحی معاون سیاسی امنیتی 
استاندار اصفهان شد

با حکم وزیر کش��ور و به پیش��نهاد اس��تاندار اصفهان و در حاشیه 
برگزاری جش��نواره ش��هید رجایی رس��ول یاحی به عنوان معاون 

سیاسی امنیتی استاندار اصفهان منصوب شد.
در حاشیه برگزاری جشنواره شهید رجایی برای تجلیل از کارکنان 
نمونه دولتی در استان اصفهان که با حضور کارمندان دستگاه های 
اداری و دولتی استان و استاندار برگزار شد، رسول یاحی با حکم وزیر 
کشور به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان معرفی شد.

انتخاب معاون سیاس��ی امنیتی حدود ش��ش ماه بود که به یکی از 
موضوعات چالشی و در کانون توجه رسانه ها و سیاسیون استان قرار 
گرفته بود که در نهایت بعد از مطرح ش��دن گزین��ه های مختلف از 
سوی محافل سیاسی و رسانه ای ، رسول یاحی که از یادگاران دوران 

دفاع مقدس است به این عنوان منصوب شد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1272 | سه شنبه  27  اسفند 1392 | 16  جمادی االول  1435

2
ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح قانون بخش تعاون رفع شد

نمایندگان مجلس شورای اس��المی ایرادات ش��ورای نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون بخش تعاونی 
 اقتصاد را رفع کردند. در جلسه علنی مجلس ش��ورای اس��المی نمایندگان با رفع ایراد شورای نگهبان به
 ماده ای از این طرح شرایط اعضای هیات مدیره، هیات رییسه، مدیرعامل و بازرسان تعاونی ها را اصالح کردند.
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تعیین مجازات  متخلفان 
ايصال مالیات مؤديان

 لغو ديدار سران عرب 
با  اوباما

مجلس مصوب کرد هر ش��خص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این 
قانون مکلف به کس��ر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر اس��ت در صورت تخلف از 
انجام وظایف مقرر، عالوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات 
خواهد داشت، مشمول جریمه می شود.نمایندگان مجلس شورای اسالمی این 
الیحه را پس از بحث و بررس��ی به تصویب رساندند.به موجب مصوبه مجلس، 
در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اش��خاص حقوقی و در سایر شرکت ها 
مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت 
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی 
به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کس��ر یا وصول یا 
ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی 
مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن ها به 

شخص حقوقی نیست.

سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مخالفت با سیاست های 
قطر دیدار خود را با رییس جمهوری امریکا لغو کردند.

منابع دیپلماتیک کش��ورهای حاشیه خلیج فارس در واش��نگتن اعالم کرد: 
رهبران عضو کش��ورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس دیدار با باراک اوباما 

رییس جمهوری امریکا را لغو کردند.
این اقدام در اعت��راض به موضع قطر که خارج از چارچوب ش��ورای همکاری 
خلیج فارس عمل می کند اتخاذ ش��ده است. قرار بود س��ران عضو این شورا 
 روز جمع��ه ۲8 م��ارس )8 فروردین( با ریی��س جمهوری امری��کا در ریاض

 دیدار کنند.
این منابع افزودند: سیاست قطر طی س��ال های اخیر به انزوای این کشور در 
جهان به ویژه کشورهای حاش��یه خلیج فارس منجر ش��ده و گفته می شود 

سیاست های این کشور به امنیت خلیج فارس آسیب می رساند.

مشاور بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: ما نباید زلف 
اقتصاد کشور را به زلف کشورهای غربی گره بزنیم، هرگز این 
گره زدن ها و دست دراز کردن ها به سوی مستکبران کشور 
را به سمت توسعه نمی برد.حسین روحانی پیرامون دغدغه 
و نگرانی رهبر معظم انقالب درباره موضوع فرهنگ و تاکید 
ایشان بر موضوع تحقق اقتصاد مقاومتی در جمع مسووالن 
نظام اظهار داش��ت: همان طور که بر همگان مشخص است 
بحث فرهنگ و عملکرد فرهنگی به یکی از محورهای نگرانی 
رهبر معظم انقالب تبدیل ش��ده  اس��ت.وی بیان داش��ت: 
وقتی صحبت از فرهنگ و چالش ها و نگرانی های حاصل از 
 آن می کنیم، باید در نخس��تین اقدام سمت نگاه ها به سوی 
ارگان ه��ا و نهاد های فرهنگ��ی مربوطه و ذی ربط کش��ور 
معطوف ش��ود که ش��امل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم است.مشاور سیاسی 
بسیج دانشجویی دانش��گاه اصفهان تصریح کرد: متاسفانه 
عزل و نصب های افراط گونه  و گمارده شدن برخی از فعاالن و 
چهره های فتنه88 در ارگان های فرهنگی کشور نگرانی های 
جدی  میان فعاالن و دلس��وزان انقالب اس��المی به وجود 
آورده است.وی افزود : با توجه به چنین وضعیتی بر وفاداران 
و دلسوزان نظام فرض است که ش��رایط را  برای اجرای یک 
فرهنگ موثر انقالبی � اسالمی در سطح جامعه فراهم کنند.

رییس جمهور امریکا در واکنش ب��ه رای مردم کریمه برای 
الحاق به روسیه، گفت: همه پرسی و الحاق کریمه به روسیه 
را به رسمیت نمی شناسیم.روسای جمهور امریکا و روسیه 
بعد از همه پرسی شبه جزیره کریمه ور ای مردم این منطقه 
برای الحاق به روسیه در ارتباط تلفنی با یکدیگر گفت وگو 
کردند.ب��اراک اوباما پ��س از برگزاری همه پرس��ی کریمه، 
خطاب به رییس جمهور روس��یه گفت: همه پرسی کریمه 
ناقض قانون اساس��ی اوکراین اس��ت و تحت فشار دخالت 
 نظامی روسیه انجام شده است. رییس جمهورامریکا در این 
گفت وگو به پوتین یادآور شد که امریکا هرگز این همه پرسی 
را به رسمیت نمی شناس��د.کاخ سفید نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد: واش��نگتن بار دیگر بر نقض حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی اوکراین از سوی روس��یه تاکید دارد و آماده است در 

همکاری با اروپایی ها هزینه بیشتری به مسکو اعمال کند. 
 والدیمی��ر پوتی��ن نی��ز در این گف��ت وگو اظهار داش��ت: 
همه پرسی ش��به جزیره کریمه قانونی، مش��روع و مطابق 

قوانین بین المللی بوده است. 
در پی ش��مارش نیمی از آرای ریخته شده به صندوق ها در 
همه پرس��ی بحث برانگیز کریمه، مقام های انتخاباتی اعالم 
کردند که بیش از ۹۵ درصد رای دهندگان به نفع پیوستن به 

روسیه رای داده اند.

نماین��دگان مجلس در الیح��ه اصالح قان��ون مالیات های 
مستقیم مصوب کردند که واحد بازرسی مالیاتی در سازمان 
امور مالیاتی کشور ایجاد ش��ود. نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در نشس��ت علنی پارلمان و در ادامه بررسی الیحه 
اصالح قانون مالیات های مس��تقیم بند 48 را پس از بحث 
و بررسی به تصویب رس��اندند.به موجب مصوبه مجلس، به 
منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و 
مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، 
واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور 
مالیاتی کشور ایجاد می شود.طبق مصوبه خانه ملتی ها، واحد 
مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
یا اش��خاص مجاز از طرف وی، نس��بت به اعزام هیات های 
بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل 
می ش��ود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالی��ت مؤدی و محل 
نگهداری دفاتر، اس��ناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و 
مکانیزه اقدام می کند و تمام دفاتر، اسناد و مدارک، اطالعات 
و س��وابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا 
در صورت لزوم با ارایه رس��ید آن ها را به اداره امور مالیاتی 
ذی ربط انتقال می دهد.مجلس اداره امور مالیاتی ذی ربط را 
مکلف کرد دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف 

دو هفته به مؤدی عودت کند.

    امام جمعه موقت اصفهان گفت: جریاني به دنبال ضربه زدن 
به دولت یازدهم است و دولتمردان باید نسبت به این موضوع 
حساسیت داشته باشند.حجت االس��الم محمدتقي رهبر ، 
پیرامون دغدغه هاي رهبر معظم انق��الب در حوزه فرهنگ 
اظهار داش��ت: مقام معظم رهبري بارها درخصوص مسایل 
فرهنگي هشدار داده اند و دولت یازدهم نیز باید به این موضوع 
توجه کند.وي با بیان این که مسوولین فرهنگي دولت باید در 
عمل فرمایشات مقام معظم رهبري را اجرا کنند، تصریح کرد: 
در حالي که دولت از آزادي مطبوعات صحبت به میان مي آورد 

اما انتقادات درباره توافق ژنو را نمي پذیرد.
امام جمعه موقت اصفهان بیان ک��رد: وزیر فرهنگ از آزادي 
صحبت مي کند در حالي که درد مردم، گراني است و مشکالت 

اقتصادي زندگي مردم را دچار مشکل کرده است.
وي با توضیح این که یک جریان انحرافي در دولت یازدهم به 
دنبال ضربه زدن به ارزش ها است، گفت: دولتمردان باید به 
این موضوع توجه کنند که جریان انحرافي در دولت قبل نیز 
مشکالت زیادي را به وجود آورد و در نهایت دولت دهم ضربات 
زیادي را متحمل شد.رهبر خاطرنشان کرد: دولت باید مساله 
جریان انحرافي را جدي بگیرد و عالوه بر آن، صاحبان قلم نیز 
نباید ساکت باشند و با شجاعت انتقاد کنند چرا که سکوت در 
قبال این موضوع باعث نفوذ جریان انحرافي در دولت مي شود.

سیاست خارجی مجلسبسیج دانشگاهی وحدت

گره زدن اقتصاد کشور به 
غرب پیشرفت نمی آورد

 همه پرسی کريمه را
 به رسمیت  نمی شناسیم

واحد بازرسی مالیاتی 
ايجاد می شود

در عمل بايد مطیع 
رهبر معظم انقالب باشیم
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رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان این که س��ال آینده 
نمایشگاه نقض حقوق بش��ر دولت های اروپایی را برگزار خواهیم 
 کرد گف��ت: تریب��ون می دهیم ت��ا اگ��ر سیاس��تمداران اروپایی

  توانس��تند، از اقدام��ات ضدحق��وق بش��ری خ��ود دف��اع 
کنند.

 به نقل از پایگاه اطالع رس��انی بس��یج، س��ردار محمدرضا نقدی
  رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین که بعد از اه��دای جایزه

 باروت خیس به خانم کاترین اشتون و خانم کرون برگ در جشنواره 
رهاورد سرزمینی های نور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر سخن 
 می گفت، با عرض و س��الم و احترام به س��احت مقدس ش��هدای

 انقالب اس��المی گفت: خط سرخ ش��هادت همواره رسواگر نفاق 
 بوده اس��ت و ش��هدای ما با خ��ون خود نفاق دش��منان را رس��وا 

کرده اند.
وی ب��ا بی��ان این که خون س��رخ ش��هدا پ��رده از تزوی��ر و ریای 
جهان خواران مستکبر برداشت، تصریح کرد: امروز مردم ما و زایران 
راهیان نور با اهدای جایزه باروت خیس به رسواهای زمان، هدیه ای 

را به بشریت اهدا کردند.
 نق��دی با تاکی��د بر این ک��ه چه��ره ریاکاران��ه  تزویر دش��منان
 مل��ت ای��ران در مقابل ش��هدا ف��رو ریخته اس��ت، خاطرنش��ان

 

 ک��رد: آن ها بعد از مقاومت ش��هدا ک��م آورده اند و ب��رای متوقف
  ک��ردن انق��الب اس��المی دس��ت ب��ه اقدام��ات تروریس��تی 

زدند.
رییس سازمان بسیج مس��تضعفین با گرامیداش��ت یاد و خاطره 
شهید دیالمه و 17هزار شهید ترور گفت که شهدای ترور مدعیان 

جهانی را رسوا کردند.
 وی اف��زود: ش��هدای م��ا در مقاب��ل زیاده خواهی ه��ا و تزوی��ر 
 دش��من صف آرای��ی کردن��د و مردان��ی چ��ون ش��هید کاوه که
 پ��درش در این ایام ب��ه او پیوس��ت و زنانی چون فوزیه ش��یردل
  ک��ه در پ��اوه حماس��ه آفریدن��د، موج��ب شکس��ت دش��من

 شدند.
 س��ردار نق��دی در ادام��ه به ت��الش دش��منان انقالب اس��المی
  برای متهم کردن ایران به نقض حقوق بش��ر اش��اره کرد و گفت:

 این خان��م اش��تون ک��ه نماین��ده درب��اری رژیم س��لطنتی در 
 اتحادیه اروپاس��ت به ج��ای پاس��خگویی به اعم��ال ضد حقوق

 بش��ری انگلیس و دیگر دول اروپایی، ایران را به نقض حقوق بشر 
متهم می کند و از حقوق بشر حرف می زند که از طنزهای روزگار 

است.
وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه دول اروپای��ی پرون��ده س��یاهی در بحث 

 حقوق بش��ر دارن��د، خاطرنش��ان کرد: کش��تار سیاه پوس��تان و
 برخورده��ای غیرانس��انی با ملت ه��ا حاصل رفت��ار دول اروپایی

 است؛ هرکجا کشتاری وجود دارد رد پای دول اروپایی و از جمله 
رژیم استعماری انگلیس به چشم می خورد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اش��اره به جنگ جهانی اول 
خاطرنشان کرد: س��وال ما این است که چه کس��ی یا  چه کسانی 
جنگ جهانی اول را به راه انداختند و موجب کشته شدن 70میلیون 

انسان شدند.
 نقدی در ادام��ه به م��وارد دیگری از نقض حقوق بش��ر توس��ط 
 دول اروپایی اش��اره ک��رد و درباره اه��دای جایزه ب��اروت خیس

  توس��ط زای��ران راهی��ان نور ب��ه کاتری��ن اش��تون و کرونبرگ، 
زای��ران و  م��ردم   گف��ت: 

 راهیان ن��ور این جای��زه را به 
آن ها دادند ت��ا بگویند باروت 
شما نم کش��یده است و کاری 
نمی توانی��د بکنید اما مس��اله 
به این ج��ا ختم نخواهد ش��د 
و م��ا در س��ال ۹3 نمایش��گاه 
ب��زرگ نق��ض حق��وق بش��ر 
توس��ط دول اروپای��ی را برپ��ا 
خواهی��م ک��رد و از هم اکنون 
که س��ال ۹۲ اس��ت به سران 
اتحادیه اروپا،  سیاس��تمداران 
اروپایی و به با اس��تعدادترین  
رس��انه های اروپایی می گوییم 
 ک��ه م��ا آماده ایم تریب��ون در

  اختیارت��ان قرار بدهی��م تا در 
 ای��ن نمایش��گاه اگ��ر توانس��تید از حق��وق بش��ر خ��ود دف��اع

 کنید.
 وی با بی��ان ای��ن ک��ه  امری��کا و دول اروپایی برای حقوق بش��ر

  هی��چ احترامی قایل نیس��تند ام��ا در عی��ن حال وقت��ی خون 
 از بین��ی یک مخال��ف نظ��ام جمهوری اس��المی ای��ران می آید 
 پش��ت تریبون ها صف می بندند تا ایران را محک��وم کنند، افزود: 
 ما به ش��ما می گوییم به جای اطاع��ت از طاغ��وت از خدا اطاعت

 کنید. 
 م��ا می گوییم ظل��م نکنید، کش��تار نکنی��د ما حرفم��ان همین 

است.
نقدی در ادامه به کشتار مسلمانان در فلسطین اشاره کرد و افزود:  
امام فرمود راه قدس از کربال می گذرد و امروز هم ما می گوییم که 
 راه شهدای ما در ش��لمچه به پایان نرسیده اس��ت و نه تنها ملت 
مس��لمان ایران بلکه تمام ملت های آزاده آماده اند این راه را ادامه 

بدهند.
رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین در پایان با تاکید بر استمرار 
راه شهدا توسط نس��ل های آتی انقالب گفت: جوانان ما راه شهدا 

را ادامه خواهند داد.

سردار نقدی در مراسم جايزه باروت خیس:

بسیج ،نمايشگاه حقوق بشر اروپايی را برگزار می کند

شمارحافظان قرانی پلیس را اهدای جایزه باروت خیس به اشتون
به تعداد شهدا می رسانیم

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: تعداد حافظان 
یک جز قرآن اعضای نیروی انتظامی اس��تان تاکنون س��ه 
 هزار و 400 نفر است که چش��م انداز ما افزایش این تعداد به 
۲3 ه��زار و ۵00 نفر یعنی ب��ه تعداد ش��هدای اصفهان در 
جنگ تحمیلی اس��ت.عبدالرضا آقاخانی در نشست خبری 
و ارایه گزارش عملکرد 11 ماهه اخیر نیروی انتظامی استان  
اصفهان در س��ال جاری گفت: 8۵ درصد از جرایم خش��ن 
کشف ش��د و در این مقوله با کاهش 10 درصدی )نسبت به 
سال گذشته( روبه رو بوده  ایم.وی با بیان این که در کشفیات 
سرقت، افزایش 1۹ درصدی داشته ایم، اظهار داشت: کشف 
مواد مخدر نیز افزایش 6۵ درصدی داش��ته اس��ت.فرمانده 
نیروی انتظامی استان اصفهان افزود: در سال جاری 3۵ تن 
مواد مخدر در سطح استان کش��ف و ضبط شده است.وی با 
تصریح بر این که در سال 13۹۲ بالغ بر دو میلیون لیتر مواد 
سوختی کشف شده، گفت: تعداد ش��ماره تلفن های گرفته 
شده با 110 و 1۹7 به ترتیب دو میلیون و چهار هزار تماس و 

هفت هزار تماس بوده است.
     اصفهان رتبه نخس�ت کاه�ش تصادفات فوتی 

کشور را از آن خود کرد
 فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان با اشاره به این که 
بر اساس قول های داده شده  در این استان  تصادفات فوتی 
کاهش 1۵ درصدی داش��ته، اظهار داشت: در این خصوص 
رتبه نخست کشوری را از آن خود کرده ایم.وی ادامه داد: در 
11 ماهه اخیر، 7۵ عنوان طرح عملیاتی و میدانی اجرا شده 
است.آقاخانی همچنین اشاره ای به چهارشنبه پایان سال کرد 
و گفت: با این که هیچ اعتقادی به این سنت نداریم اما تا زمانی 
که مشکلی برای امنیت و آرامش کلی جامعه پیش نیاید، با 
کسی کاری نداریم.فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان 
در مورد 11 اولویت کاری این نیرو در سال آینده تصریح کرد: 
مبارزه با سرقت های خرد، س��ارقان به عنف، افزایش 80 تا 
8۵ درصدی تمامی کش��فیات ) اعم از خشن و غیر خشن(، 
 مبارزه ب��ا توزیع کنندگان خ��رد مواد مخ��در در محالت و 
توزیع کنن��دگان کالن ، مبارزه با معت��ادان ولگرد ) با طرح 
آرامش پنج(، مبارزه همه  جانبه با مفسدان اقتصادی، مبارزه 
با اراذل و اوباش در سه س��طح ) یک، دو و سه(، ساماندهی 
امور ترافیکی، ارتقای تعالی رفتارهای س��ازمانی کارکنان و 
آمورش چهره ب��ه چهره، توجه به امور پژوهش��ی در نیروی 
انتظامی و برگزاری جلسات مس��تمر برای جرایم خاص از 

جمله این موارد است.

ناجا؟

آن ها بعد از 
مقاومت شهدا 

کم آورده اند
 و  برای 

متوقف  کردن 
انقالب اسالمی 

دست به 
اقدامات

  تروريستی 
زدند



 21 هزار عدد مواد محترقه غیر مجاز 
در اصفهان کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: با تالش ماموران این فرماندهی بیش 
از 21 هزار عدد مواد محترقه پر خطر کش��ف شد.  سرهنگ حسن یاردوستی 
افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی در بازرس��ی از دو واحد صنفی، تعداد 
س��ه هزار و 100عدد انواع مواد محترقه پرخطر و غیر مجاز را کشف و دو نفر را 
دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان گفت: در عملیاتی دیگر 
ماموران انتظامی این شهرستان موفق ش��دند از دو دستگاه خودرو تعداد 18 
 هزار و 650 عدد مواد محترقه خطرناک کش��ف کنند.وی با اش��اره به تحویل 
دستگیر شدگان به مقام قضایی، از شهروندان درخواست کرد که توصیه های 

پلیس در خصوص حوادث چهارشنبه آخر سال را جدی بگیرند.

 پیش بینی بیمه حوادث شناور
 برای کلیه میهمانان نوروزی

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: بیمه حوادث شناور 
برای کلیه میهمانان نوروزی پیش بینی شده اس��ت تا در صورت بروز حوادث 
احتمالی و غیرمترقبه به مدد همکاران بیاید.، فرشید سیاری مدیرکل تعاون 
 و پش��تیبانی وزارت آموزش و پرورش در مراس��م رونمایی از امکانات اسکان

 نوروز 93 در محوطه سازمان میراث فرهنگی، صنایع  دستی و جهانگردی کشور 
گفت: آموزش و پرورش با داش��تن نیمی از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت 
 وظیفه خود می داند با بهره گیری از ظرفیت 180 مرک��ز رفاهی و خانه معلم،

 300 اردوگاه، 50 مرکز تربیت معلم و 10 هزار آموزشگاه شرایط نسبتا مطلوبی 
را برای رفاه فرهنگیان و مسافران نوروزی فراهم کند.سیاری آمار سال گذشته 
مسافران نوروزی را یک میلیون خانوار، 6 میلیون نفر و 14 میلیون نفر روز اعالم 
کرد و از افزایش 10 درصدی س��فرهای نوروزی طی سال 93 خبر داد و گفت: 
20 هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی آماده خدمات رس��انی شبانه روزی به این 
مسافران هستند.مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به بیمه حوادث شناور تصریح کرد: این بیمه برای کلیه میهمانان نوروزی لحاظ 

شده است تا در صورت بروز حوادث احتمالی و غیرمترقبه به مدد آن ها بیاید.

 رانندگان غذا و پوشاک کافی
 همراه داشته باشند

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: رانندگان باید پوشاک و 
غذای کافی برای سفر همراه خود ببرند تا در صورت بروز حادثه مشکلی به وجود 
نیاید. حسین غالمی با اش��اره به وضعیت راه های استان اصفهان اظهارداشت: 
بعضی جاده های استان به گونه ای است که به دلیل بارندگی بسیار لغزنده هستند 

و نیاز است رانندگان احتیاط زیادی داشته باشند.
وی ادامه داد: نزدیک فصل بهار هستیم و وضعیت آب وهوایی به گونه ای است 
که احتمال هر نوع تغییر وضعیت آب و هوایی وجود دارد، احتمال ریزش باران 
و برف بسیار زیاد است و در این شرایط زمانی مسایل ایمنی باید به شدت جدی 

گرفته شوند.
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دمای هوای اصفهان یک تا دو درجه افزایش می یابد
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای بیشتر نقاط استان یک تا دو 
درجه سانتیگراد افزایش می یابد.  نوید حاجی بابایی افزود: حداکثر دمای هوای شهر اصفهان به 15 

درجه سانتیگراد و حداقل دما به سه درجه سانتیگراد می رسد.

3

ادام�ه از صفحه ی�ک- وی از 
گروه 
جمل��ه وی��ژه برنامه ه��ای طرح جامعه

نوروزی آرامش بهاری را برپایی 
30 خیم��ه معرفت با ارای��ه خدماتی همچون مش��اوره 
خانوادگی، پاس��خگویی به مسایل ش��رعی و اعتقادی و 

برپایی غرفه کودکان برشمرد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان با اش��اره 
به همزمانی ایام نوروز باس��تانی ایرانیان با ایام شهادت 
بی بی  دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( گفت: طرح ملی 
سوگواره یاس نبوی در دهه دوم فاطمیه از 10 فروردین 
ماه سال 93 در اغلب بقاع متبرکه سراسر استان برگزار 

می شود.
وی در پای��ان متذکر ش��د: در روز چهارده��م فروردین 
همزم��ان با روز ش��هادت حض��رت فاطم��ه )س( قافله 
عزاداری با حضور هیئات مذهبی در 300 بقعه متبرکه 

برگزار می شود.
 صادق��ی در م��ورد جلب توجه مس��وولین ش��هری به 
نیازمندی های بقاع متبرکه بیان کرد: براساس قول های 
داده ش��ده تعدادی از اعضای شورای ش��هر عضو هیات 
 امن��ای بق��اع متبرکه ش��ده اند ت��ا مش��کالت برطرف

 شود .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت:در سال 
گذشته 10 میلیون نفر زایر از بقاع متبرکه استان اصفهان 
 بازدید کردند که امس��ال به احتمال زیاد شاهد افزایش

 30 درصدی خواهیم بود.
وی با تاکید بر این که 80 درصد از مساجد استان اصفهان 
دارای موقوفه و رقبه نیستند، گفت: باغ مهدی خان تنها 

موقوفه مساجد اصفهان است. 
مدیر کل اواقاق و امور خیریه استان اصفهان با تاکید به  
توجه مسوولین ش��هری به نیازمندی های بقاع متبرکه 
خاطرنشان کرد:100 مشاوره خانواده برای پاسخگویی 
به مسایل دینی و شرعی مستقر می شوند که طالبی که 
تس��لط به زبان خارجی دارند به صورت ویژه در مسجد 

امام )ره( جایگزین می شوند.
وی هدف از برگزاری برنامه های فرهنگی را ترویج وقف 
براساس نیت واقفین دانس��ت و گفت:هدف از برگزاری 
این مراس��م تبدیل بق��اع متبرکه به قط��ب فرهنگی ، 
 ترویج س��نت های اصیل اس��المی در نوروز باستانی و

 خدمت رسانی مطلوب به زایران است.
وی از جمله وی��ژه برنامه ه��ای طرح ن��وروزی آرامش 
به��اری را برپایی 30 خیم��ه معرفت با ارای��ه خدماتی 
همچون مش��اوره خانوادگی، پاس��خگویی به مس��ایل 

 ش��رعی و اعتق��ادی و برپای��ی غرف��ه ک��ودکان عن��وان 
کرد.

مدی��رکل اوقاف و ام��ور خیریه اس��تان اصفهان با اش��اره 
ب��ه همزمانی ای��ام نوروز 
باس��تانی ایرانی��ان با ایام 
ش��هادت بی ب��ی  دو عالم 
حضرت فاطمه زهرا )س( 
گفت: طرح ملی سوگواره 
یاس نب��وی در دهه دوم 
فاطمی��ه از 10 فروردین 
س��ال 93 در اغل��ب بقاع 
متبرکه سراس��ر اس��تان 

برگزار می شود.
وی ادام��ه داد: در روز 
چهارده��م فروردین ماه 
همزم��ان با روز ش��هادت 
حضرت فاطمه )س( قافله 
عزاداری با حضور هیئات 
مذهب��ی در 300 بقع��ه 

متبرکه برگزار می شود.
صادقی بیان کرد: وقف در تمامی زمینه ها از جمله برطرف 
کردن نی��از نیازمندان، زوج های ج��وان، روضه خوانی ها و 
مساجد و برطرف کردن مش��کالت فرهنگی کشور از محل 

عواید موقوفات نقش دارد.
وی همچنین اشاره ای به راه اندازی اوراق وقفی کرد و گفت: 
در این طرح که در اس��تان تهران و فارس در حال اجراست 
قرار است بزرگ ترین بیمارس��تان سرطانی کشور در شهر 

ری ساخته شود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفه��ان همچنین 
گزارش��ی از عملکرد اوقاف در س��ال 92 ارایه داد و افزود: 
 اجرای طرح نش��اط معنوی در 300 بقع��ه ، ضیافت الهی

  در 150 بقع��ه، ط��رح حف��ظ مل��ی ق��رآن و حض��ور 
 17 ه��زار ش��رکت کنن��ده در این ط��رح، برگ��زاری دهه
  کرام��ت و بزرگداش��ت امام��زادگان و نخس��تین کنگره

 بی��ن المللی امام��زادگان ، ط��رح والیت عل��وی و اکمال 
دین نبوی ، بصیرت عاش��ورایی ، پیوند آس��مانی همراه با 
 س��فره عقد و س��الن رایگان، طرح مهر تندرس��تی، طرح 
دس��ت های مهربان از جمل��ه طرح های اجرایی در س��ال 

گذشته بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

آرامش طرح بهاری در 300بقعه متبرکه در نوروز

هدف از برگزاری 
این مراسم تبدیل 

بقاع متبرکه به
 قطب فرهنگی

ترویج سنت های 
اصیل اسالمی 

در نوروز باستانی 
و  خدمت رسانی 

مطلوب به زایران 
است

 افزایش 2۰ درصدي
 کرایه اتوبوس هاي شهر اصفهان

کرایه اتوبوس هاي درون شهري اصفهان با 20 درصد افزایش به تصویب 
17 نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان رسید.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري اصفهان با اعالم این خبر گفت:با 
توجه به این ک��ه تامین هزینه هاي اتوبوس��راني به صورت یک س��وم 
شهرداري، یک سوم دولت و یک سوم مردم مي باشد بنابراین با افزایش 
هزینه ها در س��ال 93 به اجبار باید افزایش به��اي کرایه هاي اتوبوس 
صورت گیرد. مصطفي نوریان افزود: در س��ال آین��ده با افزایش حقوق 
 با حداقل 25 درصد ، قیمت س��وخت ، هزینه هاي تعمیرات و قطعات

 روبه رو هس��تیم لذا مي بایس��ت پیش بیني افزایش کرایه اتوبوس ها 
صورت مي گرفت.  وي از افزایش کرایه اتوبوس هاي درون ش��هري از 
اواخر فروردین ماه سال 93 خبرداد و اذعان داشت:الیحه افزایش کرایه 
اتوبوس ها به تصویب 17 نفر از اعضاي ش��وراي اسالمي شهر اصفهان 
رس��ید و پس از تایید فرمانداري در اواخر فرودین ماه سال 93 اعمال 

مي شود. 

مسووالن سربازان گروگان گرفته شده 
موقتا برکنار شدند

فرمانده مرزبانی ناجا با اعالم خبر سالمت حال مرزبانان گروگان گرفته 
ش��ده از برخورد قضایی با برخ��ی متخلفان و برکن��اری موقت بعضی 
مسووالن مرزبانان به گروگان گرفته ش��ده خبر داد.سردار ذوالفقاری 
در نشست پایان س��ال خود با اعالم خبر س��المت کامل حال مرزبانان 
به گروگان گرفته ش��ده اظهار داش��ت: گرچه اخبار ض��د و نقیضی از 
سالمت مرزبانان گروگان گرفته شده منتشر می شد ولی طبق آخرین 
بررسی های انجام شده گزارش ها حاکی از سالمت کامل مرزبانان در بند 
است.وی با بیان این که اقدامات گسترده و وسیعی برای آزادی این افراد 
از سوی دستگاه های مختلف انجام شده به غفلت مرزبانان در آن نقطه 
اشاره کرد و در ادامه افزود: ما غفلت مرزبانان در آن نقطه را قبول داریم 
و از این رو کسانی که مسوول مستقیم این افراد بودند به صورت موقت 
از سازمان ناجا برکنار شدند و هر فردی به هر اندازه در این رابطه قصور 

داشته مورد تنبیه قرار گرفته است.

 مردم سفارش پاک کردن مرغ
 در مغازه ها را ندهند

مدیرکل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت با توصیه به مردم مبنی 
بر این که به هیچ عنوان س��فارش پاک کردن مرغ در مغازه ها را ندهند 
از نظارت و محدودیت های اس��تفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و 

کالباس در سال 93 خبر داد.
 هدایت حس��ینی مدیر کل نظارت و ارزش��یابی فرآورده های غذایی، 
آرایشی و بهداشت سازمان غذا و دارو در نشست خبری خود با رسانه ها 
با اشاره به این که از س��ال 93 نظارت بر فرآورده های گوشتی از جمله 
خمیر مرغ جدی تر خواهد شد، اظهار داشت: بیشترین درخواستی که 
ما از مردم داریم این اس��ت که به هیچ عنوان تقاض��ا نکنند که مرغ  در 
قصابی ها و یا مرغ فروشی ها پاک شود  زیرا هم اکنون اجزای متعدد مرغ 
نیز به صورت جداگانه عرضه می ش��ود و پاک کردن مرغ باعث می شود 

برخی از اجزای آن در چرخه خمیر مرغ استفاده شود. 
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 www.tax.gov.ir سال جاری فرصت دارید با مراجعه به سامانه

نسبت به ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی اقدام نمائید.
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 مالیاتهای مستقیم به سامانه اطالع رسانی
 www.isf-maliat.ir مراجعه نمائید.

 اداره روابط عمومی   امور مالیاتی استان اصفهان

نوبت دوم 

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه : تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/01/23 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1393/01/24 

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
 WWW. abfaesfahan.ir : شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی  مناقصات

شماره تلفن : 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه لوله گذاری آب را با فهرست بهای سال 1392  معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی رئیس جمهور به پیمانکار 

دارای رتبه بندی و ارزیابی کیفی خدمات مهندسی را به مشاور ذیصالح طبق جدول ذیل واگذار نماید.

 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری
 آب و ارزیابی کیفی مشاوران 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان 

نوبت  اول  
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

برآورد ) ریال ( تضمین ) ریال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

38/000/000756/394/842جاریاصالح و توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان 93-1-4

93-1-5
ارزیابی کیفی ، خدمات مهندسی مرحله سوم ) نظارت کار گاهی و نظارت عالیه ( 

 براجرای قرار داد تامین مالی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی  فاضالب
 شهر اصفهان 

30/000/000/000------عمرانی 



اخبار کوتاهيادداشت

  جلوگیری از هدر رفت آب
 در شرق اصفهان

مدیر آب رسانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در یک 
ماه اخیر 13 مورد عملیات نشت گیری در 11 محل بر روی خطوط 

انتقال هزار میلی متری شرق استان اصفهان اجرا شد.
  ناصر اکبری هدف از اجرای این عملی��ات را جلوگیری از هدر رفت 
آب عنوان کرد و اظهارداشت: به دنبال اجرای این عملیات از حدود 
20 لیتر هدر رفت آب در ثانیه جلوگیری ب��ه عمل آمد که این مهم 
 در شرایطی که استان اصفهان در بحران کم آبی به سر می برد بسیار 

حایز اهمیت است زیرا هر قطره آب باید به خوبی مدیریت شود.
وی با بیان این که اجرای 9 مورد عملیات نشت گیری بدون قطعی آب 
صورت گرفت، خاطرنشان کرد: نشت گیری هایی که بر روی خطوط 
انتقال هزار میلی متری شرق استان انجام پذیرفت 9 مورد آن بدون 
هیچ گونه قطعی بوده که در این عملیات 15 شاخه 7 متر و 15 سانتی 

فوالدی جایگزین لوله بتنی پیش تنیده حادثه دیده شد.

تصمیم گیری برای قیمت جديد نان 
به سال آينده موکول شد

 در حالی که قرار بود س��تاد هدفمندی  یارانه ها برای افزایش قیمت 
نان تا پایان س��ال جاری تصمیم گیری کند هن��وز تصمیمی در این 

زمینه گرفته نشده است.
پیش ازاین عباس قب��ادی، معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از 
احتمال افزایش قیمت نان از ابتدای س��ال 1393 خبر داده و اعالم 
کرده بود که اگر قرار باش��د س��تاد هدفمندی  یارانه ها قیمت نان را 
افزایش دهد این موضوع از فروردین ماه اجرایی می شود.وی تاکید 

کرده بود که تا قبل از فروردین در این باره تصمیم گیری می شود.
مجتبی خس��روتاج، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز اعالم کرده که هن��وز هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت 

نان گرفته نشده است.
به گفت��ه وی در ح��ال حاضر تصمی��م دولت صرف��ا افزایش قیمت 
حامل های انرژی اس��ت و هی��چ صحبتی تا به حال درب��اره افزایش 
قیمت نان نشده است.خسروتاج در پاسخ به سوال ایسنا که آیا دولت 
بنا دارد قیمت نان را در س��ال آینده افزایش دهد؟ خاطرنشان کرد: 
تمام تمرکز دولت روی اصالح قیمت حامل های انرژی بوده و ستاد 

هدفمندی  یارانه ها به موضوع تغییر قیمت نان نپرداخته است.
در این زمینه یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
اعالم کرد که دولت بنا دارد تصمیم گیری برای تغییر قیمت نان را به 
سال آینده موکول کند و هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه به شرکت 

بازرگانی دولتی ایران ابالغ نشده است.

 اقدامات ضربتی ايمن سازی راه ها
 به استان ها رسید 

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد: نتایج بازدید 
ایمنی راه ها ویژه نوروز 93مورد ارزیابی قرار گرفت و اقدامات ضربتی 
ایمن سازی راه ها به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ارسال شد.

عبدالهاشم حس��ن نیا اظهار داش��ت: با توجه به این که انجام بازدید 
ایمنی راه ها به صورت رسمی و نظام مند در سطح وسیعی از راه های 
کش��ور برای اولین بار مدیریت و پیاده س��ازی می ش��ود، لذا پس از 
برنامه ریزی و آم��وزش اولیه  ش��رکت های مش��اور منتخب جهت 
انجام این مهم با ش��رح خدمات مش��خص جهت بررس��ی مجدد و 
تعیین اولویت های ایمن سازی و نگهداری به صورت انجام خدمات 
 کم هزینه زودبازده در طول 26 هزار کیلومتر از راه های کشور انجام 

شد.
وی با بیان این که   26 هزار کیلومتر از راه های کشور بیشترین سهم 
سفرهای نوروزی هموطنان را به خود اختصاص می دهد، گفت: نتایج 
این بازدید در جلساتی فشرده با حضور کارشناسان سازمان در امور 

ایمنی و نگهداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: امید است با افزایش سطح ایمنی راه های کشور شاهد 
کاهش چشمگیری در تلفات و جراحات شدید در تصادفات رانندگی 
باشیم. حس��ن نیا تاکید کرد: اقدامات مهندس��ی در جهت افزایش 
ایمنی در راه ها صرفا می تواند در کاهش تلفات و خس��ارات ناش��ی 
از تصادفات نقش داشته باش��د، ولی در کاهش تعداد سوانح نقشی 
کمتری ن��دارد به این دلیل ک��ه تعداد تصادفات رابطه مس��تقیمی 
با نحوه  رانندگی صحیح، احترام به قوانین و مق��ررات و اطمینان از 
سالمت وس��ایل نقلیه دارد.معاون س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای یادآور ش��د: علیرغم محدودیت های اعتباری، طبق تاکید 
وزیر راه اعتباری معادل 1600 میلیارد ریال ویژه ایمن سازی راه ها 

برای سفرهای نوروز 93 اختصاص یافت.
وی تاکی��د ک��رد: شناس��ایی و اصالح رویه ه��ای راه ه��ای پرتردد 
کشور که در دوره عملیات نگهداری زمس��تانی دچار آسیب جدی 
 ش��ده اند از جمله موارد مهم و قابل توجه برای ایام نوروز به ش��مار

 می رود.

 عوارض آزادراه ها به طور متوسط
 30 درصد گران شد

دبیر انجمن ش��رکت های راهس��ازی با اش��اره به این ک��ه افزایش 
نرخ ع��وارض آزادراه های کش��ور کمت��ر از 30 درصد بوده اس��ت، 
 گفت: باید یک طرح جامع در بخش زیرس��اخت های کش��ور تهیه 

شود.
علی آزاد با اشاره به افزایش متوسط کمتر از 30 درصدی نرخ عوارض 
آزادراه ها، اظهار داشت: با توجه به تورم 45 درصدی در کشور بازهم 
عوارض کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. وی با بیان این که برای 
کمک به مس��ایل کش��ور باید همه مردم و بخ��ش خصوصی کمک 
کنند، گفت: دولت به تنهایی قادر به اجرای زیرس��اخت ها نیس��ت؛ 
 بنابراین به حضور بخش خصوصی نیاز است تا این پروژه ها ساخته 

شود.
دبیر انجمن شرکت های راهسازی با بیان این که ما باید قبول کنیم 
که شرکت های سرمایه گذار کسب سود معقول داشته باشند، بیان 
کرد: باید یک طرح جامع برای کش��ور تهیه ش��ود که همه گروه ها 
آن را قبول داشته باش��ند تا در آینده براس��اس آن ساخت زیربناها 

انجام گیرد.
آزاد با اش��اره به این که متاس��فانه در دوره هایی مسووالن اعتقادی 
به طرح جامع نداشتند، اظهار داش��ت: نبود طرح جامع ضربه های 
زیادی را به بخش عمرانی کش��ور وارد کرد و برخ��ی از پروژه ها در 
 حالی اجرا شد که مسووالن به دنبال تعهد ادامه ساخت آن در آینده

نبودند.

قیمت   مبل در استان 
نوسان  نداشت 

خداحافظی با 
سیب زمینی 3000 تومانی

رییس اتحادی��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان مبل اس��تان اصفهان گفت: 
قیمت های کنونی بازار مبل با قیمت ها در ش��هریور ماه تفاوت چندانی ندارد 
ولی مشکل بازار در این است که مردم قدرت خرید ندارند.حجت اهلل پورحقانی 
با اشاره به وضعیت بازار مبل اصفهان اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن به 
ایام عید نوس��ان در بازار مبل بسیار کم بوده اس��ت.وی ادامه داد: قیمت های 
کنونی بازار مبل با قیمت ها در شهریور ماه تفاوت آن چنانی ندارد ولی مشکل 
بازار در این است که مردم قدرت خرید ندارند.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مبل استان اصفهان افزود: در شرایط کنونی 95 درصد مبل هایی 
که در بازار وجود دارد تولید داخل کشور می باشند که از این تعداد 75 درصد 
تولیدات متعلق به استان اصفهان است.وی یادآور شد: مبل هایی که در بازار 
 اس��تان وجود دارد  20 درصد آن ها مربوط به تولیدات س��ایر استان ها است 

و 5 درصد اجناس بازار هم از خارج کشور وارد می شوند.

دبیر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان چیپس و اس��نک ایران از 
حذف تعرفه واردات س��یب زمینی خبر داد.علی شریعتی با اش��اره به این که 
 براس��اس مصوبه جدید هی��ات دولت تعرفه واردات س��یب زمین��ی از 75 به

 4 درصد کاهش یافت، گفت: پیش بینی می ش��ود با عرضه سیب زمینی های 
احتکار شده توسط دالالنی که عمدتا در پوش��ش انجمن های بزرگ و حامی 
ظاهری کش��اورزان س��ود اصلی را می برند طی چند روز آینده شاهد کاهش 
محس��وس قیمت این محصول پرمصرف غذای��ی در بازار باش��یم.وی عنوان 
 کرد: مش��تریان صنعت��ی س��یب زمینی در حال ت��دارک واردات گس��ترده
 سیب زمینی از کشورهای منطقه با رعایت ضوابط سازمان حفظ نباتات هستند.

قیمت سیب زمینی از ماه های ابتدایی سال براساس گزارش بانک مرکزی با رشد 
قابل توجهی مواجه شده و به کیلویی 1000 تومان رسید. البته این افزایش قیمت 

همچنان ادامه یافت تا این که قیمت این محصول به مرز 3000 تومان رسید.

4
جابه جایی ساالنه بیش از ۴۴ میلیون تن بارنامه از اصفهان

معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: ساالنه بیش از 44 میلیون تن بارنامه 
 از استان اصفهان به دیگر نقاط کشور جابه جا می ش��ود. صفاتاج ب اظهار داشت: 136 شرکت حمل و نقل مسافر

 و 6 انجمن صنفی و یک کانون فعال در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند. 

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1272  march    18  ,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1272 |   سه شنبه  27 اسفند 1392 |16 جمادی االول 1435

مع��اون ام��ور آب و آبف��ای وزارت نی��رو گف��ت: در 
ش��رایط موج��ود ام��کان تحوی��ل آب به��اره وج��ود 
 ن��دارد ام��ا در ش��ورای هماهنگ��ی حوض��ه آبری��ز

زاینده رود، اعضا ب��ه این جمع بندی رس��یدند که آب 
 خوبی برای کش��ت پاییزه ب��ه کش��اورزان تحویل داده

 شود.
رحی��م میدان��ی در جم��ع نماین��دگان کش��اورزان 
اصفهان��ی، با بی��ان این ک��ه در بیش��تر حوض��ه های 
آبری��ز با مش��کالت آبی مواجه هس��تیم، افزود: ش��اید 
 نباید توس��عه صنع��ت در اصفهان با این وس��عت اتفاق

 می افتاد. 
وی درباره تامی��ن آب برای کش��اورزان اصفهانی، بیان 
داش��ت: هنوز انضباط م��ورد انتظار در برداش��ت ها در 
حوضه های آبریز کش��ور حاصل نش��ده و مصرف زیاد 
 آب در باالدس��ت، تضییع حقوق مردم پایین دس��ت را 

به دنبال دارد. 
معاون ام��ور آب و آبفای وزارت نیرو ب��ا تاکید بر این که 
همه تالش ها در مسیری است که با مشارکت کشاورزان 
 از این بح��ران عب��ور کنیم، اف��زود: باید خودم��ان را با

س��خت ترین ش��رایط وفق دهیم و برای شرایط سخت 
تصمیم گیری کنیم. 

وی به برگزاری جلسه ش��ورای هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود به ریاست وزیر نیرو اشاره کرد و افزود: در این 
شورا همه اعضا بر این نکته اتفاق نظر دارند که نباید حقی 

از حق آبه داران ضایع شود. 
میدانی با بیان این که صنایع باید در پرداخت خس��ارت 
به کش��اورزان س��هیم ش��وند، افزود: ب��دون حمایت و 
 کمک بهره ب��رداران امکان حل موض��وع وجود نخواهد

 داشت. 
وی خطاب به کشاورزان، گفت: سعی می کنیم خسارت 
جدید را با برآورد جهاد کش��اورزی س��ریع تر پرداخت 

کنیم. 

     برای تامین آب کشت پايیزه در تالش هستیم 
مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این 
جلس��ه گفت: وزارت نیرو موظف اس��ت ظرف یکسال، 
س��اختار مدیریت واحد را در حوضه آبری��ز زاینده رود 

پیاده کند. 
محمد ح��اج رس��ولیها ب��ا بی��ان ای��ن که در کش��ور 
15 حوض��ه آبری��ز وج��ود دارد، اف��زود: 15 اداره باید 
مس��وول مدیریت ای��ن حوضه ه��ا ش��وند و مدیریت 
واح��د م��ی تواند ب��ه ح��ل این مش��کل کم��ک کند. 

 وی خاطرنش��ان ک��رد: ت��الش خواهیم ک��رد که آب
 کشت پاییزه از آبان ماه توزیع شود و دامنه آن تا خرداد 

سال بعد ادامه  یابد. 

     ضرورت تخصیص حق آبه کشاورزان با وجود 
کاهش منابع آب

مع��اون آب و خاک 
و صنای��ع وزیر جهاد 
کشاورزی نیز در این 
جلس��ه تاکی��د کرد: 
 در ص��ورت کاه��ش 
آب  درص��دی   50
نی��ز بای��د ح��ق آبه 
کش��اورزان از همان 
مق��دار ب��ه آن ه��ا 

اختصاص یابد. 
سید رحیم سجادی 
با بی��ان این ک��ه در 
7 م��اه عم��ر دولت 
یازده��م، 6 جلس��ه 
ش��ورای عال��ی آب 
ش��ده  تش��کیل 
اس��ت، اف��زود: این 

جلسات به ریاس��ت مقامات ارش��د دولت برگزار شده و 
 استاندار اصفهان به صورت مستمر در حال پیگیری آن 

است. 
وی اظهار داش��ت: در بن��د 5 مصوبه ش��ورای عالی آب 
تاسیس صندوق تامین خس��ارت کشاورزان پیش بینی 

و این صندوق تاسیس شده است. 
معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کش��اورزی بیان 
داشت: در مواقعی که آب به کشاورزان اختصاص نیافته 
است، خسارت محاسبه و براس��اس برآورد آن از طریق 
سازمان جهادکشاورزی؛ به کشاورزان پرداخت خواهد 

شد. 
وی افزود: هم اکنون مدیریت آب بر اساس حوضه آبریز 
برنامه ریزی می ش��ود و با ایجاد فض��ای مثبتی که در 
شورای عالی آب فراهم ش��ده تصمیمات خوبی در این 
زمینه گرفته شده است و بعد از تشکیل نخستین جلسه 

مصوبات ابالغ خواهدشد. 

صنايع در پرداخت خسارت به کشاورزان سهیم شوند

تحویل آب به کشاورزان اصفهانی برای کشت پاییزه ۹۳
 کشاورزی برای اشتغال زايی

 بهترين بخش است
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان گفت:بخش کشاورزی 
برای اشتغال زایی بهترین و کم هزینه ترین بخش برای دولت است.مصطفی حجه 
فروش در نهمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان،موضوع 
اشتغال در بخش کشاورزی را یکی از موضوعات مهم قابل توجه در استان دانست 
و گفت:به جای هزینه های گزاف برای اش��تغال زایی در بخش صنعت و پیامدهای 
آالیندگی آن می تواند در بخش کشاورزی  با حداقل هزینه و حفظ محیط زیست  
اشتغال زایی کرد.عضو هیات نمایندگان  اتاق اصفهان تاکید کرد:برای اشتغال زایی 
در این بخش نیازمند مدیران مبتکر و مبدع هستیم تا با استفاده از توانمندی خود 
بتوانند زمینه اشتغال زایی را برای کشاورزان و فعاالن این بخش فراهم سازند.رییس 
کمیسیون کشاورزی  اتاق اصفهان در بخش دیگری از س��خنان خود به برگزاری 
همایش احیای زاینده رود در اتاق اش��اره کرد و گفت: با همکاری صاحب نظران و 
کارشناسان حوزه آب  هر فصل یک همایش در سال آینده برگزار می شود.»خسرو 
کسائیان«رییس اتاق اصفهان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های کمیسیون به ویژه 
کمیته آب در یک سال گذشته گفت:حضور فعال بخش کشاورزی در اتاق باعث شده 
که فرصت ها و تهدید های این بخش به خوبی به مسوولین اطالع رسانی شود.وی 
خواستار تشکیل کمیته محیط زیست در اتاق شد و گفت:در حال حاضر با توجه به 
وضعیت آب و هوایی استان  نیاز به ایجاد این کمیته بیش از پیش احساس می شود.

وی از دانشگاهیان فعال در بخش کشاورزی خواست که به تهیه بانک اطالعاتی از 
برنامه و طرح های بخش کشاورزی که توسط اتاق در حال اجراست  ،کمک کنند.  
حمید رضا مومنی نایب رییس  کمیسیون کش��اورزی اتاق اصفهان در این جلسه  
پایین رفتن سطح آب سفره های زیرزمینی را یکی از تهدیدهای منابع آبی کشور 
برشمرد و گفت: وضعیت آب در کشور با مش��کالتی روبه روست که نیازمند تدبیر 

دولت ، مردم و بخش خصوصی است.
وی در بخش دیگری از س��خنان واگذاری بخش بازرگانی محصوالت کشاورزی به 
وزارت جهاد کشاورزی را اقدام مفید در جهت هماهنگی تولید و توزیع محصوالت 
کشاورزی  برش��مرد و گفت:اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی آماده 
همکاری با وزارتخانه در جهت برنام��ه ریزی دقیق در مرحله تولی��د و تامین نیاز 
داخل و صادرات محصوالت کشاورزی است.وی خواستار توجه کشاورزان استان به 
تولید محصوالت کشاورزی با مصرف آب کمتر شد.مهدی بصیری در این جلسه با 
ارایه گزارشی از  همایش مردم برای احیای زاینده رود که در اتاق برگزار شد،افزود: 
مهمترین مس��اله پیش روی رودخانه زاین��ده رود ارایه اطالعات غل��ط به مردم و 
مسوولین کش��وری از این رودخانه اس��ت و این همایش در راستای ارایه اطالعات 
صحیح برگزار شد.وی ارایه راهکارهای احیای زاینده رود را از مهمترین بخش های 
این همایش برشمرد.مسوول کمیته آب  اتاق اصفهان افزود: همگرایی بین مسوولین 
دولتی ،تشکل ها و کش��اورزان و مهمتر از آن مردم می تواند به احیای زاینده رود 
منتهی شود. وی کشاورزی در حوضه زاینده رود را منوط به این  رودخانه دانست و 
گفت: کشاورزی در این حوضه به هزاران سال باز می گردد و حقوق حق آبه داران در 

طول هشت سال با یک مصوبه دولتی از بین رفته است.
 بصیری با اظه��ار تعجب از ق��رار نگرفتن ت��االب گاوخونی در لیس��ت تاالب های 
در خطر ایران و جهان گفت:این تاالب چندین سال است خشک شده ولی مسوولین 

از خشک شدن آن خبر ندارند که آن را در لیست تاالب های در خطرقرار دهند.

مدیرعامل هما با تاکید بر این که هیچ پرواز چارتری نداریم، 
گفت: نرخ بلیت پرواز های داخلی هما مش��خص است و هیچ 
آژانسی حق دریافت مبلغی بیشتر از نرخ مصوب ندارد، مسافران 
هم بلی��ت را فقط با قیم��ت مصوب خری��داری کنند و بهای 
بیشتری نپردازند.فرهاد پرورش درباره فروش بلیت هواپیما 
در روز های پایانی اسفند، گفت: ش��رکت هواپیمایی ایران ایر 
برای فروش بلیت پروازهای خود همیشه برنامه ریزی مشخص 

داشته است و طبق همان برنامه عمل می کند.
او گفت: در پروازهای داخلی ایران ایر هیچ گاه پرواز چارتر که 
یکی از نگرانی های سازمان هواپیمایی کشوری است نداشته  

و به عنوان شرکت دولتی چنین سیاستی را دنبال نمی کند.
مدیرعامل ایران ایر گفت: سیستم های فروش بلیت ایران ایر، 

برای مسافران باز است که می تواند از طریق الکترونیکی و یا 
مراجعه به آژانس ها و دفاتر فروش بلیت ایران ایر، بلیت موجود 

را با نرخ مشخص دریافت کند.
پرورش گف��ت: در حال حاض��ر نرخ های پروازها مش��خص 

است و هیچ آژانس��ی حق ندارد مبلغی باالتر از نرخ مصوب از 
مسافران دریافت کرده و بلیت با قیمت بیشتر بفروشداو گفت: 
متنوع سازی نرخ بلیت و پس از آن آزادسازی نرخ ها جزو قانون 
برنامه پنجم اس��ت که باید اجرایی ش��ود.مدیرعامل شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران گفت: وزیر راه و شهرسازی 
بر آزادسازی نرخ ها تاکید دارد تا زمینه های اجرای این امر در 
سازمان هواپیمایی کشوری و با همکاری ایرالین ها فراهم شود. 
مدیرعامل ایران ایر با اشاره به س��خنان وزیر راه و شهرسازی 
مبنی بر شناورسازی نرخ های بلیت هواپیما از اردیبهشت ماه 
سال آینده، گفت: نرخ بلیت هواپیما در جلسات شورای عالی 
هواپیمایی کشوری با حضور س��ازمان هواپیمایی کشوری و 

نمایندگان وزارت راه و شهرسازی بررسی می شود.

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان گفت: در زمس��تان 
 س��خت امس��ال بالغ بر 12 میلی��ون و 292 ه��زار متر مکعب
  ) متوس��ط روزان��ه 40/7 میلی��ون مت��ر مکع��ب( گاز در

  اصفه��ان ب��ا توج��ه به ای��ن ک��ه 6/5 درص��د از مس��احت و 
 جمعیت کش��ور دراین اس��تان واقع ش��ده اس��ت، به مصرف 

رسید.
س��عید مومنی با اش��اره به این مطل��ب، اظهار داش��ت: طبق 
 آم��ار ش��رکت مل��ی گاز ای��ران، می��زان تولی��د روزان��ه گاز 
 600 میلی��ون مترمکع��ب ب��ود و مص��رف کل کش��ور ب��ه
  760 میلی��ون مترمکع��ب رس��ید، در حال��ی ک��ه ع��ده ای

 وزارت نفت را محکوم به کم کاری می کردند توانس��تیم بدون 
 قطع گاز و حتی قطع صادرات، زمس��تان را به خوبی س��پری 

کنیم.

مديرعامل هما: هیچ پرواز چارتری نداريم

آژانس ها حق گران فروختن بلیت هواپیما را ندارند
 مصرف بیش از ۱۲ میلیون 
متر مکعب گاز در اصفهان

 وزارت نیرو
 موظف است

 ظرف يکسال
ساختار مديريت 

واحد را در 
حوضه آبريز
 زاينده رود 

پیاده کند

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اشاره به 
این که قیمت هر کیلو مرغ در مراکز خرده فروشی 6600 تومان 
است، گفت: بهای مرغ در آستانه شب عید دستخوش تغییرات 

آن چنانی نمی شود.
 همایون دارابی اظهار داش��ت: خوش��بختانه علی رغم تمامی
  فراز و نش��یب های موجود و عدم صرفه اقتصادی تولید برای

  م��رغ داران ط��ی س��الجاری ، تولید ب��ا  تدوام خوب��ی همراه 
بود.

وی با بیان این که تولید ما در س��ال 92 بی��ش از نیازمان بوده 
اس��ت ،  افزود: طی دهه گذشته امس��ال اولین سالی است که 

کشور نیازمند واردات مرغ نبود.
داراب��ی اضاف��ه ک��رد: بنابراین م��ا نه تنه��ا در س��ال جاری  
مرغ��ی وارد نکردی��م بلکه عالوه ب��ر تامین نی��از داخل موفق 
به ذخیره ای��ن محصول نیز ش��دیم ک��ه البته در ای��ن میان 
باید نگ��ران کاه��ش تقاضای مص��رف هم باش��یم. وی تاکید 
 کرد: م��ا ای��ن موض��وع را مدی��ون ش��رایط مطل��وب تولید 

هستیم .
دارابی ادامه داد: به اعتقاد ما اگر از تولید حمایت ش��ود مسایل 
مربوط به مصرف حل می ش��ود. وی اف��زود: در حال حاضر به 

دلیل شرایط مساعد 
تولید مرغ حتی اگر 
دس��تور به افزایش 
قیمت آن داده شود 
اتفاقی رخ نمی دهد 
چرا ک��ه قیمت این 
محص��ول را عرضه 
 و تقاض��ا تعیی��ن

 م��ی کن��د. دارابی 
داش��ت:  اظه��ار 
در همی��ن راس��تا 

سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان باید حمایت 
بیشتری از تولیدکنندگان به عمل آورد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوش��تی ایران با بیان 
این که در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده درب 

مرغداری بین 4800 
تا 4900 تومان است، 
افزود: ای��ن در حالی 
اس��ت که هم اکنون  
این محصول به قیمت 
4400 توم��ان عرضه 

می شود .
دارابی با بیان این که 
این امر نش��ان دهنده 
غیر اقتص��ادی بودن 
تولید برای مرغداران 
اس��ت، اضافه کرد: بحث غیراقتصادی بودن تولید چند ماهی 
اس��ت که صنعت طی��ور را درگیر ک��رده ام��ا تولیدکنندگان 

همچنان به آینده امیدوار هستند. 
 وی ادام��ه داد:  همچنی��ن قیم��ت هر کیل��و م��رغ در مراکز

 خرده فروشی 6600 تومان است.
دارابی با اش��اره ب��ه نوس��انات قیمت نه��اده ه��ای دامی در 
 مقاطع مختلف،  نیز گفت: درمجموع به��ای این نهاده ها بین

 10 تا 15 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به نزدیک ش��دن ایام عید ، افزود: به برکت تالش 
تولیدکنندگان ما کمبودی در زمینه مرغ نداریم . دارابی ادامه 
داد: علی رغم توزیع س��بدکاال و تامین مرغ این سبد از ذخایر 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام ، هنوز ذخایر قابل توجهی از این 

محصول  در انبارهای شرکت مذکور موجود است.
وی در پاسخ به این پرس��ش که امکان افزایش قیمت  مرغ در 
روزهای پایانی سال92 وجود دارد یا خیر؟، تصریح کرد: ثبات 
بهای مرغ طی روزهای اخیر نش��ان دهنده ثبات وضعیت بازار 

است.
دارابی اضافه کرد: اگر قرار بود شوکی به بازار مرغ وارد شود این 
شوک از آغاز هفته جاری خود را نشان می داد و نبود این مساله 

ثبات شرایط بازار را تایید می کند.
 وی تاکی��د ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه تمام��ی ای��ن مس��ایل م��ا

  تغیی��رات آن چنان��ی را ب��رای بازار ش��ب عید پی��ش بینی 
نمی کنیم.

مديرعامل اتحاديه سراسری مرغداران گوشتی کشور: 

مرغ در شب عید گران نمی شود

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



یادداشت

     نمایشگاهی با عنوان عکاس��ی با موبایل در کتابخانه مرکزی اصفهان برپاست.احمد قاسمی، مسوول 
برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه حاصل یک تالش گروهی اس��ت که در آن با گوشی موبایل از 

تصاویر مختلف شهری عکس هایی تهیه شده است. 
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نمایشگاه » عکاسی با موبایل « برپاست
هفتیادداشت

»خط ها مقدمند« سراغ آدم های 
متفاوت جنگ می رود

سیدعلی احمدی که تاکید دارد در برنامه 
 ت��ازه اش می خواه��د کلیش��ه های رایج 
برنامه سازی را بشکند از حضور آدم های 
متفاوت جنگ در این ویژه برنامه نوروزی 

با نام »خط ها مقدمند« خبر داد.
سید علی احمدی درباره برنامه تازه خود 
که ویژه نوروز ساخته شده است گفت: این 
مس��تند گفت وگومحور با اجرای رسالت 
بوذری روی آنتن می رود و با شکستن کلیشه های رایج برنامه سازی تالش 

می کند مخاطب را در سفری دیگرگونه با خود همراه کند.
ویژه برنام��ه »خط ها مقدمند« به تهیه کنندگی س��ید عل��ی احمدی و 
کارگردانی محمد درخشان در 15 قسمت 20 دقیقه ای برای پخش از آنتن 

شبکه دو در نوروز تهیه می شود.

 نقاشی سفالینه های سیلک
 رویداد تاریخی مدرن یافته است

عضو دایمی انجمن نقاشان ایران، منقوش 
کردن س��فالینه های نمادین مکشوفه از 
 تمدن هفت هزار ساله س��یلک کاشان با 
فرم های س��نتی و نقاش��ی های رنگی را 
رویدادی تاریخی دانست که شکل مدرن 

به خود گرفته است.
 مهدی راحم��ی اظهار داش��ت: منقوش 
کردن 10 س��فالینه نمادین در جشنواره 
بهاره های سیلک کاشان بهانه ای بود تا نقاشان و هنرمندان برجسته کشور 

آثار هنری خود را در این شهرستان به یادگار بگذارند.
وی افزود: سفر هنرمندان برجسته کشور به کاشان برای خلق آثار نمادین 
برگرفته از آثار مکشوفه تپه های تاریخی سیلک یک رویداد تاریخی است 

که شکل مدرن به خود گرفته است.
 وی تصریح کرد: هنرمندان در جش��نواره بهاره های سیلک در آثار خود

 فرم ها و نقوش هندسی را همراه با عناصر نمادین به کار گرفتند که نمونه 
آن را می توان در اثرکامبیز درمبخش کاریکاتوریست برجسته ایرانی بر 
روی یکی از سفالینه ها مشاهد کرد که طرحی از یک گربه و چندین ماهی 

را به صورت نمادین به تصویر کشیده است.

 کاشان آماده استقبال از 
گردشگران نوروزی است

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کاشان 
از آمادگی این شهر تاریخی و مذهبی برای 
استقبال از گردشگران داخلی و خارجی در 

ایام نوروز 93 خبر داد.
 مهران س��رمدیان اظهار داشت: افزون بر 
بناهای تاریخی مورد بازدید گردشگران، 
تمامی مراک��ز اقامت��ی و پذیرای��ی این 
شهرس��تان آماده پذیرش و اس��تقبال از 

گردشگران است.
وی افزود: بازدید بناهای تاریخی زیر پوشش اداره میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری کاشان هر روز از ساعت 9 الی 19 خواهد بود.
وی گفت: استقبال از نخستین گردشگران ورودی به بناهای تاریخی کاشان 
در روز اول فروردین با اهدای بس��ته های فرهنگی، گل و شیرینی، چاپ 
نقشه های گردشگری کاش��ان ویژه نوروز 93 و توزیع در بناهای تاریخی 

تحت پوشش می باشد.

 ۳ فیلم ایرانی سهم شبکه چهار
در نوروز 

در نوروز 93 شبکه چهار س��یما، 3 فیلم 
سینمایی میزاک، گلچهره و استشهادی 

برای خدا را به روی آنتن می برد.
شبکه چهار س��یما چند فیلم از سینمای  

ایران و جهان را برای پخ��ش در نوروز به 
جدول پخ��ش فیلم های س��ینمایی اش 

اضافه کرد.
فیلم ه��ای »می��زاک«، »گلچه��ره« و 
»استشهادی برای خدا« سهم سینمای ایران برای پخش از شبکه چهار 

در نوروز است.
 همچنی��ن تل��ه فیلم»چن��د روز بیش��تر« تولی��د مرکز س��یما فیلم و 
سینمایی های »کالغ«، »لوپر«، و »س��ارقین« از جمله فیلم های ایرانی 
و خارجی اس��ت که به جدول پخش فیلم های نوروزی این شبکه اضافه 

شده است.
»میزاک« را حسینعلی لیالستانی در سال 1387 در ژانر درام کارگردانی 
 و جمش��ید مش��ایخی،داریوش ارجمن��د و فاطم��ه معتمد آری��ا در آن

 نقش آفرینی می کنند.
»گلچهره«به کارگردانی وحید موس��ائیان در ژانر درام و بازی مس��عود 
 رایگان، الدن مس��توفی، و هدایت هاش��می، از ش��بکه چهار تماش��ایی

 است.
فیلم تلویزیونی»چند روز بیشتر«را سید محمود رضوی در ژانر درام  برای 

سیما فیلم کارگردانی کرد.
در این فیلم سحر دولتشاهی، ریما رامین فر  و آرش مجیدی ایفای نقش 

کرده اند.

  بازیگر سینما  : 
هنر بی انتهاست

 نظارت برصنایع دستی 
در استان 

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: هنر انتها ندارد و هرچه در این زمینه کار 
شود باز کم است.

 هوشنگ حریرچیان روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در زمینه هنر هر چه 
فعالیت شود باز نیاز به آموختن است و نیاز به آموزش همیشگی است.

وی اظهار داشت: در سینما، تلویزیون و تئاتر نیز هر چه بیشتر فعالیت شود نیاز 
به آموختن نیز بیشتر می شود.

بازیگر سینمای ایران تصریح کرد: در سینما، تئاتر و تلویزیون تجربه و آموختن 
اهمیت دارد و هنوز من می آموزم. 

وی با اشاره به این که در سینما پیشسکوتان و استادانی وجود دارند که هر کدام 
بزرگان این عرصه هستند، تصریح کرد: جوانان و کسانی که می خواهند در این 

عرصه وارد شوند باید آن ها را الگو و سرمایه خود در یاد گرفتن قرار دهند.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: با توجه به نظارت ها و بازرسی های 
انجام گرفته در روزهای پایانی سال، 1۶0 فروشگاه منتخب صنایع دستی در 

میدان نقش جهان اصفهان انتخاب شده اند.
 غالمعلی فیض الهی درباره برنامه نظارتی اتحادیه بر صنایع دستی در آستانه 
نوروز اظهارداش��ت: کارگروه های ویژه نظارتی بر صنایع دستی تشکیل شده 
 که با همکاری اماکن، تعزیرات، سازمان صنایع دستی و اتحادیه نظارت کافی

  بر اجن��اس و صنایع دس��تی در بناه��ا و مکان ه��ای تاریخی در ح��ال انجام 
است.

وی افزود: با شهرداری اصفهان هماهنگی های الزم برای رفع سدمعبرهای میدان 
 نقش جهان صورت گرفته اس��ت و مغازه هائیی که اجناس خارجی و یا تقلبی

 به فروش برسانند، پلمب می شود.

میراث فرهنگی

استاد تاریخ ادیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: نوروز تنها یک عید و جشن 
نیست بلکه تابلو یک تمدن و مولفه فرهنگی است که می تواند بازوی قدرت ما در منطقه باشد یا 

به عنوان یک مقوم از آن استفاده شود.
س��ید ج��واد می��ری اس��تاد تاری��خ ادی��ان پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالع��ات فرهنگ��ی در آس��تانه 
نوروز و تجدی��د حیات طبیع��ت درباره مفه��وم نوروز ب��ه عنوان ی��ک مولفه تمدن��ی توضیح داد: م��ا زمانی 
که صحبت از ن��وروز می کنی��م معموال می گوییم ک��ه این س��نت از کجا آغاز ش��ده،  چه گونه اس��ت و به چه 
صورت برگزار می ش��ود، ام��ا حقیقت ام��ر در دنیای جهانی ش��ده و در ه��م تنیده ام��روز، رواب��ط چنان در 
 هم تنیده که کش��ورهای موف��ق، آن هایی هس��تند که وحدت مل��ی و منطقه ای خ��ود را به جهان��ی تبدیل 

کنند.
میری معتقد اس��ت که اگر ما به مولفه های ق��درت در ایران نگاه کنی��م یکی از مولفه های ق��درت ما می تواند 
مولفه های فرهنگی باشد که نه تنها ریش��ه در تاریخ ایران بلکه به عنوان یک حوزه فرهنگی وسیع تر از مرزهای 

سیاسی تلقی  شود.
وی با بیان این که اندیشمندان ما از این فرهنگ وسیع با عنوان ایران فرهنگی یا ایران بزرگ یاد می کنند، افزود: 

 ما این جا بحث ناسیونالیس��تی نداریم که بگوییم همه این ها باید زیرمجموعه ایران باش��د بلکه اتفاقا اگر یک
  نگاه گذرا ب��ه مرزهای خودم��ان بیاندازی��م از نزدیکی های مس��کو تا آلبان��ی و مناطق بالکان تم��ام مناطق 
قفقاز و مناطق آس��یای مرکزی که در قدیم به آن ماوراءالنهر می گفتند تا ترکیه و سوریه و شمال عراق و حتی 
در مرزهای جنوب ش��رقی ما به عنوان مثال افغانس��تان،  پاکس��تان، هند و ... نوروز یک مولفه  تجمیع کننده و 

الفت دهنده بین ماست.
 می��ری در ادام��ه ی��ادآور ش��د: اگ��ر در همی��ن منطق��ه ای ک��ه االن در غ��رب آس��یا زندگ��ی می کنی��م 
 دقت کنیم، در این منطقه )ترکستان شرقی در ادبیات قدیم ما( نوروز دقیقا در روز 21 مارچ )اول فروردین( جشن

 گرفته می ش��ود این یک مولفه فرهنگی اس��ت که می تواند بازوهای قدرت ما را در منطقه تقویت کند یعنی به 
عنوان یک مقوم از آن استفاده شود.

استفاده از رویکردهای علمی در زمینه پررنگ کردن »نوروز«
وی درب��اره راهکاره��ای مه��م ب��رای تبدی��ل ک��ردن ای��ن پتانس��یل ب��ه فرهن��گ علم��ی 
بین الملل��ی گف��ت: یک��ی از راه ه��ای آن ای��ن اس��ت ک��ه از رویکرده��ای علم��ی اس��تفاده 
کنی��م ی��ا رویکرده��ای دیگ��ری مث��ل س��ینمای مش��ترک و هفت��ه مش��ترک ک��ه 
 در آن س��مینارهای جهانی تش��کیل می ش��ود و اندیش��مندان،  ش��عرا، هنرمن��دان و تاریخ دان��ان را نهادینه

 سازیم. 
در نهایت ای��ن که چه ط��ور می توانی��م مولفه های ق��درت فرهنگ��ی را مطرح کنی��م به گون��ه ای که قدرت 
 تاثیرگذاری آن در منطقه افزایش یابد باید به میزان مش��ارکت تمام اقش��ار علمی،  فرهنگی و سیاس��ی توجه 
کنیم.این اس��تاد جامعه شناس��ی و تاریخ ادی��ان با بیان این ک��ه نوروز تاکنون ب��ه عنوان یک مولف��ه ایرانی و 
جش��ن ملی تعریف ش��ده درحالی که ما باید نوروز را از یک جشن ملی تبدیل به یک فس��تیوال حوزه تمدنی 
و بین المللی کنیم، اظهار داش��ت: به طوری که تمامی کش��ورهایی که نوروز را جش��ن می گیرند تحویل سال 
خود را به صورت واقعی در نوروز قرار بدهند، االن تنها کش��ورهایی این کار را کردند ش��اید ایران و افغانس��تان 
 بودن��د در حالی که باید جش��ن تمدنی از کش��ورهای مختل��ف )ترکمنس��تان و آذربایجان و ...( ب��رای نوروز

 بگیرند.

 استاد تاریخ ادیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

راهکارهای تبدیل شدن »نوروز« به یک فرهنگ فرامنطقه ای

»رادیو هفت« در سال ۹۳ ادامه می یابد

 حضور بیش از ۲۰۰ کودک
 در برنامه

تهیه کننده و کارگ��ردان برنامه تلویزیونی »هفت« گفت: 
این برنامه تلویزیونی در سال 93 نیز ادامه خواهد داشت. 
البته این برنامه در س��ال جدید با تغییرات زیادی مواجه 

نخواهد شد.
»منصور ضابطیان« با اش��اره به این که تاکنون در حدود 
هزار نفر از بازیگران، گویندگان، خوانندگان، ورزش��کاران 
و ش��خصیت های مختلف فرهنگی- هن��ری و اجتماعی 
در برنامه »رادیو هفت« دعوت داش��ته اند، گفت:با وجود 
این که تا کنون اف��راد زی��ادی را به برنامه دع��وت کرده 
ایم، اما م��ردم افراد زیادی را درخواس��ت ک��رده اند تا به 
این برنامه دع��وت کنیم و ما ه��م راغب به آم��دن آن ها 
 هس��تیم ام��ا بن��ا ب��ه دالیل��ی در برنام��ه حض��ور پیدا

 نکردند.
وی با اش��اره به دالیل عدم حضور برخ��ی از مدعوین در 
برنامه رادیو هفت ادامه داد: بعضی از افراد دعوت شده در 
این برنامه، به علت مشغله کاری یا عدم تمایل شخصی به 

برنامه نیامده اند.
ضابطیان یکی از راه های ورود ب��ه بخش جذاب گفت وگو 
با ک��ودکان را ارس��ال پیامک به ای��ن برنامه بی��ان کرد 
و افزود: تاکن��ون با بی��ش از 200 کودک در ای��ن برنامه 
گفت وگو داش��ته ایم؛ والدین ای��ن کودکان ب��ه برنامه ما 
پیامک زده اند و بعد از صحبت با فرزند آن ها و تش��خیص 
این ک��ه آن کودک از ویژگ��ی های الزم ب��رای گفت وگو 
 در برنامه، برخوردار اس��ت، از آن ک��ودک دعوت به عمل

 می آوریم.
تهیه کننده و مجری برنامه »رادیو هفت« گفت: کودکی که 
به برنامه دعوت می شود تا با او گفت وگویی صورت گیرد، 
باید چیزی داشته باشد که قابل عرضه به مردم باشد، مثال 
هوش یا قدرت تحلیلی که برای بقیه افراد هم جالب باشد. 
اصوال بچه ها برای پدر و مادرشان جذاب هستند ولی ممکن 
است برای دیگران به آن صورت جذاب نباشند، بنابراین ما 
باید از بین بچه ها با شیوه های خودمان، آن ها را برای برنامه 

گزینش کنیم.
ضابطی��ان با بیان این ک��ه برنامه »رادیو هفت« در س��ال 
93 هم ادامه دارد، اظهار داشت: این برنامه در سال جدید 
ادامه پیدا می کند و هنوز تصمیم به تغییرات عمده ای در 
آن نگرفته ایم، زیرا برنامه رادیو هفت ساختار خاصی دارد 
که باید رعایت شود و خیلی تغییر پذیر نیست. ولی همانند 
 گذش��ته که آیتم های جدید و افراد جدید در آن طراحی

 می شد، این اتفاق در سال 93 هم می افتد.

خش��ایار الوند معتقد اس��ت مردم حاضرند پیراشکی 3 هزار 
تومانی بخرند اما سریال های شبکه نمایش خانگی را نخرند و 

آن را به طور غیرمجاز دانلود کنند.
خش��ایار الوند فیلمنامه نویس با بیان این مطلب که این روزها 
مش��غول نگارش دو مجموعه »پایتخت 3« و »شوخی کردم« 
است، گفت: در این روزها مشغول نگارش متن سریال نوروزی 
»پایتخت« هس��تم و عوامل ای��ن س��ریال تلویزیونی همگی 
مشغول کار در این پروژه هستند تا بتوانند هرچه سریع تر آن 

را برای نوروز آماده کنند.
وی ادامه داد: من در »پایتخت 1 و 3« به عنوان نویسنده حضور 
داشتم اما در پایتخت 2 نبودم. خوش��بختانه از بازخوردهای 
عوامل فیل��م به نظر می آید از متن س��ریال راضی هس��تند و 
همین مساله من را خوشحال می کند. من، محسن تنابنده و 
حسن وارسته طراحی داستان را برعهده داریم و در نهایت من و 
وارسته نگارش متن را انجام می دهیم. تنابنده نیز از متن هایی 

که نوشته شده بسیار راضی است.
نویس��نده مجموعه »برره« با اش��اره ب��ه این ک��ه در هنگام 
تولید فیلم های س��ینمایی و یا س��ریال ه��ای تلویزیونی تنها 
به مس��اله فیلمنام��ه اهمیت می دهن��د و نگ��ران متن های 
 نوشته شده هس��تند، توضیح داد: دوستانی که همیشه نگران 
فیلمنامه ها هس��تند و برای چگونگی نگارش متن ها سمینار 

برگزار می کنند بهتر اس��ت هیاتی را برای حراست از متن در 
نظر بگیرند. متاسفانه هرچه قدر در هنگام نگارش متن سخت 
می گیرند اما بعد از آن هی��چ اهمیتی به رون��د تولید فیلم یا 
سریال نمی دهند.الوند افزود: متن در یک سریال و یا یک فیلم 
سینمایی گام اول کار اس��ت و باید از آن حراس��ت شود. باید 
شرایطی را فراهم کنند که همان متنی را که نوشته شده اجرا 
کنند نه این که بازیگر، کارگردان و یا تهیه کننده براساس حالی 

که دارند متن را تغییر دهند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه در س��ریال »پایتخت« اوضاع ما 
در زمینه اجرای متن بهتر است، س��یروس مقدم کارگردانی 
است که وابس��ته به متن است، همچنین محس��ن تنابنده به 
عنوان طراح داستان، بازیگردان و بازیگر سعی می کند از متن 

حراست شود.
 نویس��نده مجموعه »قهوه تلخ« در ادامه با اش��اره به این که 
عالوه بر نگارش مت��ن »پایتخت«، متن مجموعه »ش��وخی 
کردم« به کارگردانی مهران مدیری را می نویس��د، بیان کرد: 
مهران مدیری جزو معدود ش��خصیت هایی اس��ت که اگر در 
تلویزیون اخب��ار هم بگوید، بیننده بس��یاری پی��دا می کند. 
مجموعه نمایش خانگی »ش��وخی کردم« هر هفته تا س��قف 
تیتراژ ظرفیت نمایش خانگی یعنی بین 400 تا 500 ش��ماره 
منتشر می شود که می توان این میزان انتش��ار را قابل توجه 

دانست.وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از افراد فروش مجموعه 
»شوخی کردم« را با »قهوه تلخ« مقایسه می کنند، این درحالی 
است که »قهوه تلخ« و استقبال باالیی که از آن شد، یک اتفاق 
بود چراکه مهران مدیری برای کپی نکردن این مجموعه یک 

تو بمیری زد و همه مردم این مجموعه را خریداری کردند.
الوند گفت: متاس��فانه  این مجموعه به دلی��ل آن که تنها دو 
قسمت پایانی آن پخش نش��د، باعث شد تا بسیاری از مردم از 
مساله ناراحت شده و اعتراض کنند، اما هیچ گاه به این مساله 
فکر نکردند که 120 قسمت از این س��ریال منتشر شد و با آن 
خندیدند و تنها 2 قسمت آخر آن را ندیدند. چرا وقتی 7 ماه کار 
ما را خواباندند آن هم به این بهانه که چرا قهرمانانان داس��تان 

به زمان حال سفر کرده اند، 
کس��ی اعتراض نک��رد، چرا 
کس��ی پیگیری نکرد که چرا 
این مجموعه متوقف ش��ده 

است.
وی توضی��ح داد: ش��رایط 
ف��روش در ش��بکه نمایش 
خانگی بس��یار سخت است، 
به عنوان مث��ال مردم حاضر 
نیس��تند که 3 ه��زار تومان 
بدهن��د ی��ک دی وی دی 
بگیرند، ام��ا هم��ان 3 هزار 
تومان را می دهند و پیراشکی 
می خرند. با این حال فروش 
»ش��وخی کردم« نسبت به 
دیگر محص��والت فرهنگی و 
هنری بیشتر است. به عنوان 

مثال این مجموعه هر هفته با فروش 500 تیراژ مواجه اس��ت. 
این درحالی اس��ت ک��ه یک فیلم س��ینمایی ب��ا قیمت بلیت 
مشخص که هر سال افزایش پیدا می کند به فروش میلیاردی 
می رسد. همین مساله نش��ان می دهد که فروش محصوالت 
خانگی مانند »شوخی کردم« از فروش کل فیلم های پرفروش 

سینمای ایران بیشتر است.
این نویسنده درباره جذابیت های »شوخی کردم« توضیح داد: 
در هر قسمت 25 آیتم ساخته می شود که ممکن است از این 
تعداد تنها 5 آیتم را من نوشته باش��م. ایده آل این است که از 
25 آیتم ساخته شده، 10 آیتم درخشان، 10 آیتم متوسط و 5 
آیتم ضعیف باشد، البته سلیقه در این زمینه بسیار اهمیت دارد. 
س��لیقه های مخاطبان برای پذیرش هر آیتم متفاوت و گاهی 
ممکن اس��ت مخاطبان از چند آیتم در یک قسمت خوششان 

نیاید و گاهی ممکن است از تمام آیتم ها خوششان بیاید.
الوند در پایان گفت: مساله این است که »شوخی کردم« مانند 
مجموعه »ویالی من« خنثی نیست و نقدهای بسیاری بر روی 

مسایل و مشکالت جامعه دارد.

مهران مدیری اخبار هم بگوید مردم استقبال می کنند 

خرید پیراشکی یا دانلود غیرمجاز سریال!

فرارسیدن ایام س��وگواری ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا )س(، بهانه 
 مناسبی اس��ت تا با کمی تحقیق و بررسی بیش��تر و فراتر رفتن از

 دانسته ها و اطالعات پیشین مان، با نگاهی عمیق تر به مسایل جامعه، 
علل دوری و یا نزدیکی توده مردم به سیره اهل بیت و موضوعاتی از 
این دست را بررسی کنیم.حجت االسالم رهبر ضمن ابراز تسلیت به 

مناسبت ایام ش��هادت حضرت فاطمه زهرا )س(، به ضرورت توجه 
بیشتر به نهادینه ساختن الگوهای رفتاری ایشان در جامعه پرداخت 
و گفت: همه ما می دانیم و بارها خوانده و یا ش��نیده ایم که حضرت 
زهرا )س( فضایل و ویژگی های بس��یار بارزی داشته اند. ایشان نور 
چشم پیامبر )ص( بوده اند و می دانیم که پیامبر )ص( درباره دختر 

بزرگوارشان جمالت به خصوصی فرموده اند همچون این که» فاطمه 
پاره تن من است«و یا این که »ای فاطمه جان پدرت به فدایت باد...« 
 اما آنچه جامعه ام��روز ما به آن نیاز اساس��ی دارد چی��زی فراتر از

 این هاست. وی افزود: آنچه امروزه باید باعث تاسف ما باشد و برای 
رفع آن همه تالش خودمان را به کار ببندیم این است که الگوهای 
رفتاری و فکری بخشی از زنان و مردان جامعه ما از سوی بیگانگان 
تعیین می شود. آداب رفتاری، آداب پوششی و آداب فکری بخشی 
از جامعه ما از خارج از مرزهای کشور و فرهنگ مذهبی ما وارد می 
شود و متاسفانه در داخل کشور نیز خریدارانی دارد. امام جمعه موقت 
اصفهان ادامه داد: برای زنان محترم جامعه ما چه الگویی بهتر از زنان 
اهل بیت علیهم السالم و به ویژه حضرت فاطمه )س( که سرور زنان 
عالم هس��تند وجود دارد؟ تمامی زندگی ایش��ان می تواند بهترین 
الگوی فکری و رفتاری برای بانوان ما باشد. ایشان در زندگی فردی و 
اجتماعی شان بر محور رضایت خداوند و دین اسالم حرکت کرده اند. 
وی تصریح کرد: رفتار ایشان در همسر داری، در برخورد با فرزندانشان 
و به ویژه روش هایی که برای تربیت فرزندانشان به کار می برده اند، 
در پوشش و نحوه برخورد با جامعه ، در علم و تقوا ، در ریاضت و مبارزه 
با منکرات و همچنین در همه عرصه های دیگر می تواند بهترین الگو 
و سرمشق باشد. حجت االسالم رهبر وضعیت رفتاری بخشی از افراد 
جامعه را هشدار دهنده دانست و گفت: متاسفانه گاه در سطح جامعه 
دیده می شود که برخی از بانوان با ظاهری بسیار متفاوت با فرهنگ 
اصیل و مذهبی ما ظاهر می شوند و این مساله نشان دهنده دور شدن 

ما از فرهنگ و سیره رفتاری اهل بیت علیهم السالم است. 
وی همچنین مطابقت رفتاری مردم را با س��یره امامان معصوم در 
اجرای برنامه هایی همچون عزاداری ها، عروسی ها ، تهیه جهیزه، 
تعیین مهریه و به ویژه ازدواج جوانان از ضروریات دانس��ت و گفت: 
اگر امروزه ازدواج جوانان از معضالت جامعه ما محسوب می شود به 
 دلیل دور شدن رفتار مردم از سبک و شیوه ای است که اهل بیت به ما

 می آموزند.
 وی افزود: س��خت گیری های بی جا و بی جه��ت در نحوه برپایی 
مراس��م ازدواج و دیگر برنامه ها تنها منجر به س��خت تر شدن این 
امر مقدس شده و جامعه را به سمت بحران پیش می برد. چراکه به 
تاخیر افتادن امر ازدواج برای جوانان منجر به ایجاد مشکالتی برای 
 آنان و دیگر افراد جامعه خواهد شد که گاه جبران آن ها بسیار دشوار

است.
 از س��وی دیگر درگیر ش��دن زندگی م��ردم با تجم��الت و آداب 
غلطی همچون چشم و هم چش��می های بیهوده ما را از فرهنگ و 
سیره مذهبی مان بس��یار دور می کند. حجت االسالم رهبر شرط 
بهبود شرایط جامعه در برخی از مس��ایل اخالقی الگوبرداری های 
 صحیح و مناسب دانس��ت و افزود: بهتر آن است که زنان و مردان ما

به جای آن که از فالن شخصیت غربی تقلید کنند و او را در تمامی 
بخش های زندگی ش��ان الگوی خودش��ان قرار دهند، با پیروی از 
فرامین دین و اجرای دس��تورات امامان معصوم، زندگی شان را به 

سمت وضعیت بهتری به پیش ببرند. 

محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان: 

حضرت زهرا )س(، مدرس زنان مسلمان هستند

 اگر امروزه
 ازدواج جوانان از 

معضالت جامعه ما 
محسوب می شود 
به دلیل دور شدن 

رفتار مردم از سبک 
و شیوه ای است که 

 اهل بیت به ما
 می آموزند

 متاسفانه
  هرچه قدر 

در هنگام نگارش 
 متن سخت

 می گیرند اما بعد از 
 آن هیچ 

اهمیتی به روند 
تولید فیلم یا 

سریال نمی دهند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 حضور خادم در تیم ملی کشتی
 تا بازی های آسیایی الزم است

دبیر کل کمیته ملی المپیک اعتقاد 
دارد حض��ور خ��ادم در تیم ملی 
کش��تی آزاد تا بازی های آسیایی 

2014 ضروری است.
ش��اهرخ ش��هنازی ، درب��اره 
قهرمانی تی��م ملی کش��تی آزاد 
در ج��ام جهانی گف��ت: آمادگی 
همکاران��ش  و  خ��ادم  در  را 
و همی��ن ط��ور انگی��زه را در 
کش��تی گیران دی��دم. امی��دوارم ای��ن موض��وع ت��داوم پی��دا کند و 
 ما هم حمای��ت می کنیم. ب��ه این صورت پی��ش بروی��م در اینچئون 
امید به مدال باال می رود. وی ادامه داد: این مسابقات نمایش قدرت ایران 
در دنیا بود که کشتی گیران ما نشان دادند بی نظیر هستند. شما دیدید 
از نظر روحی روانی حضور خادم چه قدر موثر بود. برخی کشتی گیران 
 در وق��ت اول امتیاز می دادند، ام��ا با صحبت های خ��ادم در وقت دوم 
آن ها برمی گشتند. این موضوع را در رقابت ورزشکاران ایران با ترکیه، 
امریکا و روسیه دیدیم. دبیر کل کمیته ملی المپیک با اشاره به این که 
حضور خادم تا بازی های آسیایی برای ما مهم است، تصریح کرد: البته 
خادم خودش تمایلی برای س��رمربیگری نداش��ت و من در جریان این 
موضوع هستم. کمیته فنی فدراس��یون این مسوولیت را برعهده خادم 
گذاشت. اگر ش��رایط به همین صورت پیش برود الزم است حداقل تا 

بازی های آسیایی باشد. بنا هم در کشتی فرنگی همکاری خوبی دارد.

 مشکل اصلی تیم پتوی الله
 عدم تجربه بود  

مسابقات فوتبال لیگ دسته سه 
باش��گاه های کش��ور با برگزاری 
دیدارهایی پیگیری ش��د که در 
یکی از این مس��ابقات تیم پتوی 
الله در ورزش��گاه فخ��ر اصفهان 
میزبان تیم ایران جوان خورموج 
بود ک��ه با ی��ک گل ب��ه پیروزی 
رسید.  علی اسالمی سرمربی تیم 
فوتب��ال پت��وی الل��ه تاکی��د 
کرد:میانگین سنی تیم ما 19 سال است و درصورتی که بازیکنان تیم ما 
 تجربه بیشتری داشتند و فدراس��یون اجازه می داد بازیکنان جدید به 

تیم مان اضافه کنیم می توانستیم نتایج بهتری کسب کنیم

 ورزش ژیمناستیک اصفهان
 نیازمند حمایت بیشتر است 

رییس هیات ژیمناستیک اصفهان 
گفت: ورزش ژیمناستیک استان 
اصفهان نیازمند حمایت بیش��تر 
بوده و مسووالن باید برای ارتقای 
این رشته ورزش��ی در سال آینده 

تالش بیشتری کنند. 
ریی��س هی��ات ژیمناس��تیک 
اصفهان افزود: اصفهان در رشته 
پرش خ��رک، مق��ام س��وم و در 
 بخش حرکات زمینی، مق��ام دوم را از آن خود کرد و ب��ا افتخار آقایان

 ژیمناستیک کاراصفهانی توانست مقام نخس��ت را در رفت و برگشت 
مسابقات آکروژیم باشگاه های کشور به دست آورد.

نکوگل ب��ا بیان این که ب��ا توجه ب��ه فعالیت ها و مقام های��ی که هیات 
ژیمناستیک به دست آورده، مس��ووالن باید بیش��تر از پیش، متوجه 
این ورزش شوند زیرا ژیمناستیک رشته ای است که می تواند زیربنای 

رشته های دیگر هم قرار گیرد. 

 محمد غالمی:نگفتم کرانچار مرا
 به سرنوشت افشین دچار کرد

محمد غالمی ، با اشاره به مصاحبه 
منتشر شده از او و این که از قول او 
عنوان ش��ده بود زالتکو کرانچار 
می خواهد او را به سرنوشت افشین 
دچار کند، ضمن بیان مطلب فوق 
اظهارداش��ت: من بازیک��ن تیم 
سپاهان اصفهان هس��تم و با این 
تیم ق��رارداد دارم و بای��د بگویم 
حرفی از آرش افشین نزدم.وی با 
بیان این که ممکن است صحبت هایش درس��ت منعکس نشده باشد، 
 افزود: همیش��ه ت��الش می کن��م و می خواهم ب��ه ترکی��ب اصلی تیم

 بازگردم.

عباس اسماعیلی:

رئال مادرید از 25 روانشناس 
ورزشی استفاده می کند
نقص آزار دهنده  ورزش ما،فقر 

روانشناسی تیمی است
 عباس اس��ماعیلی روانشناس باش��گاه فرهنگی ورزشی

 آذین سپهر با بیان این مطلب گفت: روانشناسی در ورزش 
یک رشته بس��یار خاص است که با س��ایر روانشناسی ها 
تفاوت دارد،سایر رش��ته های روانشناسی تالش می کنند 
تا به افرادی که مشکل دارند،کمک کنند تا از آن مشکل 
رهایی پیدا کنند اما در روانشناسی ورزشی به یک انسان 
نرمال کمک می ش��ود تا به نهایت پتانسیل ذاتی خودش 
برسد.این روانشناس ورزشی تاکید کرد:در این علم سعی 
می شود به طور مثال فردی را که دارای رتبه پنجم است 
کمک کنیم تا به رتبه سوم برس��د یا ورزشکاری که رتبه 
سوم را داراست به وی کمک کنیم تا رتبه نخست را کسب 
کند.وی افزود:از این علم استفاده می شود تا فرد ورزشکار 
بتواند قابلیت های ذهنی،روحی و روانی الزم را برای به روز 
رساندن خودش پیدا کند.اس��ماعیلی ادامه داد:کاری که 
روانشناسی ورزشی می کند این است که به ورزشکار کمک 
می کند کنترل رفتار و احساس��ات خودش را در شرایط 
غیر عادی بتواند در دست داشته باشد.وی با بیان این که 
نقصی که در تیم های ایرانی وجود دارد فقر فرهنگی، فقر 
علمی و فقر مادی است تاکید کرد:هر تیمی نیز به امر مهم 
روانشناسی در ورزش توجه نمی کند دلیلش یکی از این 

نقص ها می باشد.
روانشناس تیم فوتسال باشگاه آذین سپهر گفت:درصورتی 
که مدیران ما افراد ورزش��ی بوده و به اندازه کافی مطالعه 
داشته باشند می توانند مشاهده کنند باشگاهی مانند رئال 
مادرید از 25 روانشناس ورزشی استفاده می کند اما ما در 
بسیاری از باش��گاه های حرفه ای خودمان یک روانشناس 

نیز نداریم.
اس��ماعیلی گفت:از یوس��ف کرمی تکواندوکار سابق تیم 
ملی زمانی که پرس��یدند چرا در المپیک تا این اندازه بد 
کار کردی گفت :من شب قبل از مس��ابقه خوابم نبرد که 
این موضوع نش��ان دهنده اهمیت حضور روانشناس را در 

ورزش می رساند.
وی افزود:انگیزه درونی و نحوه لذت بردن از کاری که انجام 
می دهید تعیین کننده موفقیت شماست در حالی که انگیزه 

بیرونی موجب می شود شکست بخوریم.

زاویه

6
مراسم تجلیل از قهرمانان اردستانی  

اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان اردس��تان مراس��م تجلی��ل از قهرمان��ان ورزش��ی دارن��ده مقام 
جهانی،کشوری،اس��تانی در س��ال 92 را با حض��ور فرماندار،مس��وولین ادارات،روس��ای هیات های 

ورزشی،پیشکسوتان ورزش، مربیان و ورزشکاران اردستان برگزارکرد.

کسب میزبانی جام ملت های آسیا 2019 گرچه اتفاقی بزرگ 
برای ورزش ایران اس��ت، اما با ش��رایط فعلی، رسیدن به این 

هدف بسیار مشکل خواهد بود.
 ای��ران میزبانی جام ملت ه��ای آس��یا 2019 را می خواهد اما 
رسیدن به این هدف کار آس��انی نیست. مسووالن فدراسیون 
فوتبال ه��م می دانند که کنفدراس��یون فوتبال آس��یا به این 
راحتی میزبانی جام ملت ها را به هیچ کشوری نمی دهد. اما با 
این حال علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال بسیار امیدوار 
است. او امیدوار است که مسووالن کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ایران را به عنوان میزبان جام ملت ه��ای 2019 معرفی  کنند 
و بارها گفته که با AFC البی کرده ک��ه حتما این میزبانی را 
بگیرد. اما واقعا گرفتن میزبانی جام ملت ها به این راحتی است؟

علی کفاش��یان می گوید: »با رایزنی های انجام شده به گرفتن 
این میزبانی امیدوارم. شک نکنید که ایران میزبان می شود.« 
قرار اس��ت اردیبهش��ت س��ال آینده گروهی از کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به ایران بیایند تا شرایط میزبانی ایران را بررسی 
کنند. کفاشیان در این مورد می گوید: »از 7 تا 16 اردیبهشت 
س��ال 93 گروه 7نفره ای از AFC برای بازدید از ش��هرهای 
ما به ایران خواهند آمد. جذابیت های کش��ور ما زیاد اس��ت، 
 فقط باید آن را به خوبی عرضه کنیم ت��ا آن ها قبول کنند. اگر

 برنامه ریزی خوبی انجام دهیم، میزبانی را خواهیم گرفت اما 

مهم این است که وقتی این گروه به ایران می آیند به آن ها ثابت 
شود و باور کنند که همه در کش��ورمان دوست دارند و تالش 
می کنند تا ما این میزبانی را کس��ب کنیم. خیلی اهمیت دارد 

که بتوانیم این احساس را به آن ها منتقل کنیم.«
کفاشیان در حالی نسبت به گرفتن این میزبانی امیدوار است 
که اتفاقات رخ داده چندان خوش��ایند ایران نیس��ت و به نظر 

می رسد امارات شانس بیشتری نسبت به سایر کشورها دارد.
تایلند که ش��انس زی��ادی برای گرفت��ن میزبانی ن��دارد و از 
میان رقبای ایران، فقط عربس��تان و امارات باق��ی می مانند. 
عربس��تان نمی تواند ش��رایط مربوط به بانوان را اجرا کند و از 
نظر تبلیغات و مس��ایلی دیگر، به مش��کل برخواهد خورد. با 
این حس��اب امارات رقیب اصلی ایران خواهد ب��ود. اماراتی ها 
عالوه بر این که از نظر امکانات کمبودی ندارند می توانند تمام 
خواس��ته های کنفدراسیون فوتبال آس��یا را اجرا کنند، اخیرا 
توانسته اند س��ایر کش��ورهای عربی را حامی خود کنند. البته 
امارات به دلیل مسایلی که در مورد یوسف سرکال پیش آمده 
بود مشکالتی با فدراسیون های فوتبال سایر کشورهای عربی 
پیدا کرده بود اما حاال کش��ورهای عرب��ی می خواهند اتفاقات 
مربوط به انتخابات ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را جبران 
کنند و تمام قد، پش��ت امارات بایستند. کش��ورهای عربی در 
 انتخابات ریاست کنفدراس��یون فوتبال آسیا از یوسف سرکال

 رییس فدراسیون فوتبال امارات که کاندیدای پست حساس 
ریاست AFC شده بود حمایت نکردند تا شیخ سلمان بحرینی 
رای بیاورد و بر صندلی ریاس��ت فوتبال آس��یا بنشیند. آن ها 
معتقد بودند که یوسف س��رکال همان عقاید بن همام را دارد 
و به همین دلیل او را تنها گذاشتند. شیخ سلمان ریاست خود 
را مدیون کش��ورهای عربی است که پش��ت یوسف سرکال را 
خالی کردند. اما حاال همان کشورهای عربی قصد دارند برای 
دلجویی کردن از مسووالن فوتبال امارات و شیوخ این کشور، 
دوباره پشت فوتبال آن ها بایس��تند و با رایی که به این کشور 
می دهند، امارات را میزبان جام ملت های آس��یا 2019 کنند. 

مس��وول به ثمر رساندن 
این پ��روژه، بن علی برادر 
پادش��اه اردن و ریی��س 
فدراس��یون فوتب��ال این 
کشور اس��ت که تا پیش 
از این بیشترین تنش را با 
یوسف سرکال داشت. اما 
حاال او مس��وول جنبشی 
ش��ده تا بتواند امارات را 
به میزبانی ج��ام ملت ها 
برس��اند و اگر کشورهای 
عربی در این راستا متحد 
شوند، شانس ایران برای 
گرفتن میزبانی بسیار کم 

خواهد شد.
با این حال علی کفاشیان 
رییس فدراسیون فوتبال 

ایران تاکی��د می کند که ش��انس میزبانی ای��ران 80 درصد و 
شانس میزبانی سه کشور دیگر، 20 درصد است. او می گوید که 
با مسووالن کنفدراسیون فوتبال آسیا البی کرده اما هیچ وقت 
نگفته که با کدام یک از آن ها حرف زده و چه کس��ی به او قول 
داده که میزبانی به ایران خواهد رسید. از طرفی جام ملت های 
آس��یا 2019 با حضور 24 تیم برگزار می شود و با این حساب 
ایران باید 7 ورزشگاه را به مسووالن کنفدراسیون فوتبال آسیا 

معرفی کند. 
کفاشیان اعالم کرده که 6 شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، 
شیراز و کرمان میزبان مسابقات جام ملت ها خواهند بود و به 
دلیل شرایط آب و هوایی و کمبود امکانات و هتل، اهواز و یزد از 
میان گزینه ها کنار رفته اند. البته ایران باید 7 شهر و ورزشگاه 
را به AFC معرفی می کرد اما فدراس��یون فوتبال 6 ش��هر و 
7 ورزش��گاه را معرفی کرده که س��هم تهران در این میان، دو 

ورزشگاه آزادی و تختی است.
ائتالف کش��ورهای عربی کار ای��ران را برای گرفت��ن میزبانی 
بسیار سخت کرده و باید اعتراف کرد که ماجرا آن قدر هم که 

کفاشیان می گوید، ساده نیست.

امارات ،جدی ترین رقیب ایران برای میزبانی جام ملت های آسیا

ائتالف عرب ها،رویای ایران را به باد می دهد؟
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شناگر اصفهانی به 
تیم ملی دعوت شد

 تبریک روحانی به 
پهلوانان کشتی

کادر فنی تیم ملی شنا اسامی ش��ناگران دعوت شده به اردوی تیم ملی برای 
شرکت در بازی های آسیایی و مسابقات بین المللی دبی را اعالم کرد.

براین اساس؛ جمال چاووشی فر تنها ش��ناگر اصفهانی دعوت شده به اردوی 
تیم ملی است.چاووشی فر طی دو س��ال گذشته به عضو ثابت تیم ملی شنای 
کشورمان تبدیل شده است و می تواند شانس ش��رکت در بازی های آسیایی 
را به دست بیاورد.در بازی های آس��یایی گوانگ جو محمد علیرضایی، شناگر 
 اصفهانی یکی از شانس های کسب مدال بود که در نهایت به عنوان چهارمی 

رسید.
اردوی ش��ناگران بزرگس��ال به منظور ش��رکت در بازی های آسیایی 2014 
اینچوآن از تاریخ پنجم فروردین با حضور هفت ورزشکار ملی پوش آغاز می شود.

همچنین اردوی جوانان ملی پوش کش��ور به منظور ش��رکت در رقابت های 
بین المللی دبی که برای کسب سهمیه المپیک جوانان نانجینگ است برگزار 

می شود.

رییس جمهور در پیامی خطاب به مربیان، دست اندرکاران و قهرمانان تیم ملی 
کشتی آزاد، قهرمانی این تیم در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در امریکا را 

به آن ها، جامعه ورزشی کشور و مردم شریف ایران تبریک گفت.
متن پیام حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قهرمانی ارزشمند ملی پوشان کش��تی آزاد در رقابت های جام جهانی امریکا 
نش��ان از شایس��تگی و توانمندی جوانان برومند ایران عزیز دارد که همواره با 
عشق و ایمان خالصانه خود پرچم عزت و بزرگی این ملت را بر بلندای سکوهای 
افتخار برافراشته اند.اینجانب ضمن قدردانی و تشکر از تالش های همه مربیان، 
دس��ت اندرکاران و خصوص��ا قهرمانان تیم مل��ی کش��تی آزاد، این موفقیت 
غرورآفرین را به کشتی گیران،  خانواده های محترم ایشان، جامعه ورزشی کشور 
و مردم شریف ایران تبریک گفته و استمرار پیروزی و سربلندی همه قهرمانان 

را از خداوند متعال خواستارم.

خط و نشان کشیدن مسی
بارسلونا  در ورزشگاه خانگی خود میزبان اوساسونا بود.این 
دیدار در نهایت با نتیجه 7 بر صفر به سود بارسلونا به پایان 
رسید.لیونل مسی با درخش��ش خود در این بازی برای 

مادریدی ها در آستانه ال کالسیکو خط و نشان کشید.

وینگادا به ایران آمد
نلو وینگادا که یک ماهی است در مورد حضور او به عنوان سرمربی 
تیم ملی امید صحبت می شودس��اعت صبح دیروز ب��رای انجام 
 مذاکرات نهایی وارد ایران شد.علی کفاش��یان، در این باره گفت:

 80 درصد توافقات انجام شده است.

رومانی ،قهرمان تنیس فیوچرز کیش شد
فینال هفته پایانی رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز بین ویکتور کریوی از 
رومانی وتونی اندروویچ ازکرواسی در کیش برگزار شد و درنهایت نماینده رومانی با 
نتیجه )4 - 6 و4 - 6( حریف خود را شکست داد و برای دومین بار عنوان قهرمانی 

را از آن خود کرد.

 با این حساب
 امارات رقیب اصلی 

ایران خواهد بود 
اماراتی ها عالوه 
بر این که از نظر 

امکانات کمبودی 
ندارند می توانند 

تمام خواسته های 
کنفدراسیون فوتبال 

آسیا را اجرا کنند

رییس هیات والیبال استان اصفهان:

ظرفیت والیبال اصفهان در کشور کم نظیر است
رییس هیات والیبال اس��تان اصفهان گف��ت: در صورتی که تمام 
ظرفیت والیبال کش��ور را جمع کنید به پای ظرفی��ت اصفهان از 
نظر پیشکسوتان و نیروهای با تجربه در داوری و مربیگری والیبال 

نمی رسد.
تیمور باجول در جلس��ه پایان س��ال هیات والیبال که در س��رای 
ورزش��کاران برگزار ش��د، اظهار داش��ت: برای برگرداندن والیبال 
اصفهان به روزهای اوج خود نیاز به همدل��ی و رفاقت بین جامعه 

والیبال داریم.
وی با اش��اره به ظرفیت باالی والیبال کش��ور بیان کرد: اگر تمام 
ظرفیت والیبال کش��ور را جمع کنی��د به پای ظرفی��ت اصفهان 
از نظر پیشکس��وتان و نیروهای ب��ا تجرب��ه در داوری و مربیگری 
والیبال نمی رس��د، پ��س بای��د از این ظرفی��ت اس��تفاده کرد و 
 با مدیری��ت درس��ت والیبال اصفه��ان را ب��ه س��رمنزل مقصود

 رساند.
رییس هیات والیبال استان اصفهان با بیان این که باید از تجربه ها 
 درس گرفت، تاکی��د کرد: این تجرب��ه را تیم های گیتی پس��ند و

 باریج اسانس داشتند که با این ش��یوه حرکت کرده و در نهایت با 
وجود صرف هزینه های میلیاردی نتوانستند در لیگ برتر والیبال به 

نتیجه ای دست پیدا کنند.
باجول افزود: اصفهان نیروهای جوان و نوجوان بااستعداد زیادی دارد 
که من چند نفر از آن ها را در مسابقات بین باشگاهی استان شناسایی 
کرده ام زیرا معتقدم باید از ظرفیت موجود استفاده کرده و به والیبال 

اصفهان خدمت کرد.
    ق�ول مس�اعد ش�هرداری اصفه�ان ب�رای کم�ک

 به هیات والیبال
این پیشکسوت والیبال به قول مساعد شهرداری و شورای شهر برای 
کمک به هیات والیبال اشاره کرد و گفت: من با دکتر سقائیان نژاد 
ش��هردار محترم اصفهان و رضا امینی رییس شورای شهر اصفهان 
جلساتی داشتم و این افراد قول مساعدت وهمکاری الزم برای بهتر 

شدن شرایط والیبال اصفهان را به هیات والیبال استان داده  است.
وی ادامه داد: قرار ش��د بعد از س��ال ها در بهترین نقطه شهر دفتر 
 هیات والیبال اصفهان احداث و بعد از تعطیالت عید به بهره برداری

 برسد.
باجول در ادامه این نشست تصریح کرد: از تمامی روسای کمیته های 
داوری، مربیگری، مسابقات و روابط عمومی می خواهم برنامه های 
خود برای س��ال 93 را تا 20 فروردین ماه س��ال 93 به دفتر هیات 

تحویل دهند و اصال نگران هزینه و بودجه نباشند زیرا من به عنوان 
رییس هیات اعتبارات الزم را تامین می کنم، از دبیر هیات محمد 
رجالی نیز خواس��ته ام از تم��ام ظرفیت داوران و مربی��ان فعال در 
اصفهان نیز استفاده کرده و اجازه ندهد نیروی فعال ما خانه نشین 

و بیکار باشد.
وی با بیان این که از برنامه های هیات والیبال استان اصفهان برای 
سال آینده فعال  س��ازی مسابقات باش��گاهی و شهرستان ها است 
تا نیروهای با اس��تعداد شناسایی و برای تش��کیل تیم های پایه از 
آن ها استفاده ش��ود، تاکید کرد: برنامه دیگر کمک به هیات  های 
 شهرس��تانی اس��ت تا نیروهای خ��وب در این مناطق شناس��ایی

 شوند.
باجول افزود: قول می دهم با همکاری ش��ورای ش��هر و شهرداری 
اصفه��ان زیرس��اخت های الزم ب��رای والیب��ال اصفه��ان را تهیه 
کرده و برای س��اخت خانه والیبال زمی��ن اختصاصی تهیه کنیم، 
همچنین شهرداری دارای 16 سالن ورزش��ی است که می توانیم 
برای مس��ابقات والیبال از آن ها اس��تفاده و مس��ابقات مختلفی 
 را در آن ه��ا برگزار کنی��م که این ظرفی��ت خوبی ب��رای والیبال

 است.
باجول خاطرنش��ان کرد: امیدواریم سال آینده در جلسه آخر سال 
خبر قهرمانی تیم های پایه والیبال را مط��رح کنیم و با همکاری و 
مساعدت نیروها و بازیکنان بومی اصفهان نیز یک تیم سوپرلیگی در 

گروه مردان داشته باشیم.

 تیم قدرتمندی را روانه
 لیگ امید فوتسال کشور کردیم
پویان قوی /مدیرعامل باشگاه آذین سپهر

تیم خوبی را روانه مسابقات لیگ فوتسال امید باشگاه های کشور کردیم و 
در رده های پایه در هر رده سنی سه تا 4 تیم داریم که پشتوانه بسیار خوبی 

برای باشگاه هستند.
ده تیم در قالب دو گروه پنج تیمی در رقابت های فوتسال امید باشگاه های 
کشور در اصفهان ش��رکت کرده بودند که با توجه به شرایط خوبی که در 
دوره های گذش��ته برای تیم های 
میهم��ان فراه��م ک��رده بودی��م 
فدراسیون تش��خیص داد اصفهان 
میزبان این دوره از رقابت ها باشد. 
تیم فوتسال آذین سپهر با بازیکنان 
کامال بومی در این رقابت ها شرکت 
ک��رده بود که ب��ه دور بع��دی این 

مسابقات نیز صعود کرد.

 امیدواریم سال 
 آینده در جلسه
 آخر سال خبر 

قهرمانی تیم های 
پایه والیبال را مطرح 

کنیم و با همکاری 
و مساعدت نیروها 

و بازیکنان بومی 
اصفهان نیز یک تیم 
سوپرلیگی در گروه 
مردان داشته باشیم
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تعیین تکلیف پرونده  ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان 
سال 93 یا اوایل 94 به تمامی پرونده های تشکیل شده درباره تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می 

رسیدگی خواهد شد.
محمد حسن بهادر اظهار داشت: س��امانه الکترونیکی اسناد گلوگاه 
تخلفات در این ح��وزه خواهد بود و با پیش��گیری از وقوع جعل، کار 

مراجع قضایی را مسلما آسان تر خواهد کرد.
وی افزود: از ابتدای اجرایی شدن س��امانه الکترونیک اسناد تا پایان 
بهمن ماه سال جاری 59 هزار و 193 سند در 69 دفتر اسناد رسمی 

استان به ثبت رسیده است.

 انتقال روستای رحیم آباد 
در انتظار موافقت ساکنان 

مدیرکل دفتر بازسازي و حوادث غیر مترقبه چهارمحال و بختیاري 
گفت: ستاد بحران استان منتظر نظر نهایی مردم روستای رحیم آباد 

برای جابه جایی این روستا است.
ستار فرهادی با اشاره به در تهدید بودن روستای رحیم آباد با توجه 
به رانش های پی در پی زمین، اظهارداشت: خطر رانش زمین در این 
منطقه بارها اعالم ش��د اما به دلیل مشکالت اجتماعی اقدامی برای 

جابه جایی صورت نگرفت.
وی با بیان این که س��ه گزینه برای انتقال مردم روستای رحیم آباد 
پیشنهاد داده ش��ده اس��ت، تصریح کرد: زمینی در نزدیکی روستا 
و زمینی در نزدیکی ش��هر اردل از جمله پیش��نهادات برای انتقال 

روستای رحیم آباد است.
 فره��ادی با بیان ای��ن که م��ردم این روس��تا تاکنون ب��رای انتقال 
به اجماع نظر نرسیده اند، خاطرنشان کرد: ستاد بحران استان منتظر 
 نظر نهایی مردم روس��تای رحیم آباد برای جابه جایی این روس��تا

 است.

 کوچ ۲۵ هزار پرنده مهاجر
 به تاالب های استان

 مدیرکل محی��ط زیس��ت چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: بیش از
۲5ه��زار پرن��ده مهاج��ر ب��ه تاالب ه��ای اس��تان ک��وچ    

کردند.
  س��عید یوس��ف پور اظهارداش��ت: ب��ا مس��اعد ش��دن ه��وا، 
 ۲5 ه��زار پرن��ده مهاجر ب��ه تاالب های چه��ار مح��ال و بختیاری

 بازگشتند.
وی افزود: این پرندگان ب��ه دلیل برودت هوا و ی��خ زدن تاالب های 
استان به سمت جنوب کشور و استان های حاشیه خلیج فارس کوچ 

کرده بودند.
یوسف پور تصریح کرد: این پرندگان از خانواده چنگر، کشیما، باکالن، 
فالمینگو، اگریت سفید و خاکستری، حواصیل خاکستری، حواصیل 

ارغوانی و خاکستری و لک لک هستند.
مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان این که پرندگان 
مهاجر تا بهار در تاالب ه��ای بین المللی چغاخور و گندمان به س��ر 
می برند، تصریح کرد: از آذرماه امس��ال افزون ب��ر 1۲0 هزار پرنده 
 مهاجر به تاالب های این اس��تان مهاجرت کردند که با یخ زدن این
 تاالب ها و س��رد ش��دن هوا 70 درصد این پرندگان ک��وچ کردند.

یوسف پور خاطرنشان کرد: تاالب های بین المللی چغاخور و گندمان 
مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجردر چهارمحال و بختیاری است که 
این تاالب ها به صورت زنجیروار از ضلع جنوبی شهرستان بروجن و 
 در امتداد کوه کالر  از رش��ته کوه های زاگرس به طرف غرب استقرار

 یافته اند.

 مدیریت امور اراضی 
نیازمند عزم ملی است

رییس امور اراض��ی چهارمحال و بختیاری با بی��ان این که مدیریت 
امور اراضی نیاز به عزم ملی دارد، بر لزوم داش��تن نگاه سرمایه ای به 
آموزش تاکید و تصریح کرد: عدم فرهنگ س��ازی بین مردم از دیگر 
مشکالت برای حفظ منابع ملی اس��ت که ترویج فرهنگ حفاظت از 
منابع ملی و اختصاص اعتب��ارات الزم در این زمینه نقش موثری در 

رفع این مشکل دارد.
دوس��تی با بیان این که یک میلی��ون و 350 هزارهکت��ار از اراضی 
 کشور در این اس��تان قرار دارد، اظهارداش��ت: 65 درصد این میزان 
 از اراض��ی را مرات��ع و 18 درص��د آن را نی��ز ب��اغ تش��کیل 

می دهد.
وی افزود: امسال در راستای واگذاری زمین برای اجرای طرح های 
کشاورزی در اس��تان نزدیک به دو هزار و 850 مورد واگذاری زمین 
 انجام ش��د؛ همچنین یک ه��زار و 799 مورد نیز ب��رای طرح های 

غیر کشاورزی واگذار شد.
دوستی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در این زمینه، خاطرنشان 
کرد: 85درصد از یک هزار و 567 مورد ش��کایت، به نفع امور اراضی 

استان مختومه شده است.
 وی همچنین از نداش��تن س��اختمان جدا، فقدان اعتب��ارات برای

 نقش��ه برداری،کمبود نیروی متخصص و نب��ود تجهیزات و فقدان 
بایگانی مناسب برای امور اراضی استان گالیه کرد و تالش مسووالن 

برای رفع این مشکالت را خواستار شد.

اخبار کوتاه 

 مدی��رکل جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: 87 میلی��ون قطعه بچ��ه ماهی در
 چهارمحال و بختیاری رهاسازی شد.رستم غیبی پور اظهار داشت: پرورش 87 میلیون قطعه بچه 

ماهی 9 ماه ادامه دارد و برای سال آینده تولید می شوند.

7 رهاسازی ۸۷ میلیون قطعه بچه ماهی در چهارمحال و بختیاری

تکاپوی عید

 راه اندازی  1۲ بازارچه 
صنایع دستی در استان 

معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری از برپایی 
 1۲ بازارچه صنایع دس��تی در چهار مح��ال و بختیاری

 خبر داد.
مهرداد رییس��ی با اش��اره به بر پایی 1۲ بازارچه صنایع 
دس��تی در ای��ام ن��وروز در چه��ار مح��ال و بختیاری، 
اظه��ار داش��ت: این تع��داد بازارچ��ه در ش��هر بروجن، 
 آلونی، ش��هرکرد، پیر غ��ار، گ��رداب بن و س��امان بر پا 

می شود.
وی با بیان این که بیش��ترین بازارچه ها در شهرکرد در 
قلعه چالش��تر، موزه باستان شناس��ی، پارک الله برگزار 
می شود، بیان داش��ت: در این بازارچه ها صنایع دستی 
 و بوم��ی و س��وغات محلی به مس��افران ن��وروزی ارائیه 

می شود.
رییس��ی اذعان داش��ت: در این تعداد بازارچ��ه تولیدات 

نمدی، گلیم، گبه، چرم، خاتم و .... عرضه می شود.
 مع��اون صنای��ع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگ��ی،

  صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمح��ال و بختیاری 
هدف از برپایی این نمایشگاه و بازارچه های صنایع دستی 
 از برگزاری این نمایش��گاه ها را معرفی صنایع دس��تی،
  ایج��اد درآم��د، بازاریاب��ی، توس��عه و تروی��ج و

 فرهنگ س��ازی جهت اس��تفاده خانواره��ای ایرانی از 
 صنایع دس��تی عنوان کرد و بیان داشت: فرهنگ سازی

 در راس��تای اس��تفاده از صنایع دس��تی موج��ب رونق 
 تولی��د ، اش��تغال پای��دار و افزای��ش در آمد خان��وار ها 

می شود.
رییس��ی در پای��ان بی��ان داش��ت: بازارچ��ه ه��ا از 
 ۲7 اس��فند م��اه لغای��ت 15 اس��فند م��اه 93 برپ��ا

 می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اقدام کارشناسی، مطالعات 
و جلسات کارشناسی با مسووالن کشوری و استانی در حوضه های 
منابع آب به صورت ویژه پیگیری شده است.قاسم سلیمانی دشتکی 
در مراس��م معارفه معاون توس��عه مدیریت و بهبود منابع انسانی 
استانداری، اظهار داشت: اقدام کارشناس��ی، مطالعات و جلسات 
کارشناسی با مسووالن کشوری و استانی در حوضه های منابع آب به 
صورت ویژه پیگیری شده است.وی افزود: مدیریت یکپارچه منابع 
و مصارف آبی حوضه زاینده رود به ریاست وزیر نیرو تشکیل شده 
است.سلیمانی دشتکی ادامه داد: نتیجه این امر بازنگری در طرح 

انتقال آب بهشت آباد و توقف تونل دوم گالب بوده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در نشست های اخیر هم 
تصمیماتی مطلوب برای تغییر روش انتقال آب بهشت آباد گرفته 
شده که در آن آب به صورت پمپاژ، ثقلی و از طریق لوله منتقل شود.

در این مراسم سیامک س��لیمانی دشتکی به عنوان معاون توسعه 
مدیریت و بهبود منابع انس��انی استانداری چهارمحال و بختیاری 
معرف��ی و از زحمات خدابخ��ش مرادی، سرپرس��ت این معاونت 

تقدیر شد.
     وابس�تگی های حزب�ی نقش�ی در انتص�اب مدیران 

چهارمحال و بختیاری ندارد
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: وابستگی های جناحی و حزبی 

نقشی در انتصابات مدیریتی استان ندارد.

قاسم سلیمانی در آیین معارفه معاون مدیریت و توسعه منابع نیروی 
انسانی استان اظهارداشت: در انتصاباتی که در استان انجام می گیرد 

به موضوع وفاق استانی بسیار توجه شده است.
وی بر ضرورت حفظ وحدت و وفاق در اس��تان تاکید کرد و گفت: 
وحدت در عین کثرت مهمترین اص��ل در انتصابات و برنامه های 
استان است.سلیمانی با بیان این که مسووالن و مدیران تنها باید 
وام دار خدا باشند، افزود: مدیران نباید وام دار گروه و جناح خاصی 
باش��ند و باید به اصل عدالت و اعتدال التزام عملی داشته باشند.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به ویژگی های مدیران 
توانمند، تصریح کرد: مدی��ران باید عدال��ت، پاکدامنی، توجه به 
مصالح و منافع نظام، اعتدال و تدبیر و پاکدس��تی را سرلوحه کار 

خود قرار دهند.
س��لیمانی با بیان این که مدیران نباید تحت هر ش��رایطی تخلف 
کنند، گفت: اگر از هر مدیری در استان تخلفی مشاهده کنم، آن 

مدیر متخلف سریع برکنار می شود.
وی با اشاره به فرآیند انتصاب س��یامک سلیمانی به عنوان معاون 
توسعه منابع انسانی، خاطرنشان کرد: عده ای مطرح می کنند که 
پس از کش و قوس های بسیار آقای سلیمانی به این سمت منصوب 
شد این در حالی اس��ت که باید بگویم در این انتصاب فامیل بازی 
صورت نگرفت و بنده پس از بررسی های بسیار به این نتیجه رسیدم.

س��لیمانی با بیان این که در حال حاضر وح��دت و همدلی خوبی 

در استان شکل گرفته اس��ت، افزود:  اختالفاتی که در گذشته در 
استان وجود داشت رنگ باخته و اتحاد خوبی بین مسووالن شکل 

گرفته است.
وی با بی��ان این که وابس��تگی های جناحی و گروهی نقش��ی در 
انتصابات مدیریتی در استان ندارد، خاطرنشان کرد: مدیران تنها 
باید وام دار خداوند باش��ند و خود را وام دار هیچ گروه و یا ش��خص 

خاصی ندانند.
     اقتصاداستان تا ۲ سال آینده متحول می شود

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: افزون بر 100 طرح عمده 
اقتصادی در ش��ورا های برنامه ریزی و اش��تغال استان به تصویب 
رسیده است که با اجرا و بهره برداری از این طرح ها تحول بزرگی تا 

دو سال دیگر در اقتصاد استان ایجاد می شود.
قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره 
به تصویب افزون بر 100 طرح 
عمده اقتصادی در شورای های 
برنامه ریزی و اش��تغال، اظهار 
داش��ت: با اجرا و بهره برداری 
از این طرح ه��ا تحول بزرگی تا 
دو سال دیگر در اقتصاد استان 

ایجاد می شود.
وی اف��زود: پیگی��ری اجرای 
 س��ریع تر و بهره ب��رداری از

 راه آهن چهارمحال و بختیاری 
و اختصاص تسهیالت فاینانس 
ب��ه ای��ن پ��روژه از مهمترین 
مس��ووالن  برنامه ه��ای 
 در این راستا محسوب می شود.

سلیمانی دش��تکی ادامه داد: 
برنامه ریزی هایی هم برای اس��تفاده از ظرفی��ت کامل واحدهای 
تولیدی و فعالی��ت دوباره کارخانج��ات تعطی��ل و نیمه تعطیل 

چهارمحال و بختیاری صورت گرفته که بسیار حایز اهمیت است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با اجرای این برنامه ها 
می ت��وان رونق اقتص��ادی، بهب��ود وضعیت معیش��ت خانوارها، 
 کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و توسعه همه جانبه و پایدار

 چهارمحال و بختیاری را شتاب داد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره ب��ه انجام برخی 
انتصابات، گفت: مسووالن جدید باید مسوولیت را امانتی نزد خود 

دانسته و تنها برای رضای خدا و انجام امور مردم فعالیت کنند.
سلیمانی دش��تکی خاطرنشان کرد: مس��ووالن خود را بدهکار به 
هیچ حزب، جناح و گروهی ندانند و توسعه استان، عدالت، انصاف، 
اعتدال، برنامه مندی و دوری از افراط و تفریط را سرلوحه برنامه های 

خود قرار دهند.
در این مراس��م کیومرث مرادی آورگانی به عنوان مدیرکل جدید 
روابط عمومی معرفی و از خدمات فرش��اد طهماس��بی کهیانی، 

مدیرکل قبلی تقدیر و تشکر شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مسایل آب استان  پیگیری ویژه می شود

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراءنوبت دوم  
و ساختمانهای  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مفادآراء  ابالغ  آگهی   2099

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 

و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  اختالف  حل  هیئت  صادره  آراء  مفاد 
 8 ماده  و  قانون  یک  ماده  برچسب  که  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
آئینامه صادر گردیده است مستند به ماده 3 قانون در دو نوبت بفاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشارو محلی آگهی میشود تا چنانچه 
از  باشند  داشته  اعتراض  صادره  آراء  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص 
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان تسلیم و ظرف یکماه از تسلیم اعتراض 
دادگاه عمومی محل و  به  تقدیم دادخواست  به  اداره مزبور مبادرت  به 
تسلیم  گواهی مربوط به ثبت محل نماید . بدیهی است اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود . در صورتیکه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل 
ارائه ندهد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود. 
1- رای شماره 139260302119000111 مورخه 92/11/21 آقای سید 
جواد شفیعی فرزند آقا رضا ششدانگ یکدرب باغ محصور بشماره 3014 
فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 2384 متر 
مربع که متقاضی طبق قباله عادی خریداری نموده است محرز گردیده 

است .
2- رای شماره 139260302119000119 مورخه 92/11/21 آقای حسن 
مردانی فرزند رمضانعلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک  2058 
فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 274 متر 
رسمی  مالک  متقاضی  که  کاشان   12 بخش  جوشقان  در  واقع  مربع  

میباشدمحرز گردیده است .
آقای    92/11/21 مورخه   139260302119000123 شماره  رای   -3
از   مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  بمانعلی  فرزند  اصغری  علی  علیرضا 
اصلی  یک  پالک  از  فرعی   1039 از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ 
جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 173/85 متر مربع  که مالک رسمی 

میباشدمحرز گردیده است .

آقای   92/11/21 مورخه   139260302119000127 شماره  رای   -4
از ششدانگ  بمانعلی شریف فرزند غالمعلی  نسبت به سه دانگ مشاع 
یکبابخانه شماره 73 فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان 
نموده  قباله عادی خریداری  بمساحت 197 متر مربع که متقاضی طبق 

است محرز گردیده است .
5- رای شماره 139260302119000131 مورخه 92/11/21 آقای محمد 
زیبایی فرزند حسنعلی  ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از شماره 2334 
فرعی از پالک یک اصلی بخش 12 کاشان بمساحت 620 متر مربع که 

متقاضی مالک رسمی میباشد محرز گردیده است .
6- رای شماره 139260302119000135 مورخه 92/11/21 خانم نرگس 
باغبانی فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع  از ششدانگ یکدرب باغ 
 12 بخش  جوشقان  اصلی  یک  پالک  از  فرعی   2907 بشماره  محصور 
کاشان بمساحت 1500 متر مربع که متقاضیه طبق قباله عادی خریداری 

نموده است محرز گردیده است
7- رای شماره 139260302119000154 مورخه 92/11/21 آقای اکبر 
قهرودی فرزند غالمرضا ششدانگ قطعه زمین محصورو مشجر بشماره 

958 فرعی از پالک 21 اصلی کامو بخش 12 کاشان بمساحت 712 متر 
مربع که متقاضی طبق قباله عادی خریداری نموده است محرز گردیده 

است
8- رای شماره 139260302119000158 مورخه 92/12/3 آقای  جواد 
نظریان فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از شماره 2334 
از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 224/40  فرعی 
متر مربع  واقع در جوشقان بخش 12 کاشان که متقاضی مالک رسمی 

میباشدمحرز گردیده است .
زهرا  92/12/2 خانم  رای شماره 139260302119000172 مورخه   -9
میرزایی فرزند قیصرآقا ششدانگ یکباب حصار و طویله بشماره 525 
فرعی از پالک یک اصلی جوشقان بخش 12 کاشان بمساحت 105 متر 
مربع که متقاضیه طبق قباله عادی خریداری نموده است محرز گردیده 

است م الف 15209
 تاریخ انتشار نوبت اول : 92/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/12/27 

زرگری – کفیل ثبت جوشقان

 اعزام 6۵0 نفر از بروجن 
به مناطق جنگی 

اورژانس اجتماعی سیار 
در سامان راه اندازی شد

فرماندار بروجن از اعزام بیش از 650 نفر به مناطق جنگی از شهرستان بروجن 
خبر داد.فتاح کرمی در جلسه برنامه ریزی اعزام کاروان های راهیان نور با بیان 
این که 650نفر از شهرس��تان بروجن به مناطق جنگی اعزام می شوند، اظهار 

داشت: بیشتر شرکت کنندگان در کاروان راهیان نوجوانان و جوانان هستند.
 وی ادام��ه داد: حضور در مناطق جنگی فرصت مناس��بی را برای آش��نایی با

 فداکاری ها و ایثارگ��ری ها را برای جوانان و نوجوانان فراهم می کند و نس��ل 
جدید با س��ختی های جنگ و فداکاری ها آش��نا می ش��وند.وی عنوان کرد: 
کاروان های راهیان نور شهرس��تان بروجن با همکاری ح��وزه های مقاومت 
محله ای و ادارات اعزام می ش��وند.فرماندار بروجن اذعان داشت: کاروان های 
 راهیان نور بروجن پیش ازعید ن��وروز و در ایام نوروز ب��ه مناطق جنگی اعزام

 می شوند.

 اورژان��س اجتماع��ی س��یار در شهرس��تان س��امان از تواب��ع اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با حضور مسوولین استانی و شهرستانی راه اندازی شد.

اورژانس اجتماعی س��یاربا حضور مدیر کل بهزیستی استان، امام جمعه شهر 
سامان، فرماندار و مدیران ادارات و ارگان ها در شهرستان سامان افتتاح شد.امام 
جمعه شهر سامان در این مراسم با اشاره به این که وجود اورژانس اجتماعی در 
شهرستان سامان ضروری بوده است، بیان داشت: با توجه به این که این منطقه 
یک منطقه توریستی و گردشگری است نیاز به اورژانس اجتماعی سیار در این 

شهرستان الزم و ضروری بوده است.
حجت االسالم سید احمد میردامادی با بیان این که با وجود امکانات بیشتر در 
جامعه شاهد آسیب های بیشتر در جامعه هستیم، بیان داشت: در حال حاضر 

در خانواده ها آسیب های اجتماعی بیشتر شده است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
 چهارمحال و بختی��اری گفت: در پ��ی احداث تونل بهش��ت آباد

 آبخوان های مهم چهارمحال و بختیاری نظیر سفید دشت - فرادنبه، 
دشت شهرکرد و فرخ شهر، منطقه کیار و... تخلیه می شود.

 به گ��زارش مه��ر، رحی��م علیمحم��دی در نشس��ت محققان و 
پژوهشگران آب و اعضای هیات علمی استان چهارمحال و بختیاری 
با اصحاب رسانه با اش��اره به این که آبخوان های مهم استان در پی 
احداث تونل بهشت آباد تخلیه می شود، عنوان کرد: در پی احداث 

 تونل بهش��ت آباد آبخوان های مهم چهارمح��ال و بختیاری نظیر 
سفید دشت - فرادنبه، دشت ش��هرکرد و فرخ شهر، منطقه کیار، 
جونقان، فارسان، شلمزار، شمس آباد و.. تخلیه می شود.وی ادامه 
داد: بسیاری از چشمه های و قنات های استان مانند چشمه وقت 
 و س��اعت، چشمه ش��لمزار، چش��مه ناغان و... در پی احداث تونل

بهشت آباد خشک می ش��ود.وی ادامه داد: باید قبول کنیم در یک 
وضعیت بحرانی قرار داریم و کل کشور در یک وضعیت بحرانی قرار 
دارد.عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی 
استان چهارمحال و بختیاری با بیان این که یک بارش داریم و یک 
مصرف آب، تصریح کرد: میزان مصرف با میزان بارش برابر نیست 
وبه بیان س��اده عرضه و تقاضا باالنس نیس��ت.رحیم علیمحمدی 
تاکید کرد: هرس��ال با خشکسالی دس��ت و پنجه نرم کنیم و این 
 خشکس��الی در پی کمبود بارش اس��ت و هرچه مصرف بیش��تر

 می شود مشکالت بیشتر می شود.وی در ادامه با انتقاد از توجیحات 
برخی از کارشناس��ان برای احداث تونل بهش��ت آباد، عنوان کرد: 
 دس��تگاه TBM ی��ک دس��تگاه حفاری اس��ت که حف��ره ایجاد

 می کند و کار ک��ردن این دس��تگاه در عمق 300 مت��ری در پی 
 فش��ار آب امکان پذیر نیس��ت. وی تاکید کرد: برای احداث تونل

 بهشت آباد با این دستگاه باید تمام آب آبخوان های مهم این استان 
مانند سفید دشت - فرادنبه، دشت ش��هرکرد و فرخ شهر، منطقه 
کیار، جونقان،فارسان، شلمزار، شمس آباد و... تخلیه شود تا بتوان 

کار کرد و شکی در تخلیه آن ها نیس��ت و تجربه این واقعیت تونل 
سوم کوهرنگ است که باعث خشک شدن بسیاری از چشمه های 
مهم اس��تان نظیر چشمه مروارید ش��د.رحیم علیمحمدی عنوان 
کرد: در احداث تونل سوم با وجود یک گسل مهم ۲0 سال است که 
مانده اند چون فش��ار آب اجازه نمی دهد و همین اتفاق در بهشت 

آباد خواهد افتاد.
     برای احداث تونل بهشت آباد باید تمام آب آبخوان ها 

خالی شود
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: چهار گسل اصلی و چهل گسل 
فرعی در راه احداث تونل بهشت آباد وجود دارد و چگونه می توانند 

این مشکالت را توجیح کنند.
تون��ل اح��داث  ب��رای  ش��د:  ی��ادآور  محق��ق   ای��ن 

  بهش��ت آباد بای��د تم��ام آب آبخ��وان ها خال��ی ش��ود، آبی که 
میلیون ها سال طول کش��یده تا ذخیره شده است و با توجه به این 
که مصرف ما بیش از بارش ها است دیگر ذخیره ای ایجاد نمی شود 
 و دیگر نمی توان میلیون ها س��ال صبر کرد تا ذخیره سازی ایجاد

 شود.
 وی گف��ت: هنگام��ی ک��ه آب زی��ر زمین��ی تخلیه ش��د فاجعه 
به بار می آید و زمین نشست پیدا می کند همین طور که هم اکنون 

در حال نشست است.

از بین رفتن حفره های زیر زمینی برای ذخیره آب

آبخوان های مهم چهارمحال و بختیاری تخلیه می شود 

 در احداث تونل سوم 
با وجود یک گسل 
 مهم ۲0 سال است
 که مانده اند چون 

 فشار آب اجازه 
نمی دهد و همین 

اتفاق در بهشت آباد 
خواهد افتاد

مدیران باید 
عدالت، پاکدامنی 
توجه به مصالح و 

منافع نظام
اعتدال و تدبیر 

و پاکدستی را 
سرلوحه کار خود 

قرار دهند
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پاکیزگی حم��ام و در نتیجه اس��تفاده از کاش��ی های 
بادوامی ک��ه راح��ت تمیز ش��وند، از اهمی��ت خاصی 

برخوردار است.
کاش��ی ها اگر مدتی ب��ه حال خ��ود رها  ش��وند، مرکز 
 تجمع مواد معدنی، سفیدک های صابون، قارچ و کپک

  به خصوص در قس��مت های بندکش��ی خواهند ش��د. 
برای رفع این مشکل:

1- با توجه به مقدار کثیفی و کپک از اسپری مخصوص 
حمام و اسفنج استفاده کنید. کاش��ی ها را ابتدا خیس 
کنید. بهتر اس��ت ابت��دا دوش را باز کنید ت��ا بخار آب 

کاشی ها را بپوشاند.
2- تمیز ک��ردن را از باال به پایین و به صورت سایش��ی 
انجام دهید. س��عی کنید س��ایش به صورت دورانی و با 

کمی فشار باشد.
کاش��ی  ها را به صورت خطی یا چپ و راس��ت نیز تمیز 

کنید سپس با آب گرم بشویید.
3- در صورتی که س��طح کاش��ی ها هنوز کدر اس��ت، 
باید نوع لکه را تش��خیص دهید. آهن باال؛ لکه قهوه ای، 
 آب س��خت؛ لک��ه س��بز و صابون؛ لک��ه ش��یری به جا

 می گذارد.
4- دستکش دست کنید و س��رکه سفید را با فشار روی 
س��طح مورد نظر بمالید. با براق ش��دن کاشی ها، کار به 
اتمام می رسد. از پاک کننده های مخصوص حمام برای 
پاک کردن زنگار اس��تفاده کنید. در ص��ورت مقاومت 
 لکه، از شوینده مخصوص س��رویس بهداشتی استفاده

 کنید. 
آن ها معموال سوزاننده بوده و نباید مدت زمان طوالنی 

باقی بمانند.
5- تمیز کردن بندکشی ها در صورت لک بودن ضروری 

است.
در صورت س��فید بودن بندها، از اسپری رقیق وایتکس 
استفاده وچند دقیقه صبر کنید سپس آبکشی نمایید. 
 بندکش��ی های تی��ره ب��ا خمی��ر جوش ش��یرین پاک

 می شوند. 
آن ها را ب��ه صورت دورانی تمیز کنی��د. در صورت تمیز 
نشدن، از شوینده های آماده و مخصوص استفاده کنید 

و طبق دستورالعمل کار کنید.
 راز تمیز ماندن بند ها، خوب ساییدن آن ها به طور منظم 

و خشک کردنشان است.
نکته:

- هنگام اس��تفاده از ش��وینده های ش��یمیایی حتما از 
دستکش استفاده کنید.

- هنگام استفاده از اسپری های شوینده، به صورت خود 
ماسک بزنید.

-هنگام استفاده از مواد شویندواسیدی در محیط های 
بسته حتما به تهویه هوا توجه جدی کنید.

 چه طور كاشی های حمام 
را تمیز كنیم؟

حکایت سه طوطی
مردی به یک مغازه فروش حیوانات رفت و درخواس��ت یک طوطی 
کرد. صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش چهره اشاره کرد و گفت: 

طوطی سمت چپ 5۰۰ دالر است.
- مشتری: چرا این طوطی این قدر گران است؟

- صاحب فروشگاه:این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی و فنی 
دارد.

- مشتری: قیمت طوطی وسطی چه قدر است؟ .
- صاحب فروشگاه: طوطی وسطی 1۰۰۰ دالر است. برای این که این 
طوطی هر کاری را که س��ایر طوطی ها انجام می دهند، انجام داده 
و عالوه بر این توانایی نوش��تن مقاله ای که در هر مسابقه ای پیروز 
شود را نیز دارد و سرانجام مشتری از طوطی سوم پرسیده و صاحب 

فروشگاه گفت: 4۰۰۰ دالر! 
- مشتری: این طوطی چه کاری می تواند انجام دهد؟

صاحب فروش��گاه جواب داد: صادقانه بگویم من چیز خاصی از این 
طوطی ندیدم ولی دو طوطی دیگر او را مدیر ارشد صدا می زنند.

ضرب المثل
یخ كسي گرفتن یا نگرفتن

وقتي کسي به منظور رسیدن به هدفي زحمت ورنجي متحمل شود و 
وقتي تلف کند و سرانجام نتیجه بگیرد یا نگیرد این مثل را  می آورند.

یخ گرفتن مربوط به زمان قدیم اس��ت که هن��وز یخچال صنعتي و 
آب سردکن و امثال آن نبود. درهر ش��هري براي رفع احتیاج یخ در 
تابستان، یخچال طبیعي وجود داشت. ساختن این گونه یخچال ها 
و تهیه یخ در رساندن آن به بازار فروش کار آساني نبود، گرچه با آب 
باران و آب جاري غیر بهداش��تي تهیه مي ش��ود. مایه اصلي یخچال 

طبیعي بسته به خوب یخ بستن آب در زمستان بود.
یخچال داران در س��ال هایي که زمس��تان سرد مي ش��د و یخ کامال 
مي گرفت سود خوبي مي بردند، ولي اگر زمستان چنان سرد نمي شد 
که آب به خوبي منجمد ش��ود، بدیهي اس��ت که به آن ها ضرر وارد 

مي شد. این بود معني یخ گرفتن یا نگرفتن.
 )نامي ک��ه امروزه ب��ر یخچال ه��اي صنعتي گ��ذارده ان��د واقعا نام

 بي مس��مایي اس��ت، زیرا کلمه یخچال از دو واژه  یخ  و  چال  که به 
معني گود و چاله اس��ت که اشاره به اس��تخري که آب در آن جمع 
مي کردند که یخ بس��ازند، است. ولي دس��تگاهي که ما امروزه به نام 
یخچال استفاده مي کنیم خوب بود یخدان، یخساز یا چیزي بهتر از 

این نام گذاري مي شد.

طنز و مثل 

بسیاری از کاربران بر این باور هستند که گوشی ها و تبلت های 
اندرویدی بعد از مدتی کند می شوند. در ادامه دالیل و روش های 

مقابله با این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
به روز رسانی سیستم عامل و برنامه های سنگین

بدون شک برنامه های گوشی هوشمند ش��ما از نظر نرم افزاری 
 به روز است و برنامه ای که به روزرس��انی آن مربوط به یک سال 
پیش باشد را روی گوش��ی خود ندارید. اما این به روزرسانی ها 
ممکن است برای گوشی شما به خوبی بهینه سازی نشده باشند 
و باعث کندی آن شوند و یا ممکن است ش��رکت تولیدکننده 
برنامه ها، در آپدیت جدی��د برنامه خود، ویژگی های جدیدتری 
به برنامه اضافه کرده باش��ند که در پس زمینه گوشی شما اجرا 
شوند که در نهایت منجر به مصرف منابع و کندی دستگاه شما 

خواهد شد.
راه ح�ل: متاسفانه برای بر طرف کردن این مورد، راه حل های 
زیادی پیش پای شما وجود ندارد که بتوانید آن ها را انجام دهید. 
مگر این که از رام های سفارشی مانند CyanogenMod و یا 

رام خالص اندروید بر روی گوشی خود استفاده کنید و به دنبال 
برنامه های سبک تر و متناسب با سخت افزار گوشی خود باشید.

فرآیند های پس زمینه
تعدادی از برنامه های سیستمی و کاربردی که بر روی دستگاه 
خود نصب کرده اید در هنگام ش��روع به کار دستگاه، به صورت 
پیش فرض در پس زمینه اجرا می شوند و باعث مصرف منابعی 

همچون پردازن��ده و RAM می ش��وند. از آن جایی که منابع 
س��خت افزاری دس��تگاه محدود اس��ت بنابراین هر چه میزان 
برنامه های نصب شده در دستگاه شما با مرور زمان بیشتر شود، 
سرعت سیستم عامل کاهش می یابد و برنامه های دیگر نیز، برای 

اجرا شدن با مشکل مواجه خواهند شد.
راه ح�ل: غیرفعال ک��ردن تصاوی��ر پس زمینه زن��ده، حذف 
ویجت ها، پاک کردن و غیرفعال کردن برنامه هایی که از آن ها 

استفاده نمی کنید.
سیستم فایل تقریبا پر

حافظه ه��ای حالت جام��د )SSD( هنگامی که در آس��تانه پر 
شدن هستند با کاهش سرعت مواجه می شوند و از آن جایی که 
دستگاه های اندرویدی از این نوع حافظه ها استفاده می کنند در 
نتیجه کاهش سرعت نیز در این دستگاه ها با افزایش فایل ها و 

کاهش فضای آزاد اتفاق خواهد افتاد. 
راه حل: برنامه ها و فایل هایی )عک��س و فیلم( که به آن ها نیاز 
ندارید را پاک کنید و فایل های کش برنامه ها را مدیریت کنید. 

كاربری ماهر

چرا گوشی  های اندرویدی كند می شوند؟

مزه و طعم غذاها به آن سادگی که زبان و بینی شما می گویند 
نیست. دفعه بعدی که خواس��تید لقمه ای را گاز بزنید، این 

7 نکته را رعایت کنید تا از بهترین طعم ممکن لذت ببرید.
زبان انس��ان می تواند 5 م��زه اصلی را درک کند: ش��یرینی، 
شوری، تلخی، ترشی و خوش��مزگی اما مزه و طعم غذاها به 
آن سادگی که زبان و بینی ش��ما می گویند نیست. مطالعات 
فزاینده ای که در س��ال های اخیر انجام شده، نشان می دهد 
مزه هایی که م��ا درک می کنی��م، می توانند در اث��ر عوامل 
شگفت انگیزی تحت تاثیر قرار بگیرند. اما این عوامل کدامند؟

زبان كالمی
در مقابل غذاهایی که اسامی معمولی و بی زرق و برقی دارند، 
مردم غذاهایی را بیش��تر دوس��ت دارند که اسامی توصیفی 
دارند؛برای مثال، »فیل��ه دریایی ایتالیای��ی آب دار« خیلی 

خوشمزه تر از »فیله دریایی« به نظر می رسد.
لوازم غذاخوری

قاشق های ساخته ش��ده از روی یا مس باعث تقویت شوری 

ظاهری غذا می شود.
دما

دما روی مزه غذاها و نوش��یدنی ها به ش��دت اثر می گذارد. 
برای مثال، ماء الش��عیر گرم، تلخ تر و گوشت سرد، شورتر به 

نظر می رسند.
رنگ

48 درصد افراد عقیده دارند لیمون��اد در لیوان آبی خنک تر 

از زمانی اس��ت که در لیوان هایی با رنگ های دیگر نوش��یده 
می شود. شاید به این دلیل که رنگ آبی با سرما ارتباط دارد.

محیط
زمانی که از گروهی داوطلب خواس��ته ش��د مزه نوش��یدنی 
یکس��انی را در س��ه اتاق مختلف با طعم ه��ای علف، چوب 
و ش��یرینی امتحان کنند )ب��رای مثال در ات��اق اول رایحه 
چمن پخش می ش��د و صدای بع بع گوسفند در فضا پیچیده 
 بود(، در کمال ش��گفتی اف��راد مزه نوش��یدنی را یکس��ان 

نمی دانستند. 
انتظارات

بر اس��اس نتای��ج تحقیقات، مردم م��زه غذاهای��ی را که در 
رستوران های شیک س��رو می ش��ود، بهتر از رستوران های 

ارزان قیمت می دانند. 
حافظه

یادآوری خاطره ای مثبت درباره خوردن سبزیجات باعث می شود 
تجربه فعلی فرد از خوردن سبزیجات لذت بخش تر شود.

7 عاملی كه در مزه غذا معجزه می كنند
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شهر داری فوالد ش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 20/1/2567 مورخ 92/2/2 استانداری اصفهان ) قائم مقام ش�ورای اسالمی فوالد شهر ( و 
مصوبه شماره 4/734 مورخ 92/10/15 شورای  اسالمی شهر در نظر دارد عمليات ذيل را بر اساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه 

متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل می آيد .

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 93/1/16 جهت اطالع از ش�رايط و شركت در مناقصه به واحد امور
 قرار دادهای شهرداری فوالد شهر مراجعه نمايند . 

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت اول ( 

حسین امیری شهردار فوالد شهر 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه ) ريال ( مبلغ بر آورد اوليه پروژه ) ريال ( شماره مناقصه موضوع مناقصهرديف

 92/31353عملیات سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار محله ب 6 1
150/000/000 ریال 3/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

2 C1 92/31354عملیات احداث فرهنگسرای نور محله 
200/000/000 ریال 4/000/000/000 ریال مورخ 92/12/17

 عملیات احداث ورزشگاه سرپوشیده محله ب 5 3
فوالد شهر 

92/313155 
500/000/000 ریال 10/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583
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الت گز و  شیرینی   حاج اصلیانی  محصو

عرضه کننده گز و شیرینی مخصوص 
انگبینی  ، بیدمشکی   ،  برشی آردی   ، لقمه ای 

تلفن : 0382-4644174 

0382- 4643475                    
همراه )براتی بلداجی(: 

09302911738

لیانی 09132879369
حاج اص

آدرس : شهر بلداجی ، بلوار شهید بهشتی 

 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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

شهرداری گلشن در نظر دارد نس��بت به فروش 2 قطعه زمین کارگاهی 
به مساحت هر کدام 630 متر مربع واقع در منطقه صنعتی شهر گلشن 
از طریق برگ��زاری مزایده عمومی اقدام نماید . جهت کس��ب اطالعات 
بیشتربه شهرداری گلشن مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های زیر تماس 

حاصل فرمایید. 
تلفن :6 - 03222753525                              فاکس: 03222752300

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 92/12/25 

آگهی مزایده عمومی

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر گلشن
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