
تـــرابــــري  و  راه  راهســـازي   معـــاون 
چهارمحال و بختياري گفت: 63 ميليارد ريال اعتبار 
به  ترابري  و  راه  الف جدول 12وزارت  رديف  از 
آغاز احداث راه آهن فوالد چهارمحال و بختياري 
پيگيري  كميته  در  رهي  كامران  يافت.  اختصاص 
طرح هاي مهم سرمايه گذاري استان افزود: عمليات 
از  راه آهن  به شبكه  راه آهن فوالد  اتصال  اجرايي 

ايستگاه حسن آباد به  زودي آغاز مي شود. 
وي تأكيد كرد: پيگيري احداث راه آهن چهارمحال و 
بختياري به خوزستان نيازمند متولي خاصي به عنوان 
نماينده ساخت و توسعه راه آهن است تا سريع تر به 
نتيجه برسد. رهي با بيان اينكه اتصال استان به راه  آهن 
سراسري از جمله مصوبه هاي سفرهاي استاني هيأت 
دولت است، اظهار داشت: براساس برنامه ريزي انجام 
شده عمليات اجرايي احداث اين خط راه آهن بايد 
در سال جاري آغاز  شود. وي بر ضرورت احداث 
شبكه ريلي در اين استان تأكيد كرد و گفت: از ميان 
شبكه هاي مختلف حمل و نقل موجود، حمل و نقل 
ريلي به داليلي از جمله حجم زياد انتقال مسافر و بار، 
ارزان بودن هزينه حمل و نقل، برخورداري از ايمني 
زياد و صرفه جويي در مصرف سوخت از اهميت 

ويژه اي برخوردار است.
استانداري  اقتصادي  امور  مديركل دفتر هماهنگي 
چهارمحال و بختياري نيز در اين كميته گفت: با 
توجه به راه اندازي بخش احيا، انباشت و برداشت 
پروژه فوالد در سال آينده بايد وضعيت اتصال اين 
طرح مهم اقتصادي به راه آهن كشور هر چه زودتر 
مشخص شود. علي شهرياري با بيان اينكه واحد 
احياي فوالد چهارمحال 70 درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد، افزود: كل پروژه 42/1 درصد پيشرفت فيزيكي 
 25/60 فوالدسازي  واحد  داشت:  بيان  وي  دارد. 
درصد و واحد هاي جنبي 30/60 درصد پيشرفت 
فيزيكي دارند. شهرياري يادآورشد: در حال حاضر 
موقع  به  تأمين  عدم  پروژه  اين  مشكل  مهم ترين 

نقدينگي و مسأله تأمين آب است. 

اختصاص 63 ميليارد ريال 
به راه آهن فوالد 

چهارمحال و بختياري

رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان اصفهان:

اصفهان به اندازه يك كشور 
صنايـع و منابـع معـدني دارد

 رئيـــس حـــوزه هنــــــری 
چهارمحال و بختياری از راه يابی 
ــت« به  فيلم »خانه فاطمه كجاس
جشنواره بين المللی فيلم برلين خبر 
داد. سيد مهران حسينی در گفتگو 
با ايرنا افزود: فيلم داستانی كوتاه 

 خانه فاطمه كجاست به كارگردانی فريدون نجفی و تهيه كنندگی حوزه هنری 
... Kplus Generation چهارمحال بختياری در بخش مسابقه

فرهنگ و هنر/ صفحه10

ــی  ــای گروه دور دوم رقابت ه
ــروز با  ــيا ام ــام ملت های آس ج
ــدار از گروه D به  ــام دو دي انج
ــد. طبق برنامه و در  پايان می رس
ــاعت 16:45 صدرنشين اين  س
گروه تيم ملی فوتبال كشورمان 

در ورزشگاه قطر اسپورت به مصاف كره شمالی می رود. به همين منظور 
به سراغ هاشم سلطانی يكی از پيشكسوتان فوتبال ايران...

ورزش/ صفحه11

روز چهـــارشنبه 22 دی مــــاه 
هم زمان با والدت پربركت امام 
موسی كاظم )ع( برای اولين بار 
نام گواهی  در كشور دفتر ثبت 
الكترونيكی توسط شهـــرداری 
اصفهــان و با حضور معـــاون 

فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت بازرگانی افتتاح شد. اين اتفاق 
مبارک برای اولين بار در سطح شهرداری های كشور توسط...

سراسری/ صفحه2

يك اثر از شهركرد به جشنواره
 فيلم برلين آلمان راه يافت

 شاهزاده های پارسی مقابل طوفان زرد آسيا
خلعتبری؛ بالی جان چشم بادامی ها

اولين دفتر ثبت نام گواهي الكترونيكي 
كشور در اصفهان گشايش يافت

صفحه 2

صفحه های داخلی

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

تفقد روحی و عاطفی
نياز واقعی بيماران روانی است 

پيشينه هنر تعزيه 
در چهارمحال و بختياري 
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باصلوات برمحمد و آل محمد )ص(
مديريت حج و زيارت استان اصفهان با استعانت از درگاه 
 خداوند متعــال به استحضار  شهـــروندان ارجمند استان 

می رساند:
اعزام متقاضيان دارای اولويت تشرف به ياری خدا از دهه 
سوم بهمن ماه سال 1389 آغاز و تا مردادماه 1390  ادامه 

خواهد شد.
 لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط تشرف در سالجاری  
باتوجه و رعايت دقيق نکات قيد  دعوت بعمل می آيد 
شده در اين اطالعيه ازساعت 8 صبح روزيکشنبه مورخ 
89/10/26  و تا تکميل ظرفيت هر يک از کاروانها و 
حداکثر تا روز دوشنبه مورخ89/11/4   به کارگزاران 
مجاز که فهرست و مشخصات آنها در همين روزنامه به 

چاپ رسيده است مراجعه و اقدامات الزم بعمل آورند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران منطقه چهارمحال و بختياری در نظر دارد امور مربوط به 
کيلومتر 5 جاده  در  واقع   CNG گاز  و  نفتی  فراورده های  منظوره عرضه  دو  جايگاه  عمليات   )1

شهرکرد – اصفهان 
2( عمليات انبار نفت منطقه واقع در کيلومتر 5 جاده شهرکرد – اصفهان 

را از طريق برگزاری مناقصه عمومی )دو مرحله ای( به پيمانکار واجدالشرايط )ترجيحاً آشنا به صنعت 
نفت( واگذار نمايد. عالقمندان به شرکت در مناقصه می توانند برابر فرايند ذيل اقدام الزم معمول 

نمايند.
الف: درخواست کتبی شرکت در مناقصه و معرفی نماينده جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه از 

تاريخ 89/10/28
شماره  سيبای  حساب  به  مناقصه  اسناد  فقره  هر  خريداری  جهت  ريال   100/000 مبلغ  ضمناً 
412007610009 نزد بانک ملی شعبه شرکت نفت شهرکرد واريز و فيش مربوطه به امور مالی 

منطقه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
آدرس: شهرکرد – کيلومتر 5 جاده شهرکرد – اصفهان – صندوق پستی 347

ب: تحويل پاکات ثالثه از طرف مناقصه گران به شرکت تا پايان وقت اداری مورخ 89/11/16 
شامل پاکات الف- سپرده شرکت در مناقصه ب- اسناد و مدارک مناقصه ج- اعالم قيمت پيشنهادی 

– دبيرخانه شرکت
*سپرده شرکت در مناقصه: واريز مبلغ 1( 41/000/000 ريال جهت رديف 1 يا 55/000/000 
بانک ملی شعبه شرکت نفت  نزد  به حساب 412007610009  نقد  ريال جهت رديف 2 وجه 

شهرکرد و يا ارائه ضمانت نامه بانکی 
ج: مدارک مورد نياز جهت ارزيابی کميته فنی بازرگانی )تأييد صالحيت(

1 – ارائه تصوير آگهی ثبت شرکت در روزنامه 
2- ارائه تصوير اساسنامه شرکت 

3- سوابق و مدارک تحصيلی اعضاء و هيأت مديره 
4- سوابق تجربی پيمانکاران در 5 سال گذشته 

5- ارائه تأييد صالحيت از ادارات کار يا رتبه از معاونت برنامه ريزی استانداری 
6- ارائه فهرست امکانات فنی – عمليات و اقتصادی 

پروژه  در 2  HSE حداقل  با  مرتبط  ايمنی  تجهيزات  ليست  و  ارائه سوابق شناسايی خطرات   -7
گذشته 

*بديهی است پس از تأييد صالحيت شرکت کنندگان توسط کميته ارزيابی فنی و بازرگانی، مراتب 
طی دعوتنامه ای جهت حضور در جلسه گشايش پاکت ج )نرخ پيشنهادی( متعاقباً اعالم می گردد.

در صورت بروز هرگونه ابهام با شماره تلفن 3335505 امور اداری منطقه تماس حاصل نمايند.
ضمناً آگهی فوق در سايت http://.chaharmahal.niopdc.ir قابل مشاهده می باشد.

روابط عمومی
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی

منطقه چهارمحال و بختياری

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 

اطالعیه  مديريت حج و زيارت استان اصفهان 
درخصوص نحوه ثبت نام و تشرف متقاضیان 

سفر زيارتی عمره مفرده   سال 1390

نوبت دوم

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران 
)منطقه چهارمحال و بختياری(

روابط عمومی حج و زيارت استان اصفهان
م الف/ 13972

اطالعيه ثبت نام متقاضيان عمره مفرده
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مهدی رفائی

در مراسم توديع و معارفه مديركل صنايع 
و معادن استان اصفهان، محسن پورسينا 
مديركل  حسينی  غالمحسين  و  توديع 
سابق اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی 
بدين  اين سمت منصوب شد.  به  استان 
ترتيب يازدهمين مديركل صنايع و معادن 
اصفهان جای خود را به نفر دوازدهم داد. 
و  صنايع  بازرگانی  اتاق  در  مراسم  اين 
معادن استان اصفهان با حضور نمايندگان 
اصفهان،  استان  اسالمی  شورای  مجلس 
مديران ارشد صنايع، مديران كل اداره های 
استان، خانواده صنعت و معدن، نمايندگان 

با  و  اصفهان  اقتصادی  صنعتی  تشكل های  كليه 
معاون  نديمی  ايرج  مراسم  ويژه  ميهمان  شركت 
وزارت  استان های  و  مجلس  امور  و  حقوقی 

صنايع و معادن برگزار شد.
رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان:

بر  را  بانکی و جريمه های سنگين  نظام  فشار 
دوش صنايع خصوصی کم کنيد

رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان در اين 
فشار  و  بانكی  جريمه های  داشت:  اظهار  مراسم 
نظام بانكی بر صنايع خصوصی بسيار زياد است 
و بايد نظام بانكی اصالح شود. عبدالوهاب سهل 
آبادی گفت: اگر چه ما معدنكاران و صنعتگران 
ولی  می دانيم  را  يارانه ها  هدفمندی  اهميت 
فشارهای زيادی برای جامعه صنعت ايجاد شده 
است و هنوز قيمت برخی توليدات ما در كاخانه ها 
مشخص نشده و با توجه به ايجاد قرارگاه عدالت 
استانداری كه خدمات خوبی هم داشته است ولی 
هنوز تكليف گازوئيل كه 800 هزار ليتر مصرف 
نشده  مشخص  دارد  اصفهان  صنايع  در  روزانه 
است. وی جامعه صنعت و معدن اصفهان را بسيار 
پرتوان و دارای 300 هزار كارگر توصيف كرد كه 
از يک ميليون نفر بيمه شده كارگری يک سوم آنها 
در بخش صنعت و معدن خدمت می كنند. سهل 
آبادی افزود: جامعه صنعت اصفهان هرگز ضعيف 
نبوده و نخواهد شد اما نياز به همراهی بانک ها 
بانكی  بودجه های  همه  بايد  چرا  و  دارد  وجود 
مصرف نشود، در حالی كه اين استان بزرگ ترين 

صنايع و بهترين ماشين آالت كشور را دارد. وی 
در پايان با انتقاد از جريمه های سنگين بانک ها و 
بستن حساب های صنعتگران و حتی قطع تلفن 
ايشان، انجام اينگونه اعمال توسط بانک ها و نيز 
توصيف  ناعادالنه  را  دارايی  سنگين  ماليات های 

كرد.
رئيس اتاق بازرگانی استان اصفهان:

تنديس هر کسی که با اين بهره بانکی بتواند 
کار اقتصادی کند را بايد از طال ساخت

استان  معادن  و  صنايع  و  بازرگانی  اتاق  رئيس 
نظام  عملكرد  نحوه  از  شديد  انتقاد  با  اصفهان 
بانكی و جريمه ها و بهره های سنگين گفت: در 
بخش خصوصی هر كسی بتواند با اين بهره ها كار 
اقتصادی خوب ارايه دهد بايد تنديس او را از طال 

ساخت و در ميادين نصب كرد. 
مجموعه ای  اقتصاد  داد:  ادامه  اسالميان  محمود 
به هم پيوسته است و نمی شود بخشی از آن را 
اصالح كرد و بخشی ديگر را رها ساخت و در اين 
صورت به طور قطع آن اقتصاد شكست می خورد 
و در شرايط موجود واردات از چين با ميانگين 
حقوق 100 دالری به كارگران چينی و بهره بانكی 
پايين در چين به سود اقتصاد ما نمی باشد. وی 
با انتقاد از نرخ بهره بانكی و تحميل جريمه های 
سنگين گفت: چرا بايد صنعتگر ما برای حتی يک 
ميليون تومان بدهی ممنوع الخروج شود و نتواند 
كنار طرح تحول  در  و  برود  از كشور  به خارج 
اقتصادی بايد برای نرخ بهره های بانكی هم فكری 
كرد چرا كه با اوراق قرضه 17 درصدی و سود 

اقتصاد  نمی شود  تسهيالت  نرخ  باالی 
رئيس  كرد.  تقويت  را  بخش خصوصی 
اتاق بازرگانی اصفهان افزود: كجای نرخ 
30 درصد سود بانكی با اين جريمه های 
سنگين با اسالم و قانون بانكداری بدون 
ربا سازگار است و ادامه اين روند ركود 
اقتصادی ما را دو چندان خواهد كرد چرا 
ساير كشورهای  در  بانكی  بهره  نرخ  كه 
محمود  است.  درصد   7 معادل  پيشرفته 
بحث  ساخت:  خاطرنشان  اسالميان 
و  شود  اصالح  بايد  كشور  در  ماليا ت ها 
تنها كارآفرينان و كارمندان دولت ماليات 
ندهند و ميلياردها تومان معامله زيرزمينی 
پايان  در  وی  شود.  انجام  ماليات  محاسبه  بدون 
گفت: اصفهان دارای پتانسيل صنعتی و اقتصادی 
بسيار مهم و قدرتمند است كه بايد توليد را محور 
اقتصاد كرد و مشكل هايی از قبيل بيكاری را حل 
نمود چرا كه اصفهان به وسعت ايران دارای صنايع 

و معادن بی كران است.
منطقه ويژه اقتصادی نفت و گاز و پتروشيمی 

اصفهان در شهرضا ايجاد می شود
نماينده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی 
ويژه  منطقه  زودی  به  گفت:  مراسم  اين  در  هم 
اقتصادی نفت و گاز و پتروشيمی در شهرضا ايجاد 
گرفته  قرار  تصويب  مورد  طرح  اين  و   می شود 

است. 
جمع  به  بايد  كرد:  اضافه  حيدرپور  عوض 
ميليارد  هزار   50 تا   30 كه  اصفهانی  صنعتگران 
اعتماد كرد  دارند  را در دست  استان  در  سرمايه 
توليد  هزينه های  درصدی   13 تا   10 افزايش  و 
 17 به  اوليه  مواد  قيمت  افزايش  محاسبه  با  كه 
به شكلی جبران  بايد  تا 25 درصد هم می رسد 
شود. وی ادامه داد: بايد مديران صنايع واسطه ها 
بگيران  حساب  و  حق  دست  تا  كنند  حذف  را 
از صنايع كوتاه شود و تالش ها به سمت كنترل 
مالياتی پيش رود.  بانكی و  امور  تورم و اصالح 
مباركه  فوالد  توسعه  كرد:  خاطرنشان  حيدرپور 
نپذيرفته  انجام  بايد  كه  شكلی  به  آهن  ذوب  و 
همه  و  شود  ايجاد  تسريع  مسير  اين  در  بايد  و 
 بخش ها به خصوص دولت به اين توسعه كمک 

كنند.

سراسری

رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان اصفهان:

اصفهان به اندازه يك كشور صنايع و منابع معدني دارد
نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
در ديدار جمعی از روحانيون و استادان 
اسالمی  انقالب  عظيم  سرمايه   دانشگاه، 
در  ويژه  به  حراست  و  حفظ  نيازمند  را 
به  كرد.  عنوان  كنونی  حساس  شرايط 
ايلنا، آيت ا... هاشمی رفسنجانی  گزارش 
قانون اساسی را معيار مناسبی برای حركت 
همه  گروه های سياسی و اجتماعی عنوان 
كرد و افزود: كشور ايران با سرمايه  عظيم 
و  بيت  اهل  مكتب  اسالم،  دين  معنوی 
همچنين سرمايه های مادی به ويژه نيروی 
انسانی و منابع غنی معدنی و جغرافيايی، 
استعداد الزم برای پيشرفت و توسعه را 
به همراه دارد. وی مهم ترين خطر را در 
مسير مردم ايران به سوی پيشرفت، تفرقه 
عنوان كرد و گفت: تضعيف اتحاد نيروهای 
مخالفان  هميشگی  سياست  انقالب 
خارجی و داخلی جمهوری اسالمی بوده 
قابل  كامل  طور  به  آن  شواهد  اكنون  و 
تشخيص  مجمع  رئيس  است.  مشاهده 
واليت  اصل  كرد:  تأكيد  نظام  مصلحت 
عاملی  ايران  اسالمی  جمهوری  در   فقيه 
وحدت بخش است و حمله به اين جايگاه 
دين  آن  مبنای  كه  دفاعياتی  همچنين  و 
اسالم و عقل و منطق نيست هر دو با يک 

هدف صورت می پذيرد. 
وی تأكيد كرد: ديدگاه اينجانب با رهبری 
و  ندارد  يكديگر  با  تفاوتی  كليات  در 

طبيعی است كه در اجرا ميان افراد اختالف 
ديدگاه وجود دارد و در همين زمينه نيز 
خود را ملزم به پيروی از دستورهای ايشان 

می دانم. 
نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
براساس  را  جامعه  اداره  در  مردم  نقش 
دين اسالم، مكتب اهل بيت و همچنين 
قابل  غير  )ره(  خمينی  امام  آموزه های 
انكار عنوان كرد و افزود: اينكه در شرايط 
عنوان  زينتی  مردم  رأی  كنونی  حساس 
شود، سؤال برانگيز است كه بيان چنين 
می گيرد.  هدفی صورت  چه  با  سخنانی 
از  بسياری  افزود:  رفسنجانی   هاشمی 
منحرف  جريانات  كنندگان  تغذيه 
امروزی در دوران مبارزه حاضر به هزينه 
نبودند، ولی اكنون فرصت را برای تحقق 
داده اند.  تشخيص  مناسب  هدف هايشان 
وی با تشريح تاريخ اسالم به ويژه دوران 
پس از رحلت رسول اكرم)ص( و همچنين 
دوران مبارزه برای پيروزی انقالب اسالمی، 
تأكيد كرد: همگان بايد به وظيفه خود در 
انحراف های فكری و عقيدتی  با  مبارزه 
عمل كنند و مطمئن باشند براساس وعده 
با حق خواهد بود.  نهايی  پيروزی  الهی، 
و  حجت االسالم  ديدار  اين  ابتدای  در 
المسلمين هاشمی نژاد و همچنين چند تن 
از حاضران به بيان مطالبی در خصوص 

وضعيت سياسی كشور پرداختند.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 
نخستين  اينكه  به  اشاره  با  تهران  دو 
برف زمستانی مشكلی در مناطق شمال 
غرب پايتخت ايجاد نكرد، گفت: اجرای 
طرح ضربتی 48 ساعته خدمات شهری 
بارش  برای  آمادگی  كسب  منظور  به 
روزهای آينده برف در اين منطقه آغاز 
شد. مجتبی خانجانی در گفتگو با ايرنا 
افزود: پاكسازی كامل برف های موجود 
در معابر و نيز جمع آوری شن های پخش 
شده و نخاله از جمله محورهايی است 
تهران  دو  منطقه  برفگير  نواحی  در  كه 
اجرا خواهد شد. معاون خدمات شهری 
پاكسازی  تهران  دو  منطقه  شهرداری 
سوم  محور  را  بسته  و  باز  رو  نهرهای 
فعاليت های طرح ضربتی خدمات شهری 
در اين منطقه دانست و گفت: ارزيابی ها 
نشان می دهد بيشترين عامل آب گرفتگی 
در روزهای بارانی و برفی وجود زباله در 
نهرها است كه در طرح ضربتی خدمات 

شهری، تمامی نهرها پاكسازی و اليروبی 
و  شست  افزود:  خانجانی  شد.  خواهد 
و  گاردريل ها  شهری،  المان های  شوی 
ايستگاه های اتوبوس و نيز شارژ مخازن 
آينده  برفی  برای روزهای  نمک  و  شن 
تهران از ديگر محورهای خدمات طرح 

ضربتی است. 
وی با بيان اينكه تمامی عوامل خدمات 
شهری منطقه دو تهران برای بارش برف 
روزهای آينده از هم اكنون در آماده باش 
كامل هستند، تصريح كرد: با همكاری و 
بارش  نخست  مرحله  مردم،  مشاركت 
برف در تهران با كمترين مشكل سپری 
اميدواريم در روزهای آينده كه  شد كه 
اين  داشت،  خواهيم  را  برف  بارش 
همكاری تداوم يابد. به گفته خانجانی، 
شهری  خدمات  ضربتی  طرح  اجرای 
منطقه دو تهران در صورت نياز، تداوم 
يافته تا آمادگی الزم برای ارائه خدمات 

شهری ايجاد شود. 

به تازگی دستگاه های هوشمندی در برخی 
ايستگاه های متروی پايتخت نصب شده اند 
كه كارشان صدور بليت تک و دو سفره 
است. اما بليت نمی دهند! به گزارش ايرنا، 
اين دستگاه ها به تازگی از سوی مسئوالن 
و  مسافران  تردد  تسهيل  منظور  به  مترو 
خريد  برای  صف  ايجاد  از  جلوگيری 
بليت و رفع مشكل پول خرد در برخی 
ايستگاه های اصلی و مهم متروی پايتخت 
نصب شده اند. اما دريغ كه كاركردن با آنها 
شرايط خاص دارد و به راحتی امكان پذير 
برای  هزينه ای  صرف  وجود  با  نيست. 
مدرن،   و  شكيل  دستگاه های  اين  نصب 
اما همچنان مشكل مسافران به قوت خود 
باقی است و حتی مضاعف هم شده است. 
مسافران برای كار كردن با دستگاه های ياد 
شده با مشكل های زيادی مواجه هستند. 
يكی  خورده  تا  اسكناس  نكردن  قبول 
از عمده مشكل مسافران در كاركردن با 
عصبانيت  سبب  كه  دستگاه هاست  اين 

بيشتر و انصراف شهروندان از ادامه كار 
با آنها می شود. اين دستگاه ها از پذيرش 
اسكناس های 10، 20 و50 هزار ريالی و 

ساير پول های درشت امتناع می كنند. 
دو،  پنج،  اسكناس های  تنها  پذيرش 
ديگر  از  ريالی   500 و  ريالی  هزار  يک 
اشكال های اين دستگاه هاست كه موجب 
ايجاد معضلی برای بسياری از شهروندان 
هوشمند  دستگاه های  اين  است.  شده 
صدور بليت، تنها بليت های تک سفره و 
دو سفره را به مسافران ارايه می دهند. اكنون 
مسافران برای تهيه بليت های تک سفره و 
يا دو سفره مجبورند همچون گذشته در 
صف های طوالنی بايستند. مسئوالن مترو 
با شنيدن اشكال اين دستگاه ها از سوی 
خبرنگار ايرنا در اين باره گفتند: اشكال 
برطرف خواهد  به زودی  دستگاه ها  اين 
شد. آنان افزودند:  با تصحيح برنامه اين 
دستگاه های هوشمند شرايط استفاده از آنها 

برای مسافران  آسان خواهد شد. 

تهران  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
حرارت  گازوئيل  سهميه  افزايش  از 
خانگی در اين استان خبر داد و در عين 
فاقد گاز طبيعی  از ساكنان مناطق  حال 
 خواست تا در مصرف خود صرفه جويی 

كنند. 
با  گفتگو  در  محمودی  محمدرضا 
و  استانداری  پيگيری  با  افزود:  ايرنا 
سهميه  تهران،  استان  فرمانداری های 
خانگی  حرارت  بخش  در  گازوئيل 
اختيار  در  و  يافته  افزايش  استان  اين 
وی  است.  گرفته  قرار  فرمانداری ها 
تصريح كرد:  افزايش سهميه گازوئيل به 
مفهوم آن نيست كه اين فرآورده به ميزان 
ساكنان  اختيار  در  گذشته  سال  مصرف 
مناطق شهری و روستايی قرار می گيرد، 
بلكه بخشی از مصرف سال گذشته آنها 
را تأمين می كند. محمودی بهای گازوئيل 

و  كرد  اعالم  تومان   150 را  سهميه ای 
گفت: برآورد كنونی اين است كه سهميه 
اختصاص يافته حدود 30 درصد مصرف 
می كند  تأمين  را  خانوارها  گذشته  سال 
و خانوارها در خصوص بقيه نياز خود 
بايد صرفه جويی و الگوهای مصرف را 

اصالح كنند. 
طرح  گفت:  تهران  استاندار  معاون 
گازرسانی در تمام مناطق اين استان در 
دست اجرا است و مناطقی كه اكنون از 
سوخت گازوئيل استفاده می كنند، بيشتر 
طرح توسعه دارند. وی افزود: برای مثال 
اماكن و معابر جديدی كه در شهر پرديس 
ساخته می شود، بايد به تدريج گازرسانی 
و انشعاب ها برای مشتركان نصب شود. 
محمودی ابراز اميدواری كرد كه مناطق 
فاقد گاز در استان تهران، سال آينده از 

گاز طبيعی برخوردار شوند.

رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
در كليات ديدگاهم با رهبري تفاوتي ندارد 

جهان نما ایراننصف النهار

نشست فوق العاده بين المجالس 
 اسالمی هفته آينده در ابوظبی 

برگزار می شود 
اجالس فوق العاده بين المجالس اسالمی با حضور هيأتی از نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی و هيأت هايی از حدود 50 كشور جهان چهارشنبه آينده )29 

دی ماه ( در ابوظبی پايتخت امارات برگزار می شود.  
ــارات، در اين اجالس  ــل از منابع دبيرخانه پارلمان ام ــه گزارش ايرنا به نق  ب
موضوع هايی چون  اصالح نظام اساسی كنفرانس اسالمی و يافتن راهكارهای 
ــی به منظور مقابله با تهديدها و چالش های متعددی كه موجب نگرانی  عمل

ملت های مسلمان شده است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
ــت فوق العاده نقش اتحاديه بين المجالس اسالمی در رويارويی  در اين نشس
با اقدام هايی تجاوزگرانه اسرائيل در قدس شريف و دستيابی به راهكارهايی 

برای حفاظت از مقدسات اسالمی قدس نيز بررسی می شود. 
ــيحيان در منطقه خاورميانه و نيز اوضاع جاری در سودان از  حفظ حقوق مس

ديگر موضوع های مورد بحث در اين نشست خواهد بود. 
ــين بين المجالس اسالمی بهمن ماه سال 88 در كامپاال پايتخت  اجالس پيش

اوگاندا با حضور هياتی از جمهوری اسالمی ايران برگزار شد.  

وزير خزانه داری اوباما 
به چين اخطار داد 

تيموتی گايتنر )وزير خزانه داری آمريكا( در آستانه ديدار رسمی باراک اوباما با 
هو جين تائو )رئيس جمهور چين( با لحنی تند در مورد سياست های اقتصادی 
چين به اين كشور هشدار داد. ديدار رؤسای جمهوری دو كشور قرار  است 
ــود. به گزارش رسانه های آمريكايی،  چهارشنبه آينده در واشنگتن برگزار ش
ــگاه جان هاپكينز در عين حال از پيشرفت ها و  ــخنانی در دانش گايتنر در س

تالش های اخير چين در زمينه ايجاد تعادل در اقتصاد جهان تقدير كرد. 
ــازنده در  وی اضافه كرد با وجود انتظارهايی كه در رابطه با همكاری های س
زمينه اقتصاد جهانی نسبت به چين وجود دارد، موفقيت های اقتصادی امريكا 
ــود. وزير خزانه داری اوباما  ــنگتن و نه دولت پكن مربوط می ش به خود واش
ــاره به آمار و ارقام مربوط به روابط اقتصادی ميان دو كشور ياد آور  ضمن اش
شد كه امريكا در صدد است تا در سال 2011 بالغ بر 100 ميليارد دالر خدمات 
و كاالهای مصرفی به چين صادر كند و تأكيد كرد كه رقم صادرات امريكا به 
اين كشور در سال های اخير رشدی دو برابر رشد صادرات به ساير كشور ها 
داشته است. گايتنر گفت: چين به امريكا نياز دارد اما امريكا هم در عين حال به 
طور ملموسی از روابط اقتصادی ميان دو كشور كه به سرعت در حال گسترش 
ــت بهره مند می شود. وی افزود: صادرات ضامن بقای صدها هزار كار تازه  اس
ــرفته گرفته تا صنايع  ــور، از فن آوری های پيش ــای مختلف كش  در بخش ه

خودرو ساز و هواپيما سازی و خدمات مالی و غيره است.  

رياست گروه 77 و چين به آرژانتين 
محول شد 

ــت گروه 77 و چين در سال 2011 ميالدی طی مراسمی در مقر اصلی  رياس
ــازمان ملل در نيويورک به آرژانتين واگذار شد. رياست اين گروه در سال  س
2010 به عهده يمن بود. گروه 77 و چين كه اتحاديه ای از كشورهای در حال 
توسعه و چين محسوب می شود در 15 ژوئن سال 1964 با شركت 77 كشور 

ايجاد شد و هم اكنون 130 كشور عضو آن هستند. 
هدف اصلی اين گروه فراهم آوردن شرايطی به منظور ارتقاء اوضاع اقتصادی 
ــاط با همه  ــترک در ارتب ــو و همچنين توافق های مش ــورهای عض ميان كش
ــتم سازمان ملل  موضوع های اصلی اقتصادی بين المللی در چارچوب سيس
ــازمان ملل گفت آن زمان كه فقط چند كشور  ــت. بان كی مون دبيركل س اس
ــتد از جانب كشورهای ديگر سخن بگويند گذشته است، اصالح و  می توانس
استحكام بخشيدن به اقتصاد بين المللی و حكومت مالی همچنان امری دشوار 
ولی از ضروريات محسوب می شود. جورج آرگولو نماينده دائم آرژانتين در 
ــورش تصريح كرد كه ضرورت دارد تا به  ــازمان ملل به دنبال انتخاب كش س
ــود. وی افزود: ما بر اين باوريم كه  ــی مركزی در جهان داده ش گروه 77 نقش
گروه 77 بايد مكانی مركزی در برنامه كار بين المللی داشته باشد تا بتواند درک 
درستی از آمال و آرزوهای مردم كسب كند و به همان ترتيب نيازهای آنان را 
بهتر برطرف نمايد. رئيس جديد گروه 77 گفت ما بر اين باوريم كه دستيابی 
ــتگی و همكاری ميان گروه  ــه يک چنين امری فقط از طريق اتحاد، همبس ب

حاصل می شود.

گيتس: 
كره شمالی بايد جديت خود را برای 

مذاكره های هسته ای اثبات كند 
ــود را در روند از  ــمالی بايد جديت خ وزير دفاع امريكا اعالم كرد كه كره ش
ــرگيری مذاكره ها درباره برنامه هسته ای اثبات كند. به گزارش ايلنا به نقل  س
ــه، رابرت گيتس در كنفرانس خبری با حضور »تاشيمی  از خبرگزاری فرانس
كيتازاوا«، همتای ژاپنی خود در توكيو گفت: بايد استدالل های ملموسی در ميان 
باشد كه در نهايت نشان دهد كره شمالی برای از سرگيری اين مذاكره ها جدی 
است. بنا بر اين گزارش، هدف ديدار گيتس با مسئوالن ژاپنی اتخاذ راهبردی 
ــترک با اين كشور برای مقابله با زرادخانه هسته ای كره شمالی اعالم شده  مش
است. وزير دفاع امريكا در جريان ديدار خود از چين درباره پيشرفت های كره 
شمالی در زمينه موشک های دوربردی كه احتمال دارد در آينده به  طور مستقيم  

امريكا را تهديد كند، هشدار داده بود. 
ــره كره جنوبی را در ماه  ــمالی يک جزي طبق اين گزارش، از زمانی كه كره ش
ــته بمباران كرد، تنش ها بين دو كشور به باالترين حد خود رسيد  نوامبر گذش
ــمالی در روزهای پايانی سال گذشته ميالدی خواستار از سرگيری  اما كره ش
ــتی كه با استقبال سرد كره جنوبی  ــور شد، درخواس گفتگوهای ميان دو كش
ــئول از همسايه شمالی اش خواسته است حسن نيت خود را  روبه رو شد. س

به طور ملموس نشان دهد. 

جوليان آسانگ: 
نگرانم در امريكا به اعدام با صندلی 

الكترونيكی محكوم شوم 
»جوليان آسانگ«، بنيانگذار وب سايت جنجالی »ويكی ليكس« گفت كه نگران 
ــود. به  ــدن به امريكا با مجازات مرگ روبه رو ش ــت در صورت منتقل ش اس
ــبكه خبری ای بی سی، جوليان آسانگ، كه دست به  گزارش ايلنا به نقل از ش
انتشار گسترده اسناد طبقه بندی و محرمانه امريكا زده و اكنون در انگليس در 
بازداشت خانگی به سر می برد گفت كه نگران است در صورت فرستاده شدن 

به امريكا با مجازات مرگ روبه رو شود. 
ــتفان«، وكيل دعاوی وی نيز نسبت به استرداد موكل خود از سوئد  »مارک اس
ــت در اياالت  ــانگ ممكن اس به امريكا ابراز نگرانی نمود و اعالم كرد كه آس
متحده با اتهام هايی روبه رو شود كه در صورت محكوميت به اعدام با صندلی 
الكترونيک محكوم شود. بنا براين گزارش، آسانگ در حالی نسبت به استرداد 
ــوئد نيز خواستار استرداد وی به اين  به امريكا ابراز نگرانی كرده كه دولت س
كشور برای رسيدگی به اتهام اذيت و آزار جنسی وی است. دادگاهی در لندن  

بررسی استرداد وی به سوئد را آغاز كرده است.

زاينده رود 
روز چهارشنبه 22 دی ماه هم زمان با والدت 
پربركت امام موسی كاظم )ع( برای اولين بار در 
الكترونيكی توسط  نام گواهی  ثبت  دفتر  كشور 
فناوری  معاون  حضور  با  و  اصفهان  شهرداری 
افتتاح  بازرگانی  وزارت  ارتباطات  و  اطالعات 

شد.
سطح  در  بار  اولين  برای  مبارک  اتفاق  اين 
شهرداری های كشور توسط اصفهان انجام شده 
و گامی ديگر در برقراری شهرداری الكترونيک 

و رسيدن به هدف های نهايی دولت الكترونيک 
ديجيتال  امضا  ثبت  امكان  اين پس  از  می باشد. 
بر روی اسناد الكترونيک و رايانه ای در اصفهان 
حركت  اولين  در  و  بود  خواهد  پذير  امكان 
افتتاحيه  مراسم  در  اصفهان  شهردار  امضای 
معاون  حضور  در  و  گرديد  الكترونيک  ثبت 
استان  دولتی  ارشد  مسئوالن  و  بازرگانی  وزير 
اولين »توكن« امضا ديجيتال صادر و تقديم دكتر 
اصفهان(  )شهردار  نژاد  سقائيان  سيدمرتضی 
ساير  و  ايشان  امضای  پس  اين  از  و  گرديد 

كنند  نام  ثبت  دفتر  اين  در  كه  مديرانی  و  افراد 
و گواهی الزم را دريافت دارند، توسط ابزاری 
رايانه ای  فالش های  شبيه  كه  »توكن«  نام  به 
جايگزينی  الكترونيكی  اسناد  روی  بر  می باشد 
ايمن و سالم برای امضا روی كاغذ خواهد بود 
خواهد  كم  را  اداری  بوروكراسی  معادالت   و 
سازمان  نماينده  همچنين  مراسم  اين  در  كرد. 
مجلس  نمايندگان  كشور،   الكترونيک  تجارت 
شهر  شورای  نمايندگان  و  اسالمی  شورای 

اصفهان نيز حضور داشتند.

زاينده رود 
مدير دبيرخانه كالشهرهای كشور به برخی 
افراد كه اقدام های مثبت و سازنده مديريت شهری 
اصفهان را بدون نگاه كارشناسانه تخريب می كنند 
توصيه می كند كه جانب انصاف در اين خصوص 
شهری  مديريت  عملكرد  كه  چرا  شود  رعايت 
اصفهان در بين كالنشهرهای كشور قابل قبول و 
مثبت می باشد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، سيد علی ميرنجاتی 
بر ضرورت نقدهای منصفانه تأكيد كرد و گفت: 
كه  هستيم  هايی  قضاوت  شاهد  موارد  برخی   در 
نمی توان نام نقد را بر روی آنها گذاشت و تنها 
عنوان مناسب برای آن »تخريب« است. وی با اين 
مقدمه به انتقادهای غير كارشناسانه ای كه از سوی 
برخی افراد در رابطه با پروژه های شهرداری اصفهان 
صورت گرفته پرداخت و بر اين نكته تأكيد كرد: كه 
تخريب آن هم در حوزه پروژه های بزرگ و ملی 
و شهری باعث به خطر انداختن منافع ملی كشور 
می شود. وی با يادآوری اينكه اقدام های بزرگ و 
به خصوص  اصفهان  شهرداری  سوی  از  مناسبی 

در دوران مديريت فعلی شهرداری صورت گرفته، 
افزود: با توجه به محدوديت های موجود احداث 
ده ها بزرگراه و تقاطع غير هم سطح در شهر اصفهان 
نسبت به ديگر كالنشهرهای كشور بسيار قابل توجه 
می باشد. اين در حالی است كه گام های اساسی 
در زمينه توسعه شهر، زيباسازی، عمران و احيای 
بافت های فرسوده به خصوص اجرای طرح احيای 
است.  برداشته شده  اين شهر  در  علی  امام  ميدان 
مدير دبيرخانه كالنشهرهای كشور بهترين راه برای 
ارزيابی و نقد را انتقادهای كارشناسانه به همراه در نظر 
 گرفتن شرايط و زيرساخت های موجود دانست و 
گفت: مديريت شهری اصفهان صدها پروژه عمرانی، 
فرهنگی و اجتماعی از بزرگراه تا پل هوايی را به ثمر 
رسانده و دكتر سقائيان نژاد از شهرداران موفق كشور 
محسوب می شود همچنين عملكرد مديريت شهری 
اصفهان در سطح كشور بسيار مثبت بوده است. وی 
در ادامه به ارزيابی عملكرد دكتر سقائيان نژاد )شهردار 
اصفهان( پرداخت و بر اين باور است كه اگر قرار 
باشد به عملكرد شهرداران كشور امتياز دهند يكی 
از شهردارانی كه بهترين نمره را اخذ می كند آقای 

سقائيان نژاد است.
شرايط  دارای  بزرگ  شهرهای  كرد:  تصريح  وی 
تنوع،  جمعيت،  وسعت،  لحاظ  از  پيچيده ای 
گستردگی و محدوديت های منابع است و اين در 
حالی می باشد كه انتظارهای عمومی در زمينه توسعه 
پايدار شهرها از سوی شهرداری ها قابل توجه بوده و 
بنابراين الزم است با توجه به امكانات و ظرفيت های 
نقد  تا  گيرد  صورت  درستی  ارزيابی  شهرداری 
منصفانه و درستی انجام پذيرد. به اعتقاد ميرنجاتی 
در اين صورت می توان نتيجه های مناسبی را در 
بهبود امكانات در امور مختلف شاهد بود، در غير 
اين صورت نبايد با مشاهده مشكل های جزئی آن را 
بزرگ كرده و بر پرده سينما به نمايش بگذاريم. وی 
در ادامه به اثرهای منفی هجمه های غير كارشناسی 
در طرح ها و اقدام های كالنشهر اصفهان پرداخت 
و اين موضوع را گوشزد كرد كه مردم ما می خواهند 
زندگی كنند و در آرامش باشند و اين حق طبيعی آنها 
است كه در سايه آرامش باشند و در اين ميان وظيفه 
مسئوالن است كه به آنها خدمت كنند و در مسير 

فراهم شدن اين آرامش به مدد شهروندان بيايند.

با حضور معاون وزير بازرگاني و به همت شهرداري اصفهان؛

اولين دفتر ثبت نام گواهي الكترونيكي کشور در اصفهان گشايش يافت

مدير دبيرخانه كالنشهرهاي كشور تأكيد كرد:

اقدام هاي مثبت مديريت شهري اصفهان را بدون نگاه کارشناسي تخريب نكنيد

اجراي طرح ضربتي خدمات شهري
 48 ساعته در تهران 

دستگاه هاي هوشمند مترو بليت نمي دهند! 

معاون استاندار تهران خبر داد: 
افزايش سهميه گازوئيل حرارت خانگي

 در استان تهران      

چه خبر از پایتخت

بختياری  و  چهارمحال  زيست  محيط  از  حفاظت   مديركل 
گفت: رودخانه های اين استان با يک هزار و 500 كيلومتر مسافت، دارای 

پاک ترين آب های سطحی كشور هستند. 
رسانه  اصحاب  جمع  در  خود  خبری  نشست  در  پور  يوسف  سعيد 
چهارمحال و بختياری افزود: اين استان با توليد 10 درصد آب روان كشور، 
كم ترين آاليندگی و ورود پسآب صنعتی، خانگی و زيست محيطی را 

دارد. 
وی از نصب 20 ايستگاه سنجش آاليندگی آب در رودخانه های كارون و زاينده 
رود خبر داد و تصريح كرد: هشت دستگاه سنجش آاليندگی در حوزه آبخيز 
زاينده رود و 12 دستگاه سنجش ديگر در حوزه آبخيز رودخانه كارون نصب 
 و كنترل می شود. وی با اشاره به وجود يک هشتم از تنوع زيستی كشور در 
چهارمحال و بختياری تصريح كرد: 294 گونه جانوری در اين استان 
گياهان شناسايی شده در  است. يوسف پور هم چنين  شناسايی شده 

عرصه های طبيعی اين استان را 923 گونه اعالم كرد. 

استاندار چهارمحال و بختياری در بازديد سرزده از شركت توزيع برق 
استان، عملكرد اين شركت را مطلوب ارزيابی كرد. به گزارش ايرنا، علی 
اصغر عنابستانی در اين بازديد ضمن تقدير از زحمات كاركنان شركت 
برق چهارمحال و بختياری، بر گسترش خدمات رسانی الكترونيكی به 
مشتريان تأكيد كرد. وی افزود: گسترش دولت الكترونيكی و پاسخگويی 
كار مسئوالن  بايد در دستور  الكترونيكی  به صورت  به درخواست ها 
اجرايی قرار گيرد. عنابستانی پاسخگويی صحيح و سريع را از ويژگی های 
سازمان های خدمات رسان از جمله شركت برق عنوان كرد. استاندار 
چهارمحال و بختياری در اين بازديد خواستار پياده سازی سيستم های 
الكترونيكی و وسيع در مراكز خدماتی اين استان شد. مديرعامل شركت 
برق چهارمحال و بختياری در اين بازديد در گزارشی به ارائه خدمات اين 
شركت پرداخت و از راه اندازی سيستم جامع خدمات مشتركان در آينده 

نزديک خبر داد. 

چهارمحال و بختياري داراي پاك ترين 
آب هاي سطحي کشور است 

استاندارچهارمحال و بختياري 
عملكرد شرکت توزيع برق را مطلوب 

ارزيابي کرد 
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رو در روآژیر

ــان ها يگانه هستيم و   هر يک از ما انس
نگرش ما به زندگی متفاوت از ديگران 
ــود را داريم  ــای خ ــت. ارجحيت ه اس
ــير  ــائل را به طريقی خاص تفس و مس
ــا به طريق  ــرا هر يک از م می كنيم. زي
خاصی پرورش يافته ايم و به ما آموزش 
ــرق خاصی فكر كنيم،  ــد تا به ط داده ان
بنابراين همه ما روش های ظريف خود 
ــات و داليل خود را  ــل تعارض را در ح
ــل وقوع اتفاقات داريم.  برای توجيه عل
هر يک از ما برای اهميت قائل شدن به 
آنچه كه در واقع مناسب و مهم می دانيم، 
درجه بندی های مختلفی داريم و به طور 
تقريبی همواره می توانيم اشتباهاتی را 
ــيوه های فكری و رفتاری ديگران  در ش
ــبت به  ــم و اعتبار ديد خود را نس بيابي
ــال هايی كه تصور  ــی، با ارائه مث واقعيت
می كنيم حقانيت ما را به اثبات می رساند، 
مطرح سازيم. خالصه، شيوه نگرش ما 
به زندگی از نظر خود ما بر حق، منطقی 
ــكل اين است كه  ــت. مش و صحيح اس
ــور را دارند! برای آنكه  همه همين تص
آرام شويد و واكنش كمتری بروز دهيد، 
به خود يادآوری كنيد كه اشكالی ندارد 
كمی با هم تفاوت داشته باشيم. به جای 
ــت زندگی تعجب  ــه از اين حقيق آن ك
كنيد، می توانيد بياموزيد كه انتظار آن را 
داشته باشيد و حتی به استقبال آن برويد. 
ــای آن كه وقتی يكی از عزيزانتان  به ج
با شما مخالفت می كند عصبانی شويد، 
ــعی كنيد كه به خود بگوييد »واضح  س
است كه او ديدی متفاوت دارد«. به جای 
ــی كه در  برخورد تدافعی در مقابل كس
تفسير واقعيتی با شما اختالف نظر دارد، 
از موارد مشترک معدودی كه در ديد و 
تفكر داريد خوشحال و متشكر باشيد. 
ــتان،  ــران، فرزندان، والدين، دوس همس
همسايگان ما )و همه( بر اين عقيده اند 
كه فقط ديد آنها دقيق ترين ديدهاست. و 
افراد متوجه نمی شوند كه چرا نگرش و 
تفكر شما با آنان متفاوت است و تصور 
ــد اگر شما  می كنند چقدر خوب می ش
مانند آنها فكر می كرديد و در آن صورت 
همه چيز به خوبی پيش می رفت. با علم 
به حقيقت اين موضوع، چرا بيشتر ما از 
ــود، ناراحت و  اين كه با ما مخالفت ش
مستأصل می شويم؟ چرا از اظهار نظر، 

ديدگاه متفاوت، تعبير و تفسير متفاوت 
ــت  ــيم يا دوس ــخصی كه می شناس ش
ــويم؟  ــانی ناراحت می ش داريم به آس
ــتباه  چرا از اين كه تصور می كند ما اش
ــخ  ــويم؟ پاس ــم، ناراحت می ش می كني
ــئواالت بسيار ساده است. ما اين  اين س
ــوش كرده ايم كه از ديدگاه  نكته را فرام
ــی، واقعيت های هر يک از  روان شناس
ــير ما  ــت. تفس ما با ديگری متفاوت اس
ــراف به عوامل مختلفی كه  از وقايع اط
منحصر به زندگی ماست، بستگی دارد. 
ــما  كودكی و تجربيات همكارتان با ش
ــت(، پس تعبير او  متفاوت بوده )و هس
از زندگی با شما متفاوت است. اتفاقی 
كه او را ناراحت می كند ممكن است از 
نظر شما به طور كامل بی اهميت به نظر 
آيد و بالعكس. برای آنكه آرام شويد و 
ــد، به خود  ــری بروز دهي ــش كمت واكن
ــكالی ندارد كمی  ــادآوری كنيد كه اش ي
ــته باشيم. به جای آن  با هم تفاوت داش
كه از اين حقيقت زندگی تعجب كنيد، 
می توانيد بياموزيد كه انتظار آن را داشته 
ــتقبال آن برويد. به  باشيد و حتی به اس
ــی از عزيزانتان با  جای آن كه وقتی يك
ــما مخالفت می كند عصبانی شويد،  ش
ــعی كنيد كه به خود بگوييد »واضح  س
ــاوت دارد«. به  ــت كه او ديدی متف اس
جای برخورد تدافعی در مقابل كسی كه 
ــير واقعيتی با شما اختالف نظر  در تفس
ــترک معدودی كه در  دارد، از موارد مش
ــحال و متشكر  ديد و تفكر داريد خوش
باشيد. شما می توانيد »موافق مخالفت 
باشيد«. اين بدان معنی نيست كه ديدگاه 
شما كم اهميت يا نادرست است، بلكه 
شما نبايد در مواجهه با اين حقيقت كه 
ــما موافق نيستند و  ديگران همواره با ش
ــما دارند،  يا اين كه ديدی متفاوت از ش
مستاصل و درمانده شويد. موارد بسياری 
وجود دارد كه پافشاری شما بر نظرات 
و ارزش های خودتان صحيح است، ولی 
ــن كار را با احترام و درک  می توانيد اي
ــبت به نظرات ديگران نيز  خالصانه نس
انجام دهيد. با اين كار بسياری از فشارها 
و بحث های احتمالی را محو می كنيد و 
ــما را حس  طرف مقابل، احترام قلبی ش
می كند، در نتيجه واكنش كمتری در قبال 

شما بروز می دهد. 

ــی  ـــــازمـــان بازرگـــان ــس س  رئي
چهارمحال و بختياری با بيان اينكه ميوه 
ــتان گرانترين قيمت در كشور را  در اس
ــرخ فروش ميوه  دارد گفت: وضعيت ن
در استان مطلوب نيست. به گزارش ايرنا 
اسماعيل كاويانی در جلسه تنظيم بازار 
ــتانداری استان  معاونت برنامه ريزی اس
ــزود: با توجه به اينكه به طور معمول  اف
ــان دارد،  ــت ميوه در طول روز نوس قيم
نرخ گذاری و تثبيت آن از سوی سازمان 
بازرگانی با مقاومت از طرف فروشندگان 
ــت: با اين  ــت. وی اظهار داش همراه اس
وجود اين سازمان تالش می كند قيمت 
ــای 15الی 20  ــتان را به ج ــوه در اس مي
ــازمان ميادين كه قبل از  درصد سود س
اجرای هدفمندی يارانه ها تعيين می شد، 
ــه الی پنج درصد اين ميزان   بر اساس س
ــد. كاويانی  ــذاری و تعيين كن ــرخ گ ن
راه اندازی بازارچه ها را مؤثرترين راهكار 
ــتان ذكر  برای تثبيت قيمت ميوه در اس
كرد و بيان داشت: فروش 22 قلم كاالی 
اساسی از جمله ميوه با قيمتی حدود 10 
الی 20 درصد زير قيمت بازار در بازارچه 
دايمی شهركرد واقع درخيابان فردوسی 
ــرای كاهش  ــی مؤثری ب ــمالی عامل ش
قيمت كاالها در بازارمحسوب می شود. 
ــح كرد: اين امر به دليل ايجاد  وی تصري
اختالف قيمت بين كاالهای عرضه شده 

ــای اصلی  ــه و كاالی بازاره در بازارچ
ــندگان را مجبور به پايين آوردن  فروش
ــت خواهد كرد.  قيمت و باالبردن كيفي
كاويانی از راه اندازی پنج بازارچه ديگر 
ــهرهای شهركرد، بروجن و  در سطح ش
ــان خبر داد و بر گاز و برق رسانی  فارس
ــی  ــريع تر به بازارچه فردوس هر چه س
شمالی تأكيد كرد. وی در زمينه آموزش 
نانوايان برای پخت نان با كيفيت يادآور 
شد: چهارمحال و بختياری تنها استانی 
ــی سازمان  ــت كه با توافق بين بخش اس
بازرگانی و فنی حرفه ای اقدام به برگزاری 
ــی نانوايان كرده است.  دوره های آموزش
ــر كاال و خدمات  ــس اداره نظارت ب رئي
سازمان بازرگانی نيز در اين جلسه با بيان 
اينكه در هفته گذشته هيچ گونه افزايش 
قيمتی در بازار مشاهده نشده است اظهار 
داشت: آرامش كامل بر بازار حاكم است 
و نه تنها افزايش قيمتی در بازار گزارش 
نشده بلكه ماكارونی 6 و گوجه فرنگی 
ــبت به هفته گذشته كاهش  9 درصد نس
قيمت داشته است. فرشاد سليميان افزود: 
در زمينه توزيع كاال نيز بازار با هيچ گونه 
كمبودی مواجه نيست و اين سازمان در 
حال پيگيری به منظور تثبيت قيمت آجر 
ــتان از  واحدهای توليدی اصفهان در اس
طريق تعامل با سازمان بازرگانی اصفهان 

و چهارمحال و بختياری است. 

رشد جمعيت، توسعه زندگی شهرنشينی 
و آثار و پيامدهای برخی مسائل فرهنگی، 
ــی از هياهوی  اقتصادی و اجتماعی ناش
ــينی امروز،  ــی مدرن و پيچيده ماش زندگ
ــی زيادی  ــی روحی و روان تأثيرات منف
ــت.  ــته اس ــه همراه داش ــه ب را در جامع
ــن فرايند پيوند  ــا، در اي ــه گزارش ايرن ب
ــم و روان به طور كامل  ــتنی جس ناگسس
ــهود و پيداست چرا كه در بسياری از  مش
موارد عالمت بيماری های جسمی ناشی 
ــم  از بروز نوعی بيماری روحی در جس
ــت. اين پيوند سال های  و جان بيمار اس
ــمندان و محققان را  ــت دانش زيادی اس
ــاخته كه سالمت جسم  متوجه اين امر س
در گرو سالمت روح و سالمت روان در 
گرو سالمت جسمی و فيزيكی اشخاص 
ــت. از اين رو با تغييير نگرش جامعه  اس
ــكی جهان نسبت به درمان روحی و  پزش
روانی و تأثير آن بر سالمت جسم توجه 
ــأله نيز در كشور ما در دستور  به اين مس
كار بيمارستان ها قرار گرفته است. بر اين 
ــاس توجه به اين امر استقرار مركزها  اس
ــور ارائه خدمات روان  و دوايری به منظ
شناسی در بيمارستان ها به بيمارستان ها را 
ضروری كرد و درمان های روحی همپا با 
درمان های جسمی در بيمارستان ها مورد 

توجه قرار گرفت. 
ــل  ــه دلي ــور ب ــاران كش ــياری از بيم بس
ــائل و  ــک از بيان مس عدم اعتماد به پزش
مشكالت زندگی خود اجتناب می كنند 
ــكل ذهنی بيماران  و چون تشخيص مش
ــان آنان  ــهيل در روند درم ــب تس موج
ــت از  ــه راهكار درس ــه ارائ ــک ب و كم
ــک معالج می شود از اين رو  سوی پزش
درمان های روحی دركنار درمان جسمی 
ــک  ــن مواقع تا حدودی برای پزش در اي
ــود. نرگس رنجبر اظهار  غيرممكن می ش
ــان روحی  ــويی ديگر درم ــت: از س داش
ــازی  ــاران نيازمند توانمندس ــی بيم تمام
پزشكان در زمينه های روان شناسی است 
به گونه ای كه همه پزشكان بتوانند همراه 
ــاوره بيمار  با ارائه خدمات درمانی به مش
خود نيز بپردازندكه اين امر صرف هزينه 
ــت.  و انرژی باال را به همراه خواهد داش
ــفانه باور اينكه اعتماد به  وی افزود: متأس
ــاوره برای كاهش  پزشک و دريافت مش
ــا و درگيری های ذهنی طول دوره  تنش ه
ــرد نيز در بين  ــان را كوتاه خواهد ك درم

بيماران وجود ندارد. يكی از متخصصين 
ــن باره به ايرنا  ــی بالينی در اي روان شناس
ــت روح  گفت: وجود متخصصين بهداش
ــان  ــت و درم ــتم بهداش و روان در سيس
ــفانه واقعيت امر  ضروری است اما متأس
ــتانی  ــراد در مركز بيمارس ــود اين اف كمب
ــاران همه  ــان اينكه بيم ــت. وی با بي اس
ــه درمان عاطفی و روحی  بخش ها نياز ب
دارند اظهار داشت: در برخی از بخش ها 
ــاران خونی،  ــی كه بيم ــامل بخش هاي ش
ــرطانی بستری هستند نياز  انكلوژی و س
ــتر  ــه درمان های روحی و عاطفی بيش ب
ــود. صولتی ارتقا سطح  ــاس می ش احس
ــالمت و بهداشت روح و روان جامعه  س
ــتر وزارت بهداشت  را در گرو توجه بيش
در تأمين نيازهای اقتصادی روان شناسان 
ــی  ــوان كرد و افزود: نظام روان شناس عن
كشور با وجود خدمت چندين ساله هنوز 
ــازمان های بيمه گر قرار  تحت پوشش س
نگرفته است. وی اظهار داشت: از اين رو 
اگر وزارت بهداشت درصدد ارتقا سطح 
ــت و باتوجه  ــت روان جامعه اس بهداش
ــای روانی در جامعه  به افزايش اختالل ه
نسبت به سال های گذشته بايد خدمات 
ارائه شده به بيماران ازسوی متخصصين 
روان شناسی را براساس نظام تعرفه تعيين 
و تعريف كند. بر اين اساس شايد تعيين 
ــار و پرداخت  ــق ويزيت برای هر بيم ح
ــوی سازمان های بيمه  بخشی از آن از س
ــرای افزايش  ــه افراد ب ــی و دغدغ نگران
ــی را كم كرده و  ــای روان شناس هزينه ه
ــی برای  ــزه متخصصين روان شناس انگي
ــت باالتر  ــتر با كيفي ــه خدمات بيش ارائ

ــكان  ــازد. يكی از روان پزش را فراهم س
چهارمحال و بختياری در زمينه خدمات 
ارائه شده در بيمارستان های استان به اين 
نوع بيماران گفت: بيماران روحی روانی 
به كيلينيک های مستقر در بيمارستان و يا 
مطب های روانپزشكی مراجعه و بر اساس 
شدت بيماری تحت درمان قرار می گيرند. 
ــا بيان اينكه  ــعود نيک فرجام ب دكتر مس
عمده بيماری های روانی زمينه اختالل های 
اصظرابی و افسردگی دارند اظهار داشت: 
ــردگی عمده نشانه شايع  اضطراب و افس
در بيماران روحی است. وی تصريح كرد: 
در اين نوع بيماران احتمال بهبودی بيشتر 
ــاران دارای اختالل های دو قطبی  از بيم
ــكيزوفرنی وجود دارد. نيک فرجام  و اس
افزود: در مواردی كه عالمت های شديد 
ــتری  ــت و نياز به بس و بيماری حاد اس
ــود از دارو وشوک  شدن احساس می ش
درمانی استفاده می شود. وی درمان های 
ــروه درمانی  ــی به صورت گ روان شناس
ــوی روان شناسان بالينی  يا انفرادی از س
ــد آرام بخش  ــای جدي ــام روش ه و انج
ــن را از  ــن و ريلكسيش ــامل مديتيش ش
ــاران روحی روانی  ديگر درمان های بيم
ــتان های استان عنوان كرد. اين  در بيمارس
ــه درمان های  ــص ب ــک متخص روانپزش
ــاره كرد و افزود: اين  معنوی در جهان اش
نوع روش در درمان افراد مذهبی به دليل 
سازگاری با استرس های زندگی و حفظ 
آرامش بسيار كارگشا است. بر اين اساس 
ــوی در رديف  ــه تازگی درمان های معن ب
درمان بيماری های روحی و جسمی قرار 
گرفته است و بسياری از بيماران جسمی 

ــتفاده از  كه اميدی به بهبودی ندارند با اس
ــالمت خود را باز يافته اند.  اين روش س
ــكان معتقدند: استفاده از روش های  پزش
ــردن روحيه و انگيزه فرد  معنوی و باال ب
ــش مقاومت و توان دفاعی  منجر به افزاي
گلبول های سفيد می شود و تا حدی فرد 
ــل بيماری ها محافظت می كند.  را در مقاب
ــدی از درمان خود  ــويی ديگر ناامي از س
ــای روحی و روانی در پی خواهد  پيامده
ــت كه عالوه بر طوالنی كردن طول  داش
درمان فرد را به ديگر بيماری های جسمی 
ــه گيری  ــردگی و گوش ــی از افس كه ناش

می شود، مبتال می كند. 
ــكی  ــگاه علوم پزش ــان دانش ــر درم مدي
ــه ارائه  ــاری در زمين ــال و بختي چهارمح
خدمات مشاوره روحی به بيماران يادآور 
شد: ارائه خدمات مشاوره و روان پزشكی 
در اين استان تنها به بيمارانی ارائه می شود 
ــخيص  ــک معالج تش ــوی پزش كه از س
ــود كه بيمار عالمت بيماری های  داده ش
ــی دارد و نيازمند خدمات  ــی روان روح
ــت. وی افزود: در اين  ــكی اس روان پزش
ــوی پزشک معالج به  صورت بيمار از س
روانپزشكان مستقر در كيلينک ها معرفی 
ــک باحضور در بيمارستان  و يا روان پزش

اقدام به درمان بيمار خواهد كرد. 
ــالمت  ــان اينكه ابعاد روانی س وی با بي
ــمی و اجتماعی او  فرد جدا از ابعاد جس
ــت،تصريح كرد: آتش افزا با تأكيد بر  نيس
اينكه سالمت جسم و روح الزم و ملزوم 
يكديگرند، گفت: بسياری از ناسازگاری ها 
از  ــی  ناش ــی  روان ــای  نابهنجاری ه و 
ــتقرار يک  ــی و عدم اس تضادهای ارزش
نظام ارزشی سازمان يافته در فرد می دانند. 
وی ضرورت تشخيص و درمان به موقع 
ــد و افزود:  ــاران روانی را ياد آورد ش بيم
ــف اختالل های  ــرادی كه به نوع خفي اف
روانی مبتال هستند در صورت تشخيص 
به هنگام و زودهنگام در بيمارستان بستری 
و به سرعت درمان شده و قابل بازگشت 
به خانواده هستند. روان شناسان معتقدند: 
ــتان  همه بيماران مراجعه كننده به بيمارس
قبل از درمان به دلجويی روحی كه همان 
ــک به  ــانی پزش تبلور نگاه عاطفی و انس
ــت، نياز دارد و درمان روحی و  بيمار اس
روانی به لحاظ نوع نگاه، رفتار عاطفی و 
انسانی مقدم بر رويكرد صرف معالجه و 

درمان است. 

جامعه

زاينده رود
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان مشاوره 
را بهترين راه برای درمان معتادان برشمرد و گفت: كسانی 
ــه افراد معتاد در منزل خود دارند می توانند با مراجعه به  ك
ــاوره، جديدترين روش ها و شيوه های برخورد با اين  مش
گونه افراد را كسب كنند. سرهنگ جهانگير كريمی با بيان 
ــان مشاوره و مددكاری فرماندهی انتظامی  اينكه كارشناس
استان اصفهان در اين معاونت و تمامی كالنتری های سطح 
ــهروندان  ــه خدمات و راهنمايی به ش ــان آماده ارائ اصفه
ــتند تصريح كرد: هميشه شكايت و به زندان انداختن  هس
افراد معتاد نمی تواند منجر به درمان آنها شود بلكه رفتار با 
شيوه های علمی و تخصصی با آنها بايد مد نظر قرار گيرد. 
ــی انتظامی با اذعان بر اين نكته  معاون اجتماعی فرمانده
كه اعتياد، ريشه بيشتر بزهكاری هاست افزود: هر چند كه 
فعاليت های وسيع و گسترده ای در كشور برای پيشگيری 
ــود خانواده ها در اين  ــاد صورت می گيرد اما تا خ از اعتي
زمينه اقدام جدی نكنند نتيجه مطلوبی به دست نمی آيد و 
الزم است برنامه های پيشگيری از اعتياد از خود خانواده ها 
شروع شود. يک كارشناس روانشناسی در اين باره گفت: 
ــه وجود دارد در  ــياری از ناهنجاری هايی كه در جامع بس
ــت. به دنبال اعتياد، آسيب های زيادی مثل قتل،  اعتياد اس
ــرقت، بدرفتاری عاطفی و جسمی زن و شوهر،  طالق، س

نابسامانی در خانواده و... به وجود می آيد.
ــفانه در اين مورد،  ــان كرد: متأس ــد زارعان خاطرنش حمي
ــا  ــده و ب ــالل در روان او ش ــث اخت ــد باع ــاد فرزن  اعتي
تحريک پذيری بيش از اندازه به طوری كه خشم عصبانيت 

بر او مستولی شده دست به قتل مادر زده است.
ــه والدين توصيه كرد: در كنترل فرزندان خود دقت  وی ب
ــته و مراقب رفت و آمدهای آنها با افراد و  ــتری داش بيش
ــند چرا كه  ــتان ناباب در كوچه و محل زندگی باش دوس
ــدارها و آموزش های الزم به  ــح و ارائه هش تربيت صحي
كودكان و نوجوانان باعث می شود كه آنها در زندگی آينده 
ــه راحتی و با اعتماد  ــود تصميم های بزرگ  گرفته و ب خ
ــتان خود برای مصرف مواد  به نفس كامل به دعوت دوس

مخدر »نه« بگويند.

مشاوره بهترين راه برای 
درمان معتادان

پنجرهزیر پوست شهر

قيمت فروش ميوه در چهارمحال و بختياری 
مطلوب نيست 

بهره برداری 18طرح عمرانی 
دربقاع متبركه چهارمحال وبختياری 

افزايش 20 درصدی نرخ كرايه 
حمل و نقل عمومی در اردستان

بررسی آسيب های اجتماعی و 
راهکارهای پيشگيری از آنها 

ــال  ــه چهارمح ــور خيري ــاف و ام ــركل اوق مدي
وبختياری گفت: همزمان با دهه فجر و هفته وقف 
18 طرح عمرانی و زير بنايی در بقاع متبركه، مساجد و 
ــتان به بهره برداری می رسد.  حجت  موقوفات اين اس
ــيريدر گفتگو با ايرنا اظهار داشت:  ــوزب ش االسالم ش
برای اجرای اين پروژه ها اعتباری بالغ بر 400ميليارد و 
ــد. وی گفت: افتتاح صندوق  190ميليون ريال هزينه ش
قرض الحسنه راسخون، بازارچه جديد و مجهز امامزاده 
ــهر بلداجی از مهم ترين طرح های قابل  حمزه علی ش
ــيری با تأكيد بر  ــت. حجت االسالم ش بهره برداری اس
ــام اله دهه  ــكوه تر اي ــه باش ــت هر چ ــزوم بزرگداش ل
فجر،افزود:40برنامه فرهنگی هنری همزمان با دهه فجر 
ــه و موقوفات اين  ــالب و هفته وقف در بقاع متبرك انق

استان برگزار می شود.

ــش نرخ كرايه  ــتان از افزاي ــدار مركزی اردس بخش
ــن 18 تا 20 درصد در اين  حمل و نقل عمومی بي
ــتان خبر داد. به گزارش ايرنا، سيد علی طباطبايی  شهرس
در نشست كار گروه حمل و نقل اردستان اين افزايش با 
ــه به اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها و اصالح  توج
ــتورالعمل های استانداری  ــوخت بر اساس دس قيمت س
ــده است. وی اظهار داشت: اين افزايش كرايه با  انجام ش
ــدگان  ــرانه رانن ــش خودس ــری از افزاي ــدف جلوگي ه
ــده  ــافت اجرا ش خودروهای عمومی با توجه به بعد مس
ــت. نماينده وزارت كشور در هيات انضباطی و امور  اس
ــتان اردستان يادآور  ــافر شهرس حمل و نقل و بار و مس
ــد: 107 دستگاه تاكسی گردشی و سه دستگاه خودرو  ش
ــتگاه مينی  ــودرو كرايه ای و 16 دس ــتگاه خ ون، 46 دس
ــتان  ــافر در شهرس ــوس روزانه حدود دو هزار نفر مس ب

اردستان جابجا می كنند. 

مركز اطالع رسانی پليس اصفهان در نشستی كه با 
ــی از روحانيون و  ــور فرمانده انتظامی و برخ حض
ــتان اصفهان برگزار شد عوامل به  هيأت های مذهبی اس
ــی و  ــات اجتماع ــيب ها و انحراف ــدن آس ــود آم وج
راهكارهای پيشگيری از آنها مورد تحليل و بررسی قرار 
گرفت. حسن كرمی )فرمانده انتظامی استان اصفهان( در 
ــون و هيأت های  ــت: روحاني ــت گف ــيه اين نشس حاش
مذهبی از جمله نهادهايی هستند كه به خوبی می توانند 
ــان و خانواده ها در  ــه آموزش های الزم به جوان ــا ارائ ب
ــيب ها و انحرافات اجتماعی به نيروی  پيشگيری از آس
ــگيری از  ــی كمک كنند. وی با بيان اينكه در پيش انتظام
آسيب ها و انحرافات عزاداری های محرم امسال تعامل 
ــس، روحانيون و هيأت های  ــكاری خوبی بين پلي و هم

مذهبی استان برقرار شد.

دث
زاينده رودحوا

ــتگير شده  حميدرضا- ش كه به اتهام قتل مادرش دس
ــيمانی كرده و  ــان اظهار پش ــتان اصفه ــس آگاهی اس در پلي

خواستار مجازات خود شد.
ــريح كرد: پس از فوت پدرم  ــر ماجرا را اينگونه تش اين پس
ــر و برادرهايم كه از  ــراه مادرم زندگی می كردم و خواه هم
ــرده و از ما دور بودند.  ــتند همگی ازدواج ك من بزرگتر هس
ــتان ناباب به طرف مواد مخدر و اعتياد كشيده  از طريق دوس
شدم و حتی دو بار  به دليل حمل و نگهداری مواد دستگير 

و به زندان افتادم.
ــواب بيدار كرد و  ــال جاری مادرم مرا از خ دهم دی ماه س
ــركار. به او گفتم امروز جمعه است و فردا سر  گفت: برو س
كار می روم و دوباره خوابيدم. ظهر از خواب بيدار شدم مادر 
ــتت شكايت كنم  با عصبانيت به من گفت: می خواهم از دس
ــت اعتيادت خسته شدم. من هم سر مادرم فرياد  ديگر از دس
ــكايت كردی بس نبود؟ پس با او درگير  ــيدم: دو بار ش كش
شدم. نمی دانم كه چطور شد كه كنترل خود را از دست دادم 
و 10 يا 20 سيلی به صورت مادرم زدم تا جايی كه ديدم از 
ــده است. پس او را رها كردم. مادرم  بينی اش خون جاری ش

ــش رفتم آن موقع متوجه  ــويد. دنبال رفت تا صورتش را بش
ــدم كه فكش جا به جا شده و لباسهايش خون  آلود. مادرم  ش
ــه من گفت: قرص خواب بده تا بخوابم. اما من به حرفش  ب
ــروع به نفرين كردن من نمود.  گوش ندادم و وی دوباره ش
ــار  ــه طرفش رفته و گلويش را فش ــه عصبانی بودم ب من ك
ــتر طول نكشيد كه وی از هوش رفت  دادم. اما 30 ثانيه بيش
ــيده بودم ترس از اينكه مادرم بميرد  و روی زمين افتاد. ترس
ــطل پر از آب  تمام وجودم را فرا گرفته بود. با عجله يک س
ــرش ريختم. تكانی خورد و بدنش لرزيد.  آوردم و روی س
ــحال شدم و فكر كردم كه به هوش آمده سريع پتويی  خوش
ــاعت بعد زنگ خانه به صدا  آوردم و رويش انداختم. نيم س
درآمد در را كه باز كردم خواهرم با يک ظرف آش به داخل 
ــت  خانه آمد وقتی مادر را ديد كه پتويی رويش انداخته اس
گفت: مادر خواب است؟ من هم گفتم: بله. پتو را كنار زد و 
دستش را گرفت. ناگهان فرياد كشيد: مادر نخوابيده. او مرده 

است و از منزل بيرون رفت. بعد از چند دقيقه آمبوالنسی به 
در منزل آمد و يكی از پزشكان پس از معاينه عنوان داشت: 
ــت كه از دنيا رفته است با شنيدن  ــما نيم ساعت اس مادر ش
ــد،  تمام بدنم  ــرم ريخته ش ــرد بر س اين حرف انگار آب س
ــد. من چكار كردم با دستان خودم مادرم  ــک ش ناگهان خش
ــادرم را از خانه بردند من هم از  ــاندم. وقتی م را به قتل رس
ترس گريختم. خواهرم فرياد زد: نگذاريد فرار كند! دو روز 
ــه برادرانم مرا در كارگاهی كه در آن كار  بعد از وقوع حادث
ــده بودم پيدا كرده و به پاسگاه  می كردم و در آنجا مخفی ش

تحويل دادند.
پايگاه اطالع رسانی پليس اعالم كرد: اين متهم پس از شرح 
ــرد و گفت: تو را  ــيمانی ك ماجرای قتل اظهار ندامت و پش
ــوم. وی در پاسخ به اين  به خدا مرا مجازات كنيد تا آرام ش
سئوال كه چه دليلی سبب شد كه مرتكب چنين عملی شوی 
افزود: اعتيادم سبب شد كه دستم به خون مادرم آلوده شود. 

ــيمانم اما چه فايده.  ــرم از كاری كه كرد ه ام پش ــواد متنف از م
ــده آن هم به دست من كه پوست و خون و  ــته ش مادرم كش

استخوانم از شيره جان وی شكل گرفته است.
در پايان اين متهم به همه كسانی كه مانند او در مرداب اعتياد 
ــدی همه چيزت را  گرفتارند گفت: وقتی كه گرفتار مواد ش
ــت باقی نمی ماند پس  ــدای آن می كنی و ديگر چيزی براي ف
چه بهتر كه به خود بياييد و هر چه زودتر خودتان را از اين 

ورطه نجات دهيد.

موافق مخالفت ها باشيد  

ــری دكتری تصويب شد تا عدالت    كنكور سراس
ــگاهها  ــا برخی دانش ــود ام ــی رعايت ش آموزش
ــک آزمون  ــر اين كنكور ي ــد عالوه ب ــد دارن قص
ــد به طوری  ــگاه ها برگزار كنن ــر هم به دانش ديگ
ــرای ورود به دكتری دو  ــه داوطلبان مجبورند ب ك
ــری و ديگری درون  ــی سراس ــور بدهند يك  كنك

دانشگاهی! 
ــتای  ــوم در راس ــر، وزارت عل ــزارش مه ــه گ ب
ــوری و صرفه  ــت مح ــاس عدال ــرش براس پذي
ــون  ــب آزم ــرژی داوطل ــت و ان ــی در وق جوي
ــی هايی كه به همراه سازمان  دكتری، پس از بررس
ــرش  ــت پذي ــم گرف ــام داد، تصمي ــنجش انج س
ــجوی دكتری به صورت نيمه متمركز انجام   دانش

شود. 
ــاس آيين نامه ای كه به همين منظور تدوين  بر اس
شد، پذيرش دانشجوی دكتری برای سال تحصيلی 
91،90 از طريق كنكور سراسری سازمان سنجش 

خواهد بود. 
ــت آوردن حد نصاب  داوطلبان در صورت به دس
ــنجش، به  ــازمان س ــون س ــی در آزم ــره قبول نم
ــگاه ها معرفی  ــه برابر ظرفيت به دانش صورت س
ــرش نهايی  ــن مرحله كه پذي ــوند و در اي می ش
ــود، دانشگاه ها  ــگاه ها انجام می ش از سوی دانش
ــجو اقدام  ــاب دانش ــه انتخ ــبت ب ــد نس  می توانن

كنند. 
ــتا و با توجه به اينكه وزارت علوم  در همين راس
ــط  ــرای برگزاری اين مرحله از پذيرش كه توس ب
ــی اختيارات را  ــود، تمام ــگاه ها انجام می ش دانش
ــگاه ها در حال  ــت، دانش ــگاه ها داده اس ــه دانش ب
ــتقيم برای  ــزی و اعالم وضعيتی غيرمس برنامه ري

نحوه پذيرش نهايی هستند. 
در اين ميان برخی دانشگاه ها به ويژه دانشگاه های 
ــدگان چند برابر  ــادر در نظر دارند از معرفی ش م
ــنجش، آزمون كتبی به عمل  ــازمان س ظرفيت س
آورند و مطابق گذشته نسبت به پذيرش دانشجو 

اقدام كنند. 
ــگاه هرمزگان  ــگاه های ديگر مانند دانش اما دانش
ــان را اعتباری  ــنجش داوطلب ــی از مالک س بخش
می داند كه سازمان سنجش قرار است در آزمون 
ــزاری آزمون كتبی  ــه كار بندد و برگ ــری ب سراس

مجدد را بی معنا می داند. 
ــگاه ها از جمله دو  ــی دانش ــال برخ ــن ح ــا اي ب
ــيراز  ــگاه ش ــگاه تربيت معلم تهران و دانش دانش
ــه كيفيت و  ــتگی ب ــزاری آزمون كتبی را بس برگ
ــار رويارويی  ــالمت آزمونی می دانند كه انتظ س
ــت 90  ــود در ارديبهش ــا خــ ــان را بــ  داوطلب

می كشد. 
تعدادی از دانشگاه ها نيز نه تنها اقدام به برگزاری 
ــازمان  ــری س آزمون كتبی عالوه بر آزمون سراس
ــه مصاحبه را هم يكی  ــنجش خواهند كرد بلك س
ــروط پذيرش نهايی داوطلبان دكتری اعالم  از ش
ــن دوره از پذيرش  ــد اي ــد دارن ــد و قص كرده ان
ــيوه ای شايد سختگيرانه  نهايی داوطلبان را به ش
ــال اعالم می كنند  ــری كنند اما در عين ح غربالگ
ــه های كارشناسی در حال برگزاری  كه هنوز جلس

است. 
ــزان  ــان، مي ــی داوطلب ــوابق تحصيل ــی س بررس
ــه مقاله های علمی در  ــواد علمی و عملی، ارائ س
ــابقه تدريس از جمله  ــای بين المللی و س كنگره ه
ــت كه می توان از آنها به عنوان بخشی  عواملی اس
از شيوه پذيرش نهايی داوطلبان توسط دانشگاه ها 

نام برد. 
ــزاری  ــت، برگ ــت اس ــه دارای اهمي ــه ای ك نكت
جلسه های تخصصی ميان گروه ها و كميسيون های 
ــه در آن معاونان  ــت ك ــگاه ها اس ــی دانش آموزش
ــان  ــاير كارشناس ــگاه ها، مديران گروه و س دانش
ــی پذيرش نهايی  ــی جنبه های علم در حال بررس

داوطلبان هستند. 
ــوز هيچ يک  ــزارش هن ــگارش اين گ ــا زمان ن ت
ــد در صدی در  ــگاه ها اعالم قطعی و ص از دانش
ــوص برگزاری يا عدم برگزاری آزمون كتبی  خص
ــرش نكرده اند و بايد ديد تا  در مرحله نهايی پذي
پيش از برگزاری آزمون اصلی و سراسری سازمان 
سنجش كدام دانشگاه بر اساس گفته های سازمان 
ــاس نگاه خود و  ــنجش و كدام دانشگاه بر اس س

طبق گذشته عمل می كند. 

تفقد روحی و عاطفی، نیاز واقعی بیماران روانی است 

باز اعتياد حادثه آفريد:
قتل مادر به دست فرزند

ورود به دکتری؛ يک کنكور يا دو کنكور  
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ـ .ق( حاتم )وفات 1012 ه
خالصه االشعار:

»موالنا كمال الدين حاتم، در سلک شعراي دارالمؤمنين كاشان انتظام دارد 
و همواره به قلم شكين شمامه اشعار نگين بر صحايف روزگار مي نگارد 
و در ميان شعراي كاشان به جودت ذهن و انگيز طبيعت علم گشته و به 
ــته... اگر چه موالنا  حدت طبع و حالوت گفتار، از امثال و اقران در گذش
ــاني و كماالت مكتبي انساني عاري است و بعضي  از فضايل علمي نفس
از شعراي عصر را به واسطه اكتساب فنون و تحصيل علوم بر وي تفوق 
و تقدم ثابت و مقرر،  ليكن مشاراليه را طبيعتي است كه به صفاي فكر و 
سرعت تخيل نقش استقبال، از صفحات ماضي،  احوال ديگران مي خواند 
و فطنتي است كه به رزانت انديشه و تحدس درک، مجهوالت خود را با 
معلومات ديگران ضم نموده، به سرحد علم اليقين مي رساند و في الواقع 
ــرعت ذهن،  از شعراي زمان و ظرفاي دوران امتياز  به لطافت گفتار و س
تمام دارد و به اعتقاد راقم اين حروف اعني تقي الدين محمد الحسيني اگر 
موالناي مشاراليه اوقات را صرف ما ال يعني ننمايد و شوخي و خودرأيي 
ــليقه و طبيعت را كار فرمايد از بيشتر سالكان مسلک  ــر نهاده، س را از س

سخنوري درمي گذرد...
اسم اصلي موالنا حاتم، هيبت اله است و در ابتداي حال شاعري هيبت 
تخلص مي نمود و چون پدرش به شغل سمساري اشتغال داشت، مشاراليه 
نيز از آن ممر البد،  معاش حاصل مي فرمود و چون پدرش علم عزيمت به 
جانب عالم آخرت برافراشت موالنا از آن شغل دلگير شده بنياد سياحت 
ــطه آن كه موالنا ترک وش و عشرت دوست واقع بود، با  كرد. اما به واس
ــان  ــان و انعام ايش تركان عالي مكان مصاحبت مي نمود و از خوان احس
محفوظ گشته به منادمت و مصاحبت ايشان اقدام مي فرمود، تا آن كه در 
سال اول كه ماهچه رايات ظفر مآل ابوالمؤيد سلطان محمد پادشاه... پرتو 
دولت و اقبال بر عرصه عالم انداخت، موالنا حاتم در مالزمت خيل سلطان 
ولد ابراهيم خان ذوالقدر، كه در آن زمان به منصب امارت رسيده بود،  از 
ــت و چون به صفاهان رسيد به واسطه رشک  ــان متوجه شيراز گش كاش
ــده به جانب دارالعباده يزد شتافت و  مالزمان، از مصاحبت وي معاف ش
قريب به يک سال در يزد به لوازم شاعري قيام نمود و بعد از مراجعت از آن 
سفر،  چون به مسكن مألوف رسيد نزد اميرزاده اعظم، محمد صالح ميرزا ولد 
علي خان ميرزا تركمان راه منادمت يافته طريق مالزمت گزيد و در دو سه 
نوبت اختالط،  مرتبه تقرب پيدا كرده از پرتو التفات آن اميرزاده، خوشحال 
و مسرور گرديد. الجرم در مالزمت وي به طرف محالت شتافت و مدتي 
نيز در آن نواحي علم نديمي و شاعري برافراشته در ظل عاطفت و حمايت 
آن حضرت آرام يافت و الحق در آن اوقات اشعار رنگين از طبعش سرزده 
مستعدان و خوش طبعان را مستفيد مي ساخت و چندين قصيده متين و 
ــين به نام آن اميرزاده عظيم الشأن در سلک نظم كشيده به  غزليات دلنش
يادگار گذاشت، اما چون گاهي با آن حضرت به واسطه سعت مشرب به 
شرب مدام مشغولي مي نمود و در اثناي گزارش سخن بعضي حكايات و 
لطايف كه درباره اكابر و سالطين نبايد گفت به سبب عادت ذاتي و طبيعت 
جبلي بر زبانش جاري مي شد،  گويند خاطر عاطر پدر عالي گهرش علي 
خان ميرزا از وي رنجيده و چند تن از تركمانان خونخوار به دفع وي نامزد 
فرمود، القصه چون موالنا حاتم اين خبر وحشت اثر شنيده هيبت عظيم 
در دلش راه يافت و با وجود الطاف بي غايت آن اميرزاده، از بي اعتباري 
تركان هراسان شده روي از مالزمت ميرزاي مشاراليه برتافت و آن اميرزاده 
جليل القدر جناب فصاحت شعاري را به چند كس از مالزمان خود سپرده 

به كاشان فرستاد.

مدير عامل شركت آبفا كاشان: 
مصرف آب شهروندان کاشانی

 5 درصد کاهش يافت 
ــركت آبفای كاشان گفت: با گذشت20 روز از اجرای  مدير عامل ش
قانون هدفمند كردن يارانه ها مصرف آب شهروندان اين شهرستان 
5 درصد كاهش يافت. ابوالفضل صدرائيه در گفتگو با ايسنا، اظهار 
ــط كاشانی ها تا 10  ــود مصرف آب توس ــت: پيش بينی می ش داش

درصد هم كاهش پيدا كند. 
ــه يكی از هدف هاي  ــه صرفه جويی و ارزش آب ب ــاره ب وی با اش
ــازی يارانه ها افزود: ضريب تعديل آب  اصلی در بحث هدفمند س
ــاس آمايش جغرافيايی، كيفيت آب و شرايط استحصال آن در  بر اس
ــده است. صدرائيه با اشاره به پلكانی شدن  هر منطقه ای تعريف ش
ــبه قيمت آب  ــه تعرفه های ميزان مصرف و محاس ــات 10 گان طبق
ــهرهای قمصر، نياسر، برزک،  تصريح كرد: ضريب تعديل آب در ش
ــتان كاشان  85 درصد  و  ــكات و جوشقان كامو ازتوابع شهرس مش
برای شهرهای نوش آباد، سفيد شهر و ابوزيد آباد از توابع شهرستان 

آران و بيدگل 72 درصد است. 
ــاره به  كاهش 30 درصدی  ــان  با اش ــركت آبفا كاش مديرعامل ش
نرخ خدمات متفرقه آبفا در راستای سياست های دولت خدمتگذار 
ــون يارانه ها  ــازی قان ــت محور از زمان اجرای هدفمند س و عدال
گفت: تغيير مكان وسايل اندازه گيری)كنتور(، خدمات قطع و وصل 
ــت. صدرائيه  ــتعالم از جمله اين خدمات متفرقه اس ــعاب و اس انش
تصريح كرد: با اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها ميانگين قيمت 
آب برای هر مترمكعب به گونه ای است كه با توجه به رفتار مصرفی 
ــعابات خانگی با  ــال حاضر، 85 درصد از انش ــتركان در ح آب مش
افزايش حداكثر 30 هزار ريالی رو به رو خواهند شد كه اين افزايش 
ــر نفر كمتر از 8 هزار ريال  ــه در يک خانوار 4 نفره به ازای ه  هزين

است. 
ــزار ريالی  ــوع يارانه 445 ه ــت: دو درصد از مجم ــان داش وی بي
ــه در واقع قيمت  ــت ك ــده اس پرداختی برای آب در نظر گرفته ش
ــت. وی تصريح  ــته اس آب و تعرفه های آن كمترين افزايش را داش
ــی از افزايش قيمت به صندوق هدفمند  كرد: 70 درصد درآمد ناش
ــم برای تعمير  ــود و 30 درصد آن ه ــه ها واريزمی ش ــازی ياران س
ــتفاده خواهد شد. صدرائيه  ــوده آب اس ــبكه های فرس و اصالح ش
ــهروندان در مديريت مصرف و نهادينه سازی  با تأكيد همكاری ش
فرهنگ مصرف بهينه افزود: در اين طرح دولت طی يک برنامه پنج 
ــيب ماليم و تدريجی آب را به قيمت واقعی خود  ــاله با يک ش س

می رساند. 

اعزام بيش از 800 نفر دانش آموزان 
كاشاني به منطقه هاي جنگي

زاينده رود 
ــاي دفاع مقدس،  ــنايي دانش آموزان با ارزش ه ــه منظور آش ب
بيش از هشتصد نفر از دانش آموزان پايه دوم متوسطه از منطقه هاي 
جنگي جنوب بازديد مي كنند. سرهنگ ابوالفضل وحيدي گفت: اين 
عزيزان طي دو مرحله در تاريخ هاي 8 و 14 اسفندماه از منطقه  هاي 
ــلمچه، خرمشهر، فاو و  هويزه در طول 3 روز  عملياتي دهالويه، ش
بازديد خواهند كرد. الزم به ذكر است راويان خاص اطالعات الزم 
پيرامون عمليات هاي دفاع مقدس و نقش معنوي شهدا را براي اين 

عزيزان بازگو خواهندكرد.

توزيع روزانه 1/2 ميليون ليتر 
سوخت در كاشان

مسئول حراست شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ناحيه كاشان از 
توزيع روزانه يک ميليون و 200 ليتر سوخت در اين شهرستان خبر داد. 
ــيدجواد حسيني در نشست ستاد تسهيالت سفر  به گزارش فارس، س
نوروزي اين شهرستان گفت: 65 درصد از اين ميزان در بخش حمل و 
نقل مصرف مي شود. وي با اشاره به افزايش حدود 30 درصدي مصرف 
ــبت به فصول ديگر سال پيش بيني كرد: با  ــوخت در ايام نوروز نس س
توجه به افزايش ميزان ورود گردشگر به كاشان در نوروز آينده بر ميزان 

مصرف سوخت نيز افزوده مي شود. 
ــان 27 مورد  ــي.ان.جي را در كاش ــوخت س وي تعداد جايگاه هاي س
ــازي يارانه ها  ــرد: با توجه به اجراي طرح هدفمندس ــر و تصريح ك ذك
ــاني  ــت به منظور خدمات رس ــرخ گاز مايع ضروري اس ــش ن و افزاي
ــهميه شهرستان در اين زمينه افزايش   مطلوب تر به مهمانان نوروزي س

يابد. 
ــتاندار و فرماندار كاشان نيز در اين  معاون سياسي اجتماعي معاون اس
نشست گفت: با توجه به هويت مذهبي اين شهرستان توجه به بعد ديني 
و شرعي در برنامه هاي ستاد نوروزي اجتناب ناپذير و الزم است. محمد 
رضوان نژاد با اشاره به تبليغات گسترده دشمن براي مقابله با ارزش هاي 
فرهنگي ملت ايران اضافه كرد: اگر تذكرهای مقام معظم رهبري در زمينه 
ــازندگي مورد توجه قرار مي گرفت دوران  تهاجم فرهنگي در زمان س
اصالحات روي كار نمي آمد و امروز با ناتواني فرهنگي روبه رو نبوديم. 

 برگزاري نشست تخصصي 
نانوتكنولوژي و سلولهاي بنيادي 

در كاشان 
نخستين نشست نانوتكنولوژي و سلولهاي بنيادي ويژه طالب و روحانيون 
ــالن عالمه وحيد بهبهاني حوزه علميه آيت اله يثربي اين  كاشان در س
شهرستان برگزار شد. به گزارش ايرنا،  رئيس انجمن استعدادهاي برتر 
ــت: حوزه ها در ترويج علوم و فنون  ــت اظهار داش ايران در اين نشس
جديد كشور نقش بسيار مهمي داشته و مي توانند با آموزش و ترويج آن 
بيشتر به پيشبرد هدف هاي نظام كمک كنند. صفدر زارع حسين آبادي 
افزود: تعامل دين و حوزه هاي علوم ديني با توجه به مسايل شرعي و 
اخالقي كه در اين علوم با آن برخورد مي شود، نقشي انكار نشدني در 
توسعه و پيشرفت اين علوم در يک كشور اسالمي دارد. وي همچنين،  
ــاي تخصصي براي  ــت ه ــاره به اينكه برگزاري همايش و نشس با اش
ــناخت دقيق تر خصوصيت هاي تكنولوژي نانو و آشنايي با قابليت  ش
ــيار تأثيرگذار است، افزود: اين نشست ها  مي تواند عالوه  هاي آن بس
بر ترويج فناوري هاي نوين، تلنگري هر چند كوچک به بحث تحقيق 
و تفحص در حوزه هاي علميه وارد كند. وي، مهم ترين مزيت توجه به 
علوم جديد و به ويژه نانوتكنولوژي و سلول هاي بنيادي را خدمت به 
بشريت بيان كرد و گفت: به كارگيري فناوري هاي جديد توانايي واقعي 
 ايرانيان را به همه جهانيان ثابت مي كند. مديرحوزه علميه آيت اله يثربي 
ــد يكي از  ــالب با علوم جدي ــران و برادران ط ــناي خواه ــت:  آش گف

ضرورت هاي حوزه هاي علميه است.

برگزاري دوره تربيت و تعالي 
سربازان وظيفه در كاشان

 
محمدباقر خندان

ــي سربازان وظيفه  ــطح بصيرت اعتقادي سياس به منظور ارتقاي س
ــان  ــيج كاش دومين دوره تربيت و تعالي آنان در ناحيه مقاومت بس
ــه با موضوع هاي  آغاز گرديد. در اين دوره دو هفته اي طي 24 جلس
ــي و مشاوره  ــائل اخالقي، اعتقادي، احكام قرآن و نماز، سياس مس
آشنا مي شوند. سرهنگ احمد مستوفي نيا مسئول تربيت و آ موزش 
ــن دوره به عنوان   ــان گفت: اي ــي فقيه در ناحيه كاش ــي ول نمايندگ

آموزش حين خدمت سربازان محسوب مي گردد.

افتتاح كانون بسيج اصناف 
در كاشان

زاينده رود 
در راستاي فعاليت هاي بسيج در قشرهاي مختلف و به منظور 
ــجام با حضور فرماندهي ناحيه  ــازماندهي و حفظ و انس جذب، س
ــيج كاشان كانون بسيج اصناف در كاشان افتتاح گرديد.  مقاومت بس
ــعه  ــته و در آينده در اصناف مختلف توس ــن كانون 4 پايگاه داش اي
ــرهنگ علي اصغر  ــتري پيدا خواهد نمود.فرماندهي كاشان س بيش
جوادي مقدم را به عنوان مسئول كانون بسيج اصناف معرفی نموده 
ــتر براي بسيجيان و در صحنه حضور داشتن  و آرزوي موفقيت بيش

آنان و همچنين باال بردن بصيرت و بينش تأكيد نمودند.

شهرداري كاشان برگزار كرد:
برگزاري 61 دوره آموزشي افزايش 

مهارت كاركنان
زاينده رود 

ــان از برگزاري 61 دوره  ــهرداري كاش مدير طرح و برنامه ش
ــهرداري از  ــارت كاركنان اين ش ــور افزايش مه ــه منظ ــي ب آموزش
ــال تاكنون خبر داد.مهندس سيدمرتضي حسيني گفت:  ابتداي امس
ــهرداري و خدمات رساني بهتر و بيشتر به  ارتقاي دانش كاركنان ش
شهروندان از ديگر هدف هاي برگزاري اين دوره ها است.وي افزود: 
ــازي يارانه ها بر بودجه  ــي تأثير هدفمندس برگزاري كارگاه آموزش
ــهرداري ها، دوره هاي آموزشي مديريت صنايع و مشاغل مزاحم،  ش
ــهري مدرن،  ــتارگاه، آموزش تخصصي IT، اقتصاد ش مديريت كش
ــيمي حريق، همايش ماليه  ــيوه هاي صحيح روابط خانوادگي،  ش ش
ــهرداري با محوريت مشكالت و راهكارها، كنفرانس بين المللي  ش
ــمينار مديريت كاربردي پروژه  ــازي لرزه اي، برگزاري س مقاوم س
ــزاري دوره هاي  ــه و زمان و همچنين برگ ــا رويكرد كاهش هزين ب

آموزشي فرهنگي هنري از جمله اين آموزش ها مي باشد.
ــت كار،  ــان كرد: فنون تصميم گيري، ايمني و بهداش وي خاطرنش
ــازي  ــوع، همايش ملي بهس ــداري و تكريم ارباب رج ــتري م مش
ــكونت گاه هاي  ــوده و س ــي- فرس ــاي تاريخ ــي بافت ه و بازآفرين
ــي و فروش  ــت بازارياب ــل پايدار، مديري ــل و نق ــمي، حم غيررس
ــكوني، دوره آموزشي مديريت بحران،  پروژه هاي ساختماني و مس
ــهرها و قانون برگزاري  ــم و گردشگري در توسعه ش نقش توريس

مناقصات را از ديگر كالس هاي آموزشي طي سال جاري است.

گشتی دراخباربزرگان کاشان

زاينده رود 
ــان در گفتگو با  ــهردار كاش ش
ــگ و تمدن ديرينه  زاينده رود فرهن
ــان را اليق عمران  ــه كاش و بلندمرتب
ــی روزافزون و بيش از پيش   و  آبادان

دانست. 
ــت:  ــدرس زاده اظهار داش ــعيد م س
ــان به علت موقعيت  شهرستان كاش
ــا توجه به  ــاص و ب ــی خ جغرافياي
ــی،  اجتماعی، فرهنگی  قدمت تاريخ
ــانی  ــوردار از نيروی انس  آن و برخ
ــتن  داش و  ــن  متدي و  ــص  متخص
ــی  ــته فرهنگ ــخصيت های برجس ش
ــاعدی را برای توسعه  زمينه های مس
ــته  ــهری فراهم و مهيا داش آينده ش

است. 
ــهرداری به عنوان  ــه داد: ش وی ادام

ــادی مردمی و متكی به تعامل مردم  نه
ــه  ــترده ای را در زمين ــای گس اقدام ه
ارتقاء سطح و گسترش خدمات شهری 
ــتای هدف های مقدس نظام و  در راس
ــتفاده از  برنامه ريزی های مدرن با اس
تكنولوژی و ابزار روز به منصه ظهور 

رسانده است.
ــعيد مدرس زاده با اشاره به فرامين  س
ــر ارائه  ــری مبنی ب ــم رهب ــام معظ مق
شفافيت در مديريت و بيان عملكردها 
ــون  ــاده 71 قان ــی م ــن بازخوان ضم
شهرداری ها به تشريح ادامه فعاليت ها 
ــرد  ــاخص در عملك ــای ش و پروژه ه
ــت 89 در  ــه منتهی به ارديبهش 6 ماه

شهرداری كاشان پرداخت:
ــوله  ــل فعاليت های اجرايی س  تكمي
ورزشی فين بزرگ در شاهزاده هادی 

رو به روی مدرسه امير كبير
ــانی  ــاختمان آتش نش ــداث س  اح
ــان در خيابان غياث الدين  جديد كاش

رو به روی توغ شيخ رضا
 ساخت اتاقک های تأسيساتی سوله 
ورزشی خيابان كارگر و نصب دستگاه 

اكونوپک
ــتی پارک  ــرويس بهداش  احداث س

ناژوان
ــه پارک  ــه و بوف ــداث نمازخان  اح

بزرگ شهر
ــفالت بلوار مال صدرا و پياده رو   آس

سازی خيابان مدرس و خاندايی
در  ــتی  بهداش ــرويس  س ــاد  ايج  

فرهنگسرای مهر
ــهيد واجدی و  ــازی بلوار ش  راهس
ــازی  ــدان نوش آباد به همراه راهس مي

خيابان  صادق اصفهانی
ــازی در رمپ پل دفاع  ــه راهس  ادام
ــوار  ــت و بل ــان طبيع ــدس، خياب مق

اميركبير
ورودی  ــازی  راهس و  ــض  تعري  
ــه 24 متری بهار  ــاد و نيز كوچ طاهرآب

در بلوار امير كبير
 تعريض بلوار بوستان در ناجی آباد 
و راهسازی بلوار زيتون در ورودی ها

ــال طاهر  ــازی زمين فوتب ــاده س  آم
ــازی بخشی از بلوار مال  آباد و زير س

صدرا
 احداث ميدان ورودی بلوار معمار و 

مادر از طرف قطب راوندی
ــرقی بلوار ساحلی و   احداث باند ش
ــازی محوطه جنب  زيرسازی و راهس

پارک مال فتح ا...
 راهسازی كوچه رمضانپور در ميدان 
ــه معراج 42 در  ــن و كوچ 12 فروردي

خيابان نطنز
 خريد تجهيزات ترافيكی موردنياز و 

خط كشی محوری معابر
ــی و  ــای راهنماي ــب عالمت ه  نص
رانندگی و حذف عوامل بروز تصادف 

ــزات ترافيكی به ارزش 339  كه تجهي
ميليون ريال، انجام عمليات خط كشی 
ــال و نصب  ــار 324 ميليون ري با اعتب
ــل خطر با  ــذف عوام ــا و ح عالمت ه
ــده  ــار 800 ميليون ريال انجام ش اعتب
ــت و طی آن نصب تابلوهای الزم،  اس
ــذاری، احداث  ــدول گ ــی و ج طراح
ــيكلت، 89 كيلومتر  پاركينگ موتورس
ــرد ترافيكی،  ــگ س ــی با رن خط كش
ــام گرفته  ــرعت گير و... انج  نصب س

است.
ــب پانل های دروازه ای   خريد و نص
ــای پيش آگهی با اعتبار هزار  و تابلوه

ميليون ريال.
 اصالح هندسی تقاطع ها و نگهداری 

از عالمت ها و تجهيزات ترافيكی
 ساخت پارک آموزش ترافيک همراه 
ــاوره و  با برنامه ريزی و جانمايی، مش
ــازی  ــد تجهيزات الزم و آماده س خري
ــت عمرانی  ــرای اجرای معاون طرح ب

شهرداری كاشان
ــا و  ــی خودروه ــه فن ــام معاين  انج
ــی  ــای عمران ــی پروژه ه ــن ايمن  تأمي

شهرداری
ــاز اول پروژه های تأثيرگذار   تهيه ف

در حمل و نقل شهری
ــی و  ــهيد روح ــره ش ــداث مقب  اح
ــجد  ــردر مس ــت س ــازی و مرم بازس

ميانچال

ــيخ و  ــازی گذر ش  مرمت و بهس
ــدا..  محور در باغ در ميدان قاضی اس

و خيابان فاضل نراقی
ــت  ــكاری جه ــاعدت و هم  مس
ساماندهی و بازسازی گذر چهارباغ 

فين بزرگ
ــازی گذر در فين و   مرمت و بازس

بهسازی محور علوی
 مرمت و گچبری خانه های تاريخی 
)طباطبائی ها( و مرمت خانه تاريخی 

قرائتی ها
ــازی گذر تبريزی ها   مرمت و بهس
ــه ديوارهای  ــی ب ــتحكام بخش و اس

شهرداری مركزی
ــذر  ــازی گ ــر و نوس ــع خط  رف
ــاز و رفع خطر و  ــه در بلوار نم محل
 تعريض گذر چاله عدسی در خيابان 

قاضی اسدا...
ــبز پارک آزادگان   طراحی فضای س
ــبز پارک زينبيه و  و طراحی فضای س

پارک جوان ناجی آباد
ــرای  ــی ضلع غربی فرهنگس  طراح

مهر و نرده گذاری شهرداری راوند
 طراحی بركه ماهيگيری پارک الله و 
ــی نرده پل پارک ترافيک و نرده  طراح

گذاری محوطه سوله كارگر
ــتان، نمازخانه   طراحی ميدان بهارس
ــرآورد پارک  ــره و ب ــارک الله و مت پ

آزادگان
ــان 16 متری  ــرآورد خياب ــره و ب  مت

ابريشمی و بلوار خاندايی
ــوله ترمينال، پارک   متره و برآورد س
ــازی رودخانه هيأت  جوان و ديوارس

امناء
 ترسيم ديتال های درخواستی ناظران 

عمرانی و ترسيم برداشت گذر شيخ
 ترسيم جزييات اجرائی رودخانه ها 

و مسيل های شهر كاشان
ــازی  ــه های مقاوم س ــيم نقش  ترس

سرويس شاهزاده قاسم
 ترسيم نقشه های اجرايی موتورخانه 
ــاختمان ناحيه 3 در  ــه و س ــارک الل پ

خيابان غياث الدين
ــر  ــل زي ــی پ ــه اجراي ــيم نقش  ترس
ــل بلوار  ــهرک 22 بهمن و پ ــذر ش  گ

گلستان

شهرستان )ویژه کاشان(
شهردار کاشان:

فرهنگ و تمدني ديرينه و بلندمرتبه، كاشان را اليق آباداني 
روزافزون مي كند

مدير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ــان  ــان از تأييد فاز اول باغ تاريخي فين كاش كاش
ــط  ــار جهاني توس ــت آث ــت در فهرس ــراي ثب ب
ــكو خبر داد. حسين يزدانمهر  با  كارشناسان يونس
اشاره به سفر پيشين كارشناسان يونسكو به كاشان 

براي بازديد باغ فين، اظهارداشت:  اين كارشناسان 
ــت آثارجهاني بودن اين  مرحله نخست در فهرس
باغ تاريخي را تأييد كرده اند. وي باغ فين كاشان 
ــتين و مهم ترين باغ ايراني براي  را به عنوان نخس
ــت ميراث جهاني برشمرد و گفت:  ثبت در فهرس

ــت نهايي كارشناسان فهرست  اميدواريم در نشس
ــه تأييد  ــاغ تاريخي نيز ب ــن ب ــراث جهاني اي مي
ــد. وي تأكيد كرد:  باغ تاريخي فين  ــكو برس يونس
كاشان با مساحتي حدود 24 هزار مترمربع يكي از 

زيباترين باغهاي ايراني است. 

ــمه  ــان و در مجاورت چش اين باغ در جنوب كاش
ــاحت 23700 مترمربع قرار دارد.  ــليمانيه به مس س
شامل مجموعه های سردر و برج و بارو، شترگلوی 
صفوی، شترگلوی قاجاری، حمام كوچک و حمام 
ــلطنتی، بنای كريم خانی، اتاق شاه نشين و موزه  س

می باشد.
ــه دوره های  ــن دارد متعلق ب ــه در باغ في آثاری ك
ــالمی به ويژه دوران سالطين صفويه می باشد.  اس
ليكن قدمت و تاريخ و سرگذشت اين باغ هم زمان 

با جاری شدن »چشمه سليمانيه« است.
در »تاريخ قم« آمده است:

ــيد احداث  ــای فين به امر جمش ــا و كاريزه »بناه
گرديده است.«

در كتاب »آثار تاريخی كاشان و نطنز« آمده است:
ــبت  ــاهان آل بويه نس ــداث باغ فين را به پادش اح
ــد. در عهد ايلخانان مغول نيز عمارات كهنه  داده ان
ــت.  ــده اس ــازی و بر آبادانی آن افزوده ش آن نوس
ــايكس« در سفرنامه خود از باغ فين  »سرپرستی س

چنين ياد می كند:
»در كاشان از باغ معروف فين كه نمونه كامل باغات 
ــره زيبای آن لذت  ــت ديدن كرده از منظ ايران اس
ــددی دارد و  ــم. اين باغ كاج های متع وافری بردي
ــی های  ــای آن آب صاف از روی كاش در جويباره
ــهر است جاری  ــنگی كه باعث اشتهار اين ش قش

می باشد.«
»كنت دوگبينو« می افزايد:

»نظير اين باغ مصفا را كمتر جايی ديده ام، نهرهای 
ــوض و جدول های  ــفاف آن در ح آب صاف و ش
ــد و با منظره فريبنده جريان  الجوردی موج می زن

ــای  ــی از حوض ه ــطح يك دارد. در س
ــی های رنگارنگ  ــه با كاش كم عمق ك
ــده جست و خيز  ــته مزين ش و برجس
ــايی  ماهی های قرمز رنگ، منظره تماش

داشت. 
ــدد ديگر كه  ــن حوض های متع همچني
اشكال و ابعاد مختلف دارند درخت های 
انبوه بر فضای وسيع باغ سايه مطبوعی 
افكنده و حاشيه خيابان هايش با گل های 
ــده در مركز باغ  ــيده ش رنگارنگ پوش
ــمان  ــر به آس ــاختمان بلند بااليی س س
ــی«  ــه آن را »كاله فرنگ ــته ك برافراش
ــل آن عمارت  ــد. در ضلع مقاب می گوين

اندرونی و حرمسرا می باشد. 
ــن و اندوه بار  ــت كه يک فاجعه خوني در اينجاس
ــه در تاريخ ملل جهان و به خصوص  روی داده ك

اقوام آسيايی بی نظير می باشد.«
ــكوفايی باغ فين در دوره سالطين  دوران اوج و ش
ــال 909 هجری قمری  ــد كه در س صفويه می باش
ــان،  ــماعيل صفوی به كاش ــاه اس ــگام ورود ش هن
ــه  ــلطنت او ك ــن های دوران س ــن جش بزرگ تري
ــكوه دربارهای پادشاهان  نموداری از عظمت و ش
ــمه فين و با حضور  ــتانی ايران بود در سرچش باس
اجتماع بزرگی از بزرگان و سران و مردم كاشان برپا 
گرديده است. اين باغ مصفا محل اسكان و پذيرايی 
پادشاهان صفوی و قاجاريه بوده به خصوص شاه 
ــان داشته و در  عباس اول كه عالقه خاصی به كاش
ــان در اين محل اقامت گزيده  چندين سفر به كاش

است.
ــه ويژه  ــدد ب ــای متع ــر زلزله ه ــاغ در اث ــن ب اي
ــب  تخري  1192 و   982 ــال های  س ــه  زلزل
ــت گرديده  ــازی و مرم ــاره بازس ــده ولی دوب ش
ــده  ــر آن افزوده ش ــمتی ب ــار نيز قس ــت هر ب  اس

است. 
قبل از ورود به باغ فين سردر دو طبقه ای را مالحظه 
می نماييد كه با پنجره های مشبک عالی تزيين يافته 
است هنگام ورود يک هشتی وجود دارد كه از دو 
طرف به محوطه باغ راه دارد. در محوطه باغ عالوه 
ــاختمان دو  ــر درختان و گل ها و آبنماها يک س ب
طبقه معروف به »شترگلوی شاه عباسی« قرار دارد.

»در وسط آن باغ، حوضخانه و شترگلويی ملوكانه، 
ــتمل بر عمارات تحتانی و فوقانی برپا داشته و  مش

حجاری ها از سنگ های مرمر و نقاشی های مانی و 
ــيم آن استادان چرب  آزر به كار برده و در مرتبه س
ــت كامل با چوب و آهن دستی عمارت »كاله  دس
فرنگی« طراز نموده كه در كمال ارتفاع، جالسين آن 
ــان و كل توابع، الی دريای نمک و  تمام فين و كاش
ــا كنند و اصل آن حوضخانه در  سياه كوه را تماش
ــار و خيابان های  چهار طرف به حوض های سرش
مشجر به اشجار سرو و چنار، نگاه می كند كه الحق 
ــجاری به آن طراوت  ــی به آن پاكی و صفا و اش آب
ــتانی به اين نظم و  ــبزی و آراستگی و سروس و س
ــتگی كه هر يک سر به فلک كشيده در تمام  پيراس
ــرف است به درياچه بزرگ و  ربع مسكون كه مش
ــت به خيابانی عريض و طوالنی و  ــرف اس آن مش
ــت الی پای  ــط آن خيابان روان اس جدولی از وس

عمارت سردر آن باغ.«
اثر تاريخی ديگری كه در باغ فين است »شترگلوی 
ــف آن آمده  ــت كه در توصي ــاهی« اس فتحعلی ش

است:
ــاختمان اين بنا عالوه بر حوضخانه چهارطاقی  »س
ــيله  ــرريز آن به وس ــی كه آب س با حوض جوش
ــی از وسط خيابان های باغ جريان  سه جدول كاش
می يابد مشتمل است به صفه وسيع و سرپوشيده با 
چهار ايوان شاه نشين كه در سابق كف همه آنها از 
تخته سنگ های بزرگ مرمر فرش شده بود و جلو 
شاه نشين مشرف به حوض جوش دست اندازی از 
ــنگ مرمر حجاری شده زيبايی ساخته بودند كه  س
ــته آب طالكاری اين  ــان نقش و نگار برجس در مي

بيت، به خط نستعليق نقر و نگاشته شده بود:
اين دستگه شاه جهان است

                           عشرتگه خسرو زمان است
ــر ازاره های  ــنگ های مرم ــن روی تخته س همچني
اطراف صفه با قلم آب طال به طور برجسته نقاشی 
و مزين شده بود روی هر يک از طاقچه های فوقانی 
درگاه ها، تصوير و نام و نشان و القاب يكی از پسران 
خاقان را در لباس های بلند و مخصوص درباری با 
ــان نقاشی خوش آب و  تجهيزات معمولی خودش
نگارهای گوناگون هندسی و افسانه ای تزيين يافته 
كه برخی از گوشه های آن هنوز نمودار می باشد.« 
بزرگ ترين رويدادهايی كه در اين باغ اتفاق افتاده 
ــاه اسماعيل و شاه  ــت می توان از تاج گذاری ش اس
ــرزا محمدتقی خان اميركبير  ــاس دوم و قتل مي  عب

نام برد.

مديرميراث فرهنگي کاشان: 
فازاول باغ فين کاشان براي ثبت درفهرست جهاني به تاييد يونسكو رسيد 

باغ فين
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ويژه حج و زيارت

باصلوات برمحمد و آل محمد )ص(
ــتان اصفهان با استعانت از درگاه خداوند  مديريت حج و زيارت اس

متعال به استحضار  شهروندان ارجمند استان می رساند:
ــوم  ــرف به ياری خدا از دهه س  اعزام متقاضيان دارای اولويت تش

بهمن ماه سال 1389 آغاز و تا مردادماه 1390  ادامه خواهد شد.
ــرف در سالجاری  دعوت  ــرايط تش  لذا از كليه متقاضيان واجد ش
بعمل می آيد باتوجه و رعايت دقيق نكات قيد شده در اين اطالعيه 
ــورخ 89/10/26  و تا تكميل  ــنبه م ــح روزيک ش ــاعت 8 صب ازس
ظرفيت هر يک از كاروانها و حداكثر تا روز دوشنبه مورخ89/11/4   
به كارگزاران مجاز كه فهرست و مشخصات آنها در همين روزنامه 

به چاپ رسيده است مراجعه و اقدامات الزم بعمل آورند.
ــدگان در كاروانها در هر  ــزام ثبت نام ش ــرف و اع تذكر مهم:  تش
ــفارت دولت  ــع رواديد از طرف س ــوط به صدور به موق ــان من زم
ــروز هرگونه موارد  ــد و در صورت ب ــتان در ايران  می باش  عربس
ــده تأخير و يا عدم انجام پرواز، مسئوليتی متوجه حج  پيش بينی نش

و زيارت  نمی باشد.
الف( مشمولين تشرف: 

ــنوات 1363  ــه دارندگان قبوض بانک ملی ثبت نامی در س 1- كلي
ــرف  ــه تاكنون به هر دليلی مش ــا 1386/1/5 ك – 1376- 1382- ت
ــناد بعداز 1386/1/5 چنانچه با مجوز دفتر حج و  ــده اند و )اس نش

زيارت استان  صادر و توسط بانک ظهر نويسی شده باشد(
ــدگان اولويت های  1 تا 180 بانک ملت كه در ثبت نام     2- دارن
ــال 1387 شركت نموده و كارت ثبت نام دارای اعتبار را  عمومی س

در دست دارند.
تبصره:  متقاضيان به منظور اطالع از اولويت های تشرف سندهای 
ــک ملت به آدرس ــايت بان ــک ملت می توانند با مراجعه به س  بان
 www.bankmellat.ir   و يا مراجعه به شعب مربوطه وياتماس 
ــات مردمی بانک ملت( و  ــماره تلفن 1556 )دفتر مركزارتباط با ش
ــماره  ــماره ثبت نام خود به مركز پيام بانک ملت به ش ــال ش يا ارس

300034 )از طريق پيامک( از اولويت تشرف خود باخبر شوند.
ــالهای  قبل اقدام به  ــه افراد بندهای  فوق الذكر كه درس     3- كلي
ــده ا  ــرف نش ثبت نام نزد كارگزاران مجاز نموده ولی به علتی مش
ــازمان يا  ــركتهای مجاز از طرف س ــد و وجوه آنان نزد يكی از ش ن
ــند)منوط به اينكه قبل از مراجعه به  ــتانكار می باش بانک بوده و بس
ــبت به اخذ تأييديه  از دفاتر حج و زيارت در استان  كارگزاران نس

اقدام و قبض خود را درشعب بانک پايدار نمايند(
ب( نحوه پذيرش وثبت نام )رزرواسيون اوليه (

ــرايط با مراجعه  الف(ذخيره رزرو اوليه: در ابتدا متقاضی و اجد الش

ــكونت خود مراجعه و با ارائه  به يكی از كارگزاران  مجاز محل س
ــبت به انتخاب و رزرواسيون در يكی از گروه های  مدارک الزم نس
ــوده و در انتها برگه انجام  ــتان خود اقدام نم ــی  عمره شهرس اعزام
ــروازی مربوط  به  ــخصات گروه پ ــيون اوليه را حاوی مش رزرواس
ــانی كارگزار عامل )مقصد ( و كد پيگيری دريافت  همراه نام و نش

نمايد.
تذكر 1:  هريک از كارگزاران پس از انجام ثبت نام اوليه )رزرواسيون 
ــيون برای زائر )انفرادی يا گروهی ( صادر و  ( برگه انجام رزرواس

به زائران تحويل می نمايند.  
ــتی مندرجات برگه را مطالعه و در  ــر 2:  هريک از زائران بايس تذك
مهلت مقرر برای قطعی نمودن ثبت نام به كارگزار مقصد  )عامل ( 

مراجعه نمايند و برگه واريز هزينه سفر دريافت می نمايند.
ــيون اوليه و  تذكر 3:  مبلغ  دريافتی از هر زائر جهت انجام رزرواس

صدور رسيد مبلغ20000  )بيست هزار ريال( خواهد بود.
ــود و همراهان  درجه اول  ــر زائر ميتواند فقط برای خ ــر 4:  ه تذك
ــر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر( جا رزرو كند و هريک  )همس
ــوبين ديگر ايشان بايد شخصًا جهت ثبت نام حضور يافته و  از منس

با رعايت نوبت در صف و شرايط الزم نامنويسی نمايند.
 تذكر 5:  دارندگان قبوض بانک ملی كه سيستم در تأييد اطالعات 

آنان اعالم مغايرت نمايد 
می بايست قبل از مراجعه به كارگزار مقصد  حتمًا به يكی از شعب 

بانک ملی  مراجعه و رفع مغايرت نمايند.
ب( ثبت نام قطعی:

ــت  هريک از مقتاضيان  ــيون اوليه الزم اس     بعد از انجام رزرواس
ــيون با ارائه اصل و  ــده در برگه رزرواس ظرف مدت زمان تعيين ش
ــاره شده ذيل جهت ثبت نام قطعی  فتوكپی مدارک  مورد نياز و اش
به كارگزار عامل  )مقصد( مراجعه و نسبت به دريافت قبض هزينه 
ــاعت( اقدام  ــفر و واريز آن در مهلت مقرر )72س ــه التفاوت س ماب
ــی  در مهلت مقرر ثبت  ــورت عدم مراجعه متقاض ــد و در ص نماين
نام اوليه وی به صورت خودكار از سامانه  ثبت نام حذف  خواهد 

شد.
ــه در كارگزار مقدماتی  ــدارک مورد نياز اوليه جهت ثبت نام اولي م

)مبداء( جهت رزرواسيون:
   1- اصل و تصوير قبض سپرده گذاری  بانک ملی يا كارت ثبت 

نام بانک ملت 
   2- اصل وتصوير كارت ملی يا شماره ملی 

   3- اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه 
ــناد  ــتن اصل وتصوير صلحنامه برای دارندگان اس    4- همراه داش

انتقالی بانک ملی 
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام قطعی در كارگزار عامل )مقصد(:

   1- برگه رزرواسيون اوليه ممهور به مهر كارگزار مقدماتی 
ــه )بانک ملی ( يا  ــپرده گذاری  اولي ــل وتصوير قبض س    2- اص

كارت ثبت نام بانک ملت 
ــل مدرک معتبر  ــنامه )ارائه اص ــل و فتوكپی  كامل شناس    3- اص
زوجيت شامل: شناسنامه يا عقدنامه برای افرادی كه با همسرانشان 

در كاروان ثبت نام می نمايند(  
   4-  اصل و فتوكپی كارت ملی  يا شماره ملی

ــه و مدارک انتقالی برای  ــتن اصل وكپی  صلحنام    5- همراه داش
ــناد انتقالی از بهمن 1387  ــناد انتقالی  بانک ملی )اس ــدگان اس دارن
ــند تغيير يافته  ــی از دفاتر زيارتی  به ثبت و س ــه بعد بايد در يك ب

باشد(.
   6- داشتن گذرنامه معتبر با حداقل 7 ماه اعتبار از تاريخ پرواز.

ــام در پروازهای  ماه  ــم :  ارائه اصل گذرنامه برای ثبت ن ــر مه تذك
نخست عمليات عمره  الزامی

می باشد. )پروازهای 89/11/29 لغايت 89/12/29(
ــفيد ترجيحًا همانند  ــک قطعه عكس 6 × 4 رنگی زمينه س    7- ي
ــه و تعداد 3 قطعه عكس4 × 3    ــس گذرنامه از صاحب گذرنام عك

جديد  از كليه زائران ثبت نام شده.
 توضيحات مهم: 

1- تشرف معتمرين با گذرنامه بين المللی  خواهد بود.
ــده زائران خواهد  ــور به عه ــت  عوارض خروج از كش 2- پرداخ

بود.
ــيون به عهده  ــكی و  واكسيناس ــت هزينه معاينات پزش  3- پرداخ

زائران خواهد بود.
ــر( كه در زمان  4- اخذ گذرنامه انفرادی برای )فرزندان دختر و پس

پرواز  17 سال تمام داشته باشند الزامی است.
ــش ظرفيت كاروانها وجود ندارد   ــه به اينكه امكان افزاي 5 - باتوج
ــاير افرادی كه تمايل  بنابراين متقاضيان جهت خود و همراهان و س
ــرف شوند و اولويت تشرف دارند باهم ثبت نام و  دارند با هم مش

رزرواسيون انجام دهند.
ــمولين وظيفه عمومی  و پرسنل نيروهای  6- خروج از كشور  مش
ــلح تابع مقررات مربوطه خواهد بود از اين جهت ثبت نام آنان  مس
در پروازهای  يک ماه نخست عمليات عمره منوط به ارائه گذرنامه 

معتبر و يا دارای اجازه خروج از كشور خواهد بود.
ــی بعد از ثبت نام  ــن كارگزار عامل و متقاض ــاد قرارداد بي 7- انعق

قطعی  ضروری می باشد.

ــرف كه بخش اصلی  آن شامل  ــفر مشمولين تش 8- هزينه های س
ــد طی قبض  ــفر و بليط هواپيمائی می باش هزينه ارزی و ريالی س
ــل قابل واريز خواهد  ــط متقاضی در بانک  عام ــه التفاوت توس ماب
ــرف )هزينه تكليفی(  بود و عالوه بر آن بخش ديگری از هزينه تش
ــی و هزينه های اداری كارگزاران  ــامل هزينه جلسات آموزش كه ش
ــاس  ظرفيت هر گروه متغيير است )طبق جدول  ــد و براس می باش

پيوست(  به حساب كارگزار واريز می گردد.
ــراه والدين خود ثبت نام  ــال كه به هم 9- عكس فرزندان زير2 س

می شوند نيز بايد در گذرنامه الصاق شده باشد.
10- طول مدت سفر بسته به زمان اعزام از مقصد متناسب با گروه 
انتخابی و زمان بندی  رفت و برگشت می تواند 12 ساعت افزايش 

يا كاهش داشته باشد.
ــی با حضور انتقال دهنده وانتقال  ــناد بانک مل 11- نقل و انتقال اس
ــرايط مربوطه در دفاتر و  ــاير ش گيرنده برای يک  بار با رعايت س
شركت های زيارتی  مجاز  انجام می پذيرد و انتقال كارتهای بانک 
ملت فقط به بستگان درجه اول شامل )پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر 
 و خواهر( و با مراجعه طرفين به دفتر حج و زيارت استان  امكان پذير 

می باشد.
ــتان محل  ــود با توجه به شهرس ــان توصيه می ش ــه متقاضي 12- ب
ــتان ثبت نام  ــكونت خود در گروه های  اعزامی  از همان شهرس س
ــركت در جلسات آموزشی و غيره  نمايند تا درخصوص اعزام و ش

دچار مشكل نگردند.
ــال و زائران  ــال جاری از كليه زائران باالی 45 س 13- درعمره س
زير 45 سال كه دارای بيماری خاص می باشند توسط پزشكانی كه 
ــط دفاتر زيارتی به اطالع خواهد رسيد معاينات پزشكی بعمل  توس

خواهد آمد.
ــماره دو  ــم )1(:  متقاضيان محترم باتوجه به مفاد جدول ش تذكرمه
)تاريخ پرواز، هزينه سفر و مقصد( می توانند به هريک از كارگزاران 
قيد شده در جدول شماره يک مندرج در روزنامه مراجعه و نسبت 
ــد و ترتيب قرار گرفتن  ــه و رزرو جا  اقدام نماين ــه ثبت نام اولي ب
 اطالعات در رديفهای جدول شماره 1 و 2 هيچ ارتباطی با يک ديگر 

ندارند. 
تذكرمهم )2(: كاروانهائی كه سمت راست رديف آنها دارای عالمت 
ــت مقصد پروازی آنها از جده به مدينه  ــتاره می باشد ممكن اس س
تغيير يابد و درصورت تغيير،  هزينه سفر آنها نيز افزايش می يابد. 
*كليه زائران باالی 2 سال بايستی مبالغ مندرج در جدول ذيل را باتوجه 
ــاب كارگزار واريز  به ظرفيت كاروان و مقصد جده يا مدينه به حس

نمايند.

اطالعیه  مديريت حج و زيارت استان اصفهان 
درخصوص نحوه ثبت نام و تشرف متقاضيان سفر زيارتی عمره مفرده   سال 1390

لیست دفاتر تحت پوشش حج وزيارت استان اصفهان عهده دار ثبت نام عمره 90-89

کد مدير عاملنام شرکترديف
دورنگارتلفننشاني کاملشهرستانشناسائي

چهارراه عسگريه ابتداي خيابان اصفهان53100زارعان، محمد رضاابرار1
22922102292861صغير

سليماني طادي، احمد ابراهيم خليل2
اصفهان53103رضا

خ رباط اول سه راه شهيد دکتر 
باهنر نبش خ آيت ا... صادقي 
روبروي موسسه اعتباري مهر

33823203382090

خ هشت بهشت غربي انتهاي خيابان اصفهان53082آزاد، محسناحرار3
22723003-2723001ملک  شمالي

آرمان سير 4
رهنان خيابان شريف غربي ، نرسيده اصفهان53105ضيائي، حسينقليسپاهان

67392346 - 7392245  به کوچه ورزشگاه شهداي رهنان

فاتحي دهاقاني ، اسپادانا5
خيابان هشت بهشت غربي نبش اصفهان53042خداکرم

26460612665609چهارراه ملک ساختمان اسپادانا

خيابان بزرگمهر خيابان هشت اصفهان53122صادقي ، عليرضاآستانه6
12758002-2758000بهشت شرقی قبل از چهاراه سعدی

خيابان نشاط روبروي اداره پست اصفهان53028نور بهشت ، حميداسري7
22851722285172داخل پاساژ ايرواني 

چهارباغ باال روبروی مجتمع تجاری اصفهان53109بخشيان ، عليرضاآسمان فتح8
66731016245956کوثر 

خيابان مير حدفاصل چهارراه نظر و اصفهان53090روانفر ، سعيدآسمان هفتم9
56671990-6671990 پل هوائي مقابل مسجد کازروني

بلوار آئينه خانه  جنب مسجد النبي اصفهان53026مشکاتي ، اکبراصفهان گشت10
66190926625957شماره 175

خيابان جي نبش اتوبان شهيد اصفهان53063حيدري ، اسماعيلآفاق نقش جهان11
45239959-5229933 آقابابائي جنب تاالر شهروند

اصفهان 53131حاج کريمي محمد تقيافق گشت 12
خيابان وحيد اول حسين آباد 

روبروي مدرسه راهنمائي شاهد 
عطيه جنب تعميرگاه سايپا

0311624010003116262453

دولت 53110حسينی ، سيد حسينانس با واليت13
آباد

بلوار طالقاني مقابل مسجد جامع 
312585436403125854364جنب شهرداري

زرين 53088ابراهيم پور ، حميدراه انصار سپاهان14
شهر

فلکه مرکزي اول خيابان وليعصر 
0334222666903342227779جنب داروخانه سالمت

خيابان کاوه خيابان شهيد باهنر اصفهان53080اشجع ، مهديايثار گشت15
3375115مقابل مسجد ابوالفضل ) ع (

32503506 - 2503500خيابان پروين اول خيابان آل خجنداصفهان53093فنائي کهراني ، مصطفيبعثت اصفهان16

هادي نجف آبادي ، بالد نور نجف آباد17
0331273304403312732993خيابان امام پائين تر از سينما اللهنجف آباد53006مهدي

کمالي نجف آبادي ، بلداالمين18
خيابان شيخ بهائی جنوبی بعد از سه نجف آباد53087حسينعلي

0331264790403312647905راه خيابان دلگشا

پارسيان نقش 19
خ حکيم نظامي خ محتشم کاشاني اصفهان53047اسدي ، محمد حسينجهان

62562956256205جنب هنرستان

نظر شرقي مقابل تاالر انديشه اصفهان53029مغرور زفره ، احمدپامچال20
62442596244731شماره 210

اصفهان53054نادري ، احمدپرستوي بقيع21
چهاراه تختي اول خيابان مسجد 

سيد بعد از هتل آزادي جنب بانک 
صادرات

22051522205153

خيابان فيض روبروي مسجد رکن اصفهان53075رجائي ، محمد عليتجلي نور22
66174666610306الملک

56662083 -6662081  چهارباغ باال جنب مجتمع پارکاصفهان53040شريفي ، حسينتکاگشت23

کد مدير عاملنام شرکترديف
دورنگارتلفننشاني کاملشهرستانشناسائي

خيابان چهارباغ خواجو جنب اصفهان53052سعادتي کرکج ، سعيدثامن االئمه24
22112112221903کتابخانه ابن مسکويه

شهر هرند ميدان شهيد اميني ، هرند53133احمدي هرندي ، عليثنا گشت صفاهان 25
0312633412103126334122ابتداي خيابان امام زاده اسحاق )ره(

ميدان شهدا ابتداي خيابان ابن سينا اصفهان53114حجازي ، سيد مرتضيجهان نما26
4457617سمت چپ بعدار مرکز بهداشت

خ بزرگمهرچهارراه نورباران ابتداي اصفهان53018حيدري ، محمد عليچکاوک27
52643958 - 2677773 خ شريف واقفي شماره 934

خيابان چهارباغ خواجو ساختمان اصفهان53065رستم شيرازي ، مسعودچهارباغ صدر28
26520002666026کريم زاده

ميردامادي نجف آبادي حافظ29
خيابان پروين بين حکيم شفائی اول اصفهان53099، حسين

22763902276498و خيابان آل خجند جنب چلوکبابی

خيابان جابر انصاري ابو نعيم شمالي اصفهان53057نيکو هرندي ، عباسحرمين زاينده رود30
44226044391954پالک 31

خادم القرآنی ، محمد خاتم االنبياء31
خيابان آپادانا اول )شهيد قدوسی( اصفهان53070علی 

66252706631943مقابل اداره برق  نبش کوچه شهرز

خاتم نگين 32
سپاهان

اسماعيلي حسين آبادي، 
پل وحيد خيابان وحيد مجتمع اصفهان53045اسداله

47763631 -7763632تجاري خدماتي امين

شکرچي زاده اصفهاني دانيال33
چهارراه نورباران خيابان 22 بهمن اصفهان53091، مجتبي

26490002683003نرسيده به تقاطع حمزه اصفهاني

دلباختگان خانه 34
دولت 53007هادي ، مجيددوست

آباد
دولت آباد بلوار طالقاني روبروي 

0312582379303125827757پارک شهرداري

ابراهيمي علويجه ، محمد ديار مهر35
اتوبان شهيد بهشتی خيابان سپاه علويجه53097علي

0332424491503324244040مقابل پارک شهرداری

خيابان فردوسي ساختمان فردوسي اصفهان53016حافظ الفرقان ، محمودراه اصفهان36
22141412212928کد پستي 81437

شيرانی بيد آبادی ، راه حطيم37
اصفهان53107جعفر

خيابان رباط اول خيابان شهيد باهنر 
حد فاصل چهارراه رباط و چهارراه 

خادمي
  3387343 - 53387346

خيابان رباط اول خيابان دکتر باهنر اصفهان53036واعظي ، سيد رضاراه صفا38
23372437 - 3375561 مقابل مسجد حضرت ابوالفضل ) ع (

0362524633303625246333ميدان نماز پاساژ داريوشاردستان53059سالمي زواره ، حسينراه نور اردستان39

کريمي احمد آبادي ، راهيان آرزو40
خيابان بزرگمهر روبروي اصفهان53005محمد حسن

26430062673699مسجدالکريم جنب کوچه فرهنگيان

ميدان شهرداري خيابان طالقاني تيران53062دادخواه ، علی اصغرراهيان حرم41
0332322355303323228899جنوبي روبروي مسجد سيد

ميداد الله خيابان زينبيه جنب اصفهان53035بدري فر ، سيد حسنراهيان صفه42
47047014704700دارالشفاء و حسينيه فاطميه

زرين 53013طالبي چمگرداني ، رجبراهيان کوثر43
شهر

چهارراه مسجد اعظم ابتداي بلوار 
503342220896 -03342229524شهيد بهشتي

خ صاحب الزمان خ حکيم الهي شهرضا53034شاملی ، حجت الهراهيان مشعر44
0321222135503212229989جنب مسجد هادي

راهيان نور 45
خيابان امام خميني  مجتمع تجاري خوانسار53053اسکندري ، تقيخوانسار

0371222376403712224660قائم

ميمه خيابان شريعتي ضلع غربي ميمه53132صانعيان حسينعليرايحه کوثر 46
0312422724403124227245پارک قدس

خيابان پنج رمضان نبش کوچه اصفهان53086شيران ، عبدالرضاروضه رضوان47
33803283375075شهيد عربستاني
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بوستان سعدي جنب هتل چهل اصفهان53068فرنيا ، محمد رضاگردشگران88
62455826241713پنجره پالک 96و98

بلوار نيک بخت - جنب بانک مبارکه53033بابائي ، ابوالقاسمگلشن89
0335523722203355226168تجارت شماره 93

صفري آزان آخاري محمد رسول اهلل90
خميني 53077، احمد

شهر
بلوار آزادگان حد فاصل سه راه 

3647365معلم و استاديوم مقابل ايران خودرو

محمدي تودشکي ، مرصاد نائين91
0323225756203232261050خيابان حافظنائين53098محمد علي

خيابان شيخ بهائي چهارراه اصفهان53038نوحه سرا ، عليرضامشتاقان زيارت92
23674142367415ارديبهشت جنب بيمارستان مهرگان

خيابان جی جنب مسجد امير اصفهان53137شکر آرا ،  مهدیمطهر93
المومنين 

2300333
23014002301203

اصفهان53083اشجع ، صادقمعراج94
خيابان عسگريه 50 متر  نرسيده 
به خيابان پروين دست چپ پالک 

310
56791005678112

بلوار شهيد مطهري ) چهل متري( شهرضا53014مشهدي ، عبدالرضاملکوت95
0321323511103213235333تقاطع حکيم فرزانه

منتظران مهدي 96
خيابان ميرزارضا کرماني ابتداي سميرم53069افشاري ، غالمحسينسميرم

322322722003223227220بلوار ابن سينا

سه راه صغير ابتداي خيابان کمال اصفهان53124داودي نسب سيد جوادمهاجر97
22926742259668مقابل مسجد امام موسي کاظم )ع(

خيابان گلزار شمالي بين چهاراه اصفهان53019منتظري ، حسنمهر سير سپيده98
32684887-2655551هشت بهشت و چشمه

مهرورزان 99
22515002258026خيابان جي  حد فاصل  کاخ و مهراصفهان53003معتمدي ، احمد رضاچهلستون

عسگري قورتاني ، مولود کعبه100
خيابان جي خيابان پروين چهاراه  اصفهان53115عليرضا

23000322302981اول  ابتداي  خيابان هفت تير

ابتداي خيابان آزادگان روبروي فالورجان53008رهنما فالورجاني ، احمدميثاق توحيد101
0312312731903123131414پارک ساحلي زاينده رود

ميدان احمد آباد اول خيابان سروش اصفهان53025مير صفيان ، سيد مهديميقات انس102
22561602297104مقابل زيرگذر

داران خيابان نواب صفوي جنب  فريدن53011محمدي ، محمودميقات ثامن103
372422469003724224690بهداشت پاساژ حاج بابا

نائين خيابان شزيعتي جنب تعاوني نائين53012بني طبا ، سيد حسنميقات کوير نائين104
323225218103232256388فرهنگيان

0372335321003723221733مسجد جامع جنب کوچه 5 گلپايگان53009قنبري ، محمد تقيميقات گلپا105

بلوار شهيد مصطفي خميني جنب نطنز53056باغبادي ، محمدميقات نطنز106
362424464603624245656اتحاديه تعاون روستائي نطنز

چهارراه حکيم نظامي اول نظر غربي اصفهان53027کريمي ، مجيدميناي نقش جهان107
62657776250354پالک 38

52323375232338خيابان جي نبش تقاطع شهيد رجائياصفهان53081کريمي ، حسينعليندا ميقات اصفهان108

ملکي نجف آبادي ، نداي حرم109
نجف آباد53094محمد علي

خيابان قدس شرقي بين خيابان 
فارابي )اداره برق( و خيابان 

بهداشت سمت راست
0331274082103312740820

اصفهان53123عباد ، اصغرنداي شاهد110
بلوار شهيد احمد کاظمي خيابان 
کشاورز بلوار دکتر حسابي جنب 

مجتمع صدف
77772827764600

خيابان جي بعد از بزرگراه صياد اصفهان53078فاضلي ، محمودنسيم اصفهان111
52120725212072شيرازي روبروي مجتمع شهروند

شاهين 53135ايماندوست ، مهدينسيم ايمان 112
0312524666803125277585خيابان حافظ شمالي بازارچه دومشهر

نسيم فردوس 113
خيابان هشت بهشت حدفاصل ملک اصفهان53130شريف حسين مصطفي سپنتا

27366942663266و گلزار جنب مجتمع غزال

فلکه فلسطين اول خيابان آمادگاه اصفهان53015توکلي ، ابراهيمنقش جهان گشت114
62216058 - 2232122 جنب داروخانه فارابي  شماره 2

سي و سه پل اول چهارباغ باال جنب اصفهان53104عقيق ، سيد محمد علينگين پل115
62677786248525بانک

اديب حاجي باقري ، نور عترت116
خيابان پروين بعداز پل سرهنگ اصفهان53120مجتبي

56015655601568مقابل پمپ بنزين

خيابان هشت بهشت غربي بين ملک اصفهان53079توسلي نائيني ، قاسمنورالهدي117
2736646و گلزار

خيابان جي قبل از تقاطع پروين اصفهان53101حسيني ، سيد حسيننيکان118
22635262262431روبروی داروخانه 

ميرزائي ريزي ، سيد هجرت خوبان119
زرين 53117مرتضي

شهر

اصفهان زرين شهر خيابان امام 
شمالي روبروي مخابرات دفتر 

هواپيمائي هجرت خوبان
0334222332303342223324

هجرت قلوب 120
خيابان رباط اول بعد از پل رباط اصفهان53044کالني ، اصغرسپاهان

43600994360098مقابل مهديه مجتمع تجاري قائم

خ هشت بهشت حد فاصل خ گلزار اصفهان53043شرکت ، عليهدي121
27369002736373و خ ملک ساختمان پيشوا

هماي سعادت 122
نقش جهان

حاج مومني سيچاني ، 
اصفهان53050علي محمد

بلوار کشاورز حد فاصل ميدان 
ارتش و سه راه سيمين ، جنب 

ساختمان هما
7756050 7753693

خيابان شيخ صدوق جنوبي بازار اصفهان53023مسعودي ، کاوسيادمان123
36691205 -6691201  ارمغان پالک 436

زرين 53089يعقوبي ، نصرالهيثرب124
شهر

خيابان دستغيب جنب آزمايشگاه 
0334227070703342270707پاستور

يوسفي نژاد ، محمد يوسف زهرا125
خ 17 شهريور شرقي نرسيده به نجف آباد53106حسين

331274531103312745312بلوار استقالل جنب پيتزا 2000

لیست دفاتر تحت پوشش حج وزيارت استان اصفهان عهده دار ثبت نام عمره 90-89

کد مدير عاملنام شرکترديف
دورنگارتلفننشاني کاملشهرستانشناسائي

مير زاده ، محمد روضه مطهر48
خيابان  طيب خيابان ميرداماد مقابل اصفهان53118اسماعيل

23469062346903کوچه 35

ميدان جمهوري نبش خيابان فروغي اصفهان53058انگوري زاده ، عباسالزهرا49
33530403359575جنب بانک رفاه ساختمان آزادي

جهانمردي ، محمد زيتون سبز50
خوراسگان اول خيابان اباذر مقابل اصفهان53076حبيب

52290535227444بانک کشاورزي

خيابان بسيج چهارراه بسيج روبروي مبارکه53061ايران پور مبارکه ، عليزيتون مبارکه51
0335523562603355232646بانک ملي مرکزي

احمدي فروشاني ، سيد سادات52
اصفهان53095محمد علي

خيابان هشت بهشت غربي بين 
چهارراه گلزار و ملک روبروی 

بيمه البرز
 2736756- 572736755

اصفهان53128حاجي اسماعيلي محسن سامان گشت آشنا53
خيابان سپه ابتداي خيابان حکيم 
مجتمع تجاري اداري حکيم واحد 

125
0311212021203112120002

خيابان کاوه پل ملک شهر جنب اصفهان53024فانی ثانی مرتضیسپاهان عتبات54
 4416472آموزش و پرورش ناحيه 5

اصفهان53039پاک نژاد ، حسينسپاهان ميقات55
خيابان کاوه  نرسيده به سه راه 

ملک  شهر خيابان گلستان ابتداي 
شهرک کاوه

45133414513341

زين العابدين ، سيد سروش56
خيابان فيض حد فاصل فلکه فيض و اصفهان53085رسول

66411036641104خيابان آيت ا... ارباب

44634384462725خيابان ابن سينا مقابل مسجد صفااصفهان53049تاخيري ، عليسفير نور57

خيابان شهيد موسوي جنب مجتمع دهاقان53125کيانفر مرتضيسفيران هدايت 58
0322262646603222622357فرهنگي امام صادق )ع(  پالک 158

کوچک زاد اصفهاني ، سيماي زمزم59
اتوبان خيام سه پله اول خيابان اصفهان53055مصطفي

77158247732700ميرزا طاهر

بلوار بسيج کمربندي جنوبي روبروي فالورجان53116ايزدي ، غالمرضاسيماي صادقين60
0335323325403353236100بيمارستان امام خميني

22837132284021خيابان نشاط مقابل اداره پستاصفهان53060سجاديه ، سيد حسنسين صراط61

2257930خيابان احمد آباد اول خيابان گلزاراصفهان53066خسروي ، سيد مهديشاهدان سفر62
22532072293487

خوراسگان خيابان جي  جنب مسجد اصفهان53002لقماني ، عليشجره گشت63
52155945224773محمدي

شميم بهشت 64
نجف آباد

بابائيان نجف آبادی ، 
محمد رضا

  
خيابان قدس مرکزی، نرسيده به نجف آباد53136

0331 033126470602625319خيابان شيخ بهايی، سمت راست

خيابان امام خميني ورودي خانه اصفهان53129رضائي عبدالحميدصبح شادي 65
33245043341559اصفهان جنب دفترخانه 135

0321222013403212228663خيابان ولي عصر غربي پالک 99شهرضا53031بحريني ، سيد نورالدينصعود66

صفا نور نقش 67
سه راه سيمين جنب پمپ بنزين اصفهان53126عباس پور محمودجهان

77527897764589شهيد فرقداني پالک 330

ملکوتي ، سيد محمد طريق الهدي68
خيابان سروش خيابان مصلي چهاراه اصفهان53113علي

44472002 -4472002اوحدي

خيابان مدرس تقاطع خيابان آيت اصفهان53073مالاحمدي ، مجتبيطوبي سپاهان69
44830004482300اله اديب جنب بانک ملي 

نصر اصفهاني ، محمد طيبات70
خيابان آتشگاه بعداز ميدان بهار ، اصفهان53121علي

77122867721192ايستگاه خيام جنب دفتر خانه 25

خيابان پروين پل سرهنگ خيابان اصفهان53127عالم سيد جالل الدينالعالم71
55555505554241عطار نيشابوری نبش کوی خادمی 

خيابان آپادانا دوم مقابل مسجد اصفهان53051قراخاني بني ، مصطفيعالي قاپو72
66411189 - 6639995 کاظميه 

عتيق گشت 73
خيابان کمال مقابل شهرداري منطقه اصفهان53134اشجع ،  محمد جواداصفهان 

30311228756003112257577  ساختمان جواد االئمه

اصفهان53092ابراهيم پور ، ناصرعرفان74
خ بزرگمهر خ هشت بهشت شرقي 

) خ شاهزيد قديم ( 50 متر 
بعدازچهارراه حمزه اصفهاني

2681080- 902676736

کمالي دولت آبادي ، عروج دل75
دولت 53112رمضانعلي

آباد
بلوار طالقاني جنب مسجد جامع 

0312582977703125810304روبروي پارک سيد محمد

عقيق اصفهان 76
گشت

مومن زاده خولنجاني ، 
اصفهان53004محمد علي

چهارراه عسکريه خيابان صغير 
سمت راست نرسيده به کميته امداد 

جنب تاکسي تلفني پرستو
22980802294188

خميني 53084مدني ، حيدرعليفدک77
36747773516303بلوار طالقانی بعد از پمپ بنزينشهر

خداشناس دستجردي ، فر گشت78
77710397767960بلوار کشاورز - سه راه سيميناصفهان53111محمد رضا

فياض گشت79
حاج حيدري 

ورنوسفادراني ، محمد 
علي

خميني 53010
شهر

ميدان 22 بهمن ابتداي بلوار توحيد 
36355053636568جنب مسافربري تي بي تي

خميني 53119پريشاني ، رجبعليقدسيان80
شهر

ميدان 22 بهمن بلوار توحيد مقابل 
12758002-2758000نمايندگی ايران خودرو

خميني 53032صهري ، سيد محمدقمرخميني شهر81
شهر

ميدان آزادي بلوار آيت ا... جبل 
عاملي جنب خيريه حضرت ولي 

عصر
36030303603034

خيابان هزار جريب اول کوي امام اصفهان53108سيف اللهي ، عبدالحسينکاوش82
67364786736477جعفر صادق پاساژ پرديس

خيابان شيخ صدوق شمالی مقابل اصفهان53020فرشاد سعيديکجاوه83
66406646640070بانک سرمايه

44530814466050خيابان سروش مقابل مسجدالغفوراصفهان53102بقائي ، غالمرضاکعبه دل84

اصفهان شهرضا ميدان حر نبش شهرضا53022دباغ ، محسنکهکشان گشت85
0321223465503212234658خيابان ارديبهشت شماره 323

22602002284380خيابان جي اول خيابان کاخاصفهان53037موسوي مدني ، علينقيکوثر صادقان86

52321195228712خيابان جي جنب هتل نگيناصفهان53096کريميان ، رضاکوه نور87
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ويژه حج و زيارت

لیست پروازهای عمره مفرده 89-90 استان اصفهان

 مدت
سفر

مقصد  گروه
قيمتی هزينه سفر ظرفيت تاريخ اعزام  احتمال تغيير

رديف ايستگاه مقصد

12 جده 3ج 7873000 145 1389/11/29 * 1

12 جده 2ب 8837000 144 1389/11/29 * 2

12 مدينه 3ج 8373000 143 1389/11/29  3

12 مدينه 3د 7994000 151 1389/11/29  4

12 جده 3د 7494000 136 1389/11/30  5

12 جده 3د 7494000 143 1389/11/30  6

12 جده 3ج 7873000 145 1389/11/30  7

12 جده 3ج 7873000 145 1389/11/30  8

12 جده 3ج 7873000 136 1389/11/30  9

12 جده 3د 7494000 145 1389/11/30  10

12 جده 3د 7494000 151 1389/12/02  11

12 جده 3ج 7873000 125 1389/12/02  12

12 جده 3د 7494000 147 1389/12/02  13

12 جده 3د 7494000 143 1389/12/03  14

12 جده 3د 7494000 136 1389/12/03  15

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/03  16

12 مدينه 3د 7994000 147 1389/12/04  17

12 جده 2ب 8837000 144 1389/12/05 * 18

12 جده 2ب 8837000 143 1389/12/05  19

12 مدينه 3ج 8373000 143 1389/12/05 * 20

12 مدينه 3د 7994000 151 1389/12/05  21

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/05  22

12 جده 3د 7494000 143 1389/12/06  23

12 جده 3د 7494000 143 1389/12/06  24

12 جده 3د 7494000 136 1389/12/06  25

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/06  26

12 جده 3ج 7873000 136 1389/12/06  27

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/06  28

12 جده 3ج 7873000 125 1389/12/08  29

12 جده 3د 7494000 147 1389/12/08  30

12 جده 3د 7494000 151 1389/12/08  31

12 مدينه 3د 7994000 147 1389/12/09  32

12 جده 3د 7494000 136 1389/12/09  33

12 مدينه 2د 8445000 143 1389/12/09  34

12 جده 3د 7494000 143 1389/12/09  35

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/09  36

12 مدينه 3د 7994000 147 1389/12/10  37

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/11 * 38

12 جده 2د 7945000 136 1389/12/11 * 39

12 مدينه 3ج 8373000 143 1389/12/11  40

12 مدينه 3د 7994000 151 1389/12/11  41

12 جده 3د 7494000 143 1389/12/12  42

12 جده 3د 7494000 136 1389/12/12  43

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/12  44

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/12  45

12 جده 3د 7494000 145 1389/12/12  46

12 جده 3ج 7873000 136 1389/12/12  47

12 جده 3ج 7873000 125 1389/12/14  48

12 جده 3د 7494000 147 1389/12/14  49

12 جده 3د 7494000 151 1389/12/14  50

12 جده 3د 7494000 136 1389/12/15  51

12 جده 3د 7494000 143 1389/12/15  52

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/15  53

12 مدينه 3د 7994000 147 1389/12/16  54

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/17 * 55

12 جده 2ب 8837000 144 1389/12/17 * 56

12 مدينه 3ج 8373000 143 1389/12/17  57

12 مدينه 3د 7994000 151 1389/12/17  58

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/18  59

12 جده 3د 7494000 143 1389/12/18  60

12 جده 3د 7494000 136 1389/12/18  61

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/18  62

12 جده 3د 7494000 145 1389/12/18  63

12 جده 3ج 7873000 136 1389/12/18  64

 مدت
سفر

مقصد  گروه
قيمتی هزينه سفر ظرفيت تاريخ اعزام  احتمال تغيير

رديف ايستگاه مقصد

12 جده 3ج 7873000 125 1389/12/20  65

12 جده 3د 7494000 147 1389/12/20  66

12 جده 3د 7494000 151 1389/12/20  67

12 جده 3د 7494000 136 1389/12/21  68

12 جده 3د 7494000 143 1389/12/21  69

12 مدينه 2د 8445000 143 1389/12/21  70

12 جده 3ج 7873000 145 1389/12/21  71

12 مدينه 3د 7994000 147 1389/12/21  72

12 مدينه 3د 7994000 147 1389/12/22  73

12 جده 3ج 8211000 145 1389/12/23 * 74

12 جده 2ب 9308000 144 1389/12/23 * 75

12 مدينه 3ج 8711000 143 1389/12/23  76

12 مدينه 3د 8230000 151 1389/12/23  77

12 جده 3د 7730000 136 1389/12/24  78

12 جده 3د 7730000 143 1389/12/24  79

12 جده 3ج 8211000 145 1389/12/24  80

12 جده 3ج 8211000 145 1389/12/24  81

12 جده 3ج 8211000 136 1389/12/24  82

12 جده 3د 7730000 145 1389/12/24  83

12 جده 3ج 8211000 125 1389/12/26  84

12 جده 3د 7730000 147 1389/12/26  85

12 جده 3د 7730000 151 1389/12/26  86

12 جده 3د 7730000 136 1389/12/27  87

12 جده 3د 7730000 143 1389/12/27  88

12 مدينه 3د 8230000 147 1389/12/28  89

12 جده 3ج 8211000 145 1389/12/29 * 90

12 جده 2ب 9308000 144 1389/12/29 * 91

12 جده 2د 8304000 136 1389/12/29 * 92

12 مدينه 3ج 8711000 143 1389/12/29  93

12 مدينه 3د 8230000 151 1389/12/29  94

12 جده 2د 8304000 136 1389/12/29  95

12 جده 3د 7730000 136 1390/01/01  96

12 جده 3ج 8211000 136 1390/01/01  97

12 جده 3ج 8211000 145 1390/01/01  98

12 جده 3د 7730000 143 1390/01/01  99

12 3ج جده 8211000 145 1390/01/01  100

12 جده 3د 7730000 145 1390/01/01  101

12 جده 3ج 8211000 125 1390/01/03  102

12 جده 3د 7730000 147 1390/01/03  103

12 جده 3د 7730000 151 1390/01/03  104

12 جده 3د 7730000 136 1390/01/04  105

12 مدينه 2د 8804000 143 1390/01/04  106

12 جده 3ج 8211000 145 1390/01/04  107

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/01/04  108

12 3د جده 7730000 143 1390/01/04  109

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/01/05  110

12 جده 2د 8304000 136 1390/01/06 * 111

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/01/06  112

12 جده 3ج 8211000 145 1390/01/06 * 113

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/01/06  114

12 جده 3ج 8211000 145 1390/01/07  115

12 جده 3د 7730000 136 1390/01/07  116

12 جده 3د 7730000 143 1390/01/07  117

12 جده 3د 7730000 145 1390/01/07  118

12 جده 3ج 8211000 145 1390/01/07  119

12 جده 3ج 8211000 136 1390/01/07  120

12 جده 3د 7494000 147 1390/01/09  121

12 جده 3د 7494000 151 1390/01/09  122

12 جده 3ج 7873000 125 1390/01/09  123

12 جده 3د 7494000 136 1390/01/10  124

12 جده 3د 7494000 143 1390/01/10  125

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/10  126

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/01/11  127

12 جده 2ب 8837000 144 1390/01/12 * 128

 مدت
سفر

مقصد  گروه
قيمتی هزينه سفر ظرفيت تاريخ اعزام  احتمال تغيير

رديف ايستگاه مقصد

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/12 * 129

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/01/12  130

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/01/12  131

12 جده 2د 7945000 136 1390/01/12  132

12 جده 3د 7494000 143 1390/01/13  133

12 جده 3ج 7873000 136 1390/01/13  134

12 جده 3د 7494000 136 1390/01/13  135

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/13  136

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/13  137

12 جده 3د 7494000 145 1390/01/13  138

12 جده 3د 7494000 151 1390/01/15  139

12 جده 3د 7494000 147 1390/01/15  140

12 جده 3ج 7873000 125 1390/01/15  141

12 مدينه 2د 8445000 143 1390/01/16  142

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/01/16  143

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/16  144

12 جده 3د 7494000 136 1390/01/16  145

12 جده 3د 7494000 143 1390/01/16  146

12 جده 2د 7945000 136 1390/01/18 * 147

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/18 * 148

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/01/18  149

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/01/18  150

12 جده 2ب 8837000 144 1390/01/18  151

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/19  152

12 جده 3ج 7873000 136 1390/01/19  153

12 جده 3د 7494000 136 1390/01/19  154

12 جده 3د 7494000 143 1390/01/19  155

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/19  156

12 جده 3د 7494000 145 1390/01/19  157

12 جده 3ج 7873000 125 1390/01/21  158

12 جده 3د 7494000 147 1390/01/21  159

12 جده 3د 7494000 151 1390/01/21  160

12 جده 3د 7494000 143 1390/01/22  161

12 جده 3د 7494000 136 1390/01/22  162

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/22  163

12 مدينه 3ج 8373000 147 1390/01/23  164

12 جده 2ب 8837000 144 1390/01/24 * 165

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/24 * 166

12 جده 2د 7945000 136 1390/01/24  167

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/01/24  168

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/01/24  169

12 جده 3ج 7873000 136 1390/01/25  170

12 جده 3د 7494000 136 1390/01/25  171

12 جده 3د 7494000 145 1390/01/25  172

12 جده 3د 7494000 143 1390/01/25  173

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/25  174

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/25  175

12 جده 3د 7494000 151 1390/01/27  176

12 جده 3د 7494000 147 1390/01/27  177

12 جده 3ج 7873000 125 1390/01/27  178

12 مدينه 2د 8445000 143 1390/01/28  179

12 جده 3د 7494000 136 1390/01/28  180

12 جده 3د 7494000 143 1390/01/28  181

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/28  182

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/01/29  183

12 مدينه 3ج 8373000 147 1390/01/29  184

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/01/30 * 185

12 جده 2ب 8837000 144 1390/01/30 * 186

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/01/30  187

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/30  188

12 جده 2د 7945000 136 1390/01/30  189

12 جده 3د 7494000 143 1390/01/31  190

12 جده 3د 7494000 136 1390/01/31  191

12 جده 3ج 7873000 136 1390/01/31  192

 مدت
سفر

مقصد  گروه
قيمتی هزينه سفر ظرفيت تاريخ اعزام  احتمال تغيير

رديف ايستگاه مقصد

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/31  193

12 جده 3ج 7873000 145 1390/01/31  194

12 جده 3د 7494000 145 1390/01/31  195

12 جده 3د 7494000 151 1390/02/02  196

12 جده 3د 7494000 147 1390/02/02  197

12 جده 3ج 7873000 125 1390/02/02  198

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/03  199

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/03  200

12 جده 3د 7494000 143 1390/02/03  201

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/02/04  202

12 مدينه 3ج 8373000 147 1390/02/04  203

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/05 * 204

12 جده 2د 7945000 136 1390/02/05 * 205

12 جده 2ب 8837000 144 1390/02/05 * 206

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/02/05  207

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/02/05  208

12 جده 3ج 7873000 136 1390/02/06  209

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/06  210

12 جده 3د 7494000 143 1390/02/06  211

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/06  212

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/06  213

12 جده 3د 7494000 145 1390/02/06  214

12 جده 3ج 7873000 125 1390/02/08  215

12 جده 3د 7494000 147 1390/02/08  216

12 جده 3د 7494000 151 1390/02/08  217

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/02/09  218

12 مدينه 2د 8445000 143 1390/02/09  219

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/09  220

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/09  221

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/02/10  222

12 مدينه 3ج 8373000 147 1390/02/10  223

12 جده 2د 7945000 136 1390/02/11  224

12 جده 2ب 8837000 144 1390/02/11 * 225

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/11 * 226

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/02/11  227

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/02/11  228

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/12  229

12 جده 3د 7494000 143 1390/02/12  230

12 جده 3د 7494000 145 1390/02/12  231

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/12  232

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/12  233

12 جده 3د 7494000 151 1390/02/14  234

12 جده 3د 7494000 147 1390/02/14  235

12 جده 3ج 7873000 125 1390/02/14  236

12 جده 3د 7494000 143 1390/02/15  237

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/15  238

12 مدينه 3ج 8373000 147 1390/02/16  239

12 جده 2ب 8837000 144 1390/02/17 * 240

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/17 * 241

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/02/17  242

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/02/17  243

12 جده 2د 7945000 136 1390/02/17  244

12 جده 3ج 7873000 136 1390/02/18  245

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/18  246

12 جده 3د 7494000 143 1390/02/18  247

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/18  248

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/18  249

12 جده 3د 7494000 147 1390/02/20  250

12 جده 3د 7494000 151 1390/02/20  251

12 مدينه 2د 8445000 143 1390/02/21  252

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/02/21  253

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/21  254

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/21  255

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/02/22  256
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 مدت
سفر

مقصد  گروه
قيمتی هزينه سفر ظرفيت تاريخ اعزام  احتمال تغيير

رديف ايستگاه مقصد

12 جده 2د 8304000 136 1390/04/15 * 408

12 جده 2ب 9308000 144 1390/04/15 * 409

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/15 * 410

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/04/15  411

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/04/15  412

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/16  413

12 جده 3د 7730000 136 1390/04/16  414

12 جده 3ج 8211000 136 1390/04/16  415

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/16  416

12 جده 3د 7730000 147 1390/04/18  417

12 جده 3د 7730000 151 1390/04/18  418

12 جده 3ج 8211000 125 1390/04/18  419

12 جده 3د 7730000 136 1390/04/19  420

12 جده 3د 7730000 143 1390/04/19  421

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/19  422

12 مدينه 2د 8804000 143 1390/04/19  423

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/04/20  424

12 مدينه 3ج 8711000 147 1390/04/20  425

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/21 * 426

12 جده 2ب 9308000 144 1390/04/21 * 427

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/04/21  428

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/04/21  429

12 جده 3د 7730000 136 1390/04/22  430

12 جده 3ج 8211000 136 1390/04/22  431

12 جده 3د 7730000 143 1390/04/22  432

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/22  433

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/22  434

12 جده 3د 7730000 145 1390/04/22  435

12 جده 3د 7730000 147 1390/04/24  436

12 جده 3د 7730000 151 1390/04/24  437

12 جده 3د 7730000 143 1390/04/25  438

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/25  439

12 جده 3د 7730000 136 1390/04/25  440

12 جده 2ب 9308000 144 1390/04/27 * 441

12 جده 2د 8304000 136 1390/04/27 * 442

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/27 * 443

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/04/27  444

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/04/27  445

16 جده 3د 8683000 136 1390/04/28  446

16 جده 3د 8683000 143 1390/04/28  447

16 جده 3ج 9329000 145 1390/04/28  448

16 جده 3ج 9329000 145 1390/04/28  449

16 جده 3ج 9329000 125 1390/04/30  450

16 جده 3د 8683000 147 1390/04/30  451

16 جده 3د 8683000 151 1390/04/30  452

16 مدينه 2د 9941000 143 1390/04/31  453

21 جده 3ج 10697000 145 1390/05/03  454

21 جده 3د 9857000 143 1390/05/03  455

 مدت
سفر

مقصد  گروه
قيمتی هزينه سفر ظرفيت تاريخ اعزام  احتمال تغيير

رديف ايستگاه مقصد

12 مدينه 3ج 8373000 147 1390/02/22  257

12 جده 2ب 8837000 144 1390/02/23 * 258

12 جده 2د 7945000 136 1390/02/23 * 259

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/23 * 260

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/02/23  261

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/02/23  262

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/24  263

12 جده 3د 7494000 143 1390/02/24  264

12 جده 3د 7494000 145 1390/02/24  265

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/24  266

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/24  267

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/27  268

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/27  269

12 مدينه 3ج 8373000 147 1390/02/28  270

12 جده 2د 7945000 136 1390/02/29 * 271

12 جده 2ب 8837000 144 1390/02/29 * 272

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/02/29  273

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/02/29  274

12 جده 3د 7494000 136 1390/02/30  275

12 جده 3د 7494000 143 1390/02/30  276

12 جده 3ج 7873000 145 1390/02/30  277

12 جده 3د 7494000 145 1390/02/30  278

12 جده 3ج 7873000 136 1390/02/30  279

12 جده 3د 7494000 147 1390/03/01  280

12 جده 3د 7494000 151 1390/03/01  281

12 جده 3ج 7873000 125 1390/03/01  282

12 جده 3د 7494000 136 1390/03/02  283

12 جده 3د 7494000 143 1390/03/02  284

12 مدينه 3د 7994000 147 1390/03/02  285

12 جده 3ج 7873000 145 1390/03/02  286

12 مدينه 2د 8445000 143 1390/03/02  287

12 مدينه 3ج 8373000 147 1390/03/03  288

12 جده 2د 7945000 136 1390/03/04 * 289

12 جده 2ب 8837000 144 1390/03/04 * 290

12 جده 3ج 7873000 145 1390/03/04 * 291

12 مدينه 3د 7994000 151 1390/03/04  292

12 مدينه 3ج 8373000 143 1390/03/04  293

12 جده 3د 7494000 136 1390/03/05  294

12 جده 3ج 7873000 145 1390/03/05  295

12 جده 3د 7494000 145 1390/03/05  296

12 جده 3ج 7873000 136 1390/03/05  297

12 جده 3د 7494000 143 1390/03/05  298

12 جده 3د 7730000 147 1390/03/07  299

12 جده 3د 7730000 151 1390/03/07  300

12 جده 3ج 8211000 125 1390/03/07  301

12 جده 3د 7730000 143 1390/03/08  302

12 جده 3د 7730000 136 1390/03/08  303

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/08  304

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/03/09  305

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/10 * 306

12 جده 2ب 9308000 144 1390/03/10 * 307

 مدت
سفر

مقصد  گروه
قيمتی هزينه سفر ظرفيت تاريخ اعزام  احتمال تغيير

رديف ايستگاه مقصد

12 جده 2د 8304000 136 1390/03/10 * 308

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/03/10  309

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/03/10  310

12 جده 3د 7730000 145 1390/03/11  311

12 جده 3د 7730000 136 1390/03/11  312

12 جده 3د 7730000 143 1390/03/11  313

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/11  314

12 جده 3ج 8211000 136 1390/03/11  315

12 جده 3د 7730000 151 1390/03/13  316

12 جده 3د 7730000 147 1390/03/13  317

12 جده 3ج 8211000 125 1390/03/13  318

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/14  319

12 مدينه 2د 8804000 143 1390/03/14  320

12 جده 3د 7730000 136 1390/03/14  321

12 جده 3د 7730000 143 1390/03/14  322

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/03/14  323

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/03/15  324

12 جده 2د 8304000 136 1390/03/16 * 325

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/16 * 326

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/03/16  327

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/03/16  328

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/17  329

12 جده 3د 7730000 143 1390/03/17  330

12 جده 3د 7730000 145 1390/03/17  331

12 جده 3د 7730000 136 1390/03/17  332

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/17  333

12 جده 3ج 8211000 136 1390/03/17  334

12 جده 3د 7730000 147 1390/03/19  335

12 جده 3د 7730000 151 1390/03/19  336

12 جده 3ج 8211000 125 1390/03/19  337

12 جده 3د 7730000 143 1390/03/20  338

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/20  339

12 جده 3د 7730000 136 1390/03/20  340

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/03/21  341

12 مدينه 3ج 8711000 147 1390/03/21  342

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/22 * 343

12 جده 2د 8304000 136 1390/03/22 * 344

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/03/22  345

12 جده 3د 7730000 143 1390/03/23  346

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/23  347

12 جده 3ج 8211000 136 1390/03/23  348

12 جده 3د 7730000 136 1390/03/23  349

12 جده 3د 7730000 145 1390/03/23  350

12 جده 3د 7730000 147 1390/03/25  351

12 جده 3د 7730000 151 1390/03/25  352

12 جده 3ج 8211000 125 1390/03/25  353

12 جده 3د 7730000 143 1390/03/26  354

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/26  355

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/03/26  356

 مدت
سفر

مقصد  گروه
قيمتی هزينه سفر ظرفيت تاريخ اعزام  احتمال تغيير

رديف ايستگاه مقصد

12 جده 3د 7730000 136 1390/03/26  357

12 مدينه 3ج 8711000 147 1390/03/27  358

12 جده 2د 8304000 136 1390/03/28 * 359

12 جده 2ب 9308000 144 1390/03/28 * 360

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/03/28  361

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/03/28  362

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/29  363

12 جده 3د 7730000 143 1390/03/29  364

12 جده 3ج 8211000 136 1390/03/29  365

12 جده 3د 7730000 136 1390/03/29  366

12 جده 3د 7730000 145 1390/03/29  367

12 جده 3ج 8211000 145 1390/03/29  368

12 جده 3د 7730000 147 1390/03/31  369

12 جده 3د 7730000 151 1390/03/31  370

12 جده 3د 7730000 143 1390/04/01  371

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/01  372

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/04/02  373

12 مدينه 3ج 8711000 147 1390/04/02  374

12 جده 2ب 9308000 144 1390/04/03 * 375

12 جده 2د 8304000 136 1390/04/03 * 376

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/03 * 377

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/04/03  378

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/04/03  379

12 جده 3د 7730000 136 1390/04/04  380

12 جده 3ج 8211000 136 1390/04/04  381

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/04  382

12 جده 3د 7730000 145 1390/04/04  383

12 جده 3د 7730000 147 1390/04/06  384

12 جده 3د 7730000 151 1390/04/06  385

12 جده 3ج 8211000 125 1390/04/06  386

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/07  387

12 جده 3د 7730000 143 1390/04/07  388

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/04/07  389

12 مدينه 3ج 8711000 147 1390/04/08  390

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/09 * 391

12 جده 2د 8304000 136 1390/04/09 * 392

12 جده 2ب 9308000 144 1390/04/09 * 393

12 مدينه 3د 8230000 151 1390/04/09  394

12 مدينه 3ج 8711000 143 1390/04/09  395

12 جده 3د 7730000 136 1390/04/10  396

12 جده 3ج 8211000 136 1390/04/10  397

12 جده 3د 7730000 143 1390/04/10  398

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/10  399

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/10  400

12 جده 3د 7730000 147 1390/04/12  401

12 جده 3ج 8211000 125 1390/04/12  402

12 جده 3د 7730000 136 1390/04/13  403

12 جده 3د 7730000 143 1390/04/13  404

12 جده 3ج 8211000 145 1390/04/13  405

12 مدينه 3ج 8711000 147 1390/04/14  406

12 مدينه 3د 8230000 147 1390/04/14  407

لیست پروازهای عمره مفرده 89-90 استان اصفهان

ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت 

125136143144145147151

342000334000330000329000328000327000325000

ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت 

125136143144145147151

354000345000340000339000339000337000335000

روابط عمومی حج و زيارت استان اصفهان 

جمع  كل هزينه تكليفی پروازهای )جده (

جمع كل هزينه تكليفی پروازهای )مدينه( 

جدول هزينه های  تكليفي  كه زائرين )باالی 2 سال( عالوه بر مبلغ هزينه سفر می بايست به كارگزار پرداخت نمايند

م الف/13972
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سالمت

نفيسه عروجی
عزيزانم سالم

ــنبه اي ديگر از راه رسيد! هفته اي ديگر! و در يک  ش
كالم فرصتي جديد. فرصتي از بودن، نگاه كردن و 

بيشتر ديدن. در اين لحظه...
ــاندن به آنها كه عاشقانه ما را  بياييد براي ياري رس

همراهي مي كنند دعايي كنيم.
ــردن دل قاصدک هاي  ــحال ك ــراي خوش بياييد ب

زندگي مان آنها را به آغوش آسمان پرواز دهيم.
بياييد براي چشمانمان دعا كنيم. دعا كنيم تا زيبايي ها 

ــتر باور.  را در ميان حضورمان زيبا نگاه كنند و بيش
ــدن و با او  ــق، از يكي ش ــاوري از اعتماد،  از عش ب

شدن...
نمي دانم ؛ حجم سرم سنگين است... سنگيني كه از 
بازي كلمه ها، نيايش، سپاس و خالصه همه آنچه كه 
مرا به سجده وامي دارد. دوست دارم همچنان بگويم 
عاشقانه دوستتان دارم... دوست دارم بگويم كودكيتان 
را به ياد آوريد! بازي هاي آن دوران و مهم تر از همه 
اعتمادهايي كه به هم مي كرديم و عروسک هاي مان را 
به هم مي بخشيديم تا شادي دلهايمان را در فضايي 

از جست و خيزهاي گرگم به هوا فرياد زنيم...!!

دلم براي كودكي تک تک شما تنگ است... اي كاش 
اندكي به كودكيتان سفر مي كرديد، مداد رنگي هايتان 
را با خود به اينجا مي آورديد تا زندگي را آن طور كه 

دوست داريد دوباره از نو نقاشي مي كرديم.
بر روي بوم زندگي هر چيز مي خواهي بكش- زيبا 

و زشتش پاي توست.
ــتي- از نو  ــر اگر زيبا نبود،  نقاش خوبي نيس تصوي

دوباره رسم كن.
تصوير را باور مكن

شاد آفريد! آزاد آزاد آفريد- پرواز كن تا آرزو
زنجير را باور مكن!

ــتاورد علم  »در 21 روز با جديدترين دس
روانشناسي زندگي خود را متحول كنيد«

ــن روش بافت هاي چند اليه صوتي  در اي
ــيقي، كالم، نجوا و عبارات  و كالمي )موس
ــه طور كامل  آرام بخش  تأكيدي( تأثيري ب
ــخص را ــتند و ضمير ناخودآگاه ش  داش
ــزي مي كند عالوه بر آن موجب  برنامه ري
ــردد و  ــكار منفي مي گ ــن اف ــن رفت از بي
نيروهاي بالقوه فرد را براي استفاده در كليه 
موقعيت هاي زندگي فعال مي كند. روش 
حاضر )YEB( در كمترين زمان بيشترين 
ــما دارد. كافي  تأثير را در ذهن و رفتار ش

ــت به آن اعتماد كنيد و اثر بي نظير آن  اس
را بعد از يک دوره سه تا چهار هفته اي در 

خود احساس كنيد.
عوامل فروش محصوالت

دفتر مركزي: خيابان حكيم نظامي- خيابان 
جوشقاني- پالک 70.

ــان آمادگاه- مجتمع  ــتوديو تومبا: خياب اس
عباسي- تلفن 2226831

شهرضا: چهار راه طالقاني- ابتداي خيابان 
حافظ غربي 0913-563-2337

)نماينده فعال و عامل فروش فعال پذيرفته 
مي شود( 

ــترس به طور همزمان بر جسم و روح  اس
تأثير مي گذارد و از يكسو موجب نا آرامي 
دروني، عصبانيت و اضطراب مي گردد و از 
سوي ديگر در بدن اختالل هايی به وجود 
مي آورد. سردردهاي هيجاني و ناراحتي هاي 
دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش از 
آن جمله اند. گاهي به نظر مي رسد كه جبر 
زندگي و مشكالت روزمره، راه رسيدن به 
ــردي و آسايش را بر ما سد كرده اند.  خونس
ــغلمان را با تمامي فشارها، سختي ها،  ما ش
بي عدالتي ها و كشمكشها و اضطراب هايي 
كه به همراه دارد يكي از بزرگ ترين عوامل 
ــايش جسمي و روحيمان  بر هم زننده آس
مي دانيم. اختالفات زناشويي،  ترس از دست 
دادن يک ارتباط عاطفي،  برخوردهاي كاري 
ــغلي همه و همه  ــه يا عدم امنيت ش روزان
دست به دست هم مي دهند و آرامش ما را 

سلب مي كنند. 
ــان بي دفاع زندگي متمدن  آيا ما قرباني

هستيم؟ 
ــت! چرا كه آمار  ــر كه اين طور اس در ظاه
بيماري هايي كه با استرس ارتباط مستقيمي 
دارند، مانند فشار خون و سكته قلبي رو به 

افزايش است!
برخالف آنچه كه آدمي فكر مي كند استرس، 
ــار آدم هاي  ــرايط بد و رفت خيلي كم به ش
اطراف او بستگي دارد. در بسياري از مواقع 
ــترس  ــتيم كه براي خودمان اس اين ما هس
ــياري از اوقات  ــا در بس ــاد مي كنيم. م ايج
ــر راه خودمان قرار  ناخودآگاه موانعي بر س
ــت هاي  ــا اينكه به خاطر برداش مي دهيم ي
 اشتباهي كه از وضعيت هاي مختلف داريم،  
عكس العمل هاي بيش از حد تند و عاطفي 

از خودمان بروز مي دهيم...!

به سئواالت زير با يک آري يا خير صادقانه 
پاسخ دهيد.

ــاس مي كنيد كه  1- آيا بعضی وقت ها احس
روز براي انجام دادن همه كارهاي شما بسيار 

كوتاه است؟
ــما در هنگام صحبت  2- آيا حركت هاي ش

بسيار پرانرژي است؟
3- آيا بيشتر مواقع با عجله غذا مي خوريد؟

4- آيا احساس مي كنيد كه در زندگيتان همه 
چيز بيش از اندازه كند پيش مي رود؟

5- آيا زياد پيش مي آيد كه صحبت ديگران 
را قطع كنيد؟ آيا زياد پيش مي آيد كه جمالت 

شخص هم صحبتتان را به پايان برسانيد؟
6- جلوي شما راننده اي بسيار كند رانندگي 

مي كند، آيا ناآرام يا عصباني مي شويد؟
ــتيد  ــه در صف مي ايس ــا هنگامي ك 7- آي

حوصله تان سر مي رود؟
8- آيا كارهاي روزمره شما را آزار مي دهند 
و فكر مي كنيد كه اين كارها شما را از انجام 

كارهاي مهم تر بازداشته اند؟
ــتر كتاب ها را اريب مي خوانيد تا  9- آيا بيش
ــريع تر به پايان  با تندخواني آنها را هر چه س

برسانيد؟
ــتر به چند  10- آيا در افكار و كارهايتان بيش

چيز به طور همزمان مي پردازيد؟
ــافرت ها  11- آيا در اوقات فراغت و در مس
ــا خانوادگي فكر  ــكالت كاري ي نيز به مش

مي كنيد؟
ــول آخرين كلمه هاي  12- آيا به طور معم
يک جمله را سريع تر از كلمه هاي اول آن ادا 

مي كنيد؟
13- آيا صحبت كردن در مورد موضوعاتي 
كه به هيچوجه برايتان جالب نيستند، مشكل 

است؟
ــافرت ها،   14- آيا در اوقات فراغت و در مس
ــه بايد كاري را  ــاس مي كنيد ك همواره احس

انجام دهيد؟
ــان را به طور معمول  ــا برنامه زمانيت 15- آي
چنان پر مي كنيد كه در آن، وقتي براي اتفاقات 

غيرمنتظره در نظر گرفته نمي شود؟
16- آيا زياد دندان هايتان را به هم مي فشاريد 

يا دندان قروچه مي كنيد؟
ــا زياد پيش مي آيد كه با خودتان كار  17- آي
ــا در اوقات فراغتتان آن را  به خانه بياوريد ت

انجام دهيد؟
18- آيا زياد پيش مي آيد كه با نظري انتقادي 
ــان را با نتيجه كارهاي  نتيجه كارهاي خودت

ديگران مقايسه كنيد؟

19- آيا به هنگام گفتگو مشت هايتان را گره 
ــر حرف هايتان  ــتري ب مي كنيد تا تأكيد بيش

بكنيد؟
ــغل ديگري  ــتيد ش ــت داش ــا دوس 20- آي

داشتيد؟
ــترس به اين نتيجه  دكتر نورا در ارتباط با اس

رسيده است:
ــما به كمتر از 9 سئوال جواب مثبت  اگر ش
داده باشيد، استرس نمي تواند آسيب زيادي به 

سالمت شما بياورد.
ــئوال، پاسخ مثبت داده  اگر بين 9 الي 13 س
ــما زياد است  ــيد،  ميزان استرس در ش باش
ولي هنوز جزو گروهي به حساب نمي آييد 
كه سالمت آنها در معرض خطر است ولي 
ــما  اگر بيش از 13 مورد از موارد فوق در ش
ــعي كنيد  ــد بايد به طور حتم س صدق كنن
كمتر به خود فشار بياوريد و آرام تر شويد و 
 خونسردي بيشتري را در زندگي خود وارد

نمائيد.
ــان 1 و 2 را براي گروه دوم  CD آرامش پنه
و سوم پيشنهاد مي كنيم كه مي توانند با گوش 
ــتراحت توسط هدفن  كردن آن در زمان اس
طي 21 روز گروه خود را عوض كنند و عدد 

تست را كاهش دهند.

»افراد به انداز ه اي خوشبختند که خود تصميم مي گيرند«

معجزه اي در علم روانشناسي

استرس، علل، تأثيرات 
و شيوه هاي مقابله با آن

ميزان 
استرس 
خود را 
ارزيابي 

کنيد

• زندگی موفق: تغيير نگرش، ايجاد انگيزه و اميد، جذب انرژی های 
مثبت،  تدوين هدف ها و رهايی از باورهای غلط، هنر زندگی در حال

•اعتماد به نفس: خودشناسی و خودباوری، انعكاس قدرت درون، 
ــد اطمينان و نشاط فردی،  تأثيرگذاری بر ديگران و محيط زندگی، رش

آمادگی برای عملكرد مؤثر
• آرامش پنهان 1 و 2: ايجاد آرامش و تعادل، غلبه بر استرس های 
شديد و خفيف، از بين بردن تنش های روزانه، ايمن سازی جسم و روح 

در برابر فشارهای زندگی
ــفای كودک درون، تجربه خلسه و ريلكس  • آبش��ار شفابخش: ش

شدن، جذب نيروهای شفابخش درون، شكوفايی نيروهای ذهن
ــيدن به يک  • مهارت ه��ای زندگ��ی: آموزش قدم به قدم برای رس

زندگی شاد و آرام
• آرامش درونی برای امتحان: تكنيک های افزايش تمركز، اعتماد 

به نفس و عملكرد حافظه، خلق آرامش در جلسه های امتحان
ــاد، غلبه بر افسردگی و  ــف لحظات ش • فصل رويش: خلق و كش

ايجاد احساس های مثبت و تصورات سازنده، پذيرش خود
ــذت بخش، اصول  ــواب آرام و ل • خ��واب آس��وده: تجربه يک خ
بهداشتی يک خواب مطلوب و مقابله با عوامل بی خوابی )حمله خواب، 

محروميت از خواب، وقفه تنفسی و...(
ــجاعت، مقابله با موقعيت های تهديد  • لذت ش��جاعت: افزايش ش
كننده، افزايش قدرت ريسک پذيری، مهارت تصميم گيری در شرايط 

بحرانی
• ترک وابستگی به مواد )سيگار و...(: رشد نيروهای ناخودآگاه 
ــزی و قاطعانه عمل كردن برای ترک و  برای تصميم گيری،  برنامه ري

سرزندگی پس از ترک
ــا با  • رس��يدن به وزن اي��ده آل: بدون رژيم غذايی طاقت فرس
ــی، مصمم ماندن در برابر  ــيدن به نيازهای روحی و روان اعتدال بخش

YFB تمايالت با روش
• حل معماری ترس: قوانين اساسی غلبه بر ترس، آرامش جسم و 
ــدار دهنده، از بين بردن عوامل ذهنی كاهش  روح در موقعيت های هش

دهنده اعتماد به نفس
• تعادل بخشيدن بر نيروهای درون: شناخت و درک واقعی از 
نيروهای درون، جاذبه انسانی،  تفكر خالق، رهايی از باورهای غلط و 

زندگی در حال
• خ��ود هيپنوتيزم: آموزش خودهيپنوتيزم و روش های آراميدگی، 

ارتباط مؤثر با درون وكشف زوايای پنهان آن

برگزيده محصوالت موج زندگي 
)كتابچه و CD هاي روانشناسي(

برگزیده محصوالتعلم و زندگی

 سپاس از استاد بزرگوار 
و  ماني��ان  آق��اي  جن��اب 
ايش��ان  محترم  هم��کاران 
در روزنامه زاينده رود كه 
م��ا را چون كودك��ي كه در 
آرزوي پرواز بود بالي براي 

پريدن دادند.

كليه روانشناس��ان و دانش��جويان روانشناس��ي 
مي توانند مقاالت و مطالب خود را جهت ارائه به 

آدرس زير ارسال نمايند.
n.orojin@yahoo.com

www.mojezendegi.com
تلفن دفتر مركزي اصفهان: 0311-6292439                      

0913-913-2379
 خيابان حکيم نظامی، كوچه جوش��قانی، پالک70، 

شركت موج زندگی

موج زندگی

پيام قدرداني

در اين فن آوری جديد  
مبتني بر روش )صوتی- تصويری(،  
كه مبتکر آن روانشناس نامدار آلمانی، 
دكتر آرند اشتاين است، در كوتاه ترين 
زمان ممکن مقاومت های ذهنی فرد 
شکسته و راه برای تأثير مثبت بر 
دنيای درون آدمی )ضمير ناخودآگاه( 
هموار می گردد

تحديد حدود اختصاصي
10/326 شماره: 7911 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه بمساحت 273 مترمربع بشماره پالک 3167 
فرعي مفروز و مجزي شده از پالک 711 فرعي از 189- اصلي واقع در خالدآباد جزء بخش 9 حوزه ثبتي 
بادرود كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي رحمت اله اميري خالدي در جريان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضي ثبت تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده 
تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1389/11/20 ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و 
در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد شد. لذا بموجب اين 
آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا سي روز 

پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1389/10/25
م الف/ 619                                             طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالک بخش امامزاده- بادرود

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 8909970354101424، شماره پرونده: 8809980359501390، شماره بايگاني  10/355 ش
شعبه: 890342، واخواه: آقاي مصطفي خضريان به نشاني اصفهان خانه اصفهان چهارراه نيروي هوايي 
ک ماه گل ک بهار بن بست نيلوفر آبي ط اول، واخوانده: آقاي اولياء دم مينگلي يولداش مجهول المكان، 
ــته: واخواهي، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل  خواس

مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص تقاضاي واخواهي آقاي مصطفي خضريان فرزند محمدعلي نسبت به دادنامه غيابي شماره 
1146-89/8/24 صادره از اين شعبه كه واخواه به اتهام تسبيب در قتل غيرعمدي مرحوم مينگلي يولداش 
به ميزان بيست درصد از لحاظ جنبه عمومي به تحمل يكسال حبس تعزيري و از لحاظ جنبه خصوصي 
به پرداخت بيست درصد ديه آن مرحوم در حق اولياء دم متوفي محكوم گرديده است دادگاه با بررسي 
اوراق و محتويات پرونده هر چند واخواه به شرح اليحه واخواهي ايراد و اعتراض و دفاع مؤثر و مفيدي 
كه موجبات نقض دادنامه معترض عنه و برائت خويش را فراهم نمايد ابراز و اقامه ننموده و رأي صادره 
براساس موازين و مطابق قوانين اصدار يافته است لكن با توجه به وضعيت خاص متهم از لحاظ سني و 
عدم سوءسابقه ضمن تأييد دادنامه سابق الصدور از حيث اصل محكوميت واخواه مجازات تعيين شده در 
خصوص ايشان از تحمل يكسال حبس تعزيري به پرداخت مبلغ يک ميليون ريال بعنوان جزاي نقدي در 
حق صندوق دولت تبديل و تخفيف مي گردد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 14225                                          نوروزي- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 8909970353001165، شماره پرونده: 8909980360000334، شماره بايگاني  10/356 ش
شعبه: 890697، شاكي: آقاي منوچهر پهلواني به نشاني اصفهان چهارباغ باال ک شهيد صنيع زاده پ 226 
طبقه 2 منزل قانعي زاده تلفن 6661005، متهم: آقاي حسين الماسي زفره به نشاني فعالً مجهول المكان، اتهام: 
تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوءاستفاده و تقلب از امتيازات، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات 

پرونده ختم دادرسي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام حسين الماسي زفره فرزند برجعلي دائر بر تحصيل مال به طريق غيرمشروع به ميزان 44 
ميليون تومان، از توجه به كيفرخواست تنظيمي از سوي دادسرا و اينكه متهم عليرغم احضار از طريق نشر 
آگهي در جلسه دادرسي حاضر نگرديده كه اين عدم حضور به نظر دادگاه قرينه اي بر قبول اتهام از سوي 
متهم تلقي مي گردد و با التفات به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكاري وي به نظر دادگاه محرز 
و مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،  اختالس و كالهبرداري حكم 
بر محكوميت وي به دو سال حبس تعزيري و رد مبلغ 44 ميليون تومان به شاكي صادر و اعالم مي دارد 
رأي صادره غيابي ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 14192                                           اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 8909970350601059، شماره پرونده: 8909980350600403، شماره بايگاني  10/359 ش
شعبه: 890413، خواهان:  آقاي غالمرضا زارعي به نشاني خ پروين خ سروش حكيم شفائي اول روبروي 
بهداري رستميان پ 78، خوانده: آقاي حسين مجيد به نشاني ميدان امام بازار بزرگ تفنگسازها )فعالً مجهول 
المكان(، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به 

شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي غالمرضا زارعي فرزند حسن به طرفيت آقاي حسين مجيد فرزند نعمت ا... مبني 
بر مطالبه مبلغ پانصد ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 413055 بانک سپه به تاريخ 88/6/15 به 
انضمام مطلق خسارات دادرسي دادگاه با عنايت به دادخواست تقديمي خواهان فتوكپي مصدق چک و 

ــتغال ذمه خوانده به خواهان داشته و عدم حضور خوانده در  گواهي عدم پرداخت آن كه حكايت از اش
جلسه رسيدگي دعوي خواهان را ثابت و موجه تشخيص و مستنداً به مواد 193 و 515 و 519 قانون آيين 
دادرسي مدني و 310 و 313 قانون تجارت حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت نه ميليون و نهصد و نود و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسي و تأخير تأديه 
از تاريخ سررسيد چک لغايت اجراي حكم كه اجراي احكام مكلف به محاسبه آن براساس نرخ شاخص 
تورم بانک مركزي مي باشد صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 

استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 14303                        وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 8909970354601669، شماره پرونده: 8809980360000631، شماره بايگاني  10/361 ش
شعبه: 890044، شكات: 1. آقاي شهريار قسيمي به نشاني اصفهان خ رباط 3 فرعي 7 بن بهار پ 88، 2. 
آقاي فرشاد مرداني به نشاني اصفهان خ رباط 3 بن بست گلزار سمت راست درب 5، متهم: آقاي داوود 
ــناس، اتهام: ضرب و جرح عمدي، گردشكار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده به شرح ذيل  ناش

مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

اتهام آقاي داود راننده اتومبيل پرايد شماره 643 ب 19- ايران 13 دائر بر ايراد جرح عمدي شاكي ها آقايان 
1- فرشاد مرداني 2- شهريار قسيمي از توجه به تحقيقات انجام شده و مستندات ضمه و داليل ابرازي و 
گواهي هاي پزشكي قانوني و ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده و اينكه متهم علي رغم ابالغ قانوني 
و انتظار كافي در جلسه دادگاه حضور نيافته و اليحه و دفاعيه اي نيز ارائه ننموده است. محرز است عليهذا 
دادگاه نامبرده را در اجراي مواد 302 و 481 و 367 و 484 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمي متهم 
را به پرداخت ميزان دو و نيم درصد ديه در حق شاكي رديف اول و پرداخت ميزان دو درصد در حق شاكي 
رديف دوم و از جهت جنبه عمومي به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و 

ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 14301                                           اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 8909970353701332، شماره پرونده: 8909980364600204، شماره بايگاني  10/362 ش
شعبه: 890274، شاكي: خانم سيد فاطمه انتظاري به نشاني اصفهان خ آل محمد خيابان يكم بلوار آل ياسين 
كوچه ياس 6 نبش فرعي پالک 115 منزل انتظاري، متهم: آقاي صمد رحماني مطلق به نشاني اصفهان خ 
رباط اول ک داروخانه شريف ک شكوفه بن بست شكوفه پ 7، اتهام ها: 1. قدرت نمايي با چاقو، 2. تهديد، 
3. ترک انفاق، 4. فحاشي، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را 

اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي صمد رحماني مطلق فرزند عباس مبني بر ترک انفاق و فحاشي و تهديد و قدرت 
نمايي با چاقو با توجه به شكايت شاكي و اظهارات گواهان و عدم حضور و دفاع متهم و ساير شواهد و 
قرائن بزه وي را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 642 و 608 و 617 قانون مجازات اسالمي نامبرده را از 
جهت فحاشي به پرداخت پانصد هزار ريال جريمه نقدي و از جهت ترک انفاق به تحمل چهار ماه حبس 
و از جهت تهديد و قدرت نمايي با چاقو به تحمل شش ماه حبس و سي ضربه شالق محكوم مي نمايد. 
رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و ظرف بيست روز پس از 

آن قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 14300                                          نم نبات- رئيس شعبه 111 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

تغييرات
10/365 شماره: 1589/ت 89/103 آگهي تغييرات مؤسسه آرين طيف جوان به شماره ثبت 2708 و شناسه 
ملي 10260587307، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/09/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: 1- آقاي محمد كاظم حيدري به شماره ملي 2296310516 به شماره شناسنامه 1539 تاريخ 
تولد 1361/06/28 فرزند علي با پرداخت مبلغ 250/000 ريال به صندوق مؤسسه، در رديف شركاء قرار 
گرفت. خانم سميه كريمي به شماره ملي 1290608733 به شماره شناسنامه 47 تاريخ تولد 1360/01/09 
فرزند محمود با پرداخت مبلغ 250/000 ريال به صندوق مؤسسه، در رديف شركاء قرار گرفت. در نتيجه 
سرمايه شركت از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 1/500/000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد. در تاريخ 1389/10/16 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد 

و امضاء قرار گرفت.
م الف: 14273/1                             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
10/366 شماره: 3840/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت گروه ايده پردازان در ناب سپاهان سهامي خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1389/10/13 تحت شماره 42754 و شناسه ملي 10260605626 در اين اداره به 

ثبت رسيده و در تاريخ 1389/10/13 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به 
شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
شركت: انجام كليه فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات،  خريد و فروش، توليد، تهيه و توزيع 
كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهيالت از بانک هاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف 
شركت- انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور- شركت در مناقصات و مزايدات 
خصوصي و دولتي- اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت هاي دولتي و خصوصي- انجام امور خدماتي از 
قبيل طراحي، ساخت، نظارت، اجراء در زمينه انواع مصنوعات چوب و كليه امور ساختماني، طراحي و 
اجراي انواع دكوراسيون داخلي و انجام هر گونه اموري كه به نحوي با موضوع شركت مرتبط مي باشد 
و همچنين انجام كليه امور پيمانكاري. 2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
شركت : 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان كشاورز- خيابان كشاورزي- بن بست آقايي- پالک 
134، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد 
ــهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 326335 مورخ  س
1389/09/16 نزد بانک صادرات شعبه چهارباغ باال پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان 
سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي علي چترائي به سمت رئيس هيئت مديره. 2- خانم 
مينا چترائي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم مريم چترائي به سمت عضو هيئت مديره. 
4-5- خانم مريم چترائي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء دو نفر از اعضاء هيأت مديره متفقاً و با مهر شركت 
معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي 
و علي البدل: 1-8- خانم فروزان ابطحي فروشاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي حيدرعلي نيرومند 

به عنوان بازرس علي البدل.
 م الف: 14273/2                            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
ــركت همت گستران اسپادان سهامي خاص به  ــماره: 1578/ ت 89/103، آگهي تغييرات ش 10/367 ش
شماره ثبت 42519 و شناسه ملي 10260603185، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
ــركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه  ــد: 1- موضوع ش 1389/10/12 تصميمات ذيل اتخاذ ش
در اساسنامه اصالح گرديد: انجام- اجرا- نظارت و مشاوره كليه امور پيمانكاري ساختماني- عمراني و 
صنعتي و فني و تأسيسات و جاده سازي- سد و پل سازي- ابنيه و محوطه سازي- راهسازي و زهكشي 
و اليروبي- تأمين نيروي انساني موقت- تنظيفات عمومي- ساخت- اجرا و حفظ و نگهداري فضاي 
ــبز- طبخ و توزيع غذا- خريد و فروش آهن آالت و فلزات- خدمات كشاورزي- آبياري قطره اي و  س
باراني- خدمات گاز رساني- خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل 
وام و اعتبارات بانک هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
ــركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و  و حقوقي- ش
خارج كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد- رنگ كاري و رنگ آميزي- رنگ زدايي- سند 
بالست- عايق كاري- حفظ و نگهداري معابر و چراغ ها جداول و تابلوهاي راهنمايي عند الزوم پس از 
كسب مجوز از مراجع ذيصالح. در تاريخ 1389/10/15 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري 

ثبت و مورد تأييد و امضاء  قرار گرفت. 
م الف: 14273/3                            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
10/368 شماره: 3860/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت كوثر تهويه ساز سپاهان سهامي خاص. شركت 
فوق در تاريخ 1389/10/15 تحت شماره 42755 و شناسه ملي 10260605780 در اين اداره به ثبت رسيده 
و در تاريخ 1389/10/15 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير 
جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: 
نصب، اجرا، طراحي و مشاوره كليه تأسيسات، تأسيسات سرمايشي و گرمايشي، تأسيسات مكانيكي و 
حفظ و نگهداري تجهيزات كارخانه اي،  خريد و فروش،  صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني،  
تحصيل وام و اعتبارات داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و 
حقوقي،  شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج 
ــد. 2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.  ــور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باش كش
3- مركز اصلي شركت : 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان فردوسي- خيابان منوچهري- كوچه 
مجمر- كوچه مسجد جواد االئمه، روبروي مسجد، ساختمان سنگ خاكستري، طبقه 2، 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 92346247 مورخ 1389/10/05 نزد بانک ملت 
شعبه فردوسي اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين 
مديران شركت: 1-5- آقاي سعيد كاظمي نيا به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محمدعلي كاظمي 
نيا به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي امير رضا لساني هرندي به سمت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقاي اميررضا لساني هرندي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره متفقاً و با مهر 
شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس 

اصلي و علي البدل: 1-8- خانم محبوبه خليل اكبر به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم زهره موسي رضايي 
به عنوان بازرس علي البدل.

 م الف: 14273/4                            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
10/369 شماره: 3869/ ث 89/103 آگهي تأسيس مؤسسه خيريه افتخار جاويدان ماندگار. مؤسسه فوق در 
تاريخ 1389/10/16 تحت شماره 2853 و شناسه ملي 10260605869 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
1389/10/16 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه  رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع مؤسسه: احياي روحيه تعاون- ايجاد بستري مناسب براي ارتباط 
ميان اقشار غني و مستمند جامعه- انجام خدمات اجتماعي براي طبقات محروم- حمايت از كودكان مستمند 
مستعد- ايجاد فرصت هاي شغلي براي مردم محروم- توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني- كمک در تأسيس 
مراكز درماني، ب( انجام امور خيريه و علم النفسه- ارتباط و همكاري با خيرين استان و جذب حمايت آنان 
در رسيدن به اهداف- شناسايي اقشار آسيب پذير به منظور حمايت مادي و معنوي- برگزاري جلسات 
ــتاي اهداف مؤسسه. 2- مدت مؤسسه : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز  قرآني فرهنگي در راس
اصلي مؤسسه : 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان شريف واقفي- كوي شهيد آبكار اصفهاني- كوچه 
نهر فرشادي- كدپستي 8154713453، 4- سرمايه مؤسسه: مبلغ 5/000/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين 
مديران مؤسسه: 1-5- آقاي علي كيوان آرا به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي احمد كيوان آرا به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي سيد محمد حسيني پزوه به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي سيد 
عليرضا حسيني پزوه به سمت عضو هيئت مديره. 5-5- آقاي محمد گيوي به سمت عضو هيئت مديره 
)بعنوان عضو علي البدل(، 6-5- آقاي سيد ابوالفضل حسيني پزوه به سمت عضو هيئت مديره )بعنوان عضو 
علي البدل(، 7-5- آقاي احسان مشگالني اصفهاني به سمت خزانه دار، 8-5- آقاي سيد ابوالفضل حسيني 
پزوه به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و 
تعهدآور مؤسسه با امضاي مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر 
مؤسسه معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي سيد 
حسين رضا زاده به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي سيد رضا طباطبائي ورزنه به عنوان بازرس علي البدل.
 م الف: 14273/5                            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ اجرائيه
10/370 آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 112665-4123، بدينوسيله به وراث مرحوم محمدعلي ذوالفقاري كه 
عبارتند از: 1- زيبا 2- فريبا 3- كوروش 4- داريوش شهرت همگي ذوالفقاري و 5- عصمت امين بدهكاران 
پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مأمور نيروي انتظامي شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر چک هاي 
شماره 564572-89/1/23 و 564578-89/2/23 صادره از طرف مرحوم محمدعلي ذوالفقاري به آقاي جعفر 
تخت كوسه مبلغ 200/000/000 ريال بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مي  باشد لذا 
طبق ماده 19 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ 
اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي مورث خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري 

عمليات اجرائي عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 14288                                                 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ رأي
10/373 كالسه پرونده: 782/89، شماره دادنامه: 929-89/10/21، مرجع رسيدگي: شعبه 25 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماسي زفره اي، نشاني: اصفهان،  خيابان پروين دوم، طبقه زيرين بانک انصار، 
خوانده: فرشيد فدايي استكي نجات پور، مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه، با عنايت به محتويات پرونده 

و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا

دعوي آقاي جواد الماسي زفره اي بطرفيت آقاي فرشيد فدايي استكي نجات پور بخواسته مطالبه مبلغ چهل 
و هشت ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال وجه چک شماره هاي 499919-89/7/10 و 89/6/2-808301 
عهده بانک صادرات شعبه حكيم شفايي و اقتصاد نوين شعبه چهار راه اله اكبر به انضمام مطلق خسارات 
قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه 
به ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال بابت اصل خواسته 
و 88/000 ريال بابت هزينه دادرسي و نشر آگهي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا 
تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در اين شعبه مي باشد.
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ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــركل فرهن مدي
ــال  ارس از  ــاری  بختي و  ــال  چهارمح
ــه دومين  ــه دبيرخان ــر ب ــش از 50 اث بي
ــتان خبر داد.  ــنواره فيلم كوتاه اس جش
ــنا  ــوش رضوانی در گفتگو با ايس  داري
ــا هدف تقويت  ــنواره ب افزود: اين جش
ــتان و در  ــازان جوان اس فعاليت فيلمس
ــد و شكوفايی استعدادهای  راستای رش
 هنری هنرمندان و فعاالن اين عرصه برگزار 

می شود. 
ــالی  ــد 40 درصدی آثار ارس وی به رش
ــنواره اشاره كرد و  به دبيرخانه اين جش
ــيده به دبيرخانه  ــت: آثار رس اظهار داش
ــت رو به جلو  ــد و حرك ــی از رش حاك
اين جشنواره نسبت به دوره   قبلی است 
ــنواره  ــود اين جش ــه پيش بينی می ش ك
هرسال نسبت به سال گذشته با استقبال 
چشمگير فيلمسازان استان روبه رو شود. 
ــگاه پوستر  رضوانی از برگزاری نمايش
فيلم های شركت كننده در اين جشنواره 

ــم زمان با  ــح كرد: ه ــر داد و تصري خب
ــگاهی از پوستر  ــنواره، نمايش اين جش
ــركت كننده نيز در نگارخانه  فيلم های ش
شهيد شهرانی اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان برپا می شود.
ــاه، بذر و  ــه فيلم كوت ــا بيان اينك وی ب
ــت  ــر از آن حراس ــت كه اگ ــی اس نهال
ــرآغاز انبوه  ــه زودی س ــود، ب كافی ش
ــمند قابل  ــق و ارزش ــار درخور تعم آث
ــود  می ش ــی  جهان ــطح  س در  ــه   اراي
ــاالن اين عرصه  ــت: هنرمندان و فع گف
ــتعدادهای  ــتان از توانايی ها و اس در اس
ــتند كه با  ــوردار هس ــی برخ قابل توجه
ــن و موضوع های  بهره گيری از مضامي
ــی می توانند آثار هنر فاخر  ويژه و ارزش
ــد. رضوانی  ــه دهن ــمندی اراي و ارزش
ــن اختتاميه دومين  ــان كرد: آيي خاطرنش
جشنواره فيلم كوتاه استان يازدهم اسفند 
 سال جاری در تاالر غدير شهركرد برگزار 

می شود.

ــری  هنــــــ ــوزه  حـــ ــس   رئيـــ
ــال و بختياری از راه يابی فيلم  چهارمح
ــنواره  ــت« به جش ــه فاطمه كجاس »خان

بين المللی فيلم برلين خبر داد.     
ــا  ــو ب ــينی در گفتگ ــران حس ــيد مه س
ــتانی كوتاه خانه  ــزود: فيلم داس ايرنا اف
ــت به كارگردانی فريدون  فاطمه كجاس
ــوزه هنری  ــه كنندگی ح ــی و تهي  نجف
ــابقه  چهارمحال بختياری در بخش مس
و  ــصت  ش  Kplus Generation
ــن آلمان  ــنواره برلي ــن دوره جش يكمي

پذيرفته شده است. 
ــی از  ــنواره يك ــن جش ــت: اي وی گف
ــطح  ــنواره های مهم فيلم A در س  جش
ــت كه در تاريخ 10-20  بين المللی اس
ــفند(  فوريه 2011 )21 بهمن تا اول اس
در شهر برلين آلمان برگزار خواهد شد. 
ــد: اين فيلم روايت  ــينی يادآور ش حس
ــربچه ای است كه برای ادای نذر هر  پس

ساله مادرش كه در بستر بيماری افتاده، 
اقدام به جمع آوری نذورات می كند. 

ــاس آيين های مردم  به گفته وی، براس
ــال و بختياری برای پخت آش  چهارمح
ــت زن به نام  ــواد آن را از هف ــذری م ن

فاطمه جمع می كنند. 
ــه فاطمه  ــا، فيلم خان ــزارش ايرن ــه گ ب
ــت به كارگردانی فريدون نجفی  كجاس
ــاخته و  ــندگی الهه صلح جو س و نويس

توليد شده است. 
ــانس  ــدون نجفی دارای مدرک ليس فري
ــگاه  دانش از  ــينما  س ــی  كارگردان
ــگ  كوهرن  1356 ــد  متول و  ــوره   س
ــت و تاكنون  چهارمحال و بختياری اس
فيلم ها و سريال های مختلفی را ساخته 
ــت. فيلم كوتاه خانه فاطمه كجاست  اس
پيش از اين نيز در جشنواره بين المللی 
ــر تنديس بهترين فيلم كوتاه را  فيلم فج

از آن خود كرده است.  

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری:

ارسال بيش از 50 اثر به دبيرخانه  
دومين جشنواره فيلم كوتاه استان

يك اثر از شهركرد
به جشنواره فيلم برلين آلمان راه يافت

ــان  ــن تعزيه خوانان نش ــورانگيز و حزي ــدای ش ص
ــتگاه های آواز  ــی در دس ــه آنها به خوب می دهد ك
ــی و مخالف خوانی  ــی قطعاتی از موافق خوان ايران
ــتند كه در  ــه را اجرا می كنند. آنها جوانانی هس تعزي
ــت محرم خيمه گاه تعزيه برپا كرده اند و  دهه نخس
ــهركرد داير   ميدان تعزيه را در جنوبی ترين نقطه ش

كرده اند. 
از دور صدای حزن انگيز قطعاتی از متن های تعزيه 
ــتگاه همايون با پيش درآمدی از گوشه های  در دس
ــنيده می شود و در نهايت  بيات ترک و كرد بيات ش
ــور و گوشه شوشتری و  ــه ش اين اوج صدا در گوش
ــته  ــرود می آيد. مردم در ادوار گذش ــرم آبادی ف خ
ــورای  ــتن آرمان های عاش تاريخ برای زنده نگهداش
ــينی از ابزار و هنرهای مختلفی بهره می گرفتند  حس
ــی از اين ابزارها  ــبيه خوانی يك ــه هنر تعزيه يا ش ك

بوده است. 
ــره گيری  ــه دليل به ــبيه خوانی ب ــه يا ش ــر تعزي هن
ــه گذاری هنرهای  ــای هنری همانند، فاصل فاصله ه
ــورا همواره  ــه واقع عاش ــک، در پرداخت ب دراماتي
ــدف  ــته و ه ــی داش ــگاه مهم ــردم جاي ــن م در بي
ــورا  ــه عاش ــردن واقع ــو ك ــز بازگ ــرای آن ني  از اج

می باشد. 
ــتفاده از رنگ ها در تعزيه و شبيه خوانی همواره  اس
ــان اين هنر  ــان و مجري ــه گردان ــورد توجه تعزي م
ــد مانند  ــه رنگ های تن ــه گونه ای ك ــی بوده ب آيين
ــبز  ــش و زرد و رنگ های آرام مانند س ــز و بنف قرم
ــه عنوان دو  ــروزه ای ب ــمانی و في ــی و آبی آس چمن
ــل هم قرار  ــناختی رنگ ها در مقاب ــان روان ش  جري

گرفته اند.  
ــه رنگ های  ــتفاده آيين تعزي ــورد اس ــای م رنگ ه
تأثيرگذار همراه با اجراها و بيان ها بسيار مهم است 
ــی رنگ نيز رنگ های آيين تعزيه را  و در روانشناس

هيچ يک از هنرهای دنيا در اختيار ندارد. 
ــت و رنگ های  ــک هنر فاخر در جهان اس تعزيه ي
ــدام دارای جلوه و ويژگی  ــه كار رفته در آن هر ك ب
ــک از تئاترهای دنيا  ــت و در هيچ ي خاص خود اس
ــی  ــروز نيز از اين نوع روانشناس ــته تا به ام از گذش

رنگ ها استفاده نشده است. 
ــاس)ع( در تعزيه،  ــرت عب ــبيه خوان حض لباس ش
ــوان اين  ــف خ ــاس مخال ــبزصفرايی و لب ــگ س رن
ــت و اين  ــوی كفتری اس ــز قرمز خون گل ــش ني  نق
ــی رنگ در  بزرگ ترين و جامع ترين نوع روانشناس
ــتفاده از كاله  ــت. برخی نيز معتقدند اس عالم هنر اس
ــبيه خوان امام حسين)ع(  خود برای نقش خوان و ش
ــين  ــت، چرا كه امام حس در آيين تعزيه صحيح نيس

ــت و برای جنگ به كربال نرفته   )ع( مظهر دانايی اس
است. 

ــی و  ــه خوان ــره و منظوم ــره و مفاخ ــه، مناظ تعزي
ــی را در خود نهفته دارد و در همه ادوار و  رجزخوان

زمان ها درگذشته تعزيه برپا می كردند.
ــات معتقد  ــر مكاف ــه دي ــبيه نام ــاب ش ــف كت  مؤل
ــه عنوان  ــن عزاداری ب ــتان آيي ــت: در ايران باس اس
سوگواری برای سياووش بوده و تعزيه پس از اسالم 
ــان آل بويه در  ــال 352 هجری قمری و از زم در س

ايران رواج يافت. 
ــفر به شهركرد در گفتگو با ايرنا  جابر عناصری در س
ــد، اما  ــزود: در دوره صفويه هنر تعزيه تقويت ش اف
ــاه به تعزيه خيانت كردند، كه پس از  در زمان نادرش
ــاه دوباره كريم خان زند آن را احيا می كند،  نادر ش
پس از آن نيز رضا شاه اجرای تعزيه را ممنوع اعالم 
ــناس و مردم شناس كشور بر اين  كرد. اين تعزيه ش
ــچ گاه انقطاع فرهنگی به  ــت: در ايران هي عقيده اس
ــد و تنها اختفای فرهنگی صورت گرفت  وجود نيام
ــا اجرا  ــوی در خانه ه ــان پهل ــز در زم ــه ني  و تعزي

می شد. 
وی تأكيد می كند: هنر تعزيه يک هنر عبادی است و 
بايد جاذبه داشته باشد نه دافعه و نبايد به مزايده بين 

گروه های تعزيه خوان تبديل شود. 
ــر تعزيه در چهارمحال و بختياری نيز قدمتی چند  هن
ــاله دارد و برخی از متون نويسان هنر نمايش  صد س

نيز در اين استان زيست داشته اند. 
ــی از تعزيه خوانان قديم  ــيد صولت دهكردی يك س
ــهركرد به اين  ــردم در ش ــه م ــوده ك ــهركرد ب  در ش
ــته اند و آنان  ــرام گذاش ــواره احت ــه خوان هم تعزي
 معقتدند سيد صولت دهكردی، سيدی بوده كه هرگاه 
تعزيه خوانی می كرده، اشک از گوشه چشمان پير و 

جوان جاری می شد. 
ــهركردی ها و غير  ــاس است كه چه ش بر همين اس
ــری  ــهركرد س ــه به پارک ملت ش ــهركردی ها ك ش
می زنند سرقبر حاج صولت شمع برافروخته و يادی 

از او می كنند. 
ــيد صولت دهكردی از تعزيه خوان قديم  آرامگاه س
ــه قرار گرفته و در  ــهركرد در پارک ملت در گوش ش
ــياری از مردم با حضور بر  آغاز ماه محرم و صفر بس
ــهير ايران فاتحه ای  آرامگاه ابدی اين تعزيه خوان ش

می خوانند. 
ــه كربال هنگام  ــفری ب حاج صولت دهكردی در س
ــن از خادمان بارگاه  ــزاری تعزيه در بين الحرمي برگ
ــيری هديه  مطهر حضرت العباس)ع( در عراق شمش
ــته به  می گيرد و به همين دليل مردم در دوران گذش

اين مرد تعزيه خوان احترام می گذاشته اند. 
ــه خوانان ايران  ــيد صولت دهكردی در بين تعزي س
ــش تعزيه از او  ــه كمتر در امر پژوه ــرآمد بوده ك س
ــد و اين تعزيه خوان در دوران ناصرالدين شاه  ياد ش
ــه تعزيه خوانی  ــزاداران تهران ب ــينی ع در تكيه حس
ــزادار تهران  ــردم ع ــتقبال م ــت كه مورد اس پرداخ
ــه خوان فقيد  ــت. صدای خوش اين تعزي قرار گرف
ــبک های  ــال و بختياری در بين صاحب س چهارمح
ــتقبال قرار گرفت  ــيار مورد اس ــه در تهران بس تعزي
ــكاری با او  ــتار هم ــان تهران خواس ــه خوان  و تعزي

شدند.
ــار در عمر  ــوان 39 ب ــت تعزيه خ ــيد صول حاج س
ــن الحرمين  ــرد و در بي ــال عزيمت ك ــود به كرب خ
ــاس)ع( اقدام به  ــرت عب ــارگاه حض ــه روی ب و روب
ــيعيان  ــه صدای او در بين ش ــدن تعزيه كرد ك خوان
ــت يافته بود. از حاج صولت دهكردی  عراق عمومي
ــی  ــخ خط ــته ها و نس ــت نوش ــی از دس در برخ
ــورد احترام قرار  ــده و او را م ــه نيز نام برده ش  تعزي

داده اند. 
حاج صولت دهكردی با نام سيد عبدالباقی دهكردی 
نوه آيت ا... دهكردی )نجفی اصفهانی( است، كه در 

شهركرد چشم از جهان فرو بست. 
ــان ديگری نيز در چهارمحال و بختياری  تعزيه خوان
ــت می كرده اند كه در يكصد سال  ــته زيس در گذش

ــهرهای ايران از جمله شيراز،  اخير در بسياری از ش
ــهد اقدام به برپايی  ــهرهای مختلف اصفهان و مش ش
ــيد و ساالر شهيدان  مجلس تعزيه خوانی در رثای س
ــد و برخی از گروه های تغزيه نيز به دعوت  كرده ان
ــال وبختياری  ــه چهارمح ــی تعزيه ب ــرای برپاي  او ب

می آمدند. 
ــروه  گ  114 ــون  اكن ــم  ه ــا،  ايرن ــزارش  گ ــه   ب
ــال و  ــردان در چهارمح ــه گ ــوان و تعزي ــه خ تعزي
ــن  ــتند و اي ــال هس ــنامه دار و فع ــاری شناس بختي
 گروه ها در ايام سوگواری محرم و صفر، آيين های 
شبيه خوانی و اجرای آيين هنروری صحنه های قيام 
ــهادت ائمه اطهار)ع( را برعهده   امام حسين)ع( و ش

دارند. 
ــهركرد، ــتان ش ــد اين گروه ها در شهرس   70 درص

ــان  فارس در  ــروه  گ ــن، 14  بروج در  ــروه  گ  12 
ــت  ــتان اردل فعالي ــز در شهرس ــروه ني ــک گ  و ي

می كنند. 
ــين)ع(،  گروه های تعزيه متون تعزيه های امام حس
ــاس)ع(، علی  ــر، حضرت عب ــلم، ح دو طفالن مس
ــام را  ــورا و بارگاه يزيد و بازار ش اكبر)ع(، روز عاش
اجرا می كنند. بيش از 60 درصد از اعضا گروه های 
ــكيل  تعزيه در چهارمحال و بختياری را جوانان تش
ــتقبال خوبی در  می دهند و جوانان از هنر تعزيه اس

اين استان دارند. 

اخبار سينمایی

پیشینه هنر تعزيه در چهارمحال و بختیاري 

1- مناقصه گزار: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مرمت 3 پروژه شهرستان تيران و کرون

3- مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي به مبلغ 8/000/000 
ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانک ملي ايران.

دارايي هاي  تملک  اعتبارات  محل  از  ريال   674/035/024 مبلغ  اوليه:  برآورد   -4
سرمايه اي برمبناي فهرست بهاي عمليات مرمتي سال 1389.

5- مدت اجراء: به مدت 4 ماه شمسي.
6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 89/10/25 لغايت تاريخ 89/10/29

7- تاريخ تحويل پاکات: تا پايان وقت اداري 89/11/9
8- تاريخ بازگشايي: رأس ساعت 14 بعدازظهر مورخ 89/11/10

9- محل دريافت، تحويل و بازگشايي پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فني اداره 

)ساختمان شماره 3  اصفهان  استان  و گردشگري  فرهنگي، صنايع دستي  ميراث  کل 
استانداري(
توضيحات: 

 به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي که بعد از انقضاء 
مدت مقر  آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

 با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور، 
اينترنتي:  آدرس  به  مذکور  پايگاه  در  مي بايست  مناقصه  در  کنندگان  شرکت  کليه 
پاکت هاي  همراه  و  دريافت  کاربري  کد  و  نام  ثبت   »http://iets.mporg.ir«

پيشنهادي خود تحويل نمايند.

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي(

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

نوبت  دوم

م الف/ 14332

زيلو  و  گليم  قاليچه،  قالي،  بافندگان  کليه  اطالع   به 
ساکن استان مي رساند که با در دست داشتن کارت 
مهارت فني، لغايت 89/10/29 جهت انعقاد قرارداد 
تأمين  صندوق  خدمات  از  استفاده  منظور  به  جديد 
بيمه کمک دولت به شعب سازمان  اجتماعي و حق 

تأمين اجتماعي مراجعه نمايند.
 روابط عمومي تأمين اجتماعي
استان چهارمحال و بختياري

اطالعیه

تعدادی  از  مطبوعاتی  فرهنگی  مؤسسه  يک 
بازارياب ثابت خانم و آقا دعوت به همکاری 
متقاضيان می توانند جهت کسب  می نمايد. 
زير  تلفن های  شماره  با  بيشتر  اطالعات 
 6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
يا  و   09135454415  –6250732
پل  جنب   – ارتش  خيـــابـان  آدرس   به 
همکف  طبقه  ساختمان 119   – آباد  حسين 

مراجعه نمايند.

دعوت به همکاری 
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شهرآورد اصفهان 
در هفته 
بيست و دوم 

شكست عراق و
 اين همه خوشحالی!

پالتينی رويای 
سعيدلو را قوت 
بخشيد 

زاينده رود  
سازمان ليگ برتر برنامه هفته های بيست و يكم تا بيست 
ــوم رقابت های فوتبال ليگ برتر باشگاه های كشور را اعالم  و س
كرد كه بر اين اساس ديدار حساس سپاهان و ذوب آهن اصفهان 
ــود.  ــهر برگزار می ش ــگاه فوالدش ــاه در ورزش روز 24 بهمن م
همچنين بازی تيم های فوتبال استيل آذين و استقالل تهران هم 
در چارچوب هفته بيست و يكم اين رقابت ها روز هفدهم بهمن 
ماه برگزار خواهد شد. از سوی ديگر سازمان ليگ، روز يازدهم 
ــزاری ديدار تكراری ذوب آهن  ــاه را به عنوان زمان برگ بهمن م
اصفهان و مس كرمان اعالم كرد. در آن روز ديدار معوقه صبای 
ــپاهان اصفهان معوقه از هفته چهاردهم ليگ هم برگزار  قم - س
خواهد شد. تيم ذوب آهن در هفته بيست و يكم و در 16بهمن 
ــايپای البرز خواهد بود. سپاهان در بوشهر در برابر  ماه ميزان س
شاهين بوشهر صف  آرايی می كند. در بيست و نهم بهمن ماه و 
ــت و سوم، سپاهان در ورزشگاه قدس همدان برابر  از هفته بيس
پاس خواهد ايستاد و ذوب آهن در فوالدشهر به مصاف صنعت 

نفت آبادان خواهد رفت. 

ــين قطبی كه اگر ايران را قهرمان جام  حاال هواداران افش
ملت ها كند باز هم نسبت به جايگاه او در تيم ملی فوتبال 
ايران اعتراض دارند و او را صاحب عيار سرمربيگری تيم ملی 
ايران نمی دانند، به به و چه چه را شروع كرده اند و از درايت و 

هوش قطبی می گويند.
شايد اين روزها فوتبالمان به قدری نزول كرده كه بردن تيم ملی 
عراق برايمان در حد قهرمانی در جام ملت ها و يا حتی قهرمانی 
ــحال كننده می شود. غافل از اينكه هنوز  در فوتبال دنيا خوش
بازی های زيادی در راه است و قطبی بايد در 5 بازی ديگر تيم 
ملی ايران، كه بر اثر دو حادثه در مقابل تيم ملی عراق به پيروزی 

رسيديم از درايتش استفاده كند. 
آمار فوتبال در تورنمنت ها نشان از برخورداری از شانس در 3 
بازی را حكايت دارد. قطبی بايد به دفاع ضعيف تيم ملی فكر 
ــوری از عمادرضا دريبل می خورد كه  ــد همان دفاعی كه ط كن
ــی اش را تجربه می كند. دفاعی كه با يک  گويی اولين بازی مل
ــاس عمقی جا می ماند و به راحتی مهاجم حريف با گلر تيم  پ

تک به تک می شود.

ــت كه قطر می تواند برگزاری جام  رئيس يوفا معتقد اس
ــوزه خليج فارس  ــورهای ح ــا كش ــی 2022 را ب جهان
ــل پالتينی،  رئيس يوفا )كنفدراسيون فوتبال  تقسيم كند. ميش
ــت، اما من فكر  ــاره اروپا( گفت: جام جهانی برای قطر اس ق
ــا يكی از  ــزاری جام را ب ــد برگ ــا می توانن ــم كه آن ه می كن
كشورهای نزديک به اطراف خليج فارس تقسيم كنند. وی با 
ــنهادهايی برای برگزاری جام جهانی در فصل  ــاره به پيش اش
ــی 1998 را برگزار  ــا جام جهان ــز گفت: وقتی م ــتان ني زمس
ــاختارهای اصلی  ــا و س ــی را در برنامه ه ــم، تغييرهاي كردي
ــز می تواند چنين كاری را  ــا به وجود آورديم. قطر ني بازی ه

انجام دهد.
پالتينی پيش از اين هم اظهار كرده بود كه خوشحال می شود 
ــتان(،  اگر جام جهانی به جای ماه جون )يكی از ماه های تابس
ــود.  ــتان( برگزار ش در ماه های ژانويه يا فوريه )ماه های زمس
ميشل پالتينی همچنين در مورد ميزبانی روسيه نيز برای جام 
جهانی 2018 گفت: من موافق اين ايده هستم كه رقابت ها به 

سرزمين های جديد برود.

خبر

ــت تيم  ــرمربی و سرپرس ــين قطبی و اصغر حاجيلو س با هماهنگی افش
ــان جواد نكونام در  ــام را ميهم ملی، بازيكنان به همراه اعضای كادر ش
يک رستوران در محله »سوق واقف« دوحه بودند. تيم ملی فوتبال ايران 
ــمالی در مرحله گروهی جام  كه خود را برای بازی امروز در برابر كره ش
ــاعت 13 روز پنجشنبه تمرين های  ــيا آماده   می كند، از س ملت های آس
ــالگی محمد  ــنبه تولد 29 س خود را پيگيری كرد. بازيكنان روز چهارش

نصرتی ، مدافع تيم ملی را جشن گرفتند. 
ــان تيم ايران  ــم ملی گفت: بازيكن ــانه ای تي ــرو والی زاده، مدير رس خس
ــد از ظهر اين  ــنبه، بع ــح روز چهارش ــكاوری صب ــن ري ــس از تمري پ
ــل صرف كردند.  ــام را بيرون از هت ــب ش ــتراحت كرده و ش روز را اس
ــالگی  ــار، بازيكنان تولد 29 س ــنبه هنگام صرف ناه ــن چهارش همچني
ــه او اهدا كردند. ديدار  ــن گرفته و كادويی نيز ب ــد نصرتی را جش محم
ــاعت 16:45 دقيقه برگزار  ــمالی امروز س ــم ملی ايران در برابر كره ش  تي

می شود.

ليو مسی در اولين بازی بعد از كسب توپ طالی جهان سه بار دروازه تيم 
بتيس را در جام حذفی فرو ريخت. البته بارسا در نيمه اول خوب كار نكرد 
ــتباه وحشتناک ظاهر شد كه در  ــدت اش و در نيمه اول در خط دفاعی از ش
اين بين بحث آلوز و پيكه جلب توجه می كرد اما هرچقدر كه خط دفاعی 
خوب كار نكرد، در عوض پينتو، گلر دوم بارسا چهارشنبه شب عالی بود و 
در واقع شب پينتو بود. در نيمه دوم بارسلونا چهره واقعی خود را نشان داد 
 و مسی 3 بار، پدرو و كيتا هر كدام يک بار دروازه بتيس را باز كرده تا آبی و 

اناری پوشان خيالشان را برای صعود به مرحله بعدی رقابت ها آسوده سازند.

ــپاهان اصفهان و  ــم س دو تي
ــتقالل تهران در ديدارهای  اس
اردوی  در  ــود  ــی خ تداركات
ــاوی رسيدند. دو  تركيه به تس
تيم سپاهان اصفهان و استقالل 
ــه در تعطيالت نيم  ــران ك ته
ــل و در اردوی تداركاتی  فص
ــتند،  هس ــه  تركي در  ــود  خ
خود  ــی  تداركات ــای  ديداره
ــاوی به پايان  ــا نتيجه تس را ب
ــه تيم  ــپاهان ك ــاندند. س رس
شاختار دونتسک اوكراين را در پيش رو داشت بازی را با نتيجه صفر بر 
صفر به پايان رساند. استقالل نيز كه ميهمان تيم كارتال اسپور تركيه بود، 
در نهايت به نتيجه يک بر يک رضايت داد تا هر دو نماينده ايران در تركيه 

ديدارهای تداركاتی خود را با تساوی به پايان برسانند. 

ــور، كمانداران كامپوند اصفهان به  ــابقه های قهرمانی كش در جريان مس
مقام سوم كشور دست يافتند. تيم تيراندازی با كمان استان اصفهان در 
ــته كامپوند با تركيب آقايان بكايی، طاهری، حسينی و خانم لطيفی  رش
ــابقه های قهرمانی  ــوم مس ــكوی س بعد از كمانداران تهران و يزد بر س
كشور ايستاد. اين مسابقه ها پنج شنبه  نيز با رقابت كمانداران در رشته 

ريكرو پيگيری شد.

به گزارش فدراسيون بين المللی آمار و تاريخ فوتبال جهان، سپاهانی ها 
ــئونگ نام كره جنوبی )661 امتياز( و  660 امتياز گرفتند و پايين تر از س
ــيا جای گرفتند.  ــتم آس باالتر از العين امارات)636 امتياز( در رده هش
ــن رده بندی ذوب آهن )ديگر تيم نصف جهان( با 507 امتياز در  در اي
ــتقالل با 593 امتياز رده سيزدهم  ــت  و هفتم قرار گرفت و اس رده بيس
ــی  و يكم  ــپوليس نيز با 492/5 امتياز به مقام س را تصاحب كرد. پرس

تيم های باشگاهی يک دهه اخير آسيا رسيد.

ــامی تيم داوری اولين ديدار فوالد مباركه  كنفدراسيون فوتبال آسيا اس
ــپاهان در ليگ قهرمانان آسيا 2011 را اعالم كرد. براساس اين اعالم   س
ــتان قضاوت ديدار تيم های فوتبال فوالد  ــان از ازبكس ايرماتف راوش
ــفندماه در ورزشگاه  ــتان را كه دهم اس ــپاهان و الهالل عربس مباركه س
ــولف  ــود بر عهده دارد. رس بين المللی ملک فهد رياض برگزار می ش
ــتان كمک اول، كوچاكارف باخادير كمک دوم   ابدو خميدو  از ازبكس
ــرزيندوف ويكتور از ازبكستان داور چهارم، حسين  ــتان، س از قرقيزس
ــليمان از اردن  ــری از كويت ناظر داوری و طالل محمد علی س قدهنف

نيز ناظر اين مسابقه  خواهند بود.

ورزش

تيمی كه تا پيش از بازی سه شنبه شب مقابل عراق، حتی در 
بين فوتبال دوستان كشورش نيز تيم كم شانسی برای رقابت 
با ساير مدعيان قهرمانی تلقی می شد، شرايط متفاوتی يافته 
و اكنون همه از ايران به عنوان يكی از شانس های قهرمانی 
ــه ايران، اردوی عراق كماكان  نام می برند. بعد از باختن ب
ــتن حوادث است. ضربه ايستگاهی ستاره خوزستانی  آبس
تيم ملی عالوه بر آن كه سه امتياز طاليی برای ايران در پی 

داشت، مدافع عنوان قهرمانی را نيز وارد بحران كرد. 
ــه طوالنی رئيس  ــب؛ ساعاتی بعد از جلس  چهارشنبه ش
ــن تيم كه نتيجه آن  ــيون فوتبال عراق با اعضای اي فدراس
فراموشی باخت به ايران و تالش برای صعود به دور بعدی 
ــد، استعفای ناظم شاكر دستيار اول سيدكا بعد از  اعالم ش
ــران را در تيم ملی  ــرمربی آلمانی، بح درگيری لفظی با س
عراق به طور كامل نمايان كرد.   ناظم شاكر چهارشنبه شب 
ــرايتون )محل اقامت تيم ملی عراق(  و بعد از ترک هتل ش
ــورم به ضرر تيم ملی  ــاس می كنم ادامه حض گفت: احس
است؛ ترجيح دادم استعفا كنم تا سيدكا راحت تر به كارش 
ادامه بدهد. وقتی قرار است به نظراتم اهميت داده نشود و 
تيم ملی نيز ببازد، بهتر است در اين باخت ها شريک نباشم. 
ــتباه ها و خودخواهی سيدكا در  روبه روی ايران مغلوب اش
اتخاذ تصميم های نادرست شديم؛ االن وقت مناسبی برای 
ــت و بعدها همه متوجه مسائل  گفتن همه حرف ها نيس

خواهند شد.
افشین قطبی تا االن کجا بوده؟!

چهارشنبه در كنفرانس مطبوعاتی بازی ازبكستان و كويت، 
واديم آبراموف سرمربی ازبكستان در پاسخ به سئوالی مبنی 
ــود مدعيان جدی برای  ــر احتمال قهرمانی تيمش از وج ب
ــب اين عنوان صحبت كرد و از ايران در كنار استراليا،  كس
كره جنوبی و ژاپن به عنوان مدعيان قهرمانی نام برد. قبل از 
شروع بازی ازبكستان و كويت نيز روزنامه نگاران كويتی 
ــگاه الغرافه، از تيم ملی ايران  ــنتر ورزش حاضر در ميديا س
ــد می كردند. احمد اياد  ــين قطبی تمجي و بازيخوانی افش
نويسنده روزنامه الوطن می گفت: افشين قطبی تا االن كجا 
ــازی را اداره كرد؛ اگر مربی كويت  ــوده؟! خيلی خوب ب ب
می توانست مثل قطبی بازيخوانی كند، االن اوضاع تيم ما 
هم مثل ايران خوب بود! سعيد نبيل نماينده روزنامه القبس 
ــت كه اگر لژيونرهای ايران )به ويژه  كويت هم اعتقاد داش
مسعود شجاعی( مثل بازيكنان شاغل در ليگ داخلی بدون 
ــرس از مصدوميت و با تمام وجود بازی كنند، تيم ايران  ت
ــال ها به جام قهرمانی برسد. به هر حال  می تواند بعد از س
پيروزی سه شنبه شب باعث شده در حال حاضر كفه ترازو 
به سود قطبی سنگينی كند و همه به تمجيد از تيم ملی ايران 
و سرمربی آن بپردازند. در جامی كه تيم های عربی منطقه 
اسير مسائل حاشيه ای و مجادله با شبكه های تلويزيونی 
ــده اند و بازيكنان شاغل در ليگ های اروپايی تيم های  ش
شرق آسيا نيز در انديشه حفظ ساق هايشان هستند، شايد 
ــن ادامه روند بازی با عراق به  قطبی و تيمش بتوانند ضم
جامی دست پيدا كنند كه تا چند روز پيش حتی در ايران نيز 
كمتر كسی برای آن ها شانس تصاحب آن را قائل می شد.

پژمان سلطانی 

ــای گروهی جام ملت های  دور دوم رقابت ه
 D ــدار از گروه ــام دو دي ــيا امروز با انج آس
ــاعت  ــد. طبق برنامه و در س به پايان می رس
ــين اين گروه تيم ملی فوتبال  16:45 صدرنش
ــپورت به  ــگاه قطر اس ــورمان در ورزش كش
ــمالی می رود. به همين منظور  مصاف كره ش
ــم سلطانی يكی از پيشكسوتان  به سراغ هاش
ــيدن پيراهن  ــابقه پوش ــران كه س ــال اي فوتب
 تيم های استقالل تهران، ذوب آهن، كشاورز 
ــم و در خصوص ديدار اين  و... را دارد رفتي
ــم با او به گفتگو پرداختيم. وی پيرامون  دو تي
ــمالی گفت: اين تيمی كه  وضعيت تيم كره ش

در مقابل امارات جوان شده و با انگيزه ديديم، 
ــه آن تيم كه در  ــباهتی ب ــر فنی هيچ ش از نظ
مسابقه های جام جهانی شاهد بوديم نداشت. 
امارات در شروع مسابقه اسير تجربه حريف 
ــی را به نمايش  ــا در ادامه بازی خوب ــد ام  ش

گذاشت. 
ــمالی تيم با  ــلطانی ادامه داد: كره ش هاشم س
ــا فاكتور  ــاب می آيد كه ب ــه ای به حس تجرب
ــرعت می تواند برای ما حريفی  دوندگی و س
ــن تيم با پاس های  ــد. اي قدر و خطرناک باش
ــرای هر خط دفاعی  ــرعتی ب رو به جلو و س
ــد در مقابل  ــت و تيم ايران باي ــاک اس خطرن
ــبت به ديدار قبلی  ــيا نس ــرق آس نماينده ش

ــی در دفاع و حمله  ــل عراق تاكتيک تيم مقاب
را تغيير دهد و سرعت بازی حريف را خنثی 
ــف را مجبور كند كه به  ــان تيم حري و بازيكن
زمين ما بيايند و فضاهای الزم و خطرناک را 
از آنها بگيرند. وی تصريح كرد: تيم ايران در 
ــط بازيكنان سرعتی  زمان دريافت توپ توس
ــت دفاع تيم  ــال پاس های پش ــود با ارس خ
كره شمالی، می تواند با استفاده از ضد حمله 
ــون غالمرضا رضايی  با وجود مهاجمانی چ
ــت بهره را ببرد  ــا خلعتبری نهاي و محمدرض
ــلم  ــابق تيم ابومس ــد. مربی س و به گل برس
 مشهد به خط دفاع ايران اشاره كرد و توضيح 
داد: مدافعان ايران بايد در نبردهای تک به تک 
ــوند و فضاهای خالی را به خوبی  مغلوب نش

ــش دهند و در زمان حمله و پاس دادن  پوش
ــد. اصل انتقال توپ  از همديگر حمايت كنن
ــه طور مطلوب رعايت  از دفاع به حمله را ب
كرده و در زمان از دست دادن توپ بالفاصله 
ــلطانی افزود:  ــوند. س  در زمين خود جمع ش
كره شمالی با تساوی كه مقابل امارات كسب 
ــدان می آيد و فرصت  ــرای برد به مي كرده ب
ــت كه ما از اين شرايط به بهترين  مناسبی اس
نحو بهره ببريم كه دل مردم را شاد و با دومين 
ــت به  ــدار به عنوان تيم نخس ــروزی با اقت پي
ــه بعد صعود كنيم. وی غيرت بازيكنان  مرحل
ــروزی مقابل عراق  ــل اصلی پي ــران را عام اي
ــاگردان قطبی در ديداری  دانست و گفت: ش

كه بسيار ارزشمند بود با تمام وجود و غيرت 
ايرانی خود، اين پيروزی را كسب و شيرينی 

برد را دو چندان كردند. 
ــابقه عراقی ها با بازی منطقی  ــروع مس در ش
ــت  ــيدند اما با گذش ــدف دار به گل رس و ه
ــان ايران توپ و ميدان  زمان و تجربه بازيكن
ــد و در دقايق آخر نيمه  ــار گرفتن را در اختي
نخست روی سرعت فيزيكی و كنترل خوب 
ــدا كردند و با  ــت پي ــی به گل اول دس رضاي
ــف به رختكن رفتند. وی ادامه   روحيه مضاع
ــه نيمه مربيان معروف  ــه دوم كه ب داد: در نيم
ــيار هوشمندانه عمل  ــت افشين قطبی بس اس
ــای هجومی )خلعتبری  ــرد و با تعويض ه ك
ــعود شجاعی( نشان داد كه روی  به جای مس
بازيكنان خود و نقطه ضعف حريف شناخت 
كافی دارد. با آمدن خلعتبری بارها خط دفاعی 
ــم ريزنقش  ــد. مهاج ــتباه ش عراق دچار اش
ــورمان در طول بيست دقيقه كه در زمين  كش
ــجام خط دفاعی عراق را  حضور داشت انس
ــرعت  به هم ريخت و گل برتری ماحصل س
و تكنيک خلعتبری بود. وی توضيح داد: تيم 
ــازی با برنامه  ــران برای هر دقيقه از ب ملی اي
ــت  عمل كرد و هرچه از زمان بازی می گذش
ــه حريف ديكته  ــدرت و تاكتيک خود را ب ق
ــای پايان  ــدن به لحظه ه ــرد و با نزديک ش ك
ــيدكا از نظر بدنی افت  ــابقه، شاگردان س مس
ــاگردان  كرده و به الک دفاعی فرو رفتند و ش
قطبی با حذف توپ و پاس های رو به جلو و 
استفاده از طول و عرض زمين به يک پيروزی 
ارزشمند دست يافتند. سلطانی در خصوص 
نقاط قوت و ضعف تيم ايران نيز گفت: خط 
دفاعی ايران بايد هماهنگ تر عمل كند و اسير 
پاس های پشت دفاع نشود و اگر سيد مهدی 

ــراق در درون دروازه  ــی در ديدار با ع رحمت
ــايد ايران گل های بيشتری  حضور نداشت ش
ــت می كرد. اين گلر هر زمان كه بدون  درياف
ترس از دروازه با حساب و كتاب خارج شد 

موفق عمل كرد. 
ــاره كرد و  ــط هافبک تيم ايران اش وی به خ
گفت: افشين قطبی در ديدار با عراق كمربند 
ــی با تجربه  ــا بازيكنان ــط ميانی خود را ب خ
)نكونام(، جنگنده )آندو تيموريان( و تكنيكی 

ــن ديدار مبعلی  ــت. در اي )ايمان مبعلی( بس
ــود و در پايان هم كه  ــور خيلی خوب ب پاس
ــن اين ديدار انتخاب  به عنوان بهترين بازيك
ــد. اين بازيكن با بازی خوب خود جواب  ش
اعتماد قطبی را به خوبی داد. وی افزود: قطبی 
بايد در خط حمله قدر بازيكن سرعتی چون 
ــمت  غالمرضا رضايی را بداند كه بارها از س
راست ايران خط دفاعی عراق را آزار داد البته 

كمبود يک مهاجم سرزن با فيزيک مناسب به 
عنوان بازيكن هدف در سيستم )4-3-2-1( 

قطبی احساس می شود.
در ديگر مسابقه ساعت 19:45 و در ورزشگاه 
الريان امارات مقابل عراق صف آرايی می كند 
ــر دو تيم به خصوص عراق به 3 امتياز اين  ه
ــا مقابل  ــد. اماراتی ه ــاز مبرمی دارن بازی ني
ــز آن ده دقيقه ابتدايی بازی  ــمالی به ج كره ش
ــتند و اگر شانس با  خوبی را به نمايش گذاش

آنها يار بود می توانستند كره شمالی را مغلوب 
كنند. عراق در بازی نخست خود مقابل ايران 
نشان داد كه در نيمه دوم از لحاظ بدنی دچار 
ــود كه اين موضوع می تواند برگ  افت می ش
ــد. امارات در  برنده ای برای تيم امارات باش
ــال اخير حتی تيم های باشگاهی اش  چند س
ــگاه های  ــته و در جام باش روند صعودی داش
آسيا سد محكمی برای تيم های ايرانی بودند.

همراه با جام

جشن تولد نصرتی 
در ضيافت شام نکونام

هت تريک مسی 
بعد از تصاحب توپ طال

توقف استقالل 
و درخشش سپاهان در تركيه

مقام سوم اصفهان در رقابت های 
تيراندازی با كمان كشور

رتبه بندی تيم های ايرانی در آسيا 
سپاهان هشتم، ذوب آهن 

بيست و هفتم 

ايرماتف داور ديدار سپاهان - الهالل 

 شاهزاده های پارسی مقابل طوفان زرد آسيا

خلعتبری؛ بالی جان چشم بادامی ها

پس لرزه های گل مبعلی
استعفا ی مربی عراق

مصاحبهتوپ و تور

از برخی رسانه ها گله مندم
شجاعی: اين بی نقص ترين بازی ما 

در طول نيم فصل اول بود
مهدی سلطانی راد

ــانس( و مرد بی گفتگوی  ــجاعی )سرمربی جوان باريج اس ميرمصطفی ش
نيمكت های مربيگری اين فصل سوپرليگ واليبال ايران، در حالی در پايان 
ــاورزی و ثبت پيروزی قاطع 3 بر صفر برابر  ديدار تيمش مقابل بانک كش
ــه از او و تيمش به عنوان  ــتاد كه حاال هم ــا، مقابل خبرنگاران ايس بانكی ه
ــترين پيروزی، كمترين شكست و قهرمان نيم فصل اول سوپر  دارنده بيش
ــروع فصل  ليگ در گروه الف ياد می كنند و آن هم گروهی كه پيش از ش
ــابقه به عنوان ابرقدرت های آن ياد  ــايپای با س همه از داماش پر مهره و س

می كردند اما...
شجاعی ابتدا در مورد تيم بانک كشاورزی گفت: بانک كشاورزی تيمی است 
كه هر چند 4 شكست در كارنامه خود داشت اما آنها نيز به نوبه خود تيم جوان، 
ــور و قابل احترامی هستند كه به هر حال با 2 پيروزی مقابل ارتعاشات و  جس
ــگاه آزاد نشان داده بودند كه به هيچوجه تيم دست و پا بسته ای برای ما  دانش
ــازی نيز آن را ثابت كردند.  ــد بود. همانطور كه در 2 گيم پايانی اين ب نخواهن
ــت: اين پيروزی به مانند  ــپس در مورد پيروزی تيمش اظهار داش شجاعی س
ــت بلكه يک مجموعه تيمی  پيروزی های قبلی حاصل كار يک يا 2 نفر نيس
ــانس در اين فصل نه فقط برای  در خلق آن نقش دارند. پيروزی های باريج اس
كاشانی ها بلكه افتخاری هم برای استان پهناور اصفهان به شمار می رود. ما در 
روزی كه بی نقص ترين بازی خود را در طول نيم فصل اول ارايه داديم همه 
چيز دست به دست هم داد تا مقابل هوادارانمان شرمنده نشويم. از طرفی ما به 
عنوان نماينده استان اصفهان در سوپرليگ چشم انتظار مساعدت تمامی متوليان 
ــهر و استانمان در نيم فصل دوم كه دوران بسيار سختی خواهد بود  ورزش ش
هستيم تا توانمندی خود را ادامه دهيم و ثابت كنيم كه موفقيت های درخشان ما 
در دور رفت اتفاقی و تصادفی نبود. شجاعی ادامه داد: سبک و شيوه بازی بانک 
كشاورزی را به همراه كادر فنی بارها و بارها آناليز كرديم و به نظرم بی نقص 
ترين بازی خود را مقابل تيمی ارايه داديم كه از وجود بازيكنان خوب ايرانی و 
2 خارجی صرب و برزيلی بهره می برد. سرمربی جوان باريج اسانس سپس در 
مورد برنامه های تيمش در نيم فصل دوم گفت: نيم فصل دوم بسيار سختی در 
انتظار ماست، نيم فصلی كه بايد به فكر ترميم تيممان و رفع نقاط ضعف خود 
باشيم. ما در 2 پست دريافت كننده قدرتی و قطر پاسور به دنبال جذب بازيكن 
ــت اما من چون به بازيكن ايرانی  ــتيم. همه نگاه ها به سمت خارجی هاس هس
اعتقاد دارم و به عالوه با توجه به بودجه باشگاه، كمبود خود را با بازيكن ايرانی 
مرتفع خواهيم كرد. شجاعی، گريزی هم به مطبوعات و خبرنگاران زد و گفت: 
خبرنگاران رسانه ها حلقه مهم زنجيره ورزش هستند چون آنها بازتاب دهنده 
و منعكس كننده رخدادهای ورزش هستند و جدا از ما نبوده و نخواهند بود و 
جا دارد از كليه اهالی رسانه كه در طول نيم فصل اول يار و ياور ما بودند تشكر 
كنم. اما از برخی از آنها نيز گله مندم كه اتفاق بسيار معمولی هفته گذشته را با 
حواشی غير واقعی منتشر كردند. سعيد مصطفی وند از جمله بازيكنان باغيرت 
ــجاعی در  ــت كه امروز هم در زمره خوب های تيم ما بود. ش و پر تالش ما اس
ــازی و مصدوميت بازيكن جوانش )تاريوردی(  ــان پيرامون حادثه ابتدای ب پاي
گفت: مصدوميت مچ پای تاريوردی كه بر اثر ناهمواری سالن در هنگام تمرين 
قبل از بازی برايش حادث شد، اتفاق تلخی برايم بود. من نيز بازيكن ذخيره ام 
را آماده كرده بودم اما جا دارد از حركت پهلوانانه پزشک تيم بانک كشاورزی 
ــت بازيكن تيم حريف پرداخت،  ــه فارغ از دنيای رقابت به ترميم مصدومي ك
تشكر و قدردانی كنم. برد و باخت ها زودگذر و رفتنی است اما اين حركت های 

زيباست كه می ماند. 

داوودی: 
بولينگ و بيليارد اصفهان 

عاری از فساد 
زاينده رود  

ــايعات پيرامون وجود فساد  رئيس هيأت بولينگ و بيليارد اصفهان ش
ــش نظارت ها در اين  ــان را رد كرد و از افزاي ــارد اصفه ــگ و بيلي در بولين
ــايعات  ــعود داوودی در گفتگو با زاينده رود پيرامون ش زمينه خبر داد. مس
ــاد در ورزش بولينگ و بيليارد گفت: بولينگ  ــف در مورد وجود فس مختل
ــتان اصفهان طی ماه های گذشته از نظر فرهنگی پيشرفت قابل  و بيليارد اس
ــته و با اقدام های انجام شده و نظارت ويژه، بولينگ و بيليارد  توجهی داش
ــاد است. وی با بيان اينكه در ماه های  اصفهان در حال حاضر عاری از فس
ــت، تصريح  ــگاه ها افزايش يافته اس ــته نظارت های اين هيأت بر باش  گذش
كرد: افزايش نظارت ها باعث رشد بولينگ و بيليارد استان شده و با گزارش 
ــوس، اقدام های مختلف در زمينه هيأت های  هيأت های نظارتی غير محس

متخلف انجام می شود. 
ــتان اصفهان  ــتان اصفهان ادامه داد: در اس رئيس هيأت بولينگ و بيليارد اس
ــود دارد اما تنها يک چهارم از اين تعداد  ــگاه بولينگ و بيليارد وج 40 باش
ــت دارد و بقيه هيأت ها طی ماه های آينده با  ــتانداردهای هيأت مطابق با اس
ــورد حمايت مالی  ــت پيدا می كنند. وی در م ــتانداردهای هيأت مطابق اس
ــگاه فوالد ماهان از تيم ملی بولينگ كشور خاطرنشان كرد: اين باشگاه  باش
ــی خواهد بود. از  ــيايی ابوظب ــابقه های آس حامی تيم ملی بولينگ در مس
ــگاه، 2 نفر از بازيكنان اصفهانی بولينگ در تيم ملی  زمان حمايت اين باش

عضويت پيدا كردند و حق اصفهان از تيم ملی گرفته شد. 

زرينچه: 
با تمرکز تا فينال می رويم

ــز در ديدارهای آينده  ــران  گفت: با تمرك ــابق تيم ملی فوتبال اي ــع س مداف
ــروی می كنيم. جواد زرينچه در  ــيا پيش می توانيم تا فينال جام ملت های آس
ــورمان  ــال ايران و عراق كه با پيروزی كش ــورد بازی تيم های ملی فوتب م
ــنگينی بر ورزشگاه حاكم بود، توانستيم  ــد، گفت: با اينكه جو س همراه ش
ــيرين مسابقه را به دست بياوريم. وی با بيان اينكه برای ما مهم  3 امتياز ش
ــروزی می تواند تيم ملی را  ــيم، افزود: اين پي ــود تا بازنده اين ديدار نباش ب
ــير اميدوار كند. بازيكنان در اين ديدار موفق  ــابقه ها به ادامه مس در اين مس
عمل كردند و با توانايی ايمان مبعلی و كاشته او 3 امتياز حساسی را كسب 
ــابق تيم ملی  كردند تا اميدوارانه پا به رقابت های بعدی بگذارند. مدافع س
ــكل خاصی نبود و  در مورد بازی خط دفاع اين تيم  گفت: در مجموع مش
تنها ضعف اين نقطه به احسان حاج صفی برمی گشت كه عراقی ها با توجه 
به جثه كوچک او قدرت هجومی شان را از اين سمت پايه ريزی می كردند. 
ــم و بايد برای بازی های بعدی فكری به  ــا حتی از اين ناحيه گل خوردي م

حال آن بكنيم. 
ــدار يادآور  ــدری در اين دي ــرو حي ــورد عدم حضور خس ــه در م  زرينچ
ــازی داد، البته در راه  ــابقه ب ــوان به هر 18 بازيكن در يک مس ــد: نمی ت ش

پيروزی مقابل عراق تفكرات كادر فنی نيز تعيين كننده بود. 
ــيا و حضور ايران در  وی در خصوص ادامه رقابت های جام ملت های آس
ــابقه ها  ــت: با يک بازی نه قهرمان و نه از دور مس اين رقابت ها اظهار داش
ــان بايد تمركز الزم را در همه ديدارهايشان داشته  ــديم. ملی پوش حذف ش
ــروی كنند. آنها اگر كمی باهوش عمل  ــند و با اين تمركز تا فينال پيش باش

كنند می توانند از فرصت های گلزنی به مراتب بهتر استفاده كنند.
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مركزی، طبقه اول
شنبه 25 دی 1389/ 10 صفر 1432/ شماره Saturday 15 January 2011         441 )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

 پيامبر اكرم )ص(:
بهترين كارها در نزد خدا 
نماز به وقت است، آنگاه 
نيکی به پدر و مادر، آنگاه 
جنگ در راه خدا.

شرکت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات موردنياز خود را به شرح ذيل از طريق 
مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند از روز شنبه مورخ 1389/10/25 لغايت 1389/11/09 در 
ساعات اداري در قبال فيش بانکي به مبلغ يکصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات 
به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزيع برق استان اصفهان واريز نمايند و مدارک مناقصه 
را از امور تدارکات اين شرکت واقع در اصفهان خيابان شريعتي دريافت و پيشنهادات خود را با توجه 
به مندرجات دفترچه حداکثر تا يک ساعت قبل از ساعت بازگشايي به دبيرخانه اين شرکت تحويل 

نمايند.
1- خريدار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

2- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه هاي رسالت، زاينده رود و اصفهان زيبا 
بعهده برنده يا برندگان مناقصه ميباشد.

3- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي 270 
واحد مناقصات تماس حاصل نمايند. 

 4- اسنــاد و مـــدارک کامـــل اين مناقصــات در ســايت اينترنتي معـــامالت توانير به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت 
پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir و سايت شرکت توزيع برق استان 

اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسي مي باشد.

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان
امور تداركات و انبارها

آگهي مناقصه عمومي

شماره موضوع مناقصهرديف
مناقصه

تاريخ برگزاري 
مناقصه

ساعت 
مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه)ريال(

مناقصه برونسپاري بهره برداري 1
961/8989/11/098/30146/000/000 برق شهرستان گلپايگان

2
مناقصه برونسپاري بهره برداري 
برق شهرستان آران و بيدگل و 

شعبه ابوزيدآباد
 962/8989/11/099/00156/000/000

3
مناقصه برونسپاري بهره برداري 

و خدمات مشترکين بخش 
فوالدشهر برق لنجان

 963/8989/11/099/30159/000/000

4
مناقصه برونسپاري بهره برداري 
و خدمات مشترکين بخش باغ 

بهادران و برق لنجان
964/8989/11/0910/00154/000/000

نوبت دوم

شرکت توزيع برق استان اصفهان

نظر دارد ساخت،  بختياري در  و  استان چهارمحال  سازمان همياري شهرداري هاي 
حمل و نصب سازه هاي فلزي به مساحت 600 مترمربع ساختمان کنترل پست برق 
230/63 کيلوولت پل دختر را طبق نقشه و مشخصات فني به پيمانکار واجد شرايط 

واگذار نمايد.
شرايط مناقصه:

1- شرکت در مناقصه: شرکت هايي که سابقه فعاليت در خصوص موضوع فوق را 
دارا مي باشند.

2- تاريخ شروع فروش اسناد: از روز يک شنبه مورخه 1389/10/26 مي باشد.
پنج شنبه مورخه  اداري روز  پايان وقت  تا  اسناد: حداکثر  پايان فروش  تاريخ   -3

89/10/30 مي باشد.
4- محل فروش اسناد: شهرکرد- دروازه سامان، مجتمع ادارات، دبيرخانه سازمان 

همياري شهرداري هاي استان
5- بهاي فروش اسناد: مبلغ 50/000 ريال به صورت رسيد بانکي واريز به حساب 
0106385229008 بانک ملي شعبه مرکزي به نام سازمان همياري شهرداري هاي 

استان
شنبه  روز يک  اداري  وقت  پايان  تا  پيشنهادات: حداکثر  تسليم  مهلت  آخرين   -6

مورخه 89/11/3 مي باشد.
7- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه سازمان

8- زمان بازگشايي پيشنهادات: روز دوشنبه مورخه 89/11/4 مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي
 شماره 89/ پ- 2

سازمان همياري شهرداري هاي استان چهارمحال و بختياري


