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 4 ركورد جدید 
در خط تولید ذوب آهن

تالش��گران ذوب آهن در س��ال فرهنگ و اقتصاد با عزم 
مل��ي و مديريت جه��ادي و در راس��تاي دس��تيابي به 
 توليد 3 ميليون ت��ن  موفق به ثبت 4 رك��ورد جديد در

 بخش ه��اي مختل��ف توليدي همچ��ون ك��وره بلند ، 
آگلومراسيون و فوالد سازي شدند.

مهندس افضلي معاون بهره برداري ش��ركت ضمن بيان 
اين خبر گفت : تالشگران ذوب آهن در بخش كوره بلند 
با توليد 257 هزار 763 تن ، در بخش آگلومراس��يون با 
توليد 350 هزار و 785 تن و در بخش فوالدسازي با توليد 
253 هزار و786 تن  در فروردين ماه سال جاري، ضمن 
ثبت ركورد جديد در توليد ماهانه ، گام مهمي در راستاي 
تحقق توليد 3 ميليون تني در سال 93 برداشتند. ضمن 
اين كه تالشگران  بخش فوالد سازي در 24 فروردين ماه 
با توليد10 هزار و 200 تن، رك��ورد روزانه توليد را نيزدر 

اين بخش ارتقا دادند .

 افتتاح تصفیه خانه
 و فاضالب شهرک صنعتی 

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: به 
مناسبت روز ملی زمين پاک، تصفيه خانه و شبکه فاضالب 
ش��هرک صنعتی س��روش با 33 ميليارد ريال هزينه در 

اصفهان افتتاح شد.
كيومرث كالنت��ری اظهار ك��رد: ش��بکه و تصفيه خانه 
 فاضالب ناحيه صنعتی سروش بادران در 15 كيلومتری

 جنوب شرقی شهر اصفهان واقع شده كه دارای 2 مدول فاز 
اجرايی هر كدام به ظرفيت 600 متر مکعب در روز است.

وی افزود: با راه اندازی اين ش��بکه و تصفيه خانه عالوه بر 
حفظ منابع آب و جلوگيری از هدر رفت اين منبع حياتی، 
از پس��اب خروجی در آبياری فضای سبز به وسعت هزارو 

400 متر مربع استفاده بهينه می شود.

اشتغال اجتماعی«   اجرای طرح »
در روستاها

معاون وزير تعاون، كار و رفاه با اعالم اجرای طرح جديد اشتغال اجتماعی در 
مناطق محروم و روستاهای كشور گفت: امروز نرخ بيکاری برای مردم قابل 
تحمل نيست.حسن طايی با تاكيد بر لزوم ايجاد ساالنه يک ميليون شغل در 
كشور و با اشاره به نرخ بيکاری10/4 درصدی گفت: آنچه امروز اهميت دارد 

اين است كه اين نرخ بيکاری برای مردم قابل تحمل نبوده...
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نگین های ممنوع اروپایی 
سنگفرش چشمان ایرانی

دبير علمی انجمن جراحان پالس��تيک و ترميم چش��م ايران 
گفت: از پزشکان و متقاضيان كاشت نگين و يا تغيير رنگ چشم 
می خواهيم تا زمانی كه مجامع بين المللی اين نوع جراحی ها را 

تاييد نکرده، برای آن اقدام نکنند.
 محسن بهمنی كش��کولی  ضمن تاييد جراحی  زيبايی چشم 
از جمله تغيير رنگ و گذاش��تن نگين در ايران گفت: پيش از 
اين ايمپلنت هايی در جراحی های زيبايی استفاده می شد كه 
قابل رؤيت نبود و فقط قسمت مورد نظر را به صورت برجسته 
نشان می داد، اما از 10 سال گذشته ايمپلنت هايی پا به عرصه 
گذاشتند كه می توان آنها را مشاهده كرد و اين موضوع از كاشت 
نگين روی دندان شروع شد كه به تدريج كنار آن بحث گذاشتن 
نگين داخل چشم و همچنين كار گذاشتن عنبيه مصنوعی برای 
تغيير رنگ چشم و هماهنگی آن با رنگ لباس به عنوان يک مدل 
زيبايی آغاز شد. منشأ اوليه وجود چنين ايمپلنت هايی در يکی 
از كش��ورهای اروپايی بود كه محققان آن بر اين عقيده بودند 
وقتی لنزهای رنگی می تواند به راحتی روی چش��م گذاشته و 
بعد برداشته شود و يا نگين دندان نيز چنين خاصيتی را دارد، 
پس می توان برای چش��م هم از اين ايمپلنت ها استفاده كرد. 
ازآن جا كه كريستال ها برای بدن عموماً خنثی هستند و ايجاد 

التهاب نمی كنند، نگين هايی از جنس كريستال ساخته شد كه 
)البته اين نگين ها با جنس طال هم در برخی از كشورها وجود 
دارد( برای زيبايی روی سفيدی چشم يعنی بافت صلبيه قرار 

می گيرد.
چگونه نگين ها در داخل چشم كاشته می شوند؟

در اين جراحی دو اليه ملتحمه و پنون كه اليه های لغزنده ای 
روی كره چشم هستند، برش داده و باز می شود و نگين كه تراش 
بسيار ظريفی خورده، زير آن قرار می گيرد.پس از مدتی كه از 
قرمزی چشم بگذرد، نگين های كاشته شده از زير اين اليه ها 
مشخص می شود. هرچند به دليل اين كه دو اليه روی نگين را 
پوشانده است، درخش��ندگی ای كه نگين روی دندان دارد را 

نمی تواند داشته باشد.
با توجه به اين كه ايران از لحاظ علم چشم پزشکی رتبه اول را 
دارد و جراحان زبده آن می توانند تبح��ر الزم را برای اين نوع 
جراحی داشته باشند، آيا چنين عملی تا به حال در ايران انجام 

شده است؟
اين عمل زيبايی در  كش��ورهای معدودی صورت گرفته و در 
تهران نيز برای چند نفر در يکی از بيمارس��تان های خصوصی 

انجام شده است...

هشدار  دبیر علمی انجمن جراحان پالستیک و ترمیم چشم ایران
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ذخیره  سازی بنزین ممنوع
در آستانه اجرای نهايی فاز دوم قانون هدفمندی يارانه ها 
و صحبت دولت مبنی بر افزايش ن��رخ بنزين تا اواخر 
هفته مراجع��ه مردم به جايگاه های س��وخت افزايش 
يافته؛ به گونه ای كه اين روزها مصرف بنزين آزاد 700 

تومانی بيش��تر شده اس��ت. طبق آمار رسمی شركت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، شنبه 30 فروردين ماه 
متوسط مصرف بنزين معمولی به بيش از 80 ميليون 
ليتر و متوسط مصرف اين محصول در روز يکشنبه 31 

فروردين ماه به بيش از 94 ميليون ليتر رس��يد كه با 
احتساب مصرف بنزين سوپر، بار ديگر متوسط مصرف 
روزانه بنزين در در كشور به 100 ميليون ليتر رسيد.

متوسط مصرف بنزين هفته ...
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اخبار کوتاهيادداشت

مادران شهدا بر مبنای صداقت 
فرزندان خود را فدا کردند

امام جمعه ورزنه با اش��اره به نقش مادران ش��هدا در پاسداری از انقالب 
اسالمی، گفت: مادران شهدا بر مبنای صداقت و والیت پذیری فرزندان 
خود را برای حفظ دین و انقالب فدا کردند. حجت االس��الم حميد رضا 
صادق زاده در اجتماع بزرگ زنان و مادران شهداي این شهر به مناسبت 
والدت حضرت فاطمه زهرا )س( اظهار داش��ت: یکی از ویژگی های بارز 
شخصيتی حضرت زهرا )س( س��تون معنویت بود که این ستون از مهم 

ترین مبانی زندگی ایشان بود. 
و پيامب��ر)ص(  از  اطاع��ت  گذش��ت،  صداق��ت،  اف��زود:   وي 

 والیت پذیری از دیگر ویژگی های حضرت زهرا )س( است که اگر بانوان 
در کنار ایجاد فضای محبت در خانه و زندگی این مباحث را در زندگی خود 

الگو قرار دهند، می توانند به موفقيت در زندگی دست یابند.

قنبری: عملکرد حکومت، سازنده 
اعتماد عمومی است

 یک عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری با بيان اینکه بازسازی اعتماد 
عمومی ميان مردم پروسه ای طوالنی مدت است، گفت: به دليل عملکرد 
دولت احمدی نژاد در ساليان اخير، اعتماد عمومی دچار خدشه ای اساسی 

شده که بازسازی آن به سادگی امکان پذیر نيست.
داریوش قنبری با بيان اینکه اعتماد عمومی نتيجه رابطه ميان شهروندان 
و حاکميت است، اظهار کرد: برداش��تی که از عملکرد حکومت در ذهن 
شهروندان نقش می بندد، در مجموع سازنده احساس اعتماد عمومی در 
آنها نسبت به حکومت است. این اعتماد نتيجه عملکردهایی است که در 

عالم خارج از ذهن اتفاق می افتد.
وی با بيان اینک��ه اعتماد دارای ابعاد ذهنی نيز هس��ت، افزود: زمانی که 
صحبت از برداشت ش��هروندان از عملکرد حکومت می ش��ود، یک بُعد 
روانی و ذهنی نيز در این موضوع به وجود می آید که هيچگاه نمی توان آن 
را نادیده گرفت؛ چه بس��ا عنصر اصلی ایجاد اعتماد در مردم، همين بُعد 

روانی و ذهنی باشد.

سازمان بازرسی نمی تواند از افراد 
بازنشسته استفاده کند

نمایندگان مجلس با حذف ماده ۳ طرح اصالحيه قانون سازمان بازرسی 
کل کشور، مقرر کردند سازمان بازرسی نمی تواند رأسا از افراد بازنشسته 
استفاده کند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی سه شنبه 
پارلمان، رس��يدگی به طرح دایمی ش��دن قانون اصالح موادی از قانون 
تشکيل سازمان بازرسی کل کش��ور مصوب 1۳87 را ادامه دادند و ماده 
۳ این طرح را پس از بحث و بررسی با اخطار عباس قائد رحمت نماینده 

دورود و ازنا حذف کردند. 
قائد رحمت این ماده را مغای��ر اصل 75 قانون اساس��ی و دارای بار مالی 
دانس��ت که در نهایت ابوترابی فرد ضمن تایيد این اخط��ار، آن را به رای 
وکالی ملت گذاشت و نمایندگان نيز با 145 رای موافق، 24 رای مخالف 
و  10 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر در جلسه، با این اخطار موافقت 

کردند و بدین ترتيب ابوترابی فرد این ماده را حذف کرد.

امیدواريم براساس اصل انصاف 
وضعیت همه کشورها بهبود يابد

وزیر امور خارجه ایران گف��ت: درباره دریای خزر کارهای گس��ترده ای 
انجام شده و البته کار زیادی هم باقی مانده است و اميدواریم با همکاری و 
تفاهم بين کشورهای ساحلی براساس اصل انصاف و درک مشترک از یک 
دریای صلح و دوستی بتوانيم بهترین استفاده را برای بهبود وضعيت همه 

کشورهای ساحلی این دریا داشته باشيم.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان که به منظور ش��رکت 
در نشس��ت پنج جانبه وزیران خارجه دریای خزر وارد مس��کو شده، در 
 بدو ورود در فرودگاه این کش��ور در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری

 نشست های کارشناسی ميان کشورهای س��احلی درباره رژیم حقوقی 
دریای خزر اظهارکرد: درباره موضوع��ات مختلف رژیم حقوقی این دریا 
بحث و تبادل نظر شده است و نشست وزیران هم در ادامه این مباحث و 
برای آماده سازی نشسست سران که قرار است تا پایيز امسال در روسيه 

برگزار شود، تشکيل خواهد شد.

فصل جديدی در روابط تهران- باکو 
گشوده شده است

سفير آذربایجان در تهران با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفت: سفر 
ریيس جمهور آذربایجان به تهران نقطه عطفی برای گسترش همکاری ها 
ميان دو کشور است. به نقل از خبرگزاری ترند جوان شير آخوند اف سفير 
آذربایجان در تهران در دیدار با استاندار اردبيل گفت: صفحه  جدیدی در 

توسعه  روابط ميان ایران و آذربایجان گشوده شده است.
آخوند اف با اشاره به سفر یک روزه  الهام علی اف ریيس جمهور آذربایجان 
به تهران و دیدار با مقامات ایرانی، گفت: این دیدار فضای جدیدی را برای 
گسترش مناسبات اقتصادی ميان تهران، باکو ایجاد کرده و نشان می دهد 

که پتانسيل خوبی برای توسعه  همکاری ها در ابعاد مختلف وجود دارد.

ارايه گزارش وزير نیرو به مجلس
عضو هيأت ریيس��ه مجل��س با بي��ان اینکه چيت چي��ان وزیرنيرو، 

یکش��نبه 14 اردیبهش��ت در صحن علنی مجلس ب��ه نمایندگان 
گزارش می دهد، گفت: هيأت ریيس��ه موافقت کرد که ۳1 فروردین 
 هر سال) مصادف با عيد رس��تاخيز( برای نمایندگان ارامنه تعطيل

 باشد.
حسين س��بحانی نيا، در تش��ریح نشست دوش��نبه اول اردیبهشت 
هيأت ریيس��ه مجل��س، گفت:  در این نشس��ت درخواس��ت حميد 
چيت چيان وزیر نيرو برای ارایه گزارش��ی درب��اره آخرین وضعيت  
آب و برق کش��ور در صحن علنی مجلس بررس��ی و مقرر ش��د که 
وی در روز یکش��نبه 14 اردیبهش��ت برای ارایه گ��زارش در صحن 
علنی مجلس حضور پيدا کند و پس از آن رؤس��ای کميسيون های 
 کش��اورزی، آب و منابع طبيع��ی و ان��رژی ب��ه بي��ان مطالب خود 

بپردازند.
 نماین��ده مردم نيش��ابور با اش��اره به بررس��ی طرح بيم��ه بيکاری 
اعاده ش��ده از مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام گفت: مقرر ش��د 
ک��ه ای��ن ط��رح ب��ا حض��ور نماین��دگان دول��ت تعيي��ن تکليف 
و نظ��رات نهایی به کميس��يون مربوطه ارایه ش��ود ت��ا در نهایت با 
 اصالح��ات موضوع��ات ط��رح مذک��ور در صح��ن علنی بررس��ی

 شود.
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تقدیر نایب رییس مجلس از نمایندگان زن مجلس

با حضور هفت نفر از نمایندگان زن مجلس در جایگاه هيأت ریيسه، اعضای این هيأت با اهدای لوح از آنان 
تقدیر کردند.الله افتخاری، فاطمه رهبر، حليمه عالی، فاطمه آليا، سکينه عمرانی، مهناز بهمنی و نيره اخوان 

از سوی حجت االسالم و المسلمين سيد محمد حسن ابوترابی فرد تقدیر شدند.
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خوشبینی سوالنا نسبت 
به توافق جامع هسته ای

آرامش معنوی 
مهم ترين برکت دين

 خاویر سوالنا مسؤول پيشين سياس��ت خارجی اتحادیه اروپا در نشستی در 
اندیشکده بروکينگز در مورد دورنمای دس��تيابی به توافق جامع هسته ای با 
ایران ابراز خوشبينی کرد. سوالنا گفت: آن چه به دست آمده، بيشتر از انتظار 
من بود و فراز و نشيب های کمتری وجود داشت. ما باید بسيار محکم و پابرجا 
باشيم و به فعاليت ادامه دهيم. چالشی بزرگ پيش روی ما قرار دارد. ما برای 
دستيابی به راه حل برای هر مش��کل مهمی در مورد گسترش هسته ای، باید 
از تخيل و خالقيت خود اس��تفاده کنيم. اگر این موضوع حل ش��ود ، مسایل 
 بسيار زیاد دیگری در منطقه حل می ش��ود. وی همچنين از تالش و کوشش

 مذاکره کنندگان هسته ای هر دو طرف تمجيد کرد و در مورد مخاطبان فعلی 
هسته ای ایران گفت: ما اکنون با مذاکره کنندگانی روبرو هستيم که می توانيم 

با آنها به شيوه ای هوشمندانه صحبت کنيم.

معاون س��ابق ریيس جمهور پرو گفت: ایجاد آرامش معنوی در انس��ان جزو 
مهم ترین ویژگی های دین اسالم است.

 آنيتا عباس��ی با بيان این مطلب در جمع دانشجویان دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد ش��هرضا اظه��ار کرد: بن��ده از ح��دود 12 س��ال پيش و پ��س از انجام 
مطالعات گسترده و آش��نایی با ارکان اس��الم به این دین گرایش پيدا کردم و 
 در نهایت با همکاری و تعامل همس��ر ایرانی ام موفق به دس��ت یابی به این امر 

مهم شدم.
وی ادامه داد: پس از اینکه فعاليت بن��ده به عنوان معاون ریيس جمهور پرو به 
اتمام رسيد، تصميم به فعاليت در یک شغل بی حاشيه گرفتم و برهمين اساس 
در یک کارخانه در پرو با همسر ایرانی ام آشنا شدم و این مقدمه ای برای گرایش 

به دین اسالم شد.

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
تفاوتهای نگاه اسالمی و غربی به انسان گفت: تفاوت حقوق 

بشر اسالمی با حقوق بشر غربی تفاوت مبنایی است.
علی مطهری دوشنبه گذشته در دانشگاه صنعتی اصفهان در 
نشستی با موضوع »حقوق ملت«گفت: استقالل و آزادی که 
در شعار جمهوری اسالمی قرار دارد، پایه مباحثی همچون 

حقوق شهروندی و عدالت است.
وی با اشاره به اینکه شعار انقالب فرانسه آزادی و شعار انقالب 
روسيه عدالت بود، ادامه داد: البته عدالت و آزادی که در نظام 
ما مطرح شد، برگرفته از مبانی اسالمی است و قطعا با آزادی 
و عدالت در غرب متفاوت اس��ت. وی با اشاره به برخی اصول 
قانون اساسی درباره حقوق شهروندی گفت: هرگونه تفتيش 
عقاید، استراق سمع، افش��ای مخابرات، تبعيد غير قانونی، 

شکنجه برای اقرار و امثال آن ممنوع است.
نماینده مردم تهران با اشاره به تفاوت های انسان شناسی از 
منظر اسالم و غرب، ادامه داد: اعالميه حقوق بشر در مجموع 
قابل قبول است، ولی در جزئيات آن اختالفات مبنایی وجود 
دارد. وی اظهار ک��رد: از دیدگاه غربی وجود اس��تعدادهای 
مختلف در انس��ان منش��اء حقوق مختلف برای او است و از 
همين رو استعداد تفکر در انسان منشاء آزادی فکر و آزادی 

بيان برای انسان است.

ریيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام گف��ت: باید تالش 
کنيم تا زنده هس��تيم، معياری برای همکاری دنيای اسالم 
تعریف و تنظيم کنيم، چون اختالفات، نا امنی های منطقه ای 
را گس��ترش می دهد و باع��ث تضييع امکانات کش��ورهای 

اسالمی می شود.
ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در این دیدار با آرزوی 
موفقيت برای سفير عربستان در مسؤوليت جدید، نقش سفرا 
را برای جهت دهی سياست کشورهای متبوع دربرابر کشور 
مقصد مهم توصيف کرد و گفت: سفرا، پل ارتباطی مسؤوالن 

کشورها در گسترش روابط هستند.
هاشمی رفس��نجانی، با یادآوری تاریخ و جغرافيای ایران و 
عربستان در منطقه، گفت: اگر دو کشور در مسایل منطقه ای 
و جهان اسالم هماهنگ باش��ند، فتنه گران بين مسلمانان، 
مجالی برای الق��ای اختالف بين پيروان مذاهب اس��المی 
ندارند. وی با اشاره به آخرین سفر خود به عربستان و دیدار 
با ملک عبداهلل و طرح تشکيل کميسيون علمایی متشکل از 
علمای شيعه و سنی افزود: اگر آن طرح در دو کشور جدی 
گرفته می شد و علما مرجع حل اختالفات قرار می گرفتند، 
دیگر تندروه��ا و متعصبان نمی توانس��تند با کش��تارهای 
انتحاری و ایجاد تفرقه و نزاع بين کشورهای اسالمی به نفع 

استعمارگران در جهان اسالم ميدان داری کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی از ادامه 
روند تحقيق و تفحص در صنعت فوالد کشور، مس و صنعت 

خودرو خبر داد.
 حميدرضا فوالدگر اظهار کرد: تحقي��ق و تفحص در زمينه 
فوالد، مس و خودرو در دستور کار کميسيون صنایع و معادن 
مجلس قرار دارد و هماهنگی های خوبی نيز با وزاری مربوط با 

این موضوع به عمل آمده است.
وی افزود: در زمينه توليد ملی و رعایت اصل 44 قانون اساسی 
نيز اقدامات بسيار موثر و خوبی در دولت صورت گرفته و این 
موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل ش��ده؛ به گونه ای که 
تاکنون پيشنهادهای خوبی در این زمينه داشته ایم.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طرح 
توليد ملی و حمایت از آن نيز در کميسيون مربوطه بازنویسی 
شده و کليات آن هم تصویب ش��ده که یکی از بندهای مهم 

سياست مقاومتی همين موضوع است. 
وی تصویب قانون حمای��ت از توليد ملی را یکی از مهم ترین 
بندهای اقتصاد مقاومت��ی بيان کرد و گف��ت: طی طرحی، 
پيش نویس تش��کيل ات��اق تعاون ب��ا عضوی��ت تعاونی ها 
در ای��ن اتاق را ب��ه منظور توس��عه اصل 44 قانون اساس��ی 
 آم��اده کرده ایم و ب��ه زودی ای��ن طرح در مجلس بررس��ی

 می شود.

ریيس جمهور پس از نشست با وزیر، معاونين و مدیران ارشد 
وزارت جهاد کش��اورزی، برنامه های دولت را برای توسعه و 
ارتقای سطح محصوالت کش��اورزی و نيز چگونگی اجرای 

مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تشریح کرد.
روحانی با بيان اینکه قدم دوم در مس��ير اجرای مرحله دوم 
قانون هدفمندی یارانه ها که اعالن قيمت حامل های انرژی 
است طی هفته  جاری انجام می شود، افزود: دولت می توانست 
قيمت های باالیی برای حامل های انرژی تعيين کند و درآمد 
بيشتری به نفع توليد و ارایه خدمات به مردم کسب نماید، 
اما بخاطر شرایط تورمی کشور این قيمت ها با شيب مالیمی 

افزایش خواهد یافت که اثر آن بر تورم بسيار کم است.
ریيس جمهور تاکيد کرد: مردم باید مراقب باشند تا در گوشه 
و کنار عده ای از این افزایش قيمت ها سوء استفاده نکرده و با 
تبليغات غيردقيق موجب ترس مردم نشوند؛ چرا که آثاری 
بر روی قيمت ها نخواهد داشت. روحانی افزود: البته افزایش 
قيمت حامل های انرژی تورم بسيار محدودی را در پی خواهد 
داشت، اما به آن ميزان نيست که بخواهد موجب نگرانی مردم 
شود. دولت به طور همزمان در کنار آن اقداماتی را برای مهار 
آثار تورمی انجام می دهد. ریيس جمهور  گفت: دولت در این 
زمينه به عنوان خادم مردم، اقداماتی را که قانون تکليف کرده 

انجام خواهد داد.

مصلحت نظام خانه  ملت مجلس دولت 

حقوق بشر اسالمی و 
غربی تفاوت مبنايی دارد

بايد معیاری برای همکاری 
دنیای اسالم تعريف کنیم

تحقیق و تفحص در 
صنعت فوالد ادامه دارد

مرحله دوم هدفمندی 
يارانه ها به نفع ملت است 
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 سردار سرلشکر »محمدعلی جعفری« فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی، در نشس��تی خبری که با حضور اصحاب رسانه 
برگزار شد، گفت:  فلسفه وجودی سپاه این است که انقالب اسالمی 
حفظ شود. فرمانده کل سپاه پاسداران با بيان اینکه انقالب اسالمی 
محدود به مرزهای ایران نيست، گفت: انقالب مخالف نظام سلطه و 
نظم نوین جهانی بوده و همه شعار ها و مواضع در سياست خارجی 
نيز در این محور اس��ت؛ مانند دفاع از مردم فلسطين و سوریه که 

امروز هدف دشمن هستند.
انقالب اسالمی، پويا و هدفمند به راهش ادامه می دهد

وی با بيان اینکه معموال انقالب ها در دنيا عمر زیادی ندارند، اظهار 
داشت: انقالب ها در نقاط مختلف دنيا یا استحاله می شوند یا از بين 
می روند، اما انقالب اسالمی پویا و هدفمند به راهش ادامه می دهد.

جعفری ادامه داد: س��پاه با مخالفت هایی که با انقالب می ش��ود 
برخورد می کند و موانع موجود بر س��ر راه را برم��ی دارد تا اهداف 

انقالب که   همان اهداف اسالم و قرآن است، حفظ شود.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی سپاه حمایت از 

مردم است و به دنبال استفاده از ظرفيت های مردم است.
وی با اشاره به فتنه سال 88 اظهار داشت: فتنه آن سال بزرگ ترین 
فتنه سياسی، امنيتی عليه ایران بود که بدون نقش تعيين کننده 

مردم که   همان بسيجی ها هستند، پایان نمی یافت.
فرمانده کل سپاه در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه آیا با توجه به 

بحث اقتصاد مقاومتی و اعالم آمادگی سپاه و بسيج برای همکاری 
با دولت در این عرصه، آیا دولت رغبتی برای استفاده از ظرفيت های 
سپاه دارد، گفت: همکاری سپاه با دولت ها با هدف ایفای نقش سپاه 

در راستای برقراری امنيت، رفاه، آسایش و معيشت مردم است.
س��ردار جعفری با بيان اینک��ه وظيفه دولت ها نيز همين اس��ت، 
افزود: س��پاه نمی تواند با دولت ها همکاری نداشته باشد و با توجه 
به گستردگی س��پاه، بس��يج و توان عظيم آنها، این همکاری باید 
در خدمت مردم باش��د. فرمانده سپاه پاس��داران هدف دولت ها را 
خدمت به مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: دليلی برای همکاری 
نکردن سپاه با دولت ها نيس��ت، اما دولت ها دیدگاه شان متفاوت 
است و ممکن است در جاهایی در برخی دولت ها تقابلی بين مسایل 
سياس��ی و یا توجه به جلب آرای مردم و موض��وع خدمتگزاری، 
فرهنگ و ارزش های مردم دیده شود.  برخورد دولت ها ممکن است 
این ها را در تعارض و صرفا اهداف سياسی ببيند و تا جایی، در مسير 

انقالب اسالمی و اسالمی بودن جمهوری اسالمی نباشد.
بسیاری از مشکالت مردم با تمرکز و توان داخلی قابل 

حل است
وی بر همين اساس تاکيد کرد: تا اینجا ممکن است سپاه تذکراتی 
بدهد تا نقش خود در حفظ انقالب اسالمی را ایفا کند. وقتی سپاه 
می خواهد نقش خود را در حفظ انقالب انجام دهد، ممکن اس��ت 
به نظر بياید که می خواهد با برخی دولت ها مخالفت کند؛ در حالی 

که اینطور نيست.
سردار جعفری با بيان اینکه اگر به حفظ ارزش های انقالب توجه 
شود هيچگونه تعارضی بين سپاه و دولت ها وجود ندارد، به گالیه 
اخيرش از دولت ها اشاره کرد و افزود: گالیه ای که داشتيم این بود 
که با توجه به اینکه فش��ار اقتصادی دشمنان عليه کشورمان زیاد 
شده، تاکيد رهبر معظم انقالب نيز این است که دولت ها نگاه شان 
به توانمندی های درونی باشد. بسياری از مشکالت مردم با تمرکز 

و توان داخلی قابل حل است و این   همان اقتصاد مقاومتی است.
فرمانده سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: حال با توجه به در اختيار 
بودن سازمان گسترده بسيج توسط س��پاه، توانمندی زیادی در 
اختيار سپاه قرار دارد و بسيج از 20 ميليون عضو برخوردار است که 
با سپاه در ارتباط هستند. وی با تاکيد بر اینکه سپاه می تواند از این 
توان در خدمت اقتصاد مقاومتی استفاده کند، تصریح کرد: البته 

این منوط به مطالبه و حمایت و خواست دولت است.
سردار جعفری ادامه داد: البته در این زمينه استقبال هم شده بود، 
اما ش��اید به خاطر تمرکز در اج��رای دور دوم هدفمندی یارانه ها 

نتوانسته اند وارد این موضوع شوند.
جعفری ادام��ه داد: تهدیدات فرهنگی در ح��ال حاضر مهم ترین 
تهدید عليه انقالب است که هدفشان باور ها و ایمان مردم است. وی 
گفت در صورتی که دشمن اعتقادات و فرهنگ مردم را تغيير دهد، 
مساله انقالب اسالمی از بين می رود. سپاه مدافع انقالب اسالمی هم 
در داخل و هم بيرون مرزهای کشور است. فرمانده کل سپاه اظهار 
داشت: هر کشوری که طرفدار ش��عار و راه انقالب اسالمی شده و 
خواسته آن را ادامه دهد، به صورت طبيعی مورد ظلم و مخالفت های 
نظام سلطه واقع شده است. وی به کشورهای لبنان، سوریه، مصر و 
بسياری از کشورهای اسالمی که در بيداری اسالمی حرکتی کردند 
اشاره کرد و گفت: س��پاه حمایت های نرم افزاری، فکری، دانشی و 
تجربه ای خود را به این حکومت ها ارایه خواهد داد و از مردمی که 
در یک کشور اراده کردند که مقابل نظام سلطه ایستادگی کنند، 

حمایت می کند.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: دشمن آشکار و شفاف جمهوری 
اسالمی و جبهه مقاومت، آمریکا و اسرایيل است و این جبهه در هر 

مقطع و زمانی مشاهده می شود.
انقالب مخالف نظام س�لطه و نظم نوي�ن جهانی بوده 

است
جعفری با اشاره به اتفاقات کشور سوریه اظهار کرد: سوریه به دليل 
اینکه در جبهه مقاومت اسالمی قرار داشته و خط مقدم آن جبهه 
اس��ت، مورد غضب آمریکا واقع ش��ده و ایاالت متح��ده آمریکا از 
تروریست ها برای ستم به مردم سوریه استفاده  می کند و در مقابل 

وظيفه هر مسلمانی است که از آن ها حمایت کند.
وی با بيان اینکه سپاه با افتخار از حرکت مقاومت سوریه و مردم آن 
حمایت می کند، افزود: با توجه به نيروی انسانی و حضور خود مردم 
آن کشور نياز به دخالت نظامی مجموعه های دیگر نيست و ما فقط 
آموزش تجربی و نرم افزاری را در اختيار آنان قرار می دهيم و اثرش 

را بعد از این چند سال درگيری می بينيم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

تذکرات سپاه به دولت ها برای حفظ اقتدار نظام است

هیچ تعارضی میان سپاه و دولت  نیست
امام جمعه اصفهان مطرح کرد

انتقال فرهنگ دينی و اسالمی 
در هفته نکوداشت 

امام جمعه اصفه��ان با اش��اره به در پيش ب��ودن هفته 
نکوداشت اصفهان گفت: در برنامه های هفته نکوداشت 
اصفهان باید سعی شود تا مردم به سمت ارزش های دینی 
جذب ش��وند و انتقال فرهنگ دینی و اس��المی باید در 
دستور کار قرار گيرد. آیت اهلل سيد یوسف طباطبایی نژاد 
در دیدار با اعضای س��تاد هفته نکوداشت اصفهان اظهار 
کرد: همه مس��ؤوالن باید در راس��تای معماری اسالمی 
عمل کنند و اميدواریم با تکميل مصالی اصفهان، گامی 

دیگر در این مسير برداشته شود.
 وی با بيان این که فضا س��ازی و زیبا س��ازی ش��هر باید 
به س��مت معنویت پيش رود، تصریح کرد: باید موزه  ای 
داشته باش��يم تا تمام وس��ایل قدیم جمع آوری شود تا 
عالوه بر معرفی به نسل جوان، فرهنگ نيز فراموش نشود.

امام جمعه ش��هر اصفهان خاطرنش��ان ک��رد: در خالل 
برگ��زاری برنامه های نکوداش��ت هفته اصفه��ان، باید 
 مس��اله رعای��ت قواني��ن ش��رعی ني��ز در دس��تور کار

 قرار گيرد.
وی با بيان این که نباید شاهد بدحجابی ها در این برنامه ها 
باشيم، به شخصيت ش��يخ بهایی نيز اشاره کرد و افزود: 
بدون شک آثار ش��يخ بهایی ماندگار اس��ت و آغاز هفته 

اصفهان همزمان با تولد این دانشمند متناسب است.
آی��ت اهلل طباطبائ��ی ن��ژاد تصری��ح ک��رد: ش��يخ 
بهای��ی طراحی ه��ای ارزش��مندی انج��ام داده و 
کارهای مهندس��ی این دانش��مند به ش��کلی ب��وده که 
 مهندس��ان فعل��ی نمی توانن��د ای��ن کار ه��ا را انج��ام

 دهند.
وی اظهار کرد: در برنامه های هفته نکوداشت اصفهان باید 
سعی شود تا مردم به سمت ارزش های دینی جذب شوند 
و انتقال فرهنگ دینی و اسالمی در دستور کار قرار گيرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری به ظرفيت های پزش��کی 
ش��هر اصفهان نيز اش��اره کرد و گف��ت: توانمندی های 
پزشکی استان بسيار باال بوده و می توان با احداث شهرک 
سالمت از گردشگری سالمت نيز در این بخش استفاده 

کنيم. 
وی به ضرورت اس��تفاده از توانمندی ه��ای هنرمندان 
اصفهان��ی در تمام��ی بخش ه��ا تاکي��د ک��رد و گفت: 
هنرمندان، مي��راث فرهنگی به ش��مار می آیند و عالوه 
بر این که باید ب��ا احترام با آنها رفتار ک��رد، از بيت المال 
 نيز بای��د حقوق��ی برای ای��ن قش��ر ارزش��مند در نظر

 گرفته شود.

 



یادداشت

 وایبر و تانگو، هووی 
آرامش و استحکام زندگی  

کارشناس امور زنان و خانواده گفت: در دنیای کنونی 
تهدیدات آرامش خانواده ها دیگر تهدیدات گذش��ته 
نیست؛ بلکه نرم افزارهای نوین مانند وایبر و تانگو به 
گسترش بی اعتمادی بین خانواده ها منجر شده است 

و آرامش خانواده ها را از بین می برد.
افسانه نیک راد گفت: مشکلی که شاید بتواند گفت دو 
سال اخیر شاهد آن هستیم، افزایش بدبینی در بین 
زوج ها است که این امر مختص زوج های جوان نیست؛ 
حتی زوج هایی را داریم که با اینکه 20 سال از زندگی 

مشترکشان می گذرد، درگیر این موضوع شده اند.
وی ادامه داد: متأس��فانه به دلیل آسان شدن جدایی 
بین زوجین، به محض اینک��ه اختالفی رخ می دهد، 
اولین تصمیم جدایی توافقی است. در گذشته بدبینی 
بیشتر در بین مردان وجود داشت، اما هم اکنون شاهد 
هستیم که زنان جامعه ما نیز درگیر این امر شده اند و 

در این موضوع با مردان برابری می کنند.
این کارش��ناس امور خانواده خاطرنشان کرد: مقدار 
زیادی از این بدبینی ها به شرایط جامعه باز می گردد. 
ش��رایط جامعه و قان��ون، راه را برای چند همس��ری 
مردان باز گذاش��ته اس��ت و از طرفی مردانی که در 
موقعیت ه��ای اجتماعی و مالی مناس��ب ت��ری قرار 
دارند، امکان گس��ترش ارتباطات آنها بیشتر از سایر 
افراد است و همین موضوع باعث افزایش بی اعتمادی 
زنان نسبت به مردان شده است.نیک راد افزود: عامل 
دیگری که متأسفانه رس��انه های جمعی از آن غافل 
شده اند و به فرهنگ سازی در مورد آن نپرداخته اند، 
بحث فرهنگ استفاده از وسایل نوین ارتباطی مانند 
وایبر، الین، تانگو و سایر نرم افزارها است که حتی در 
روستا ها و شهرهای دور نیز کاربران زیادی دارد. وی 
ادامه داد: متأسفانه اس��تفاده از این نرم افزارها باعث 
می شود که زنان و مردان دایره ارتباطات جدیدی پیدا 
کنند که ش��اید در ابتدا موضوعی عادی به نظر برسد 
اما در طوالنی م��دت امنیت روانی خان��واده را تحت 
تاثیر قرار می دهد. نیک راد با بیان اینکه رس��انه ها به 
جای تبلیغ مواد مصرفی بهتر اس��ت با تهیه فیلم ها و 
سریال ها و حتی کلیپ های آموزشی، فرهنگ استفاده 
از این ابزارها را در اختیار خانواده ها قرار دهند گفت: 
در دنیای کنونی دیگر مادر ش��وهر و خواهر شوهر و 
موضوعات اینچنین مش��کل ساز نیس��تند؛ بلکه این 
فناوری ها و نرم افزارهای نوین اس��ت که س��ایه آنها 

بر روی آرامش و ثبات خانواده ها احساس می شود.
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نقاشی های خیابانی در شادابی شهر موثراست
 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: نقاشی های خیابانی در ایجاد نشاط و شادابی در شهر 
بسیار موثر است. وحید فوالدگر با اظهار داشت: نقاشی های خیابانی یکی از فعالیت هایی است که 
در شادابی شهر و افزایش روحیه امید و نشاط نقش دارد و باید در این زمینه فعالیت هایی انجام شود.  
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دبیر علمی انجمن جراحان پالس��تیک و ترمیم چش��م ایران 
گفت: از پزشکان و متقاضیان کاشت نگین و یا تغییر رنگ چشم 
می خواهیم تا زمانی که مجامع بین المللی این نوع جراحی ها 

را تایید نکرده، برای آن اقدام نکنند.
 محسن بهمنی کش��کولی  ضمن تایید جراحی  زیبایی چشم 
از جمله تغییر رنگ و گذاش��تن نگین در ایران گفت: پیش از 
این ایمپلنت هایی در جراحی های زیبایی استفاده می شد که 
قابل رؤیت نبود و فقط قسمت مورد نظر را به صورت برجسته 
نشان می داد، اما از 10 سال گذشته ایمپلنت هایی پا به عرصه 
گذاش��تند که می توان آنها را مش��اهده کرد و این موضوع از 
کاشت نگین روی دندان شروع شد که به تدریج کنار آن بحث 
گذاشتن نگین داخل چش��م و همچنین کار گذاشتن عنبیه 
مصنوعی برای تغییر رنگ چشم و هماهنگی آن با رنگ لباس 
به عنوان یک مدل زیبایی آغاز شد. منش��أ اولیه وجود چنین 
ایمپلنت هایی در یکی از کشورهای اروپایی بود که محققان آن 
بر این عقیده بودند وقتی لنزهای رنگی می تواند به راحتی روی 
چشم گذاشته و بعد برداشته شود و یا نگین دندان نیز چنین 
خاصیتی را دارد، پس می توان برای چشم هم از این ایمپلنت ها 
استفاده کرد. ازآن جا که کریس��تال ها برای بدن عموماً خنثی 
هستند و ایجاد التهاب نمی کنند، نگین هایی از جنس کریستال 
ساخته ش��د که )البته این نگین ها با جنس طال هم در برخی 

از کشورها وجود دارد( برای زیبایی روی سفیدی چشم یعنی 
بافت صلبیه قرار می گیرد.

چگونه نگین ها در داخل چشم کاشته می شوند؟
در این جراحی دو الیه ملتحمه و پنون که الیه های لغزنده ای 
روی کره چش��م هس��تند، برش داده و باز می شود و نگین که 
تراش بسیار ظریفی خورده، زیر آن قرار می گیرد.پس از مدتی 
که از قرمزی چشم بگذرد، نگین های کاش��ته شده از زیر این 
الیه ها مشخص می ش��ود. هرچند به دلیل این که دو الیه روی 
نگین را پوشانده است، درخش��ندگی ای که نگین روی دندان 

دارد را نمی تواند داشته باشد.
با توجه به این که ایران از لحاظ علم چشم پزشکی رتبه 
اول را دارد و جراحان زب�ده آن می توانند تبحر الزم را 
برای این نوع جراحی داشته باشند، آیا چنین عملی تا 

به حال در ایران انجام شده است؟
این عمل زیبایی در  کش��ورهای معدودی صورت گرفته و در 
تهران نیز برای چند نفر در یکی از بیمارس��تان های خصوصی 
انجام شده است. از پزشکان و متقاضیان درخواست می کنیم تا 
زمانی که تایید نشده و استانداردهای الزم آن ارایه نشده است، 

برای انجام این جراحی اقدام نکنند.
در صورتی که ف�رد به هر دلیلی از گذاش�تن این نگین 

پشیمان شود، امکان برداشتن آن وجود دارد؟

بله، مجدداً می تواند جراحی و نگین را خارج کند.
از آن جا که چشم حساسیت بسیار زیادی  دارد و بهبودی 
آن با اعضای دیگر بدن همانند پا و دس�ت قابل مقایس�ه 
نیست، آیا باز کردن الیه های چشم یک فرد سالم و کاشتن 
نگین در آن و جراحی مجدد آن برای بیرون آوردن نگین 
بر اثر عفونت و یا پشیمانی بیمار از انجام آن باعث نابینایی 

و یا عوارض دیگر نمی شود؟
هیچ جراحی بدون عارضه نیست. زمانی که فرد برای درمان اقدام 
می کند، احتم��االت درمان پس از جراحی بیش��تر از عوارض آن 
است، اما وقتی فردی سالم اس��ت و می خواهد صرفاً برای زیبایی 
چنین جراحی را انجام دهد، ممکن اس��ت عوارض هایی را شامل 
 ترمیم نامناسب الیه هایی که نگین در زیر آن گذاشته شده، ترمیم  
نشدن الیه ملتحمه )باز و و بسته ش��دن الیه های ملتحمه منجر 
به اختالل حرکتی در چشم شود( و قرمزی مداوم در آن ناحیه را 
داشته باشد. اگر این نگین باعث عفونت نیز شود، می تواند به کره 

چشم صدمه بزند و در    نهایت فرد بینایی خود را از دست دهد.
انجام این ن��وع جراحی زیبایی هنوز تاییدی��ه مجامع بین المللی 
پزشکی را دریافت نکرده و الزمه آن انجام مطالعات بسیاری درباره 

کارگزاری نگین در چشم است.
این نگین ها از کدام کشور وارد می شوند؟

برای نخستین بار در اروپا ساخته شد. در حال حاضر شرکت هایی 
در هلند آن را می س��ازند. البت��ه ازآن جا که م��ورد تایید مجامع 
بین المللی نیس��ت، انجام این جراحی در کش��ورهای اروپایی به 

خودی خود ممنوع است.
  از عنبیه های مصنوعی که رنگ چش�م را برای همیش�ه 

تغییر می دهند، بگویید
ماجرای این قرنیه ه��ا از گذاش��تن عنبیه ه��ای مصنوعی برای 
بیماران ژنتیکی که هیچ عنبیه ای در چشم نداشتند و یا لنز هایی 
که برای درمان آب مروارید داخل چش��م گذاشته می شد، شروع 
شد. از طرفی بسیاری از افراد برای زیبایی لنزهای رنگی موقتی را 
استفاده می کردند که به راحتی روی چشم می گذاشتند و هر زمان 
که می خواستند برمی داشتند. نتیجه تمام این تکنیک ها این شد 
که عنبیه های مصنوعی با رنگ های مختلف ساخته شود تا افراد 
بتوانند رنگ چشم خود را به طور دایم تغییر دهند و دیگر مجبور 

به گذاشتن و برداشتن لنز نباشند.
این عنبیه ها در چش��م فرد بیمار که عنبیه ن��دارد به راحتی قرار 
می گی��رد و جراحی موفقی اس��ت، اما این ن��وع عنبیه مصنوعی 
روی عنبیه فرد س��الم قرار می گیرد که خطر احتمالی همین جا 

بروز پیدا می کند.
تقریباً هر عمل جراحی در داخل چشم، یک درصد شانس عفونت 
را به همراه دارد و عفونت داخل چشم نه تنها با عفونت سطح چشم 
بلکه با عفونت دست و پا هم قابل مقایس��ه نیست. عفونت چشم 
مس��اوی با درصد باالیی از ش��انس از بین رفتن بینایی است. در 
حقیقت طراحی این نوع لنز استاندارد الزم را دارد، اما این که صرفاً 

برای زیبایی چشم را باز کنیم، اصاًل درست نیست.

دبیر علمی انجمن جراحان پالستیک و ترمیم چشم ایران هشدار داد

نگین های ممنوع سنگفرش چشمان ایرانی

یادداشت

نگهداری 10 هزار بیمار اعصاب و 
روان در مراکز بهزیستی اصفهان

کارشناس مسؤول مراکز شبانه روزی اعصاب و روان بهزیستی استان 
اصفهان گفت: در ح��ال حاضر10 هزار بیمار اعص��اب و روان تحت 

پوشش مراکز شبانه روزی بهزیستی استان اصفهان هستند.
لیال یزدی نیاپور با اش��اره به مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان 
اظهار کرد: بهزیس��تی اس��تان اصفهان دارای مراکز اعصاب و روان 
روزانه و کارگاه های تولیدی و حمایتی، بخش مراکز ش��بانه روزی و 
بخش مراقبت در منزل برای نگهداری بیماران اعصاب و روان است.

وی افزود: در حال حاضر 10 هزار بیمار اعصاب و روان تحت پوشش 
بهزیستی و حدود یک هزار و 70 نفر تحت پوشش مراکز مراقبت در 

منزل بهزیستی استان اصفهان هستند

ظرفیت های نصف جهان به جهانیان 
معرفی می شود

  ش��هردار اصفهان از تاسیس »خانه فرهنگ و ش��عرا« در این کالن 
شهر خبرداد و اعالم کرد: مقرر ش��ده خانه جالل همایی در اصفهان 
به خانه فرهنگ و ش��عرا به منظور معرفی بزرگ منشی ادبا و ادبیات 
 ایران زمین به نس��ل ج��وان تبدیل می ش��ود. دکتر س��ید مرتضی

 س��قاییان نژاد با اش��اره به دالیل برگزاری هفته نکوداشت اصفهان 
گفت: مصوبه هفته نکوداش��ت اصفهان در طی س��نوات گذشته به 
تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان رسیده و هدف از برگزاری این 

هفته ظرفیت های اصفهان به تمام جهانیان معرفی شود. 

امنیت پایدار با همکاری پلیس و 
مردم میسر می شود

فرمانده انتظامی گلپایگان گفت: امنی��ت پایدار با همکاری پلیس و 
مردم میسر می شود.

 محمدعلی یوسلیانی در نخستین نشست شورای معتمدین پلیس 
که در س��تاد فرماندهی شهرستان برگزار ش��ده بود، اظهار کرد: در 
نوروز امسال ش��اهد کاهش 100 درصدی تصادفات منجر به فوت و 
کاهش 40 درصدی تصادفات جرحی در سطح شهرستان گلپایگان 
بوده ایم. وی از افزایش 470 درصدی کش��فیات مواد مخدر درسال 
گذشته در گلپایگان خبر داد و گفت: گلپایگان از لحاظ کشفیات مواد 
مخدر درسطح استان اصفهان مقام نخست را کسب کرده است که این 

امر مهم با کمک مردم و ماموران انتظامی میسر شده  است.

 آزادی 36 زندانی جرایم غیرعمد 
در اصفهان

مدیرکل زندان های استان اصفهان از زمینه آزادی 36 زندانی جرایم 
غیرعمد همزمان با والدت حضرت زهرا)س( در این استان خبر داد.

 رمضان امیری اظهار کرد: همزمان با سالروز والدت حضرت زهرا)س( 
خیریه های امام موس��ی کاظم)ع(، الزهرا )س( و کوثر س��اجدین از 
برخی خیران استان دعوت کرد تا برای آزادی زندانیان کمک کنند.

وی افزود: به همین مناسبت جشن گلریزانی با حضور خیران برگزار 
شد که زمینه آزادی 36 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد فراهم شد.

 برگزاری مراسم سالروز شهادت 
نخستین شهید اهل بیت 

27 جمادی الثانی س��الروز ش��هادت »علی بن محمد باقر«، فرزند 
بالفص��ل امام محمد باق��ر)ع( اس��ت و مراس��م س��الروز ش��هادت 
 ایش��ان همراه با یادواره 1۵0 ش��هید منطقه اردهال با س��خنرانی 

حجت السالم و المسلمین طائب برگزار می شود.
 27 جمادی الثانی یادآور سالروز ش��هادت امامزاده علی بن محمد 
باقر)ع( به همراه یاران وفادارش اس��ت که همانن��د جد بزرگوارش 

حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم غریبانه به شهادت رسید.
به همین مناسبت مراسم سالروز ش��هادت امامزاده سلطانعلی)ع( و 
یادواره 1۵0 ش��هید منطقه اردهال با حضور خانواده معظم شهدا و 

مسؤوالن لشکری و کشوری برگزار می شود.
مراسم سالروز شهادت این امامزاده بزرگوار روز یکشنبه 7 اردیبشهت 

ماه از ساعت 10 تا 13 در مشهد اردهال کاشان برگزار می شود.

 حضرت زهرا )س(، اولین زن واقف 
در اسالم است

     مدیرکل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه 
حضرت زهرا )س( اولین زن واقف در اسالم است، گفت: ایشان، هر 
چه را مالک بوده اند، بر اساس س��یره پدر بزرگوارشان تقدیم فقرا و 
مستمندان کرد و عالوه بر کمک های مقطعی کمک های جاویدان و 

مستمری همچون موقوفات داشته اند.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی ابراز داشت: حضرت فاطمه 
زهرا )س( به عنوان سرور همه زنان عالم، بانویی بود که در سنین کم 
و در عمر کوتاه به مقامات معنوی و علم��ی و معرفتی و به مرتبه ای 

رسید که برابر مرتبه انبیا و اولیای الهی است. 

کارناوال های سیار سالمت در استان 
اصفهان به راه افتاد

همزمان با دومین روز هفته سالمت، کارناوال های سیار سالمت، روز 
سه شنبه در شهرهای مختلف استان اصفهان جهت خدمت رسانی 

به مردم به راه افتاد.
 دبیر هفته سالمت استان اصفهان گفت: این کارناوال های سالمت 
در همه شهرهای مراکز 23 شهرستان استان مستقر شده و به ارایه 

خدمات بهداشتی و مشاوره می پردازند.
جهانبین حس��ن خانی با اش��اره به اینکه روز دوم هفته سالمت به 
»عموم مردم، نیازمند خود مراقبتی« نامگذاری شده است، افزود: در 

شهر اصفهان چهار کارناوال سالمت مستقر شده است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: چهار 
دستگاه اتوبوس به عنوان کارناوال س��یار سالمت با همکاری مراکز 
بهداش��ت ش��ماره یک و دو اصفهان در میادین جمه��وری )دروازه 

تهران(، انقالب، شهدا و بزرگمهر استقرار یافته اند.
وی بیان ک��رد: در این پایگاه ها، پزش��کان و کارشناس��ان حاضر از 
 جمله متخصصان مامایی، پرس��تاری و بهداشت در محل، مشاوره و

 آموزش های الزم درباره س��المت و خ��ود مراقبتی را ب��ه مراجعه 
کنندگان ارایه می دهند.

اخبار کوتاه
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قایم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر

قرص های الغری حاوی »شیشه« هستند
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا

شرایط بهره مندی از معافیت حین سربازی

در پی مرگ 3 هموطن بر اثر اس��تفاده از قرص های الغری تبلیغ 
شده در شبکه های ماهواره ای، قایم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 

مخدر از وجود ماده مخدر شیشه در این قرص ها خبر داد.
علیرضا جزینی از وجود ماده مخدر شیش��ه در قرص های الغری 
خبر داد. وی گفت: ما تعدادی از این قرص ها را در اختیار آزمایشگاه 
تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دادیم که نتایج نشان داد 
در این محصوالت مواد محرک متاآمفتامین یا به اصطالح »شیشه« 
به کار رفته است. قایم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید 
کرد: وظیفه شناس��ایی داروهایی که غیر استاندارد است و حاوی 
مواد محرک متاآمفتامین هستند، با وزارت بهداشت است و وزارت 
بهداش��ت هر کدام را که به ما معرفی کند، با آن به صورت قانونی 

برخورد می شود.
وی وظیفه برخورد با فروشندگان قرص های الغری را بر عهده پلیس 

مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.
رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا چگونگ��ی پیگیری برای 

استفاده از معافیت در حین خدمت سربازی را تشریح کرد.

سردار حمید صدرالسادات درباره سربازانی که ممکن است حین 
انجام خدمت سربازی واجد بهره مندی از معافیت شوند، گفت: 
اگر فردی مشغول سربازی باشد و در حین خدمت یکی از شرایط 
انواع معافیت را پیدا کند، باید به وظیفه عمومی محل اعزام خود 
مراجعه کرده و شرایط خود را تشریح کند. وی افزود: به عنوان 
مثال ممکن است فردی حین خدمت پدرش را از دست داده و 
مشمول شرایط کفالت مادر شود یا اینکه در بررسی سوابق جبهه 
پدرش، مشخص شود که واجد این ش��رایط بوده است. در این 
صورت پس از مراجعه متقاضی به وظیفه عمومی محل اعزام، 
شرایط وی برای اعطای معافیت از سربازی بررسی می شود و در 
صورتی که این شرایط به اثبات وظیفه عمومی برسد، ابالغیه 

ترخیص و اعطای معافیت از سربازی برای وی صادر می شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان، روستاییان و 
عشایر از حذف سقف سنی برای پوشش بیمه ای روستاییان 

و عشایر خبر داد.
سید حمید کالنتری درنشست خبری به تش��ریح برنامه ها 
و اقدامات صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان، روستاییان و 
عشایر در س��ال جدید پرداخت و گفت: پیش از این بر اساس 
مصوبه دولت برای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر سقف 
س��نی بود؛ به طوری که برای مردان تا ۵۵ و برای زنان تا ۵0 

سال امکان بیمه شدن در این صندوق وجود داشت.
وی با اعالم اینکه حذف س��قف سنی بر اس��اس مصوبه سال 
91 مجلس ش��ورای اس��المی انجام شده اس��ت، گفت: این 
مصوبه از دی ماه سال 92 اجرایی شده و بر همین اساس بعد 
از این سقف سنی برای بیمه شدن کش��اورزان، روستاییان و 
عشایر وجود ندارد.کالنتری اعالم کرد: تا قبل از حذف سقف 
سنی در حدود س��ه میلیون نفر جامعه هدف این صندوق را 
تشکیل می دادند و با اجرای مصوبه جدید بیش از 3 میلیون 

و 600 هزار نف��ر به جمعیت تحت پوش��ش صن��دوق بیمه 
 اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اضافه می شود که با 
خانواده های آنه��ا جمعیتی بالغ بر 20 میلی��ون نفر را تحت 

پوشش قرار می دهیم.
کالنتری با اعالم اینکه بیمه ما اختیاری است، اظهار داشت: 
دو سوم حق بیمه را دولت پرداخت می کند و سهم ۵ درصدی 
را که بیمه شده می بایست پرداخت کند، در مدت یک سال 
از او دریافت می شود. وی با اش��اره به تقسیم جمعیت تحت 
پوشش این صندوق به 8 گروه درآمدی، ادامه داد: اگر میزان 
درآمد 200 تا ۵00 هزار تومانی را ب��رای این 8 گروه در نظر 
بگیریم، سهم پرداختی برای بیمه شدگان بسیار ناچیز خواهد 
بود؛ به طوری که در ازای 180 هزار تومان حق بیمه ای که از 
بیمه شده دریافت می شود، دولت 360 هزار تومان به حساب 
او واریز م��ی کند.کالنتری در ادامه به مش��کالت پیش روی 
این صندوق برای پوش��ش بیمه ای کش��اورزان، روستاییان 
و عشایر اشاره کرد و گفت: مش��کل ما این است که فرهنگ 
بیمه شدن در جامعه روستایی و عشایر، ترویج نشده و رسانه 
ملی باید در این موضوع ما را همراهی کند. وی با اعالم اینکه 
 نزدیک به 34 درصد جمعیت کشور را افراد روستایی تشکیل 
می دهند، تصریح کرد: در حال حاضر تنها 1۵ درصد این افراد 
بیمه شده اند یعنی از6/6 میلیون روستایی تنها 1/1 میلیون 
نفر آنها تحت پوش��ش صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان، 
روستاییان و عش��ایر قرار دارند. وی با تاکید بر اینکه ما همه 
مراجعه کنندگان واجد شرایط را بیمه می کنیم، اظهار داشت: 
متاسفانه در سه سال گذشته و هر سال کمتر از 90 هزار نفر 
بیمه شده جدید تحت پوش��ش قرار گرفته اند در حالیکه ما 
در سال گذشته نزدیک به 80 هزار نفر را تحت پوشش بیمه 
صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دادیم.

رییس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور از کاهش4/4 
درصدی ازدواج در س��ال 92 و افزای��ش4/6 درصدی طالق 
در این سال نس��بت به س��ال 91 خبر داد. احمد تویسرکانی 
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور در ادامه نشست 
خبری امروز خ��ود با اعالم این مطلب افزود: اس��ناد مالکیت 
برای موسسات دولتی و وزارتخانه ها 4۵ هزار و ۵۵ سند بوده 
است که 17 هزار و 38 سند هم برای نهادهای عمومی صادر 
شده اس��ت. وی افزود: این در حالی اس��ت که در سال 92 به 
میزان 7 هزار و 8۵7 سند برای ش��رکت های دولتی به چاپ 
رسیده است. تویسرکانی همچنین درباره ازدواج و طالق نیز 
گفت: مجموع ازدواج های ثبت شده در سال 92، تعداد 7۵7 
هزار و 197 مورد بوده است که 4/4 درصد نسبت به سال 91  
کاهش داشته است. وی افزود: بیش��ترین کاهش ازدواج در 
یزد با 16/7 درصد به ثبت رسیده است و کمترین کاهش در 
خراسان جنوبی با2/8 درصد بوده است. رییس سازمان ثبت 
اس��ناد و امالک کش��ور گفت: تهران با کاهش3/1 درصدی 

ازدواج مواجه بوده است.
تویسرکانی درباره طالق نیز گفت: مجموع طالق ها در سال 
92 1۵8 هزار و 7۵3 مورد بوده که در مقایس��ه با س��ال 91 
4/6 درصد رشد داشته. وی افزود: بیش��ترین رشد طالق در 
بوشهر با رشد 1۵/6 درصد و کمترین میزان طالق در فارس 
با کاهش1۵/3 درصدی رخ داده اس��ت. رییس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور گفت: افزایش طالق در استان تهران از 
میانگین کشوری که4/4 بوده کمتر است و 1/8 درصد افزایش 
داشته است. وی درباره علل وقوع طالق نیز گفت: بیشترین 
دلیل طالق دخالت خانواده ها، تحقق نیافتن ش��روط ضمن 
عقد، اعتیاد و فقر مالی برآورد ش��ده است. تویسرکانی گفت: 
در سال 92 در مجموع 20 میلیون و 616 هزار و 249 سند از 
سوی دفاتر اسناد رسمی صادر شد که بیشترین اسناد صادره 

31 درصد و مربوط به وکالت نامه بوده است.
برگزاري همایش سادات فاطمي در استان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از برگزاري همایش سادات 
فاطمي در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاري خبر داد.

حاجي رحیمیان پس از برگزاري اولین جلسه ستاد برگزاري 
همایش سادات فاطمي اظهار داش��ت: اداره کل ثبت احوال 
اس��تان اصفهان در نظر دارد با هماهنگي و همکاري س��ایر 
دس��تگاه هاي اجرایي و با محوریت روحانی��ت معظم و دفتر 
نمایندگي ولي فقیه در استان اصفهان نخستین گردهمایي 
سادات فاطمي اس��تان را با حضور آیات عظام ، علما ، فقها و 
صاحبنظران برگزار کند. وی تصریح کرد: انتظار ویژه اي که 
هم اکنون از سادات مي رود اینکه قدردان فضیلتي باشند که 
خداوند متعال ارزاني آنان داشته و پاس��دار والیت اهل بیت 
عصمت و طهارت )ع( گردند و ب��ا الگوبرداري از رفتار نبوي و 

علوي برگ هاي زرین دفتر انسانیت را زینت بخشند.

پیشنهاد به دولت برای پوشش رایگان بیمه روستاییان تا سه سال

حذف سقف سنی برای بیمه اجتماعی روستاییان 
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک خبر داد

کاهش4/4 درصدی ثبت ازدواج



اخبار کوتاهيادداشت

 پیکان دايناسور بیدار
بین بیش از 240 هزار وس��یله در اختیار آژانس های تاکسی تلفنی 

پراید بیشترین و پژو کمترین آمار را به خود اختصاص داده است.
طبق آخرین آمارگیری مرکز آمار ایران از موسسات کرایه اتومبیل و 
آژانس های تاکسی تلفنی، حدود 18 هزار و 390 کارگاه در کل کشور 
در این زمینه فعال بوده اند. موسس��ات کرایه اتومبیل و آژانس های 
تاکس��ی تلفنی در دوره مورد نظر، بالغ بر 240 هزار وسیله نقلیه در 
اختیار داش��ته اند که از این تعداد، 11/9 درصد پیکان، 66/4 درصد 
پراید، 9 درصد آردی )روآ(،3/5 درصد سمند، 8/6 درصد پژو و0/5 
درصد سایر انواع وس��ایل نقلیه بوده اند. همچنین حدود 26 هزار و 
782 نفر در آژانس ها مشغول به کار بوده اند که نشان می دهد به طور 
متوسط در هر کارگاه، یک تا دو نفر فعالند. از این تعداد کارکن، 29/4 
درصد کارکن مزد و حقوق بگیر و70/6 درص��د کارکن بدون مزد و 
حقوق بوده اند. درعین حال جبران خدمات کارکنان موسسات کرایه 
اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی 38 میلیارد و 800 میلیون تومان 
بوده که نشان می دهد پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق بگیر 

این کارگاه ها به طور متوسط، 410 هزار تومان بوده است.
از س��ویی دیگر ارزش مصارف واسطه  این موسس��ات 73 میلیارد و 
700 میلیون تومان بوده که از این رقم،3/7 درصد نوشت افزار، کاغذ 
و فرم های چاپی و روزنامه و نش��ریات، 13/4 درص��د آب، برق و گاز 
طبیعی، 6/6 درصد سایر سوخت ها، 5/4 درصد هزینه های پستی و 
مخابراتی، 1/4 درصد هزینه های حمل ونقل و کمیس��یون و کارمزد 
پرداختی،43/4 درصد اجاره ساختمان، 3/8 درصد بیمه های تجاری، 
5/5درصد تعمیرات جزیی اموال س��رمایه ای و 16/7 درصد س��ایر 
مصارف واسطه بوده است. این در حالی است که ارزش ستانده های 
موسس��ات کرایه اتومبیل و آژانس های تاکسی تلفنی 625 میلیارد 
تومان است که از این رقم،30/5 درصد دریافتی بابت کرایه جابه جایی 
مسافر، 67/5 درصد دریافتی بابت حق العمل، کمیسیون و کارمزد و 
2 درصد مربوط به سایر موارد بوده است. براساس اطالعات حاصل از 
اجرای این طرح در دوره مورد بررسی، ارزش افزوده موسسات کرایه 
اتومبیل و آژانس های تاکس��ی تلفنی، 5518 میلیارد ریال اس��ت و 
نشان می دهد ارزش افزوده این کارگاه ها، نسبت به نتایج دوره قبل 

)سال 1389(، 1/4 برابر شده است.

سرمای زمستان به باغات انار شهرضا 
خسارت زد

مسؤول باغبانی جهاد کش��اورزی ش��هرضا گفت: به دنبال سرمای 
شدید بی سابقه در سال گذشته، خس��ارت قابل توجه ای به باغ های 
انار شهرضا وارد شد. عبداهلل دانایی اظهار کرد: به دنبال بروز سرمای 
شدید و بارش برف در زمستان سال گذشته در شهرضا، 1600 هکتار 

سطح باغ انار در این شهرستان سرمازده شدند.
وی افزود: حدود 40 در صد از باغات انار دچار خسارت کلی به صورت 
کف بری شده اند و سطوح باقی مانده نیز با 60 درصد کاهش عملکرد 
محصول مواجه است.کارش��ناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرضا با 
توصیه به باغداران انار شهرس��تان گفت: باغداران با رعایت اصول و 
مشورت با کارشناسان نسبت به حذف شاخه های خشک اقدام کنند.

 افتتاح ۲۸ طرح اقتصاد مقاومتی
 در استان

     مدیر کش��اورزی سازمان بسیج سازندگی اس��تان اصفهان گفت: 
28 طرح اقتصاد مقاومتی در اس��تان اصفهان افتتاح و بهره برداری 
 از آنها آغاز ش��د. دانش ور در خصوص این طرح ها، بیان داشت: این 
طرح ها شامل 15 واحد پروش ماهی با تولید ساالنه هر واحد حدود 
4 تن ماهی گرمابی و سردآبی، 10 واحد پرورش دام سبک و سنگین 
با50 راس دام در هر واحد و 3 واح��د پرورش ماهیان زینتی با تولید 
ساالنه 20 هزار قطعه در هر واحد اس��ت. وی افزود: این طرح ها در 
شهرس��تان های اصفهان، کاش��ان، آران و بیدگل، فریدن، کاشان، 
اردستان و فریدن به بهره برداری رسیده است. دانش ور تاکید کرد: 
برای راه اندازی هر واحد حدود 150 میلیون ریال تس��هیالت ارایه 

شده است.

 کسب رکورد تولید در سه
 واحد فوالد 

     طی سال گذشته رکورد تولید در سه واحد احیای مستقیم شهید 
شهبازی ناحیه سبا، واحد تمپرمیل و واحد خطوط نهایی نورد سرد 

در شرکت فوالد مبارکه اصفهان کسب شد.
رییس تولید واحد احیای مستقیم ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته 
سبای فوالد مبارکه اصفهان، بیان داشت: دستیابی به رکورد تولید 
96 درصدی محصول ویژه با متالیزاس��یون 109 در اسفند سال 92 
محقق شد. مصطفی اعتصامی افزود: مقدار محصول ویژه طبق برنامه 
50 درصد بود که در اسفند سال گذشته به 96 درصد افزایش یافت 

که 46 درصد بیشتر از برنامه محصول ویژه تولید شد. 
عبدالرحیم صادقی رییس واحدهای اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه 
نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز گفت: رکورد کیفی99/95 درصد 

در واحد تمپرمیل در اسفند 92 کسب شد. 
رییس واحد خطوط نهایی نورد سرد این شرکت نیز از کسب رکورد 
تولید س��االنه و افزایش 6 درصدی تولید در خط اصالح ورق شماره 

یک واحد خطوط نهایی نورد سرد خبر داد. 

خود تحريمی در واردات تلفن همراه 
وجود دارد

رییس اتحادیه فروش��ندگان موبایل اصفهان با بیان اینکه همچنان 
خود تحریمی در واردات تلف��ن همراه وج��ود دارد، گفت: در حال 
 حاض��ر تنها چند ش��رکت در تهران مج��وز واردات تلف��ن همراه را 

دارند.
 مجید ساطعی با اشاره به وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: متاسفانه 
این خودتحریمی ها سبب بروز مشکالتی شده است.رییس اتحادیه 
فروشندگان موبایل اصفهان افزود: در حال حاضر تنها چند شرکت 
در تهران مجوز واردات تلفن همراه را دارند و از مس��ؤوالن مربوطه 
خواس��تاریم چنین امتیازات��ی را به واردکنندگان شهرس��تانی هم 
بدهند و از س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت می خواهیم در زمینه 
واردات تلفن همراه کمک بیش��تری داشته باشد. وی یادآور شد: در 
سال های 82 تا 85 قوانین به گونه ای بود که به راحتی امکان واردات 
وجود داشت، حمل اجناس یکسره بود و واردکنندگان می توانستند 
 در کمت��ر از 24 س��اعت کاالی خ��ود را در داخ��ل کش��ور تحویل

 بگیرند.

تالش برای رفع مشکالت 
صنايع و تولیدکنندگان

قیمت طالی جهانی 
۱۲۸۷ دالر 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اس��المی با اشاره به اهمیت 
اس��تان اصفهان در صنعت کش��ور، گفت: به طور جدی ب��ه دنبال رفع 

مشکالت صنایع و تولیدکنندگان موفق استان اصفهان هستم.
ارس��الن فتحی پور در بازدید از بزرگ ترین مجموعه تولید کننده لوازم 
خانگی کشور اظهارداش��ت: واردات بی رویه محصوالت خارجی، شرایط 
نامناسب بانکی و تعرفه ها باعث شده که تولید داخلی با مشکل رو به رو 
شود و صنعتگر ایرانی در شرایط نامطلوبی به کار خود ادامه دهد و حتی 
مجبور ش��ود تولید خود را متوقف کند. وی در ارتباط ب��ا گروه صنعتی 
انتخاب به عنوان بزرگ ترین مجموعه تولیدکننده لوازم خانگی کش��ور، 
گفت: این مجموعه صنعتی به بهترین ش��کل مباحث اقتصاد مقاومتی، 

فرهنگ، اشتغال زایی و تولید محصوالت با کیفیت را دنبال می کند

روز گذش��ته  بازارهای جهانی در این هفته، قیمت طال با0/38دالر کاهش به 
1287 دالر و 50 سنت رسید. تحلیل گران معتقدند آینده کوتاه مدت قیمت 
طال مبهم است.  به نقل از بلومبرگ، قیمت هر اونس طالی جهانی امروز با 3 

دالر و 80 سنت کاهش به 1287 دالر و 50 سنت رسید.
براساس این گزارش، قیمت طالی روز گذشته ، نسبت به یک ماه گذشته 48 
دالر و 20 سنت کاهش داشته اس��ت. همچنین نسبت به یک سال گذشته با 
کاهش 139 دالر و 80 س��نت همراه بوده اس��ت. به گزارش رویترز، کاهش 
قیمت طال برای چهارمین بار متوالی دیروز اتفاق افت��اد و به کمترین میزان 
طی2/5هفته گذشته رسید. این کاهش قیمت به دلیل خروج سرمایه طال و 
تقویت دالر بوده است. بر اساس این گزارش تنش  های جغرافیایی در اوکراین 

نتوانست تقاضا  را برای طال افزایش دهد.

4
صادرات نفت ایران به هند دو برابر شد

صادرات نفت ایران به هند در ماه مارس نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از دو برابر شد و به 387 هزار بشکه در 
روز رسید. صادرات نفت ایران در سه ماه اول سال 2014 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 43 درصد افزایش 

یافته است.
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بیمه مرکزی ایران با توجه به افزای��ش31/6 درصدی نرخ دیه در 
س��ال جاری، حق بیمه اجباری ش��خص ثالث انواع خودروها را 
 حداکثر 24 درصد افزایش داد و جزئیات این افزایش را تش��ریح 

کرد.
حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل 
نقلیه با اعم��ال 5 درصد تخفیف موضوع بن��د ه تبصره 15 قانون 
بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات 
بدنی )دیه( به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون 

تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شد. نرخ 
حق بیمه برای وس��یله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5,946,450 
ریال، پی��کان، پرای��د و س��پند7,020,115 ریال ، س��ایر چهار 
سیلندرها 8,258,958 ریال ، بیش از چهار سیلندر 9,250,033 
 ری��ال، موتورس��یکلت گازی1,486,612ریال، موتورس��یکلت 
دنده ای یک سیلندر1,816,971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و 
به باال1,982,150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2,147,329 

تعیین شد.
طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مق��رر مالیات بر ارزش 

افزوده اضافه می شود.
حداکثر حق بیمه پوش��ش ح��وادث راننده برای س��واری 600 
هزار ری��ال، ب��رای اتوب��وس و بارک��ش 2 میلیون ری��ال و برای 
 موتورس��یکلت 500 هزار ریال اس��ت ک��ه به حق بیم��ه اضافه

 می شود.
همچنی��ن چنانچ��ه از س��ال س��اخت وس��یله نقلی��ه پان��زده 
س��ال گذش��ته باش��د، به ازای هر س��ال مازاد بر پانزده سال، دو 
 درص��د و حداکث��ر ده درص��د ب��ه ح��ق بیم��ه مرب��وط اضافه 

می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعالم اجرای طرح جدید اش��تغال 
اجتماعی در مناطق محروم و روستاهای کش��ور گفت: امروز نرخ 

بیکاری برای مردم قابل تحمل نیست.
حسن طایی با تاکید بر لزوم ایجاد ساالنه یک میلیون شغل در کشور 
و با اش��اره به نرخ بیکاری10/4 درصدی گفت: آنچه امروز اهمیت 
دارد این اس��ت که این نرخ بیکاری برای مردم قابل تحمل نبوده و 

هشداری برای مسؤوالن است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه تنها راه  ایجاد اشتغال، 

بحث تولید است، افزود: همه دستورالعمل ها و کارهای نظارتی باید 
در راستای سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید و اشتغال باشد.

طایی با بیان اینکه طبق س��ند چشم انداز س��االنه باید 8 درصد 
رشد اقتصادی به دست می آمد، ولی حدود 3 درصد رشد کردیم 
خاطرنشان کرد: هم اکنون برای اینکه تعادل در بازار عرضه کار برقرار 

شود، باید در یک سطح تعادل 6/5 درصدی حرکت کنیم.
وی تیپ شناس��ی عرض��ه نی��روی کار را بس��یار مهم دانس��ت 
و ادام��ه داد: متقاضیان نی��روی کار ام��روز با س��ال پیش کامال 
متف��اوت بوده و بیش��تر ش��امل ف��ارغ التحصیالن دانش��گاهی 
 و اف��راد ب��ا م��دارک تحصیل��ی ب��اال اس��ت. طای��ی، می��زان 
سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال ناکافی دانست و بیان داشت: 
مش��کل اقتصاد ایران را بهره وری حل می کند که آن هم در سایه 

یادگیری، نوآوری و فناوری حاصل می شود.
این مقام مس��ؤول در وزارت تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه کشور 
 ما تبدیل به طرح های نیمه تمام شده اس��ت، با تاکید بر پرهیز از 
 س��رمایه گ��ذاری در ط��رح ه��ای اقتص��ادی جدید گف��ت: در 
سرمایه گذاری و ایجاد اش��تغال باید طرح های نیمه تمام تکمیل 

شود.

بیکاری برای مردم قابل تحمل نیست

اجرای طرح »اشتغال اجتماعی« در روستاها
تلنگر به صاحبان وسیله نقلیه 

حق بیمه جديد انواع خودرو اعالم شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم تامین و ذخیره کاالهای 
اساس��ی مورد نیاز برای اجرای فازدوم هدفمن��دی یارانه ها گفت: 
 واردات خودروه��ای باالی 2500 س��ی س��ی به اس��تثنای ثبت

 سفارش های س��ابق، ممنوع اس��ت. مسعود کرباس��یان در جمع 
خبرنگاران از تامین و ذخیره کاالهای اساسی مورد نیاز در اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: کاالهای اساسی مورد نیاز به 

میزان مناسب تامین و ذخیره سازی شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت:  در اوایل سال گذشته 
مشکالتی در تامین برخی از کاالهای اساسی و دارو وجود داشت، اما 

هم اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
کرباسیان افزود: گمرک ایران حتی در تعطیالت نوروز نیز تعطیل 
نبوده؛ به طوری که توانسته ایم 24 ساعته فعالیت های خود را انجام 

دهیم. این در حالی است که با راه اندازی س��امانه جامع گمرکی و 
توافق با سازمان اس��تاندارد زمان را برای واردات کاال بیش از پیش 
کوتاه کردیم. وی در باره تعرفه های جدید گمرکی در سال 93 بیان 
داش��ت: دولت همانطور که بودجه را با کمک مجلس در زمان مقرر 
ارایه کرد، تعرفه های گمرکی را نیز از اول س��ال نهایی و از دو هفته 
پیش به تمام گمرکات کش��ور ابالغ کرده است. رییس کل گمرک 
ایران تصریح کرد: با تمهیدات اتخاذ شده از سوی دولت، مطالباتی را 
که در گذشته به طور ساالنه ایجاد می شد، در سال جاری نخواهیم 

 داشت و براساس تدابیر دولت، کمیس��یون ماده یک در طول سال
 می تواند اصالحات مورد نیاز را درباره طبقه بندی کاالها انجام دهد 
که در آن صورت فعالیت های اقتصادی روان تر می شود.کرباسیان 
درباره افزایش تعرفه های گمرکی گف��ت:  افزایش نرخ تعرفه برای 
سال جاری نداشتیم و تنها تعرفه چند قلم کاال به منظور حمایت از 
تولید داخل افزایش داشته است. تعرفه گمرکی برخی از لوازم خانگی 

خارجی، مشمول افزایش تعرفه گمرکی شده اند.
وی درباره تعرفه واردات خودرو بیان داش��ت: ای��ن تعرفه ها تقریبا 

همانند تعرفه های سال گذشته است و خودروهای تا 2000 سی.سی 
با تعرفه 40 درصد و خودروهای 1500 سی.سی با تعرفه 55 درصد 
امکان ورود دارند. این در حالی اس��ت که خودروهای باالی 2500 
سی.سی به غیر از خودروهایی که در گذشته ثبت سفارش شده اند، 

امکان واردات ندارند. 
 ریی��س کل گم��رک ای��ران درب��اره الکترونیک��ی ک��ردن 
گمرک های ایران نیز گف��ت: با همکاری دانش��گاه ها به خصوص 
 دانش��گاه ته��ران، سیس��تم الکترونیک��ی را در گمرکات کش��ور

 پیاده س��ازی و در بخش ترانزیت اظهار از راه دور را راه اندازی شد، 
 ضمن اینکه سیس��تم هوش��مند تس��ویه را در مبدا و مقصد انجام

 می دهد. همچنین سیس��تم ردیابی ماهواره ای از هفته آینده در 
گمرک راه اندازی می شود.

کاالهای اساسی فازدوم هدفمندی تامین شد 

ممنوعیت واردات خودروهای باالی ۲500 سی سی

متوس��ط مص��رف بنزی��ن هفت��ه گذش��ته 
ح��دود 75 میلی��ون لیت��ر در روز ب��ود ک��ه 
 ب��ا اس��تناد ب��ه آماره��ای ش��رکت پخ��ش

 فراوده های نفتی طی 48 ساعت حدود 25 تا 30 
میلیون لیتر دیگر مصرف این ف��راورده نفتی در 

کشور افزایش یافته است. 
همچنین بنا بر اعالم ستاد مدیریت و حمل و نقل 
و سوخت کشور، مردم تا اطالع ثانوی می توانند 
بنزین را با قیمت 400 تومانی ذخیره کارت ها و یا 

قیمت آزاد 700 تومانی خریداری کنند. 
در ای��ن راس��تا یک��ی از جای��گاه داران بنزی��ن 
در اصفهان به خبرن��گار ایمنا، م��ی گوید: هنوز 

پمپ بنزین ها ش��لوغ است و ش��اهد صف های 
طوالنی هس��تیم. وی ادامه می دهد: طی دو روز 
 گذشته مردم بیش��تر با بنزین آزاد 700 تومانی 
س��وخت گیری می کنند و با توجه به اینکه هنوز 
برای ابط��ال ذخیره کارت های س��وخت، دولت 
زمان مشخصی اعالم نکرده، اما همچنان با بنزین 
آزاد سوخت گیری می ش��ود و مردم بنزین 400 
تومان��ی خود ذخیره س��ازی می کنن��د؛ چرا که 
احتمال می دهند نرخ بنزی��ن آزاد حدود 1000 
تومان باش��د. با توجه به افزایش تقاضای مردم و 
مراجعه آنها به جایگاه های س��وخت، دیده شده 
برخی از شهروندان بنزین را در بطری های چهار 

لیتری ی��ا آب معدنی پر می کنن��د. نایب رییس 
انجمن صنفی جایگاه های اختصاصی س��وخت 
اصفه��ان در این باره می گوی��د: جایگاه ها مجوز 
دادن بنزین در بطری های چهارلیتری و تا کمتر 
را به مردم ندارند، اما گاه شهروندان به بهانه اینکه 
خودروی آنها بدون سوخت در راه مانده، بنزین را 

در بطری از جایگاه ها خریداری می کنند. 
پهلوانی نژاد با بیان اینکه ممانعت از تحویل بنزین 
در ظروف چند لیتری گاه منج��ر برخورد لفظی 
کارگران پمپ بنزی��ن و مردم می ش��ود، تاکید 
کرد: در تحویل بنزین در ظرف های چند لیتری 
به بهانه تمام شدن سوخت خودروها مردم باید با 

جایگاه ها تعامل داشته باش��ند و البته جایگاه ها 
در این باره به آنها تذکر می دهند که گاه با اصرار 
مواجه می شوند. وی تاکید کرد: مردم با پر کردن 
باک خود و کش��یدن بنزین آن با شلنگ به قصد 
ذخیره بنزین خود، اقدام به سوخت گیری مجدد 
می کنند که این اقدام نیز نادرس��ت و خطرناک 

است. 
شرکت پخش فراورده های نفتی اصفهان نیز در 
این باره اعالم کرد: جایگاه ها اجازه ندارند بنزین 
را در ظرف و یا بطری های چن��د لیتری و یا آب 

معدنی به مردم تحویل دهند. 
همچنین اگر کسی بنزین خودرو خود را با شلنگ 
به قصد ذخیره س��ازی خارج کند به طور قطع از 

لحاظ سالمتی دچار مشکالت ریوی می شوند. 
 بناب��ر اع��الم ای��ن ش��رکت در بح��ث ایمنی و 
ذخیره سازی بنزین در منازل مسکونی، احتمال 
انفجار این مایع اشتعال زا وجود دارد. همچنین با 
وجود شلوغی جایگاه های سوخت، جایگاه داران 
و شرکت پخش فراورده های نفتی بر تامین کامل 
س��وخت جایگاه ها اطمینان خاطر دارند. با این 
حال این روزها بس��یاری از جای��گاه داران نگران 
تغییر نرخ بنزین به بیش از 1000 تومان هستند 
و عنوان می کنند تلمبه ها امکان این تغییر نرخ 
را ندارد و هنوز برای رفع این مش��کل تصمیم و یا 

دستور العملی به ما ابالغ نشده است. 
کمالی یکی از جای��گاه داران بنزین دراصفهان، 
تاکید می کن��د: برای رف��ع این مش��کل باید از 
س��وی س��ازندگان تعمیراتی ب��ر روی تلمبه ها 
انجام شود و یا نس��بت به تعویض قطعه ای از آن 
اقدام شود که هنوز شرکت نفت چنین دستوری 
 را ابالغ نکرده اس��ت.نایب رئیس انجمن صنفی 
جایگاه های اختصاصی س��وخت اصفهان نیز در 
این باره، می گوید: نمراتورها )نمایش��گر قیمت( 
و نازل های موجود در جایگاه های س��وخت فقط 
قابلیت افزایش قیمت بنزین ها به س��طح 1000 

تومان را دارند.
پهلوانی ن��ژاد بیان م��ی کند: اگر قیم��ت بنزین 
آزاد بی��ش از 1000 توم��ان ش��ود در نح��وه 
محاس��به این قیمت ه��ا ک��ه روی نمراتورها به 
نمایش داده می ش��ود مش��کل خواهیم داش��ت 
و برای جلوگی��ری از آن مجبوریم ب��رای مدتی 
با نص��ب مقوا ی��ا طل��ق صفره��ای نمراتورها را 
افزای��ش دهی��م ت��ا اینک��ه در فرصت مناس��ب 
 اقدام��ات مکانیک��ی ب��ر روی ن��ازل ه��ا انجام

 شود. 
وی با تاکید ب��ر اینکه ب��ه گفته ش��ریعتمداری 
مع��اون رییس جمه��ور تا آخ��ر هفت��ه تکلیف 
ن��رخ بنزی��ن مش��خص خواه��د ش��د، گف��ت: 
 ن��رخ نهای��ی بنزی��ن در روز آخ��ر نهای��ی 

می شود.

 ذخیره س�ازي بنزين ممنوع؛ حتي به 
مقدار يك 4 لیتري 

     ب��ا توجه به 
افزایش قیمت 
ب��ه  بنزی��ن 
ن  ا ند و ش��هر
توصیه مي شود 
ک��ه ب��ه هیچ 
وجه نسبت به 
ذخیره س��ازي 
آن اقدام نکنند 
حتي به میزان 
یک 4 لیتري در 
داخ��ل خودرو 
و هم��واره ب��ه 
داش��ته  ی��اد 
باش��ند که این 
ی��ي  فه جو صر

کوتاه مدت و ناچیز، مي تواند عواقب و خس��اراتي 
 بس��یار ب��زرگ را ب��راي آنه��ا و خانواده ش��ان 

رقم بزند.
معاون آم��وزش، پیش��گیري و حفاظت از حریق 
سازمان آتش نش��اني و خدمات ایمني شهرداري 
اصفهان گفت: معم��وال زمان هایي ک��ه افزایش 
قیم��ت در س��وخت را پی��ش رو داری��م، برخي 
ش��هروندان در یک نگاه کوتاه مدت، بدون توجه 
به عواقب ناش��ي از خس��ارت هاي جاني و مالي، 
نسبت به ذخیره سازي س��وخت مورد نظر اقدام 
کرده با ی��ک صرفه جوی��ي خیالي ب��راي مدت 
زمان کوتاه، خود را در دام حوادث بس��یار بزرگ 
 و خس��ارت هاي س��نگین ناش��ي از آن گرفت��ار

 مي کنند. 
علیرضا ی��اوري تاکید ک��رد: بنزین، ی��ک مایع 
قابل اش��تعال ش��دید اس��ت که بخاراتي از خود 
متس��اعد مي کند که 4 تا 6 برابر سنگین تر از هوا 
 اس��ت و در س��طح پایین تمرکز کرده و حرکت 

مي کند. 

احتمال مشکل جايگاه ها در عرضه بنزين ۱000 تومانی

 افزايش مصرف بنزين ۷00 تومانی

ذخیره سازی بنزین ممنوع

در آس�تانه اجرای نهايی فاز دوم قانون هدفمندی يارانه ها و صحبت دولت مبنی ب�ر افزايش نرخ بنزين تا اواخر هفت�ه مراجعه مردم به 
جايگاه های سوخت افزايش يافته؛ به گونه ای که اين روزها مصرف بنزين آزاد ۷00 تومانی بیشتر شده است. طبق آمار رسمی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، شنبه ۳0 فروردين ماه متوسط مصرف بنزين معمولی به بیش از ۸0 میلیون لیتر و متوسط مصرف اين محصول 
در روز يکشنبه ۳۱ فروردين ماه به بیش از ۹4 میلیون لیتر رسید که با احتساب مصرف بنزين سوپر، بار ديگر متوسط مصرف روزانه بنزين 

در در کشور به ۱00 میلیون لیتر رسید.

مردم با پر کردن 
باک خود و کشیدن 
بنزين آن با شلنگ 

به قصد ذخیره 
بنزين خود، اقدام 
به سوخت گیری 
مجدد می کنند 
که اين اقدام نیز 

نادرست و خطرناک 
است



یادداشت

بعد از یک دوره رکود و بی خبری از کمال تبریزی،  ظاهرا دوره اوج کار وی شروع شده است. تبریزی پس 
از ساخت یک فیلم پرفروش و یک سریال پرحاشیه، حاال قصد ساختن داستان زندگی یکی از  سرداران 

دفاع مقدس را دارد.
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کمالتبریزیفیلمزندگیشهیدباقریرامیسازد
هفتیادداشت

  نشست »نقش اینفوگرافیک 
در تصویرسازی مجالت«

مدیر واحد گرافیک ح��وزه هنری 
استان اصفهان از برگزاری نخستین 
نشست تخصصی این واحد در سال 
جدید خب��ر داد و گف��ت: در ادامه 
سلسله نشست های طراحان جوان 
خانه گرافیک حوزه هنری اس��تان 
اصفهان در سال 93 اولین نشست 
تخصص��ی خ��ود را ب��ا موض��وع 
 اینفوگرافی��ک چیس��ت ؟ برگ��زار 
می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمسعود حالج در این رابطه 
 اظهار داش��ت: در این نشس��ت همچنی��ن نق��ش اینفوگرافیک در

 تصویر سازی مجالت توسط علی س��جادیه )مدرس دانشگاه( بیان 
خواهد شد.

وی از عالقمندان به هنر گرافیک دعوت کرد تا در روز چهارشنبه 3 
اردیبهشت ماه 93 ساعت 19 در خانه هنرمندان اصفهان حضور به هم 
رسانند. گفتنی است نشست های تخصصی خانه گرافیک چهارشنبه 
 اول هر ماه س��اعت 19 ب��ا موضوعات مختل��ف برگزار می ش��ود و

نشس��ت های عمومی طراحان جوان نیز با عنوان »گپ و گرافیک« 
چهارشنبه دوم، سوم وچهارم هر ماه در ساعت 17 بعدازظهر در خانه 

هنرمندان تشکیل خواهد شد.

  » سه نمایش همراه« در اصفهان
 به روی صحنه می رود

سه نمایش همراه در موزه خط حوزه 
هنری استان اصفهان به روی صحنه 
م��ی رود. محس��ن ع��رب زاده 
کارگردان این نمای��ش اظهار کرد: 
سه نمایش همراه، سه نمایش کوتاه 
اس��ت که به لحاظ موضوعی با هم 
ارتباط مستقیم دارند، ولی قصه آنها 
متفاوت اس��ت. وی گفت: داستان 
این نمایش ها،کوتاه و اجتماعی و با 
موضوع خانواده اس��ت.کارگردان س��ه نمایش همراه افزود: محسن 
رهنما نویسنده و نعیمه محبوبی، آرزو حق شناس، فرزانه محبوبی، 
مونا بدیع صنایع و معین وصال از بازیگران این نمایش هس��تند. وی 
گفت: این نمایش از چهارم تا 19 اردیبهشت در موزه خط حوزه هنری 
اصفهان ،خیابان آبش��ار، پ��ارک ایثارگران، جنب خان��ه هنرمندان 

اصفهان به روی صحنه می رود.

هفدهمین جشنواره تئاتر بسیج 
اصفهان 

رییس س��ازمان بس��یج هنرمندان 
اس��تان اصفهان گفت: هفدهمین 
جش��نواره تئات��ر بس��یج اصفهان، 
شهریور امسال برگزار شده و از هفته 
آینده، فراخ��وان این جش��نواره را 

برای عالقمندان اعالم می کنیم.
حسین الهی دوس��ت اظهار کرد: به  

زودی موضوعات این جشنواره را در 
فراخوان اعالم می کنیم، اما یکی از 
مواردی که قطعا به آن پرداخته می ش��ود، توجه به شعار مقام معظم 
رهبری در س��ال جدید اس��ت. وی افزود: بس��یج هنرمندان استان 
اصفه��ان در نظر دارد به م��وازات این برنامه جش��نواره های ادبیات 
داستانی و سرودهای انقالبی نیز برگزار کند که در تمام آنها تاکید و 
توجه ویژه ای به شعار مقام معظم رهبری شده است. رییس سازمان 
بسیج هنرمندان استان اصفهان با اش��اره به فراخوان جشنواره تئاتر 
بسیج گفت: این جشنواره مختص بیسجیان نیست و افراد عامی نیز 
می توانند در این جشنواره شرکت کنند. زیرا همانطور که مقام معظم 

رهبری فرمودند: هرکسی که دلش برای انقالب بتپد بسیجی است.

مرمت ۲۰ خانه تاریخی اصفهان با 
هزینه ۱۰ میلیارد تومانی

مدیرعام��ل س��ازمان نوس��ازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان با تاکید 
 بر ب��اال ب��ودن هزینه ه��ای مرمت 
خانه های تاریخی گفت: شهرداری 
اصفهان برای خری��داری، مرمت و 
بازسازی بیس��ت خانه تاریخی این 
شهر بالغ بر 1۰ میلیارد تومان هزینه 
کرده است. حسین جعفری با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: ش��هرداری 
اصفهان به تنهایی قادر به ادامه کار یعن��ی مرمت خانه های تاریخی 
نبوده و در برابر تقاضای مالکان برای فروش ای��ن گونه، خانه ها تنها 
می تواند متناس��ب با اعتبارات، اقدام به خریداری کرده و پس از آن 

کاربری مناسبی برای آن مکان تعریف کنند.

زمان برگزاری رصدهای عمومی سال 
۹۳ اعالم شد

     برنامه زمان برگ��زاری رصدهای 
عمومی س��ال 93 مرک��ز آموزش 
نج��وم ادیب اصفهان، وابس��ته به 
تفریح��ی  فرهنگ��ی  س��ازمان 
 ش��هرداری اصفه��ان اعالم ش��د.

رصد های عمومی آس��مان شب، 
عنوان ویژه برنامه هایی است که در 
نخستین پنجشنبه هر ماه قمری 
برگ��زار می ش��ود. در ای��ن ویژه 
برنامه، عموم شهروندان می توانند ماه، سیارات و سایر اجرام آسمانی 
را به کمک تلسکوپ و ابزارهای رصدی، مشاهده نمایند. الزم به ذکر 
اس��ت که پخش فیلم و ارایه س��خنرانی، برپایی غرفه های علمی و 

آموزشی، از سایر بخش های در نظر گرفته در این برنامه هاست. 
همچنین عالقمندان می توانند برای ش��رکت در این برنامه ها که به 
صورت عمومی ، آزاد و رایگان برگزار می شود به مرکز خانه آموزش 
نجوم ادیب واقع در اصفهان، خیابان س��عادت آباد، جنب ورزش��گاه 

امین مراجعه نمایند. 

 مشاهیر ادب 

گروهی از فرهیختگان و ادب دوستان خطه کاشان در سالگرد ستاره 
پرفروغ آسمان ش��عر نو فارسی، سهراب س��پهری، در کنار آرامگاه 

غریبش گرد آمدند و 35 سال فراق او را گرامی داشتند.
 این آیین با حضور جمعی از شاعران و نویس��ندگان و اهل قلم در کنار مزار سهراب 
سپهری برگزار و دوس��تداران آن ش��اعر پرآوازه، یاد و خاطره وی را در دل ها زنده 
نگه داشتند.مراسم بزرگداشت سهراب سپهری با همکاری آستان مقدس حضرت 
س��لطانعلی ابن امام محمدباقر)ع(، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن شاعران 
جوان شهرستان کاشان در کنار آرامگاه وی برگزار شد. سهراب سپهری در 15 مهر 
13۰7 در کاشان به دنیا آمد.پدربزرگش میرزا نصراهلل خان سپهری نخستین رییس 
تلگراف خانه کاشان، پدرش اسداهلل و مادرش ماه جبین نام داشت که هر دو اهل هنر 
و شعر بودند. سهراب سپهری دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان )شهید مدرس 
فعلی( و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در 

دوره دوساله دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد.
در شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود 
را دریافت کرد، سپس به تهران آمد و در دانش��کده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
به تحصیل پرداخت و همزمان به اس��تخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 
هشت ماه استعفا داد. سپهری در سال 133۰ نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را 

به نام »مرگ رنگ« منتشر کرد.
وی در سال 1332 از دانش��کده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول 
علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود 

و نیز دومین مجموعه شعر خود را با عنوان »زندگی خواب ها« منتشر کرد.
وی به فرهنگ مشرق زمین عالقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، 
افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب 
را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان ها نیز عالقه داشت، از این رو 

ترجمه هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی را انجام داده است.
سهراب، هنرمندی جس��تجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه 
انسان مدارانه اش بس��یار گس��ترده و فراگیر بود، از این رو آثار وی همیشه با نقد و 
بررسی همراه بوده که برخی از این کتاب ها عبارتند از: تا انتها حضور، سهراب مرغ 
مهاجر و هنوز در سفرم، بیدل، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، 
سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش: نظری به شعر سهراب سپهری 

و نگاهی به سهراب سپهری.
وی در ابتدا به سبک نیمایی شعر می سرود، ولی بعدها رویه خودش را باز شناخت، 
در این شیوه جدید سهراب سپهری بر دیدگاه انس��ان مدارانه و آموخته هایی که از 
فلسفه ذهن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که کتاب»حجم سبز«، شیوه 

تکامل یافته سبکش محسوب می شود.
شعر وی صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، 

پاکیزه و منسجم تصویرسازی می کند.

از معروف ترین ش��عرهای وی می توان نش��انی، ص��دای پای آب و 
مس��افررا نام برد که ش��عر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای 
نوی زبان فارسی است. او در نقاشی به شیوه ای موجز و نیمه انتزاعی 
دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانه اش در طبیعت کویری کارگشا بود.

س��هراب س��پهری در س��ال 1358 ب��ه بیم��اری س��رطان خ��ون مبت��ال 
ش��د و به همی��ن س��بب در هم��ان س��ال ب��رای درم��ان ب��ه انگلس��تان رفت، 
 ام��ا بیم��اری بس��یار پیش��رفت ک��رده ب��ود و وی ن��اکام از درم��ان ب��ه ته��ران

 بازگشت.
او سرانجام در غروب اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت 
ابتال به بیماری سرطان خون درگذشت و صحن امامزاده سلطان علی بن محمد باقر 

روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب شد.
 ب��ر روی س��نگ قب��ر ای��ن ش��اعر ش��عر ن��و بخش��ی از اش��عار وی ای��ن چنین 

آمده است: 
به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من
آرامگاه این شاعر و نقاش پرآوازه در مش��هد اردهال واقع در 45 کیلومتری جنوب 
غربی کاش��ان در جوار حرم س��لطانعلی ابن امام محمد باقر )ع( معروف به کربالی 

ایران قرار دارد.

گرامیداشت سالگرد »سهراب سپهری« در کاشان

سینمای ایران

در سانس های ویژه

از اول تابستان نیم بها فیلم 
ببینید

س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش، تازه ترین مصوبات 
جلس��ه ش��ورای صنفی نمایش را اجرای طرح س��ینما 
کارت، تماشای سانس های نیم بها از اول تابستان، اکران 
»متروپ��ل« با س��رگروهی قدس و تالش ب��رای نمایش 
فوتبال   جام جهانی در سینماها دانست. غالمرضا فرجی 
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش، با اع��الم این خبر 
درباره چگونگی  برگزاری این جلس��ه ب��ه خبرنگار مهر، 
گفت: تازه ترین جلسه ش��ورای صنفی نمایش با حضور 
حجت اهلل ایوبی، رییس س��ازمان س��ینمایی برگزار شد 
و این مدیر س��ینمایی در این جلس��ه از ش��ورای صنفی 
نمایش برای اکران نوروزی فیلم ها در سال جاری تشکر 
کرد. وی در ادامه افزود: یکی از مهم ترین مس��ائل مورد 
بررس��ی در این ش��ورا ،چگونگی پخش فوتبال در زمان 
بازی های جام جهانی در سینماهای سراسر کشوراست.
 در این جلسه مقرر ش��د بعد از اخذ مجوز از دستگاه های

 ذی رب��ط، اگر نمایش فوتبال با س��انس معی��ن فیلم ها 
تداخل داشت، س��ینمادار موظف اس��ت از پخش کننده 
فیلم به ص��ورت کتبی مج��وز بگیرد. فرجی با اش��اره به 
این مطلب ک��ه نمایش نیم به��ای فیل��م »معراجی ها« 
ملغی اعالم ش��د، گفت: پخش کننده فیل��م معراجی ها 
گفته بود که این فیلم س��ینمایی به صورت نیم بها اکران 
خواهد شد، اما به دلیل ناهماهنگی پخش کننده این فیلم 
سینمایی با شورای صنفی نمایش و اجرای این طرح قبل 
از اجرای طرح نیم بها در سراسر کشور، فعال ملغی اعالم 
می شود. س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش همچنین 
درباره تصویب طرح س��ینما کارت گفت: رییس سازمان 
سینمایی در این جلسه برعملی شدن طرح سینما کارت 
تاکید کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دستگاه 
کارت خ��وان برای هر یک از س��الن های س��ینما در نظر 
 گرفته شود و در آینده بس��یار نزدیک این طرح، اجرایی 

خواهد شد.
فرجی در ادامه به طرح تابستانی سینما اشاره کرد و گفت: 
شورای صنفی نمایش در این جلسه طرح تابستانی سینما 
را تصویب کرد؛ به این معنا که با شروع تعطیالت مدارس 
در تابستان، مقرر شده که سانس های ابتدایی سالن های 
سینما در سراسر کش��ور به صورت نیم بها ،فروش بلیت 

داشته باشند.

دبیر ستاد نکوداشت هفته اصفهان گفت: جشنواره فرهنگی، 
تفریحی و هنری نصف جهان از س��وم تا نهم اردیبهش��ت ماه 

امسال، طی دو نوبت در میدان امام )ره( برگزار می شود.
منصور سلطانی زاده  با اشاره به برگزاری همایش های بسیاری 
در هفته نکوداشت اصفهان وبه منظور ارایه برنامه های خود در 
ستاد نکوداشت هفته اصفهان اظهار کرد: شناساندن و معرفی 
هویت فرهنگی و تاریخی اصفهان از جمله اهداف اصلی اجرای 
این برنامه ها اس��ت. وی به برگزاری مسابقات بازی های بومی 
ومحلی در هفته نکوداش��ت اصفهان در میدان امام )ره( اشاره 
کرد و افزود: سایت بازی های بومی و محلی در میدان امام )ره( 
راه اندازی شده است و درصدد نمایش برگزاری این مسابقات 
در این سایت هستیم. دبیر ستاد نکوداش��ت هفته اصفهان با 
اش��اره به یکی از مهم ترین برنامه های اجرای��ی در این هفته 
تصریح کرد: این جش��نواره ط��ی دو نوبت ش��امل غرفه های 
کارگاهی و نمایشگاهی و در دو بخش اصفهان قدیم و اصفهان 
جدید صورت می گیرد. س��لطانی زاده با اش��اره به اینکه نوبت 
 صبح این جشنواره از س��اعت 9 صبح تا 13 بعد از ظهر برگزار

می ش��ود، تاکید کرد: این بخش به دانش آم��وزان اختصاص 
دارد و هماهنگی های الزم در این راس��تا با آموزش و پرورش 
صورت گرفته اس��ت.وی با تاکید بر اینک��ه در اصفهان جدید 
به فضای اصفهان قدیم و معرفی هنر و صنایع دستی اصفهان 

پرداخته می ش��ود، افزود: در بخش اصفهان جدید نیز امروز و 
آینده اصفهان در قالب نمایشگاه و کارگاهی ترسیم شده است.

دبیر س��تاد نکوداش��ت هفته اصفهان با بیان اینکه نوبت بعد 
از ظهر این جش��نواره نیز به خانواده ها اختصاص دارد، گفت: 
در کنار این موض��وع برنامه های تفریحی ب��رای خانواده ها و 

دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: همچنین پیش بینی شده است که روزانه 3هزار 
نفر از دانش آموزان اصفهان در نوبت صبح این جشنواره شرکت 
کنند. سلطانی زاده با اش��اره به برگزاری همایش آموزش های 
فرهنگی در موضوعات مختلف در این هفته ادامه داد: برگزاری 
همایش ورزش باس��تانی نیز از برنامه های دیگر شهرداری به 

منظور نکوداشت هفته اصفهان تلقی می شود.
وی با تاکید بر اینکه مسابقه موسیقی اصفهان نیز طی سه روز 
در میدان امام )ره( برگزار می شود، تصریح کرد: همچنین هر 
شب در ساعت 2۰ و 3۰ دقیقه تا 22 ،جشنی ویژه خانواده ها در 

میدان امام )ره( برگزار می شود.
وبه گفته وی2۰ دستگاه اتوبوس در هر نوبت کارسرویس دهی 

به مردم را انجام می دهند.
وی پخت بری��ان را از دیگ��ر برنامه های اجرایی به مناس��بت 
نکوداشت هفته اصفهان اعالم کرد و تاکید کرد: این برنامه در 
روز پنجم اردیبهشت ماه امس��ال در باغ غدیر اصفهان برگزار 

می شود و بزرگ ترین بریان اصفهان در این روز طبخ می شود.
رونمایی از 7هزار نسخه خطی ماورا ء النهر و شامات

مع��اون هماهنگی ام��ور مناطق و س��ازمان های ش��هرداری 
اصفهان گفت: هم زمان با هفته اصفهان از 7هزار نسخه خطی 
ماورا ء النهر و شامات و 1۰ هزار نس��خه خطی جهان اسالم در 

هزاره دولت همدانی حلب رونمایی می شود.
 مهدی جمالی نژاد با اشاره به برنامه های شهرداری به منظور 
نکوداش��ت هفته اصفهان اظهار کرد: امسال برنامه های بسیار 
متنوعی برای نکوداش��ت هفته اصفهان پیش بینی شده و این 
برنامه ها از س��ویی دارای نمود شهری اس��ت و از سوی دیگر 
نمود مل��ی و بین الملل��ی دارد. وی به ضرورت شناس��اندن و 
معرفی ظرفیت ه��ای اصفهان به تمام دنیا اش��اره کرد و ادامه 
داد: ظرفیت ه��ای اصفهان بی��ش از آن بوده ک��ه تاکنون به 
نمایش گذاشته ش��ده اس��ت و اجرای برنامه های مختلف به 
منظور نکوداشت هفته اصفهان باید راهکاری برای شناساندن 

ظرفیت های نهفته اصفهان به تمام مردم باشد.
ساخت فیلم ۳ بعدی زندگی شیخ بهایی

  مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: ساخت 
فیلم 3 بعدی زندگی شیخ بهایی به مناسبت هفته اصفهان در 
دستور کار قرار گرفته و قرار است به مناسبت این هفته بر روی 

ساختمان جهان نمای اصفهان به نمایش درآید.
محمدرضا نیلفروشان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی 
با اشاره به برنامه های این س��ازمان به مناسبت هفته اصفهان 
اظهار کرد: 29 نفر از مش��اهیر دوره صفویه معرفی شده اند و 
تندیس 8 نفر از آنان س��اخته شده و احداث تندیس 14 نفر از 

مشاهیر از جمله شیخ بهایی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به ایجاد پارک مشاهیر شهر اصفهان تصریح کرد: 
با تصویب فاز نخست طرح ایجاد پارک مشاهیر شهر اصفهان 
از اردیبهشت سال 93 تا اردیبهشت س��ال 94 کارگاه نماد و 
تندیس مشاهیر دوران صفویه در این شهر راه اندازی می شود.

مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به دیگر برنامه های ای��ن هفته گفت: قرار اس��ت در این هفته 
کارگاهی برای ایجاد تندیس مش��اهیر ایجاد ش��ده و س��ایر 
برنامه های طراحی و س��اخت تندیس نیز در طول سال انجام 

شود تا شاهد افتتاح بوستان مشاهیر باشیم.
وی گفت: تالش می کنیم که مرم��ت و تعمیرات تندیس های 
دوره صفویه از جمله شیخ بهایی و علی اکبر بنا را نیز در دستور 

کار خود قرار دهیم.
نیلفروش��ان درباره س��اخت فیل��م ش��یخ بهایی در اصفهان 
تصریح ک��رد: س��اخت فیلم��ی درباره ش��یخ بهای��ی نیز در 
دس��تور کار ما قرار گرفته و در این فیلم از ن��ور نمای 3 بعدی 
اس��تفاده می ش��ود تا فیلم ش��یخ بهایی بر روی س��اختمان 
 جه��ان نم��ا در ط��ول هفت��ه اصفهان ب��ه نمایش گذاش��ته 

شود.

تا نهم اردیبهشت  ادامه دارد 

آغازهفتهفرهنگیدرمیدانامامازامروز

 

معاون سیما بابیان اینکه ادامه پخش سریال »سرزمین کهن« 
به برگزاری جلسه ای برای انجام اصالحات مورد نظر روی این 
مجموعه نمایشی است، از س��فر مدیر شبکه سه به قطر برای 
انعقاد قرارداد با ش��بکه الجزیره در خصوص پخش مسابقات 

جام جهانی از شبکه های سه و ورزش خبر داد.
علی دارابی معاون س��یما در گفتگو با خبرن��گار مهر درباره 
سرنوش��ت س��ریال »س��رزمین کهن« به کارگردانی کمال 
تبریزی با توجه به اینکه ش��نیده می شود، تصویربرداری فاز 
سوم آن ادامه دارد و اینکه چه زمانی شاهد از سرگیری پخش 
آن خواهیم بود؟ اظهار کرد: شبکه سه و تیم سازنده جلساتی 
درباره »سرزمین کهن« برگزار می کنند تا درباره اصالحاتی 
که باید روی سریال انجام ش��ود به جمع بندی برسند. چون  

فاز یک سریال آماده اس��ت و فاز دو آن نیز باید نهایی شود تا 
با انجام کارها پس از اینکه فیلمنامه فاز سه تصویب شد گروه 

برای تصویربرداری فاز سه اقدام کنند.
وی ادام��ه داد: اینکه س��ریال چه زمانی پخش خواهد ش��د 
بس��تگی به این دارد که چه زمانی اصالحات مورد نیاز روی 
کار انجام ش��ود. وی گفت: من از ش��بکه درخواس��ت کردم 
نتیجه این موضوع را به من اعالم کند اما چون آقای تبریزی 
درگیر ی��ک فیلم س��ینمایی در کرمان اس��ت و بع��د هم به 
تعطی��الت خوردیم، برگزاری جلس��ه دچار تاخیر ش��د. این 
 جلس��ه باید برگزار ش��ود که من منتظر گ��زارش نتیجه آن 

هستم.
معاون س��یما در پاسخ به پرس��ش دیگر مهر درباره وضعیت 
خرید پخ��ش مس��ابقات فوتبال ج��ام جهان��ی و روی آنتن 
رفتن آنها از ش��بکه های س��یما تصریح ک��رد: همین امروز 
که ما در خدمت ش��ما هس��تیم، مجید زی��ن العابدین مدیر 
ش��بکه س��ه به اتف��اق جمعی ب��ه قط��ر رفتند چ��ون تمام 
حق پخش این بازی ها توس��ط ش��بکه الجزی��ره خریداری 
 ش��ده اس��ت و ما در حال گفتگو با آنها برای انعق��اد قرارداد 

هستیم.
دارابی در پایان تاکید کرد: ان شاء اهلل همه مسابقات را پخش 
خواهیم کرد و در شبکه های مختلف چون شبکه سه و شبکه 
ورزش تدارک خوبی دیده ایم تا مردم عزیز و فوتبال دوست 
بتوانند برنامه های جام جهانی مس��ابقات تی��م ملی ایران را 

ببیند.

 

رییس تاالر هنر شهرداری اصفهان گفت: 9 تا 12 اردیبهشت 
ماه امسال نخستین جشنواره فیلم مستند در اصفهان برگزار 

می شود.
میثم بکتاش��یان به منظ��ور ارایه برنامه های خ��ود در هفته 
نکوداش��ت اصفهان اظهار کرد: برگزاری نخستین جشنواره 
فیل��م مس��تند در اصفه��ان از برنامه های اجرای��ی در هفته 

نکوداشت اصفهان تلقی می شود.
وی به هدف از برگزاری این جش��نواره اش��اره ک��رد و ادامه 
داد: معرفی اصفه��ان در ح��وزه فرهنگ و تمدن اس��المی، 
عرضه بهتر فیلم مس��تند، ارتق��ای جایگاه فیلم مس��تند در 
س��طح ملی و فر ا مل��ی و توجه به فیلم مس��تند در راس��تای 
فرهنگ س��ازی در این حوزه، از مهم ترین اه��داف برگزاری 

 نخس��تین جش��نواره فیلم مس��تند در اصفهان محس��وب 
می شود.

دبیر جش��نواره فیلم مس��تند اصفهان با تاکید بر اینکه این 
جش��نواره در س��ه بخش موضوعی، ویژه و آزاد به مناسبت 
هفته نکوداش��ت اصفه��ان برگزار می ش��ود، تصری��ح کرد: 
مش��اهیر و مفاخر، علم و صنع��ت، انقالب اس��المی و دفاع 
مقدس، تاریخ و تمدن، مباحث زیست محیطی، قوم شناسی، 
 اجتماع��ی و آموزش��ی از مباح��ث بخ��ش موضوع��ی این

 جشنواره است.
وی به اختصاص بخش ویژه این جش��نواره ب��ه موضوع آب، 
زاین��ده رود و مباح��ث موجود در ای��ن زمینه اش��اره کرد و 
افزود: بخش آزاد جش��نواره فیلم مس��تند اصفهان نیز ویژه 
مستند س��ازان اصفهانی اس��ت که باید به تولید مستند های 

خود بپردازند.
بکتاش��یان با بی��ان اینک��ه برگزاری این جش��نواره س��بب 
راه اندازی آرش��یو ملی از فیلم های مس��تند می شود، تاکید 
ک��رد: برگ��زاری افتتاحیه این جش��نواره در 9 اردیبهش��ت 
و مراس��م اختتامی��ه نخس��تین جش��نواره فیل��م مس��تند 
 اصفه��ان نی��ز در روز 12 اردیبهش��ت م��اه امس��ال صورت

 می گیرد.
دبیر جش��نواره فیلم مس��تند اصفهان با تاکید بر اینکه 36۰ 
فیلم مس��تند به دبیر خانه این جشنواره ارس��ال شده است، 
 اظهار ک��رد: این آث��ار ط��ی دو روز آینده م��ورد داوری قرار 

می گیرند.

معاون سیما خبر داد 

همه فوتبال های جام جهانی را پخش می کنیم
۹ تا ۱۲اردیبهشت ماه جاری

برگزاری نخستین جشنواره فیلم مستند در اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

حضور دو اصفهانی دراردوي تيم ملی 
آسمان خراش ها

اردوي آمادگ��ي تي��م بس��كتبال 
نونهاالن )متولدین م��اه های دهم 
و یازدهم س��ال 1377 به ب��اال( از 
بعدازظه��ر ام��روز چهارش��نبه 3 

اردیبهشت ماه آغاز می شود. 
سازمان تيم های ملی از 19 بازیكن 
جهت حضور در ای��ن اردو دعوت به 
عمل آورده اس��ت ک��ه دو اصفهانی 
به نام های اميرحس��ين مجيدی و 
شهریار عارفی فر ميان آنها هستند. 
این بازیكنان تمرینات خود را تحت نظر مهدی اميرآقاجان س��رمربی 
اصفهانی و داریوش شجاع و مهدی نوروزی مربيان تيم دنبال می کنند. 

این اردو تا بعدازظهر روز شنبه 6 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت. 

سومی اصفهان در مسابقات گلف 
مسابقات ليگ گلف بانوان کشور 
با مقام س��ومی اصفهان به پایان 

رسيد.
مس��ابقات گلف بانوان کشور به 
صورت رفت و برگش��ت با حضور 
12 تيم در قالب سه گروه در دور 
رفت و ب��ا حضور 6 تي��م در دور 
برگش��ت در مجموعه ورزش��ی 
 انق��اب انج��ام ش��د. در پایان 
تيم ه��ای هي��ات گلف اس��تان 
لرستان، هيات گلف استان تهران و هيات گلف استان اصفهان به ترتيب 

مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

 پژمان جمشيدی با تيم ملی 
به برزیل می رود

گروهی از بازیگران سينما همراه 
 تيم ملی ای��ران به برزیل س��فر 
 می کنند تا مش��وق ش��اگردان

کی روش در جام جهانی باشند. 
 پژم��ان جمش��يدی بازیك��ن

س��ال ه��ای ن��ه چن��دان دور  
پرس��پوليس ني��ز قرار اس��ت با 
کاروانی همراه تيم ملی ایران به 
برزیل برود. این کاروان شامل 50 
چهره هن��ری و تع��دادی چهره 
ورزشی است و جالب اینجاست که نام یوزپلنگ فوتبال ایران در ميان 
هنری ها به چشم می خورد! او که با بازی در سریال پژمان ثابت کرد که 
در زمينه سينما بسيار مستعد تر از ورزش است، حاال این بار هم به عنوان 
یک چهره هنری همراه با تيم ملی فوتبال به برزیل س��فر خواهد کرد. 
محمدرضا گلزار ، یكتا ناصر ، کامران تفتی ، حميد گودرزی ، نيكی کریمی 
و سعيد راد از دیگر بازیگرانی هستند که برای تشویق تيم ملی به برزیل 

سفر خواهند کرد.

اردوی تيم ملی به خاطر امتحانات 
تعطيل شد!

ریيس فدراس��يون وزنه برداری 
شایعه تعطيلی اردوی تيم ملی 
جوان��ان را به خاط��ر دوپينگ 
تكذیب کرد. حسين رضازاده در 
مورد اینكه آیا تيم ملی جوانان 
به رقابت های قهرمانی جهان در 
کازان اعزام خواهد ش��د، گفت: 
طبق برنام��ه کادرفن��ی پيش 
می رویم و در ح��ال هماهنگی 
برای اعزام تيم هس��تيم. ضمن 
اینكه اردوی تي��م ملی جوانان فق��ط به دليل نزدی��ک بودن فصل 
امتحانات به پایان رس��يد. وی ادامه داد: برای هماهنگی خروجی 5 
وزنه بردار تيم ملی جوان��ان، نامه ای را به  نهادهای مربوطه ارس��ال 
کردیم. برای حضور در این رقابت ها نيز سعی می کنيم تيم کامل 8 
نفره را اعزام کنيم؛ با این حال برای اع��زام نيز طبق اعام کادر فنی 
عمل خواهيم کرد. رضازاده درباره نارضایتی حسين توکلی سرمربی 
تيم ملی جوانان از ش��رایط این تيم پس از تعطي��ات عيد گفت: او 
اعتقاد داشت که شرایط ملی پوشان از لحاظ آمادگی جسمانی خوب 
نيست و عده ای از آنها در تعطيات عيد، تمرینات خود را رها کرده اند. 
وی در مورد شایعه تعطيلی اردو به دليل مثبت شدن دوپينگ چند 
وزنه بردار گفت: تيم ملی هنوز در هيچ مسابقه ای شرکت نكرده، نادو 

نيز از تيم ملی جوانان تست نگرفته است.

هوشی مينه ویتنام هم آورد 
فوتساليست ها

مسابقات جام ملت های آسيا 2014 از 10 تا 20 اردیبهشت 
93 در هوشی مينه ویتنام برگزار می شود و تيم ملی فوتسال 
ایران در گ��روه دوم با تيم های اس��تراليا، چي��ن و اندونزی 

هم گروه شده است. مرحله گروهی:
A گروه

بازی1 - 93/2/10: کویت – تاجيكستان، ساعت 12:30
بازی 2- 93/2/10: ویتنام – عراق، ساعت 15:30

بازی 3 – 93/2/12 : عراق – کویت، ساعت 12:30
بازی 4 - 93/2/12: تاجيكستان – ویتنام، ساعت 15

بازی 5 – 93/2/14 : ویتنام – کویت، ساعت 15
بازی 6 – 93/2/14تاجيكستان – عراق، ساعت 15

B گروه
بازی 7 – 93/2/10 : ایران – اندونزی، ساعت 12:30
بازی 8 – 93/2/10 : استراليا – چين، ساعت 15:30

بازی 9 – 93/2/11 : اندونزی – استراليا، ساعت 12:30
بازی 10- 93/2/11 : چين – ایران، ساعت 15

بازی 11- 93/2/14 : ایران – استراليا، ساعت 12:30
بازی 12-93/2/14: چين - اندونزی، ساعت 12:30

C گروه
بازی 13- 94/2/11 : تایلند – مالزی، ساعت 12:30
بازی 14: 94/2/11 : لبنان – چين تایپه، ساعت 15

بازی 15 – 93/2/13: مالزی – لبنان ، ساعت 12:30
بازی 16 – 93/2/13 : چين تاپيه – تایلند، ساعت 15
بازی 17 – 93/2/15: تایلند – لبنان، ساعت 12:30

بازی 18- 93/2/15 : چين تایپه – مالزی، ساعت 12:30
D گروه

بازی 19 – 93/2/11 : ژاپن – کره جنوبی، ساعت 12:30
بازی 20 – 93/2/11: قرقيزستان – ازبكستان، ساعت 15

بازی 21- 93/2/13 : کره جنوبی – قرقيزس��تان، س��اعت 
12:30

بازی 22 – 93/2/13 : ازبكستان – ژاپن، ساعت 15
بازی 23 -93/2/15 : ژاپن – قرقيزستان، ساعت 15

بازی 24- 93/2/15 : ازبكستان – کره جنوبی، ساعت 15
مرحله یک چهارم نهایی:

 ،B تي��م دوم گروه – A ب��ازی 25- 93/2/17 : برنده گروه
ساعت 12

 ،D تي��م دوم گروه – C ب��ازی 26- 93/2/17 : برنده گروه
ساعت 12

 ،A تي��م دوم گروه – B ب��ازی 27 – 93/2/17 : برنده گروه
ساعت 15

 ، C تي��م دوم گروه – D ب��ازی 28- 93/2/17: برنده گروه
ساعت 15

6
برگزاری مجمع انتخاباتی هيات بسكتبال 

مجمع انتخابات ریاست هيات بسكتبال استان اصفهان ساعت 11 صبح سه شنبه 9 اردیبهشت با حضور 
محمود مشحون ریيس فدراسيون بسكتبال و منصور انبه ریيس کميته امور استان ها در تاالر افتخارات 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با حضور مسووالن و مربيان بسكتبال استان برگزار خواهد شد.

در آس��تانه آغاز به کار بروت ماچک با تيم ملی هندبال ایران، 
ملی پوشان هندبال با ارس��ال دومين نامه خود به وزیر ورزش 
و جوانان از نحوه برکناری سرمربی پيشين تيم ملی به شدت 
انتقاد کردند. بازیكنان تيم ملی هندبال ایران با ارسال نامه ای 
به محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، که یک نس��خه آن 
در اختيار رسانه ها قرار گرفته اس��ت، انتقادات خود نسبت به 
برکناری رافائل کاسترلو از س��رمربی گری تيم ملی و مدیریت 

ریيس فدراسيون هندبال را تكرار کردند.
در نامه ملی پوشان هندبال ایران آمده است:

بسمه تعالی. جناب آقای دکتر محمود گودرزی، وزیر محترم 
وزارت ورزش و جوانان؛ با تقدیم سام

احتراماً؛ به استحضار می رساند قطعاً از وضعيت فعلی و اتفاقات 
تأس��ف باری که در جامعه ورزش هندبال کشور تاکنون بروز 
نموده است، اطاع کافی و وافر حاصل فرموده اید، اتفاقاتی که 
حاوت و شيرینی تحقق رویای صعود به جام جهانی هندبال 
را به خاطره ای تلخ مبدل نمود. قبل از هر چيز الزم است با ارائه 
توضيحات الزم گوشه ای از مشكات و معضات عدیده ای را که 

گریبان گير اهالی هندبال شده، به استحضار برسانيم:
پ��س از ناکامی هایی که تيم ه��ای ملی نوجوان��ان و جوانان و 
بزرگساالن کش��ور در مس��ابقات جام ملت های آسيا در سال 
2012 با کسب مقام های هفتم، هشتم و پنجم داشته، حسرت 

حضور در مس��ابقات جام جهان��ی در کليه رده های س��نی به 
خصوص در رده مردان، کناره گيری تعداد زیادی از باشگاه های 
مطرح و حاميان مالی هندب��ال از صحنه رقابت های ليگ برتر 
باشگاه های کشور، ترک کش��ور عزیزمان توسط تعداد زیادی 
از چهره های برتر و ملی پوش و س��رمایه های ميهن عزیزمان و 
جذب آنها توسط باشگاه های خارجی در کشورهایی همچون 
قطر، مجارس��تان، عراق و حتی تصميم ب��ر تغيير مليت خود، 
کناره گيری تعداد زیادی از چهره های سرش��ناس و با تجربه 
هندبال کشور از سمت های خود به عنوان روسای کميته های 
مختلف این فدراس��يون بنا بر ش��رایط حاکم و سوء مدیریت 
موجود در هندبال کشور و نداشتن بودجه مكفی و عدم حمایت 
مراجع ذی صاح و تنگناهای فراوان مالی که حتی فدراسيون 
هندبال را از انجام امور بسيار ساده و روزمره خود عاجز نموده 
بود، موسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحج��ج )ع( حمایت همه 
جانبه  از این ورزش محروم به عمل آورد تا گامی موثر در جهت 
رشد و تعالی ورزش هندبال کشور و تحقق رویای دیرینه صعود 
به جام جهانی مردان بردارد. در گام اول کليه مقدمات و شرایط 
بازگشت ملی پوشان کشورمان را به نحو مطلوب فراهم کردند 
تا به جای فعاليت در باشگاه های خارجی و تفكر درباره تغيير 
مليت در تيم هندبال ثامن الحجج )ع( سبزوار فعاليت نمایند؛ 
درگام بعدی جذب بهترین مربيان حاضر همچون آقای رافائل 

کاس��ترلو از کشور اس��پانيا و کس��ب عناوین قهرمانی و نایب 
قهرمانی ليگ برت��ر و حمایت و حضور تيم ها، تش��كيل کليه 
تيم های پایه از جمله نونهاالن و نوجوان��ان و جوانان و حضور 
در مس��ابقات جام باش��گاه های آس��يا به عنوان تنها نماینده 
کش��ورمان در جایی که هيچ کدام از باشگاه های کشور توان و 
بضاعت کافی را برای این حضور نداشته اند، باعث شد تا کشتی 
بادبان شكسته این فدراسيون در اقيانوس پرتاطم مشكات 
بر س��احل امن و آرام پهلو بگي��رد. حال در جایی ک��ه باید از 
زحمات بی دریغ س��رمربی این تيم به نحو شایس��ته ای تقدیر 
به عمل آید، با برکناری ناگهانی و بدون مقدمه وی و انعكاس 

این خبر در مجامع خبری 
کشور اسپانيا آبروی وی 
به بازیچه گرفته ش��د تا 
ای��ن رفتار غي��ر اخاقی 
همچ��ون نقطه س��ياهی 
لملل��ی  در تاری��خ بين ا
هندبال کشور باقی بماند. 
هم اکنون ک��ه تيم ملی 
کش��ور با س��رمربی خود 
آقای رافائل کاس��ترلو به 
جام جهانی صعود نموده 
اس��ت و در ح��دود یک 
سال و اندی هم به عنوان 
مربی باش��گاهی در ليگ 
برت��ر ای��ران و همچنين 
آس��يا حضور پي��دا کرده 
و ورزش��كاران نيز به وی 

اعتم��اد و اعتقاد الزم را دارن��د، قطعا تغيير مربی در آس��تانه 
بازی های آس��يایی 2014 اینچئون و جام جهانی 2015 قطر 
پيامدهای خوبی در بر نخواهد داش��ت. ل��ذا اعضای تيم ملی 
هندبال جمهوری اس��امی ایران به عنوان بخش��ی از جامعه 
هندبال کشور از وزیر محترم وزارت ورزش و جوانان به عنوان 
سكاندار ورزش ميهن عزیزمان انتظار دارد تا با ورود در عرصه 
هندبال به مشكات این ورزش دانشگاهی خاتمه دهند. به طور 
قطع تصميمات و رهنمودهای حضرتعالی چراغی خواهد بود 
در دستان ما در جهت گام گذاشتن و حرکت در مسير سخت 

موفقيت و قهرمانی.
 ملی پوشان هندبال کشورمان در روزهای پایانی سال گذشته 
نيز با ارسال نامه ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار رسيدگی 
به وضعيت این رش��ته ش��ده بودند ک��ه انعكاس زی��ادی در 
رسانه های کشور داشت.  بروت ماچک س��رمربی اسلوونيایی 
تيم ملی که جایگزین رافائل کاسترلو ش��د، بامداد پنجشنبه 
برای آغاز کار خود در ایران وارد کشورمان می شود و باید دید 
مسؤوالن فدراس��يون هندبال و وزارت ورزش و جوانان با این 
چالش جدید و واکنش ملی پوشان چطور برخورد خواهند کرد.

نامه ملی پوشان  

انگيزه حضورمان در جام جهانی متزلزل شد
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تمرینات استقامتی 
ملی پوشان فوتبال 

ميزان بدهی استقالل و 
پرسپوليس اعالم شد

اردوی تيم ملی فوتبال ایران در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در حالی 
پنج روز زودتر از اعام قبلی به پایان می رسد که قرار است تيم کشورمان روز 

10اردیبهشت ماه به مصاف تيم ملی موزامبيک برود.
تي��م مل��ی فوتب��ال ای��ران در راس��تای برنام��ه ه��ای آم��اده س��ازی 
 خ��ود، روز 26 فروردی��ن م��اه ب��ا 11 بازیك��ن ع��ازم آفریق��ای

 جنوبی شد.
تيم ایران تمرینات خوبی را در شهر ژوهانسبورگ پشت سر می گذارد و طبق 
برنامه از پيش تعيين ش��ده، کارلوس کی روش هم اکنون برنامه های پرفشار 
بدنسازی را در دستور کار قرار دارد تا ملی پوشان در فاصله کمتر از دو ماه مانده 
به آغاز جام جهانی 2014 فوتبال در برزیل از نظر بدنی و اس��تقامتی شرایط 

خود را بهبود بخشند.
نخستين دیدار تيم کشورمان در جام جهانی 2014 برزیل، روز 26 خرداد ماه 

برابر نيجریه است.

وزارت ورزش و جوان��ان آماری را اعام کرد که براس��اس آن ميزان بدهی دو 
باشگاه استقال و پرس��پوليس در پایان س��يزدهمين دوره رقابت های ليگ 

برتر مشخص شد. 
خادم با تاکيد بر اینكه این رقم ها از س��وی س��ازمان بازرس��ی کارشناس��ی 
شده و موثق اس��ت، ميزان بدهی های باش��گاه پرس��پوليس را 70 ميليارد 
تومان عنوان ک��رد. وی تاکيد کرد که ت��ا قبل از حضور محم��د رویانيان در 
باش��گاه پرس��پوليس، این بدهی 20 ميلي��ارد تومان ب��ود، اما بع��د از پایان 
 دوره 28 ماه��ه مدیری��ت وی، این بده��ی ب��ه 70 ميليارد تومان رس��يده

 است.
 وی همچني��ن در مورد مي��زان بدهی باش��گاه اس��تقال گفت: براس��اس 
بررسی هایی که از سوی سازمان بازرس��ی صورت گرفته است، ميزان بدهی 
باشگاه استقال حدود 45 ميليارد تومان است که 36 ميليارد تومان آن مربوط 

به زمان حضور علی فتح اهلل زاده در این باشگاه است.

کی روش گزینه منچستریونایتد
برخی رسانه های انگليس از احتمال انتخاب کی روش 
سرمربی تيم ملی فوتبال ایران به عنوان جانشين دیوید 
مویس سرمربی فعلی تيم منچستریونایتد انگليس خبر 

دادند که در آستانه اخراج است.

رونالدو در تمرینات شرکت کرد
کریستيانو رونالدو فوق ستاره تيم رئال مادرید در تمرینات این تيم 
پيش از دیدار مقابل بایرن مونيخ شرکت کرد. او با 14 گل در صدر 
جدول گلزنان مس��ابقات ليگ قهرمانان اروپا قرار دارد. وی چهار 
مسابقه قبلی رئال مادرید را به دليل مصدوميت از دست داده است.

شکایت از خادم و فردوسی پور 
پس از اظهارات امير رضا خادم در برنامه 90 ک��ه اعام کرد 50 ميليارد از بدهی 
70 ميلياردی باشگاه پرسپوليس متعلق به دوران محمد رویانيان است، رویانيان 
مدیرعامل پيش��ين این باش��گاه گفت: خادم و فردوس��ی پور باید پاس��خگوی 

اظهاراتشان در مراجع قضایی باشند و من از هر 2 شكایت خواهم کرد.

 هندبال کشور از
 وزیر محترم وزارت 
ورزش و جوانان به 

عنوان سکاندار ورزش 
ميهن عزیزمان انتظار 

دارد تا با ورود در عرصه 
 هندبال به مشکالت

 این ورزش دانشگاهی 
خاتمه دهند

با انتخاب اصفه��ان به عنوان پایتخت فرهنگ��ی ورزش پهلوانی 
و زورخانه ای ایران اس��امی، فصلی جدید در کتاب ورزش این 
شهر گشوده شد. اصفهان شهر عياران و جوانمردان ناميده شد تا 
ضرب مرشد از پایتخت جوانمردي ایران، پيک دعوت جهان به 

فتوت و راستي شود.
ایران از دیرباز تا کنون دی��ار جوانمردان و عياران بوده اس��ت و 
ورزش پهلواني و زورخانه اي فرات��ر از یک ورزش و به عنوان یک 
آیين و فرهنگ ویژه شناخته مي ش��ود. در این ميان اصفهان با 
علم کردن پرچم جوانمردي و به دوش کشيدن عنوان پایتخت 
فرهنگي ورزش پهلواني و زورخانه اي، سهم عظيمي در معرفي این 

فرهنگ و آیين به جهان دارد.
به مناسبت هفته نكوداش��ت اصفهان، مروري مي کنيم بر راهي 
که طي ش��د تا ش��هر گنبدهاي فيروزه اي به عن��وان پایتخت 
 فرهنگ پهلوان��ي و زورخانه اي ایران اس��امي به جهان معرفي

 شود.
»ورزش باستانی برای ما یک تاریخ است، فقط یک ورزش نيست، 
یک فرهنگ اس��ت، بيایيد این ورزش را با جزئيات آن که بسيار 
متين و با وقار و با طراوت روحانی که پس از یک دس��ت ورزش 
باستانی کامل به انسان دست می دهد و با کمتر ورزشی در دنيا 
قابل مقایسه است، زنده و احيا کنيد« کام رهبر معظم انقاب 
س��بب س��از حرکتی عظيم برای احيای بخش اعظمی از تاریخ 

ورزش ایران شد .

 پس از پيگي��ری های فن��ی و اجرای��ی، آیين ه��ای پهلوانی و
 زورخانه ای ایران به عنوان ميراث معنوی بش��ریت در اجاس 
 کنيا که 25 آبان 89 )16 نوامبر 2010( برگزار شد، در سازمان

 بين المللی آموزش��ی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونس��كو( 
به ثبت جهانی رس��يد تا ميراث گرانبهای ایرانيان برای هميشه 

از دستبرد کش��ورهای مدعی مصون بماند و به نام ایران ثبت و 
ماندگار شود.

»ش��هرداری اصفهان ورزش پهلوانی و زورخان��ه را بين المللی 
می کند« این خبر را ش��هردار اصفه��ان در روز معرفی اصفهان 
 به عن��وان پایتخ��ت فرهنگ��ی ورزش پهلوان��ی و زورخانه ای

 داد.
 اکنون دبيرخانه رس��می پایتختی فرهنگ��ی ورزش پهلوانی و 

زورخانه ای برای تحقق این هدف در تاش است.
برای این منظور دبيرخانه پایتخت فرهنگ پهلواني چند برنامه 
ویژه اجرا کرد؛ نخس��ت معرف��ی ورزش پهلوان��ی و زورخانه ای 
به ش��هرهای خواهرخوانده اصفه��ان؛  به ای��ن ترتيب فرهنگ 
جوانمردی و پهلوانی که فرهنگی ملی، ش��يعی و اسامی است، 

بين المللی می شود. 
پيش از ای��ن ش��هرداري اصفهان موفق ب��ه اج��رای دو برنامه 
در ایرلند و کره جنوبی ش��د. در این دو س��فر در کن��ار برپایی 
نمایش��گاه های صنایع دس��تی اصفهان، تيم های زورخانه ای 
اصفهان نيز اع��زام ش��دند و زیباترین بخش ه��ای برنامه های 
 فرهنگی اصفهان خلق شد و  استقبال بسياری نيز از آن صورت

 گرفت.
اکنون و در آستانه نكوداشت هفته اصفهان ویژه برنامه هایي براي 
ترویج فرهنگ ورزش پهلواني و معرفي این رشته ورزشي آیيني 

به جهان طرح ریزي شده است.
 اصفهاني ه��ا در هفت��ه اي ک��ه ب��ه ن��ام »اصفه��ان« مزی��ن 
ش��ده، ای��ن فرص��ت را دارن��د ک��ه ب��ا ه��ر آنچ��ه ک��ه ای��ن 
ش��هر را ب��ه پایتخ��ت پهلوان��ي ای��ران مش��هور کرده، آش��نا 
 ش��وند تا ت��اش آنه��ا پي��ک دع��وت جه��ان ب��ه جوانمردي 

و فتوت گردد.

 قهرمانی سپاهان در آسيا دور
 از دسترس نيست

حسین چرخابی 

پیشکسوت فوتبال اصفهان
اميدوارم سپاهان در آسيا با تمام این مش��كات ازگروهش صعود کند و 
برای مراحل باالتر نقاط ضعف را تقویت کند. به اعتقاد من قهرمانی آسيا 
دور از دسترس این تيم نيس��ت. با توجه به شناختی که از تيم های دیگر 
دارم س��پاهان در صورتی که سپاهان 
واقعی باش��د می تواند قهرمان آس��يا 
شود. این تيم می تواند تمام مشكاتش 
را با قهرمانی در آسيا به بوته فراموشی 

بسپارد. 
سپاهان باش��گاهی بوده که هيچ گاه 
برای بازیكنانش کم نگذاش��ته است 
و بزرگ ترین مش��كل کرانچ��ار نيز 
 این اس��ت که کادر فنی بسيار کمی

 دارد.

ورزش پهلوانی ثبت جهانی شد

ضرب مرشد از پایتخت جوانمردي 
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تحدید حدود اختصاصی
2285چون تحدید حدودششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 2247 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای رسول صادقی فرزند 
از  قبال  آن  عمومی  تحدید  اینکه  بعلت  است  ثبت  جریان  در  محمود 
نوبت خارج شده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت 
وبر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخه      29 /02 /1393 از ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل 
تحدید  ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت  در  خواهدآمد.و 
حدود درروز بعدازایام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق 
تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  ماده20قانون 
توسط  حدودبایستی  تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض  پذیرفته 
معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد                                             

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

مزایده مال غیر منقول

تمامت    8900068 بایگانی  شماره  به  اجرائی  پرونده   اساس  بر 
ششدانگ پالک ثبتی شماره  هشتصدوبیست وسه فرعی از سی ودو 
مساحت  به  شهرضا  ثبتی  یک  بخش  قمشه   دست  در  واقع  اصلی  
چهارصد متر مربع مورد ثبت صفحه 132 دفتر174 با حدود اربعه 
ذیل:شمااًل به طول 40/41 متر دیواریست به زمین شماره 179 / 32 
شرقا اول به طول 3 متر دوم که جنوبی است به طول 10 متر سوم به 
طول 80 / 7 متر هر سه قسمت دیواریست به خانه 764 / 32 جنوبا به 
طول 32 متر پی است به شماره 822 / 32 غربا به طول 12 متر درب 
و دیواریست به شارع حقوق ارتفاقی ندارد که به انضمام ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 1936 / 32 تشکیل یکبابخانه را می دهد. وتمامت 
ششدانگ قمستی از یکبابخانه بشماره پالک ثبتی یکهزارونهصدوسی 
وشش فرعی از سی دو اصلی بمساحت هشتادویک متروهفتادوپنج 
صدم مترمربع که به انضمام پالک ثبتی شماره  823 / 32  تشکیل 
یکبابخانه را می دهد مورد ثبت صفحه 570 دفتر 414 با حدود اربعه 
ذیل:شماال به طول ده متر خط مفروزی است به خانه شماره823 / 
32 شرقا به طول 55 / 8 متر در ودیواریست به کوچه عمومی جنوبا 
به طول ده متر دیواریست به دیوار خانه شماره 764 / 32 باقی مانده 
غربا به طول 80 / 7 متر خط مفروضی است به خانه 823 / 32 حقوق 
ارتفاقی ندارد به نام سید رضا بنی اصفهانی  ثبت و سند صادر شده 
است وبه موجب اسناد رهنی شماره131213 مورخ 11 / 06 / 1386 
یک  شماره  رسمی  دفتراسناد    1387  /  04  /  04 مورخ   134824 و 
اصفهان از طرف نامبرده در رهن بانک قوامین شعبه سجاد اصفهان 
تقاضای صدور  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته  قرار 
بانک بستانکار  به درخواست  اجرائیه  ابالغ  از  اجرائیه نموده و پس 
نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد 
اصالحی مربوطه پالک های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر 
صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد ارزیابی 
بصورت یکباب منزل مسکونی باعرصه بمساحت 75 / 481متر مربع 
واعیان در سه طبقه بمساحت545مترمربع، زیرزمین انباری بمساحت 
 244 / بمساحت  78  اول هریک  و  مترمربع وطبقه همکف   55 /  44
مترمربع، بانمای بیرونی آجر نما و دارای اسکلت ترکیبی دیوار باربر 
حالت  ودر  بلوک  تیرچه  سقف  اول  میباشد،طبقه  فلزی  وستونهای 
آهنی  تیر  سقف  دارای  سکونت  قابل  همکف  وطبقه  بوده  سفتکاری 
سفید  گچ  اندود  ومابقی  سنگ  سانتیمتر   90 تا  وبدنه  ضربی  وطاق 
کابینت  با  اوپن  آشپزخانه  بوده  موازییک  فرش  آمیزی کف  رنگ  با 
فلزی بانضمام حمام وسرویس بهداشتی با بدنه کاشی وکف فرش 
سرامیک بوده سیستم سرمایش کولر آبی نصب در ایوان وگرمایش 
بیرونی  وپنجره  ودرب  چوبی  داخلی  میباشد.دربهای  گازی  بخاری 
به  باشد  وگازمی  وبرق  آب  اشتراکات  دارای  میباشد.   آلومینیومی 
و  است  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیون   میلیاردوچهارصد  دو  مبلغ 
مورد مزایده تا تاریخ 20 / 1 / 1393 بیمه  میباشددر جلسه مزایده 
 1393 /  3 / الی 12 روز چهارشنبه مورخ 28  ازساعت 9 صبح  که 
در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده 
به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای 
مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده شکیل میگردد.مزایده ازمبلغ 
باالتربن  وبه  ریال شروع  میلیون  میلیاردوچهارصد  دو  کارشناسی 
قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
آدرس:  به  مزایده  مورد  از  مزایده  جلسه  تشکیل  از  قبل  میتوانند 
شهرضا خیابان نواب صفوی کوچه خلیفه سلطانی پالک 66 بازدید به 
عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه 
وعوارض  دارائی  ومالیات  رسمی  اسناد  دفاتر  در  سند  انتقال  های 
شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق 
وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی 
 یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 03 / 02 / 1393چاپ ومنتشر

 میشود./.                                                                
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي شهرضا  - یوسفیان

مزایده اموال غیر منقول 
بر اساس پرونده هاي  اجرائی به شماره بایگاني 9200021 و 9200022 
و 9200129 محل اجراي طرح شرکت فرآیندشیمي رسپینا ) سهامي 
خاص ( موضوع قرارداد شماره 4716 – 9 - و – ج مورخ 15 / 12 / 
1385 بانضمام ماشین آالت وتاسیسات ومستحدثات واقع درشهرک 
صنعتي رازي که موجب اسنادرهني شماره 151543 مورخ 21 / 02 
/ 1388 و 159842 و 159843 مورخ 28 / 02 /  1391 و 153295 
مورخ 30 / 10 / 1388 و شرکت فرآیندشیمي رسپینادفتراسنادرسمي 
شماره 15 اصفهان ازطرف شرکت شهرکهاي صنعتي اصفهان دررهن 

بانک ملي شعبه قیض اصفهان قرارگرفته که به علت عدم پرداخت 
اجرائیه  ازابالغ  وپس  نموده  صدوراجرائیه  بستانکارتقاضاي  بدهي 
به درخواست بانک بستانکارباستنادقانون اصالح ماده 34 اصالحي 
قانون ثبت وآئین نامه اصالحي مربوطه محل اجراي طرح بانضمام 
قرارگرفته  موردارزیابي  ومستحدثات  وتاسیسات  آالت  ماشین 
ارزیابي  ماموراجراوبرگ  توسط  تنظیمي  مجلس  وبرابرصورت 
کارشناس دادگستري بدین شرح توصیف وارزیابي گردید. ارزیابي 
ساختمان ( موردبازدیدعبارت است ازیک باب کارخانه داراي 3200 
مترمربع عرصه و975 مترمربع سالن تولیدکه درقسمت شرقي سالن 
مجزاگردیده  وشیشه  باپروفیل  برق  تابلوهاي  واطاقک  آزمایشگاه 
مرغي  زدوتوري  پروفیل  فلزي وسقف  هاي  مذکوربااسکلت  وسالن 
بندکشي  آجرلفتون  ودیوارهاي  گالوانیزه  وورق  وشیشه  وپشم 
و50  بتني  وکف  نماي سرامیک  داراي  سالن  ازشرق  وقسمتي  شده 
تیرآهن  وسقف  آجرلفتون  بادیوارهاي  نگهباني  ساختمان  مترمربع 
وپنجره  ودرب  شده  بندکشي  آجرلفتون  وخارجي  داخلي  وسطوح 
و50  بهداشتي  سرویس  مترمربع  و6  ایزوگام  بام  وپشت  پروفیلي 
مترمربع محل استقرارمخازن آب درجنوب سالن بادیوارهاي آجري 
اطراف وکف سازي بتني وسه عدد مخازن ذخیره اسیدهریک داراي 
وسطوح  وآجري  بتني  بادیوارهاوکف  حجم  مترمکعب  حدود140 
ودیوارمحوطه  پروفیلي  ضداسیدودرب  پوشش  وورق  سرامیک 

بندکشي  وآجرلفتون  دوتیشه  ازاره  مترباسنگ  حدود220  طول  به 
شده احداث گردیده است که به مبلغ پنج میلیاردوششصدمیلیون ریال 
ارزیابي گردیده است . ارزیابي تاسیسات ( 1 . تاسیسات برق کارخانه 
شامل انشعاب برق به قدرت 100 کیلووات باولتاژ اولیه باترانس هوائي 
وتعداد8  آ   –  400 توزیع مجهزکلیداصلي  اصلي  وتابلوهاي  اختصاصي 
عدد کنتاکتوروکلیدهاي مینیاتوري ولوازم اندازه گیري وکابل کشي هاي 
تولیدومتعلقات  سالن  روشنائي  وسیستم  مصرف  نقاط  به  شده  انجام 
مربوطه بمبلغ چهارصدوسي وپنج میلیون ریال  2- تاسیسات حرارتي 
بانضمام  منصوبه  درساعت  مترمکعب  گازباکنتور160  انشعاب  شامل 
شبکه گازرساني به نقاط مصرف درداخل سالن باقطرسه الي سه چهارم 
بمبلغ  مربوطه  ومتعلقات  آمیزي  بارنگ  تولیدوآزمایشگاه  درسالن  اینچ 
انشعاب  شامل  آبرساني  تاسیسات   -3 ریال   میلیون  وپنج  یکصدوسي 
انجام  هاي  کشي  بالوله  اشتراک  موضوع  دوم  باقطریک  شهرک  آب 
شده درسالن تولیدوآبرساني محوطه بالوله پلي اتیلن بمبلغ چهل وهفت 
میلیون وپانصدوشصت وپنج هزارریال ارزیابی گردیده است. در جلسه 
الی 12 روزچهارشنبه مورخ 1393/03/07  مزایده که ازساعت 9 صبح 
در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به 
فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
مبلغ  ازجمع  میگردد.مزایده  تشکیل  مزایده  جلسه  آن  از  بعد  روز  گردد 
وپنج  وپانصدوشصت  میلیون  وهفده  میلیاردودویست  مذکورشش 
هر  به  پیشنهادي  قیمت  باالتربن  وبه  باالشروع  مبالغ  جمع  هزارریال 
تشکیل  از  قبل  میتوانند  طالبین  میشود  فروخته  باشد  خریدار  که  کس 
اصفهان   – کیلومتر25 جاده شهرضا  به آدرس:  از مورد مزایده  جلسه 
بلواررازي خ هشتم شرکت  فرآیندشیمي رسپینا  شهرک صنعتي رازي 
موردمزایده  محل  عرصه  که  است  ذکر  به  الزم  آورند  عمل  به  بازدید 
طبق ضوابط وشرایط شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان به برنده 
مزایده واگزارمي گرددو کلیه هزینه های قانونی اعم ازهزینه هاي انتقال 
وبدهی  شهرداری  وعوارض  دارائي  مالیات  و  سنددردفاتراسنادرسمي 
های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازتاتاریخ مزایده 
وکلیه هزینه های مربوط به انتقال سندوسایرهزینه هاي متعلقه بر عهده 
برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده روددر تاریخ 

1393/02/03 چاپ ومنتشر میشود.                                
  مسئول واحداجراي اسنادرسمي شهرضا – محمدمهدي یوسفیان     

آگهي فقدان سند مالكیت
نظر به اینکه شهرداري شهرضا باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
کارگاهي  درمجتمع  118  واقع   /  3706 پالک  محصور  زمین  قطعه 
امیرکبیربخش یک ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل ثبت 97640 – 24 
/ 9 / 92  درصفحه 103 دفتر 556 بنام شهرداري شهرضاصادرگردیده 
که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده  اینک 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در 
آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 
یا سند  مالکیت  ارائه سند  .در صورت  کرد  تسلیم خواهد  متقاضي  وبه 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه   ویک 

مي گردد. 
  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

اخطار اجرایی
 92/8/30 تاریخ   1298 شماره  رأی  موجب  به   833/92 کالسه   2296
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مجید شهبازی فرزند مصطفی شغل آزاد  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 25000000 ریال بابت اصل 
خواسته و 104000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
92/4/5 تا تاریخ اجرای  حکم در حق خواهان و همچنین نیم عشر حق 
االجرا  در حق محکوم له مسعود طاهری نام پدر: محمد تقی شغل آزاد 
نشانی محل اقامت: اصفهان- چهار باغ پائین – بین تختی و دروازه دولت 
اجرای  قانون  کوچه رشتی ها جنب پاساژ افق پیام رسان . ماده 34   –
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
الف:790 شعبه 11  تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م 

حقوقی شورای حل اختالف مجتمع مرکزی استان اصفهان 

اخطار اجرایی
2297 کالسه : 31/93به موجب رأی شماره 233 تاریخ 91/5/31 شعبه 
35 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  آبادی   شمس  زراعتی  محمد  علیه 
 ( خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم 
یک فقره چک به شماره 513174 مورخ 1387/7/5 عهده بانک تجارت و 
پرداخت مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
در  اجرائیه.  عشر  نیم  پرداخت  و  خواهان   حق  در  و  باشد  می  احکام 
حق محکوم له سید مهدی طباطبائی به وکالت علیرضا و مهدی لطف اله 
خواجوئی به نشانی اصفهان - شیخ صدوق شمالی مجتمع تک نگین طبقه 
3 واحد 4 در حق اجرای احکام ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
باید ظرف  نداند  و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:804 شعبه 35 حقوقی شورای حل 

اختالف مجتمع مرکزی استان اصفهان 

اخطار اجرایی
 92/11/15 تاریخ   1691 رأی شماره  موجب  به   1686/92 2298 کالسه 
یافته است  شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
محکوم علیه وحید زندی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ پنج  میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 108000 
تادیه  تاخیر  دادرسی خسارت  هزینه  و  آگهی  نشر  هزینه  و  بابت  ریال 
تاریخ  تا   85/1/25-284-12-25-1 موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از 
اجرای  حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید پرداخت نیم عشر 
حق االجرا بابت چک های شماره 164330 بتاریخ 84/12/25 و 164331 
بتاریخ 85/1/25 در حق محکو له منصور ترکی فرزند غالمرضا به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی ک 52 ک شهید ترکی مجتمع تک 
نگین - طبقه 3 واحد 4  . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت  مزبور 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:799 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف مجتمع مرکزی استان اصفهان 

اخطار اجرایی
 92/10/30 تاریخ   1574 شماره  رأی  موجب  1200/92به  کالسه   2299
یافته است  شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
المکان  اقامت: مجهول  ابوالفضل اسماعیلی    نشانی محل  محکوم علیه 
بابت اصل خواسته و  ریال  مبلغ 50000000  پرداخت  به:  است  محکوم 
مبلغ 110000 ریال بابت و هزینه نشر آگهی و هزینه دادرسی خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 91/10/7 تا تاریخ اجرا ی 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید بابت چک شماره 284108 
.  و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له :  بتاریخ 91/10/7 
یزدان اسماعیلی  به نشانی - خیابان بهشتی مقابل گاراژ اقتصاد مکانیک 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  ابزار  
به موقع  را  ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف:800 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 

2300در پرونده کالسه 891083 ک /18 آقای مجتبی بخشی متهم است 
به ایجاد رابطه نامشروع که حسب محتویات پرونده متواری و مجهول 
به  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  باستناد  لذا  میباشند  المکان 
ایشان اخطار می شود  جهت رسیدگی به اتهامشان در تاریخ 93/4/25 
استان اصفهان   ) کیفری   ( نظر  تجدید  ساعت 8/30 صبح در شعبه 18 
حاضر شوند در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
دادگاه   18 دفتر شعبه   806 الف  .م  نمود  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

تجدید نظر ) کیفری ( استان اصفهان 

ابالغ 
محمد   -1 اسامی  با  آقایان   18/ ک    881069 کالسه  پرونده  2301در 
سلیمانی افغانی  2- فیض اله مرادی فرزند محمد رفیق متهم  هستند به 
لواط  که حسب محتویات پرونده متواری و مجهول المکان میباشند 
ایشان اخطار می  به  آئین دادرسی کیفری  قانون  لذا باستناد ماده 180 
شود  جهت رسیدگی به اتهامشان در تاریخ 93/5/4 ساعت 8/30 صبح در 
شعبه 18 تجدید نظر ) کیفری ( استان اصفهان حاضر شوند در صورت 
اتخاذ  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  عدم حضوراحضاریه  
 ) کیفری   ( نظر  تجدید  دادگاه   18 دفتر شعبه   805 الف  .م  نمود  خواهد 

استان اصفهان 

اخطاریه  
2302 شماره پرونده 99/93نام و نام خانوادگی آقا ی محمد ترابی فرزند 
اسماعیل نشانی مجهون المکان محل حضور شعبه 3 شورای حل اختالف 
 93/5/22 حضور  وقت  ارباب  رحیم  حاج  اول  سجاد  در  واقع  اصفهان 
ساعت 8 علت حضور خانم کیانی  م الف 798 دفتر شعبه سوم مجتمع 

شماره یک شهرستان اصفهان 

مزایده 

تاریخ آگهی 1393/1/18  2290 شماره آگهی 139303902004000005 
شماره پرونده : 8704002004000199  به موجب پرونده اجرائی کالسه  
8700392 و به استناد سند رهنی 212472-85/12/26 تنظیمی دفتر اسناد 
رسمی 68 تهران له بانک سامان شعبه آفریقا تهران علیه شرکت بین المللی 
دانگ یک قطعه  تمامی شش  پاسارگائ  شاهین  توسعه و سرمایه گذاری 
از  شده  مجزی  فرعی   1009 ثبتی  پالک  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین 
70و79 الی 82و112و111و109و 16 فرعی از 15193 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت  384/3 متر مربع می باشد با جمیع متعلقات آن ملکی 
فرعی  انتهای  هوائی  کوی  دوم  مشتاق  خ  اصفهان  نشانی  به  فوق  شرکت 
سوم که سند آن ذیل شماره  20155 و 35795 و 35796و35797و 35798 
و 35799 در صفحه 77و563و 566و 569و 572 و 575  دفتر 119  محلی و 
195 امالک ثبت و صادر شده است با حدود شمال به طول 14/10 متر پی 
است به پی پالک 1010 فرعی شرق به طول 29/20 و 2/82 متر پی است به 
حریم خیابان جنوب به طول 8 متر پی است به کوچه غرب اول انکسارابه 
طول های 7و1/5 متر پی است به کوچه دوم به طول 24 متر پی است به 
پی 108 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی به شرح زیر توصیف گردیده 
پالک فوق به صورت یک مجتمع مسکونی دارا ی عرصه به مساحت 384/3 
متر مربع و اعیانی از ساختمان 7 طبقه شامل زیر زمین و هم کف و طبقات 
اول تا پنجم  با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوک و نمای سنگ و آجر با 
زیر بنای کلی 1711 متر مربع و با اشتراک آب و فاضالب و برق و گاز می 
باشد . طبقات هم کف و زیر زمین به صورت ورودی  و پارکینگ و 9 واحد 
انباری و طبقات اول تا پنجم شامل 9 واحد آپارتمان با پنجره آلومینیومی و 
دربهای داخلی چوبی و قفسه آشپزخانه از نوع ام دی اف و کف سرامیک 
به مساحت مفید 1190 متر مربع و با سیستم گرمایش پکیج و سرمایش 
کولر آبی است و به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال ارزیابی گردیده است 
الی 12 روز دوشنبه مورخ 93/2/22 در  در رهن قرار گرفته از ساعت 9 
شرقی  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره 
ابتدای خیابان الهور دست چپ ساختمان اداره ثبت  اسناد و امالک طبقه 
سوم از طریق مزایده  به فروش می رسد مزایده ما بقی پالکه از مبلغ باال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی  نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد  مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
.این آگهی یک  بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 93/2/3 چاپ و منتشر 
خواهد شد و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد . توضیحا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا 
الزامی است ضمنا  به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
روز طی  همان  اداری  وقت  پایان  تا  را  مبلغ  خرید  کل  باید  مزایده  برنده 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف 

1436اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تحدید حدود عمومی

ماده  بموجب  قبلی  نوبتی  های  آگهی  /103/93/63پیرو  شماره34   2303
ثبتی  پالکهای حوزه  از  تعدادی  تحدید حدود  وامالک  اسناد  ثبت  14قانون 

جوشقان قالی بخش12کاشان بشرح ذیل آگهی میگردد:
شماره های فرعی ازپالک یک اصلی ابنیه وامالک جوشقان قالی

1991 فرعی آقای محموداویسی فرزندعلی ششدانگ یکباب  بهاربند وطویله 
واقع در کوی لیالق جوشقان

ششدانگ  رمضانعلی  فرزند  جوشقانی  محمدجوادخلقی  آقای  2218فرعی 
قطعه زمین محصورومشجرواقع درپارنده جوشقان.

تاریخ تحدید حدودروز4شنبه93/2/24
شماره های فرعی ازپالک 21- اصلی ابنیه وامالک کامو

119 فرعی –آقای امیر حسین رضا  قلی زاده فرزند اسمعیل خان ششدانگ 
یکبابخانه واقع در کوی رودخانه کامو 

611 فرعی – آقای رضا رحمانی فرزند شعبانعلی ششدانگ سه باب انبار و 
طویله واقع در کوی سرده کامو

ششدانگ  غیره  و  شعبانعلی  فرزند  رحمانی  رضا  آقای   - فرعی   615
یکبابخانه واقع در کوی سرده کامو

757 فرعی – آقای حشمت اله شفیعیان فرزند رمضانعلی و غیره ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی پنج جریب تقریبی واقع در دشت سوره خوت کامو 

841 فرعی –خانم بی بی اربابیان فرزند حسین و غیره ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در دشت لشجران کامو

تاریخ تحدید حدودروزپنجشنبه93/2/25

1611 فرعی  - آقای رضا رحمانی فرزند شبانعلی ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در دشت زرد کامو 

زمین  قطعه  شبانعلی ششدانگ  فرزند  رحمانی  رضا  آقای   - فرعی   1612
مزروعی واقع در دشت زرد کامو

 2037 فرعی  – آقای علیرضا رحمانی فرزند غضنفر ششدانگ قطعه زمین 
محصور مجزا شده از شماره 802 فرزند واقع در دشت سوره خوت کامو

ششدانگ  غیره  و  عباس  فرزند  عارضی  غالمرضا  –آقای  فرعی   2040
یکبابخانه واقع در کوی مصلی کامو

تاریخ تحدید حدودروزشنبه93/2/27
شماره های فرعی ازپالک 22- اصلی ابنیه وامالک چوقان

ششدانگ  قدمعلی  فرزند  فرجی  محمدرضا  آقای   – فرعی  197و198 
یکبابخانه  واقع در چوقان

ششدانگ  غیره  و  حسنعلی  فرزند  مقدم  جمالی  مهدی  –آقای  فرعی   199
یکبابخانه واقع در چوقان

تاریخ تحدید حدودروزیک شنبه93/2/28
شماره های فرعی ازپالک 26- اصلی ابنیه وامالک مزرعه همواریه کامو

زمین  قطعه  ششدانگ  قدمعلی  فرزند  پور  غالم  زهرا  خانم   – فرعی   148
محصور واقع در مزرعه همواریه کامو 

یکبابخانه  اکبر ششدانگ  علی  فرزند  زاده  احمد حسن  آقای   – فرعی   151
واقع در مزرعه همواریه کامو

224 فرعی- خانم لیال زین الدین فرزند عباس اقا ششدانگ یکباب گاراژ و 
قطعه زمین محصور متصل به آن واقع در مزرعه همواریه کامو

زمین  قطعه  اقا ششدانگ  عباس  فرزند  الدین  زین  لیال  خانم   - فرعی   237
ساده واقع در مزرعه همواریه کامو

241 فرعی – خانم سکینه ابراهیمی فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب اطاق 
و محوطه آن واقع در مزرعه همواریه کامو

تاریخ تحدید حدودروزدو شنبه93/2/29

شماره های فرعی ازپالک 34- اصلی  مزرعه سرهفته کامو

غیره ششدانگ  و  اشرف  فرزند  ابیانه  اشرف  اکبر  علی  آقای   – فرعی   49
قطعات زمین  مزروعی هفت جریب تقریبی واقع در مزرعه سرهفته کامو 

غیره ششدانگ  و  اشرف  فرزند  ابیانه  اشرف  اکبر  علی  آقای   - فرعی   51
قطعات زمین  مزروعی سه جریب تقریبی واقع در مزرعه سرهفته کامو

53 فرعی   - آقای علی اکبر اشرف ابیانه فرزند اشرف و غیره ششدانگ 
قطعات زمین  مزروعی هفت جریب تقریبی واقع در مزرعه سرهفته کامو

غیره ششدانگ  و  اشرف  فرزند  ابیانه  اشرف  اکبر  علی  آقای   - فرعی   54
قطعات زمین  مزروعی ده جریب تقریبی واقع در مزرعه سرهفته کامو

تاریخ تحدید حدودروزسه شنبه93/2/30
شماره های فرعی ازپالک 64- اصلی  ابنیه و امالک مزرعه کاسه رود کامو
باغ  یکدرب  ششدانگ  شعبانعلی  فرزند  رحمانی  رضا  آقای   – فرعی   78

موستان و زمین مشجر متصل به آن واقع در مزرعه کاسه رود کامو  

109 فرعی – آقای منصور عزیزان فرزند عباس و غیره ششدانگ یکدرب 
باغ موستان واقع در مزرعه کاسه رود کامو  

تاریخ تحدید حدودروزچهارشنبه93/2/31
شماره های فرعی ازپالک 66- اصلی  ابنیه و امالک مزرعه مزارئف بزرگ 

کامو
زمین  قطعه  ششدانگ  شعبانعلی  فرزند  رحمانی  رضا  آقای   – فرعی   64

مزروعی واقع در مزرعه مزارئف بزرگ کامو

67 فرعی – آقای رضا رحمانی فرزند شعبانعلی ششدانگ دو  قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه مزارئف بزرگ کامو

تاریخ تحدید حدودروزپنجشنبه 93/3/1
شماره های فرعی ازپالک 67- اصلی  مزرعه ارقش  کامو

اقا  میرزا  ان  فرزند  رحمانی  غالمرضا  و  نوربخش  –آقایان  فرعی   35
ششدانگ قطعات  زمین مزروعی واقع در مزرعه ارقش  کامو

اقا  میرزا  ان  فرزند  رحمانی  غالمرضا  و  نوربخش  آقایان   - فرعی   37
ششدانگ قطعات  زمین مزروعی واقع در مزرعه ارقش  کامو

104 فرعی – آقای رضا رحمانی فرزند شعبانعلی ششدانگ قطعه گلستان 
واقع در مزرعه ارقش  کامو

تاریخ تحدید حدودروزشنبه 93/3/3
شماره های فرعی ازپالک 152- اصلی  روستای ورکان

مزرعه  ششدانگ  محمدعلی  فرزند  میرزائی  حسن  آقای   – فرعی   2133
معروف میرزائی واقع در روستای ورکان

تاریخ تحدید حدودروزیکشنبه 93/3/4
در محل  بعد  به  از ساعت 8/30 صبح  بترتیب  فوق  پالکهای  تحدید حدود 
شروع وعملی خواهد شد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک 
بهم  در محل حضور  مقرر  روز وساعت  در  که  میشود  اعالم  ومجاورین 
درموقع  انها  قانونی  یانماینده  امالک  صاحبان  از  هریک  وچنانچه  رسانند 
تحدید حدود حاضر نباشند  طبق ماده 15 قانون مزبور ملک با حدود اظهار 
مجاورین  اعتراضات  و  خواهد شد  حدود  تحدید  مجاورین  طرف  از  شده 
اند طبق ماده 20  وصاحبان حقوق امالک که در موقع مقرر حاضر بوده 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد ومطابق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
این  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  یکماه  ثبت معترض ظرف مدت  معترضی 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید %
 تاریخ انتشار : روزچهار شنبه مورخه : 3 / 2 / 1393                        

کفیل ثبت اسناد جوشقان   مظفر زرگری  



امام على عليه السالم: 
كينه، خوبى ها را نابود مى كند.

روز جهانی »زمین پاک« هر س��اله و از س��ال 1970 
میالدی در تاریخ 22 آوریل برگزار می شود، اما بیایید 
امس��ال به زمین قول دهیم که هر کاری از دستمان 

برمی آید برای نجات آن انجام دهیم.
استفاده مدبرانه از کاغذ

همه ما باید برای کاهش مصرف کاغذ بس��یج ش��ویم 
چرا که درختان منبع زیبایی و س��ایر مزای��ا و فواید 
برای زمین هس��تند و همانطور که هم��ه ما می دانیم 
 تولید کاغذ به قیمت کاس��تن از زیبای��ی زمین تمام 

می شود.
کاهش مصرف کاغذ و اس��تفاده از هر دو س��مت آن، 
ضمن حفظ منابع طبیعی زمین از آلودگی این سیاره 

خاکی جلوگیری می کند.
منع استفاده از کيسه های پالستيکى

اس��تفاده از کیس��ه های چند ب��ار مصرف ب��ه جای 
کیسه های پالس��تیکی یکبار مصرف، آسیب کمتری 
به محیط زیست می رساند. کیسه های پالستیکی به 
دلیل تجزیه ناپذیری، یک تهدید جدی و عامل اصلی 
انباشت زباله ها هستند. عالوه بر این یکی از مسایلی که 
باید درباره آن تفکر جدی شود، انرژی بسیاری است 
که برای تولید کیسه های پالستیکی مصرف شود. از 
سوی دیگر مس��دود کردن راه آب، سوله ها و سیستم 
فاضالب، تنها بخشی از عواقب ناخوشایند دفع زباله ها 

محسوب می شوند.
پرداخت آنالین قبوض

اینکه بتوانی��م تنها با فش��ار چند دکمه س��اده تمام 
قبوض خود را پرداخت کنیم وسوس��ه انگیز نیست؟ 
قطعا همین طور است. به عالوه اینکه این کار مزایای 
بس��یاری نیز برای حفظ محیط زیس��ت دارد چون با 
پرداخت آنالین قب��وض در مصرف کاغذ صرفه جویی 
شده و درنتیجه درختان بیشتری نیز حفظ می شوند. 

ضمن این که در وقت خود نیز صرفه جویی می کنیم.
بازیافت ظروف و بطری های شيشه ای

شیشه ماده ای است که دیر بازیافت می شود. پس با 
بازیافت ظروف شیشه ای هم می توان آلودگی آب های 
سطحی را کاهش داد و هم اینکه از این شیشه ها برای 
ساخت محصوالت جدید استفاده کرد. بدین ترتیب با 

یک تیر دو نشان می زنیم.

همه باهم زمين را نجات 
دهيم!
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طبيعت ما

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخى زواره
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چرا بعضى ها پشت سرهم عطسه 
مى کنند؟

عطسه  کردن از احساس خارش در پشت بینی شروع می شود و سپس 
نفس حبس ش��ده و در نهایت نیز جریان هوا با ش��دت و به صورت 

عطسه کردن خارج می شود.
آلرژی، بیماری و بسیاری عوامل دیگر می تواند شروع  کننده خروج 
شدید بزاق و مخاط باشد. اما چرا انس��ان ها و حتی حیوانات عطسه 

می کنند؟
به گزارش الیوسانیس، عطس��ه  کردن یکی از مکانیسم های دفاعی 
و طبیعی بدن برای بیرون کردن مواد خارجی اس��ت و ریه ها و دیگر 

اعضای بدن را از آلودگی حفظ می کند.
چه عواملى موجب عطسه  کردن مى شوند؟

عوام��ل بس��یاری همچون س��رماخوردگی س��اده، مواد آل��رژی زا، 
محرک های فیزیکی، عوامل زیس��ت محیطی، س��رمای ه��وا و نور 
خورشید می توانند موجب عطس��ه  کردن شوند. عطسه زمانی اتفاق 
می افتد که بافت پوششی تنفسی که یک الیه سلولی پوشاننده دیواره 
داخلی بینی است، تحریک ش��ده و مغز نیز واکنش عطسه  کردن را 

نشان می دهد.
چرا بعضى ها پشت سرهم عطسه مى کنند؟

برخی افراد معموال پشت سرهم و چند بار متوالی در یک نوبت عطسه 
می کنند که به گفته پزشکان این افراد اغلب مبتال به آلرژی هستند 
و حتی در فصولی هم که آلرژی  ش��ایع نیست به همین روال عطسه 
می کنند. همچنین عطسه های متوالی می تواند ناشی از تیک  عصبی 

یا تالش بدن برای خارج ساختن ذرات گردوغبار باشد.
سرعت عطسه چقدر است؟

در لحظه عطسه کردن، جریان هوا با سرعت 150 کلیومتر در ساعت 
از بدن خارج می ش��ود و محققان همچنین دریافتند عطسه ممکن 

است بیش از آنچه تصور می شود سرعت داشته باشد.
چرا هنگام عطسه کردن چشمان خود را مى بندیم؟

عطسه  کردن موجب می شود بدن تمامی ماهیچه های خود را از پلک 
تا عضله حلقوی منقبض کند. علت این اتفاق همچنان نامش��خص 
است، اما برخی متخصصان معتقدند که دلیل آن می تواند نحوه ارتباط 
اعصاب در سیستم عصبی بدن باشد. برخی نیز تصور می کنند که بدن 
با حفاظت از چش��م ها در واقع از مجاری عبور هوا در بینی محافظت 

می کند که البته جزئیات این پدیده هنوز مشخص نیست.

دانش

وقتی می گذارید کودکتان با نمایشگرهای لمسی بازی کند یا 
جلوی تلویزیون بنش��یند، آیا آرامشی که به دست می آورید به 

آسیب های ناشناخته  تهدیدکننده کودکتان می ارزد؟
 این موضوع هفته قبل با تحقیقی که ادعا می کند زمان تماشای 
تلویزیون با افزایش شاخص توده بدن )BMI( ارتباط مستقیم 
دارد و تحقیق دیگری که بر خالف اولی، نشان می دهد تماشای 
تلویزیون به تقویت قوای ذهنی کودکان منجر می شود، یک بار 
دیگر مطرح شد. شاید عناوین خبری تکان دهنده باشند، اما هر 

پژوهشی با انتقادهای متفاوتی مواجه می شود.
 به راس��تی درباره نشس��تن کودکان پای تلویزیون و صفحات 
نمایش��گر دیگر چه می توان گفت؟ اول از همه، دس��ته بندی 
همه نمایش��گرها در یک گ��روه، کمکی نمی کن��د. پیت اچلز 
در دانش��گاه بس اس��پا انگلیس که در مورد اث��رات بازی های 
کامپیوت��ری روی رفتارها تحقی��ق می کن��د، می گوید: زمان 
تماش��ای صفحه مانیتور واقعا اندازه گیری اغوا کننده ای است. 
زیرا خیلی ساده است و عموما به صورت تعداد ساعت هایی که 

روزانه از فناوری های حاوی صفحه نمایشگر استفاده می شود، 
توصیف می شود. اما این تعریف بسیار بی معنی است و هیچ چیز 
 درباره اینکه ش��ما در آن زمان از چه چیزی استفاده می کنید

 نمی گوید.
وقتی ک��ه انواع متفاوت صفح��ات نمایش��گر را از یکدیگر جدا 
می کنید، این اثرات هم متفاوت می ش��وند. تماشای منفعالنه 

تلویزیون ش��باهتی به آموختن مطالعه روی صفحه نمایش��گر 
ندارد و مطالع��ه کردن هم ش��بیه ب��ه کش��تن هیوالها روی 
کنسول های بازی نیست. برای مثال، یک تحقیق جدید از 11 
هزار کودک انگلیسی نش��ان داده آنهایی که در سن 5 سالگی 
بیشتر از س��ه ساعت در روز را به تماش��ای تلویزیون اختصاص 
می دهند، در مقایس��ه ب��ا آنهایی ک��ه زیر یک س��اعت در روز 
تلویزیون می بینند، در دو سال بعد مشکالت رفتاری بیشتری از 
خود نشان می دهند. اما پژوهشگران چنین تاثیری را در آنهایی 

که بازی های کامپیوتری انجام می دهند، مشاهده نکردند.
ببين و بياموز

نوع مانیتور مهم نیس��ت، بلکه آنچه روی مانیتور است و نشان 
داده می ش��ود اهمیت دارد. بهترین پژوهش ها نشان می دهند 
محتوای چیزی که کودک تماش��ا می کند، بهترین پیش بینی 
کننده تاثیرات ش��ناختی اس��ت. کودکان چیزی را که تماشا 
می کنند، یاد می گیرن��د. خواه این چیزه��ا یادگیری حروف و 
شماره ها باشد، شوخی و خنده باشد یا رفتارهای خشونت آمیز. 

تماشای تلویزیون برای بچه ها خوب هست یا نه؟

گ��روه  گ��زارش   ب��ه 
ی  نی ه��ا ند ا خو
خبرگ��زاری ف��ارس، 
»ولکام تراست« دومین 
بنیاد خیریه بین المللی 
پزش��کی و تحقیق��ات 
است که به طور فعاالنه 
در ی��ک پ��روژه ک��ه 
ه��دف آن پی��دا کردن 
راهی برای تولی��د خون مصنوع��ی در مقیاس زیاد اس��ت، 
فعالیت می کند. در این روش در ابتدا باید سلول های انسانی 
جمع آوری و به سلول های بنیادی تبدیل شود، سپس شرایط 
بیوشیمیایی بسیار ویژه ای همانطور که در بدن انسان یافت 
می شود برای کشت سلول های گروه خونی O ایجاد شود.این 

گروه خونی سازگار با همه افراد است 

ش��رکت خودروس��ازی 
ولوو سیس��تم ت��ازه ای 
ب��داع ک��رده ک��ه  را ا
هنگام عبور خ��ودرو از 
بخش های لغزنده جاده، 
به ش��کل لحظ��ه ای به 
دیگر رانندگان هش��دار 
داده و نیروهای عملیاتی 
را آگاه می کند. شرکت 
ولوو سال هاس��ت که برای افزایش ایمن��ی خودروها تالش 
می کند. این شرکت شیشه های جلوی لمینت شده و اتاق های 
محکم و ایمن خودروها را  اولین بار در سال 1323-1944 به 
صنعت خودرو معرفی کرد.این خودروساز سوئدی برای بهبود 
شرایط س��فر در جاده های بارانی، برفی و لغزنده، سیستمی 

مبتنی بر رایانش ابری را پیشنهاد کرده است.

پهن��ای بان��د اینترنت 
کشور تایوان در فصل 
اول س��ال می��الدی 
جاری ب��ه1/3 ترابیت 

بر ثانیه رسید.
مرکز اطالعات ش��بکه 
 TWNIC تای��وان 
اعالم ک��رد پهنای باند 
اینترن��ت کش��ور 23 
میلیون نفری اش در مقایس��ه با فص��ل قبل )فصل چهارم 
2013( با8/05 درصد رش��د ب��ه1/311 ترابی��ت بر ثانیه 
رس��ید. بر این اس��اس تایوان از 17 کش��وراز جمله هنگ 
کنگ و ماکائو، ورودی اینترنت دارد و پهنای باند این کشور 
در مقایسه با سال گذش��ته میالدی44/05 درصد رشد را 

نشان می دهد.

ساخت خون مصنوعى برای 
نجات جان انسان

ایده های تازه ولوو برای 
افزایش امنيت جاده ای

 پهنای باند
 اینترنت در تایوان 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك
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میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«
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مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

بر آورد )ريال ( تضمين )ريال( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

11/500/000227/127/696جاریاصالح و توسعه  شبكه آب لنجان 92-2-189

20/500/000409/871/412جاریاجرای خط انتقال آبرسانی به شهرک حمل و نقل زرين شهر  92-2-190

31/000/000609/417/245جاریاجرای شبكه فاضالب شهر فالورجان92-2-191

23/000/000442/351/790جاریاصالح و توسعه شبكه فاضالب منطقه 5 شهر اصفهان 92-2-192

25/000/000499/202/664جاریتوسعه و اصالح شبكه فاضالب در سطح منطقه يک شهر اصفهان 92-2-193

14/000/0002/378/208/095عمرانلوله گذاری فاضالب شهر خوراسگان )قسمت دوم( 92-2-194

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه 
ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 92/4/15 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 07:30 صبح روز يكشنبه 92/4/16 

دریافت اسناد : سايت اينترنتی 
پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلن : 0311-6680030

نوبت دوم

www.abfaesfahan.ir
www.iets.mporg.ir

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
6205196
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