
افغان ها به صفه رفتند یا نرفتند؟

کشور تعطیل بود اما سیاست، نه

 عجیب ترین
 راه های درمان 
بیماری در دنیا

در پی خبر جلوگیری از ورود افغان ها به پارک صفه

نگاهی به وقایع  سیاسی در تعطیالت نوروز

دولت فرصت های طالیی 
اقتصاد را می سوزاند 4

 الوندها و جوان 
به اصفهان می آیند 52

برگزاری دادگاه فساد 
8مالی بزرگ

امسال 21 میلیون نفر 
مسافر به اصفهان آمد 

بی بی  فقط بی بی مجید نبود

سیدجمال الدین صمصام شریعت، معاون جانشین 
ستاد تسهیالت نوروزی استان اصفهان در گفت وگوی 

اختصاصی با خبرنگار ما، رشد 60 درصدی ورود مسافر به 
استان را از مزیت های نوروز سال جاری دانست ...

ایران یکی از کشورهایی است که به علت دارا بودن اتباع ومهاجران  فراوان  3
در سراسر کشور، اهمیت ویژه ای برای مردم در برخورد با اتباع داشته است. افغان ها 
نیز از مللی بوده اند که از دیر باز به علت مش��کالت موجود در این کش��ور، به ایران  
مهاجرت کرده و ماندگارشده اند،به گونه ای که بسیاری از نسل جدید این اتباع در 

ایران زاده شده وبزرگ شده اند.

اصفهان، قطر و تانگوی 
فرانسوی

 هفته س��وم و پایانی دور رفت لیگ قهرمانان آس��یا 
امروز با برگزاری هش��ت مسابقه آغاز می شود که در 
دو دیدار حائز اهمیت برای فوتبال دوس��تان ایرانی، 
تیم های استقالل در گروه اول و س��پاهان در گروه 
س��وم به مصاف دو رقیب عربی خود یعنی الجزیره 
امارات و لخویای قطر می روند. صرف نظر از اهمیت 
دیدارهای ای��ن دو تیم، یک مس��أله، جالب توجه و 

عجیب است و آن...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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تبیین شعار امسال از دیدگاه
 مقام معظم رهبری2

تونل مترو دوباره فرو نشست

با شروع تعطیالت نوروزی و با تعطیلی مجلس و دولت، مسائل  
سیاس��ی رونق همیشگی خود را از دس��ت می دهد، اما حتی 
 تعطی��الت طوالنی مدت عید هم باعث نمی ش��ود سیاس��ت 

چند روزی تعطیل شود. 
ش��روع تعطیالت برای بعضی ازسیاستمداران روزهای بهتری 
اس��ت تا با توجه به تعطیلی رس��انه ها و کاهش حساسیت ها 
 به کار خود مشغول باشند. سیاس��ت در روزهایی که گذشت، 
آن قدر هم بی رمق نبود. در این یادداشت کوتاه مروری داریم 

بر بعضی از این اتفاق ها.

انتصاب آقای قاضی
قبل از آن که روزهای کاری س��ال 90تمام شود و درست بعد 

از رفتن رییس جمهور به مجلس و در حالی که همه س��رگرم 
بررسی و تحلیل پاسخ های رییس جمهور بودند، خبر انتصاب 
قاضی مرتضوی به ریاست تأمین اجتماعی بر روی تلکس های 

خبری رفت. 
پیشتر ش��ایعه هایی از انتصاب رییس س��تاد کاال و قاچاق ارز 
در رس��انه ها مطرح ش��ده بود، اما کس��ی آن را خیلی جدی 
 نگرفته بود. شاید منتقدان دولت فکر این را هم نمی کردند که 
احمدی نژاد، درس��ت بع��د از رفتن به مجلس دس��ت به این 
 کار بزند. این بار هم احمدی نژاد  نش��ان داد هن��وز غیر قابل 

پیش بینی است و حتی ابایی از انتصاب مرتضوی ندارد.
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 قانون بد از بی قانونی 
بهتر است

پنج شنبه، یارانه ها  در 
جیب مردم

 افزایش طول عمر 
بدون عوارض جانبی

ورزش درتعطیالت 
15روزه

سامان صورتی شد
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آگهی مناقصه 91-01
)جراید و سایر دستگاههای اجرایی استان(

شهرداری اصفهان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های زير از طريق برگزاری مناقصه انتخاب پيمانكار نمايد.

تذکرات:
شركت كنندگان موظف به ارائه رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری می باشد.

پيمانكاران ملزم به ارائه اسناد و مدارک شركت، گواهی تشخيص صالحيت و سوابق كاری خود قبل از تهيه اسناد می باشند. 
بديهی است تحويل اسناد مناقصه منوط به ارزيابی سوابق و توان شركت كنندگان می باشد.

برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 5 درصد مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه 
بانكی، اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به شهرداری تسليم نمايد.

واجدين شرايط می توانند از تاريخ 91/01/17 لغايت 91/01/23 همه روزه به جز روزهای تعطيل به حوزه معاونت عمران شهری 
واقع در خيابان كاوه ابتدای اتوبان دكتر چمران مراجعه و با ارائه معرفينامه كتبی شركت و ساير مدارک نسبت به دريافت اسناد 
مناقصه اقدام نمايند. الزم به ذكر است كليه اسناد مناقصه می بايست توسط شركت كننده تاييد مهر و امضا شده و طبق شرايط 

مناقصه ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1391/01/24 می باشد. بديهی است دريافت پاكات بعد از 

ساعت مقرر امكان پذير نمی باشد.
حضور نماينده تام االختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادی و با معرفينامه كتبی پيمانكار در روز بازگشايی پاكتها در محل 

الزامی است.
شهرداری اصفهان در رد يک يا تمام پيشنهادات مختار است.

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
هزينه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. 2186982

جهت دريافت اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتی htpp://www.isfahan.ir مراجعه نمايند.

مبلغ برآورد اولیه نام پروژه
تقریبی به ریال

محل تامین اعتبار 
شهرداری

مدت اجرای 
عملیات

سپرده شرکت در 
مناقصه به ریال

احداث انديشكده بيداری و تمدن 
مركزی و منطقه 8/850/000/000اسالمی )91-01-01(

1033/050/000 ماه3

مجموعه هنرهای نمايشی روباز الله 
613/250/000 ماهمنطقه 2/250/000/00010)91-01-106/2(

پياده روسازی ضلع غربی خيابان الله 
612/050/000 ماهمنطقه 1/850/000/0007)زينبيه جنوبی( )91-01-101/2(

611/300/000 ماهمنطقه 1/600/000/0007احداث پارک گلستان )91-01-02(

پياده روسازی و ساماندهی ضلع 
410/700/000 ماهمنطقه 1/400/000/0006جنوبی خيابان 15 خرداد )91-01-03(

معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دانشگاه شهرکرد 
مناقصه شماره 91/2

)نوبت دوم(

دانشگاه شهركرد در نظر دارد فعاليت خدماتی ذيل را از طريق برگزاری مناقصه عمومی، 
طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:

موضوع مناقصه: خدمات عمومی و نظافت دانشگاه شهركرد در سال 91
حجم تقریبی موضوع قرارداد: 220000 مترمربع

محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات جاری دانشگاه
 زمان و مدت قرارداد: از تاريخ 91/2/1 لغايت 92/1/31 به مدت يكسال

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 450/000/000 )چهارصد و پنجاه ميليون( ريال، 
بصورت ضمانت نامه بانكی يا چک تضمين شده بانكی در وجه دانشگاه شهركرد

مدت اعتبار پیشنهادها: از تاريخ گشايش پاكتهای پيشنهاد به مدت 3 ماه خواهد بود
متقاضيان واجد ش�رايط الزم اس�ت حداكثر تا تاريخ 91/1/17، با واري�ز مبلغ 300/000 
)سيصد هزار( ريال بابت دريافت اسناد مناقصه، در وجه حساب تمركز وجوه درآمدهای 
اختصاصی دانشگاه شهركرد، به شماره 7871915028 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه 
ش�هركرد و ارائه فيش پرداختی به همراه تقاضانامه كتبی از س�وی شركت متقاضی، با 
مراجعه به آدرس: شهركرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، ساختمان رياست )ضلع غربی 
دانشكده فنی مهندس�ی(، دفتر حقوقی و امور قراردادها و يا از طريق سايت اينترنتی 
دانشگاه شهركرد به آدرس www.sku.ac. ir به صورت رايگان نسبت به دريافت اسناد 
مناقصه اقدام و در ادامه طبق شرايط تعيين شده، مدارک و پيشنهادات خود را تهيه و 

تحويل نمايند.
آخرین مهلت قبول پیشنهادها: پايان وقت اداری روز شنبه 91/1/26.

زمان و مکان گشایش پیشنهادها: روز يكشنبه مورخ 91/1/27 ساعت 14 در محل دفتر 
معاونت اداری و مالی دانشگاه.

دانشگاه در رد يا قبول كليه يا هر يک از پيشنهادها مختار است.

مدیریت امور اداری دانشگاه شهرکرد
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چهره روزیادداشت

برگزاری دادگاه فساد مالی بزرگ
قاضی پرونده فس��اد مالی بزرگ اعالم کرد پنجمین جلس��ه دادگاه 

فساد مالی تا آخر فروردین ماه برگزار می شود.
ناصر سراج اعالم کرد: پنجمین جلس��ه دادگاه رسیدگی به پرونده 
متهمان فس��اد مالی تا اواخر فروردین ماه برگزار می ش��ود. وی در 
پاسخ به اینکه در جلس��ه قبلی عده ای از خانواده های متهمان در 
مورد اجازه نداش��تن برای مالقات با متهمان گالیه داشتند، گفت: 
تمامی خانواده متهمان که درخواست مالقات داشتند، در ایام نوروز 

با متهمان مالقات کردند.
به گزارش مه��ر، تاکنون چهار جلس��ه دادگاه رس��یدگی به پرونده 

فسادمالی با حضور 32 متهم برگزار شده است.

مالکی: دولت اسد سقوط نمی کند
ن��وری المالکی، نخس��ت وزیر عراق گف��ت: بغداد هرگونه تس��لیح 
شورشیان سوری و روند سرنگونی حکومت سوریه را به خاطر این که 

به بحران بزرگ تری در منطقه منجر می شود، رد می کند.
 نخست وزیر عراق افزود: یک سال گذشته و این رژیم سقوط نکرده 

است و نخواهد کرد. چرا باید سقوط کند؟
مالکی این اظهارات را هم زمان با دومین نشس��ت به اصطالح گروه 
»دوستان سوریه« که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، بیان کرد.

نخس��ت وزیر عراق همچنین بی��ان کرد: ما مخال��ف مداخله برخی 
کش��ورها در امور داخلی سوریه هس��تیم؛ کش��ورهایی که در امور 
داخلی سوریه مداخله می کنند، در امور داخلی هر کشوری دخالت 

خواهند کرد.

انتصاب آقای قاضی
قبل از آن که روزهای کاری س��ال 90تمام ش��ود و درست بعد از 
رفتن رییس جمهور به مجلس و در حالی که همه سرگرم بررسی 
و تحلیل پاس��خ های رییس جمهور بودند، خب��ر انتصاب قاضی 
مرتضوی به ریاس��ت تأمین اجتماعی بر روی تلکس های خبری 
رفت. پیشتر ش��ایعه هایی از انتصاب رییس س��تاد کاال و قاچاق 
ارز در رس��انه ها مطرح ش��ده بود، اما کس��ی آن را خیلی جدی 
 نگرفته بود. ش��اید منتقدان دولت فکر این را ه��م نمی کردند که 
احمدی نژاد، درست بعد از رفتن به مجلس دست به این کار بزند. 
این بار هم احمدی نژاد  نشان داد هنوز غیر قابل پیش بینی است و 
حتی ابایی از انتصاب مرتضوی ندارد. نمایندگان مجلس اما آن قدر 
ناراحت بودند که ترجیح دادند طرح استیضاح وزیر کار را به بعد از 
ایام تعطیل هم موکول نکنند و همین باعث شد در آخرین ساعات 
کار،  طرح استیضاح شیخ االسالم را تقدیم مجلس کنند. هر چند 

استیضاح وزیر کار هنوز از سوی هیأت رییسه مجلس اعالم وصول 
نشده است، اما بعضی نمایندگان واکنش تندی نسبت به این مسأله 
داشتند. از جمله آنها مصباحی مقدم بود که در اظهار نظری  گفت : 
وزیر کار باید نسبت به چنین انتصابی پاسخگو باشند و اگر می گوید 
اختیاری در این خصوص نداشته، بهتر است استعفا دهد. در غیر این 

صورت نمایندگان، وزیر بی اختیار را کنار می گذارند.

سفر رییس جمهور ترکیه به ایران  
در روز هایی که ترکیه سعی می کند نقش پررنگ تری را در منطقه 
بازی کند و س��از مخال��ف می زند و مواضع جنجال��ی می گیرد، 
روابط ایران و ترکیه نقش تعیین کنن��ده ای در آینده خاورمیانه 
خواهد داش��ت. اگر بنا بود س��یر روابط دو کش��ور را در چند سال 
 گذش��ته با خطی نش��ان دهیم، این خط به س��ینوس شبیه بود. 
موضع گیری های ترکیه در حوادث منطقه، به ویژه در مورد سوریه 

باعث شده تا روابط دو کشور دس��تخوش تغییرات زیادی شود و 
حتی در موضوعاتی چون سوریه، دو کشور در دو سر طیف موافقان 
و مخالفان قرار بگیرند. این البته  تنها مورد اختالف دو کشور نیست؛ 
در این مدت ایران از کشور همسایه خود چندان خیری ندیده است؛ 
ترکیه سعی کرد طرح سپر دفاعی موشکی ناتو را در کشور خود اجرا 
کند و ایران این مسأله را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند. 
هر چند ترکیه در بعضی از موضوعات س��عی کرده نقش میانجی 
را بازی کند و بین ایران و غرب - ب��ه ویژه در موضوع تحریم های 
ایران-  موضع جانبدارانه نگیرد، اما روابط دو کشور به طور مشخص 
در وضعیت مطلوبی نیست. در این میان، خبر سفر رییس جمهور 
ترکیه نشان داد دو کشور ترجیح می دهند راهی برای مفاهمه بر سر 
مسائل مورد منافشه پیدا کنند. اردوغان در سفر خود به دیدار معاون 
اول رییس جمهورو رییس جمهور و رییس مجلس رفت و بعد از آن 
نیز به مشهد رفت تا در صحن رضوی به دیدار مقام معظم رهبری 
برود. در این دیدار بود که رهبر معظم انقالب صراحتاً مواضع ایران 
را در مسأله س��وریه بیان کردند و در آخر اشاره کردند: مهم ترین 
مسأله در شرایط حساس منطقه این است که کشورهای مستقل، 
تصمیم های صحیحی بگیرند. با همین تعابیر احتماالً اردوغان پیام 
ایران را خوب دریافت کرد که ایران طبق شرایط موضع نمی گیرد 
و بر همین اساس، سوریه را به عنوان خط مقدم خود می داند. پیام 
رهبر معظم انقالب برای اردوغان روشن بود. اینک این ترکیه است 
که باید موضع خود را مشخص کند و تصمیم خود را در جبهه گیری 

آینده منطقه بگیرد.

فاز دوم هدفمندی یارانه ها  
اجرای اصل هدفمن��دی یارانه ها مورد توافق کل نظام اس��ت، اما 
دولت و مجلس اختالف زیادی در اجرای آن داشتندتا این موضوع به 
 چالش اساسی بین دو قوه تبدیل شود. چالشی که هر چند تا به حال 
کج دار و مریز بین دو طرف در جریان بوده، اما با رسیدن زمان فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها شکل تازه تری به خود می گیرد. این بار مجلس 
می خواهد نقش پررنگ تری را در نح��وه اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها داشته باشد. در این میان دولت از تعطیالت عید استفاده 
کرد و مبالغی را برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به حساب ها واریز 
کرد. تعدادی از نماینگان مجلس اع��الم کردند دولت از تعطیالت 
مجلس استفاده کرده و بدون گرفتن نظر مجلس اقدام به اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها کرده است. تقابل مجلس و دولت در اجرای 
مراحل بعدی طرح هدفمندی از مهم ترین چالش های سال جدید 
است. تقابلی که باید منتظر بود و دید در آن حرف کدام یک از طرفین 

به کرسی می نشیند.

نگاهی به وقایع  سیاسی در تعطیالت نوروز 

کشور تعطیل بود اما سیاست، نه 

با شروع تعطیالت نوروزی وبا تعطیلی مجلس و دولت، مسائل  سیاسی رونق همیشگی خود را  گروه 
از دست می دهد اما حتی تعطیالت طوالنی مدت عید هم باعث نمی شود سیاست چند روزی سیاست 

تعطیل شود. شروع تعطیالت برای بعضی ازسیاستمداران روزهای بهتری است تا با توجه به 
تعطیلی رسانه ها و کاهش حساسیت ها به کار خود مشغول باشند. سیاست در روزهایی که گذشت، آن قدر هم 

بی رمق نبود. در این یادداشت کوتاه مروری داریم بر بعضی از این اتفاق ها.

تبیین شعار امسال از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

 رهبر معظم انقالب در پی��ام نوروزی 
سال جدید براساس سنت حسنه ای 
ک��ه در ط��ول ای��ن س��ال ها تعیین 
کرده اند، شعار سال 91 را اعالم کردند. براساس رهنمودهای 
رهبری، سال جدید به نام  »تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی« نامگذاری شد تا امسال نیز در جهت تالش های سال 
گذش��ته که س��ال جهاد اقتصادی بود، قرار گی��رد و اهداف 
اقتتصادی در س��ال جدید با جدیت بیشتری پیگیری شود. 
اهمیت نامگذاری این سال زمانی قابل درک است که به وضع 
موجود نگاه دقیق تری بیندازی��م؛ با اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها که بزرگ ترین جراحی اقتصاد بعد از انقالب است، 
لزوم توجه جدی به این حوزه مشخص می شود. همه اینها در 
حالی است که غرب؛ شدیدترین تحریم های اقتصادی بعد از 
انقالب را به ایران وارد می کند.مقابله با این شرایط است که 
باعث شده شعار امسال نیزاقتصادی انتخاب شود. رهبر انقالب 
اهمیت شعار امسال را در پیام نوروزی خود این گونه تبیین 
کردند که »اگر ما توانس��تیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، 
مسأله  تورم حل خواهد شد؛ مسأله  اشتغال حل خواهد شد؛ 
اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد 
کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده  این وضعیت، مأیوس و 
ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تالش دشمن، 
توطئه  دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.« رهبر معظم 
انقالب درادامه در همین پیام به تبیین جایگاه دولت و مردم 
در امسال پرداختند و عنوان کردند: »سهم دولت در این کار، 
پشتیبانی از تولیدات داخلِی صنعتی و کشاورزی است. سهم 
سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه  تولید و اتقان در کار 

تولید است«.
رهبر انقالب اسالمی همچنین در سخنرانی ساالنه خود که 
هر سال در مش��هد مقدس در حرم رضوی انجام می دهند، 
به تبیین گوشه هایی دیگر از شعار امسال پرداختند. ایشان 
با اشاره به شعار س��ال نو یعنی »تولید ملی، حمایت از کار و 
س��رمایه ایرانی« افزودند: »در تحقق این هدف بسیار مهم، 
همه مسئول هستند«. رهبر انقالب اسالمی تولید محصوالت 
داخلی مرغوب و بادوام و کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
را تا جای ممکن، از وظایف نیروهای کار و سرمایه دانستند و 
اشاره کردند: »در این زمینه نیز بخش های دولتی و مجلس با 

بخش های تولیدی همراهی کنند«.
ایشان در پایان باز هم فرهنگ غلط تفاخر به مصرف کاالهای 
خارجی را مورد انتقاد قرار دادند و اشاره کردند  ادامه این مسأله 

به ضرر کشورو مردم ایران خواهد بود.

خبر ویژه

یادداشت

 قانون بد از بی قانونی بهتر است
رییس سازمان بازرسی کل کشور

مصطفی پور محمدی 
از روز اول انقالب امام خمینی گفت که اساس، قانون است. همه چیز 

باید براساس قانون باشد. 
توجه داش��ته باش��ید آن موقع که امام گفت قانون به ک��دام قانون 
اش��اره داش��ت؟ آن قانون کدام قانون بود؟ در دوره وقوع انقالب که 
قانون تصویب نکرده بودیم. جمهوری اس��المی تازه تش��کیل شده 
بود. ما قانونی نداش��تیم، قوانین مصوبات مجالس گذشته بود، یعنی 
امام به خاطر آن تفکر باالیش��ان گفت حاال اگر این قانون اشکال هم 
دارد اصل این اس��ت که قانون باید رعایت ش��ود و ما طبق قانون کار 
 کنیم. قانون بد از بی قانونی بهتر است. تعبیر امیرالمؤمنین)ع( است 
که مردم رییس می خواهند؛ 
)م��ردم قان��ون می خواهند، 
حتی قانون ب��د از بی قانونی 
بهتر اس��ت(. ریی��س ناصالح 
از بی رئیس��ی بهت��ر اس��ت. 
 جامعه بدون مدیر نمی تواند

 زندگی کند. 
امام آمد همین را گفت.
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تمجید دبیرکل مؤتلفه از هاشمی

حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت: مدیریت به جا و هوش��مندانه هاشمی رفسنجانی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در جهت دستیابی به اولویت ها واهداف نظام، با حل اختالفات میان مجلس و شورای 

نگهبان بسیار کارآمد بوده است.

گروه 
سیاست 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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دانش
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آگهي مزايده )مرحله اول(

شهرداري آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1728 تاریخ 
90/12/20 شوراي اسالمي شهر آران و بیدگل نسبت به فروش یك قطعه 
زمین واقع در بلوار سرداران شهید اربابي )پشت پمپ بنزین ولیعصر( به 
مساحت حدوداً 25000 م.م با قیمت پایه كارشناسي از قرار هر مترمربع 
400/000 ریال با شرایط خاص از طریق مزایده عمومي اقدام نماید، لذا از 
كلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مي آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و ش�ركت در مزایده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 

نوبت دوم این آگهي به شهرداري آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

مهدي عموزاده- شهردار آران و بيدگل

نوبت دوم

آگهی مناقصه 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه 
های چهارگانه را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 
91/1/15 لغایت 91/1/26 جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان 
واقع در خیابان كاوه، خیابان شهید عادلپور )گلخانه بهروز(، بعد از چهارراه عارف، پالك 92 مراجعه و یا 
با شماره تلفن 4399983 و 4399985 تماس حاصل فرمایند. آخرین مهلت تحویل مدارك به دبیرخانه 

سازمان 91/1/26 می باشد.
تذكرات:

هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
سازمان در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

شركت كنندگان می بایس�ت مبلغ 35/000/000 ریال بعنوان سپرده ش�ركت در مناقصه بصورت نقد یا 
ضمانتنامه بانکی به سازمان ارائه نمایند.

پرداخت كلیه كسورات قانوني قرارداد بعهده پیمانکار می باشد/

سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان 

آگهی مزايده 
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد تعداد محدودی 
از مستحدثات خود شامل: كارگاه، فروشگاه، سوله و دفاتر كار ش�هرك صنایع كارگاهی امیركبیر واقع 
در خیابان امام خمینی، كیلومتر هش�ت جاده اصفهان – تهران را از طریق مزایده به فروش رس�اند. لذا 
متقاضیان می توانند از تاریخ 91/1/14 تا پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخه 1391/1/24 اقدام به واریز 
مبلغ 100/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه جاری حساب سیبا به شماره 3100003041007 
نزد بانك ملي ایران ش�عبه اصفهان )قابل پرداخت در كلیه ش�عب بانك ملي ( و به دفتر سازمان واقع در 
خیابان امام سجاد، خیابان قائم مقام فراهانی )سپهس�االر( كوچه گلستان 4 یا ساختمان اداری سازمان 
مستقر در ش�هرك صنایع كارگاهی امیركبیر واقع در خیابان امام خمینی، خیابان عطاءالملك مراجعه 

نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 6302477-78

1- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت ادرای روز شنبه )ساعت -/14( مورخه 1391/2/2 می باشد.
2- پیشنهادات در پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 1391/2/2 بازگشایی می شود.

3- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
4- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

آگهی مزايده )مرحله اول(

ش�هرداري آران و بیدگل در نظر دارد به اس�تناد مصوبه ش�ماره 1750 تاریخ 
90/12/21 شوراي اسالمي شهر آران و بیدگل نسبت به فروش یك قطعه زمین 
واقع در شهرك صنعتي سلیمان صباحي به مس�احت 44000م.م با قیمت پایه 
كارشناس�ي از قرار هر مترمربع 185/000 ریال با شرایط خاص از طریق مزایده 
عمومي اقدام نماید، لذا از كلیه واجدین ش�رایط دعوت به عمل مي آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شركت در مزایده حداكثر ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهي به شهرداري آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

مهدی عموزاده- شهردار آران و بيدگل 

نوبت دوم

نوبت اول91/4
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959 هزار مسافر، مهمان مدارس 
حسین داوری، رییس اداره تعاون آموزش و پرورش استان اصفهان 
ازاسکان 959 هزار و 721 نفر روز مسافر در مدارس اصفهان خبر داد.

به گفته وی، این آمار تا  12 فروردین ماه است وآموزش و پرورش در 
نوروز امسال ظرفیت پذیرش اسکان مسافران نوروزی را تا 40 درصد 
افزایش داد. تعداد  خانوارهای اسکان داده شده در اصفهان هم  82 
هزار و 673 خانوار  -و در مجموع 400 هزار و 495 نفر - در ایام نوروز 

امسال در اصفهان بود.

تأخیرنوروزی، دامن زائران را گرفت 
نقص فنی در هواپیمای س��عودی باعث ش��د ت��ا430 زائر اصفهانی 
پس از چند ساعت انتظاردر 13 فروردین ماه  به جای مدینه به خانه 
برگردند. این  مس��افران قرار بود  س��اعت 5 بامداد به سمت مدینه 
حرکت کنند، که پرواز انجام نش��د. مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان علت این تأخیر را مربوط به شرکت سعودی ایرالین )اصفهان 
� مدینه( دانست. سرانجام این مس��افران روز 13 فروردین به سمت 

عربستان پرواز کردند.

مرد اول استان از پلیس راضی است 
علیرضا ذاک��ر اصفهانی، اس��تاندار اصفه��ان، از عملک��رد  مأموران 
پلیس در سطح اس��تان اظهار رضایت کرد. وی گفت: از ابتدای سال 
 جاری ش��اهد تعامل و هماهنگی بسیار خوب دس��تگاه ها، نهادها و 
سازمان های درگیر در طرح نوروزی بودیم که نتیجه بسیار مطلوب 
این تعامالت، عاید شهروندان و مس��افران نوروزی شد. پلیس نیز با 
بکارگیری تمام توان و تجهیزات خود و ابداع طرح هایی نو توانست در 
این ایام امنیت مطلوبی را برای شهروندان و مسافران نوروزی فراهم 

کند که جای تقدیر و تشکر دارد. 

اجرای زوج و فرد از سر گرفته شد
رییس راهنمایی رانندگی استان اصفهان از اجرای مجدد طرح زوج 
و فرد از صبح امروز و پس از پایان تعطیالت نوروزی در شهر اصفهان 
خبر داد. به گفته سرهنگ حس��ین غالمی مأموران پلیس راهور از 
صبح دیروز در کلیه معابر مستقر شده و با توان صدرصدی به فعالیت 
روزمره خود پرداختن��د و مأموران با اس��تقرار در مب��ادی ورودی 
محدوده زوج و فرد از ورود خودروهای غیرمجاز جلوگیری می کنند. 
ضمن اینکه دوربین ها نیز از امروز فعال شده اند. طرح زوج و فرد در 

محدوده های قبلی شهر اصفهان اجرا می شود.

۳۱ کشته، رهاورد تصادفات اصفهان 
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعالم کرد امسال 
تعداد تصادفات جاده های استان  25 مورد بوده است که نسبت به 
سال گذشته یک مورد افزایش داشته است. به گفته نیکبخت، سال 
گذشته  24 فقره تصادف در جاده های استان رخ داده که  35 درصد 
کاهش در تصادفات جاده ای ش��اهد بوده ایم. وی میزان فوتی ها و 
جرحی های نوروز سال گذش��ته را به ترتیب 29 و 74 نفر دانست و 
خاطرنشان کرد: نوروز امسال 31 نفر در اثر تصادفات جاده ای فوت 

و 75 نفر مجروح شدند. 

هزارمسافر نوروزی نجات یافتند 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: از روز 25 
اسفند سال 90 تا پایان یازدهم فرودین ماه، هزار و 254 نفر از مسافران 
نوروزی در جاده های استان دچار حادثه شدند که از این تعداد، هزار 
و 243 نفر به وسیله امدادگران جمعیت هالل احمر نجات یافته اند. به 
گفته حیدرعلی خانبازی در این مدت، 194 عملیات به وسیله نیروهای 

امداد و نجات مستقر در پایگاه های سراسر استان انجام شده است. 

تولد پیرترین جنین فریز شده ایران 
دو سال گذشته خبر تولد نخس��تین جنینی که 10 سال فریز شده 
بود در اصفهان، در حالی روی رس��انه های ایران منتش��ر شد که  در 
اصفهان برای بار دوم جنینی پس از 11 س��ال فریز شدن با موفقیت 
متولد شد.عضو مرکز تحقیقات باروری و ناباروری استان اصفهان در 
این ارتباط به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر جنین های زیادی 
در سطح کشور فریز می شوند، اما پس از چند ماه تا کمتر از پنج سال 
حداکثر متولد می شوند.سید اس��د اهلل کالنتری بیان داشت: دلیل 
اهمیت این دو واقعه به خاطر س��ن باالی فریز ش��دن این جنین ها 

بود که اولی پس از 10 سال و دومی با گذشت 11 سال متولد شد.

صدور برگه جریمه کاهش یافت 
رییس پلیس راهنمای��ی رانندگی اس��تان اصفه��ان از کاهش 31 
درصدی برخورد با تخلفات و صدور ب��رگ جریمه در ایام نوروز خبر 
داد.سرهنگ حس��ین غالمی گفت:ماموران پلیس راهور اصفهان با 
استقرار در سه نقطه ورودی ش��هر و با همکاری س��ایر ارگان ها به 
ویژه شهرداری، مسافران را به مکان های مشخص شده برای اسکان 
 راهنمایی و به این وس��یله از ب��روز ترافیک و راهبن��دان جلوگیری 
می کردند. غالمی به کاه��ش 44 درصدی تصادف��ات فوتی درون 
شهری در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: تصادفات منجر به جرح 

نیز کاهش 21 درصدی را در ایام نوروز تجربه کرد. 

مسافران گردشگری 
اصفهان،  5میلیون نفر 

امسال 2۱ میلیون نفر 
مسافر به اصفهان آمد

 سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
گفت: 5 میلیون و 155هزار و 600 مس��افر نوروزی از 25 اس��فند س��ال 
گذشته تا 13 فروردین ماه امسال از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری 
این استان دیدن کردند. محسن مصلحی افزود: بیشترین بازدید از محور 
طبیعی زاینده رود، مجموعه تاریخی میدان امام)ره(، کاخ موزه چهلستون 
و باغ فین کاشان صورت گرفته است. وی اظهارداشت: در این مدت چهار 
 میلیون و 314هزار و 979مس��افر نوروزی در هتل ها، هتل آپارتمان ها،

 میهمانس��راها، مهمانپذیره��ا، منازل اس��تیجاری، کمپ ه��ای موقت، 
کالس های م��دارس، اقامتگاه ه��ای ادارات، خوابگاه های دانش��جویی، 
سالن های ورزشی و چادرهای مسافرتی اقامت کردند. وی همچنین تعداد 
بازرسی و نظارت از مراکز اقامتی، رس��توران ها و مراکز بین راهی و دفاتر 

خدمات مسافرتی و مراکز اقامت موقت را دو هزار و 63 مورد اعالم کرد. 

سیدجمال الدین صمصام شریعت، معاون جانشین 
گروه 
ستاد تسهیالت نوروزی استان اصفهان در گفتگوی شهر

اختصاصی با خبرن��گار ما رش��د 60 درصدی ورود 
مسافر به استان را از مزیت های نوروز سال جاری دانست و افزود: در نوروز سال 
جاری نسبت به سال 90 حدود 60 درصد افزایش ورودی مسافر داشتیم که تا 
پای��ان روز 13 فروردین این تعداد ب��ه 21 میلیون 150هزارنفر رس��ید. وی 
همچنین تصریح کرد: از این تعداد، 4 میلیون و 300هزار نفر در استان اصفهان 
مقیم ش��دند و بیش از 5 میلیون و 150هزار نفر از آثار تاریخی و گردشگری 
استان دیدن کردند. همچنین بیش از 3 میلیون وسیله حمل و نقل از اصفهان 
تردد کردند که 20درصد آن را وسایل حمل و نقل سنگین تشکیل می داد. به 
گفته وی در نوروز 91 رشد قابل توجهی در سفرهای داخلی شاهد بودیم و به 

دالیل گوناگون از جمله باال رفتن ارز، سفرهای خارجی کم شد.

سیزده به در،  این مراسم باستانی که 
بشیر 
ب��رای رفع نحوست روز س��یزدهم اسماعیلی

فروردین به جا آورده می ش��ود، در 
اصفهان نیز مثل دیگر شهر های ایران از رونق خاصی بر خوردار 
است. اصفهانی ها با اینکه فضای سبز وس��یعی را در حاشیه 
رودخانه زاینده رود در اختیار دارند، اما بیشتر ترجیح می دهند 
به باغ های حومه ش��هر بروند تا از حریم خصوصی برخوردار 

باشند. 
معم��والً چن��د خان��واده ب��ا همدیگ��ر جم��ع  می ش��وند 
 و ب��ه یک��ی از باغ ه��ای آتش��گاه، نج��ف آب��اد ی��ا 
 خمینی ش��هر و درچه می رون��د. بعضی دیگر هم مس��افت 
دراز تری را می پیمانند تا از طبیعت فالورجان و باغ بهادران 
بهره مند شوند.خوردنی مرس��وم در این روز، آجیل و میوه و 
شیرینی است که از عید باقیمانده و هر خانوار مقداری با خود 

به همراه می آورد. 
این روز ها بساط قلیان هم معموالً به راه است و جوانان فامیل 
یک دست آتش گردان به دست و دست دیگر در حال ترکیب 
کردن نعنا با پرتغال، تدارک این تفریح ناس��الم را می بینند. 

مردها سرگرم بازی های اسمشو نبر! می شوند.
خانم ها مشغول  ساالد درس��ت کردن می شوند و یک دل 
س��یر درباره حواش��ی دید و بازدید عید غیب��ت می کنند. 
اینکه مبل های خانه فالنی دس��ت دوم بوده یا اینکه یکی از 
زن های س��ابقاً چاق با چه ترفند هایی خودش را الغر کرده 
است. بعد از مدتی، بس��اط کباب س��یخ کردن و پختن پهن 
می ش��ود و بعد از ناهار هم به  بازی های پر تحرک، به ویژه 

وسطی پرداخته می شود.
اما جذاب ترین بخش س��یزده بدر ،بخش انتهایی آن یعنی 
همان سبزه گره زدن است. این مراسم امروزه، به ویژه با توجه 

به رکود مقوله ازدواج، با تمرکز خاصی صورت می پذیرد.
اکب��ر آقا، پ��دری ک��ه ب��ه همراه دخترش لی��ال در 

حال گره زدن سبزه هستند، خطاب به دخترش می گوید: 
»حضرتی عباس��ی با حضوری قل��ب گره بزن !..«. و س��پس 
می خندند و ادام��ه می دهد: »ما که اول یه دس��تی به خونه 
کش��یدم آ تیلیویزیون��ی ال ای دی با مبال صندل��ی اعیانی 
خریدیم، دیدیم کسی نیمد! ماشینا با قرضا قوله عوض کردیم، 
فایده نداشت، رفت درسی فوقی لیسانس خوند، بازم توفیری 
نکرد! مادرش نذری سنگین کرد، آب از آب تکون نخورد ...حاال 
بلکم به سبزه گره زدن  خدا بزنه پسی گردنی یکی آ بیاد اینا 

بکنیم تو پاچه ش!!«
در سمتی دیگر س��ه دختر با خنده ای ممتد و شوخی سبزه 
گره می زنند و یکصدا سرود قدیمی : »سال دگر/ خونه شوور/ 

بچه به بغل / اوو اوو « را می خوانند. 
خال��ه بزرگش��ان می گوی��د: »زمونی م��ا ی��ه دخت��ر 
 می خواست س��بزه گره بزن��ه ص��د دفه س��رخا س��یفید 

می شد، آ حاال اینا دارن نعره می کشن...«
 اما دخترها که مدعی هستند برای تفنن این کار را می کنند، 
می گویند: »کی دیگه االن ش��وهر می کنه؟ ن��ه حوصله آقا 
باال سر داریم، نه عرعر! بچه. فالن هنرپیشه هالیوود که هنوز 
شوهر نکرده ، در شصت سالگی عین دختر چهارده ساله نظر 
می رسد.« سپس سه نفری هورا می کشند در حالی که خاله 
می گوید: »آره جونی چشادون!!آخرش��م به یه شاغال شوور 

می کونین!«
در انتهای روز، همگی وس��ایل را جمع می کنند که بروند.

بزرگ ترها می گویند خس��ته و هالک ش��دند، اما بچه ها 
دلشان می خواهد بیش��تر می ماندند. صندوق عقب ماشین 
دوباره مثل وقت آمدن، پر می شود از زیر انداز، ظرف و ظروف، 
سیخ کباب، کاله حصیری، دمپایی،توپ والیبال و... خانواده ها 
 آرام آرام مس��یر ناهموار باغ را به س��مت ج��اده اصلی ترک

 می کنند در حالی که دخترها در فکر سبزه های گره زدشان 
هستند.

 ۱۳ به در بدون موتور و وانت 
رییس پلیس راهنمای��ی و رانندگی شهرس��تان اصفهان گفت: 
 در روز طبیعت از تردد انواع موتورس��یکلت و وان��ت که اقدام به 
حمل مسافرکرده باشند، در تمام آزادراه ها و بزرگراه ها و جاده های 

اصلی درون و برون شهری جلوگیری شد.
 در گوش�ی: پ�س بفرمایی�د ای�ن جوان�ان خ�وش تیپ 
با پش�ت موی بلند و لباس های داش مش�تی فیلم های 
 مس�عود خ�ان کیمیای�ی ک�ه تفری�ح اصل�ی ش�ان، 
پن�ج نفر س�وار ش�دن روی یک موت�ور و ژانگول�ر زدن 
 ب�رای خ�ودی نش�ان دادن اس�ت، مس�افر نبودن�د 
دیگر.تازه م�ا کلی هم خانم های خان�ه دار  با بچه دیدیم 
 ک�ه خانوادگی س�وار موتور و وان�ت بودند در ح�ال آواز 
 خواندن به س�مت پی�ک نی�ک. البته حتمنا اسمش�ان 

مسافر نبود!  

آمار مشکوک
سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 اس��تان اصفهان با تأکید بر این که کلیه اماکن تاریخی اس��تان

 13 فروردی��ن تعطی��ل اس��ت، از انتخاب می��دان ام��ام )ره( 
 اصفه��ان ب��ه عن��وان پ��ر بازدید ترین م��کان تاریخی کش��ور 

خبر داد.
در گوشی: البته که آمار گردشگران امسال خیلی زیاد بود 
 و شکی نیست. ولی نکند مسئوالن آمار، اصغر آقا مسگر
  و اکبرکل�ه که ه�ر روز ب�ا دوچرخه ش�ان از می�دان رد 
ن�وروزی  گردش�گران  ج�زو  ه�م  را   می ش�وند 

حساب کرده اند.
آخر ما نمی دانیم حس�اب گردش�گری در ی�ک میدان 
ک�ه از آن رد هم می ش�وند را چطور می ش�ود حس�اب 
 کرد.حتم�ا س�واد م�ا ک�م اس�ت و در ای�ن آمار ش�کی 

 نیس�ت

 
فوتبال نصفه نیمه

خبرگزاری ایمنا نوشت برنامه پخش زنده رقابت های فوتبال از 
شبکه سوم سیما در هفته آینده اعالم شد و مشخص شد دیدار 
سپاهان مقابل لخویا، جایی در این برنامه ندارد. این در حالی است 
که دیدارهای استقالل با  الجزیره امارات وپرسپولیس با الغرافه 

قطر به صورت مستقیم پخش می شود.
در گوش�ی: بابا همین که دیدار را حتی شده در وقت های 
اضافه هم پخش کنند، باید ممنون پایتخت نشینان محترم 
بود. معلوم اس�ت که تیم فقط تیم استقالل وپرسپولیس، 
حتی اگر بروند دسته صفر، به قول ننه جان  فوتبال دوست 
ما.تازه برنامه نود هم که نماین�ده بازتاب اتفاقات فوتبالی 
کشور است، هنوز اگر مربی سپاهان و تراکتور را دعوت کرده 

باشد می پرسد استقاللی هستی یا پرسپولیسی؟

پارک صفه می روید، کارت ملی ببرید!
خبرگزاری ایمنا به نقل از مسئوالن اعالم کرده بود از ورود اتباع 
افغانی در روز س��یزدهم فروردین ماه در پارک صفه جلوگیری 

می شود.
در گوشی: البته بعد که ما هر چه گش�تیم خبر انگار آب 
ش�ده بود و در زمین رفته بود. به عقلمان که آمدیم شک 
 کنیم، دیگر دوس�تان هم تأیی�د کردند که ای�ن خبر را 
دی�ده ان�د. در این م�وارد ب�رای اثب�ات مهم�ان نوازی 
اصفهانی ها می توان یک راه س�اده را آزمایش کرد: روز 
چهارده به در را مخص�وص اتباع افغانی،پان�زده به در را 
مخصوص تاجیک ها، ش�انزده به در را برای ژاپنی ها و...
قرار داد، همین ط�ور می رود تا آخر س�ال. این طور، هم 
هرروز تعطیل می ش�ود و هم مهمان نوازی ما ثابت.تازه 
برداران میراث فرهنگی هم برای شمردن تعداد گردشگر 

به دردسر نمی افتند.

طنز شهری

ذره بین / آمار مسافران نوروزی استان

نشنیده بگیرید 

از فوتبال نصفه نیمه تا ۱۳ به در بدون موتورسیزده به در اصفهانی

گشتی در خبرها  

تونل مترو دوباره فرو نشست
مترو باز هم در عین سکوت خبری، خبر ساز 

گروه 
ش��ده اس��ت. تونل متروی اصفه��ان باز در شهر

منطقه ای دیگر از اصفهان ف��رو ریخته یا به 
قول مس��ئوالن فرو پاش��یده تا نگرانی از این متروی طلسم شده در 
اصفهان دوباره جان بگیرد.خبرگزاری مهر خبر داد در خیابان چهارباغ 
باالی اصفهان و نزدیک چهارراه نظر، آس��فالت وسط خیابان متورم 
ش��ده و ش��روع به باال آمدن کرده اس��ت. حاال مخلوطی از آب و گل 
کف آلود فوران کرده و حفره ای به مساحت تقریبی 20 مترمربع میان 
خیابان به وجود آمده است که با سیمان، خاک و سنگ پر شده و روی 

آن شش ورق فوالدی ضخیم 
انداخته شده است.مسئوالن 
شهری دوباره از این موضوع 
اظهار بی اطالعی می کنند و 
حرف ها می رود تا دوباره تازه 
شود.گزارش کامل این ماجرا 
و حرف وحدیث ها  را فردا در 

همین صفحه بخوانید.
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خبرگزاری ایمنا ،وابس��ته به ش��هرداری اصفهان در روزهای 
گذشته، به نقل از یکی از مس��ئوالن ستاد تسهیالت سفرهای 
نوروزی اعالم کرده بود از ورود اتباع افغان به پارک صفه در روز 
سیزدهم فروردین ماه  جلوگیری به عمل می آید. البته  بحث 
و جدل ها درباره این خبر  هنوز ادامه دارد. احمدرضا شفیعی، 
مس��ئول کمیته انتظامی ستاد تسهیالت س��فر شهراصفهان، 
در گفتگ��و با ایمنا خب��ر داده بود ب��رای جلوگی��ری از ایجاد 
ناامنی و ایجاد بستری مناس��ب برای رفاه حال شهروندان، از 
حضور افاغنه در پارک صفه همزمان با سیزدهم فروردین ماه 
جلوگیری می شود. این امر که به عقیده منتقدان ،نقطه بارز 
تبعیض نژادی است، به گفته مسئوالن به دلیل حضور پررنگ 
افاغنه در پارک صفه و سلب آرامش خانواده ها اعالم شده است.

جالب اینجاست که مردم هم به این خبر واکنش های متفاوتی 
داشتند: برخی از آنان موافق بودند که شهرداری اصفهان نه تنها 
در پارک صفه، بلکه در همه جای اصفهان باید چنین اقدامی را 

انجام دهد. این در حالی است که یکی از سایت های خبری در 
افغانستان این عمل را تبعیض آمیز دانسته و اعالم کرده: سایت 
شهرداری اصفهان در یک اقدام تبعیض آمیز، ورود مهاجران 
افغانس��تانی در اصفهان به پارک کوهستانی صفه در این شهر 
را ممنوع اعالم کرد. البته آن دسته از مردم هم که این اقدام را 
محکوم کرده بودند، دالیل خاص خود را داشتند؛ به گفته یکی 
از هموطنان ایرانی امروز مردم افغانس��تان در تمام کشورهای 
دنیا مهاجر ند و در هیچ کش��وری چنین عملی در برابر مردم 

مهاجر صورت نگرفته است.
 البته افغانی ها هم مس��لماً به این خبر روی خوش��ی نش��ان 
 ندادند. در همین خبرگزاری افغانستان ،یکی از اتباع این کشور

 اعالم کرده احترام به حقوق اساسی انسان ها و ارزش دادن به 
جایگاه و منزلت انسان چیزی است که فراتر از افغانی یا ایرانی 
بودن و یا فراتر از مسلمان یا غیرمسلمان بودن است. کاری که 
در اصفهان ش��د، فرصت خوبی برای همه ما افغان هاست تا از 

اشتباهات دیگر جوامع درس بگیریم.

باز هم اولین جواب، تکذیب است 
در پی ایجاد این موج نارضایتی  و س��کوت مسئوالن اصفهان، 
برای اطمینان از صحت این خبر و علت اعالم چنین تصمیمی 
با محس��ن رنجبر،جانشین  رییس س��تاد تسهیالت سفرهای 
نوروزی اس��تان اصفهان، گفتگوکردیم که اساس این خبر را 

تکذیب کرد. 
البته وی در پاسخ به اینکه چرا خبرگزاری وابسته به شهرداری 
این خبر را به نقل از یکی از مسئوالن ستاد تسهیالت سفرهای 

نوروزی درج کرده نیز اظهار 
بی اطالعی کرد و گفت: بنده 
به عنوان مس��ئول این ستاد 
به هیچ وج��ه چنین حرفی 
نزده ام و اصاًل نمی دانم این 
مسئولی که شما می گویید 
این مصاحبه را صورت داده 

یا خیر؟
جالب است که محسن رنجبر 
با وج��ود تکذی��ب این خبر، 
اضافه کرد منظور از برخورد 
با افاغنه، اتباعی بوده اند که 
دارای مجوز تردد نیستند و 
معموالً دست به تکدی گری 
در پ��ارک صف��ه می زدند.

البته رنجبر نگفت که در روز 
س��یزدهم باالخره با این افراد برخورد شده یا خیر، ولی تأکید 
کرد که براساس قانون، همیشه و در همه جا با اتباع فاقد مجوز 
برخورد می کنیم و نمی دانیم که چرا رس��انه ها به جای درج 
اقدامات مثبت روی داده در ستاد تسهیالت سفر نوروزی اقدام 

به درج اخبار منفی می کنند.
نتیجه گیری این بح��ث را بر عهده ش��ما می گذاریم، ولی به 
زعم نگارنده مس��أله مهم ،توجه به این نکته اس��ت که حتی 
اگر خبری در بره��ه ای از زم��ان اعالم که باع��ث نارضایتی 
مردم می شود، و براس��اس گفته رنجبر خود مسئوالن هم به 
آن اعتقادی ندارند، بهتر اس��ت به جای سکوت خبری، درباره 
 این مسائل روشنگری ش��ود تا از ایجاد ش��ایعات و جو منفی 
جلوگیری به عمل آید که این، البته تیز هوش��ی مسئوالن امر 

را می طلبد.

در پی انتشارخبر جلوگیری از ورود افغان ها به پارک صفه 

افغان ها به صفه رفتند یا نرفتند؟

ایران یکی از کشور هایی است که به علت دارا بودن اتباع ومهاجران  فروان در سراسر کشور سمیه 
 اهمیت ویژه ای برای مردم در برخورد با اتباع داشته است. افغان ها نیز از مللی بوده اند که از آخشی

 دیر باز، ب�ه علت مش�کالت موج�ود در این کش�ور، ب�ه ای�ران  مهاج�رت ک�رده و ماندگار
 شده اند،به نوعی که بسیاری از نسل جدید این اتباع در ایران زاده وبزرگ شده اند.

چند روز گذشته خبری در اصفهان دهان به دهان شد که بهت بسیاری از مردم  را درپی داشت. 
خبری که به خودی خود در دنیای امروز محلی از اعراب ندارد. 

یکی از اتباع این 
کشور اعالم کرده 
احترام به حقوق 
اساسی انسان ها 
و ارزش دادن به 
جایگاه و منزلت 

انسان چیزی است 
که فراتر از افغانی یا 

ایرانی بودن است

 امسال  قرار است 
متفاوت باشد 

سال 90 که گذش��ت اگر چه نه 
گروه 
مترو به سرانجام رسید و نه نقش شهر

جهان برخالف وعده ها به دست 
اصفهانی ها افتاد و نه مصلی سازه جدیدی به سازه های 

زنگ زده اش  اضافه شد و نه .........
قصه این ناکامی ها در حد یک س��تون نیس��ت و علتش 
هم همین طور. یک طرفه هم که به قاضی نمی خواهیم 
برویم.خیابان ها در شهر س��اخته شد و ساختمان ها باال 
رفت و طرح ها افتتاح شد و به هر حال یک سال گذشت.
سال جدید را هم با خبرهای جالب توجهی آغاز کردیم.

انگار اصفهان هر گاه در کنار نام خبر قرار می گیرد، باید 
رنگ  و ب��وی جنج��ال بدهد.جنجال هایی که دوس��ت 
داشتیم بگوییم قرار است سازنده باشد برای این شهر، اما 

این گونه به نظر نمی رسد.
ولی می خواهیم در این صفحه، از دل همین اخباری که 
بی وقفه می آیند و بمب��اران اطالعاتی مان می کنند، به 
حرف مردم برسیم و حرف ش��ما. می خواهیم برای شما 
 بنویسیم نه آن چه همیشه نوش��ته شده و فالن مسئول 
می آی��د و می گوی��د و می رود. م��ی خواهی��م اینجا از 
مش��کالت محله هایتان، از مناظری که شهرمان را زیبا 
می کن��د یا مناظ��ری ک��ه  آزار دهنده اس��ت و خالصه 
هر آنچه در این ش��هر می گذرد برایمان بگویید. س��ال 
 جدید قرار است س��ال خوبی باش��د به گفته مسئوالن.

 باز هم وع��ده هایی داده ش��ده؛یکی برای تمام ش��دن 
طرح های شهری و دیگری برای افزایش زیر گذر ها و روز 

گذرها قول داده است. 
ش��اید باز هم به پایان س��ال برس��یم و قلممان را نشانه 
بگیریم به سوی مسئوالن که چرا این قول  و آن قول داده 
ش��د و دریغ از اجرا. ولی دور از همه این هیاهوی خبری 
می خواهیم  ما و شما برای شهرمان کاری کنیم و حتی 
شده گوشه ای از شهر را بس��ازیم.  ما اعالم آمادگی می 

کنیم. 
شما هم اگر در نقطه ای از شهر به  صحنه ای بر خوردید 
که جالب بود و می شد آن را پی گرفت، خبرنگار شهر خود 
باشید و آن را برایمان ارسال کنید. حرف ها و سخنان شما 
را هم با جان و دل پذیرا هس��تیم. از این پس، ستونی با 
قلم شما در این صفحه خواهیم داشت. آن جا دیگر شما 
هستید. سال جدید سال خوبی خواهد بود به یاری خدا و 

همت تک تک ما ومسئوالن. 



چهره روزيادداشت

پنج شنبه،يارانه ها  در جیب مردم
یارانه 45 هزار و 500 تومانی فروردین ماه، امروز )سه شنبه( به حساب 

سرپرستان خانوار واریز می شود و پنج شنبه قابل برداشت است.
یارانه نقدی فروردین ماه 91 به ازای هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان به 
حساب بیش از 17 میلیون سرپرست خانوار واریز می شود و این مبلغ از 

صبح روز پنج شنبه، 17 فروردین قابل برداشت است. 
از 28 اسفند ماه سال گذشته مبلغ 28 هزار تومان بابت یارانه فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها به حساب مردم واریز شده بود که البته تا زمان آغاز 
اجرای فاز دوم این مبلغ قابل برداشت نیست. بهروز مرادی، مدیرعامل 
 سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها گفته بود هنوز مشخص نیست این

 28 هزار تومان مربوط به یک ماه یا دو ماه است.

کلید کاهش قیمت شیر، در  دست دولت
کاظم فرهمند، نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس، حل مشکل قیمت خرید شیر خام را در گروی دخالت دولت 
دانست و گفت: در ماه های اخیر قیمت نهاده های دامی به حدی افزایش 
یافته که تأثیر مستقیم خود را بر قیمت شیر خام و به تبع آن، لبنیات 

گذاشته است. 
وی با بیان اینکه قیمت شیر خام در سال 90 در دو مرحله افزایش یافت، 
گفت: به دنبال افزایش قیمت نهاده ها و برای حمایت از تولید، چنین 

تصمیماتی برای قیمت شیر خام گرفته شد.
وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت شیر خام بر نرخ محصوالت لبنی تأثیر 
مستقیم دارد، افزود: دولت برای رفع این مشکل باید دو راهکار اساسی 

را در دستور کار قرار دهد.

حمايت از تولید ملی، نیازمند 
سیاست های کنترل واردات

به دنبال نامگذاری س��ال 90 به نام جهاد اقتصادی، سال 91 
نیز س��ال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد 
پیرو نامگذاری س��ال های قبل با عنوان های »اصالح الگوی 
مصرف«، »جهاد اقتصادی« و اجرای سیاست های طرح تحول 
و هدفمندی یارانه ها، اکنون در شرایطی هستیم که کشور به 
خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت 
کاهش بیکاری 13 تا 14 درص��دی اقتصاد ایران و ... نیازمند 
توجه به تولید ملی اس��ت. به ویژه از آنجا که هزینه تولید، به 
خاطر هدفمندی یارانه ها و رش��د هزینه سوخت، رشد تورم 
سال های اخیر و رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد 

هر واحد تولیدی، افزایش یافته است. 
متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان 
در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش 
رس��ید. لذا ضروری است اقتصاد ایران و مس��ئوالن دولتی و 
بانکی و سایر دستگاه های اجرایی، توجه خود را به تولید کشور 

افزایش دهند. 
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و 
در سال 90، نرخ دالر بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان 
افزایش یافت. در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات 
بیشتر شد و میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد 

دالر نزدیک شد. 
این درخواس��تی بود که کارشناس��ان اقتصادی در 10 سال 
اخیر بارها مط��رح کرده اند، اما به خاطر رش��د درآمد نفت و 
وابس��تگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه، نی��از به واردات 
بیش��تر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد 
بسیار کمی داشته است. اما در س��ال 1390 در اثر رشد نرخ 
 ارز و دوبرابر ش��دن آن در مقابل ریال، ش��اهد رشد صادرات 
غیر نفتی، کاهش مس��افرت های خارجی و خرید کاالهای 
خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کاالی 
خارجی، برای مدتی از عرضه کاالی خود پرهیز می کردند تا 

با نرخ باالتر بفروشند.
واقعیت این است که تولید ایرانی، سال ها به خاطر ثابت ماندن 
نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که 
تولید ایرانی در اثر تورم، با رش��د هزین��ه مواجه بوده، کاالی 
خارجی به طور مس��تمر ب��ه خاطر نرخ دالر ثابت، تش��ویق 

شده است. 
حاال فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر 
کاالی خارجی نشان دهد و در شرایط تحریم بانکی و نفتی و 
رشد نرخ ارز، این تولید داخلی اس��ت که اقتصاد کشور را در 

شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.

اخبار کوتاه

يادداشت     
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چین،بزرگترینواردکنندهکاالمیشود

وزیر بازرگانی چین گفت: این کشور تا چند سال دیگر به بزرگ ترین واردکننده دنیا تبدیل می شود. چین که 
اکنون دومین وارد کننده بزرگ جهان به شمار می رود، تا چند سال دیگر عنوان نخست را در این زمینه به خود 
اختصاص خواهد داد و کاالهای مرغوب را که ساخته کشورهای مختلف جهان هستند، خریداری می کند. کمبود مرغ و برنج نداريم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
محمد علی ضیغمی

کمبودی در برنج و مرغ وج��ود ندارد. جوجه ریزی در اس��فند ماه 
روند افزایشی داشته است و از جهاد کش��اورزی و سازمان حمایت 

خواسته ایم قیمت کارشناسی مرغ را اعالم کنند.
پیش از نوروز، مرغ منجمد به ص��ورت نامحدود در بین مردم عرضه 
ش��د و همین عامل باعث ش��د تا پیش از آغاز تعطیالت قیمت مرغ 

افزایش چندانی نداشته باشد.
می پذی��رم ک��ه قیم��ت م��رغ افزای��ش داش��ته ک��ه یک��ی از 
 دالیل آن، افزای��ش قیم��ت نهاده های تولی��د و قیم��ت دانه  مرغ 
براس��اس  اس��ت.  ب��وده 
برنامه ه��ای تولیدی وزارت 
جهاد کشاورزی هیچ مشکلی 
به لحاظ موج��ودی مرغ در 
کش��ور وجود ن��دارد و باید 
گفت برنج داخل��ی نیز تنها 
 در فصل برداش��ت افزایش

 قیمت دارد.

ثروتی در مورد حمایت از تولید داخلی و سرمایه ایرانی گفت: امسال 
از جانب مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی نامگذاری شد. شاخص های اصلی جهاد اقتصادی در 
این شعار نهفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 
الزامات جهاد اقتصادی، سه موضوع توجه به تولید ملی و حمایت 
از کار و سرمایه ایرانی است که در راس��تای حمایت از تولید ملی، 
باید هم کاهش واردات و هم افزایش صادرات انجام ش��ود. توجه به 
پتانسیل و ظرفیت بالقوه جامعه و تبدیل آن به ظرفیت بالفعل، در 
راستای استفاده از توانمندی موجود جامعه است و باید گفت برخی 
از پتانسیل های بالقوه وجود دارد که باید به فعل درآوریم. تنها شعار 

و صحبت کردن کافی نیست، بلکه باید در عمل به آن بپردازیم. 
ثروتی در مورد مشکالت جدی در س��اختار مدیریت کشور اظهار 
داشت: با وجود تالش دولت برای اصالح ساختار مدیریت، به دلیل 
اس��تفاده نکردن از نیروهای با تجربه و توانمند کیفی و تخصصی 
 و بی توجهی به شایسته س��االری، پیش��رفتی حاصل نشده است و 
هزینه زیاد و وقت و انرژی ف��راوان به کار رفته، به فرصت س��وزی 

می انجامد.
وی گفت: باید از فرصت های طالیی اس��تفاده کرد و افراد توانمند، 

کارآمد و شایسته به کار گرفته شود. سیستم اداری مهم ترین مانع 
ایجاد توسعه کشور به شمار می رود؛ سیس��تم پر پیچ و خم اداری 
باعث مشکالتی برای س��رمایه گذاران صنعت، معدن، کشاورزی و 
خدمات در ابعاد مختلف شده است، بنابر این باید مشکالت و تنگناها 

شناسایی و رفع شود.

منابع موجود، مديريت مفقود
ثروتی برای نمونه به دو مورد اشاره کرد و گفت: بیش از دو سال است 
که صندوق توسعه ملی تصویب و تشکیل شده و 30 میلیارد دالر 
منابع در آن ذخیره شده اس��ت، در عوض، کارخانه های فراوانی در 
انتظار دریافت تسهیالت ارزی هستند که مورد آنها مصوب شده، اما 

هیچ منابعی به آنها پرداخت نشده است. 
وی گفت: به عنوان مثال در حوزه انتخابیه بجنورد دو پروژه وجود 
دارد که از چهار سال قبل باید از حساب ذخیره ارزی به آنها پرداخت 
شود که هر موقع س��راغ این منابع رفته اند، گفته می شود حساب 
ذخیره ارزی موجودی ندارد و از صندوق توسعه ملی نیز که دو سال 
تشکیل شده منابعی به این پروژه ها داده نشده است. این چیزی جز 

ضعف مدیریت و ساختار نیست.

اوراق مشارکت؛ امکانی که خوب استفاده نشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اوراق مشارکت اشاره کرد 
و گفت: مجلس تاکنون چندین بار تصویب کرده اوراق مش��ارکت 
منتشر شود، ولی دولت نتوانسته به خوبی از این فرصت استفاده کند. 
حتی گفته شد سود تشویقی به اوراق مشارکت اختصاص یابد، اما 

دولت تنها نرخ این اوراق را به 20 درصد رساند. 
ثروتی یادآور شد: اگر نرخ اوراق مشارکت به 30 درصد می رسید و 
در پروژه های عسلویه به کار گرفته می شد، پاسخ مثبت می داد. وی 
افزود: انتشار اوراق مشارکت هم باعث اش��تغال زایی و هم افزایش 
تولید و هم س��ودآوری می شود. این یک مش��کل جدی است که 
مجلس انتشار اوراق مش��ارکت را تصویب می کند، اما دولت کاری 

انجام نمی دهد.

انتشار کمتر از ۲۰ درصد اوراق مشارکت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: سال 90 با مصوبه 
مجلس، اجازه انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به دولت 
داده شد، اما کمتر از 7 هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از 20 درصد 
آن جذب شد و در س��ال 89 این رقم ضعیف تر بود. وی یادآور شد: 
سال 90  سود اوراق مشارکت به 20 درصد رسید، اما عمده اوراق به 
فروش نرسید. در حالی که قبال هم گفته بودیم سود اوراق می تواند 

تا 30 درصد افزایش یابد. 
ثروتی یکی دیگر از مش��کالت س��رمایه گذاری را ایجاد اتاق های 
س��رمایه گذاری در زیرمجموعه اس��تانداری ها ذکر کرد و گفت: از 
 دو س��ال قبل در قانون برنامه پنجم، قرار بود سیستم پنجره واحد 
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ایجاد شود، ولی هنوز اجرا نشده 
است. یعنی اگر یک سرمایه گذار مراجعه می کند، باید ظرف حداکثر 
یک ماه کار مجوز به او انجام شود، نه اینکه سرمایه گذار زمین دریافت 
می کند، گفته می شود آب به این زمین نمی دهند، یا زمین و آب تهیه 
می شود و بعد گفته می شود، برق نمی دهند و آن قدر سرمایه گذار 

را سرگردان می کنند که خسته می شود و کارش را رها می کند.

دولت قادر به کنترل نقدينگی نیست
وی گفت: در حال حاضر 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار 
موجود است، اما دولت نتوانسته آن را مدیریت کند. علت باال رفتن 
قیمت ارز و سکه همین مسأله است که دولت نتوانسته آن را کنترل 

کند و مشاهده می شود که چه تورمی در بازار به وجود آمده است.
وی اضافه کرد:  افرادی در کار قرار می گیرند که کارآمد نیس��تند. 
همچنین فرصت های طالیی از دست می رود و روی سرمایه ایرانی 

توجه نمی شود و به تولید داخل اهمیت نمی دهند.

شاخص های اصلی جهاد اقتصادی، در شعار »تولید ملی«  نهفته است

دولتفرصتهایطالییاقتصادرامیسوزاند

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اعالم اينکه دولت فرصت های  گروه 
طاليی اقتصاد را می سوزاند، گفت: تحريم ها مشکالتی برای اقتصاد و صنعت کشور به وجود اقتصاد

آورده، اما عاملی برای خودکفايی شده است

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

6

 باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها که بوس�یله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبه در متن آگهی قید 
و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان آران و بیدگل و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم 
رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبًا همراه با مدارک 
و مستندات قانونی  به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایضًا نامه ش�ماره 4692/721-90/11/29 رئیس دادگاه های عمومی اصفهان به 

شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان به عنوان شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی 
اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی مصوب 71/12/16 هیئت 

محترم وزیران براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگلها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه استحفاظی خود را بشرح ذیل:

 نام ردیف
رقبه

مساحت به هکتارحدود اربعهشهرستانمشخصات ثبتی 

پالک 
فرعی

پالک 
کالسه پروندهجمع کل منابع ملیمستثنیاتمغربجنوب مشرقشمالبخش اصلی

1
مراتع و تاغزارهای 
جنوب محمدآباد 

ابوزیدآباد
آران و 28763-

بیدگل

به اراضی محمدآباد 
ابوزیدآباد پالک 

2809 موضوع آگهی 
شماره 40517-

72/11/29

به جاده آسفالته محمدآباد به 
طرف ایستگاه سرخ گل

به اراضی ملی مشهور به 
محمدیه پایین پالک 2810 

موضوع آگهی شماره 14221-
68/7/1

به مراتع و تاغزارهای 
محمدآباد ابوزیدآباد پالک 
2876)حدفاصل محمدآباد 

ریجن( موضوع آگهی شماره 
78/11/23-38824

35/2584178/8196214/078090-55-264

مرتع شرق قلعه 2
آران و 28763-سردار

بیدگل

محدود به اراضی 
کوه سرگردانی 

موضوع آکهی شماره 
79/9/9-32989

محدوده به اراضی چشمه 
سفیدآب و قلعه سردار 

موضوع آگهی شماره 45024-
81/12/11 مراتع شوراب و چاله 

خریطی

محدود است به اراضی مراتع 
رودخانه خط موضوع آگهی شماره 

78/12/17-42249

محدود به اراضی مراتع 
شمال و غرب کوههای یخ 
آب موضوع آگهی شماره 

76/9/30-36847
271-55-15899/481515899/481590ندارد

باقیمانده مرتع 3
-ریجن

2876

2716
آران و 3

بیدگل

محدود است به 
مراتع پشت بندریگ 
موضوع آگهی شماره 

77/6/20-21620

محدود به مراتع نوراگلده 
بریجه موضوع آگهی شماره 
21620-77/6/20 و محدود 
به مراتع ریجن آگهی شماره 

83/12/22-63452

محدود به مراتع شهریاری 
موضوع آگهی شماره 40605-
82/9/27 و مراتع علی آباد 
فخره موضوع آگهی شماره 

78/11/23-38824

محدود به روستای فخره 
موضوع آگهی 1745-
64/3/18 و محدود به 

مراتع مشجر حد کاشان 
فخره موضوع آگهی شماره 

88/11/5-57248

272-55-3675/75293675/752990ندارد 

آران و 28763-باقیمانده تلبور4
بیدگل

محدود است به 
اراضی مرتعی شمال 
قلعه سردار موضوع 

آگهی شماره 52405-
82/12/17

محدود است به اراضی مرتعی 
و بیابانی شمال چاه جعفرآقا 
موضوع آگهی شماره 39960-

79/12/2

محدود است به اراضی مراتع 
قشالقی چاه گرگ و چاه کج 
موضوع آگهی شماره 42071-

79/12/17

محدود است به اراضی 
مراتع تلبور موضوع آگهی 
شماره 83/3/25-13308

274-55-1093/57541093/575490ندارد

35/258420847/629420882/8878جمع کل
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شماره: 214
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روبان قرمز 
  به دنبال واژه ه��ا مباش؛کلمات 
فریبمان می دهن��د. وقتی اولین 
حرف الفبا کاله سرش برود، فاتحه 

کلمات را باید خواند... 
راس��تش خیل��ی ب��ا خ��ودم و 
ک��ه  رفت��م  س��ردبیرکلنجار 
اولین مطلب س��ال جدی��د را با امی��دواری و ح��رف های 
قش��نگ ش��روع کنم، ولی دیدم هیچ مقدم��ه ای بهتر از 
این ب��رای ی��ک یادداش��ت ) که م��ی خواهد س��ینمایی 
باش��د( نیس��ت. فجر س��ال گذش��ته و م��رور اک��ران ها، 
 س��ال نه چن��دان خوب��ی را ب��رای س��ینما پی��ش بیني 
می کرد. پس از اعالم لیست های مختلف برای اکران در نوروز 
 امس��ال، در نهایت قالده های طال، فیلمی که درجشنواره  
س��ی ام فیلم فجر  به واس��طه حضور تهیه کننده خود در 
مقام دبیری جش��نواره، در ظاهر با بی مهری روبرو ش��ده 
ب��ود )هرچند در اختتامیه جش��نواره با س��ورپرایز ش��یخ 
 ط��ادی مواجه ش��د(، فات��ح رقابت اک��ران نوروزی ش��د؛ 
قالده های طالیی که به گفته بس��یاری، به واسطه موضوع 
 خاصش و حمایت ویژه، در این اکران قرار گرفت تا ش��اید 
پیش بینی خزاعی، دبیرجش��نواره اخیر فیلم فجر، محقق 
ش��ود و فیلم بیش��تر از یک و نیم میلی��ارد بفروش��د. اما 
 نکته جالب تر، ح��ذف دو فیلم دیگربود؛ فیل��م هایی که از 
مدت ها قبل فیلمنامه شان خوانده و تأیید شده، درجشنواره 
اکران شده، به نمایش عمومی در آمده، کاندیداي سیمرغ 
شده و مفتخربه اکران نوروزی ش��دند و درست سر بزنگاه، 
هنگامی که می توانس��تند فروش باالیی داش��ته باشند و 
اکران سرد بهار را گرم کنند، با انواع اتیکت ها مواجه شدند 
تا در هفته دوم، از پرده اکران کش��وری برچیده ش��وند. به 
این ترتیب س��الن های س��ینما ماند و چند فیلم نفروش و 
یک فیل��م بفروش)که وصف��ش را گفتیم (. ح��اال قاطعانه 
می توان نوش��ت؛ بهار امس��ال راکدترین فص��ل اکران در 
 س��ال های اخیر خواهد بود. یادش به خیرس��ال هایی که  
سالن ها با  فیلم هایی قوی یا ضعیف درهمه ژانرها، جوابگوي 
هر ذائقه ای ب��ود و صف ه��ای عریض و طوی��ل جلوی در 
سینماها بسته  می شد. اما یک سؤال هس��ت و آن این که 
چطور فیلم��ی بعد از تولی��د و اکران و گ��ذر از هزارتوهای 
 ممیزی، بی حیا خوانده می شود؟ تازه ماجرای اکران نشدن 
فیلم هایی مثل» بوسیدن روی ماه« و » برف روی کاج ها« 
بماند؛ فیلم هایی که مخاطب به آنها رأی داد، ولی ش��ورای 
نظارت و ارزشیابی هیچ احترامی برای کسی قائل نشد و حتی 
آنها را از حق مسلم اکران نوروزی محروم کرد تا عدالت را در 

اکران، با زبان ابالغ رعایت کرده باشد. 

يادبود يادداشت

روبان قرمز

خبر ويژه

 الوندها و جوان به اصفهان 
می آيند

سیروس الوند، خشایار الوند و رامبد جوان 19 و 
گروه 
فرهنگ 

 
20 فروردی��ن میهم��ان اصفهانی ها هس��تند. 
مدیرمؤسسه سینمایی نما آوای جام جم در این 
خصوص گفت: برادران الوند به 
دعوت آموزشگاه و رامبد جوان 
جهت انجام مقدمات تولید یک 
فیلم به اصفهان می آیند. جواد 
بدیع صنایع ادام��ه داد: کارگاه 
تخصصی فیلمسازی الوند از سال 
گذشته آغاز ش��د و هم اکنون با 
 اس��تقبال خوب��ی از س��وی 
عالقه مندان اصفهانی روبرو شده 
اس��ت و در صورت اس��تقبال هنرجویان از ای��ن ش��یوه کارگاهی، دیگر 
س��ینماگران هم به این کالس ها دعوت می ش��وند. در سال گذشته نیز 
صدرالدین شجره ومهدی هاشمی به دعوت این آموزشگاه به اصفهان آمدند. 
س��یروس الوند از کارگردانان خوش نام و پرکار س��ینمای ایران است که 
فیلمسازی را از س��ال 1350 آغاز کرد و هم اکنون پنجمین دهه فعالیت 
س��ینمایی اش را مي گذراند.  الوند سال هاس��ت تدریس در رشته های 
فیلمنامه نویسی،  بازیگری و کارگردانی سینما را درآموزشگاه های مختلف 
کشور به منظور شناسایی استعدادها انجام می دهد.گفتنی است این کارگاه 

در سال جاری از 19 و 20 فروردین ماه رأس ساعت 16 آغاز خواهد شد.

بی بی فقط بي بي مجید نبود 
مادر بزرگ »قصه های مجید« در 89 سالگی بر اثر بیماری و کهولت سن 
در نجف آباد اصفهان درگذش��ت؛ این خبری بود که نه تنها اصفهانی ها، 
بلکه همه بچه های هم س��ن و س��ال مجید) مهدی باقربیگی( را متأسف 
کرد، چون »بی ب��ی« فقط بي بي مجید نب��ود.   پروین دخ��ت یزدانیان، 
مادری ایرانی بود که  در نجف آباد به دنیا آم��د و دو فرزند از 12 فرزندش 
را با وجود مش��کالت، راهی س��ینما کرد. بی بی در هنگام مرگ، 25 نوه و 
پنج نتیجه داشت که از میان آنها، فرزندان کیومرث و منوچهر پوراحمد، 
کارگردانان و نویس��ندگان سینما و تلویزیون، ش��ناخته شده تر هستند. 
حضور یزدانی��ان مقابل دوربین از س��ال 1370 با مجموع��ه »قصه های 
مجید« آغاز شد و ایفای نقشش در سینما از سال 1371 با »صبح روز بعد« 
 و »شرم« که هر سه به کارگردانی پسرش بود، ادامه یافت. وی در فعالیت 

کوتاه م��دت خود در س��ینما، 
حض��ور در فیلم ه��ای »نان و 
ش��عر« )1372(، »خواه��ران 
غری��ب«)1374( و »ش��ب 
یلدا«)1379( را به کارگردانی 
فرزندش کیوم��رث پوراحمد و 
ایف��ای نقش در فیل��م »مهریه 
بی بی«)1373( س��اخته اصغر 

هاشمی را تجربه کرد.

سینما داران از اکران ها راضی نیستند
منصور  نور پور، رییس هیأت مرکزی انجمن سینما داران کش��ور گفت: سینما داران شهرستانی از 
برچیدن اکران فیلم های سینمایی »گشت ارشاد« و »خصوصی« و تبعیضی که در این زمینه در حق 

شهرستان ها شده است ناراضی هستند. ای کاش در زمان تولید مسئوالن به این فکر می افتادند. 

خداحافظ  بی بی 
پنجم فروردین ماه خبر رسید که بي بي »قصه هاي مجید« و مادر 
کیومرث پوراحمد از دنیا رفت و شش��م فروردین ماه در نجف آباد 

اصفهان به خاك سپرده شد.

ثريا قاسمي زنده در سوئد است  
9 فروردین ماه در پي انتشار برخي ش��ایعات، ثریا قاسمي، بازیگر 
پیشکسوت سینما و تلویزیون ، با تکذیب شایعه  خبر درگذشتش 
که در برخي از سایت ها منتشر شده بود، به یکی از خبرگزاری ها 
گفت: حال عمومي من کامال مس��اعد اس��ت و اکنون براي دیدن 

دخترم در اروپا هستم. 
او همچنین درباره  آخرین فیلم هایي که در آنها حضور داشته است، 
اظهار کرد: فیلم بعدي ام که در آن ایفاي نقش کرده ام، حدود شش 

ماه دیگر آماده مي شود.

باز هم جدايي نادر از سیمین 
اول فروردین ماه خبر رسید که چهار جایزه ششمین دوره جوایز 

فیلم آسیایی، به »جدایی نادر از سیمین« رسید.
فیل��م »جدایی نادر از س��یمین« ب��ه کارگردانی اصغ��ر فرهادی 
 در مراس��م اهدای جوای��ز شش��مین دوره جوایز فیلم آس��یایی 

)Asian Film Awards(، چهارجایزه را از آن خود کرد. 

حاشیه هايی که متن را بلعید
اکران فیلم هاي نوروزي، پیش از انتخاب فیلم ها با حاش��یه هایي 
همراه شد. س��رانجام فیلم هاي »گشت ارش��اد«، » خصوصي«، 
»انتهاي خیابان هش��تم«، »فیتیله و ماه پیشوني« و »قالده هاي 
طال« اکران نوروزي گرفتند، اما در روزهاي اولیه اکران، حاشیه ها و 
مخالفت هایي با اکران »گشت ارشاد« و »خصوصي« به وجود آمد 
و منجر شد که اکران این دو فیلم در شهرستان ها متوقف شود. در 

تهران هم در اواسط تعطیالت نوروز، س��ینماهاي حوزه هنري و 
شهرداري اکران این دو فیلم را متوقف کردند.

جلسه  فوق العاده شوراي صنفي نمایش تشکیل شد و اجازه داد در 
صورت توقف کامل اکران »گشت ارشاد« و »خصوصي«، دو فیلم 

»نارنجي پوش« و »بوسیدن روي ماه« جایگزین شود.

درگذشت استاد  جالل ذوالفنون 
28 اسفند ماه خبر رسید که استاد جالل ذوالفنون ، نوازنده برجسته 

سه تار ، از دنیا رفت.
ای��ن نوازنده پیشکس��وت که دو هفت��ه در بیمارس��تان ایرانمهر 
بستري شده و تحت عمل قلب باز قرار گرفته بود، بعد از آن دچار 
مشکل تنفسي شد و سرانجام به دلیل بیماري قلبي و کهولت سن 
درگذش��ت. از میان آثار برجس��ته او، »گل صدبرگ« و »آتش در 

نیستان« از شهرت بیشتري برخوردارند.

استرداد ادامه دارد 
فیلمبرداري فیلم سینمایی »استرداد« که اعالم شده بود متوقف 
شده است،  با بازي حمید فرخ نژاد اوایل فروردین ماه در تهران ادامه 
پیدا کرد. این فیلم که بهمن ماه در مسکو کلید خورد، بعد از تهران، 
در بندر انزلي ادامه پیدا مي کند. حمی��د فرخ نژاد، فرهاد قائمیان، 
پوریا پورسرخ، الیسا کاچر، الکس��اندر ناوانف، منصور چراغي پور، 

صالح میرزا آقایي و بهنام تشکر بازیگران اصلي این فیلم هستند.

درگذشت استاد سمندري
استاد حسین سمندري، یکي از بزرگ ترین نوازنده هاي دوتار کشور 
هم در تعطیالت سپري شده درگذشت. مراسم تشییع این هنرمند 
در شهرستان باخرز برگزار ش��د و پیکر این استاد شهیر در قطعه  

هنرمندان آرام گرفت.

پیام روز جهاني تئاتر و جان مالکوويچ
 مالکووی��چ پی��ام روز جهاني تئات��ر در س��ال 2012 را با ش��عار 
»اصلی ترین دلیل برای زندگی« نوش��ت. در پیام جان مالکوویچ، 
بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، که در مجله »نمایشگران« ترجمه 
شده، آمده است:» افتخار دارم که انستیتوی بین المللی تئاتر، وابسته 
به یونسکو – از من خواسته است که برای پنجاهمین سال برگزاری 

روز جهانی تئاتر پیام تبریکی بدهم.
 یادداشت کوتاه من خطاب به دوستان، همکاران و همراهانم، خطاب 
به هنرمندان تئاتر است؛ باشد که آثارتان گیرا و اصیل، ژرف، مؤثر، 

متفکرانه و منحصر به فرد باشد. 

مروری بر آخرين اخبار مهم حوزه فرهنگ و هنر 

در این 15روز چه گذشت؟ 

در واپسین روزهای سال 90 و نخستین روزهای سال 91 اتفاقات مهم و متعددی در حوزه فرهنگ 
گروه
و هنر افتاد؛ اخباری که اگر رسانه ای در کار بود، می شد بسار پررنگ تر از اين ديده شوند. استاد  فرهنگ وهنر

 جالل ذوالفن�ون،  پروي�ن دخت يزدانیان و اس�تاد حس�ین س�مندري از دنی�ا رفتن�د. از اين 
جالب تر، حاشیه هاي اکران دو فیلم نوروزي بود که سرانجام باعث توقف نمايش آنها در سینماهاي شهرستان ها و تهران 
در سینماهاي حوزه هنري و شهرداري شد، البته ماجرای احضار استاد انتظامی، پرويز پرستويی و کیومرث پوراحمد به 

دادگاه هم هست؛ خبری که زود از خبرگزاری ها جمع شد.

محمد 
بندرعباسی

ابالغ 
7 شماره ابالغیه: 9110100351400081. شماره پرونده: 9009980351401273. شماره بایگانی شعبه: 901273. 
خواهان ابوذر نوروزی قلعه تکی دادخواس��تی به طرفیت خوانده حمید موس��وی پور تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع 
و به کالس��ه 9009980351401273 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/02/20 و س��اعت 10:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
8 شماره ابالغیه: 9110100351400055. شماره پرونده: 9009980351401274. شماره بایگانی شعبه: 901274. 
خواهان ابوذر نوروزی قلعه تکی دادخواس��تی به طرفیت خوانده حمید موس��وی پور تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع 
و به کالس��ه 9009980351401274 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/02/19 و س��اعت 11:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
9 شماره ابالغیه: 9110100351400071. شماره پرونده: 9009980351401011. شماره بایگانی شعبه: 901011. 
خواهان رامینا وحدانیان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان حسن ریاحی زاده و مهدی ناصری تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 
ارجاع و به کالسه 9009980351401011 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/02/17 و ساعت 10:30 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
10 شماره ابالغیه: 9110100351400066. شماره پرونده: 9009980351401283. شماره بایگانی شعبه: 901283. 
خواهان رمضان علی کش��اورز دادخواستی به طرفیت خوانده محمدعلی علی محمدی اردالن تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 
ارجاع و به کالسه 9009980351401283 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/02/19 و ساعت 09:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
11 شماره ابالغیه: 9110100351400068. شماره پرونده: 9009980351400894. شماره بایگانی شعبه: 900894. 
خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده سید محمد رضویان تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع 
و به کالس��ه 9009980351400894 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/02/17 و س��اعت 09:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

احضار متهم
12 شماره ابالغیه: 9110100353500029. شماره پرونده: 9009980359601587. شماره بایگانی شعبه: 901494. 
محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9009980359601587 برای 
احمد موسوی و وحید سلیمانی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/02/20 ساعت 11:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. احمدیان – مدیر 

دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

مزایده 
13 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 16/90 
ج ح4 محکوم له زهرا عنایتی با وکالت حمیدرضا هادی به نشانی اصفهان، خ توحید، طبقه فوقانی بانک ملت، 
واحد 8 و محکوم علیه فاطمه خضری )باقری( به نش��انی اصفهان، خ آتشگاه، کوچه سعدی، جنب مادی دوم، 
کوچه شهید رجایی، پالک 11، منزل مهدی باقری مبنی بر مطالبه مبلغ 227/632/464 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و هزینه های اجرایی و مبلغ 7/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی به 
منظور فروش 54/6063 حبه از 72 حبه )شش دانگ( یک قطعه زمین مزروعی پالک 1 فرعی مفروز و مجزی 
شده از 26 اصلی واقع در صادق آباد بخش 16 ثبت اصفهان با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده در تاریخ 91/1/28 از ساعت 9:30 تا 10:30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان، 
طبقه سوم، اتاق 306 برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال 111 قانون اجرای احکام مدنی انجام شده 
است. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده به نشانی ملک از آن دیدن نموده و با تودیع نقدی 10 درصد 
قیمت پایه کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان با شماره 2171290210008 و ارائه فیش آن در زمان 
مزایده به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. وجه حاصله پس از کسر هزینه های قانونی به نسبت سهام فیمابین شرکا تقسیم می شود. 
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس. محل مورد بازدید به مساحت 1500/70 مترمربع است که شماال در سه 
قسمت است اول به طول 26/63 متر مرز مشترک است به باقیمانده پالک 26 اصلی، دوم به طول 23/15 متر مرز 
مشترک است به باقیمانده پالک 26 اصلی، سوم پخی است به طول 35/50 مرز مشترک است به خیابان اصلی 
خورزوق. جنوبا به طول 49 متر مرزیست به جوی آب. شرقا به طول 24 متر مرزیست مشترک به باقیمانده پالک 
26 اصلی. غربا به طول 25/90 متر مرزیست به جاده خاکی. کاربری ملک کشاورزی است که در حال حاضر بایر 
و فاقد کشت است. کشت غالب منطقه غالت نظیر گندم و جو می باشد و سایر محصوالت نظیر چغندر قند، 
آفتابگردان و صیفی جات نیز کشت می شوند. آب اراضی اطراف از طریق یک حلقه چاه چهار اینچ تامین می 
گردد که از لحاظ کیفیت کمی شور می باشد و انتقال آب توسط جویهای روباز خاکی صورت می گیرد. با توجه 
به توضیحات فوق الذکر و بررسی های به عمل آمده و براساس وضعیت آب و خاک و موقعیت زمین مورد نظر 
و در نظر گرفتن جمیع جهات و کلیه عوامل موثر در قضیه از جمله سند ثبتی ملک، ارزش هر مترمربع متنازع فیه 
با کاربری کشاورزی مبلغ 200/000 ریال )دویست هزار ریال( برآورد می گردد که با احتساب مساحت 1500/70 
مترمربع به مبلغ کل زمین 300/140/000 ریال )سیصد و میلیون و یکصد و چهل هزار ریال( برآورد و گزارش می 

گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ 
14 شماره ابالغیه: 9010100350304638. شماره پرونده: 9009980350301043. شماره بایگانی شعبه: 901043. 
خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه)ع( با وکالت خانم افس��انه حبیبی دادخواستی به طرفیت خواندگان مهرداد 
موزرمنی و داریوش موزرمنی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 9009980350301043 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1391/02/18 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
15 در خصوص پرونده 91-1 خواهان علیرضا مطلبی دادخواستی مبنی بر مطاله وجه به طرفیت معصومه عالمی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/2/16 ساعت 3/5 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. مدیر دفتر شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 ابالغ رأی

16 کالس��ه پرونده: 90-1726. ش��ماره دادنامه: 1745. مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: ابوذر زینلی پور نشانی: یزد خ کاشانی روبروی بانک پارسیان طبقه فوقانی لوازم پزشکی پاستور. وکیل: 
سام قاسمی نژاد نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش کوچه محمودآباد ساختمان امیر طبقه 4 واحد 8. 
خوانده: مس��عود مسائلی نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه دو فقره چک به 
ش��ماره های 399133-90/7/15 و 399132-90/7/5. گردش��کار: ب��ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دادخواست ابوذر زینلی پور به طرفیت مسعود مسائلی به 
خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال چهل میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 1- 90/7/15-39133 
و 2- 39132-90/7/5 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قابل دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 40000 ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  به 
عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. قاضی شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
17 کالس��ه پرونده: 90-1551. ش��ماره دادنامه: 2059. مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: ابوذر زینلی پور نشانی: یزد خ کاشانی روبروی بانک پارسیان طبقه فوقانی لوازم پزشکی پاستور. وکیل: 
سام قاسمی نژاد نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش کوچه محمودآباد ساختمان امیر طبقه 4 واحد 8. 
خوانده: جواد صادقزاده نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه حواله. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دعوی ابوذر زینلی پور به وکالت قاسمی نژاد به 
طرفیت جواد صادق زاده به خواسته مطالبه مبلغ 12/300/000 ریال وجه حواله های  شماره 90/7/25-327983 
و 380538-90/6/15 عهده موسسه مالی و اعتباری مهر به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/300/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و هش��تاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/9/6 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
18 کالس��ه پرونده: 90-1727. ش��ماره دادنامه: 1744. مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: ابوذر زینلی پور نشانی: یزد خ کاشانی روبروی بانک پارسیان طبقه فوقانی لوازم پزشکی پاستور. وکیل: 
سام قاسمی نژاد نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش کوچه محمودآباد ساختمان امیر طبقه 4 واحد 8. 
خوانده: علی معینی نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت یک فقره چک بشماره 
481884-90/7/15. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. 
در خصوص دادخواست ابوذر زینلی پور به طرفیت علی معینی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال چهل 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 481884-90/7/15 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قابل دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا 
ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 40000 ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. قاضی 

شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
19 در خصوص پرونده کالسه 91-1 خواهان علیرضا مطلبی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ جمعاً سه میلیون و 
س��یصد و ش��صت و دو هزار تومان بابت سه فقره چک به طرفیت روح اله رهنما فالورجانی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/3/9 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
اول آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین دادسرای شماره 2 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
20 کالس��ه پرونده: 90-1552. ش��ماره دادنامه: 2058. مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: ابوذر زینلی پور نشانی: یزد خ کاشانی روبروی بانک پارسیان طبقه فوقانی لوازم پزشکی پاستور. وکیل: 
سام قاسمی نژاد نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش کوچه محمودآباد ساختمان امیر طبقه 4 واحد 8. 
خوانده: پیمان س��یاهپوش نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه حواله. گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دعوای ابوذر زینلی پور به وکالت قاسمی نژاد 
به طرفیت پیمان سیاهپوش به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه حواله شماره 766457-90/4/30 عهده 
موسسه مالی و اعتباری مهر به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هش��تاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/9/6 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی 

شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
21 کالس��ه پرونده: 90-1886. ش��ماره دادنامه: 428. مرجع رس��یدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: محمدصادق خراس��انی نشانی: سپاهان شهر – میدان غدیر – مجتمع عقیق 6 واحد 4B. وکیل: مجید 
نوربخش نژاد نش��انی: اصفهان – خ چهارباغ باال – مجتمع تجاری کوثر – طبقه س��وم – واحد 502 دفتر آقای 
جرجانی. خواندگان: 1-علیرضا علی فر نشانی خ رباط – مقابل بانک سپه – پیتزا ایمان. 2- نوشین یزدخواستی 
نشانی مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال به انضمام مطلق خسارات دادرسی. گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. خواسته خواهان با وکالت مجید نوربخش نژاد بطرفیت 
خواندگان بخواسته الزام به انتقال رسمی سند اتومبیل پژو پارس به شماره انتظامی 174م74 ایران-13 به انضمام 
مطلق خس��ارات و حق الوکاله می باش��د صرف نظر از اینکه قولنامه عادی 88/3/30 فیمابین خواهان و خوانده 
ردیف اول پیرامون اتومبیل تنظیم گردیده و حسب پاسخ راهور خوانده ردیف دوم مالک قانونی و رسمی اتومبیل 
مذکور می باشد و مشارالیها به خواهان وکالت نامه رسمی در لیست تعویض پالک اعالم گردیده ولیکن چون 
رابطه حقوقی فیمابین مالک رسمی و خوانده ردیف دوم با سایر اصحاب دعوا احراز نمی گردد فلذا دعوی بشرح 
مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالمی 
می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. قاضی 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

تحدید حدود اختصاصی 
22 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب خانه به شماره 177 فرعی واقع در مزرعه همواریه کامو پالک 
26- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم صدیقه موسوی فرزند سید حسین. در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/2/4 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد 
شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نماید. زرگری – کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان  
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شهرداری منطقه 10
آگهی مناقصه 10

شهرداری منطقه 10 در نظر دارد پروژه های ذیل را تعیین پیمانکار نماید:

مبلغ برآورد اولیه نام پروژه
سپرده شرکت در مدت اجرا عملیاتردیف اعتباری تقریبی

مناقصه به ریال

36/250/000 ماه265/960/0003300137ساماندهی بلوار سراج

دیوارچینی با بلوک 
سیمانی در سطح منطقه 

)اجرای ماده 110(

66/250/000 ماه263/766/0003500410

تعمیرات و نگهداری در 
سطح منطقه

66/250/000 ماه249/539/0003300128

ساماندهی پارکهای 
محلی )پارک همافر(

36/250/000 ماه249/061/0003500159

تذکرات:
1- شرکت کنندگان موظف به ارائه رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشند.

2-پیمانکاران ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت، گواهی تشخیص صالحیت و سوابق کاری خود قبل از تهیه اسناد می باشند، 
بدیهی است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارزیابی سوابق و توان شرکت کنندگان می باشد.

3-واجدین شرایط می توانند از تاریخ نشر این اطالعیه همه روزه به جزء روزهای تعطیل به شهرداری منطقه 10 واقع در خیابان 
پروین، خیابان شیخ طوسی غربی و با ارائه معرفینامه کتبی شرکت و سایر مدارک نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. الزم 
بذکر است کلیه اسناد مناقصه می بایست توسط شرکت کننده تایید، مهر و امضا شده و طبق شرایط مناقصه ضمیمه پیشنهاد 

خود نمایند.
4-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 12 تاریخ 1391/1/27 می باشد. بدیهی است دریافت پاکت ها بعد از ساعت 

مقرر امکان پذیر نمی باشد.
5-شهرداری منطقه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6-حضور نماینده تام االختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و با معرفینامه کتبی پیمانکار در روز بازگشایی پاکتها در 
محل الزامی است.

7-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
8-برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل 5 درصد مبلغ مورد پیمان را ب�ه عنوان تضمین تعهدات پیمان به صورت 
ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه به شهرداری تسلیم نماید. این ضمانتنامه طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان آزاد می گردد.

9-هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری منطقه 10

آگهی مزایده 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نظر دارد تعدادی از غرفات پایانه های مسافربری کاوه، صفه و جی را از 

طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

 تذکرات:
متقاضیان می توانند از تاریخ 91/1/15 تا پایان وقت اداری 91/1/26 جهت دریافت فرم مربوطه به امور قراردادهای سازمان واقع 
در خیابان کاوه، خیابان شهید عادلپور )گلخانه بهروز(، بعد از چهارراه عارف، پالک 92 مراجعه و یا با شماره تلفن 4399983 

تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات به دبیرخانه سازمان، پایان وقت اداری 91/1/26 می باشد.

هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده/برندگان مزایده می باشد.
سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 

توضیحاتنوع کاربریمحل غرفهشماره غرفهردیف

نوبت اولپوشاککاوه110

نوبت دومانبار تغذیهکاوه262-63

نوبت دومتعمیر دربها و سیستم باد اتوبوسکاوه3229

نوبت دومعرضه محصوالت فرهنگیصفه459

نوبت اولتاکسی درون شهریصفه562

نوبت دومموبایل و لوازم جانبیجی68

91/1

AFCپيشنهاد کاهش سهميه ایران در
نشست مس��ئوالن کنفدراس��يون فوتبال آسيا با مس��ئوالن فدراسيون هاي عضو 
در ش��رايطي ابت��داي فروردين ماه برگزار ش��د، ک��ه برخي کش��ورهاي عربي به 
 کنفدراسيون فوتبال قاره کهن پيشنهاد دادند معيارهاي تعيين سهميه کشورها را 

تغيير دهند.
در اين نشست، نمايندگان کشورهايی چون قطر و امارات که از نظر سخت افزاری 
ش��رايط مطلوبی در فوتبال آس��يا دارند، به کنفدراس��يون فوتبال آسيا پيشنهاد 
 دادند از اين پس امتي��ازات آيتم هايی مانند تماش��اگران و س��طح کيفی ليگ را 

کم کنند.
 اين کش��ورها که در اي��ن دو فاکتور ضعيف ت��ر از بقيه هس��تند - و البت��ه ايران 
در اين دو فاکت��ور بهتر از آنهاس��ت- برای اين که س��هميه فوتبال کش��ورهايی 
 مانند ايران را کمتر کنند، پيش��نهاد دادند امتياز مالک هايی مثل ورزش��گاه های 
استاندارد و زيرساخت ها بيشتر شود که البته اين پيش��نهاد با مخالفت مسئوالن 
 فدراس��يون فوتب��ال اي��ران مواج��ه

 شد.
مسئوالن کنفدراس��يون نيز پذيرفتند 
که در سال ۲۰۱۲، مالک های گذشته 
ب��رای تعيين س��هميه های کش��ورها 
لحاظ شود، ولی در سال ۲۰۱۳ شرايط 
ب��رای کش��ورهای مختل��ف از جمله 
ايران متفاوت خواهد بود و باش��گاه ها 
و ورزش��گاه ها بايد ش��رايط استاندارد 
موردنظر کنفدراسيون فوتبال آسيا را 

کسب کنند. 

چهره روز

خبر

ورزش درتعطيالت 15روزه
ورزش��ی ها و دوس��تداران ورزش در ايام عيد نوروز شايد کمتر فرصت 
دنبال کردن آخرين اخبار و اطالعات ورزشی اين چند روز را داشتند و 
بيش از همه به تفريح و گذران اوق��ات مفرح نوروز پرداختند. به همين 
دليل در ادامه، به صورت خالصه به اتفاقات و رويدادهای مهم ورزشی 
کشور و استان اشاره می کنيم تا دوس��تداران ورزش با آمادگی ذهنی 

بيشتری اخبار ورزشی را رصد کنند.
برد شيرین استقالل مقابل ملوان

تيم اس��تقالل در هفته بيس��ت و هش��تم  و در ديدارمعوقه، به مصاف 
 ملوان رفت که در پايان به پيروزی يک بر صفر دس��ت يافت و اختالف 

سه امتيازی خود با دو مدعی ديگر را حفظ کرد.
عيدی ذوب آهن به سپاهان

تيم فوتبال ذوب آهن روز پنجم فروردين ماه با تس��اوی خارج از خانه 
برابر اس��تقالل به رده شش��م جدول صعود کرد و عيدی وي��ژه ای به 
همشهری خود، س��پاهان داد. در اين ديدار، محمد منصوری و فيليپ 
آلوزدس��وزا برای ذوب آهن و محسن يوس��فی و ميالد ميداودی برای 

استقالل گلزنی کردند. 
یک امتياز باارزش، سوغات سپاهان از عربستان

تيم های االهلی عربس��تان و س��پاهان ايران از هفت��ه دوم رقابت های 
ليگ قهرمانان آسيا سوم فروردين ماه به مصاف هم رفتند که در پايان، 
تيم سپاهان در شرايطی که می توانس��ت با امتيازات کامل به اصفهان 
بازگردد در پی غفل��ت مدافعان و از روی ضربه پنالت��ی، بازی برده را با 
تساوی يک بر يک عوض کرد. برونوس��زار گل طاليی پوشان را به ثمر 

رساند.
پرسپوليس، الشباب را شش تایی کرد

در ادامه دور دوم از مرحله گروهی رقابت ه��ای فوتبال ليگ قهرمانان 
آس��يا و در دومين روز از تعطيالت نوروز، تيم پرسپوليس در ورزشگاه 
آزادی به مصاف الش��باب امارات رفت و ميهمان��ش را با نتيجه پرگل و 
يکطرفه يک بر ش��ش در هم کوبيد تا در صدر ج��دول رده بندی گروه 

چهارم بايستد. 
عيدی مظلومی و استقالل به ازبکستانی ها

تيم فوتبال استقالل تهران در روز نخست فروردين ماه و در هفته دوم 
ليگ قهرمانان آسيا برابر ميهمان خود، نسف قارشی ازبکستان با تساوی 
بدون گل متوقف شد. اين بازی که در حضور ۴۱ هزار و ۵۲۰ تماشاگر در 
ورزشگاه آزادی برگزار شد، در پايان به نتيجه مساوی بدون گل انجاميد 

تا استقالل فرصت صدرنشينی در گروه A رقابت ها را از دست بدهد.
ذوب آهن از سفر آسيایی بازماند

ديدار سوم مرحله نيمه نهايی جام باش��گاه های غرب آسيا با پيروزی 
مهرام برابر ذوب آهن و صعود اين تيم به فينال اين رقابت ها همراه شد. 
تيم مهرام در ديدار سوم خود مقابل ذوب آهن در مرحله نيمه نهايی جام 
باشگاه های غرب آسيا، بار ديگر  با نتيجه 99بر8۵ به برتری رسيد تا باز 
هم نماينده ايران در جام باشگاه های آس��يا باشد. به اين ترتيب مهرام 
راهی فينال جام باشگاه های غرب آسيا شد تا ذوب آهن برای سومين 

سال پياپی، از حضور در اين رقابت ها بازبماند.
تصادف شهریار  در آستانه نوروز

از اتفاقات مهم اين اي��ام که البته در آس��تانه ن��وروز روي داد و اهالی 
ورزش را نگران کرد، تصادف علی دايی، ش��هريار فوتبال ايران بود که 
۲7اسفندماه در اتوبان نطنز- کاش��ان و در پل سر آسياب دچار سانحه 
رانندگی شد، البته اين حادثه آسيب جدی برای اين اسطوره کشورمان  

به همراه نداشت. 
    سوریان جواز المپيک را دریافت کرد

نماينده وزن ۵۵ کيلوگرم کش��تی فرنگی کش��ومان با پيروزی مقابل 
کش��تی گير ميزبان در مرحل��ه نيمه نهايی رقابت های گزينش��ی، در 

قزاقستان به سهميه المپيک رسيد. 

همه دوست دارند به سپاهان سنگ بزنند

هافبک تيم فوتبال سپاهان می گويد: هميشه همه دوست دارند به 
تيمی که باالست سنگ بزنند، وگرنه به تيمی که هشتم يا نهم است 

کسی کاری ندارد. 
ما بايد اين دو ماه را که حاصل دس��ترنج کل فصل در آن به دس��ت 
می آيد، با هوش��ياری ط��ی کنيم و انش��اءاهلل ک��ه بتواني��م در آن 
 جايگاهی ک��ه قرار داريم بماني��م. مهدی کريمي��ان در گفت وگو با 
ايمنا،پيرام��ون ديدار تيم��ش مقابل لخوي��ای قطر گف��ت: لخويا 
تيم بس��يار خوبی اس��ت و ما بازی اين تيم را آناليز ک��رده ايم. اين 
تيم هف��ت، هش��ت بازيکن 
فرانس��وی خيلی خوب دارد 
 که طبيعتا بس��يار تاثيرگذار 
خواهند بود. وی افزود: لخويا 
در بازی قبلی اش برابر النصر 
اصاًل مستحق شکست نبود، 
زي��را خيل��ی حمله ک��رد و 

بدشانسی آورد. 

 این فوتبال ناپاک 
کی پاک می شود؟

سال هاس��ت که فوتبال ايران به بی نظمی و بازيکن ساالری 
بازيکنان عراقی عادت کرده اس��ت، اما مش��خص نيس��ت به 
چه دليل اقدام مؤثری در قب��ال رفتارهای صورت گرفته اين 
بازيکنان انجام نشده است. اگر قهر کردن عماد رضا و امتناع 
وی از ش��رکت در تمرينات تيم س��پاهان و در ادامه، تصميم 
باشگاه برای کنار گذاشته ش��دن وی از تمرينات اين تيم در 
روزهايی غير از تعطيالت نوروز رخ می داد، مانور رس��انه ای 
زيادی پيدا می کرد، اما به لطف منتش��ر نش��دن روزنامه ها، 
اين خبر برد زيادی پيدا نکرد، تا باش��گاه سپاهان در آرامش 
بيشتری نسبت به رفع و رجوع مشکل پيش آمده اقدام کند. 
آگاه شدن عمادرضا، مهاجم عراقی تيم سپاهان نسبت به قرار 
نگرفتنش در ترکيب اصلی اين تيم، موجب شد تا وی تمرينات 
تيمش را ترک کن��د. کادر فنی نيز در واکنش ب��ه اين رفتار، 
اجازه ش��رکت در تمرينات را به عمادرضا نداد تا وی به طور 
 موقت از اين تيم اخراج شود. قهر و آشتی بازيکنان عراقی، طی 
س��ال های گذش��ته به س��ريالی تکراری برای فوتبال ايران 
تبديل شده است، اما در اين فصل شاهد اوج گيری رفتارهای 
 آماتوری اين بازيکنان و سکوت باش��گاه های ايرانی در قبال 
آنها بوديم. هوار مال محمد، ابتدای فصل با قراردادی با رقم باال 
)که پسر برادر هوار در سايت شخصی اش مدعی رقمی باالتر 
از ميليارد ش��ده بود(، به تيم ذوب آهن پيوست، البته باشگاه 
اصفهانی حاضر به تأييد اين رقم نشد! هوار در طول نيم فصلی 
که در ذوب آهن حضور داشت، هيچ گاه در تمرينات نتوانست 
 نظر مثبت منص��ور ابراهي��م زاده را جلب کن��د و به نيمکت 
ذخيره ها تبعيد شد و در نهايت در زمان تعطيالت نيم فصل، 
ايران را ترک ک��رده و هنوز ه��م که هنوز اس��ت، هيچ خبر 
 موثقی در مورد وی منتش��ر نشده اس��ت. کرار جاسم نيز در 
بی انضباطی، دس��ت کمی از دو هموطنش نداش��ته و بعد از 
جدا شدن از اس��تقالل، در مدتی که به تيم شاهين پيوسته 
حضور منظمی در تمرينات اين تيم نداش��ته است. در پشت 
پرده حضور بازيکنان عراقی، رد پای دالالنی مشاهده می شود 
که از نفوذشان در برخی باشگاه ها استفاده کرده و با رقم هايی 
 بس��يار باالتر از حد متعارف، بازيکنان عراقی را به ليگ ايران 
می آورند. به طور نمونه، هوار مال محمد در هر دو تيم استقالل 
و پرسپوليس به يک بازيکن فوق العاده بی انضباط معروف بود، 
اما همين بازيکن در فصل نقل و انتقاالت، با رقمی باال، از باشگاه 
ذوب آهن سردرآورد تا قدرت نهان دالالن فوتبال بيش از پيش 
مشخص شود. بی انضباطی عمادرضا آخرين مورد از بی نظمی 
های بازيکنان عراقی نبوده و نخواهد بود، اما با مکانيسم اشتباه 
حاکم بر فوتبال ايران، همچنان شاهد حضور بازيکنان عراقی 

در ليگ ايران و تيم های ليگ برتری خواهيم بود.

یادداشت
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رحمتی؛  بمب 3 میلیاردی رویانیان 

مدير عامل پرسپوليس قول داده تيمی را برای فصل بعد  ببندد که حسابی کهکشانی باشد؛  اين قدر کهکشانی 
که فتح اهلل زاده حتی فکرش را هم نمی تواند بکند! مهدی رحمتی آخر فصل از استقالل می رود، ولی در دربی 

پايتخت بازی می کند؛  منتهی در تيم مقابل.

به قول پرويز مظلومی، ظاهرا کنفدراس��يون فوتبال انتظار نداشته 
که نماين��دگان فوتبال ايران مرحل��ه پلی آف لي��گ قهرمانان را با 
موفقيت طی کنند و حاال که استقالل به مرحله گروهی اين رقابت ها 
رسيده، مش��کالتی در امر برگزاری مس��ابقات به وجود آمده است.

پس از برگزاری ديدارهای استقالل و پرس��پوليس با فاصله زمانی 
کمتر از ۲۴ ساعت در هفته دوم رقابت ها، در هفته سوم، استقالل و 
 سپاهان در تهران و اصفهان به ميدان می روند؛ با اين تفاوت که بازی 
آبی پوشان پايتخت يک س��اعت زودتر از ش��اگردان کرانچار آغاز 

می شود. 

طوفان زرد به پدیده رسيد
سپاهان به عنوان نماينده ايران در اين رقابت ها، امروز به مصاف يکی 
از عجيب ترين همگروهی های خود يعنی لخويا، ديده فوتبال قطر 
می رود. لخويا که در سال ۲۰۰9 تاس��يس شده از اين جهت تيمی 
عجيب به شمار می رود که در اولين فصل حضور خود در ليگ قطر 
به عنوان قهرمانی رس��يد و در فصل دوم حضور )فصل جاری ليگ 

ستارگان قطر( در حالی که شاکله اصلی تيم ملی قطر را در خدمت 
داشت، با تساوی در هفته بيس��تم رقابت ها مقابل العربی، دو هفته 
مانده به پايان رقابت ها از عنوان قهرمانی اش دفاع کرد تا با کس��ب 
دومين عنوان قهرمان��ی طی دو فصل حضور لخوي��ا در ليگ قطر، 
اتفاقی منحصر به فرد و رکوردی بی نظير در تاريخ فوتبال جهان به 
ثبت برسد.لخويا دراولين حضور آسيايی خود از دو ديدار، سه امتياز 
را در کارنامه اش به ثبت رسانده است. سپاهان نيز که از دو بازی اول 
چهار امتياز کسب کرده و صدرنشين گروه سوم محسوب می شود، 
شباهت های زيادی با لخويا دارد؛ نخست اين که هر دو تيم بهترين 
خط دفاعی را در ليگ های کشور خود دارند و دوم اين که هم سپاهان 
و هم لخويا با کس��ب عنوان قهرمانی در ليگ های کشورهايش��ان 
سهميه آسيا را کس��ب کرده اند، ضمن اين که سپاهان امسال اين 
فرصت را دارد تا با کسب سومين عنوان قهرمانی پياپی در ليگ برتر، 
هت تريک کند. سپاهان، صدرنشين گروه C مسابقات ليگ قهرمانان 
آسيا، امروز در ديداری سخت و تعيين کننده به مصاف لخويای قطر، 
تيمی که به تازگی قهرمان ليگ ستارگان اين کشور شده است. اين 

بازی که تقابل قهرمانان فصل گذشته ليگ ايران و قطر است، به نوعی 
جنگ صدرنشينی دو تيم قدرتمند سپاهان و لخوياست. سپاهان اگر 
در اين بازی پيروز شود، صرفنظر از نتيجه ای که در ديدار النصر امارات 
- االهلی عربستان رقم خواهد خورد، جايگاه خود در صدر جدول رده 
بندی گروه C را استحکام خواهد بخشيد و اختالف امتيازش را با يکی 

از رقبای جدی اش، به چهار امتياز می رساند.
اين انگيزه ها برای سپاهان کافی است تا در ورزشگاه خانگی خود و 
با حمايت تماشاگرانش به يک پيروزی دلچسب رسيده و سرنوشت 
صعودش را به اما و اگر نسپارد. صدرنشين ليگ برتر فوتبال ايران که 
از دو بازی گذشته خود به يک پيروزی خانگی و يک تساوی خارج از 
خانه رسيده است، حريفی را پيش رو دارد که هفته قبل در خانه النصر 

امارات تن به شکست دو بر يک داده است.
لخويا يکی از تيم های نوپا در فوتبال قطر است که طی دو فصل حضور 

در ليگ ستارگان اين کشور، به دو قهرمانی رسيده است. 
اين تيم با هدايت جمال بلماضی الجزايری، در ترکيب خود بازيکنان 
دو مليتی و توانمندي دارد که از عوامل قهرمانی اين تيم در ليگ قطر 
بوده اند. در اين تيم همچنين لژيونرهايی چون دامه ترائوره )فرانسه(، 
مومونی داگانو )بورکينافاسو(، کريم بودياف )الجزاير(، باکاری کانه 
)ساحل عاج(، مجيد بوقرا )الجزاير(، نام تائه هی )کره جنوبی(، السينا 
ديابی )ساحل عاج(، لوئيز س��زار )برزيل( و آمينه لکومته )فرانسه( 
حضور دارند. اين ديدار ساعت ۲۰  امروز در ورزشگاه فوالدشهر برگزار 
می شود و از همين گروه، تيم های النصر امارات و االهلی عربستان در 

امارات به مصاف هم می روند. 

استقالل صدرنشين می شود؟
از ابتدا هم مشخص بود اصلی ترين حريف استقالل در مرحله گروهی 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا همين تيم الجزيره است که شکستش 
برای آبی پوشان در بازی عصر  امروز، حياتی است. استقالل اگر در 
اين بازی حمايت حداکثری هواداران خود را به همراه داشته باشد و به 
جای توجه به اين که چه کسی را دارد و چه کسی را ندارد بازی کند، 
شکست الجزيره نمی تواند دور از دسترس باشد، حتی اگر در چهار 
بازی گذشته مقابل الجزيره، اس��تقالل در رسيدن به پيروزی ناکام 
بوده باشد. در اين بازی غيبت کيانوش رحمتی و مجتبی جباری در 
ترکيب استقالل قطعی است و به احتمال فراوان آندرانيک تيموريان 
نيز فرصت همراهی آبی پوشان را پيدا نخواهد کرد. استقالل در غياب 
اين ستاره ها محکوم به شکست الجزيره است، چرا که اگر به غير از اين 
فکر کند، صعودش به عنوان صدرنشين گروه A به مرحله يک هشتم 
نهايی ليگ قهرمانان آسيا در هاله ای از ابهام قرار می گيرد. اين بازی 

ساعت ۱9 امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

رویارویی سپاهان با یک تيم عجيب!

اصفهان، قطر و تانگوی فرانسوی

گروه  هفته سوم و پایانی دور رفت ليگ قهرمانان آسيا امروز با برگزاری هشت مسابقه آغاز می شود که در 
دو دیدار حائز اهميت برای فوتبال دوستان ایرانی، تيم های استقالل در گروه اول و سپاهان در گروه ورزش

سوم به مصاف دو رقيب عربی خود یعنی الجزیره امارات و لخویای قطر می روند. صرف نظر از اهميت 
دیدارهای این دو تيم، یک مسأله، جالب توجه و عجيب است و آن هم این که نمایندگان فوتبال ایران در یک روز و در فاصله 
زمانی کمتر از یک ساعت، در خانه از حریفان خود پذیرایی خواهند کرد که دليل آن، برنامه ریزی غلط کنفدراسيون فوتبال 

آسياست.

مهدی کریمیان، بازیکن سپاهان



يادداشتيادداشت

يادداشت

خبر ويژه

30 هزار نفر از نمايشگاه های 
صنايع دستی ديدن کردند

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 
گروه
 بام ايران 

 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری از استقبال 30 هزار گردشگر نوروزی از 
بازارچه ها و نمایشگاه های صنایع 
دس��تی این اس��تان خب��ر داد. 
مهرداد رئیس��ی که در نشست 
ستاد تسهیالت سفر این اداره  کل 
س��خن می گفت، اظهار داشت: 
این تعداد گردش��گر و مس��افر 
نوروزی از 29 اس��فند ماه سال 
گذشته لغایت ششم فروردین ماه 
از این نمایشگاه و بازارچه های صنایع دستی بازدید داشتند. وی با اشاره به 
اینکه فروش صنایع دستی در این مدت 550 میلیون ریال بوده است، بیان 
داشت: عمده صنایع دستی مورد استقبال مسافران نوروزی تولیدات نمدی، 

گلیم، لباس محلی، سرامیک و ... بوده است.
رییسی هدف از برپایی بازارچه های صنایع دستی را معرفی صنایع دستی، 
معرفی آداب و رسوم استان، قرار گرفتن صنایع دستی به عنوان یک کاالی 
اساسی در س��بد خانوار مس��افرین و ... عنوان کرد. وی در ادامه از برپایی 
40 غرفه صنایع دس��تی در این اس��تان خبر داد و گف��ت: این غرفه های 
 صنایع دس��تی در مکان های تاریخی و فرهنگی و مکان های گردشگری

 برپا شده است.

اعزام زائران مناطق جنگی بايد 
تداوم داشته باشد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
حسین گنجی

 پربارترش��دن برنامه های فرهنگی واع��زام مداوم 
کاروان های راهیان نور در نهادینه ش��دن فرهنگ 
 ایثار و شهادت مهم اس��ت، چرا که یادآوری و ثبت 
رشادت های رزمندگان باعث بصیرت افزایی نسبت به جبهه های مبارزه 

حق علیه باطل مي شود. 
درحال��ی ک��ه تع��داد ب��ی ش��ماری از م��ردم در قال��ب کاروان راهیان 
 ن��ور بهتری��ن لحظ��ات خ��ود را در این م��کان مق��دس و با یاد ش��هدا 

می گذرانن��د، می توان بس��تر 
هرگون��ه اندیش��ه و فعالی��ت 
فرهنگ��ی اس��المی را نهادینه 
ساخت. فراموش نکنیم حضور 
زائران در کربالی ایران تثبیت 
ب��ه ح��ق ب��ودن خون ش��هدا 
 نزد نس��ل های بع��د از جنگ

 است.

چهره روز
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بلیت سینما بهمن را آنالین بخرید
سینما بهمن شهرکرد براي رفاه حال عالقه مندان هنر هفتم و در راستای طرح ایجاد بخش رزرو و 
خرید بلیت سینماها در سایت سینماتیکت، بخش خرید آنالین بلیت را راه اندازی کرد. این سینما در 
سال 1390 از سوی سازمان سینمایی سوره حوزه هنری، یکی از پنج سینمای برتر کشور شناخته شد.
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مدیر امور برق شهرستان کوهرنگ گفت: عملیات تعویض هزار 
و 450 مقره در این شهرستان انجام شد.

بهادر شریفی در نشست بررسی مشکالت برق این شهرستان، 
اظهار داش��ت: عملیات تعویض 815 مقره س��وزنی و 410 
مقره بشقابی در مسیر شبکه روستاهای دهناش و گزستان 
 بخش بازفت، مسیر شبکه منطقه بیرگان و مسیر شبکه های 

دشت زرین و دیمه اجرا شد. 
وی با اشاره به اهداف اجرایی این طرح گفت: افزایش پایداری 
و ضری��ب اطمینان ش��بکه، کاهش تلفات خط��وط انتقال، 
کاهش خاموش��ی های بی برنامه و ناخواس��ته، بهینه سازی 
خطوط و جلب رضایت مش��ترکان از مهم تری��ن این اهداف 

به شمار می رود. 
شریفی با اشاره به اجرای عملیات تعویض هزار و 450 مقره 
در این شهرستان گفت: این طرح با صرف 850 میلیون ریال 
اعتبار اجرایی شده است.مدیر امور برق شهرستان کوهرنگ 
با اش��اره به برنامه های این ش��رکت در س��ال جدید، گفت:  
جابجایی ش��بکه و رفع حریم از بیمارس��تان چلگرد، ایجاد 
نقطه جدید رین��گ فیدر یک و چهار با نصب سکس��یونر، با 
هدف افزایش پای��داری و ایمنی و رعایت حری��م و افزایش 
قدرت مان��ور، از جمل��ه این برنامه ها محس��وب می ش��ود. 
وی اضافه ک��رد: به منظور کاه��ش تلفات توزیع به وس��یله 
 توزیع متعادل بار، بهینه س��ازی ش��بکه، رفع اف��ت ولتاژ و 
جلب رضایت مش��ترکان، 700 متر ش��بکه فشار متوسط و 
ضعیف و نصب پس��ت هوایی در شهرک تلورد بازفت احداث 

شده است. 
شریفی در ادامه از برق دار شدن روستاهای باالی 10 خانوار در 
این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون تمام روستاهای باالی 
20 خانوار در این شهرستان از نعمت روشنایی برق برخوردار 
شده اند. وی افزود: برق دار کردن روستاهای باالی 10 خانوار 
نیز در دستور کار قرار گرفته است که روستای مازه فرامرزی 
بازفت در شهرستان کوهرنگ از جمله روستاهای باالی 10 

خانوار است که برق دار شده است.
برق رس��انی  عملی��ات  ک��رد:  ش��ریفی خاطرنش��ان 
ب��ه ای��ن روس��تا ب��ا جمعی��ت 15 خان��وار و ب��ا اعتباری 
 اف��زون ب��ر 677 میلی��ون ری��ال ب��ه بهره ب��رداری 
رسید. مدیر امور برق شهرستان کوهرنگ برق رسانی به نقاط 
دور و نزدیک در این استان را سرلوحه اقدام های این شرکت 
اعالم کرد و گفت: بر همین اساس، این شرکت حرکت انقالبی 
برای برق رس��انی به این مناطق محروم را در دستور کار قرار 

داده است. 

به گزارش مه��ر، وقت س��بزینه باغ فرارس��یده و زاین��ده رود با 
 خروش��ش می تازد و بهار با پیراهن س��بزش به تابس��تان سالم 
می دهد، درخت به خویشاوندی با زمین و گیاه می بالد و با صبح، 
سرود هزاران بلبل، همنوایی و صدای خیناگری شاخسارانش را 

طنین انداز می کند.
منطقه س��امان چهارمحال و بختیاری با داش��تن باغ��ات بادام 
گسترده و زیبا در کوهس��تان ها و دره های رودخانه زاینده رود، 
مانند نگینی در این اس��تان می درخشد. بازش��دن شکوفه های 
درختان بادام شهرستان شهرکرد در منطقه سیاحتی شهرسامان 
در حاشیه زاینده رود، چشم اندازی بسیار نادر در منطقه زاگرس 

پدید آورده است.
به شکوفه نشس��تن بادامس��تان های منطقه س��امان شهرکرد، 
ای��ن روزه��ا جل��وه دیگ��ری از زیبای��ی طبیع��ی چهارمح��ال 
و بختی��اری را نمای��ان ک��رده اس��ت. ت��و گویی ش��کوفه های 
درخت��ان ب��ادام، ش��کرگزاری هم��ه زیبای��ی دنیاس��ت.گویی 
در این منطق��ه به ج��ز رن��گ صورتی و س��فید رن��گ دیگری 
 وج��ود ن��دارد و ب��ر گون��ه ه��ای درخ��ت عط��ر ش��کوفه ه��ا

 پیچیده است.
 از شهر سامان که بگذرید، به بادامستان ها می رسید، در حالی که 

در زیر درختان، گیاهان سبز با نوازش باد جلوه گری می کنند.
 چش��م ان��داز پ��ل تاریخ��ی زمانخ��ان، رودخان��ه خروش��ان

زاینده رود و طبیعت مجاور این گردشگاه با بادامستان های سفید 
و صورتی پوش، رامشگر اذهان انسان های زیباپسند است.

  روس��تاهای زیبای هوره، یان چش��مه، یاس��ه چاه و روستاهای 
چم های چندگانه سامان، با چشم انداز زیبای بهاری در میان این 
باغ های بادام و گردو ، دیدنی تر از آن است که با رنگ ها و واژگان 

به وصف آید.
 چهارمحال وبختی��اری   40هزار هکتار باغ��ات مختلف دارد، اما 
باغات بادام شهرستان ش��هرکرد در بخش سامان در فصل بهار و 
تابستان  با بیش از   12هزار هکتار، بار تمام زیبایی باغات استان را 

بردوش می کشد.
 وجود پل تاریخی زمانخان ب��ا   12متر ارتفاع و قدمت زیاد، وجود 
 مقبره دهق��ان س��امانی و باغات بادامس��تان های این ش��هر  از 

زیبایی های دیگر این منطقه است.

 شهردارسامان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام شرایط 
تفریحی و اقامتی در سامان برای گردش��گران پل زمانخان آماده 
شده است. محس��ن حیدری با بیان اینکه امکانات این تفرجگاه 
مفرح در برخی ایام س��ال، نظیر نوروز و تابستان جوابگوی حجم 
گردشگران نیست، افزود: هم اکنون مس��افران زیادی از سراسر 
کشور وارد این منطقه شده اند و از زیبایی های طبیعی این منطقه 

لذت می برند.
 وی تأکید کرد: ش��رایط آب و هوایی این اس��تان درنوروز امسال 
بسیار مناسب است و همین امر موجب شده است مسافران زیادی 

به این منطقه بیایند.
 وی بیان داشت: شهرداری سامان تمام سعی و تالش خود را برای 

راحتی مسافران در این منطقه انجام می دهد.
 بخش��دار س��امان نیز اظهار داشت: منطقه س��امان چهار محال 
و بختیاری یک��ی زیباترین مناطق گردش��گری چه��ار محال و 

بختیاری است.
 اصغر مظفری گفت: این منطقه درهر فصل از سال زیبایی خاصی 
 دارد و گردش��گران زیادی در طول س��ال از ای��ن منطقه دیدن 

می کنند. 
وی تأکید کرد: این منطقه بیشترین باغات چهار محال و بختیاری 
را دارد و باز شدن یکباره ش��کوفه های درختان، زیبایی خاصی را 

به منطقه داده است.
مظفری بیان داش��ت: امس��ال هفت کمیته برای خدمات رسانی 
مطلوب به مسافران نوروزی در این بخش تش��کیل و فعال شده 
 است. وی تأکید کرد: این کمیته ها شامل اطالع رسانی، تبلیغات، 
امداد حمل و نقل، اس��کان، خدمات رفاه��ی، حفاظت و امنیت 
هستند.وی افزود: برای راهنمایی مس��افران نوروزی یک پایگاه 
ثابت در مجموعه هتل شهرداری سامان و یک پایگاه سیار امداد و 
نجات در نظر گرفته شده است و تاکنون این پایگاه ها توانسته اند 

خدمات مناسب را به مسافران ارایه کنند.

35 هزار نفراز منطقه سامان بازديد کردند
 مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
 چه��ار مح��ال و بختی��اری نی��ز اظه��ار داش��ت: تاکن��ون

35 هزار و 138 مسافر از منطقه س��امان چهار محال و بختیاری 
بازدید کردند. مژگان ریاحی بیان داش��ت: این تعداد مس��افر از 
 تاریخ 25 اسفند سال90 تاهفتم فروردین91 از این منطقه بازدید 
داشته اند. وی افزود: این مسافران از استان های خوزستان، تهران، 
قزوین، زنجان، بوشهر، اصفهان و ... به این منطقه مسافرت کرده 

بودند.

با باز شدن شکوفه های درختان در چهارمحال و بختیاری

سامان صورتی شد

باز شدن يکباره شکوفه های درختان بادام و هلو در منطقه س�امان چهار محال و بختیاری زيبايی خاصی به اين 
منطقه بخشیده است و شکوفه های صورتی و س�فید در کنار رودخانه زاينده رود، يکی از جاذبه های بهاری اين 

استان را پديد آورده است.

گروه
 بام ايران 

1450 مقره در کوهرنگ 
تعويض شد

احضار
890 چون آقاي حمید دهقانی شكایتي علیه آقاي منیرالدین میرمحمدی مبني بر صدرو چک بالمحل مطرح 

نموده كه پرونده آن به كالسه 901323ک112 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 91/2/20 ساعت 11 
صبح تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی كیفری 

مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های كثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 18543 مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 ابالغ
10/658 شماره ابالغیه: 9010100350605197، شماره پرونده: 9009980350600819، شماره بایگاني شعبه: 

900828، خواهان تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مدیریت علي امیني دادخواستي به طرفیت خواندگان سید 
احمدرضا عطائي شهرضائي و بهرام خوش خو اصفهاني )فعاًل مجهول المكان( و حسن توكلي )فعاًل مجهول 

المكان( و احمد نادري نژاد تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسیدگی 
به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه 9009980350600819 

ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/02/20 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان مذكور و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردند. م الف/ 16992 دفتر شعبه ششم دادگاه 
عمومي حقوقي اصفهان

مزایده 
1443 اجرای احكام شعبه 10 دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 

396/90ج10 له آقای حسین هداییان و علیها لیلی مهدوی لنجی به خواسته دستور فروش پالک ثبتی 
15182/642 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خ كاوه – خ برازنده، كوچه فردوسی، پ272 كه توسط كارشناس 
رسمی دادگستری یک میلیارد و هفتصد و سی میلیون ریال برآورد قیمت گردیده و نظریه مصون از اعتراض 
قرار گرفته مزایده ای برای روز شنبه 91/2/2 ساعت 8 تا 9 صبح در محل اجرای شعبه 10 واقع در اتاق 317 

طبقه سوم دادگستری نیكبخت برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل بازدید 
نمایند. كسانی حق شركت در مزایده را دارند كه حداقل 10 درصد بها را به صورت نقدی بهمراه داشته باشند. 

مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط كارشناس شروع شده و برنده كسی است كه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. اوصاف و ارزیابی ملک طبق نظریه كارشناس. ملک مورد مزایده عبارتست از یک باب منزل مسكونی 
به شماره ثبتی 15182/6840 بخش 5 ثبت اصفهان دارای 157 مترمربع عرصه و حدود 280 مترمربع اعیانی 

مشتمل بر 2 طبقه یک طبقه 60- به انضمام طبقه فوقانی واقع در اصفهان، خ كاوه، خ برازنده، كوچه فردوسی، 
پ272 به قیمت پایه 1/730/000/000 ریال. م الف: 20272 مدیر اجرای احكام شعبه 10 دادگاه حقوقی 

اصفهان 

ابالغ 
1839 شماره درخواست: 9010460352700073. شماره پرونده: 8909980364901682. شماره بایگانی 

شعبه: 901149. شاكی سعید تاجی زادگان شكایتی بر علیه 1- رضا محمد خانی 2- ایوب علمی 
3- محمدعلی لطفی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه 

جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )كیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به كالسه پرونده 

8909980364901682ک101 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن1391/02/20 و ساعت 9 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 

كیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 101 حاضر و در روز جلسه جهت پاسخگویی به اتهام خویش در دادگاه 
حاضر شوند وگرنه اقدام قانونی بعمل می آید. م الف: 20534 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

  

ابالغ اخطار تبادل لوایح 
1866 بدینوسیله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م به تجدید نظر خوانده مجهول المكان پرونده بدوی 

463/90ح/14 به نام خدیجه گلستان فرزند جمشید ابالغ می گردد: تجدید نظر خواه محمود گلستان فرزند 
قنبر دادخواستی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 9009970351400463 مورخه 90/9/17 
به طرفیت شما تقدیم نموده كه تحت شماره 90/269 تاریخ 90/11/6 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ 

انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیكبخت مراجعه و پس از تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید مراتب 

برای یک نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در 
مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال خواهد شد. مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
1867 شماره دادنامه: 9009970350301400. شماره پرونده: 9009980350300616. شماره بایگانی شعبه: 

900616. خواهان: آقای وحید سعیدی با وكالت آقای احمد زارعی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی 
مجتمع تجاری بهشت ط1. خوانده: آقای عبدالحسین گالبی به نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه 

چک. گردشكار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. نظر 
به اینكه خواهان باستناد 6 فقره چک بشماره 55449/5/30-556500، 554492/4/16-89، 554496/6/17-89، 

89-554491/4/25، 89-337494/5/16، 89-89/6/30 عهده بانكهای سپه و ملی بمبلغ 70/200/000 ریال 
طرح دعوی نموده با توجه به اینكه صحت و اصالت مستندات مذكور از ایراد و اعتراض مصون و مورد 

تكذیب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب آن به عنوان صادر كننده نیز مسلم و وجود اصول چكها 
در ید خواهان استقرار دین بر عهده خواندگان را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیه و طلب 

خواهان دارد و با توجه به اینكه وی هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش ارائه ننموده و اینكه نامبرده با 
وصف ابالغ قانون در جلسه دادرسی مورخ 90/9/28 حضور نیافته و در قبال خواسته خواهان دفاعی بعمل 

نیاورده است لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 
ق صدور چک و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و ماده 3 آیین نامه حق الوكاله و هزینه سفر وكال 

دادگستری حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/459/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات دیركرد از تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت براساس 
شاخص اعالمی توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت حق الوكاله براساس تعرفه قانونی 

در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. اسماعیلی – رئیس شعبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
1868 شماره دادنامه: 8909970350900242. شماره پرونده:8809980350900942. شماره بایگانی شعبه: 

880942. خواهان: موسسه قوامین با نمایندگی آقای مهدی رضایت به نشانی اصفهان، خ امام سجاد، حدفاصل 
آپادانا و سپهساالر. خوانده: آقای محمد آداوودی جلفایی به نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه چک. 
گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای دادگاه. دعوی خواهان موسسه قوامین به طرفیت خوانده آقای محمد آداودی جلفایی دائر بر 
مطالبه مبلغ دویست و چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می 
باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوكپی مصدق چک شماره 964323-1388/7/27 عهده بانک سپه 

شعبه خیابان وحید و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و 
دفاع در قابل دعوی مطرح شده و نظر به اینكه وجود اصل چک در ید خواهان دلیلی بر اشتغال صادر كننده آن 

می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4751000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محكوم می كند خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی 

بانک مركزی در زمان اجرا از تاریخ سررسید محاسبه می شود. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است. اصالنی – 

رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
  

ابالغ رای 
1869 شماره دادنامه: 8809970350901166. شماره پرونده:8809980350900803. شماره بایگانی شعبه: 

880803. خواهان: موسسه قوامین با نمایندگی آقای مهدی رضایت به نشانی اصفهان، خ امام سجاد، حدفاصل 
آپادانا و سپهساالر. خوانده: خانم كبری صالح پور رودسری به نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه 
چک. گردشكار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. 
خواهان موسسه قوامین به طرفیت خوانده خانم كبری صالح پور رودسری دادخواستی دایر بر مطالبه مبلغ 

یكصد و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی تقدیم 
داشته است نظر به دادخواست تقدیمی و فتوكپی مصدق چک شماره 443867-1388/1/1 عهده بانک 

مسكن شعبه شاهین شهر و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم 
ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و نظر به وجود اصل چک در ید خواهان كه حكایت از اشتغال ذمه 
صادر كننده دارد دادگاه دعوی را وارد دانسته و به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3002/400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محكوم می نماید. خسارت تاخیر تادیه وفق آخرین 

شاخص اعالمی بانک مركزی از تاریخ سررسید در زمان اجرا محاسبه می گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی است. اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
ابالغ رای 

1870 شماره دادنامه: 9009970351401581. شماره پرونده:9009980351400923. شماره بایگانی شعبه: 
900923. خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی محمدحسین نظری توكلی و مسعود مهردادی با 

وكالت علی امینی با وكالت خانم زهرا نایب صادقی به نشانی اصفهان خ فیض مجتمع نگین ط3 واحد11. 
خواندگان: 1- آقای حمیدرضا پور اسماعیلی. 2- آقای احمدرضا خدادادی. 3- آقای مهرداد عبدالهی همگی 

به نشانی مجهول المكان. 4- آقای هادی چاوشی به نشانی اصفهان خ آبشار سوم كبوتر آباد خ ساحل غربی ک 
آزادی پ290. 5- آقای محمود چاوشی به نشانی اصفهان خ آبشار سوم كبوتر آباد كوی رجایی سوپر محله. 

6- آقای علی اكبر پور اسماعیلی به نشانی اصفهان خ آبشار سوم كبوترآباد خ دستغیب پ212. خواسته: مطالبه 
طلب. گردشكار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وكالت خانم زهرا نایب صادقی 
بطرفیت آقایان 1- حمیدرضا پور اسماعیلی فرزند برات 2- هادی چاوشی فرزند احمد 3- علی اكبر پور 

اسماعیلی فرزند رمضان 4- محمود چاوشی فرزند حسن 5- مهرداد عبدالهی فرزند سیف اله 6- احمدرضا 
خدادادی فرزند محمد بخواسته مطالبه مبلغ 195/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

و بابت یک فقره چک به شماره 480855 مورخ 89/10/6 عهده پست بانک كبوترآباد به مبلغ 253/000/000 
ریال، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان كه داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینكه 

خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل  نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده لذا مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی اقامه 
شده محق تشخیص مستنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 3/900/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوكاله وكیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مركزی از تاریخ سررسید 89/10/6 تا زمان وصول 

در حق خواهان محكوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. محمدی 

جرقویه – رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   

ابالغ وقت رسیدگی 
1 در خصوص پرونده كالسه 90-2229 خواهان محمدرضا معمار دادخواستی مبنی بر مطالبه پنجاه میلیون 

ریال 482987-88/8/18 به انضمام مطلق خسارات قانونی به طرفیت بهزاد كریمی میرآبادی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای مورخ 91/2/16 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 

نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر 

شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
2 در خصوص پرونده كالسه 90-2228 خواهان محمدرضا معمار دادخواستی مبنی بر مطالبه چهار میلیون 

و هشتصد ریال )48771353( خسارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات به طرفیت محمد حسینعلی پور تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/2/16 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
3 در خصوص پرونده كالسه 90-2232ش ح7 خواهان سید محمدرضا معمار قهفرخی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت وجه فاكتور 542-89/9/19 به طرفیت قربان كریم نژاد تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای مورخ 91/2/16 ساعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 
دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

مزایده 
4 اجرای احكام شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرایی كالسه 900286ج ح26 

له خانم الهه اسالمی هرندی و علیه آقایان مرتضی جعفری و محمد مهدی جعفری و خانم زهرا امینی به 
خواسته مطالبه مهریه در نظر دارد در روز چهارشنبه 91/1/30 از ساعت 9 الی 10 صبح جلسه مزایده ای در 

محل این اجرا واقع در خیابان شهید نیكبخت، دادگستری كل استان اصفهان، طبقه همكف، اتاق 55 به منظور 

فروش 3 دانگ از پالک ثبتی شماره 15190/9298 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان، خ عسكریه، خ 
فرسان شمالی، كوچه شهید نیكخبت، پالک 16 با اوصاف ذیل برگزار نماید. طبق پاسخ استعالم ثبتی سه دانگ 
به نام مرحوم آقای محسن جعفری )همسر محكوم له( و سه دانگ به نام محكوم له خانم الهه اسالمی هرندی 
سابقه مالكیت دارد. در راستای اعمال ماده 111 قانون اجرای احكام مدنی براساس گزارش واصله از كالنتری 

ملک مورد مزایده خالی از سكنه می باشد. ارزش سه دانگ متعلق به مرحوم محسن جعفری طبق نظریه 
كارشناس 780/000/000 ریال )هفتاد و هشت میلیون تومان( می باشد. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از 
مزایده با شماره همراه 09133012483 تماس گرفته و با هماهنگی با خانم الهه اسالمی به نشانی ملک مراجعه 

و از مورد مزایده بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده كسی است كه باالترین قیمت را 
پیشنهاد كند و در زمان مزایده 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را همراه داشته باشد. هزینه های اجرایی بر عهده 

محكوم علیه می باشد. اوصاف ملک طبق نظریه كارشناسی. محل مورد بازدید عبارتست از یک باب خانه 
دو طبقه به شماره ملک 15190/9298 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت عرصه 124/8 مترمربع و اعیانی كل 
178 مترمربع كه در قسمت شمالی و جنوبی پالک احداث گردیده است. قسمت شمالی شامل طبقه همكف 

با آشپزخانه و پذیرایی و سرویس بهداشتی و حمام و طبقه اول پذیرایی و آشپزخانه و یک اطاق خواب و 
زیرزمین به صورت انباری با دسترسی از حیاط می باشد. قسمت جنوبی در یک طبقه و به صورت اطاق 

مجزاست. نوع ساختمان دیوارهای باربر آجری و سقف ها تیرآهن و آجر، نمای خارجی سنگ و سیمان سفید، 
كف اطاق ها سیمانی و كف سرویس ها سرامیک، نمای داخلی دیوارها گچ و نقاشی فرسوده، دربهای داخلی 

چوبی قدیمی، درب و پنجره های خارجی فلزی، سیستم سرمایش كولر آبی و گرمایش بخاری و آبگرمكن 
گازی، اشتراكات پالک آب و فاضالب و برق و گاز می باشد. قدمت ساخت باالی 25 سال است. با توجه به 

توضیحات باال و با عنایت به موقعیت محلی، مساحت، قواره و موقعیت پالک كه جنوبی )در به ساخت( است، 
نوع و قدمت ساخت و كلیه عوامل موثر در ارزیابی ارزش كل شش دانگ عرصه و اعیانی پالک فوق االشاره 

به مبلغ 1/560/000/000 ریال معادل یكصد و پنجاه و شش میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد. مدیر 
اجرای احكام شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان 

مزایده 
5 اجرای احكام شعبه 14 حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 1313/89 ح ج/14 
دعوی آقای احمدرضا رحیم پور فرزند بمانعلی با وكالت خانم منیژه حیدری به طرفیت خواندگان 1- زهرا صادق 

2- كبری 3- فاطمه 4- ایراندخت 5- عذرا شهرت همگی اسد و همچنین 6- مجتبی 7- ریحانه 8- عباسعلی 
همگی اسد و همگی خواندگان مذكور ساكن میمه، انتهای خیابان شریعتی، نبش خیابان آزادی، روبروی پارک 

معلم،منزل رضا اسد به خواسته دستور فروش شش دانگ پالک ثبتی 14039/1257 بخش 5 ثبت اصفهان جلسه 
مزایده ای در روز دوشنبه 1391/1/28 از ساعت 10 تا 11 صبح در اصفهان، خیابان نیكبخت، ساختمان دادگستری 

كل اصفهان، طبقه سوم، اتاق 324 كه پالک مذكور واقع است در آدرس اصفهان، سه راه ملک شهر، خیابان 
بهارستان، خیابان شهید طاهرزاده، بلوار گلها، كوچه بوستان، بن بست میخک برگزار نماید كه شش دانگ پالک 

ثبتی مذكور طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/250/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر گردیده كه 
مصون از هرگونه اعتراضی و ایراد باقی مانده است و حسب اعالم اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال غرب 

اصفهان طی نامه شماره 89/12439/س مورخ 1389/9/15 مقدار سه دانگ مشاع از پالک مذكور در مالكیت 
احمدرضا رحیم پور و سه دانگ دیگر آن در مالكیت مرحوم رضا اسد مورث خواندگان مذكور می باشد. در 

راستای اعمال ماده 111 قانون اجرای احكام مدنی پالک مذكور به صورت یک قطعه زمین كه سقف طبقه اول آن 
زده شده و دارای 15 ستون سیمانی بدون دیواركشی می باشد و طبق اظهارات اهالی محل متصرفین آن خواهان 
و خواندگان مذكور می باشند. حسب گزارش كارشناس رسمی دادگستری ملک موصوف بصورت یک قطعه 
زمین به مساحت 281/25 مترمربع عرصه با یک اسكلت بتن در طبقه همكف به مساحت حدود 140 مترمربع 

با ستونهای بتونی و سقف تیرچه بلوک بدون دیوارچینی می باشد و بنابراین ارزش سه دانگ مشاع سهم االرث 
وراث مرحوم رضا اسد مبلغ 1/125/000/000 ریال برآورد می گردد كه سهم االرث ایشان جمعاً 36 حبه از 

پالک ثبتی 14039/1257 بخش پنج ثبت اصفهان به شرح ذیل محاسبه و اعالم می گردد: 1- سهم االرث بانو 
ماه زرافشان مادر متوفی- معادل    حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ مشاع به مبلغ 187/500/000 ریال. 2- سهم 

االرث خانم زهرا صادق همسر متوفی    معادل 4/5 حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ مشاع به مبلغ 140/625/000 
ریال. 3- سهم االرث عباسعلی اسد پسر متوفی 17 حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ مشاع به مبلغ 531/250/000 

ریال. 4- سهم االرث ریحانه اسد دختر متوفی)رضا اسد( 8/5 حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ مشاع به مبلغ 
265/625/000 ریال. 5- سهم االرث مجتی اسد از نیم دانگ مادرش مرحومه بانو ماه زرافشان 2 حبه مشاع از 

شش حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ به مبلغ 62/500/000 ریال. 6- سهم االرث فاطمه اسد دختر بانوماه زرافشان 
از نیم دانگ مادرش یک حبه مشاع از 6 حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ به مبلغ 31/250/000 ریال. 7- سهم 

االرث عذرا اسد دختر بانو ماه زرافشان از نیم دانگ مادرش یک حبه مشاع از 6 حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ 
به مبلغ 31/250/000 ریال. 8- سهم االرث كبری اسد دختر بانو ماه زرافشان از نیم دانگ مادرش یک حبه مشاع 

از 6 حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ به مبلغ 31/250/000 ریال. 9- سهم االرث ایراندخت اسد دختر بانو ماه 
زرافشان از نیم دانگ مادرش یک حبه مشاع از 6 حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ به مبلغ 31/250/000 ریال. 

بنابراین طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از جلسه مزایده از پالک ثبتی مذكور به آدرس اعالم شده در فوق 
بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده فردی است كه حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده یعنی 

225/000/000 ریال را نقداً به همراه داشته و باالترین قیمت از نظریه كارشناسی را پیشنهاد نماید. مدیر اجرای 
احكام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان 

1
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امام حسن )ع(:
هیچ قومى با همدیگر مش��ورت نکنند، مگر آن که به رشد و 

کمالشان هدایت شوند.

در سراسر دنیا روش هایي برای درمان بیماری ها وجود 
دارد که برخی از آنها واقعا عجیب هس��تند. در اینجا به 

برخی از این روش ها اشاره مي کنیم.
حجامت

حجام��ت از روش ه��ای 
درمان��ی اس��ت ک��ه در 
کش��ور ما نیز رایج است 
و در بی��ن عجی��ب ترین 
روش ه��ای درمان��ی 
دنی��ا ق��رار م��ی گیرد. 
ای��ن روش از اواخر قرن 

19 ش��روع ش��ده اس��ت و در برخی از  پرون��ده های 
پزش��کی این روش ب��رای بیماران خطرن��اک نیز بوده 
اس��ت، اما موجب مرگ نش��ده. این روش همچنان به 
 عنوان یک��ی از بهترین ش��یوه ها برای درم��ان برخی 
بیماری ها و مش��کالت خونی ش��ناخته می ش��ود. در 
گذش��ته با تیغ و لیوان های بادکش ای��ن کار را انجام 
می دادند، اما امروز س��رنگ های مخصوص جایگزین 

آنها شده اند.
زالو درمانی

 زالو درمانی نیز در بین ش��یوه های عجیب درمانی قرار 
می گیرد و در کش��ور ما، مانند حجامت رایج است. این 
 روش کمک بس��یار زیادی برای کاه��ش انعقاد خون 
 می کند و برای بیش��تر محل های روی بدن اس��تفاده 
می شود. اصل درمان موقعی آغاز می شود که زالو از بدن 
جدا می شود و از محل زخم آن به مرور خون هایی خارج 
می شود. بیماری های آلرژیک و باکتریال می توانند به 

وسیله این روش درمان شوند.
کرم درمانی

 ک��رم درمانی یکی از ش��یوه های یاد ش��ده مفید برای 
بخش های داخلی بدن اس��ت و می توان بیماری های 
داخلی را به وسیله کرم های انگلی درمان کرد. این روش 
در درمان بیماری هایی مانند آسم یا تب های شدید نیز 
استفاده می شود. براساس نوع بیماری باید مقدار خاصی 
کرم یا تخم این کرم ها در بدن قرار بگیرد و بیشتر از حد 

مجاز می تواند به بدن آسیب وارد کند.
سیگار کشیدن

در سالیان پیش یکی از روش های عجیبی که پزشکان 
پیشنهاد می کردند، سیگار کش��یدن بوده است. البته 
 تعداد این پزش��کان بس��یار اندک بود. تحقیقات نشان 
می دهد میزان ابتال به پارکینس��ون و آلزایمر در افراد 
س��یگاري 50 درصد کمتر بوده اس��ت. البته این نباید 
امری برای ترغیب به س��یگار کشیدن باش��د، چرا که 
س��یگار در کنار این مزایا، تعداد بی شماری مشکل به 

وجود مي آورد.
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عجیب ترین راه های درمان 
بیماری در دنیا

اگر فایلی با فرمت Word به دستتان رسیده است که 
عالوه بر متن، حاوی عکس هم هست و می خواهید این 
عکس های را به طور جداگانه ذخیره کنید، از روش زیر 

استفاده کنید:
1  دکمه آفیس )هم��ان دکمه گرد ب��االی پنجره 

Word( را کلیک کنید تا فهرست آن باز شود.
2  نشانگر ماوس را روی دکمه Save As نگه دارید 

تا فهرست بعدی باز شود.
3  گزینه Other Formats را کلیک کنید، با این 
کار پنجره ای برای ذخیره کردن فایل باز می شود. در میان فرمت ها، Web Page را انتخاب 

کنید و پس از مشخص کردن مکان ذخیره شدن فایل، دکمه Save را کلیک کنید.
              4   حاال به مکانی که فای��ل را در آن ذخیره کرده بودید، بروید. در آنج��ا با یک فایل با نام 
 .»_files« انتخاب شده، به همراه یک پوشه که همان نام را دارد روبرو می شوید.به عالوه عبارت
اگر این پوشه را باز کنید، مي بینید همه عکس های موجود در فایل Word در آن وجود دارند.

 Account Activity گوگل ابزار جدیدی با ن��ام
ک��رده  ن��دازی  ا راه  را   )فعالی��ت حس��اب ها( 
 ک��ه گزارش��ی از فعالی��ت ه��ای ماهان��ه حس��اب 
 )اکان��ت( کارب��ران در گ��وگل را ب��ه آنه��ا ارس��ال 

می کند.
کاربران می توانند این گزارش ها را از طریق ایمیل دریافت 
کنند و یک خالصه ماهانه از فعالیت حساب کاربری خود 
 درحین ورود به س��رویس های گوگل را مشاهده کنند.

این گزارش هااطالعات��ی مانند می��زان ایمیل هایی که 
در ماه گذشته فرس��تادهو دریافت کرده اند، تاریخچه وب آنها )در صورت انتخاب اینکه گوگل 
آنها را جمع آوری کرده باشد(، گشت زنی آنها در چه جاهایی از وب، نوع مرورگری که استفاده 
 کرده اند و اطالعاتی در زمینه حساب های مرتبط با آدرس ایمیل آنها، را در اختیار کاربران قرار 
می دهد. شایان ذکر است گوگل مدتی است بخش جستجوی عکس خود را هم ارتقا داده است. در 
این بخش جدید، گوگل می تواند با گرفتن یک عکس، عکس های مشابه آن را به شما ارایه دهد.  

 Word چطور عکس ها را از فایل 
جدا کنیم؟

 جدیدترین امکانات گوگل
 افزایش طول عمر  را بشناسید

بدون عوارض جانبی
گروهی از دانشمندان موفق 
ش��دند ب��ا ح��ذف ع��وارض 
 جانبی داروی پیش��گیری از 
پ��س زدن اعض��ای پیوندی، 
امیدها را برای کش��ف داروی 
افزای��ش طول عم��ر افزایش 

دهند.
برخی خبرها ماهیتی دوگانه 
دارند و هم زمان باعث شادی 
و ناراحتی می شوند. نمونه این 
اخبار زمانی بود که دانشمندان اعالم کردند موفق به کشف دارویی شده اند 
که می تواند باعث افزایش طول عمر شود؛ اما این افزایش، به بهای ابتال 
به دیابت حاصل می شد. اکنون طبیعت دوگانه این دارو تفکیک شده و 
امیدها را برای کشف داروی افزایش طول عمر، بدون عوارض جانبی مضر 

افزایش داده است.
به گزارش نیوساینتیست، داروی راپامیسین )Rapamycin( معموالً 
برای پیش��گیری از پس زدن اعضای پیوندی و درمان س��رطان تجویز 
می شود. مطالعات قبلی نشان داده بود این دارو طول عمر را در حیوانات 
افزایش می دهد، اما به طور همزمان، باعث تحمل نکردن گلوکز می شود. 

این عارضه جانبی در آزمایش های انسانی نیز گزارش شده بود.
دیوید س��اباتینی و همکارانش از مؤسس��ه تحقیقات زیست پزش��کی 
»وایتهد« در ماساچوست، این دارو را بر روی نژادی از موش ها آزمایش 
کردند که ژن های مسئول پروتئین های خاصی در بدن آنها غیرفعال شده 
بود. آنها کشف کردند راپامیسین روی دو پروتئین مهم حسگر مواد غذایی 
به نام های MTORC1 و MTORC2 عمل می کند. اثر این دارو بر 
روی ژن MTROC1 باعث افزایش طول عمر می ش��ود، در حالی که 

عملکرد آن بر روی MTORC2 منجر به بروز دیابت می شود.
در حال حاضر،  گروه س��اباتینی مش��غول توس��عه و خلق گونه هایی از 
راپامیس��ین اس��ت که تنها بر روی ژن MTROC1 عم��ل کند. وی 
می گوید: »اگر ما بتوانیم تنه��ا MTORC1 را مورد هدف قرار دهیم، 
می توانیم اث��رات درازی طول عمر را حفظ کنیم و از ش��ر اثرات جانبی 

ناخواسته خالص شویم.«

عکس	نوشت	

بنا به اعالم مدیرکل میراث و گردشگری، 
میدان امام )ره( با متوسط روزانه ۱۸۰ هزار 
 بازدید کننده توانست عنوان 
پر بازدید ترین مکان تاریخی کشور را 
 کسب کند. 
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شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان در نظر دارد از طريق مزايده عمومي نسبت به فروش 
پس�اب توليدي تصفيه خانه مباركه اقدام نمايد. لذا از متقاضياني كه در محدوده تصفيه 
خانه فوق درخواست خريد پساب را دارند دعوت مي شود به منظور خريد اسناد مزايده 
به امور منابع آب شهرس�تان هاي مباركه و لنجان و يا به اين شركت به شرح آدرس هاي 

ذيل مراجعه نمايند.
شركتسهاميآبمنطقهاي:

اصفهان، پل خواجو، بلوار آئينه خانه، جنب هالل احمر، شركت آب منطقه اي اصفهان
امور بازرگاني تلفن تماس: 5-6615360-0311 داخلي 157

اداره منابع آب شهرستان مباركه و لنجان:
شهرستان مباركه، بلوار شهيد نيكبخت، جنب پل رودخانه شور، طبقه دوم

تلفن تماس: 0335-5251970

مزايدهعمومي

شركتآبمنطقهاياصفهان
م الف/ 20232

آگهیمزايده
سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نظر دارد مبتنی بر دستور شماره 309/90/10646 
مورخ 90/12/2 نسبت به فروش اقالم ضايعاتی قابل بازيافت خود را از طريق مزايده اقدام نمايد، لهذا از 
متقاضيان واجد ش�رايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ 91/1/15 لغايت پايان وقت اداری 91/1/26 جهت 
دريافت فرم مربوطه و كسب اطالعات و جزئيات بيشتر به آدرس اصفهان، خيابان كاوه، خيابان گلخانه 
بهروز، پالک 92 س�ازمان پايانه های مسافربری ش�هرداری اصفهان واحد امور قراردادها مراجعه و يا با 

شماره تلفن های 4399983-4399985 تماس حاصل فرمايند.
تذكرات:

آخرين مهلت تحويل پاكت پيشنهادات به دبيرخانه سازمان تا پايان وقت اداری 91/1/26 می باشد.
هزينه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده /برندگان مزايده می باشد.

سازمان در رد يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.
قيمت های پيشنهادی تا پايان وقت اداری تاريخ فوق الذكر معتبر می باشد.

سازمانپايانههایمسافربریشهرداریاصفهان

آگهیمناقصه
سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نظر دارد عمليات رنگ آميزی پايانه های چهارگانه 
و دفتر مركزی سازمان را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان می توانند از 
تاريخ 91/1/15 لغايت 91/1/26 جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای 
سازمان واقع در خيابان كاوه، خيابان ش�هيد عادلپور )گلخانه بهروز( بعد از چهارراه عارف، پالک92 
مراجعه و يا با شماره تلفن 4399983 و 4399985 تماس حاصل فرمايند. آخرين مهلت تحويل مدارک 

به دبيرخانه سازمان 91/1/26 می باشد.
تذكرات:

هزينه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده / برندگان مناقصه می باشد.
سازمان در رد يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

شركت كنندگان می بايست مبلغ 15/000/000 ريال بعنوان سپرده ش�ركت در مناقصه بصورت نقد يا 
ضمانتنامه بانكی به سازمان ارائه نمايند.

پرداخت كليه كسورات قانونی قرارداد بعهده پيمانكار می باشد

سازمانپايانههایمسافربریشهرداریاصفهان

آگهیمزايده
سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نظر دارد يک دستگاه وانت مزدا 1600 مدل 1370 

به رنگ فيروزه ای متاليک را از طريق مزايده به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد.
تذكرات:

متقاضيان می توانند از تاري�خ 91/1/15 تا پايان وقت اداری 91/1/26 جه�ت دريافت فرم مربوطه به 
امور قراردادهای سازمان واقع در خيابان كاوه، خيابان شهيد عادلپور )گلخانه بهروز(، بعد از چهارراه 

عارف، پالک 92 مراجعه و يا با شماره تلفن 4399983 تماس حاصل نمايند.
آخرين مهلت تحويل پاكت پيشنهادات به دبيرخانه سازمان، تا پايان وقت اداری 91/1/26 می باشد.

هزينه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده/برندگان مزايده می باشد.
سازمان در رد يک يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

سازمانپايانههایمسافربریشهرداریاصفهان

91/5

نوبت دوم91/3
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