
 وعده برای کشاورزان 
آب و نان نشد

عوامل 
ازدواج موفق

باالخره جواهری به شرکت تعاونی پاسخ داد

رشد کشاورزی، صرفا روی کاغذ

 86 درصد زنان ایران
4 فعالیت اقتصادی ندارند

 دولت و مجلس با همدلی
68 تورم و گرانی ها را کنترل کنند
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اسپیکری به اندازه یک 
8کارت عابربانک 

یهو احساس تکلیف نمی کنم!

خیابان ها در سیطره غذای جنوب!

غذای تند جنوب، فاتح مغازه های اصفهان

مهدی چمران  با اشاره به درخواست عده ای از دوستان و 
عالقه مندان از وی برای حضور در انتخابات آتی ریاست 
جمهوری اظهار داش��ت: درخواستی از س��وی دوستان 
مطرح شد که در ادامه بنده به آنها گفتم که فعال جای این 
بحث ها نیست. وی در پاسخ به پرسش فارس که آیا خودتان 
تمایلی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و کاندیدا...

وقتی داورآب معدنی 
خورده بود!

بازهم سرنوشت سه امتیاز بازی پرسپولیس و سپاهان در 
ورزشگاه آزادی به ثانیه های پایانی کشیده شد تا اشتباه 
مدافعان سپاهان در دفع توپ فرصت را در اختیار هادی 
نوروزی قرار دهد و کاپیتان پرسپولیس هم با ضربه ای 
 دقیق، امتیاز کامل این بازی حس��اس را تقدیم یحیی 
گل محمدی کند. این گل باعث ش��د تا س��پاهان بعد 
از مدت ها در مقابل پرس��پولیس تن به شکس��ت دهد 
وکرانچ��ار هم با قبول این شکس��ت، برای رس��یدن به 
استقالل در صدر جدول چشم به هشت هفته باقیمانده...

س: مهر[
]عک
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15 اسفند، تنها فرصت برای 
3

ثبت نام حق آبه 

خبر وحیدی از 
شناور پرنده جدید ایران2

 احمدی نژاد در سال 84  با ش��عار حمایت از اقشار کم درآمد 
و خصوصا کشاورزان روی کار آمد. مطمئنا هنوز برخی به یاد 
دارند که محمدرضا اسکندری، وزیر اقتصاد وی در دولت نهم 
بالفاصله بعد از دریافت رأی اعتماد ش��ماره موبایل خود را به 
صورت علنی اعالم کرد تا کشاورزان و مردم مستقیما مشکالت 
خود را با وی در می��ان بگذارند؛ امری که بعد از مدت بس��یار 
 کوتاهی از آن منصرف ش��د. از آن زمان تا کنون، احمدی نژاد

و حامیانش هم��واره ادع��ا کرده اند ک��ه وضع کش��اورزان و 
محصوالت کشاورزی در زمان دولت نهم بهتر شده است؛ مثال 

ش��خص رییس جمهور یک س��ال پس از آغاز ریاستش اعالم 
کرد: » امس��ال برای نخس��تین بار دولت توانس��ت پول خرید 
محصوالت مهم کش��اورزی از جمله گندم، دانه های روغنی، 
چای، برنج و چغندر را به روز به کش��اورزان پرداخت کند، در 
حالی که کشاورزان در سال های گذشته مدت ها پس از تحویل 
محصوالت خود موفق به دریافت پول آنها می شدند، به طوری 
که برخی از طلب های کشاورزان که از سال 79 باقی مانده بود، 

سال گذشته توسط دولت جدید پرداخت شد.«

 الریحانی:  شرایط اجرای
 فاز دوم مهیا نیست

 ختم 10 درصد از 
پرونده ها به صلح و سازش

 اسداهلل عسگر اوالدی؛
حامی جدید پسته  

 مشکل گیتی پسند فقط
 تأمین نقدینگی است

گوگل فرودگاه اختصاصی 
تأسیس می کند

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

2

3

4

4

8

6

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

سه شنبه   1   اسفند  1391 | 8 ربیع الثانی  1434 
شمار ه  983/ 8  صفحه  |    قیمت : 200 تومان

No. 983,  Fabrury   19  ,2013
8 Pages

جلوی رانت بازی و پدرخوانده پروری را می گیرم 

ادامه در صفحه 4 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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



چهره روزیادداشت

پایتخت کشور منتقل نمی شود
استاندار تهران گفت: تغییر پایتخت کشور اصال مطرح نیست. مرتضی 
تمدن مباحثی که درباره تغییر پایتخت کش��ور مطرح می ش��ود را 
شایعه دانست و گفت: تغییر پایتخت کشور اصال مطرح نیست، بلکه 
بخش هایی از وزارتخانه ها، ادارات و سازمان های دولتی در شهرهای 

اقماری ساماندهی می شوند.
 وی ادامه داد: طرحی به عنوان تغییر پایتخت کشور نداریم و موضوع، 

سبک سازی شهر تهران است.

نامه رییس جمهور راضی کننده نبود
 پروی��ز س��روری قائم مق��ام جمعی��ت رهپوی��ان انقالب اس��المی 
 ب��ا بیان ای��ن ک��ه بن��ده احس��اس می کن��م مل��ت ای��ران از نامه 
 احمدی نژاد به رهبر معظم انقالب راضی نیس��تند، اظهار داش��ت: 
 این نامه توقعات مل��ت ایران را تأمی��ن نکرده و صراح��ت الزم، در

  مواجهه ب��ا تذکرات مش��فقانه و ناصحان��ه رهبر معظ��م انقالب را 
ندارد.

قائم مقام جمعیت رهپویان تصریح کرد: رییس جمهور در این نامه با 
یک سلسله مطالب کلی و بدون اش��اره به اصل موضوع، تالش کرده 
اس��ت هم نامه بنویس��د و هم عمال از رفتارهایی که صورت گرفته 

عذرخواهی نکند.
وی با بیان این که این در مرحله نامه اس��ت که بنده تصور نمی کنم 
والیت پذیری مسئوالن را اثبات کند و می تواند یک نقطه آغاز باشد، 
گفت: آنچه ملت توقع دارد این است که در مرحله عمل مشاهده کنند 
مسئوالن از رفتار گذش��ته خود نادم بوده و در تالش هستند تا روند 

بداخالقی های گذشته را جبران کنند.

 بیشترین وظیفه ام را 
استقالل دستگاه قضایی می دانم

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در مراسم سی امین سالگرد تشکیل 
دانشکده علوم قضایی اظهار داش��ت: برای بالندگی دستگاه قضائی 
عوامل زیادی الزم اس��ت که یکی از آنها اس��تقالل قاضی و سالمت 

دستگاه قضائی است.
 اگر دستگاه قضایی سالم باشد قطعا جامعه سالمی خواهیم داشت. 
وی افزود: بیش��ترین وظیفه ام را دفاع از قاضی و اس��تقالل دستگاه 
قضائی می دانم، امروز خیلی ها دلش��ان می خواهد دستگاه قضایی 

تابع باشد. 
 م��ا داریم بر مش��ی قان��ون و قان��ون م��داری گام برم��ی داریم که 
 گاهی مواقع م��ورد بی مهری ق��رار می گیری��م و بای��د هزینه هم 

پرداخت کنیم.

 مقصد نوروزی احمدی نژاد
 در سال ۹۲

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اس��المی ایران فروردین ماه 
س��ال آینده برای شرکت در مراس��م »جش��ن جهانی نوروز« عازم 

ترکمنستان می شود. 
در این مراس��م عالوه  بر رییس جمهور، حامد کرزای رییس جمهور 
افغانس��تان، قربان بردی محم��د اف رییس جمهور ترکمنس��تان و 
امامعلی رحمانف رییس جمهور تاجیکس��تان نی��ز حضور خواهند 
داشت.  نخستین دوره »جشن جهانی نوروز« در روز هفتم فروردین 

1389 در تهران برگزار شد.
 در این جش��ن، رییس��ان جمهور ایران، افغانس��تان، تاجیکستان، 
ترکمنستان و عراق، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و معاون 
نخست وزیر ترکیه حضور داشتند. عالوه بر این، سفیران کشورهای 

صاحب نوروز نیز در این همایش شرکت کردند.

 مشارکت مردم در انتخابات آینده 
نیز حداکثری است

صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که 
مشارکت مردم در انتخابات آینده نیز حداکثری است، گفت: ارزیابی 
از نظرسنجی های مختلف سراسری در فاصله چهار تا پنج ماه گذشته 
نشان از حرکت رو به رش��د مردم و اقبال آنها به شرکت در انتخابات 

آینده است.
وی در ادامه با بیان این ک��ه احمدی نژاد پدر گفتم��ان اصولگرایی 
نیست بلکه مولود آن اس��ت، گفت: این گفتمان شامل مبانی مانند 
عدالت، مبارزه با تبعیض و ثروت های باد آورده است که احمدی نژاد 

این گفتمان را در سال84 برجسته تر کرد.
عضو مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام اف��زود: اما ای��ن گفتمان 
 اختراع احمدی نژاد نیس��ت، بنابراین اگر وی مشکلی داشته باشد،

گفتمان بر جای خود باق��ی می ماند؛ چرا که همان طور که ش��اهد 
هس��تیم، احمدی ن��ژاد از برخ��ی مواض��ع و عقاید س��ال 84 خود 
عقب نش��ینی و آیین دوست یابی و دشمن شناس��ی وی تغییر کرده 

است.

اتفاقات یک شنبه روز استیضاح در مجلس و یک شنبه هفته 
بعدش در قم، به موضعگیری های متفاوت سیاستمداران منجر 
 شد. عده ای برای الریجانی کف زدند، جمعی برای احمدی نژاد

هورا کشیدند و در این میان عده ای هم بودند که پیش از بیانات 
رهبر معظم انقالب مسئوالن را به دلسوزی برای نظام و پرهیز 

از اختالف توصیه می کردند.
دو اتفاق ناگوار؛ یکی در مجلس و دیگری در قم، فضای سیاسی 
کشور را چنان به بداخالقی آغشته کرد که نهایتا رهبر معظم 
انقالب به موضعگیری درباره ه��ر دو این اتفاقات تلخ پرداخته 
و مس��ئوالن را بار دیگر به تقوا و رعایت اخالق سیاسی توصیه 
 فرمودن��د. اتفاقی ک��ه 15دی م��اه در مجل��س رخ داد، فیلم 
به اصطالح افشاگری که رییس جمهور منتشر کرد و پاسخی 
که رییس مجلس به او داد، دو قطبی احمدی نژاد- الریجانی را 
در فضای سیاسی کشور درست کرد. عده ای با تعریف و تمجید 
از اق��دام احمدی ن��ژاد، از او یک قهرمان س��اختند، به فضای 
مناظره های سال 88 بازگشتند که در آن فضا اتهاماتی بدون 
سند متوجه برخی مسئوالن نظام شد و نهایتا در قم به رییس 
مجلس تاختند و سخنرانی او را در سالروز 22 بهمن با پرتاب 

کفش و مهر، به هم زدند. 

دفاع از حقوق؟   
سایت شبکه ایران وابس��ته به دولت در باب اتفاقات 15بهمن 

نوش��ت که  دکتر احمدی نژاد در اقدامی انقالبی با صراحت و 
صداقت، خطاب به مردم و تاریخ سخن گفت تا بخش کوچکی از 
ریشه های دشمنی با جریان پیشرفت و عدالت را بیرون کشد و 
این اقدام رییس جمهور، 15 بهمن91 را در تاریخ ایران ماندگار 
کرد. او تنها بخشی چند دقیقه ای و نرم از یک سند را رو کرد و 
به مردم نشان داد، هر چند که همچنان مهر سکوت بر لب دارد!  
و در ادامه، فایل صوتی س��خنان رییس جمه��ور در مجلس را 
پخش کرد. روزنامه خورشید درحمایت از اقدام رییس جمهور 
در مجل��س، در تیتر یک خود، اقدام احمدی ن��ژاد را »دفاع از 

حقوق اساسی مردم« خواند. 
سایت شبکه ایران از کنار اتفاقاتی که روز 22 بهمن در قم رخ 
داده بود و عده ای با آشوب س��خنرانی رییس مجلس را به هم 
زده بودند گذش��ت و بدون موضعگیری درباره این بداخالقی 
سیاسی فقط به ش��رح ماوقع پرداخت. همان روزی که رهبر 
معظم انق��الب در دیداری که مردم تبریز با ایش��ان داش��تند 
نسبت به بداخالقی های صورت گرفته در مجلس موضع گرفته 
و فرموده بودند »در این ماجرا متأس��فانه ریی��س یک قوه به 
استناد یک اتهام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه، دو 
قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضائیه را متهم ساخت که کاری 
بد، غلط، نامناسب، خالف شرع و خالف قانون و خالف اخالق 
بود«، ارگان مطبوعاتی دولت در یادداش��تی که در صفحه 2 
منتشر کرد، نوشت که افشاگری آقای رییس جمهور در جلسه 

استیضاح اخیر را نمی توان مصداق بااخالقی دانست. این تنها 
طیف از موضعگیری هایی نبود که درباره ماجراهای مجلس، 
قم و بیانات رهبر معظم انقالب در جامعه دیده شد.  روز حادثه؛ 
همان روزی که ماجرای آن استیضاح پر حرف و حدیث به میان 
آمد، عده ای از نمایندگان مجلس و برخی چهره های سیاسی، 
 نه در طیف قهرمان س��ازان الریجان��ی بودند و ن��ه در طیف 
هورا کش��ان احمدی نژاد. علیرضا زاکان��ی دبیر کل جمعیت 
رهپویان انقالب در یک نشس��ت اعالم کرد که اتفاقی که یک 
شنبه در مجلس رخ داد اصال پسندیده ملت غیرتمند ما نبود و 
بنده معتقدم کشور به یک انقالب اخالقی نیاز دارد، چرا که به 
نظر می رسد تحمل مسئوالن از یکدیگر، جناح ها و گروه ها به 
حداقل رسیده است. وی گفت که انتظار داشتیم رییس مجلس 
در مقابل حرف های نامناس��ب رییس جمهور موضع عقالنی 
بگیرد، اما پرده دری ها به حدی ناخوشایند بود که عده ای سعی 
کردند از آب گل آلود ماهی بگیرند.  این طرف البته چهره هایی 
هم بودند که رویکردش��ان به اتفاقات آن روز مجلس در قالب 
دفاع از اس��تیضاح- برخالف آنچه که رهبر معظم انقالب این 

استیضاح را مناسب ندانستند- پرداختند. 
علی مطهری که هفته ها قبل از انجام این استیضاح در گفتگو 
با نشریه آس��مان، به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود 
رهبر معظم انقالب در ماه های پایانی دولت موافق اس��تیضاح 
وزیران نیس��تند، خ��ود، یکی از بانیان اس��تیضاح ش��د و روز 
استیضاح هم گفت که جلسه اس��تیضاح آقای شیخ االسالمی 
برکات زیادی برای نظام ما خواهد داش��ت. او بعد از ش��نیدن 
بیانات رهبر معظم انقالب گفت که اگر رهبری نظر می دادند، 

استیضاح نمی کردیم.

 می توانست سخنرانی نکند 
ادامه موضعگی��ری ناس��نجیده درباره اتفاقات جلس��ه علنی 
مجلس در روز یک ش��نبه 15بهمن، یک هفت��ه بعد در قم و 
در یک ش��نبه 22 بهمن خودی نش��ان داد؛ آنج��ا که عده ای 
اغتشاش��گر از س��خنرانی ریی��س مجلس در ح��رم حضرت 
معصومه)س( جلوگیری کردند و با پرتاب مهر و نعلین و کفش، 

حرکت غیراخالقی مجلس را تکمیل کردند. 
انتش��ار تصویر کارگردان س��ی دی جنجالی »ظهور نزدیک 
است«، خط و ربط و انتساب اغتشاشگران را روشن کرد. بعدها 
برخی س��ایت ها از حضور عوامل توزیع نش��ریه 9 دی وابسته 
به حمید رس��ایی عضو جبه��ه پایداری در این اغتش��اش هم 
پرده برداش��تند. علما و مراجع قم درباره ای��ن اتفاقات موضع 
گرفتند، اما حجت االسالم جاللی رییس دفتر آیت اهلل مصباح 
در سخنانی عجیب گفت که  اگر س��خنران مراسم 22 بهمن، 
هشدارهای دلسوزانه مس��ئولین امنیتی و سیاسی قم، مبنی 
بر حساس��یت مردم قم به ایش��ان را جدی می گرفت و اصرار 
بر س��خنرانی در مراسم نمی کرد، ما ش��اهد چنین حادثه ای 

نبودیم. 

 درباره یک شنبه تاریخی و باقی قضایا 

 مشاور حریری آنهایی که عذرخواهی کردند و نکردند
سخنرانی نصراهلل را تأیید کرد

مشاور رفیق حریری اطالعات مطرح شده از سوی دبیرکل 
حزب اهلل لبنان درمورد نشس��ت های وی ب��ا حریری را 

تأیید کرد.
 استاد مصطفی ناصر مش��اور ش��هید رفیق حریری در 
اظهاراتی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجدید گفت که 
روابط شهید رفیق حریری با مقاومت، مبتنی بر اعتماد 
بود. وی در این گفتگو تأکید کرد که نشست هایی میان 
س��ید حس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبن��ان و رفیق 
حریری ب��ا حضور م��ن و الحاج حس��ین الخلیل معاون 
سیاس��ی نصراهلل برگزار می ش��د که در راستای این بود 
که رفیق حریری خواستار حفاظت از سالح مقاومت بود 
و نمی خواست آن را کنار بگذارد. این سیاستمدار کهنه 
 کار لبنانی ادامه داد: رفیق حریری به سید حسن نصراهلل

می گف��ت: تمام ث��روت م��ن را بگی��ر و ب��رای آزادی 
 فلس��طین خرج کن، اما من فرزندم را برای مرگ به آنجا 

نمی فرستم، تو از من جلو زدی سید.

 امنیت خاورمیانه
 امنیت جهان است 

صالحی، وزی��ر امور خارجه کش��ورمان، گف��ت: تجربه 
دهه هاي اخیر نشان داد که اگر مس��ائل منطقه به طرز 
صحی��ح مدیریت نش��وند، نه تنها خود منطق��ه همواره 
دچار التهاب و تنش خواهد بود، بلک��ه بر ثبات و امنیت 
جهاني تأثیر خواهد گذاشت. براین اساس امنیت، ثبات 
و همکاري هاي منطق��ه اي در چارچوب اوراس��یایي را 

مي توان یک نیاز و اعالم جهاني دانست.
وی گفت: ما در شرایط حس��اس بین المللي قرار داریم؛ 
چرا که شرایط به س��رعت در حال تغییر است. برخي از 
تحوالتي که در دو سه دهه اخیر رخ داده و تحوالت آینده 
که در تاریخ مي توانیم خودمان را به آنها ارجاع دهیم یک 
قرن طول مي کشد. سقوط اتحاد جماهیر شوروي یکي از 
حوادث بود که رخ داد و در آینده ش��اهد تحوالت بسیار 
عظیمي خواهیم بود. وزیر خارجه کش��ورمان ادامه داد: 
تحوالتي که در منطقه شاهد آن هستیم، تحوالت کوچکي 
نیس��ت، اما چه بخواهیم چه نخواهیم در حال رخ دادن 
است. ملت ها و دولت هایي در این برهه حساس موفق اند 
که بتوانند با هوش��مندي، آینده را به درس��تي ببینند و 

تحلیل خوب و مناسبي از وضعیت موجود داشته باشند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

»نامی« به عنوان وزیر ارتباطات 
معرفی شد

الهام /سخنگوی دولت

 نامه معرفی آقای نام��ی به عنوان وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
به مجلس ش��ورای اس��المی ارایه ش��ده اس��ت و انش��اءاهلل نامه معرفی 
وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی نیز در زمان نزدیک به مجلس 
ارسال می ش��ود. درباره ضرورت اجرای س��خنان رهبری حرفی نداریم و 
ضرورت خدمت به مردم در این میان بیش از پیش وجود دارد. سیس��تم 
مدیریتی و س��اختار مدیریتی کش��ور باید به گونه ای باش��د که س��عی 
 بر همدلی بین قوای س��ه گانه

وجود داشته باشد تا کار مردم 
راحت تر و سریع تر انجام شود.

این مسأله اجتناب ناپذیر است 
که مجموعه ها بای��د با یکدیگر 
همدل باشند تا بتوانند کار خود 
را به درس��تی انجام دهند و هر 
گونه اختالف بین مسئولین به 

مردم آسیب می رساند.
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۲
فقدان باکری ها و سوداگرها علت مشکالت اقتصادی

محسن رضایی با بیان این که اگر امروز در اقتصاد کشور مشکالتی داریم مربوط به این است که 
باکری ها و سوداگرها را در جمع خودمان نمی بینیم گفت: نباید کاری کنیم که مشکلی در کشور 

به وجود بیاید و رسانه های بیگانه، نظام و والیت فقیه را مقصر جلوه بدهند.
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 خبر وحیدی از 
شناور پرنده جدید ایران

یهو احساس تکلیف 
نمی کنم!

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه همایش 
توسعه ملی س��واحل مکران و اقتدار ایران در جمع خبرنگاران گفت: سواحل 
مکران موضوع بسیار مهمی است که با حضور نیروی دریایی ارتش توجه به آن 
بیشتر شده است و توسعه س��واحل به صورت جدی در دستور کار دولت قرار 
گرفته است. وی افزود: توجه به اهمیت س��واحل مکران و  نقش راهبردی آن 
در حوزه ترانزیت، بسیار با اهمیت است و دولت برنامه های متعددی در دستور 
کار دارد، از جمله ایجاد قطب سوم پتروشیمی در چابهار، توسعه منطقه آزاد، 
توسعه صید، صیادی و کشاورزی و توجه به بهداشت و آبرسانی. وزیر دفاع در 
پایان از به آب اندازی ناو کالس موج به نام جماران 2 و رونمایی از شناور پرنده 

با نوع جدید در ماه های آینده خبر داد.

مهدی چمران  با اشاره به درخواس��ت عده ای از دوستان و عالقه مندان از وی 
برای حضور در انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری اظهار داشت: درخواستی از 
سوی دوس��تان مطرح ش��د که در ادامه بنده به آنها گفتم که فعال جای این 

بحث ها نیست. 
وی در پاسخ به پرسش فارس که آیا خودتان تمایلی برای حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری و کاندیدا ش��دن دارید یا خیر، گفت: هنوز در این خصوص 
تصمیم قطعی نگرفته ام ضمن این که بنده از آن دسته از آدم ها نیستم که یهو 
احساس تکلیف کنم! چمران در پاس��خ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا 
شما به ریاست جمهوری فکر می کنید، یا خیر، بیان داشت: من بعضی وقت ها 

به خیلی از چیزها مثل مسابقات کشتی و فوتبال فکر می کنم!

رییس مجلس گفت: کس��ی مخالف کمک به مردم نیست 
و مخالف��ت با اجرای ف��از دوم هدفمندی ب��رای جلوگیری 
از فش��ار به مردم به خاطر آماده نبودن ش��رایط است. علی 
الریجانی در خص��وص مخالفت مجلس با اج��رای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: تصمیم مجلس برای توقف 
 فاز دوم هدفمندی مربوط به سال 91 است.  وی خاطر نشان

کرد: این که وضعیت سال 92 برای اجرای فاز دوم هدفمندی 
چگونه باش��د، نیازمند بررسی اس��ت. وی گفت: بسیاری از 
صاحبنظران معتقدند ش��رایط کش��ور به سبب مشکالت 
معیشتی مردم و گرانی و...، آماده اجرای فاز دوم هدفمندی 
نیست. الریجانی متذکر شد: این به معنای آن نیست که هیچ 
وقت فاز دوم طرح اجرا نشود، بلکه یک مرحله را اجرا کردیم 
و ش��رایط اقتصادی ما وضع دیگری پیدا کرده است. رییس 
مجلس در واکنش به اظهارات کسانی که قوه مقننه را مانع 
اجرایی ش��دن هدفمندی یارانه ها می دانند، گفت: کسی با 
 کمک به م��ردم و باال رفتن قدرت خرید آنها به ویژه اقش��ار 
کم درآمد مخالف نیس��ت. وی با بیان این که ش��رایط برای 
اجرای فاز دوم هدفمندی مهیا نیس��ت، گفت: اگر ش��رایط 
مقداری آرام، قیمت دالر ثابت و تورم مهار ش��ود، می توان 

برای اجرای فاز دوم تصمیم گیری کرد.

حجت االس��الم جعفر شجونی یک شنبه ش��ب در نشست 
سیاسی مدرسه علمیه معصومیه قم با اشاره به سابقه برخی 
افراد که امروز از کشور فراری ش��ده اند، اظهار کرد: خاوری 
رییس بانک ملی که اکنون در کانادا به س��ر می برد قبال در 
بانک به عنوان پیش نماز می ایس��تاد یا همان کشمیری که 
شهید رجایی و باهنر را به شهادت رساند هرگاه صدای اذان را 

می شنید حتی روی برف و یخ هم به نماز می ایستاد. 
 وی افزود: انس��ان نیازمند دو ویژگی عقیده و تالش است و 
در راستای این عقیده برای رسیدن به کمال تالش می کند. 

 عضو جامعه روحانیت مبارز در پاس��خ به پرسشی مبنی بر 
قبول نداشتن والیت توسط برخی افراد سابقه دار در انقالب 
گفت: به عقیده من ای��ن افراد هیچ س��وادی ندارند و برای 
دانستن حقیقت هم تالشی نکرده اند. ش��جونی با اشاره به 
استیضاح وزیر کار عنوان داش��ت: این مسأله از ابتدا اشتباه 
بود و نیازی به این کار احساس نمی شد، پس از واقعه مجلس 
به شهرهای مختلفی مسافرت کردم و دیدم که همه مردم از 
این مسأله ناراحت هستند، ضمن این که رهبر معظم انقالب 
نیز پاسخ همه افراد را طی سخنرانی در جمع مردم تبریز بیان 
فرمودند.  وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر امکان ورود  هاشمی 
به انتخابات بیان داشت:  هاشمی رفسنجانی وارد انتخابات 

نمی شود و اگر هم بیاید رأی نمی آورد.

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: برخی از تشکل های 
جبهه پیروان نام بنده را در دوره کاندیداها معرفی می کنند، 
اما این یک تفاهم متقابل نب��وده و فعال قصدی برای حضور 
ندارم. محمدرضا باهنر در نشست خبری که در محل جامعه 
اسالمی مهندسین برگزار شد، اظهارداشت: علیرغم فشارهای 
خارجی که به تعبیر خودشان می خواستند فلج کننده باشد، 
اما مردم نشان دادند که به اصل نظام اعتقاد دارند و مسئوالن 
نیز وظیفه ای جز تالش بی وقفه برای رفع مش��کالت مردم 

نباید داشته باشند. 
 دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر این که نظر شما درباره جبهه متحد اصولگرایانی که اخیرا 
آقای عس��گراوالدی از تش��کیل آن برای انتخابات ریاست 
جمهوری خبر داده بود، چیس��ت، افزود: سیاست راهبردی 
ما در انتخابات تغیی��ر نکرده و نمی کن��د و تالش می کنیم 
اصولگرایان با یکدیگر به یک ائتالف برسند. وی گفت: تالش 
ما برای جبهه متحد اصولگرایی است، اما دو حاشیه در این 
بحث وجود دارد؛ یکی این که انتخابات سال 92 سه قطبی 
است که یک قطب آن را اصالح طلبان تشکیل می دهند، این 
گروه گرایشات متفاوتی دارند و تالش می کنند به نقطه ثابت 
برسند. باهنر از طرف دیگر به مجموعه انحراف اشاره و تصریح 

کرد: آنها تالش می کنند تا از این فرصت استفاده کنند.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه، ضمن محک��وم نمودن 
بیانیه مداخله جویانه وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص 
کشورمان اظهار داشت: رفتار دو گانه مدعیان ظاهری آزادی 
بیان، مطلب جدیدی نیس��ت و مردم فهیم ما نسبت به این 
تحرکات مذبوحانه شناخت دارند و پاسخ خود در طرد آن را 

در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن به نمایش گذاشتند.
مهمانپرس��ت افزود: توصیه ما به برخی دولتمردان فرانسه 
این است که به جای دخالت در امور داخلی سایر کشورها، به 
اصالح وضعیت اسفناک حقوق بشر کشور خود توجه نمایند.

وی با اش��اره به اظهارات بی اس��اس وزیر دفاع فرانس��ه در 
خصوص فعالیت های هس��ته ای و تشدید مجازات ها علیه 
کشورمان بیان داش��ت: تصور باطل برخی کشورهای غربی 
مبنی بر انفعال ایران در اثر این گونه فشارها، موجب دست 
کش��یدن ملت ایران از حقوق اساس��ی خود نخواهد شد و 
بهتر آن است که دولت فرانس��ه به جای رفتارها و اظهارات 
غیر منطقی، رویکردی درس��ت منطبق ب��ا واقعیات اتخاذ 
نماید. وی تأکید کرد: ریش��ه نا امنی و بی ثباتی در منطقه، 
رژیم صهیونیس��تی و کش��ورهای غربی حامی آن و همان 
کسانی هستند که در امر ارسال سالح و اختالف افکنی بین 

کشورهای مسلمان منطقه و تشدید درگیری ها فعالند.

سیاست داخلی انتخاباتمجلس سیاست خارجه

الریحانی: شرایط اجرای 
فاز دوم مهیا نیست

هاشمی اگر کاندیدا شود 
رأی نمی آورد

 باهنر: 
فعال قصد نامزدی ندارم

واکنش ایران به مواضع 
مداخله جویانه فرانسه



یادداشت

 فرمانداری نجف آباد 
با مصوبه دولت ارتقا یافت

 معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان ب��ه ایرنا گف��ت: فرمانداری 
نجف آباد با مصوب��ه دولت به فرمانداری ویژه ارتق��ا یافت. محمد مهدی 
اسماعیلی در این رابطه افزود: با تصویب و ابالغ هیأت دولت، فرمانداری 
نجف آباد به فرمانداری ویژه ارتقا یافت. به گفته وی، فرماندار شهرستان 
نجف آباد از این پس معاون استاندار اصفهان خواهد بود. معاون سیاسی 
امنیتی اس��تاندار اصفه��ان اظهارکرد: ای��ن مصوبه دول��ت گامی برای 

پاسخگویی به مطالبات مردم شریف این شهرستان بود.  

 15 اسفند، تنها فرصت برای 
ثبت نام حق آبه 

دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کش��اورزی شهرستان اصفهان گفت: 
کشاورزان حقابه دار برای دریافت سند آب فقط تا 15 اسفند سال جاری 
فرصت ثبت نام دارند. داوود ملک پور ب��ا بیان این که تمدید مهلت ثبت 
نام تنها با حمایت های مالی مسئوالن استان، شهرستان و افزایش نیروی 
انسانی امکان پذیر خواهد بود، افزود: در حال حاضر 20 نفر در دفاتر نظام 
صنفی واقع در 13 مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در 
این زمینه مشغول خدمت هستند. وی تعداد افراد ثبت نام کرده در این 
سامانه را 11 هزار و 700 نفر برشمرد و گفت: در شهرستان اصفهان حدود 

40 هزار بهره بردار وجود دارد.

گشتی در اخبار

ختم 10 درصد از پرونده ها به 
صلح و سازش

مدیرکل دادگستری استان اصفهان/
علیرضا انصاری

طبق آمار، دستگاه های نظارتی و بازرسی عملکرد شوراهای حل اختالف 
ما در استان اصفهان موفق بوده است. بعضی از شوراهای حل اختالف در 
حوزه های قضایی به لحاظ نفوذ اعضا در بین مردم قوی تر از شهرها عمل 
کرده اند. یکی از حوزه های  قضایی موفق در بخش شوراهای حل اختالف 
با رویکرد تقویت صلح و سازش، حوزه شهرستان خمینی شهر است. در 

10ماهه گذش��ته در خمینی 
ش��هر از مجم��وع 700پرونده 
وارد به ش��وراهای حل اختالف 
در محاک��م قضای��ی بی��ش از 
10درصد به صلح و سازش ختم 
شده است. آمار صلح و سازش 
 در محاکم قضایی و ش��وراهای

 حل اختالف اس��تان آمارهای 
خوبی را نشان می دهد.
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چهره روز
توزیع بسته های عیدانه هالل احمر از ۱۵ اسفند بین نیازمندان

فرحناز رافع، رییس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمرگفت: بسته های معیشتی 
 هالل احمر از 15 اسفند تا اول فروردین بیش��تر در مناطق محروم به ویژه روستاهای 
دور افتاده حاشیه شهرها با حضور داوطلبان هالل احمر میان نیازمندان توزیع می شود.
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حدودا سه سالی است که 
 کامران 
صباغی

 
با عبوردرس��طح شهر چه 
محالت اعیان نشین و چه 
در حومه فقیر نشین، مغازه های بزرگ و کوچکی را 
می بینی��م که اق��دام به ف��روش خوراک��ی تند و 
خوش��مزه ای می کنن��د به ن��ام »فالف��ل«. این 
ساندویچ تا قبل از حدود چهار یا پنج سال گذشته 
همواره در آخرین رده جدول انواع س��اندویچ های 
مغازه های فست فودی، روزی در باال و روزی در زیر 
س��اندویچ کتلت بود.  روزگاری در ش��هر اصفهان 
 مغ��ازه ه��ای خاصی فق��ط همبرگ��ر و ی��ا پیتزا  
 م��ی فروختن��د، اما ام��روزه ب��ا چرخی درش��هر،

در می یابیم کلمه »فالفل« با خط درشت، بر روی 
شیش��ه مغازه های ساندویچ فروش��ی نوشته شده 

است؛ یعنی صعودی از قعر جدول به صدر!  
البت��ه کار به اینجا خت��م نمی ش��ود. این خوراک 
جنوبی مغازه های خاصی  را به خود اختصاص داده 

که صرفاً فالفل پزی می کند. حت��ی کار به جایی 
 رسیده که برخی از این گونه مغازه ها بر سردر خود 
می نویس��ند:»پنج تا فالفل بخر، یکی جایزه ببر« 
 و در برخی دیگر از این س��اندویچ فروش��ی ها نیز 

صف های طویل خریداران را می بینیم.

اما این غذای خوش طع�م  از کجا آمده 
است؟

 فالفل برند و اعتباری جنوبی است؛ چرا که  بعضی 
مغازه های فالفل فروش��ی ش��هر با نام آبادان و یا 
فالفل جنوب به کار مش��غولند، خ��واه صاحب آن 

خوزستانی باشد و خواه اصفهانی!
یکی از فالفل ف��روش ه��ای خیابان آتش��گاه در 
 خصوص ریش��ه این غذا ب��ه خبرن��گار زاینده رود 
می گوید: »ریش��ه کلمه فالفل، خ��ود موید عربی 
بودن این خوراک است که در کشور لبنان ابداع شد 
و به مرور زمان از طریق کویت به خوزستان راه یافته 

و با آغاز مهاجرت گس��ترده مردم اهواز،خرمشهر و 
آبادان در دوران جنگ به س��ایر مناطق کشور این 
غذا نیز در س��ایر اس��تان های به تدریج جای پای 

خود را باز کرد«. 
 علیرضا مردای، یکی از فروشندگان است که درباره 
انواع این خوراکی سخن می گوید: »فالفل با گوشت 
و مرغ چرخ کرده نیز وجود دارد که در جنوب کشور 
و کش��ورهای عربی خوردن آن مرس��وم است، اما  

خوردن آن در کشورمان زیاد متداول نیست.«
سؤال دیگر این اس��ت که عالوه بر خوشمزه بودن، 
چه دلیلی ب��رای این همه اس��تقبال مردمی برای 
خرید آن وج��ود دارد؟ فروش��ندگان این جنس و 
مردمی که به مغازه های آنان مراجعه می کنند، بر 
 دو نکته اصلی »ارزانی و سالم بودن«  متفق القول

هستند؛ چرا که معتقدند امروزه به مواد به کار رفته 
در سوسیس،کالباس و همبرگر اطمینانی ندارند. 
البته قیمت های یک هزار تومان برای نان کوچک و 

یک هزار و 200 تا یک هزار و 500  تومان برای نان 
بزرگ، بیانگر ارزان بودن آن از نگاه مشتریان است. 
فالفل پزهای ش��هر، به خصوص آن��ان که اصالتی 
 خوزس��تانی دارند، ن��کات جالب دیگ��ری عنوان 
 می کنن��د، از جمله آن که تندی ای��ن خوراک در 
ش��هر هایی مانند اصفهان مانند اص��ل جنوبی آن 
نیست؛ چون که ذائقه و طبع مردم جنوب خوراک 
بسیار تند را می پسندد، اما در اصفهان مردم زیاد 

غذای تند دوست ندارند. 
از طرفی دیگر اعتقاد دارند که فالفل های آماده که 
در مغازه های فست فود به فروش می رسد در حین 
مراحل ساخت، برای چسبندگی بیشتر به آن خمیر 

اضافه می شود.
 البت��ه این اف��راد توصی��ه ای دیگ��ر ه��م دارند: 
» برخی از تولید کنندگان خانگی و یا فروشندگان 
بی مسئولیت به دلیل گرانی نخود، اقدام به مخلوط 
کردن باقاال با نخود می کنند که مصرف این گونه 
فالفل ه��ا برای بیم��اران خونی بس��یار خطرناک 

است«.
 اما از کجا به کیفیت خوب فالفل پی ببریم؟ فالفل 
پزها با اعتقاد ب��ه این که » کیفی��ت فالفل خوب 
 و خالص بودن م��واد آن را تنه��ا از روی ترد بودن 
م��ی ت��وان تش��خیص داد و فالفلی ک��ه در حین 
خوردن نرم و خمیری باش��د، از نظر س��الم بودن 
قابل اطمینان نیس��ت«، یکی از ش��یوه های ساده 
کشف این مهم را برمال می س��ازند. یکی از نکاتی 
که در گس��ترش این حرف��ه نباید فرام��وش کرد، 
سودآوری مناسب اقتصادی آن اس��ت. با توجه به 
نکات گفته ش��ده، فعاالن این شغل مدعی هستند 
که  هزینه تهیه فالفل، علی رغم گرانی اخیر نخود، 
س��یر، روغن مایع و حتی اجاره مغازه و... به نسبت 
س��ود حاصل از آن رقم چندانی نیست و اگر کسی 
کیفیت و به اصطالح دست و کار باال و اخالق خوب 
داشته باش��د، در ظرف یک س��ال به کسب درآمد 

قابل قبولی می رسد. 
در این خصوص س��ید مصطفی موس��وی، رییس 
اتحادیه اغذیه و ساندویچ اصفهان با تأیید افزایش 
چشمگیر  و موج گونه تعداد مغازه های فالفل پزی 
در دو س��ال گذش��ته، به صورت تلویحی به نکته 
مهمی اعتراف می کند: » متأسفانه نظارت بازرسان 

اتحادیه و نیز اداره بهداش��ت به دلیل رش��د سریع 
تعداد این مغازه ها تا حدودی دشوار شده است؛ چرا 
که به اصطالح صبح که از خواب بیدار می ش��ویم، 

می بینیم فالفل پزی جدیدی باز شده است«.
حق با اوس��ت که ادامه می ده��د:» فالفلی که به 
 صورت اصل جنوبی در س��طح ش��هر ب��ه فروش 
می رس��د برخالف سوس��یس و دیگر فست فودها 
بر روی سطح فلزی س��رخ نمی گردد، بلکه باید در 
روغن داغ شناور سرخ می شود که تعویض ساعت 
به ساعت این روغن از نظر بهداشتی الزامی است«. 
موسوی تولید فالفل تقلبی با اضافه کردن خمیرنان 
در کارگاه ها و کارخانجات را مردود اعالم می کند 

و با عبارت » تمامی این مراک��ز تحت نظارت اداره 
بهداش��ت اس��ت و از طرفی اگر هم مقداری خمیر 
 نان اضافه ش��ود صرفاً برای چس��بندگی است« به 
مصرف کنندگان هشدار می دهد. رییس اتحادیه 
اغذیه و ساندویج اصفهان از تعداد  حدود270 مغازه 
 خاص فروش این خوراکی  در س��طح ش��هر خبر 
می دهد که این گ��واه مقبولی��ت و محبوبیت این 
خوراکی ارزان قیمت خطه جنوب در مرکز ایران و 

البته  دیگر شهرهای کشور است.
با این تفاس��یر، تنها ی��ک راه باقی م��ی ماند؛ این 
خوراکی را از جاهای معتبرت��ر باید خرید تا درصد 
خطر آن کاهش بیابد، ولی  بنا به اس��تناد مردمی 
که در صفوف در هم فش��رده در فالفل فروشی ها 

ایستاده اند:»نمی توان از آن گذشت«!

خیابان ها در سیطره غذای جنوب!

غذای تند جنوب، فاتح مغازه های اصفهان

 فالفل�ی ک�ه به ص�ورت اصل 
جنوب�ی در س�طح ش�هر ب�ه 
ف�روش م�ی رس�د برخ�الف 
سوسیس و دیگر فست فودها 
 ب�ر روی س�طح فلزی س�رخ 
نمی گردد، بلکه باید در روغن 
داغ شناور س�رخ می شود که 
تعویض س�اعت به ساعت این 
روغن از نظر بهداشتی الزامی 

است

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد مواد اولیه موردنیاز تولید سیگارت )قراصه سیگارت 57( خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. 
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی 

اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
1- تعداد و نوع آنها: 550 حلقه قراصه 25 کیلویی 1000 متری سیگار 57 مطابق با مشخصات فنی و استانداردها به شرح زیر:

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
گرم بر مترمربع3±90گراماژ1
میلیمتر280عرض بوبین2

میکرومتر85-75ضخامت3
میلیمتر76-75قطر داخلی4
میلیمتر10±300قطر خارجی5
میلیمتر1±334فاصله چشمی6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قراصه سیگارت 57
 )نوبت دوم( به شماره 1/319/991

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 1/200/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 60/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی 
به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.

7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.
8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد مواد اولیه موردنیاز تولید سیگارت )باندرول سیگارت 57( خود را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 
تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.

1- تعداد و نوع آنها: 50/000/000 قطعه باندرول سیگار 57 مطابق با مشخصات فنی و استانداردها به شرح زیر:

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
گرم بر مترمربع75گراماژ1
میکرومتر80-70ضخامت2

میلیمتر19*39ابعاد3

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید باندرول سیگارت 57 
)نوبت دوم( به شماره 1/319/994

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 100/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و 
یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.

7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.
8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.
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مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد مواد اولیه موردنیاز تولید س��یگارت )اتیکت سیگارت 57( خود را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 
تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.

1- تعداد و نوع آنها: 31/000/000 برگ اتیکت سیگار 57 مطابق با مشخصات فنی و استانداردها به شرح زیر:

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
گرم بر مترمربع3±90گراماژ1
میکرومتر85-75ضخامت2

میلیمتر82.5*120ابعاد اتیکت3
-کاغذ یک رو گالسه بدون سوسه و پرزمشخصات ظاهری4
-4 رنگچاپ5

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اتیکت سیگارت 57 
)نوبت دوم( به شماره 1/319/987

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 2/500/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 125/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و 
یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.

7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.
8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد لفاف تنباکوی باب داخله خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از 
متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 تا پایان وقت اداری مورخ 

91/12/8 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
1- تعداد و نوع آنها: 10/000/000 برگ لفاف تنباکوی باب داخله مطابق با مشخصات فنی و استانداردهای زیر:

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
-کاغذ پارس 110 گرمیمشخصات ظاهری و گراماژ1
سانتی متر20*28ابعاد2
میلیمتر0/05±0/2.5ضخامت3
-6 رنگرنگ لفاف4
-2 رنگچاپ متنی5

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لفاف تنباکوی باب داخله 
)نوبت دوم( به شماره 1/319/982

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 4/000/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین ش��رکت در مناقصه مبلغ 200/000/000 ریال واریز به حس��اب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و یا 
ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.

7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.
8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.



چهره روزیادداشت

 مشکل گیتی پسند فقط
 تأمین نقدینگی است

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مشکل گیتی پسند 
تنها در تأمین نقدینگی است و برای رفع مشکل پنج هزار کارگر باید 

مشکل نقدینگی رفع شود.
محس��ن صرامی که با ایس��نا س��خن می گفت، اظهار داش��ت: اگر 
س��رمایه گذاران مدعی هس��تند که در صنایع گیتی پسند اصفهان 
س��رمایه گذاری کرده، ولی این ش��رکت پول آنها را پس نمی دهد، 
مرجع قضائی باید رسیدگی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان این که در دیدار اخیر مسئوالن با معاون اول رییس جمهور، 
دس��تورات الزم برای رفع مش��کل گیتی پس��ند داده ش��د، گفت: 
 مشکل گیتی پس��ند فقط تأمین نقدینگی است و برای رفع مشکل 
پنج هزار کارگر باید، این مش��کل رفع ش��ود. وی افزود: بانک عامل 
در این خصوص به تعه��دات خود عمل نکرده و مع��اون اول رییس 
جمهور دستور مس��تقیم برای پرداخت تسهیالت به صنایع را صادر 
کرده است. رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
 با افزایش ظرفیت تولید گیتی پسند به طور حتم مشکل کارگران و 
سرمایه گذاران برطرف می شود. وی با تأکید براین نکته که مسئوالن 
و نمایندگان برای رفع مش��کالت گیتی پسند به حوزه های حقوقی 
 وارد نشده اند، گفت: برای رفع مشکل صنعت باید حوزه های اجرایی 
به صورت س��تادی در هر منطقه از اصفهان تش��کیل و مشکالت به 

صورت منطقه ای بررسی شود.

خبر ویژه

4
تصویب سرمایه گذاری احداث خط  آهن سریع السیر در ایران  توسط چین 

منابع آگاه چینی از تصویب طرح سرمایه گذاری در پروژه احداث یک خط راه آهن سریع السیر در ایران با 
وجود تحریم های غرب خبر دادند. این منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، افزودند: هزینه این پروژه 

حداقل یک میلیارد دالر خواهد بود و شرکت های مشارکت کننده در آن هنوز مشخص نشده اند.
 دولت و مجلس با همدلی

 تورم و گرانی ها را کنترل کنند
 حجت السالم سید ناصرموسوی الرگانی

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

اگر تورم وگرانی ها کنترل ش��ود، تحریم ها به هیچ وجه اثرگذار نخواهد 
بود، حتی اگر تحریم ها شدت یابد، چرا که اکنون مهم ترین تهدیدی که 
درشرایط فعلی می تواند آس��یب های جدی برای کشور به همراه داشته 
باشد، بی تفاوتی نسبت به مهارتورم وگرانی هاست و به همین دلیل دولت 
و مجلس باید با وحدت و همدلی همه تالش خ��ود را برای کنترل تورم 

وگرانی ها به کار گیرند.
دشمن اعالم کرده که هدفش 
از تحریم ه��ا فش��ارآوردن بر 
م��ردم ایران برای  ق��رار دادن 
آنها در مقابل نظام اس��ت، اما 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن  
نشان دادند که تورم نمی تواند 
ذره ای در حمایت آنها از نظام و 

رهبری خللی ایجاد کند. 
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 86 درصد زنان ایران
 فعالیت اقتصادی ندارند

  معاون س��رمایه های اجتماعی مرکز امور زن��ان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری گفت:86 درصد از زنان ای��ران در عرصه 

اقتصادی کشور غیر فعالند.
پروین هدایتی در س��ومین همایش ملی فعالیت اقتصادی 
بانوان در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: زنان، نیمی از جمعیت 
 75 میلیون نفری کش��ور را تش��کیل می دهن��د و همواره 
می توانند نقش مؤثری در اقتصاد کش��ور ب��ازی کنند. وی 
تعارض نف��س، نگرش های افراطی، سس��ت ش��دن کانون 
خانواده، انواع سوءاستفاده ها و بیکاری مردان ناشی از اشتغال 
بانوان را از جمله چالش های اش��تغال زنان برشمرد و گفت: 
این چالش ها با فرهنگ سازی خانواده ها و مسئولین کشور 
قابل رفع است. وی ارتقای پایگاه اجتماعی، بهبود معیشیت 
خانواده، اس��تقالل اقتصادی،کس��ب عزت نف��س و ارتقای 
وضعیت تحصیلی زن��ان را از جمله مزایای اش��تغال بانوان 
در عرصه اقتصادی کشور دانس��ت و گفت: بارزترین حضور 
اجتماعی زنان، داش��تن یک فعالیت اقتصادی و مؤثر بودن 
در اقتصاد کشور اس��ت. وی گفت: امروز بانوان با تحصیالت 
باال و با حقوق کم و نازل نس��بت به مردان مشغول کارند که 
این موضوع نیازمند بازنگری است و نباید تمایزی بین زنان 
و مردان در کسب رتبه و درآمد شغلی باشد. وی افزود: نقش 
زنان در جامعه مدرن متفاوت از جوامع س��نتی است و زنان 
می توانند با حفظ کانون خانواده، در اجتماع حضور مؤثری 

داشته باشند.

 اسداهلل عسگر اوالدی؛
حامی جدید پسته  

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
گفت: پس��ته از باغ گران ش��ده و انبارهای کشف شده پسته 
متعلق به باغداران است.اسداهلل عسگر اوالدی در یک برنامه 
زنده تلویزیونی )پایش( درباره کمبود و گرانی شدید پسته در 
بازار گفت: کمبود پسته در بازار به خاطر صادرات نیست، بلکه 
به خاطر گران ش��دن پسته از مبدأ و توس��ط باغداران است، 
ضمن این که پسته در سال های گذشته قیمت ثابتی داشت 
و االن مانند دیگر کاالها، پسته هم گران شده است. وی افزود: 
انبارهایی که کشف شده و می گویند در آن پسته وجود داشته، 
متعلق به باغداران بوده و صادرکنن��ده انباری برای احتکار و 
نیازی به این کارها ندارد.وی اعالم کرد: توقف صادرات پسته 

در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد اشتباهی بزرگ است.

اخبار کوتاه

 ادام�ه از صفحه ی�ک - وعده های  
 گروه
 ریی��س جمه��ور در آن س��ال ه��ای  اقتصاد

 نه چن��دان دور ب��ه همین ه��ا ختم 
نمی شد، اما آیا این وعده ها به سرانجام رسید؟ 

گندم؛ از خود کفایی به واردات
یکی از مهم ترین کاالهایی که در داخل کش��ور مصرف می شود 
و کمب��ود آن حتی ب��رای چند روز م��ی تواند کش��ور را با بحران 
مواجه کند، گندم اس��ت. ای��ران علیرغم داش��تن ظرفیت های 
کش��اورزی فراوان سال ها برای رفع نیاز کش��ور، دست به واردات 
گندم می زند تا این که با تالش مدیران و مسئوالن کشور روز23 
آبان 1383 جش��ن خودکفایي گن��دم با حض��ور رییس جمهور 
وقت برگزار ش��د تا ای��ران از واردات گندم بي نیاز ش��ود، اما طي 
 7 س��ال گذش��ته که دولت هاي نهم و ده��م روي کار ب��وده اند،

میزان واردات گندم به کشور هر سال بیشتر شده است تا خودکفایي 
در تولید گندم که دستاورد دولت قبلی بود به فراموشی سپرده شود.

این روند معکوس کامال برخالف گفته ه��ا و وعده های دولتیان و 
خالف خواس��ته های رهبر معظم انقالب است، چرا که ایشان نیز 
همواره بر حمایت از تولید داخل تأکید داشته اند، اما ضعف مدیریت 
در دولت کار را به جایی رسانده که در سال حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی و تولید داخل��ی ، طبق برخی از آمار در ه��ر40 دقیقه یک 
کامیون گندم وارد کشور می شود. هنگامی عمق فاجعه مشخص 
می ش��ود که بدانیم واردات گندم نه تنها نسبت به چند سال قبل 

و یا دولت قبلی، که تنها نس��بت به سال قبل رشدی صد درصدی 
داشته است! این خبر را رییس کمیته واردات اتاق ایران در ماه قبل 
اعالم کرد. مجیدرضا حریری در 287 دی ماه گفت: در ۹ ماه ابتدایی 
سال۹0 ،52 هزار تن گندم به ارزش 15میلیون دالر وارد شده که 
این رقم در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹1 به 5 میلیون تن گندم معادل 
یک میلیارد و 882 میلیون دالر افزایش یافته اس��ت. توجه به این 
آمار و ارقام نشان می دهد که واردات گندم تنها طی یک سال بیش 
از صد درصد افزایش داشته و در این شرایط باید پرسید این مسأله 
چگونه با ادعای حمایت از تولید داخلی و کشاورزان همخوانی دارد؟ 

حمایت از کشاورزان: وعده ای مانند دیگر وعده ها
محمود احمدی نژاد کم وعده نداده اس��ت. قب��ال در چند مطلب 
 وعده ه��ای او درمورد حل مش��کل مس��کن، تورم، اش��تغال و ...

را بررسی کرده و نتیجه آنها را دیدیم، اما آیا وعده دولت در حمایت 
از کشاورزان محقق شده اس��ت؟ امروزه عالوه بر واردات بی رویه 
گندم، دولت دس��ت به واردات دیگر محصوالت کشاورزی نیز در 
طی این س��ال ها زده که به نابودی تولید داخلی انجامیده اس��ت. 
این وضعیت باعث شد تا نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در 
مرداد ماه امسال طرح تحقیق و تفحص از وزرات جهاد کشاورزی 
را تصویب کنند و همچنین با به مجلس کشاندن وزرای بازرگانی 
و جهاد کش��اورزی خواستار پاسخگویی آنها ش��وند. در مرداد ماه 
سال جاری اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس و نماینده مردم ساری، اس��تراتژی دولت در قبال حمایت 

تولیدات محصوالت کشاورزی را نامشخص ارزیابی و تصریح کرد: 
برای مشخص ش��دن چگونگی حمایت دولت از کشاورزی این دو 
وزیر به مجلس دعوت شده اند.وی همچنین افزود: با وجود اقدام های 
انجام ش��ده در کمیس��یون های مجلس، واردات این محصوالت 
همچنان ادامه داشته است تا جایی که نمایندگان تصمیم گرفتند 
از دو وزیر جهاد کشاورزی و بازرگانی در صحن علنی مجلس سؤال 
کنند.  نماینده مردم بندر عباس در مجلس ش��ورای اسالمی نیز 
 گفت: کشاورزان زیر بار وام ها کمرشان شکس��ته است و االن وام

 22 درصد به کشاورزان می دهند. آقای رییس جمهور قول دادند 
که این مشکالت را حل می کنیم پس چه شد؟ نماینده بندرعباس 
گفت: بروید در ب��ازار و انبوه کااله��ای خارج��ی را ببینید. واقعا 
کشاورزی از بین رفته اس��ت و دولت می خواهد پیاز را هم از چین 
وارد کند و پیاز مردم را که هر کیلو 300 تومان هزینه تولید آن بوده 
است، می خواهد کیلویی100 تومان خریداری کنند. این ظلم در 
حق کشاورز است. وی ادامه داد: نباید وعده بدهیم و عمل نکنیم و 
به مسئولین می گویم که باید قدر این مردم را بدانید. بهمن محمد 
یاری نماینده مردم تالش نیز می گوید: واردات بی رویه محصوالت 
کشاورزی بزرگ ترین آسیب را به بخش کشاورزی و تولید کشور 
وارد کرده است. وی افزود: واردات محصوالت کشاورزی بر اساس 
قانون منوط به صدور مجوز از سوی وزارت کشاورزی بوده، اما در 
سال های اخیر و در دولت دهم محصوالت زیادی همزمان با فصل 
برداش��ت محصوالت داخلی از خارج وارد شده است. محمد یاری  
گفت: به طور مثال در سال های گذشته ما به جای این که800 هزار 
تن برنج خارجی را برای تأمین مابه التفاوت تولید و مصرف ، از خارج 
از کشور وارد کنیم، بیش از یک میلیون تن واردات برنج داشته ایم. 
این حجم از واردات محصوالت کشاورزی که نمایانگر عدم حمایت 
دولت از تولید داخلی و کشاورزان است، کار را به جایی رسانده که 
برخی رسما اعالم کنند از حمایت و توان دولت برای حل مشکالت 

کشاورزان نا امیدند!
داریم بخش کشاورزی را نابود می کنیم 

عباس رجایی رییس کمیس��یون کش��اورزی مجل��س وضعیت 
کشاورزی و کش��اورزان را اصال مطلوب ندانست و گفت: متأسفانه 
داریم بخش کش��اورزی را نابود می کنیم. از یک سو 8 میلیون تن 
گندم خریداری کردیم، اما گندم از روس��تاهای خود نخریدیم که 

مجبور شدند گندم ها را از مرزها به صورت دیگری خارج کنند.
وی همچنین با اشاره به تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه بر بخش 
کش��اورزی گفت: ما اصال مخالف هدفمندی در حوزه کشاورزی 
نیس��تیم، اما باید مدلش اصالح ش��ود، چرا که اکنون در وضعیت 
فعلی قیمت نهاده های کشاورزی آنقدر باال رفته که حدود 5 برابر 
افزایش قیمت در این اقالم داریم. حال با توجه به همه این اظهارات 
 و آمارها باید پرس��ید دولت چگونه ش��عار حمایت از کشاورزان را 
سر می دهد و ادعا دارد که وضعیت آنها بهتر شده است؟ نگاهی به 
وضعیت کشاورزان که از زبان نمایندگان مجلس بیان شده نشان 
می دهد که بخش کشاورزی در کشور حال و روز مساعدی ندارد و  

واردات بی رویه   این روند را تسریع می کند. 

رشد کشاورزی؛  وعده ای مانند دیگر وعده ها

وعده  برای کشاورزان آب و نان نشد

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

تأسیس
7427 ش��ماره: 3088/الف91/103. آگهی تاس��یس شرکت فنی مهندسی تک ستاره 
آسمان ش��هر س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/20 تحت شماره 
48955 و شناس��ه مل��ی 10260672361 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1391/10/20 از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن 
به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: طراحی، مونتاژ، نصب و راه اندازی و 
خدمات پس از فروش انواع آسانس��ور و پله برقی و تأمین قطعات و مجموعه های 
اس��تاندارد، اجرا، نصب و راه اندازی، نقشه کشی و نقشه برداری، طراحی، انجام، 
خدمات مش��اوره و نظارت در کلیه پ��روژه های پیمانکاری عمرانی، س��اختمانی، 
کشاورزی، معدنی، صنعتی و فنی ابنیه و محوطه سازی، ترخیص کاال از گمرکات، 
حفظ و نگهداری فضای س��بز، تأمین نیروی انسانی موقت، ارائه خدمات تحقیقاتی 
و پژوهشی و مطالعاتی، در حوزه های مختلف علمی، خدمات مشاوره در رابطه با 
موضوع ش��رکت، خدمات تحقیق، خدمات پژوهش، تولید و توزیع و خرید و فروش 
و ص��ادرات و واردات، کلیه کاالهای مجاز بازرگان��ی، تحصیل وام و اعتبارات از 
بان��ک های داخلی و خارج��ی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، 
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت 
مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود. 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان فلسطین، مجتمع اشکان، 
واحد 2، کدپس��تی: 8146614136، تلفن: 09133278810. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با 
نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
536180337 م��ورخ 1391/09/19 نزد بانک تجارت ش��عبه خیابان حافظ پرداخت 
گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای س��ید محمد هادی فاطمی به 
س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای احمد یادگارنیا نائینی به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره. 3-5- آقای امیرحس��ین یادگارنیا نائینی به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقای امیرحسین یادگارنیا نائینی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور به امضای 
مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوب��ات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و عل��ی البدل: 8-1- 
آقای س��ید علیرضا موسوی موحد به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای سید بهنام 
سروری نژاد به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 17302 آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تأسیس
7428 ش��ماره: 3061/ال��ف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت بازرگان��ی تجارت 
گوهر اصفهان با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاری��خ 1391/10/19 تحت 

ش��ماره 48936 و شناس��ه ملی 10260672148 در این اداره به ثبت رس��یده و 
در تاریخ 1391/10/19 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ترابری و س��اختمان، اجرای 
کلیه پروژه های عمرانی اعم از راهس��ازی و نوسازی و بازسازی و انبوه سازی، 
طراحی و اجراء و تعمیرات و نگهداری تأسیس��ات مکانیکی، س��اختمان، نظارت و 
اجرای کلیه طرح های کش��اورزی، ارائه خدمات ش��هری اع��م از نظافت و فضای 
س��بز و باغبانی و محوطه سازی و احداث آبنما، آبیاری، تمیزکاری، رنگ آمیزی و 
زیباس��ازی معابر، انجام کلیه فعالیت ها در زمینه، تهیه، تولید، توزیع، پخش، بسته 
بن��دی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، واردات 
تکنول��وژی صنایع مادر، ترخیص کاال از گمرکات داخلی و حق العمل کاری، تأمین 
نیروی انس��انی موقت موردنیاز ش��رکت در س��طوح مختلف، اخذ وام و اعتبارات 
بانکی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی  اعتباری داخلی و خارجی فقط در راستای 
موضوع ش��رکت، انعقاد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی داخلی و بین 
المللی، ش��رکت در کلی��ه مناقصات، پیمان ها و مزای��دات دولتی و خصوصی، اعم 
از داخل��ی و بین المللی و به ط��ور کلی هر گونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع 
ش��رکت باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان امام خمینی- شهرک 
کوثر- مجتمع پزش��کی رازی- کدپس��تی 8195817337. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ری��ال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آق��ای هادی زارع 
نیا به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای فرج اله دباغی به س��مت نائب رئیس 

هیئ��ت مدیره. 3-5- آقای اکبر محمدی خونس��ارکی به س��مت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقای اکبر محمدی خونس��ارکی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 

گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت از 
قبیل چک- س��فته- بروات- قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل منفرداً 
همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

ابالغ
7460 ریاس��ت محترم دادگاه شعبه 24 حقوقی دادگستری اصفهان )اجرای احکام( 
احترامًا بازگش��ت به ابالغیه ش��ماره 352/90 ج/24 حسب دستور آن مقام محترم 
قضایی در اجرای قرار کارشناس��ی و برآورد قیمت اینجانب کارشناس منتخب از 
اتومبیل س��واری سمند ال ایکس برنگ س��فید روغنی مدل 1389 بشماره انتظامی 
576 ط 64- ایران 13 بشماره موتور 12489103166 و شماره شاسی 797409 در 
پارکینگ ش��رق واقع در خیابان ارغوانیه بازدید بعمل آمد. وضعیت ظاهری خوب، 
موت��ور گیربکس خوب، در اثر خوابیدن طوالنی باطری ش��ارژ نش��ده و فاقد بیمه 
معتبر می باشد. که با توجه به موقعیت ظاهری و فنی و در حال حاضر قیمت پایه 

آن 145/000/000 ریال )چهارده میلیون و پانصد هزار تومان( برآورد و تعیین می 
گردد. م الف/ 18559 شعبه 24 حقوقی اجرای احکام دادگستری اصفهان

 
تغییرات

7461 شماره: 7851 آگهی تغییرات در شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار 
س��پاهان )سهامی خاص( ثبت شده به ش��ماره 183 و با شناسه 102600046781. 
براب��ر صورت جلس��ات هیئت مدیره مورخ��ه پانزدهم آبان ماه س��ال یک هزار و 
س��یصد و نود و یک و مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و پنجم دی ماه سال 
یکهزار و س��یصد و نود و یک تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده به عمل آمده است. 
ماده س��ه و چهار اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح گردید: ماده سه اصالحی: 
آدرس ش��رکت از اصفهان کیلومتر هفتاد و پنج جاده اصفهان- تهران بعداز گردنه 
داس نرس��یده به روس��تای ونداده ش��هر اصفهان خیابان امام خمینی کوچه چهل 
و چهارم پالک هش��ت کدپس��تی 8189753641 تغییر یافت. م��اده چهار اصالحی: 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم بر 
ده میلیون س��هم ده هزار ریالی افزای��ش یافت و مورد تصویب قرار گرفت. م الف/ 

18579  نوروز- رئیس ثبت میمه
 

اخطار اجرایی
7462 ش��ماره: 1133/91 ش ح 14. به موجب رأی ش��ماره 1572 تاریخ 91/9/16 
حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیهم ورثه مرحوم حیدر کیان زاد: 1- محمد کیان زاد 2- منیژه پرچم 3- افس��انه 
4- فتانه 5- فرهاد 6- مهرداد همگی کیان زاد، ورثه نصرت کیان زاد: 7- منیژه 8- 

منیره 9- مریم 10- مهناز 11- محبوبه 12- مس��عود 13- محمد همگی پرچم 14- 
بدرالملوک سپاسی 15- زهرا سپاس��ی 16- غالمعلی سپاسی 17- محمد سپاسی 
18- بهجت خانم حقوق��ی اصفهانی 19- عفت خانم حقوقی اصفهانی 20- منوچهر 
ملکی 21- حجت اله عس��گری همگی مجهول الم��کان محکومند به: حضور در یکی 
از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال سند رس��می یک قطعه زمین به مساحت 352 متر 
)س��یصد و پنجاه و دو مت��ر( از پالک ثبتی 14915/133 بخ��ش 5 ثبت اصفهان به 
نسبت سهم االرث در حق محکوم له آقای حبیب احمدی نام پدر: حیدر نشانی محل 
اقامت: اصفهان 24 متری اول کوچه سعدی پالک 96. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 

معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ن��دارد صریحًا اعالم نماید. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7463 ش��ماره: 1130/91 ش ح 14. به موجب رأی ش��ماره 1573 تاریخ 91/9/16 
حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیهم ورثه مرحوم حیدر کیان زاد: 1- محمد کیان زاد 2- منیژه پرچم 3- افس��انه 
4- فتانه 5- فرهاد 6- مهرداد همگی کیان زاد، ورثه نصرت کیان زاد: 7- منیژه 8- 
منیره 9- مریم 10- مهناز 11- محبوبه 12- مس��عود 13- محمد همگی پرچم 14- 

بدرالملوک سپاسی 15- زهرا سپاس��ی 16- غالمعلی سپاسی 17- محمد سپاسی 
18- بهجت خانم حقوق��ی اصفهانی 19- عفت خانم حقوقی اصفهانی 20- منوچهر 
ملکی 21- حجت اله عسگری سفیددشتی همگی مجهول المکان محکومند به: حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک قطعه زمین به مساحت 176 متر 
)صد و هفتاد و شش متر( واقع در خیابان 24 متری دوم از پالک ثبتی 14915/133 
بخش 5 ثبت اصفهان به نس��بت س��هم االرث در حق محکوم له آقای بهمن خدامی 
بروجنی نام پدر: حمزه علی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ ش��یخ طوس��ی غربی 
کوچه ش��هید خدامی پالک 18. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7464 ش��ماره: 1132/91 ش ح 14. به موجب رأی ش��ماره 1574 تاریخ 91/9/16 
حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیهم ورثه مرحوم حیدر کیان زاد: 1- محمد کیان زاد 2- منیژه پرچم 3- افس��انه 
4- فتانه 5- فرهاد 6- مهرداد همگی کیان زاد، ورثه نصرت کیان زاد: 7- منیژه 8- 
منیره 9- مریم 10- مهناز 11- محبوبه 12- مس��عود 13- محمد همگی پرچم 14- 
بدرالملوک سپاسی 15- زهرا سپاس��ی 16- غالمعلی سپاسی 17- محمد سپاسی 
18- بهجت خانم حقوق��ی اصفهانی 19- عفت خانم حقوقی اصفهانی 20- منوچهر 
ملکی 21- حجت اله عس��گری همگی مجهول الم��کان محکومند به: حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 176 متر )صد و هفتاد و شش متر( زمین از 
پالک ثبتی 14915/133- ب 5 به نس��بت سهم االرث در حق محکوم له آقای یحیی 
حج اکبری نام پدر: عباس��علی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ شیخ طوسی شرقی 
کوچه ش��هید بهش��تی پالک 287. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7465 ش��ماره: 1131/91 ش ح 14. به موجب رأی ش��ماره 1598 تاریخ 91/9/19 
حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه��م ورثه حیدر کیان زاد: 1- محمد 2- افس��انه 3- فتان��ه 4- فرهاد 5- مهرداد 
کی��ان زاد و 6- منیژه پرچم، ورثه نصرت کی��ان زاد: 7- منیژه پرچم 8- منیره 9- 
مریم 10- مهناز 11- محبوبه 12- مسعود 13- محمد همگی پرچم 14- بدرالملوک 
سپاس��ی 15- زه��را 16- غالمعلی 17- محم��د همگی سپاس��ی 18- بهجت خانم 
حقوقی اصفهانی 19- عفت خان��م حقوقی اصفهانی 20- منوچهر ملکی 21- حجت 
اله عسگری سفیددشتی همگی مجهول المکان محکومند به: حضور در یکی از دفاتر 
اس��ناد رس��می و انتقال رس��می 176 متر از پالک ثبتی 14915/133 بخش 5 ثبت 
اصفهان به نس��بت س��هم االرث در حق محکوم له آقای رمضان محمدی فشارکی 
نام پدر: مرتضی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ پروین خ ش��یخ طوسی شرقی خ 
شهیدان اول کوچه شهید مهدیه 2 پالک 609. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

تأسیس مؤسسه
7468 شماره: 32421 خالصه تقاضانامه و اساسنامه انجمن خیرین کتابخانه ساز 
شهرس��تان خمینی ش��هر که در تاریخ 91/11/14 تحت شماره 209 و شناسه ملی 
14003197533 در این اداره به ثبت رسیده است و در همان تاریخ از لحاظ امضای 

ذیل ثبت و تکمیل گردیده است جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی 
از جراید کثیراالنتش��ارمحلی آگهی می شود. 1- موضوع انجمن: جلب مشارکت و 
بهره گیری از کمک های خیرین در جهت س��اخت و توس��عه کتابخانه های عمومی 
شهرس��تان و مابقی بش��رح ماده 9 اساس��نامه. 2- مرکز انجمن: خمینی ش��هر- 
چهارراه امام حسین- اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خمینی شهر، 3- مبدأ 
تش��کیل انجمن و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 4- سرمایه انجمن: مبلغ 
250/000/000 ریال که تمامًا توس��ط مؤسس��ین پرداخت و در اختیار انجمن قرار 
گرفته است. 5- مدیران و اشخاصی که از طرف انجمن دارای حق امضاء می باشند: 
آقایان حمید صمدی س��مت رئیس هیئت مدیره، محمدصادق حاجیان س��مت نائب 
رئیس، محمد پیمانی س��مت خزانه دار، محمدتقی ثنایی س��مت مدیرعامل، ابراهیم 
مالیی س��مت قائم مقام مدیرعامل، حس��ین رحیمی س��مت عضو، سید محمدباقر 
میرعنایتی س��مت عضو برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اهداف مالی و اسناد 
تعه��دآور انجمن با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای 
رئیس یا نائب رئیس و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. آقایان کریم عمادی و رضا 
عابدی به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 

شدند. رحیمی- رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
 

ابالغ
7470 شماره ابالغیه: 9110103640206417، شماره پرونده: 9009983640200774، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900795، خواهان شرکت عمران ش��هر جدید فوالدشهر 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده مرادحس��ین درویشی به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان زرین شهر نموده که جت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عموم��ی )حقوقی( دادگس��تری شهرس��تان لنجان )زرین ش��هر( واقع 
در زرین ش��هر ارجاع و به کالس��ه 9009983640200774 ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1392/1/22 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و در خواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 
 گردد. نجفی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

لنجان )زرین شهر(
 

دعوت
7471 شماره: 13472 آگهی دعوت موضوع ماده 3 آئین نامه قانون افراز و فروش 
امالک مش��اع. بدینوس��یله به اطالع آقای فرزاد مهتافر به شناس��نامه شماره 738 
تهران فرزند داود مالک پنجاه حبه و چهل و یک پنجاهم از هفتاد و دو حبه مش��اع 
قطعه زمین پالک شماره 283/6 واقع در دهستان سفلی اردستان مورد ثبت صفحه 
337 دفتر 251 امالک می رساند که آقای سعید زاقلی تجره فرزند محمدعلی مالک 
بیس��ت و یک حبه و هجده صدم مش��اع از هفتاد و دو حبه پالک مرقوم درخواست 
افراز سهمیه خودش را از پالک یاد شده نموده و اعالم داشته که از آدرس و محل 
س��کونت ش��ما اطالعی ندارد علیهذا طبق ماده 3 آئین نامه قان��ون افراز و فروش 
امالک مش��اع مصوب آذرماه 1357 بموجب این آگهی به شما ابالغ می گردد جهت 
افراز پالک یاد ش��ده در ساعت 9 صبح شنبه 1391/12/19 که تعیین وقت شده در 
محل حضور بهمرسانید. در غیر این صورت برابر مقررات اقدام و جز اعالم نظریه 
موضوع ماده 5 و 6 آئین نامه قانون مذکور آگهی دیگری منتش��ر نخواهد شد. این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتش��ر می گردد. 

م الف/ 346  فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
7320 بدینوس��یله اعالم می گردد آقایان 1- مجید تاجی زادگان 2- ناصر هاشمی 
بلداجی ش��کایتی علیه آقای علی ابوش��یخ مسعودی فرزند حس��ین دایر بر خیانت 
 در امان��ت و رباخ��واری مجه��ول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره
911252 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری این آگهی ب��ه منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف/ 17802 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرس��ی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
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نوبتی سه ماهه سوم اردستان
6754 ش��ماره: 12174 آگهی نوبتی س��ه ماهه سوم سال 1391 اردستان 

بخش 17 ثبت اصفهان. 
آگهی های بند الف:

مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
آن. امالک و رقبات واقع در اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان که تقاضای 
ثبت آن در س��ه ماهه سوم سال 1391 پذیرفته شده است برای دو مرتبه 
به فاصله یک ماه از هم منتشر و مهلت اعتراض به آن از تاریخ اولین نوبت 

انتشار به مدت سه ماه می باشد به شرح زیر آگهی می نماید:
دهستان سفلی

قریه کچومثقال به شماره پالک 75 اصلی و فرعی های زیر:
1427- خانم زهرا میرعابدینی کچومثقالی فرزند س��ید حس��ین ششدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 218/63 مترمربع.
علیه��ذا به موجب ماده 16 قانون ثبت و دیگر مواد قانونی مربوطه چنانچه 
کسی نسبت به امالک بند الف اعتراضی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت 
انتش��ار تا 90 روز و نسبت به امالک بند ب تا 30 روز پس از انتشار باید 
دادخواست واخواهی و اعتراض خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 
2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه مش��عر بر جری��ان دعوی را ظرف مدت 
مرقوم تس��لیم نماید؛ اعتراضات یا گواهی ط��رح دعوی که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر اس��ت و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و 
تبص��ره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ح��دود و حقوق ارتفاقی 
امالک فوق مستند به ماده 56 آئین نامه قانون ثبت در موقع تحدید حدود 
بررس��ی و در صورت مجل��س تحدید حدود قید خواهد ش��د و اعتراض 
صاحب��ان امالک و مجاورین نس��بت به آن تابع مف��اد قانون ثبت و ماده 
واح��ده تعیین تکلیف پرونده های معترضی مفقود ش��ده خواهد بود. این 

آگهی در روزنامه زاینده رود اصفهان درج و منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1

م الف/ 306            
فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

نوبتی سه ماهه سوم زواره )نوبت دوم(
6755 ش��ماره: 5889 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1391 ثبت اسناد و 

امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان.
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوطه، امالکی که در س��ه ماهه س��وم سال 1391 تقاضای ثبت آنها در 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می گردد:

دهستان گرمسیر
شهر زواره 16 اصلی و فرعی زیر:

4500- آقای حس��ین گلخنی فرزند رحمت ال��ه تمامت ده حبه و دو-هفتم 
حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ کارگاه آجرپزی که مساحت ششدانگ 

3990/40 مترمربع می باشد.
5369- خان��م رضوانه گنجی زاده زواره فرزند عبدالحس��ین شش��دانگ 

کوچه متروکه بمساحت 66 مترمربع.
3077- آق��ای غالمعلی گلی فرزند احمد و خانم مریم مؤذنی زواره فرزند 
علی تمامت نه حبه و ش��ش-هفتم حبه مفروز از 72 حبه شش��دانگ پالک 
مرق��وم بمس��احت 252/63 مترمربع ک��ه بصورت شش��دانگ یکبابخانه 

درآمده است بالمناصفه.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت چنانچه کس��ی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته 

باشد باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی که در ردیف 
)الف( می باش��د به مدت 90 روز و نس��بت به ردیف )ب( به مدت 30 روز 
دادخواست واخواهی خود را کتبًا به این اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 
2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ظرف مدت 
30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید. ضمنًا گواهی طرح دعوی که پ��س از انقضاء مهلت قانونی 
واصل شود بالاثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود و در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک 
و مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترض ثبت 

پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی نس��بت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت 
به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی و نسبت به ردیف )ب( فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1

م الف/ 303        
 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

نوبتی سه ماهه سوم میمه
6756 ش��ماره: 8114 آگهی نوبتی سه ماهه س��وم سال 1391 اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه
به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک و ماده 59 اصالحی آیین 
نامه مربوط امالکی که در س��ه ماهه سوم سال 1391 تقاضای ثبت آن ها 
پذیرفته ش��ده و همچنین ش��ماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیئت محترم نظارت آگهی آن ها باید تجدید ش��ود مربوط به حوزه ثبتی 

میمه را به شرح ذیل آگهی می نماید:
شماره فرعی از شماره 12 اصلی واقع در قریه رباط آغا کمال

300 آقای ماشااله جوشقان قالی فرزند فتح اله دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قطع��ه زمین مزروعی مش��هور چ��اه محمدیه به مس��احت 156162/80 

مترمربع
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در قریه ونداده

3993 آقای رضا حمزه ئی فرزند عباس��علی شش��دانگ یک باب خانه در 
کوی باال به مساحت 300 مترمربع

4035 خانم نجما تقوی فرزند حس��ن ششدانگ قطعه زمین در کوی باال به 
مساحت 300 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان
949 آق��ای قهرمان صالح فرزند بهرام نس��بت به 4 دانگ مش��اع و خانم 
محترم علی اکبری فرزند اس��کندر نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

قطعه زمین محصور در کوی پروند به مساحت 153/95 مترمربع
4744 آقای حسین محمودی فرزند علی اکبر و خانم زهرا ابراهیمی فرزند 
غضنف��ر بالمناصفه مش��اعًا شش��دانگ یک باب خان��ه در کوی مصال به 

مساحت 650/20 مترمربع
4746 آقای تقی خدادوس��ت فرزند حسن شش��دانگ قطعه زمین ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 147/60 مترمربع
4792 آقای قاس��م مشهدی فرزند حسن شش��دانگ قطعه زمین ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 300/07 مترمربع
4815 آقای علی رمضان پور فرزند عقیل شش��دانگ قطعه زمین محصور 

در کوی باال به مساحت 131/50 مترمربع
4818 آقای حم��زه محمودی فرزند علی اکبر و خان��م رقیه عبدلی فرزند 
حس��نقلی بالمناصفه مش��اعًا شش��دانگ یک باب خانه در کوی مصال به 

مساحت 912/52 مترمربع
شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در قریه حسن رباط

772 آقای حس��ن امیری فرزند امیر ششدانگ یک باب خانه در حسن 
رباط به مساحت 226 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قریه لوشاب
491 آقای حسین عربستانی فرزند محمدتقی ششدانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 2133/55 مترمربع
517 آقای حسن فصاحت فرزند اکبر ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب 

به مساحت 639/21 مترمربع
518 خانم جانی بیگم حبیبی فرزند حس��ین ششدانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 718/80 مترمربع
525 آقای رمضان شبانی فرزند علی ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب 

به مساحت 1850 مترمربع
526 آقای زین العابدین روزه دار فرزند باقر شش��دانگ یک باب خانه 

در ده لوشاب به مساحت 1341/12 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا

364 آقای مس��یح اله توکلی فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 
در کوی باغ طاهر به مساحت 442 مترمربع

365 آقای جمش��ید توکلی فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ 
طاهر به مساحت 762/70 مترمربع

366 آقای علی اکبر کریمی فرزند یوسف و خانم سمانه توکلی فرزند رضا 
بالمناصفه مش��اعًا شش��دانگ یک باب خانه در کوی باغ طاهر به مساحت 

1060 مترمربع
367 آقای حسین کریمی فرزند نوروز ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ 

طاهر به مساحت 485 مترمربع
376 آقایان بهرام و ابراهیم و رمضان زارعی فرزندان علی محمد بالسویه 

مش��اعًا شش��دانگ یک باب بوم کن در صحاری الی بید به مساحت 200 
مترمربع

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه کس��ی نسبت 
به امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته باش��د نسبت 
به آن هایی که تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ انتشار اولین نوبت 
این آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی )اعتراض( خود را 
تس��لیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد ضمنًا معترض بایستی از 
تاریخ تس��لیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید در صورتی که قبل از انتش��ار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد 
طرف دعوا بایس��تی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف 
م��دت مرقوم تس��لیم نماید اعتراضات یا گواهی ط��رح دعوی که بعد از 
انقض��ای مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر اس��ت و مطاب��ق ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 آیین 
نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و صورت مجلس 
تحدی��د قید و واخواه��ی صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد ش��د. 
این آگهی در دو نوبت و به فاصله )30( روز از تاریخ اولین نوبت انتشار 

در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1

م الف/ 16821                                     
نوروز- رئیس ثبت میمه

نوبتی سه ماهه سوم شهرضا
6826 آگهی نوبتی سه ماهه سوم س��ال1391- اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرضا
بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آیین نامه مربوط 
به امالکی که در س��ه ماهه س��وم س��ال 1391 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به 

شرح زیر آگهی می نماید:
شماره های فرعی از یک اصلی- ابنیه وامالک  شهرضا

ردیف الف(
1642 باقیمانده –اصغر صالحیان ش��هرضا فرزن��د محمد و زهرا عرفان 
فرزند اس��داله بالس��ویه :شش��دانگ قس��متی از یکباب خانه به مساحت 
107/90 مترمربع که پالک 4593 از آن مجزا شده وبه انضمام پالک 1645 

جمعا تشکیل یکبابخانه راداده است.
شماره های فرعی از دو اصلی-  مزرعه فضل آباد

11955- اسبی ناز طاهری جانبازلو فرزند گنجعلی : ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 153/70  متر مربع.

13480- افس��ر قرقانی زاده فرزند کتل : شش��دانگ یک باب خانه مجزی 
شده از 8800به مساحت 151/20  متر مربع.

13557-س��یاوش آقایان حس��ینی فرزند محمد رضا نس��بت به دودانگ 
وس��میه صالحی فرزند غضنفر نسبت به چهارد انگ از: ششدانگ قسمتی 
از ی��ک باب خانه محل کوچه متروکه به مس��احت 22/35 متر مربع که به 

انضمام ششدانگ پالک 13443 جمعا تشکیل یکبابخانه را داده است.
13566- محمود ناظم فرزند علی ومریم بیگم رهنمائی یحیی آبادی فرزند 
سید محمد تقی بالسویه : ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروز از 1404 

به مساحت 184/50 متر مربع
شماره های فرعی از سه  اصلی-  مزرعه موغان

1078- مس��عود طاوس��ی فرزند محمد حسن نس��بت به 52 حبه مشاع و 
عصمت طاوس��ی فرزند عبدالعلی نس��بت به 20 حبه مش��اع: ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت235/60 متر مربع 
2183- مجید صادقیان فرزند جمشید: ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از 

پالکهای 490 و 489 به مساحت234/80 متر مربع.
شماره های فرعی از چهار   اصلی-  مزرعه برزوک آباد

2333- ف��ردوس صداقت ن��ژاد فرزند راه علی:شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت198/43  مترمربع.

2477- حبی��ب ال��ه ظهرابی فرزند فضل اله : شش��دانگ یکب��اب خانه به 
مساحت234/70 مترمربع.

2537 – ابوالقاس��م عس��کریان خوب فرزند زالل : ششدانگ یکباب خانه 
مفروز از 1083 به مساحت 150 مترمربع.

2540 – محمود صانعی نژاد فرزند عزت اله : ششدانگ یکباب خانه مجزی 
شده از 1584 به مساحت140/40 مترمربع.

2541 – رمضان پیکری فرزند محمد حس��ین : ششدانگ یک قطعه زمین 

جای پی کنی شده به مساحت160/40 مترمربع.
2542 – ای��ران تق��ی زاده فرزن��د عبدالغنی : شش��دانگ یکب��اب خانه به 

مساحت94/60 مترمربع.
شماره های فرعی از 23 اصلی-  مزرعه سود آباد

2436 – کرمعلی حیدر پور ش��هرضا  فرزند غالمرضا:ششدانگ یک قطعه 
زمین جای پی کنی شده مفروز از163 به مساحت 200 مترمربع

2440 – مهدی عموهادی فرزند رضا قلی : شش��دانگ قسمتی از یک قطعه 
زمین محل راه متروکه به مس��احت10/30 مترمربع که به انضمام قسمتی 
از پالک های 408 و 1265 جمعا تش��کیل یک قطعه زمین محصور را داده 

است. 
شماره های فرعی از 50  اصلی-  مزرعه  اله  آباد

39 – س��ید مجتبی نوابی فرزند س��ید مرتضی وزهرا کارگر فرزند حجت 
اله بالس��ویه : تمامت یکصدوهجده – یکهزارم س��هم مش��اع از 50 سهم 

ششدانگ قطعه ملک.
2299 – حمیده آقاس��ی شهرضا فرزند حس��ینعلی :ششدانگ قسمتی از 
یکباب خانه احداثی بر روی جوی متروکه که به انضمام شش��دانگ پالک 
993 جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است به مساحت 31/71  مترمربع.

2306 – محسن صادق فرزند صادق : ششدانگ یک قطعه زمین مفروز از 
195 به مساحت199/50 مترمربع.

2308 – حمیدرضا حفاری فرزند علیرضا : شش��دانگ یکباب خانه مفروز 
از 241 به مساحت202/80 مترمربع.

2309 – مسعود صدری پور شهرضائی فرزند رضا : ششدانگ یک قطعه 
زمین نیمه محصور که قباًل قس��متی از پالک 49 بوده اس��ت به مس��احت 

309 مترمربع.
2310 – جعفر قلی یوس��فی فرزند رضا و زهرا آقاس��ی ش��هرضا فرزند 
عباس��علی : ششدانگ یکباب س��اختمان نیمه تمام مجزی شده از 208 به 

مساحت190/75 مترمربع.
شماره های فرعی از 176 اصلی-  اسالم  آباد

562 باقیمان��ده – مهن��از فرهمندی دندلو فرزند امیر فرج : شش��دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت120/40 مترمربع که پالکهای 870و871و949ازآن 

مجزی گردیده است..
691 – محمد صالحی فرزند بهبود علی  : ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

247/15 مترمربع.
946 – زالی شیری فرزند بهمن یار : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

312/45 مترمربع.
947 – مرضیه ش��یری فرزند زالی  : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  

203/30 مترمربع.
948 – خدیجه اس��فندیاری فرزند شکراله : شش��دانگ یک قطعه زمین به 

مساحت199/50 مترمربع.
949 – کوکب صفری فرزند س��لیمان : ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

مجزی شده از 562 به مساحت119/40 مترمربع.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داش��ته باشد باید از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف های 
ال��ف وب ظرف مدت 90 روز ونس��بت به آنهائی که طب��ق آراء هیات 
نظارت ثبت دفاتر مربوطه ش��ده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را به ای��ن اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده 
واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترض��ی ثبت ،معترض می 
بایس��ت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این اداره 
تس��لیم نماید درصورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوائی اقامه ش��ده 
باش��د طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مش��عر بر جریان دعوا ظرف 
م��دت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد از مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 
17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورتمجلس قید وواخواهی 
صاحبان امالک ومجاورین نس��بت به حدود و حق��وق ارتفاقی مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت پذیرفته خواهد ش��د.این آگهی نسبت به ردیف های 
ال��ف وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونس��بت ب��ه ردیف ج فقط یک 
نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روز نامه زاینده رودچاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:91/11/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم:91/12/01

م الف/ 304     
میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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تحدید حدود اختصاصی
5952 ش��ماره: 11886 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب طویله و اطاق فوقانی و 
حصار جلو آن بشماره پالک 1913- فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 
10 ح��وزه ثبتی نطنز بنام خانم بتول صمدی چیم��ه فرزند رضا و غیره در جریان 
ثبت می باشد بعلت عدم توانایی مالک در معرفی حدود ملک در آگهی قبلی بایستی 

تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای نامبرده 
شروع تحدی��د حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1392/1/24 در محل 

و بعم��ل خواهد آم��د. لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم 
رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 316 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
7402 ش��ماره: 13236 آگهی تأسیس شرکت س��اختمانی خانه گستر اردستان با 

مسئولیت محدود. خالصه تقاضانامه و اساسنامه و شرکت نامه شرکت ساختمانی 
خانه گستر اردس��تان با مس��ئولیت محدود که در تاریخ 1391/10/2 تحت شماره 
834 با شناس��نامه مل��ی 14003114646 در این اداره به ثبت رس��یده جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��می کش��ور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان به ش��رح 
ذیل آگهی می ش��ود. و از لحاظ امضاء 91/11/16 تکمیل شد. 1- نام و نوع شرکت: 
س��اختمانی خانه گستر اردستان با مس��ئولیت محدود. 2- موضوع شرکت: اجرای 
عملیات س��اختمانی، تأسیس��ات برق و مکانیکی، راه سازی، نقشه برداری و تفکیک 
اراضی، ارائه خدمات مهندسی و طراحی و محاسبه و نظارت تهیه و تولید و توزیع 
مصالح و محصوالت مختلف س��اختمانی، تولید قطعات بتنی ش��امل تیرچه و بلوک 
ج��دول گذاری و قطعات پیش س��اخته و فعالیت در ام��ر واردات و صادرات کاالی 
س��اختمانی خرید مس��کن و زمین و فروش آنها. 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود، 4- آدرس محل ش��رکت: اردس��تان خیابان امام خمینی )ره( میدان 
نماز روبروی س��وپر مواد غذایی پاژنگ، 5- مدیر و صاحبان ش��رکت: آقای محمد 

کچوئی زاده به س��مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کچوئی زاده به 
س��مت نائب رئیس، سمیه آجدانیان به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود 
انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، 
پرداخت قراردادها و عقود اس��المی با امضاء مدیرعامل با مهر ش��رکت و همراه با 

ز مهر ش��رکت معتبر می باشد. 6- سرمایه شرکت: 10 میلیون ریال است ک�ه   ا 
طرف ش��رکاء پرداخت و در اختیار مدیرعامل می باشد. م الف/ 341  فدایی- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تغییرات
7418 ش��ماره: 12894 آگهی تغییرات ش��رکت مس��افربری پیک صبا اردستان به 
ش��ماره ثبت 105 و شناسه ملی 10260029561. به اس��تناد صورتجلسات مجمع 
عموم��ی به طور ع��ادی و هیئت مدیره مورخه 91/10/25 که ذیل مرقومه ش��ماره 
26934/21 به تأیید اداره محترم کل حمل و نقل پایانه های اس��تان اصفهان رس��ید 
تغییرات��ی به ش��رح ذیل بعمل آم��د. 1- آقای علیرض��ا زمانی فر فرزن��د نصراله 
کدملی 1189332400 و کدپس��تی 8381977331 و خانم فریبا نورچش��می فرزند 

ل��ه حس��ین کدمل��ی 1189335158 و کدپس��تی 838187733 و آق��ای هدای��ت  ا
حس��ینی فرزند محمد کدملی 1189289258 و کدپس��تی 83819965663 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره ش��رکت برای مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند و هدایت اله 
حس��ینی به س��مت رئیس هیئت مدیره و فریبا نورچشمی به س��مت نائب رئیس و 
علی زمانی فر به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال و کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور ش��رکت با امضاء مش��ترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. 2- آقای جمش��ید زمانی ف��ر فرزند نصراله کدملی 
1189309841 و کدپستی 8381864351 به سمت بازرس اصلی و محمد نورچشمی 
فرزند حسین کدملی 1189324466 کدپس��تی 8381975513 به سمت بازرس علی 
البدل ش��رکت برای مدت یک سال انتخاب ش��دند. 3- روزنامه کثیراالنتشار زاینده 
رود جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب شد. 4- ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به سال 90 مورد تصویب قرار گرفت. م الف/ 330 فدایی- رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان

تأسیس
7425 ش��ماره: 3047/ال��ف 91/103 آگه��ی تأس��یس ش��رکت ارتباطات گس��تر 
مرصع با مس��ئولیت محدود. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1391/10/18 تحت ش��ماره 
48846 و شناس��ه مل��ی 10260672036 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1391/10/18 از لح��اظ امض��اء ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه ش��رکتنامه 
آن ب��ه ش��رح زیر جه��ت اطالع عم��وم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- 
 موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالی��ت های بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات، 
خری��د و فروش، تولی��د، تهیه و توزی��ع کلیه کااله��ای مجاز بازرگان��ی، اخذ وام 
و تس��هیالت از بانک های دولت��ی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام 
کلی��ه امور مربوط ب��ه ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصی و دولتی، مش��ارکت و س��رمایه گذاری در شرکت های دولتی 
و خصوص��ی، اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولت��ی و خصوصی، انجام 
ام��ور خدمات��ی از قبیل طراحی، نظ��ارت و اج��را در زمینه امور س��اختمانی، راه 
س��ازی و طراحی و اجرای فضای س��بز. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت 
 نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان 
امام خمینی ورودی خانه اصفهان جنب مس��جد ش��هدا کدپس��تی: 8194634843. 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای مصطفی رئیسی نافچی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم سپیده 
رئیس��ی به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- خانم سپیده رئیسی به سمت مدیر عامل 
به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف/ 17350 آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7426 ش��ماره: 3108/الف 91/103 آگهی تأس��یس شرکت سهند س��پاهان آراد با 
مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاری��خ 1391/10/21 تحت ش��ماره 48972 و 
شناس��ه ملی 10260672528 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/10/21 

از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: خرید و 
فروش- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- عقد قرارداد و مشارکت 
با کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی- ش��رکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی- اخذ و اعطای شعب و نمایندگی در سراسر کشور- اخذ وام و تسهیالت 
از کلی��ه بانکهای دولتی و خصوصی جهت اهداف ش��رکت وب��ه طور کلی هر گونه 
اموری که با موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان 
امام خمینی دهنو- کوی بوتان- بن بس��ت ش��هید رجبی- کدپستی: 8189146487. 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای هادی مس��لمی دهنوی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای هادی 
مسلمی دهنوی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اس��ناد و اوراق مالی شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

اخطار اجرایی
7459 ش��ماره: 744/91 ش ح 45 به موجب رأی ش��ماره 1104 تاریخ 91/7/8 حوزه 
45 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه میر 
جبار هدی طالب قش��القی مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه اسناد 
رس��می و انتقال سند خودرو وانت نیسان بشماره 144632/91 و مبلغ 134/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له منوچهر خیام نش��انی محل اقامت: اصفهان خ 
نظر کوچه سیچان پالک 66. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان  به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

کاظمی در تمرینات ذوب آهن 
پس از دیدار هفته بیست وشش��م لیگ برتر فوتبال تیم های ذوب آهن و 
مس کرمان که با شکست تیم اصفهانی همراه بود، فرهاد کاظمی سرمربی 

ذوب آهن از مسئولیت خود استعفا کرد. 
در نخستین تمرین تیم ذوب آهن پس از دیدار با تیم مس کرمان، فرهاد 
کاظمی غیبت داشت و در جلسه هیأت مدیره حضور پیدا کرد. با این حال، 
پس از رأی هیأت مدیره برای ادامه فعالیت کاظمی، قرار است این مربی 

دوباره در تمرینات تیم ذوب آهن حاضر شود. 

 ماهان اواسط اسفندماه 
به کویت می رود

براساس برنامه ریزی قبلی، قرار بود مسابقات واترپلو جام باشگاه های آسیا 
پنجم اسفندماه به میزبانی کویت برگزار شود. 

با توجه به فاصله کوتاه اتمام لیگ برتر و مس��ابقات آس��یایی، دو باشگاه 
فوالد ماهان و نفت و گاز امیدیه به عنوان نمایندگان ایران از فدراسیون 
درخواست کردند تا از فدراسیون آسیایی درخواست به تأخیر افتادن این 
مسابقات را داشته باشد. در پی درخواست فدراسیون شنای کشورمان، 
مقرر شده کنفدراسیون شنای آسیا با تعویق دو هفته ای این رقابت ها را 
برگزار کند.  این رقابت ها از تاریخ 19 تا 23 اس��فندماه به میزبانی کشور 
کویت برگزار می شود و دو تیم ماهان و نفت امیدیه، نمایندگان کشورمان 

در دهمین دوره رقابت های جام باشگاه های آسیا هستند.

 گیتی پسند تالفی شکست 
ملی حفاری را سر گاز درمی آورد

هفته بیست و س��وم لیگ برتر فوتس��ال امروز برگزار می ش��ود و رقابت 
قهرمانی بین دو تیم مدعی با اختالف کم دنبال می شود.  

تیم  رده دومی گیتی پسند در این هفته به دیدار تیم رده دوازدهمی گاز 
خوزستان می رود تا با بردی پر گل در این مسابقه، برای دیدارهای آینده 
امیدوار شود. شاگردان علیرضا افضل هفته گذشته فرصت مغتنمی را برای 
صدرنشینی از دس��ت داده و برابر ملی حفاری شکست تلخی را متحمل 
شدند، از این رو باید در هفته های آینده باز هم منتظر لغزش صبا بمانند، 
به ویژه در این هفته که صبا با ملی حف��اری دیدار می کند. تیم اصفهانی 
می تواند باز هم امیدوار باشد که دس��ت تقدیر به گونه ای رقم خورد که 
قهرمانی این تیم را در لیگ برتر رقم بزند، به شرط این که این تیم موقعیت 

به دست آمده را به سادگی از دست ندهد.

خوروش: با توهین به بازیکنان و 
مربیان مخالفم

رسول خوروش پس از شکست یک بر صفر سپاهان برابر پرسپولیس گفت: 
در مورد داوری بازی صحبت نمی کنم. 

وی ادامه داد: تا کارشناسان داوری راجع به صحنه های این بازی و بازی 
گذشته ما برابر راه آهن صحبتی نکنند ما هیچ اعتراضی نداریم. سرپرست 
تیم س��پاهان گفت: با تمام توهین هایی ک��ه به هر بازیک��ن و مربی در 

استادیوم ها می شود مخالف هستم و آن را تقبیح می کنم.

 پروین: باید چهار گل دیگر 
به سپاهان می زدیم

فوتبال همین است، قابل پیش بینی نیست. پرسپولیس یک گل زد، چهار 
گل هم نزد. خود سپاهانی ها هم به این موضوع شهادت دادند. 

بچه ها فعل خواستن را خوب صرف کردند و هیچ کس برای خودش بازی 
نکرد. همه برای تیم بازی کردند.

شکایت سپاهان از بنگر
 مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: باشگاه سپاهان به دلیل حرکت زشت 
محسن بنگر در بازی سپاهان - پرسپولیس  نسبت به هواداران این تیم، 
از او به کمیته انضباطی شکایت می کند. این حرکت، حرکت خوبی نبود .

تا آخرین روز برای قهرمانی 
می جنگیم 

احمد جمشیدیان/ هافبک سپاهان  
من به تیم پرسپولیس تبریک می گویم، آنها خوب بازی کردند و مزد 
بازی خوب شان را گرفتند. هرچند ما هم بازی خوبی را ارایه 
دادیم و اختالف یک گل این مسأله را تأیید می کند. ما 
اگر 50 درصد خودمان هم بودیم در این 
دیدار پیروز می ش��دیم. متأسفانه 
اعت��راض ب��ه داوری زیاد ش��ده و 
همین مسأله موجب ایجاد حساسیت شده است. البته 
مقداری از این مسائل مربوط به هیجانات بازی است و 
در یک لحظه همه چیز تمام می شود. ما دو بازی رو در 
رو برابر استقالل و تراکتور داریم که من فکر می کنم 
بازی های بسیار تعیین کننده ای هستند و من به شما 
قول می دهم تیم ما تا انتهای فص��ل از مدعیان لیگ 

باشد و تا آخرین روز برای آن بجنگد.

6
ذوب آهن، سوم هم نشد

با برگزاری دیدار رده بندی لیگ دسته یک هندبال باشگاه های کشور، پرونده این دوره از رقابت ها بسته شد. 
دو تیم ذوب آهن و نفت و گاز گچساران برای مشخص شدن تکلیف تیم های سوم و چهارم مسابقات، در این 
شهر به مصاف یکدیگر رفتند. درنهایت این میزبان بود که به برتری رسید و ذوب آهن به چهارمی بسنده کرد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 983 |  سه شنبه  1 اسفند1391 | 8  ربیع الثانی 1434

قطر، میزبان رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا 
قطر، میزبان رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان 2013 آس��یا 
شد. طی چند سال گذش��ته تیم های ایران هیچ گاه در رقابت های 
قهرمانی آسیا به دالیل مختلف شرکت نکرده و احتمال عدم حضور 

ملی پوشان نوجوان و جوان ایرانی در این رقابت ها هم زیاد است.

گذرنامه بیولوژیکی در جام جهانی 
فدراسیون بین المللی فوتبال در جریان جام جهانی 
2014 برای مبارزه با دوپینگ از گذرنامه بیولوژیکی 
اس��تفاده می کند. در این گذرنامه تغییراتی که در 

خون بازیکنان به وجود می آید، ثبت می شود.

تقلید ناشیانه از یورگن کلینزمن 
یک بازیکن آماتور فوتبال که قصد داش��ت خوشحالی 
پ��س از گل یورگ��ن کلینزم��ن را تقلی��د کن��د، ب��ا 
آسیب دیدگی شدید روبه رو شد. پزشکان دنیس سؤالس  

می ترسند که او دیگر نتواند راه برود و قطع نخاع شود.
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 تالش برای حضور 
نویدکیا در تیم ملی

 بی پولی فدراسیون 
و فرار  مربیان

مهاجم س��پاهان می گوید، او از نکونام خواس��ته تا با نویدکیا برای حضور 
در تیم ملی صحبت ش��ود. محمدرضا خلعتبری درخصوص دیدار تیمش 
برابر پرس��پولیس گفت: فوتبال زیبایی را هر دو تیم به نمایش گذاشتند و 
پرسپولیس��ی ها از ما در این دیدار بهتر بودند. این روز، روز ما نبود و من به 
پرسپولیسی ها تبریک می گویم. به هر حال این هم از زیبایی های فوتبال 
است. او در ادامه در پاسخ به این که آیا تیمش از کورس قهرمانی عقب افتاده 
گفت: قبول ندارم، بازی های زیادی باقی مان��ده و مطمئنا ما این امتیاز را 
جبران خواهیم کرد. خلعتبری در پاسخ به صحبت هایی مبنی بر بازگشت 
نویدکیا بنا به درخواست نکونام، گفت: نه این گونه نیست، من با جواد نکونام 
صحبت کردم و به او گفتم اگر به محرم بگوید می آید، چرا که فکر می کنم 

اگر نویدکیا در تیم ملی حضور داشته باشد به ما بسیار کمک می کند.

بهار گذشته خبر اس��تعفای ایمیلی میک مک درموت از حضور در تیم ملی 
ایران و کوچ به قطر، تیم ملی ایران را شوکه کرد و حاال در کمتر از 9 ماه باروت 
کاوبرگ هم استعفا داد و احتماال مثل َسلَفش راهی برای بازگشت به تیم ایران 
نخواهد داشت. با این حال اگر درموت به خاطر پیشنهاد چرب قطری ها حاضر 
ش��د از افتخار حضور در تیم ملی ایران بگذرد، باروت کاوبرگ از سر ناچاری 
مجبور به این تصمیم شد. او از مرداد گذشته که به ایران آمد، مشکالت زیادی 
بر س��ر دریافت حق و حقوقش پیدا کرد و نتوانست به خاطر تنگناهای مالی 
فدراسیون فوتبال ایران پولش را دریافت کند. همین مشکالت مالی نکته ای 
است که در استعفانامه باروت عنوان شده و همین موضوع تنها مسأله ای است 
که باعث شده در ماه های مهم پیش روی فوتبال ایران، دست تیم ملی با رفتن 

باروت در پوست گردو بماند. 

 روزهای آغازی��ن هفته ج��اری برای 
گروه 
ورزش��ی های اصفهان روزهای خوبی ورزش

نبود؛ چرا که اهالی ورزش اس��تان در 
ادامه جاری شدن فرهنگ  نادرس��ت »بگم بگم« از چند سال 
اخیر در کش��ور، ترجیح دادند به جای حل مس��ائل در فضای 
منطق و آرامش، ازهم بگویند و این » گفتن« ها را به رسانه ها 

بیاورند. 

دست بر قضا این بار دعوا بر سر ورزشگاه نصر بود؛ جایی که قرار 
است به صورت تعاونی اداره شود، ولی عدم شفافیت اوضاع مالی 
آن را با چالش های زیادی روبه رو کرده و کمتر کسی می داند 
حق با کیست؟ سهامدارانی که ساالنه مبلغ بسیار اندکی سهام 
می گیرند؟ یا مدیری که مدیر باالدستی خود را به پشتوانه ای 
س��نتی در اصفهان با جمله »من چهار مدیر کل عوض کردم« 
تهدید می کند، یا مدیرکلی که در ابتدای تصمیم های بزرگش 

در کرسی ورزش و جوانان اصفهان با مقاومت های عجیبی روبه 
رو می شود و نماینده دولت است؟

 روزنامه زاینده رود در ش��ماره قبل خود با درج مطلبی با تیتر
» سود ورزش��گاه نصر قرار اس��ت به جیب چه کسانی برود؟« 
تالش کرد فض��ای مخ��دوش و دود آلود این ماج��را را قدری 
 شفاف کند. این تالش البته برخی واکنش ها را از سوی مردان 
 ورزش��ی اندیش خیابان مش��تاق در پی داش��ت که در ادامه 

می خوانید: 
- اداره کل ورزش و جوان��ان ب��ا ه��ر گون��ه ران��ت پ��روری و 

پدرخواندگی در ورزش استان مبارزه می کند.
- هدف اصلی ای��ن اداره کل به عنوان بخش��ی از بدنه ورزش 

استان و کشور احیا و پیاده سازی اصل 44 دولت است.
 - اداره کل ورزش و جوانان طبق قانون باید اداره کردن اماکن 
تحت اختیارش را به هیأت های ورزشی بسپارد تا دلسوزانه تر 

و حرفه ای تربه امر ورزش بپردازند. 
- این اداره درخصوص انتصاب نیروی جدید برای پست ورزش 
شهرستان اصفهان همچنان بر گزینه  خود اصرار دارد و مراحل 

را از طریق مراجع قانونی و مجاری ذیصالح پیگیری می کند.
- هر گونه تصمیم گیری اتخاذ ش��ده در این اداره صرفا جهت 
ارتقا و اعتالی ورزش اس��تان بوده که ش��امل ورزش��کاران و 
سهامداران و مردم استان می شود و با جنجال و فرافکنی، امکان 

دور زدن قانون وجود ندارد. 

باالخره جواهری به شرکت تعاونی پاسخ داد

جلوی رانت بازی و پدرخوانده پروری را می گیرم 

بازی قرم��ز و زرد فوتبال ای��ران در ش��رایطی آغاز 
 ش��د که هنوز هم اتفاقات بازی رفت دو تیم س��وژه 
رس��انه ه��ا ب��ود و ع��ادل فردوس��ی پ��ور ه��م در 
 طول گزارش��ش باره��ا با طعن��ه و کنای��ه ماجرای 
آب معدنی های بازی رفت را ی��ادآوری کرد. غیبت 
چند مهره اصلی و تأثیر گذار پرسپولیسی ها فرصت 
کافی را در اختیار کرانچار قرار داده بود تا با استفاده از 
یک ترکیب مناسب و شاید هم با تجربه، توان مقاومت 
در ورزش��گاه آزادی آن هم در مقابل پرس��پولیس 
و تماش��اگرانش را داشته باش��د اما اشتباه سرمربی 
سپاهان در بازی گرفتن همزمان از سوشاک و جهان 
عالیان در سمت راست خط دفاعی تیمش که برای 
اولین بار بازی ک��ردن در ورزش��گاه آزادی را تجربه 

می کردند و نیمکت نشینی بی دلیل علی احمدی، 
باعث شد تا بازیکنان پرسپولیس در طول نیمه اول 
بارها و بارها از سمت راس��ت خط دفاعی سپاهان به 
روی دروازه گردان خطر ایجاد کنند که با درخشش 
دروازه بان سپاهان و شاید هم خوش شانسی بر روی 
 ضربه به تیر خورده پروویچ، این موقعیت ها به هدف 

ننشست.
پی��روزی پ��ر گل اس��تقالل و ب��رد خ��ارج از خانه 
تراکتورس��ازی به عنوان رقیبان مستقیم سپاهان، 
استرس��ی ناخواس��ته را به بازیکنان س��پاهان وارد 
کرده بود که برای باقی مان��دن در کورس قهرمانی 
حتما باید به سه امتیاز این مسابقه می رسیدند، اما 
پرسپولیس هم برخالف بازی های قبلی خودش که 

تیمی معمولی و بی انگیزه نش��ان داده بود، در بازی 
با س��پاهان از همان دقایق ابتدایی به گونه ای حمله 
 کرد که به نظر می رسید قرمزها برای کمک به امیر
قلعه نویی و استقالل دست یاری با یکدیگر داده اند.

کرانچار همین چند روز قبل با اس��تفاده از سیستم 
ضد حمله در مقابل راه آهن پیروز شده بود و این بار 
هم ترکیبش را به صورتی به میدان فرستاده بود که 
سرعت س��وکای و خلعتبری در کنار یکدیگر بتواند 
بنگر و سید جالل حس��ینی را مغلوب کند که برای 
دقایقی به نتیجه هم رس��ید و اگر خلعتبری بر روی 
ریباند شوت جواهیر سوکای کمی با دقت بیشتری 
عمل می کرد، شاید دروازه نیلسون برزیلی در همان 

نیمه اول باز شده بود.

اشتباه کرانچار در مهره چینی
کرانچار هرچن��د که خیلی دیر متوجه اش��تباهش 
ش��د، اما تعویض جهان عالیان ک��م تجربه و حضور 
احم��دی از آغ��از نیم��ه دوم ت��ا حدودی ش��رایط 
دفاع��ی س��پاهان را بهبود بخش��ید و ت��ا زمانی که 
 سوش��اک از زمی��ن اخ��راج نش��ده ب��ود، تقریب��اً 
می توان گفت که س��پاهان پا به پای پرس��پولیس 
بازی متعادل��ی را ارای��ه م��ی داد، اما اش��تباه داور 
مس��ابقه در گرفتن خطای عجیب و غریب سوشاک 
بر روی ن��وروزی و اخ��راج مدافع س��پاهان، باعث 
ش��د ش��اگردان کرانچار ناخودآگاه رو به انجام یک 
بازی بس��ته و دفاعی بیاورند و تعوی��ض ایران نژاد با 
سوکای هم تقریباً دست س��پاهان را در خط حمله 
 خالی کرد ت��ا خلعتبری تنه��ا در مقاب��ل مدافعان 
ب��ا تجرب��ه پرس��پولیس کاری ب��رای انج��ام دادن 
نداش��ته باش��د. اش��تباهات حق وردی در جریان 
مس��ابقه به خصوص بر روی اخراج سوش��اک، همه 
را به ش��ک انداخت که ش��اید این بار داور مس��ابقه 
به ج��ای بازیکنان آب معدنی مش��کوک نوش��یده 
 که ای��ن طور با س��وت های ب��ی موردش ه��م آمار

کارت های زرد و قرمز بازی را باال برد و هم به دنبال 
بستن دست های سپاهان در مقابل پرسپولیس بود. 

بازی خوانی گل محمدی
ضعیف ترین بازی س��پاهان در مقابل پرس��پولیس 
در طی س��ال های گذش��ته در حالی در تاریخ ثبت 
ش��د که انتظ��ار بیش��تری از بازیکنانی مث��ل امید 
ابراهیمی و احس��ان حاج صفی داش��تیم تا ش��اید 
با اس��تفاده از انگی��زه و تجربه باالیش��ان، نیروهای 
هجومی پرس��پولیس را از کار بیندازند که متأسفانه 
این گونه نش��د. البته نبای��د از ب��ازی خوانی یحیی 
گل محمدی هم گذش��ت ک��ه با ش��ناخت کافی از 
ح��رکات مح��رم نویدکی��ا در میان��ه می��دان، دو 
هافبک دفاعی مث��ل نق��ی زاده و حقیقی جنگنده 
 را در مقابل کاپیتان س��پاهان ق��رار داد تا پاس های 
تو در محرم به مهاجمان تیمش نرس��د. هماهنگی 
پ��والدی و پروویچ در س��مت چپ پرس��پولیس و 
 قدرت س��رزنی قاضی در خط حمله، باعث ش��د تا 
پرسپولیسی ها به دنبال اس��تفاده از توپ های بلند 
و ضربات س��ر باش��ند که همین طور هم ش��د و در 

نهایت ب��ر روی یک��ی از همین توپ ه��ا رکورد گل 
نخوردن گردان و س��پاهان شکسته ش��د. شاید اگر 
کرانچار کمی س��نجیده تر عمل می کرد و حس��ن 
جعفری را برای استفاده از آن س��رعت ذاتی اش به 
زمین می فرستاد، هافبک های کناری پرسپولیس 
 این طور راحت ب��ر روی دروازه گ��ردان خطر ایجاد

 نمی کردند و فضای خالی پشت سر ماهینی همیشه  
در حال نفوذ هم بهترین مکان ب��رای ضربه زدن به 
پرس��پولیس بود که فقط یک بار س��وکای در اوایل 
 نیمه دوم از آن استفاده کرد و توپش را به تیر دروازه 

 پرسپولیس��ی ه��ا کوبی��د. ب��ازی ضعی��ف بولکو و 
به خصوص اشتباهش برای گل پرسپولیس و در کنار 
آن عدم اس��تفاده از مهاجمی مثل محمد غالمی، از 
دیگر نکات قابل توجه ترکیب س��پاهان بود که باید 
دید کرانچار در آین��ده چگونه این اش��تباهاتش را 

جبران می کند.
گل محمدی با رس��یدن به س��ه امتیاز این مسابقه، 
بازهم به رتبه شش��م جدول لیگ بازگشت تا شاید 
برای مدتی هرچند کوت��اه دل هواداران تیمش را به 
دس��ت بیاورد و کرانچار با این شکس��ت- که اولین 
باخت سرمربی کروات سپاهان در مقابل تیم سابقش 
بود- فاصله اش با اس��تقالل در صدر جدول به پنج 
امتیاز رسید تا زردها مجبور باشند برای رسیدن به 
پنجمین قهرمانی لیگ برتری خودشان در بازی های 
مستقیم آینده با تراکتورسازی و استقالل با دست پر 

از زمین خارج شوند.

تاریخ تکرار  شد

وقتی داورآب معدنی خورده بود!

بازهم سرنوشت سه امتیاز بازی پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی به ثانیه های پایانی کشیده شد تا اشتباه مدافعان  مسعود 
سپاهان در دفع توپ فرصت را در اختیار هادی نوروزی قرار دهد و کاپیتان پرسپولیس هم با ضربه ای دقیق، امتیاز کامل این افشاری

بازی حساس را تقدیم یحیی گل محمدی کند. این گل باعث شد تا سپاهان بعد از مدت ها در مقابل پرسپولیس تن به شکست 
دهد وکرانچار هم با قبول این شکست، برای رسیدن به استقالل در صدر جدول چشم به هشت هفته باقیمانده لیگ دوازدهم داشته باشد.

پیروزی پر گل استقالل و برد 
خارج از خانه تراکتورس�ازی 
ب�ه عن�وان رقیبان مس�تقیم 
سپاهان، استرسی ناخواسته 
را ب�ه بازیکنان س�پاهان وارد 
کرده بود که برای باقی ماندن 
در کورس قهرمانی حتما باید 
 ب�ه س�ه امتی�از این مس�ابقه 

می رسیدند
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نوبتی سه ماهه سوم نطنز
6827 آگهی نوبتی س��ه ماهه س��وم س��ال 1391 اداره ثبت اسناد و 

امالک نطنز
بموجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59 اصالحي آيين 
نامه مذكور امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در س��ه ماهه س��وم س��ال 
91 پذيرفت��ه ش��ده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبل��ي از قلم افتاده و 
مدت اعتراض بر آنها از تاريخ انتش��ار )91/11/1( به مدت 90 روز و 
امالكي كه بموجت آرا ء هيات نظارت يا اختيارات تفويضي مي بايست 
تجديدآگهي ش��وند ومدت اعتراض برآنها از تاريخ انتش��ار بمدت 30 

روز مي باشد. به شرح ذيل آگهي مي گردند:
بند الف( امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در س�ه ماهه س�وم س�ال 91 
پذيرفت�ه ش�ده و امالك�ي كه در آگه�ي نوبتي قبلي از قل�م افتاده و 
م�دت اعتراض بر آنها از تاريخ انتش�ار )91/11/1( به مدت 90 روز 

مي باشد.
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

 از شماره يك – اصلي اوره ، فروعات ذيل 
1962– آقاي سيد علي طبا طبا ئي سپهر فرزند هاشم ششدانگ قطعه 

زمين محصور محله گهر به مساحت 427/53 متر مربع 
2116 – آقاي غالمحسين شباني فرزند علي اكبر ششدانگ يكباب بوم 

كند بمساحت 503/70 متر مربع 
 از شماره33- اصلي شهر نطنز ، فرعي ذيل

3955 – خان��م نصرت خانم لحاف دوز فرزند علي شش��دانگ يكباب 
اطاق و راهرو جنب آن بمساحت 34 متر مربع 

ازشماره 100 – اصلي طامه ، فرعي ذيل 
2339 – خانم هميرا كبيريان فرزند عباس ششدانگ قطعه زمين بائره 

محصور بمساحت 548/20 متر مربع 
از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذيل 

806– خانم كبري ضرغامي فرزند حبيب اهلل ششدانگ يك قطعه زمين 
محصور و مشجر بمساحت342/80 مترمربع 

1090 - خانم كبري ضرغامي فرزند حبيب اهلل يك دانگ و نيم مشاع از 
شش��دانگ قطعه زمين مزروعي معروف پل هموار بمساحت1250/70 

مترمربع 
1297 - خان��م كبري ضرغامي فرزند حبيب اهلل س��ه دانگ مش��اع از 

ششدانگ يكدرب باغ بمساحت537/80 مترمربع 
1560 – آقاي حس��ين خفري فرزند نعمت اهلل شش��دانگ قطعه زمين 

محصور بمساحت 2493/75 متر مربع 
از شماره 127 – اصلي دستجرد ، فرعي ذيل

121 – خان��م كب��ري ضرغامي فرزند حبيب اهلل س��ه دانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي در كوچه استخرجه بمساحت776/80 

مترمربع 
دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود 

ازشماره 38 – اصلي ولوجرد ، فرعی ذيل 
1058 – خانم ش��هر بانو محمد ولوجردي فرزند رمضان شش��دانگ 

يكباب خانه بمساحت 116/61 مترمربع 
ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذيل 

306 و 307 – حس��ن ش��ريفي فرد هنجن فرزند علي اكبر شش��دانگ 
يكباب حياط ) قسمتي از يكباب خانه ( بمساحت 21/20 مترمربع 

330 - حس��ن ش��ريفي فرد هنجن فرزند علي اكبر شش��دانگ يكباب 
طويله بمساحت 19/12 متر مربع 

2061 – خانم بتول نجاري فرزند علي ششدانگ يكباب خانه بمساحت 
286/35 متر مربع 

ازشماره 134- اصلی يارند ، فروعات ذيل
959 و 1043 – آقاي داود گندم كار يارندي فرزند حس��ين ششدانگ 

يكباب خانه بمساحت 195/45 متر مربع 
1098 – آقاي��ان علي و مهدي و محمد و خان��م اكرم روزبه فرزندان 
غالمحسين بالسويه هر كدام 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 

بمساحت 90/83 متر مربع 
1343 – آقاي عباس اصغري يارند فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين 

مشجر معروف وشتره بمساحت 480/30 متر مربع 
1466 - آق��اي عب��اس اصغ��ري يارن��د فرزن��د محم��د شش��دانگ 
 دو قطع��ه زمي��ن مزروعي مع��روف ب��رالوازه بمس��احت 275/50 

متر مربع 
1582 - آقاي عباس اصغري يارند فرزند محمد س��ه دانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي معروف عصار بمساحت 502/90 متر 

مربع 
1627 - آقاي عباس اصغري يارند فرزند محمد پنج س��هم مش��اع از 
يازده س��هم شش��دانگ قطعه زمين مش��جر معروف زرقند بمساحت 

1672 متر مربع 
1639 – خان��م اعظ��م وهاب قلياقي فرزند علي شش��دانگ يكدرب باغ 

محصور بمساحت 1006 متر مربع 
1842 - آقاي عب��اس اصغري يارند فرزند محمد شش��دانگ يكباب 

اطاق تحتاني و فوقاني بمساحت 34/60 متر مربع 
ازشماره 150 – اصلی روستای برزرود، فروعات ذيل 

267 باقيمانده – آقاي ماشااهلل مسيبي برزي فرزند علي اكبر ششدانگ 
يكباب خانه بمساحت 167/80 متر مربع 

2644 – آقاي احمد صفاري برزي فرزند غالمرضا شش��دانگ يكباب 
خانه و باغچه بمساحت 295 متر مربع 

2648 – آقاي جواد خادمي برزي فرزند علي ششدانگ يك قطعه زمين 
محصور بمساحت 249/58 متر مربع 

2650 – خان��م فاطمه عبدالباقي فرزند رضا شش��دانگ قطعه زمين 
محصور بمساحت 124 متر مربع 

ازشماره 165 – اصلی روستای كمجان، فروعات ذيل 
54 - خان��م اعظ��م وهاب قلياق��ي فرزند علي شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي و مشجر بمساحت 185/93 متر مربع 
347 - خان��م اعظم وهاب قلياق��ي فرزند علي شش��دانگ يكدرب باغ 

معروف درب آسياب بمساحت 387/62 متر مربع 
سوم ( ازبخش 11 طرقرود وقراء حومه 

ازشماره 141– اصلي باغستان پايين طرق ، فروعات ذيل 
666 – خانم اقدس فوالدي طرقي فرزند ميرزا ششدانگ يكدرب باغچه 

محصور بمساحت 391/70 مترمربع 

1399 – آق��اي هادي باقري طرقي فرزند رضا شش��دانگ يكدرب باغ 
معروف تخته تقريبا دو و نيم جريبي انتقال مع الواس��طه از محمد آقا 

باقري طرقي
ازشماره 152- اصلي نيه ، فرعي ذيل 

64 – آقاي اكبر محبوبي نيه فرزند علي ششدانگ يكدرب باغ معروف 
در كوچه آسياب بمساحت 1684/29 متر مربع 

ازشماره 182- اصلي ابيازن ، فروعات ذيل 
1280 – آقاي هادي باقري فرزند محمد ششدانگ يكباب خانه مخروبه 

بمساحت 259 متر مربع 
1727 – آقاي سيد جالل انوري فرزند سيد يداهلل ششدانگ قطعه زمين 

بايره بمساحت 6797/86 متر مربع 
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذيل 

2680 – آق��اي دخي��ل جالليان فرزند نصراهلل شش��دانگ قطعه زمين 
محصور بمساحت 196/37 مترمربع 

2683 – آق��اي دخي��ل جاللي��ان فرزند نصراهلل و خان��م فاطمه رحيم 
طرقي فرزند محمود هر يك س��ه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي و مشجر بمساحت 320 متر مربع 
2960 – خان��م ام البني��ن زرين نام فرزند علي شش��دانگ يكدرب باغ 

معروف باغ نقي بمساحت 1176/75 مترمربع 
3035 – آقاي��ان محمد رضا آق��ا محمد طرق��ي و عليرضا آقا محمد 
فرزن��دان اكب��ر بالمناصفه شش��دانگ قطعه باغ مش��جر بمس��احت 

1075/48 متر مربع 
3051– آق��اي اصغر زينالي طرقي فرزند علي شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي بمساحت192/35 متر مربع 
3083 – آق��اي دخي��ل جاللي��ان فرزند نصراهلل س��ه دانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي و مشجر بمساحت 573/05 متر مربع 
3084 – خانم فاطمه رش��يدي طرقي فرزند ابراهيم يكدانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين محصور و مشجر بمساحت 836/77 متر مربع 
3088 – خانم اش��رف ن��وروزي فرزند غالمرضا شش��دانگ قطعات 

زمين مزروعي در بخش حسن سياه بمساحت 747/82 متر مربع 
3409 – آقاي عليرضا ابوالحس��ني طرقي فرزند رمضانعلي ششدانگ 

يك قطعه زمين محصور بمساحت 305/40 متر مربع 
3994 – آق��اي محمد ش��كوهي طرقي فرزند علي نس��بت به دو دانگ 
مشاع و بتول اسماعيلي آبكشه فرزند اسماعيل نسبت به يكدانگ مشاع 
و خانم عزت جعفر يحيي فرزند قدمعلي نسبت به يكدانگ مشاع و خانم 
جميله شكوهي طرقي فرزند علي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

يكباب خانه معروف پا قلعه بمساحت 479/76 متر مربع 
ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فرعي ذيل 

1113– آقاي عباس ش��فيعي فرزند محمود شش��دانگ يكدرب باغ در 
كوچه گله گاه پايين بمساحت 1129/32 متر مربع 

ازشماره 214- اصلي يحيي آباد ، فرعي ذيل 
321 – آقاي مرتضي قرباني فرزند ميرزا شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي و مشجر بمساحت 2938/90 متر مربع 
ازشماره 240- اصلي سه ، فرعي ذيل

2884 – آقاي فرامرز جاللي فرزند عزيز نس��بت به سه دانگ مشاع و 
خانم ملك جاللي زاده س��هي فرزند عزيز نس��بت به يكدانگ مشاع از 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه و باغچه بمساحت 815/50 

متر مربع 
ازشماره 277- اصلي نسران ، فرعي ذيل 

19 – آقاي فتح اهلل ابراهيم پور نسراني فرزند ابراهيم ششدانگ يكدرب 
باغ معروف ارباب حسين بمساحت 887/10 متر مربع 

ازشماره 305- اصلي مزرعه خداياره كلهرود ،فروعات ذيل
131– آقاي حس��ين ناطقي فرزند علي دو دانگ مشاع از ششدانگ 

يكدرب باغ بدون اشجار بمساحت 3164 متر مربع 
135 - آقاي حسين ناطقي فرزند علي ششدانگ يكباب خانه بمساحت 

243 متر مربع 
 198– آقاي حس��ين ناطقي فرزند علي ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 

586 متر مربع 
 لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه اش��خاص 
نسبت به امالک مندرج در بند الف اين آگهي از تاريخ اولين انتشار به 
مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتشر شده و نسبت به امالک مندرج 
در بند ب اين آگهي از تاريخ اولين انتشار به مدت 30روز در يك نوبت 
درج و منتش��ر شده اعتراضي داش��ته باشند واخواهي خود را به اين 
اداره و دادگاه صالحه تسليم نمايند و در صورتي كه قبل از انتشار اين 
آگهي اقامه دعوي شده باشد ظرف مدت فوق تسليم نمايند اعتراضات 
يا گواهي طرح دعوي كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش��ود بال 
اثر و مطابق قس��مت اخير ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت 
مي باشد و همچنين برابر تبصره 2 ماده قانون تعيين و تكليف پرونده 
هاي ثبتي مصوب 1373/3/6 معترض مي بايس��ت از تاريخ انتش��ار 
اعتراض خود را كتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل نسليم نمايد و ظرف 
م��دت يك ماه گواهي مش��عر بر طرح دعوي از مراج��ع صالحه ارائه 

ر ده��د و همچنين طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي  د
موقع تحديد حدود مش��خص مي شود و واخواهي صاحبان امالک و 
مجاوران حدود و حق��وق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته 
خواهد ش��د. اين آگهي نسبت به رديف الف در دو نوبت به فاصله 30 
روز و نس��بت به رديف ب ي��ك نوبت در روزنام��ه زاينده رود درج 

ومنتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1 /1391/11           

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1 /1391/12
م الف/ 375          

شادمان - كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز
 

نوبتی سه ماهه سوم سمیرم
6870 آگهی نوبتی س��ه ماهه سوم سال 1391 شهرستان سميرم. به 
موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آئين نامه قانون 
ثبت اسناد و امالک امالكی كه در سه ماهه سوم سال 1391 تقاضای 
ثبت آن ها پذيرفته شده و همچنين شماره های از قلم افتاده مربوط به 

بخش ثبتی سميرم به شرح ذيل آگهی می گردد:
اول: ابنيه و امالك شهر سميرم پالك يك اصلی و فروعات ذيل: 

7579- آقای س��يد محمود داودی فرزند س��يد حس��ن و خانم اقدس 

نوابی سميرمی فرزند عزت اله ششدانگ يك باب خانه مجزی گرديده 
از پ��الک 1/2330 واقع در خيابان مولوی س��ميرم به مس��احت 210 

مترمربع.
7580- آق��ای محمد كريم صابری فرزند فتح اله شش��دانگ يك قطعه 
زمين مج��زی گرديده از پالک 1/1214 واقع در خيابان ش��ريعتی به 

مساحت 34/60 مترمربع.
7581- آقای محمدحسين افشاری فرزند نعمت اله ششدانگ يك قطعه 
باغ مجزی گرديده از پالک 1/1918 واقع در قصبه سميرم معروف به 

جدول ورق به مساحت 11660 مترمربع.
7582- آقای عليرضا منصوری فرزند عباس ششدانگ يك باب مغازه 
مج��زی گردي��ده از پالک 1/2198 واقع در خيابان قدس به مس��احت 

27/45 مترمربع.
7583- آقای علی اصغر مؤذنی فرزند عبدالرحيم شش��دانگ يك باب 
خانه مج��زی گرديده از پالک1/630 واقع در كوچه ش��هيد دهانی به 

مساحت 355 مترمربع.
7584- خان��م ندا قاس��می فرزند عبدالعلی شش��دانگ يك باب مغازه 
تحتانی و خانه فوقانی مجزی گرديده از پالک 1/1191 واقع در خيابان 

شريعتی به مساحت 140 مترمربع.
7585- آقای س��عيد امي��دی فرزند ذبيح اله شش��دانگ يك باب خانه 
مجزی گرديده از پالک 1/2424 واقع در خيابان شيخ مفيد معروف به 

كهله قصبه به مساحت 338/60 مترمربع.
دوم: ابنيه و امالك مزرعه مهر ابواسحاق پالك 60 اصلی و فروعات 

ذيل:
341- آق��ای عقيل طغرائی س��ميرمی فرزند ش��كراله شش��دانگ يك 
ب��اب خانه نيمه تمام مجزی گرديده از پالک 60/42 به مس��احت 210 

مترمربع.
سوم: ابنيه و امالك مزرعه رزجان پالك 104 اصلی و فروعات ذيل:

562- آقای حميدرضا خدايی س��ميرمی فرزند علی ششدانگ يك باب 
خانه مجزی گرديده از پالک 104/12 به مساحت 283 مترمربع.

563- آق��ای عبدالعل��ی افش��اريان فرزند حمزه شش��دانگ يك قطعه 
زمين مثنی شده مجزی گرديده از پالک 104/19 به مساحت 163/30 

مترمربع.
564- آق��ای س��امان كاوه فرزند الياس شش��دانگ ي��ك قطعه زمين 
محصور مج��زی گردي��ده از پ��الک 104/12 به مس��احت 133/30 

مترمربع.
565- خانم مرضيه كاوه ئی فرزند محمدحس��ين ششدانگ يك قطعه 
زمين محص��ور مجزی گردي��ده از پالک 104/12 به مس��احت 290 

مترمربع.
چهارم: ابنيه و امالك شهر حنا پالك 119 اصلی و فروعات ذيل:

309- آقای رضا قلی درخش��ان فرزند ميرزا كرم شش��دانگ يك باب 
خانه تحتانی فوقانی به مساحت 205 مترمربع.

344- آقای قربانعلی فروتن فرزند منوچهر شش��دانگ يك قطعه زمين 
محصور به مساحت 104 مترمربع.

345- خانم بتول درخش��انی فرزند محمد شش��دانگ يك باب خانه به 
مساحت 240/30 مترمربع.

پنجم: ابنيه و امالك شهر ونك پالك 145 اصلی و فروعات ذيل:
863- خان��م فرحناز ذوالفق��اری فرزند ارجعلی شش��دانگ يك قطعه 
زمين محصور مجزی گرديده از پالک 145/319 به مساحت 514/85 

مترمربع.
ب��ه موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و م��اده 86 آئين نامه 
قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه كسی نس��بت به امالک مندرج در 
اين آگهی واخواهی داش��ته باش��د بايد از تاريخ اولين انتشار نسبت 

به امالكی كه به ش��رح رديف الف تقاضای ثبت آنها پذيرفته ش��ده 
ظرف مدت 90 روز و نس��بت به امالک رديف ب ظرف مدت 30 روز 
دادخواست واخواهی خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض بايس��تی با تقديم اعتراض به 
مرجع ذی صالح گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 
نمايد و در صورتی كه قبل از انتش��ار اين آگهی دعوايی اقامه ش��ده 
باش��دطرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشعر بر طرح دعوی را ظرف 
مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضات يا گواهی كه بعد از انقضای مدت 
مرقوم واصل گردد بالاثر و وفق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت اس��ناد و امالک رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 65 
آئين نامه قانون ثبت اس��ناد و امالک حق��وق ارتفاقی در موقع تحديد 

حدود و در صورت مجلس مربوطه قيد و واخواهی صاحبان امالک 
و مجاورين نس��بت به حدود و حق��وق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت اسناد و امالک و ماده واحده تعيين تكليف پرونده های معترضی 

ثبت پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1

م الف/ 215   
موسوی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سميرم

نوبتی سه ماهه سوم جوشقان
6871 آگهی نوبتی س��ه ماهه س��وم س��ال 1391 اداره ثبت اسناد و 
امالک جوش��قان بخش 12 كاشان. بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد 
و امالک كش��ور ماده 59 اصالح��ی و آيين نامه مربوط به امالكی كه 
در س��ه ماهه سوم س��ال 1391 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و نيز 
امالكی كه در آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده و يا قباًل اشتباهی در 

چاپ صورت گرفته باشد بشرح ذيل آگهی می شود.
ش�ماره های فرعی از پالك يك اصلی ابنيه و امالك جوش�قان قالی 

)الف(
1039 فرعی- آق��ای بهمن صادقپور فرزند علی تمامی پنج س��هم از 
جمله چهل س��هم شش��دانگ قطعه زمين مزروعی واقع در دش��ت اله 

بمساحت ششدانگ 936/50 مترمربع.
2093 فرعی- خانم زهرا حيدری فرزند حسن و آقای حسنعلی باقری 
فرزن��د محمدعلی بترتيب نس��بت به دو دانگ و چهار دانگ مش��اع از 
ششدانگ يك باب اطاق واقع در پشت قلعه جوشقان بمساحت 19/65 

مترمربع.
4038 فرعی- آقای حس��ن فرزانه فرزند عباس��علی و خانم زرين تاج 

زراعت��ی فرزند حي��در بالمناصفه شش��دانگ دو باب اط��اق واقع در 
جوشقان بمساحت 38/50 مترمربع تقريبی.

ب: 672 فرعی- آقای عليقلی سالمی فرزند غالمرضا و خانم تاج خانم 
وطندوست فرزند عزيز بترتيب نسبت به چهار دانگ مشاع و دو دانگ 
مش��اع از ششدانگ يك باب خانه كه قباًل نام مالك اشتباهًا )علی نقی( 

قيد گرديده است.
شماره های فرعی از پالك بيست و يك اصلی ابنيه و امالك كامو

178 فرع��ی- آقای نوربخش بخش��ی زاده فرزند غالمعلی و خانم گل 
افروز جوركش فرزند سلطان علی بالمناصفه ششدانگ يكبابخانه واقع 

در كوی پايين كامو بمساحت 212 مترمربع.
272 فرعی- آقای محمد رحمتی فرزند صفرعلی تمامی دو دانگ مشاع 
از شش��داانگ يكبابخان��ه واقع در كوی پايين كامو بمس��احت 82/20 

مترمربع با حق سكونت مادام العمر برای آقای حسن اصغری.
2030 فرعی- آقای احمد حس��ين زاده فرزند حس��ن آقا و خانم طيبه 
عينی فرزند بهمن بترتيب نسبت به چهار دانگ مشاع و دو دانگ مشاع 

از ششدانگ يكبابخانه واقع در كامو بمساحت 223/80 مترمربع.
2031 فرعی آقای س��يد حس��ين مهدوی اردكانی فرزند س��يد حسن 
شش��دانگ قطعه زمين محصور واقع در كوی مصلی كامو بمساحت 

179/50 مترمربع تقريبی.
شماره های فرعی از پالك بيست و دو اصلی ابنيه و امالك چوقان

571 فرع��ی- آقای ابوالفضل باللی فرزند قربان و خانم اعظم فردپور 
كامويی فرزند محمد بالمناصفه شش��دانگ يكبابخانه واقع در چوقان 

بمساحت 458 مترمربع.
شماره های فرعی از پالك 26 اصلی مزرعه همواريه كامو

160 فرعی- آقای اصغر ذال فرزند س��لطانعلی شش��دانگ يكبابخانه 
واقع در همواريه كامو بمساحت 360/60 مترمربع.

187 فرعی- آقای سعيد رحمتی فرزند احمد ششدانگ يكبابخانه و اقع 
در همواريه كامو بمساحت 246 مترمربع.

220 فرعی- خانم فاطمه آقاصی زاده فرزند علی ششدانگ قطعه زمين 
محصور واقع در همواريه كامو بمساحت 288 مترمربع.

227 فرعی- آقای رضا عبدالهی فرزند محمود شش دانگ يكباب گاراژ 
واقع در همواريه كامو بمساحت 70/35 مترمربع.

228 فرعی- آقای وحيد دبيريان فرزند جعفر ششدانگ يكبابخانه واقع 
در همواريه كامو بمساحت 250 مترمربع.

ش�ماره ه�ای فرعی از پ�الك 64 اصلی ابنيه و امالك مزرعه كاس�ه 
رود كامو

107 فرع��ی- آقای اصغر مختاري��ان فرزند علی شش��دانگ يكدرب 
 باغ مش��جر و گلس��تان واقع در مزرعه كاس��ه رود بمساحت 4590 

مترمربع.
شماره های فرعی 67 اصلی ابنيه و امالك مزرعه ارقش

5 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آق��ا و اكبر آقابزرگي��ان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 580 مترمربع.
12 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 583 مترمربع.
17 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعات زمين مزروعی بمساحت 1022 مترمربع.
26 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ دوقطعه زمين مزروعی بمساحت 616 مترمربع.
33 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 1268 مترمربع.
46 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 4139 مترمربع.
58 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعات زمين مزروعی بمساحت 4380 مترمربع.
65 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعات زمين مزروعی بمساحت 1531 مترمربع.
76 فرع��ی- آقايان غالمرضا و نوربخ��ش رحمانی فرزندان ميرزاآقا 
هر كدام يكدانگ مش��اع و آقای اس��ماعيل آقارحمانی فرزند حاج علی 
آقا نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ قطعات زمين مزروعی به 

مساحت 5265 مترمربع.
شماره های فرعی از پالك 205 اصلی

649 فرعی- آقای عليرضا وطنخواه فرزند محمدعلی و خانم فردوس 
صمدی فرزن��د حس��ينعلی بالمناصفه تمامی شش��دانگ قطعه زمين 

محصور واقع در جوشقان به مساحت 72/60 مترمربع.
 ل��ذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ی نس��بت به امالک مندرج 
در اين آگهی اعتراض داش��ته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی 
بمدت 90 روز دادخواست و واخواهی خود را كتبًا به اين اداره تسليم 
و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعت��راض، معترض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوی نمايد و گواهی تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين 
اداره تس��ليم نمايد. در صورتی كه قبل از انتش��ار آگهی اقامه دعوی 
ش��ده باش��د طرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشعر بر جريان دعوی 
را ظرف مدت مذكور تس��ليم نمايد. اعتراض ي��ا گواهی طرف دعوی 
ك��ه پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد بالاثر می باش��د و برابر 
قس��مت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمن��ًا مطابق ماده 56 آيين نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع 
تحديد ح��دود و در صورتمجلس تحديدی قي��د و واخواهی صاحبان 
امالک نس��بت به حقوق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت پذيرفته 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1
م الف/ 17034                          

زرگری- كفيل ثبت جوشقان
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عوامل ازدواج موفق
یک��ی از قوانی��ن طالی��ی زندگ��ی 
مش��ترک، با هم رش��د کردن است . 
هر کس در طول زندگی تغییر کرده و 
درگیر فعالیت های مختلف می شود. 
همیشه مشوق همس��ر خود باشید 
و همان طور که خود در تالش��ید که 
مسائل مختلف و مورد عالقه خود را 
بیاموزید به همسرتان نیز کمک کنید 
تا این فرآیند را طی کند. ازدواج موفق 
اتفاقی نیست. باید برای خوش��بختی برنامه بریزید و در مسیر این برنامه 
 حرکت کنید. اگر قرار است یک زندگی ایده آل داشته باشید، نمی توانید

به حداقل ها قانع شوید. ش��ما باید برای به دس��ت آوردن عشق بیشتر، 
سالمت بیشتر، تعهد و ایمان بیشتر و ش��ادی بیشتر تالش کنید. ازدواج 
موفق فاکتورهایی دارد که برای دستیابی به آنها الزم است آنها را بشناسید: 

منبع درآمد و شغل مناسب
برای یک ازدواج موفق و زندگی سعادتمند، مسأله شغل می بایستی جدی 
گرفته شود. با داشتن کار و شغل، عشق و محبت زوجین در منزل رونق 
و تداوم می یابد. با وجودی که داشتن ش��غل و درآمد الزمه خوشبختی 
خانواده اس��ت، باید توجه داش��ت که امکانات مالی به تنهایی نمی تواند 
حل کننده همه مش��کالت یک خانواده و متضمن خوش��بختی باشد و 
اهمیت آن تنها بایستی در کنار س��ایر عوامل ارزیابی شود. با تمام اینها 
به یاد داشته باشید شغل داش��تن برای یک مرد به معنی داشتن هویت 
اجتماعی، استقالل، مردانگی، غیرت و توانایی اداره زندگی است، بنابراین 
به هیچ وجه بدون آن که شغلی داشته باشید و دستتان در جیب خودتان 

باشد، ازدواج نکنید.
نیت و اراده برای تشکیل خانواده

هر یک از زوجین باید با دید باز و با رضایت خود، اقدام به تشکیل خانواده 
نمایند. ازدواج نباید به عنوان راه حلی برای دوری از مشکالت خانوادگی 
جوان در خانواده در نظر گرفته ش��ود، بلک��ه ازدواج زمانی موفق خواهد 
بود که با هدف تش��کیل خانواده و تعالی روحی زوجین درنظر گرفته شود. 
 با وج��ودی که والدی��ن در راهنمای��ی جوانان در انتخاب همس��ر نقش 
 تعیین کننده ای دارند، این نقش باید به صورت مشاوره ای باشد و نباید 
 به صورت تحمیلی و سلب اختیار جوان در تعیین شریک زندگی آینده اش

باشد.
سن مناسب

برای موفقیت در ازدواج، رعایت س��ن مناس��ب ازدواج بسیار مهم است. 
متخصصان س��ن مناس��ب ازدواج را برای دختران 18 تا 24 سال و برای 
پسران 24 تا 28 سال توصیه می کنند. معموال اختالف سن 2 تا 6 سال 

بین دختر و پسر برای ازدواج توصیه می شود.
مسئولیت پذیری

 یادتان باشد با تش��کیل خانواده، نقش های جدیدی برای شما به وجود 
می آید که باید در مقابل آن مسئولیت پذیر باشید. زن و مرد متأهل نسبت 
به یکدیگر متعهد هستند و می بایستی با تمام وجود سعی در ایفای وظایف 
نمایند. یکی از اساس��ی ترین پایه های موفقیت یک زندگی زناش��ویی، 
شناخت دقیق نیازهای جسمی، روحی و عاطفی همسر و تالش مستمر 
و دائم در پاس��خ به این نیازهاست. زوجین می بایس��تی در این جهت به 
یکدیگر کمک کنند و مشوق و همکار یکدیگر باشند. همچنین الزم است 
تا از توقعات خارج از توانایی همسر اجتناب شود. به عبارت دیگر زوجین 
باید تالش کنند تا در کنار یکدیگر باشند و نه در مقابل هم. عالوه بر این، 
هر یک از زوجین می بایستی مسئولیت تنظیم خانواده را بپذیرند و تعداد 

فرزندان و فاصله مناسب تولد آنان را رعایت نمایند.
رشد مستمر در زندگی

یکی از قوانین طالیی زندگی مشترک، با هم رشد کردن است . هر کس در 
طول زندگی تغییر کرده و درگیر فعالیت های مختلف می شود. همیشه 
مشوق همس��ر خود باش��ید و همان طور که خود در تالشید که مسائل 
مختلف و مورد عالقه خود را بیاموزید به همسرتان نیز کمک کنید تا این 
فرآیند را طی کند. بسیار دیده شده که یکی از طرفین مدارج ترقی را طی 
می کند و همسر در طول این سال ها کمک حال و مشوق او بوده و در پایان، 
فاصله زیادی بین دو طرف به وجود آمده که گاهی ادامه زندگی مشترک 

را سخت و گاهی ناممکن کرده است.

ظرف های چینی و کریس��تالی از جمل��ه پرکاربردترین 
وسایل آشپزخانه هستند، همچنین ما غذاهای خودمان 
را در آن می خوریم و در صورت وجود کثیفی یا مش��کل 
ما نیز دچار مشکالتی خواهیم شد، تمیز کردن و نظافت 
ظرف های چینی از جمله مهم ترین نکاتی است که باید 
در خانه داری رعایت کنید. با نزدیک ش��دن به روزهای 
عید کم کم خانم های خانه به دنبال آن هستند تا وسایل 

مختلف را تمیز کنند.
 ظروف چینی از جمله مواردی هس��تند ک��ه باید توجه 
خاصی به آنها شود، چرا که باید به وسیله آنها از میهمانان 
 پذیرایی ک��رد. در اینجا مهم ترین نکات��ی که می توانید 
 برای تمیز ک��ردن ای��ن ظ��روف از آنها اس��تفاده کنید 

آورده ایم:
    مه��م ترین نکته ای که باید در نظر داش��ته باش��ید 
استفاده از آب گرم در هنگام شستن این ظروف است. آب 
گرم می تواند تمامی باکت��ری هایی که روی این ظروف، 

خانه کرده اند را نابود کند.
    استفاده از آبلیمو می تواند ظرف های شما را براق و 
درخشنده کند. نیازی نیست تا یک شیشه آبلیمو را برای 
تمیز کردن تعدادی ظرف مصرف کنید، تنها اضافه کردن 
یک مقدار کم به ظرف هایی که قص��د براق کردن آنها را 

دارید کافی است.
    برای تمی��ز کردن ظرف ه��ای چینی هی��چ گاه از 
وایتکس اس��تفاده نکنید. وایتکس نه تنها برای سالمتی 
ضرر دارد، بلکه لعاب روی ظروف را نیز برده و آنها را بسیار 

ضعیف وشکننده می کند.
    استفاده از ش��وینده های بس��یار قوی نیز هیچ گاه 
 توصیه نمی شود. برخی مواقع دیده شده است که خانم ها

برای تمیز کردن بیش��تر ظروف از ش��وینده های قوی و 
غیرمخصوص اس��تفاده می کنند که ای��ن کار باعث زرد 

شدن سطح ظروف  می شود.
    یک��ی از راه های خوب برای تمیز ک��ردن ظروف در 
حجم زیاد جوشاندن آن اس��ت. می توانید ظرف ها را در 
یک قابلمه بزرگ ریخته و قابلمه را با آب س��رد پر کنید، 
سپس زیر آن را روش��ن کنید تا بجوش��د. اضافه کردن 

مقداری شوینده نیز می تواند کارساز باشد.
    استفاده همیشه از ماشین های ظرفشویی نیز توصیه 
نمی شود، چرا که در صورت مقدار کمی خرابی، ظرف ها را 
درست نمی شوید و همچنین اگر ظرف ها حساس باشند 

ممکن است رنگ آنها برود و زود کهنه شود.

 ترفندهایی برای 
براق کردن ظروف +16-3

+13-6

دانستنی

خواندنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

اس��پیکرها در ان��واع مختلف��ی در ب��ازار وج��ود 
دارند، اما حمل و نقل آنها بس��یار س��خت اس��ت. 
بسیاری از این اسپیکرها س��یم های بلندی دارند 
 که جمع کردن س��یم آنها به تنهایی یک پروس��ه 

چند ساعته است.
مش��کلی که ممکن اس��ت برخی از صاحبان تلفن 
همراه داش��ته باش��ند کمبود قدرت صدای تلفن 
آنهاس��ت و در برخی شرایط آنها دوس��ت دارند تا 
صدای رس��اتر و با کیفیت تری داش��ته باشند، از 

همین رو نیاز به اسپیکر احساس می شود.
  به تازگی اس��پیکری توس��ط »Jeabyun Yeon«  یک طراح چینی ساخته شده است که 
دیگر مشکل شما در حمل و نقل و کیفیت صدا حل خواهد کرد، چرا که این اسپیکر به اندازه 

یک کارت اعتباری بانک است.
 »اسپیکر کارت« دستگاهی است که با بلوتوث به دس��تگاه شما متصل شده و کیفیت صدای 
بی نظیری را به همراه دارد. این دستگاه همچنین بعد از هر بار استفاده تنها به یک شارژ چند 

ساعته نیاز دارد.
اندازه اسپیکر کارت کامال مشابه با کارت های اعتباری است و شما می توانید آن را به راحتی 
در کنار دیگر کارت هایت��ان در کیف پول قرار داده و آن را به هر کجا که دوس��ت دارید بدون 

مشکل، حمل کنید.
 این اس��پیکر ق��رار اس��ت حداکثر تا س��ه س��ال دیگر ب��ه طراح��ی نهای��ی و تولی��د انبوه 
 برس��د. به نظر می رس��د که این دس��تگاه می توان��د تحولی عظی��م در میان دس��تگاه های 

پخش کننده موسیقی ایجاد کند.

ش��رکت گوگل که بزرگ ترین مرکز جستجوهای    
اینترنت��ی جه��ان محس��وب می ش��ود و تاکنون 
عالقه مندی خ��ود را در بخش تبلیغات، سیس��تم 
عامل موبایل، خودروهای بدون راننده و عینک های 
واقعی/مجازی نشان داده است، قصد دارد وارد بازی 

جدیدی شود.
شرکت گوگل با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرده است 
که با س��رمایه گذاری82 میلیون دالری قصد دارد 
فرودگاه اختصاصی خود را در ش��هر »س��ن جوز« 
در ایالت کالیفرنیا تأسیس کند و جت های تجاری 

خود را در آن فرود بیاورد.
در شهر سن جوز آمریکا هم اکنون »فرودگاه بین المللی Mineta« مشغول فعالیت است که با 
 Signature این اقدام گوگل، تعداد فرودگاه های این شهر به دو عدد می رسد. شرکت بریتانیایی

Aviation به گوگل پیشنهاد داده است که فرودگاه و ترمینال آن را تأسیس کند.
قرار اس��ت ترمینال این مرکز در فضایی به وس��عت 1۷ هزار فوت مربع، س��اختمان مربوط به 
بخش های اداری و فروش��گاه ها در فضایی به وس��عت ۳۳ هزار فوت مربع، آشیانه هواپیماها در 
فضایی به وس��عت 66 هزار فوت مربع، پارکینگ هواپیماها در فضایی به وسعت 8۰۵ هزار فوت 
مربع به همراه ۳۰۰ پارکینگ اتومبیل ساخته شود. این فرودگاه در مجموع در فضایی به وسعت 

یک میلیون و 24۷ هزار فوت مربع ساخته می شود.
مدیران فرودگاه بین المللی سن جوز هم اکنون در حال مذاکره با شرکت Signature هستند تا 

قراردادی را برای دوره زمانی۵۰ سال با آن منعقد کنند.
این دو مرکز طرح ساخت فرودگاه اختصاصی گوگل را به شورای شهر سن جوز انتقال داده اند. 

مارشال هابورن دو ساله، صورتی شبیه سایر کودکان در این سن 
 و سال دارد، اما رنجی که از ابتال به بیماری التهاب مفاصل تحمل 

می کند، بدن وی را شبیه یک پیرمرد8۰ ساله کرده است.
بیماری التهاب مفاصل در این کودک دو ساله در قسمت آرواره، 
ستون فقرات، مفصل ران، زانو، ساق پا، آرنج، پایین پا و قوزک های 

هرکدام از انگشت ها وجود دارد.
وی هر12هفته یک ب��ار همراه مادرش به بیمارس��تان کودکان 

بیرمنگهام می رود تا با بیهوشی کلی، مفاصلش تخلیه شوند.
 ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه وی ه��ر هفت��ه در خان��ه تح��ت 

شیمی درمانی قرار می گیرد تا دردش اندکی تسکین یابد.
پزشکان در 18 ماهگی تش��خیص دادند که وی مبتال به التهاب 
 مفاصل ایدیوپاتیک جوانان اس��ت. روماتویی��د آرتریت جوانان

 شایع ترین ش��کل التهاب مفصلی )آرتریت( پایدار در کودکان 

 است. بیشترین بروز این بیماری در اوایل دهه دوم زندگی است. 
به طور کلی در صورتی که آرتریت بدون علت مش��خص در فرد 
کمتر از 16 س��ال به مدت حداقل ش��ش هفته پایدار بماند این 

بیماری تشخیص داده می  شود.

مادر مارشال که درحال حاضر در انتظار تولد پنجمین فرزند خود 
اس��ت، گفت هنگامی که تالش های مارش��ال را برای برداشتن 
نخستین گام های خود مش��اهده کردند، به این نتیجه رسیدند 
که مش��کلی وجود دارد. به دکتر مراجعه کردیم، اما هرگز تصور 
نمی کردیم که بیماری وی التهاب مفاصل باش��د، چرا که تا آن 
روز پزش��کان  بر این باور بودن��د که این بیم��اری مختص افراد 

سالخورده است.
عوارض جانبی درمان های ص��ورت گرفته می تواند دربرگیرنده 
نارسایی کبد، کلیه و سرطان خون باشد. مادر مارشال اضافه کرد: 
در روزهای خوب وی می تواند راه برود، اما روزهایی هم هستند 
که وی نمی تواند تکان بخورد، ساعت ها جیغ می کشد و خود را 
به دیوار تکیه می دهد تا بتواند از جا بلند شوند. پزشکان هنوز علت 

ابتال به این بیماری را کشف نکرده اند.

گوگل فرودگاه اختصاصی تأسیس می کنداسپیکری به اندازه یک کارت عابربانک 

کودکی با بدن پیرمرد 80ساله

خرابی های توفان 
 زمستانی 
در می سی سی پی آمریکا

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
عاقل ترین مردم کسی است که از همه پستی ها دورتر باشد.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
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 کلسیم سازترین 
محصول لبنی را بشناسید!
 بررس��ی ها نش��ان م��ی دهند مصرف ش��یر و ماس��ت

کم چرب سبب جذب بیشتر پروتئین، کلسیم و ویتامین 
D در استخوان ها و بدن می شود.

 هم��ه محصوالت لبن��ی از لح��اظ بیش��ترین تأثیر در 
جلوگیری از پوکی استخوان و افزایش تراکم استخوانی 
مانند هم نیس��تند. تحقیقات جدید نشان می دهد که 
شیر و ماست بیشترین تأثیر را در میان محصوالت لبنی 
دارند. گفتنی است، خامه و بس��تنی به دلیل این که در 
ساختار آنها بیشتر مواد قندی و چربی وجود دارد تأثیر 
کمتری بر استحکام اس��تخوان ها باقی می گذارند. در 
حال حاضر یکی از باالترین آمارهای مرگ و میر مربوط 
به شکس��تگی های اس��تخوانی در افراد سالمند است و 
نتایج نشان می دهد، مصرف مواد لبنی به خصوص شیر 
و ماست کم چرب سبب جذب کلسیم و ویتامینD در 
بافت استخوانی شده و دوران سالمندی خوبی را عاری از 

هرگونه شکستگی برایمان رقم می زند.

سالمت

 ????

?????
-10+20

-10+20
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد کارتن س��یگارت 57 و تنباکوی باب داخله خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان واجد ش��رایط دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.

1- تعداد و نوع آنها: 70000 عدد کارتن سیگارت 57 و 30000 عدد کارتن تنباکوی باب داخله مطابق با مشخصات فنی و استانداردها به شرح زیر:
1-2- کارتن سیگارت 57

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
میلیمتر2±458طول1
میلیمتر2±294عرض2
میلیمتر2±224ارتفاع3
-مستحکم- پنج الیه- مقاوم- بدون شکنندگیمشخصات فیزیکی4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارتن سیگارت 57 و تنباکوی باب داخله 
)نوبت دوم( به شماره 1/319/984

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه کارتن سیگارت 57 مبلغ 2/000/000/000 ریال و کارتن تنباکوی باب داخله 900/000/000 ریال جمعاً 2/900/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 145/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.
7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.

8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.

2-2- کارتن تنباکوی باب داخله
واحداستانداردمشخصات فنیردیف

میلیمتر2±575طول1
میلیمتر2±338عرض2
میلیمتر2±228ارتفاع3
-مستحکم- سه الیه- مقاوم- بدون شکنندگیمشخصات فیزیکی4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مناقصه دو مرحله ای خرید زیر را مطابق جدول زیر از فروشنده 

ذیصالح انجام دهد.
تضمین )ریال(برآورد )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

4/096/091/740150/383/000جارینصب انشعابات آب و فاضالب منطقه خمینی شهر91-4-369

خرید و نصب دیوار پیش ساخته توپر بتنی جهت دیوارکشی 91-4-370
اطراف زمین های تصفیه خانه فاضالب چادگان

28/325/000-عمرانی

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 1391/11/28
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1391/11/29

 WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
 www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصه عمومی

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

جاری
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91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  

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

2

9

3

11

3

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی
 اجتماعی 

سه شنبه  26  اردیبهشت   1391 | 23 جمادی الثانی 
1433 شماره 785 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 785 , May 15 ,2012
12 Pages

4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های
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تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 
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اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.
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نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
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م/
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کو
ا نی
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س: 
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[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم
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