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اول ببینید 
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شکلی خواهد 
شد، بعد ازدواج 
کنید

استاندار در نشست خبری عنوان کرد : آبان ماه 
بیمه بازنشستگی دوره تحصیلی 

برای نخبگان 2
 پرسپولیس بهترین تیم در خانه شد

4 و مس بدترین 2
 ۷۹ هزار و ۳۶۹ نوزاد

 در استان متولد شدند

2

 ماشین های برقی مسافران
 را به میدان امام ببرد

رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات ش��ورای ش��هر اصفهان گفت: در حال حاضر 
قرارداد خرید ماشین های برقی برای انتقال مسافران به 
میدان امام منعقد شده است. ابوالفضل قربانی در پاسخ به 
این سووال که با توجه به اینکه تردد خودرو در میدان امام 

ممنوع شده است، آیا شهرداری و شورای شهر...

 ارایه»کارت همیاری ملی«
 به انصراف دهندگان یارانه 

 حمله موش های صحرایی 
به تاغزارهای آران و بیدگل

    سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: برای آن 
دسته از هموطنانی که از دریافت یارانه نقدی انصراف 

دهند »کارت همیاری ملی« اعطا می شود.
سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعالم کرده است: به 
موجب دستورالعملی که دراین س��ازمان نهایی شده 
است، در پاسخ به اقدام خانوارهایی که از دریافت یارانه 
نقدی انصراف داده اند به آنان کارت همیاری ملی اهدا 

خواهد شد.

اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری   ریی��س 
آران و بیدگل از حمله موش ه��ای صحرایی به 170 
هکتار از تاغزارهای این شهرستان خبر داد. ابوالفضل 
معینی نژاد اظهار داش��ت: این موش ها به تاغزارهای 
بیابان��ی منطقه نوش آباد و مزرعه نو این شهرس��تان 

حمله ور شده و به گیاهان آسیب جدی می رساند.
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 ستاد هماهنگی اشتغال روستایی
 آغاز به کار کرد

معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره 
به کاهش جمعیت روس��تاها ب��ه 30 درصد و پیری اش��تغال در بخش 
کشاورزی گفت: در اثر ناکافی بودن برنامه های توسعه ای، مهاجرت از 
روستاها به شهرها افزایش یافته است.، حسن طایی از برگزاری نخستین 
2جلسه هماهنگی و برنامه ریزی توسعه اشتغال روستایی کشور خبر داد
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توزیع سبد دوم کاالیی 
در اردیبهشت

مقامات کارگری م��ی گویند 6 میلی��ون کارگر فاقد 
شناسنامه کاری و به اصطالح »زیرزمینی« به دلیل 
نبود بانک اطالعاتی نتوانس��ته اند از توزیع سبدهای 
کاالیی رایگان دولت در سال گذشته بهره مند شوند. 
حال، قرار است از طریق ایجاد سامانه ثبت نام، برای 

اولین بار این بانک اطالعاتی کارگران تشکیل شود.
 در سال گذشته تنها کارگران و مشموالن قانون کار 
ثبت ش��ده در آمارهای تامین اجتماعی توانسته اند 

بسته حمایتی دولت را دریافت کنند.
  واگ��ذاری بس��ته ه��ای کاالی��ی رایگان ب��ه برخی 
گروه های اجتماعی؛ طرحی بود که در سال گذشته 
از س��وی رییس جمهور مطرح ش��د و توزیع آن نیز 
در دو مرحله تا پایان س��ال جاری ادامه داش��ت و در 
روزهای گذشته نیز تا پایان فروردین ماه 93 تمدید 
 شده اس��ت.در این قالب، دولت تالش کرد در جهت 

حمایت از معیش��ت خانوارهای ایرانی حرکتی انجام 
دهد، اما اش��کاالت فراوان اجرای ای��ن طرح و نحوه 
شناسایی گروه های اصلی هدف؛ به صورت کلی برنامه 
 دولت را تحت الشعاع خود قرار داد و باعث نارضایتی 

بسیاری از مردم شد.
 ای��ن مس��اله ب��ه وی��ژه در مرحل��ه اول توزی��ع

 بس��ته های رای��گان کاالی��ی خودنمای��ی می کرد 
که در مرحل��ه دوم توزیع با ورود برخ��ی گروه های 
 جدی��د ب��ه لیس��ت مش��موالن از جمل��ه کارگران

 و مشموالن قانون کار، تا حدودی نارضایتی ها نسبت 
به طرح توزیع سبد کاالی رایگان دولت کاهش یافت.

 ادامه توزیع سبدکاال در س��ال جاری حاال در آستانه 
نام نویسی برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها و 
قرار گرفتن دوباره کش��ور در فض��ای یارانه ای؛ وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است 

شناسایی ۶ میلیون کارگر زیرزمینی

دولت همچنان ادامه توزیع سبدهای رایگان کاالیی را در دستور کار خود دارد
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شهر داری فوالد ش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 20/1/2567 مورخ 92/2/2 استانداری اصفهان ) قائم مقام ش�ورای اسالمی فوالد شهر ( و 
مصوبه شماره 4/734 مورخ 92/10/15 شورای  اسالمی شهر در نظر دارد عمليات ذيل را بر اساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه 

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

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

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت اول ( 

حسین امیری شهردار فوالد شهر 

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

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

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

 عملیات احداث ورزشگاه سرپوشیده محله ب 5 3
فوالد شهر 

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

پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583
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الت گز و  شیرینی   حاج اصلیانی  محصو

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

تلفن : 0382-4644174 

0382- 4643475                    
همراه )براتی بلداجی(: 

09302911738

لیانی 09132879369
حاج اص

آدرس : شهر بلداجی ، بلوار شهید بهشتی 

 قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند

 الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

با توجه به دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  مهلت 

 ارسال صورت معامالت فصلی سال 1391 ) بهار ، تابستان ، پائیز ، و زمستان ( 

 و سه فصل بهار ، تابستان و پائیز 1392 از طریق سامانه

  www.tax.gov.ir و یا ارسال لوح فشرده

 فقط اسفند سال جاری میباشد 

اداره  روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r
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دعوت به همکاری
يک شركت معتبر IT جهت تكميل كادر پشتيبانی فنی نياز به نيروی كار با مشخصات ذيل را دارد

ازواجدين شرايط خواهشمند است با شماره تلفن 7-6204565 تماس حاصل فرمايند.

 1- روابط عمومی باال 2- رشته مرتبط فوق دیپلم یا
 لیسانس کامپیوتر3- تمام وقت 
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی

mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ا نی
رض

ید
حم

س: 
عک

[

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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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی
mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

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
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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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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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بانک صادرات اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه  ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران 
واجد ش�رايط واگذار نمايد ، لذا از شركت های تعيين صالحيت شده توس�ط سازمان مديريت 
 و برنامه ري�زی دارای ظرفيت آزاد كاری دعوت می ش�ود از زمان انتش�ار اي�ن آگهی در مدت

 5 روز كاری از تاريخ انتشار آگهی دوم به منظور دريافت اسناد مناقصه به دايره ساختمان بانک 
 صادرات واقع در اصفهان ، خيابان آزادگان ) سعادت آباد ( ، جنب شهرداری منطقه 6 طبقه پنجم 

مراجعه نمايند.

برآورد اوليه به ريال مدت اجراءعنوان پروژهرديف

1415/750/000/000پروژه سی و سه پل ) روبروی مجتمع كوثر چهار باغ باال (  1

126/294/120/000 ماهپروژه احداث بانک شعبه اردستان ) خيابان امام ( 2

آگهی  مناقصه عمومی

بانک صادرات استان اصفهان

 نوبت دوم

م الف 7838

بانک صادرات اصفهان 
س آرشیو

]عک
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ماشین های برقی مسافران  را 
به میدان امام ببرد

رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات ش��ورای ش��هر اصفهان گفت: در حال حاضر 
قرارداد خرید ماشین های برقی برای انتقال مسافران به 

میدان امام منعقد شده است.
ابوالفضل قربانی در پاس��خ به این س��ؤال که با توجه به 
اینکه تردد خودرو در میدان امام ممنوع ش��ده اس��ت، 
آیا شهرداری و شورای شهر برنامه ای برای تردد مردم و 
بازاریان در میدان امام  در دستور کار خود دارند، اظهار 
کرد: در ارتباط با رس��یدگی به این موضوع مس��ئوالن 
مربوطه را به کمیس��یون حمل و نقل، محیط زیس��ت 
و فناوری اطالعات ش��ورای ش��هر دع��وت کرده ایم تا 
صحبت های مورد نظر در این زمینه با آنها صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه زمانی که مسئوالن محدودیتی را برای 
مردم در سطح شهر ایجاد می کنند، باید امکاناتی را برای 
مردم در کنار ای��ن محدودیت ها قرار بدهن��د، افزود: با 
توجه به این موضوع در حال حاضر مقرر شده است که در 
صورتی که برخی از افراد درصدد استفاده از مسیر میدان 
امام  به صورت پیاده نباشند، امکاناتی برای تردد این افراد 

به داخل میدان امام  در نظر گرفته شود.

 ۷۹ هزار و ۳۶۹ نوزاد
 در استان متولد شدند

     مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد:  سال 
گذشته، ۷۹ هزار و ۳۶۹ نوزاد در استان اصفهان متولد 
شدند که از این تعداد، ۴۰ هزار و ۵۸۴ نفر پسر و ۳۸ هزار 
و ۷۸۵ نفر دختر بودند.تورج حاجی رحیمیان گفت: در 
سال ۹۲، والدت ۷۹ هزار و ۳۶۹ نوزاد شامل ۴۰ هزار و 
۵۸۴ پسر و ۳۸ هزار و ۷۸۵ دختر در دفاتر ثبت احوال 

استان اصفهان به ثبت رسید. 

آتش سوزی دوباره اسکانیا
سازمان امداد و نجات هالل احمر از حریق یک دستگاه 
اتوبوس اسکانیا در ساعت ۳:۲۵ بامداددیروز با ۴۲ حادثه 
دیده خبر داد.حسین درخش��ان، ، از آتش  گرفتن یک 
دستگاه اتوبوس اسکانیا در کیلومتر ۸۵ جاده اردبیل - 
سرچم خبر داد.وی گفت: این اتوبوس که حامل زائران 
کربالی معل��ی از جمهوری آذربایجان بود، در س��اعت 
۳:۲۵ بامداد دیروزدچار حریق شد.درخشان ادامه داد: 
از ۴۲ نفر حادثه دیده، ۴ نف��ر به مراکز درمانی اورژانس 

منتقل و ۳۷ نفر نیز سرپایی مداوا شدند.

اخبار کوتاهيادداشت

بیمه بازنشستگی دوره تحصیلی 
برای نخبگان

بر اساس تفاهم نامه مشترک بین بنیاد ملی نخبگان و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، نخبگان و استعدادهای برتر تحت پوشش بنیاد 
ملی نخبگان »بیمه تکمیلی سالمت نخبگان« و »بیمه بازنشستگی 
دوره تحصیلی« می شوند.، سورنا ستاری، در تشریح جزییات این دو 
خدمت جدید بنیاد برای نخبگان برای نخبگان و استعدادهای برتر 
گفت:  این بیمه مربوط ب��ه برگزیدگان نخبه و اس��تعداد برتر تحت 
حمایت بنی��اد ملی نخبگان اس��ت که در آن بیم��ه تکمیلی کاملی 

به صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

پیش بینی 44 میلیارد تومان برای 
آسفالت معابر اصفهان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در بودجه امسال شهرداری 
۴۴ میلیارد تومان برای بودجه معابر موجود در سطح شهر اصفهان 
پیش بینی شده است.نور اهلل صلواتی با اشاره به ضرورت رسیدگی به 
وضعیت آسفالت معابر موجود در سطح ش��هر اظهار کرد: بیشترین 
خرابی آسفالت معابر موجود در سطح شهر ناشی از حفر کانال از سوی 
شرکت های تاسیساتی است و شهرداری باید با اختصاص اعتبارات 

مناسب در راستای رسیدگی وضعیت آسفالت معابر تالش کند.

 دارو در نیمه نخست امسال
 گران نمی شود

معاون نظارت سازمان غذا و دارو در مورد قیمت داروهای تولید داخل 
در سال جاری، گفت: در نیمه نخست سال هیچ گونه افزایش قیمتی 
نخواهیم داشت و در مورد داروهای وارداتی نیز تابع تغییرات نرخ ارز 

هستیم ولی در این مورد نیز امکان کاهش قیمت وجود دارد.
دکتر اکبر عبداللهی اظهار داشت: از لحاظ تعداد پروانه داروهای ثبت 
شده باید گفت که در فهرست دارویی کش��ور حدود ۲ هزار فرمول 
دارویی وجود دارد ک��ه این ۲ هزار فرمول در تولی��د داخل در قالب 
باالی ۴ هزار پروانه ساخت نمود پیدا می کند و در واردات نیز حدود 

۲ هزار آیتم وارداتی وجود دارد.

ستاد هماهنگی اشتغال روستايی 
آغاز به کار کرد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره 
به کاهش جمعیت روس��تاها به ۳۰ درصد و پیری اشتغال در بخش 
کشاورزی گفت: در اثر ناکافی بودن برنامه های توسعه ای، مهاجرت 
از روستاها به شهرها افزایش یافته اس��ت.، حسن طایی از برگزاری 
نخستین جلس��ه هماهنگی و برنامه ریزی توسعه اشتغال روستایی 
کشور خبر داد و گفت: هدف اصلی این طرح، سامان بخشی به نظام 
فعالیت، سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و تثبیت 
جمعیت ساکن در مناطق روس��تایی از طریق ارتقاء سطح درآمد و 

معیشت و رفع مشکل بیکاری روستائیان است.

 400 حلقه چاه آب در فالورجان
 برقدار شد

رییس اداره برق شهرس��تان فالورجان از برقدار کردن ۴۰۰ حلقه چاه 
آب کشاورزی این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

 اردشیر کیان ارثی گفت: برای برقدار کردن این چاه ها شش کیلومتر 
ش��بکه ۲۰ کیلو وات اجرا ش��ده که حدود دو میلیارد ری��ال برای آن 
هزینه شده است.وی افزود: اجرای این شبکه به صورت رایگان است و 

مشترکین فقط حق انشعاب را پرداخت می کنند.
وی اظهار داش��ت: تاکن��ون هفت ه��زار حلقه چاه آب کش��اورزی در 

شهرستان فالورجان برقدار شده است.

هدفمندی يارانه ها سبب افزايش
 تورم نمی شود

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: اگر طرح هدفمندی به خوبی 
انجام شود، جای نگرانی در ارتباط با اثرات تورمی این طرح نیست.

رحیم داللی با اش��اره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: 
اگر طرح هدفمندی به خوبی انجام شود جای نگرانی در ارتباط با اثرات 

تورمی این طرح نیست.
وی ادامه داد: ممکن اس��ت در ابتدا با افزایش قیمت جزیی هم روبه  رو 
شویم ولی این افزایش قیمت ها استمرار نخواهد داشت و فکر نمی کنم 

اثرات افزایش قیمتی بیش از یک بار باشد.

 مشکل اصلی بازار تلفن همراه
 در واردات است

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروش��ندگان موبایل اصفهان گفت: 
بسیاری از مشکالتی که در بازار موبایل وجود دارد مربوط به مشکالت 

و محدودیت ها در بحث واردات تلفن همراه است.
 مجید س��اطعی با اش��اره به وضعیت بازار موبایل اصفهان اظهار کرد: 
خوشبختانه بازار موبایل پس از تعطیالت نوروزی با استقبال خریداران 

روبه رو شد.

آبرسانی سیار به ۵ هزار روستا به 
دلیل نبود زيرساخت ها

مش��اور وزیر نیرو با اعالم اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین آب در تابستان 
امسال به ویژه در کالنش��هرها، دالیل آبرسانی سیار به ۵ هزار روستا را 

اعالم کرد.
حمیدرض��ا جانب��از با اع��الم اج��راي تدابیر وی��ژه تامی��ن آب براي 
گذر از تابس��تان ۹۳، بیان داش��ت: تکمیل س��امانه هاي آبرساني به 
کالنش��هرها و مدیریت تقاضا راهکارهاي مدیریت مصرف اس��ت که 
 مي تواند راهگش��ا باش��د و ما را در تابس��تان س��خت احتمالي یاري 

مي رساند. 
مشاور وزیر نیرو درباره برنامه هاي ش��رکت آب و فاضالب کشور براي 
گذر از تابس��تان ۹۳، اظهار داش��ت: با توجه به موارد موجود در برنامه 
پنجم توس��عه براي تامی��ن آب، باید اج��راي پروژه ه��اي معطلي که 

زیرساخت هاي آن آماده است، سرعت بگیرد. 
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استقرار متخصصان در شیفت های شب بیمارستانهای دولتی 

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: یکی از بسته های ویژه خدمات سالمت که با استفاده از درآمد حاصل از 
هدفمندی یارانه ها اجرا می شود، افزایش حقوق پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان های دولتی برای ماندن 

و استقرار در بیمارستان در شیفت های عصر و شب و روزهای تعطیل است.
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گروه جامعه - اس��تاندار اصفهان در نخس��تین نشست خبری 
خود در سال جاری با ارایه گزارشی در خصوص سفرهای نوروزی 
در استان اصفهان اظهار داشت: در این راستا شش میلیون و ۲۰۰ 
هزار خودرو در جاده های اس��تان تردد کرده است که این میزان 

تردد نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.
رسول زرگرپور با بیان اینکه ۲۵ دستگاه در سطح استان اصفهان 
ساماندهی سفرهای نوروزی را بر عهده داشتند، خاطرنشان کرد: 
بر اساس آخرین آمار به دست آمده تصادفات سطح جاده ای استان 

اصفهان نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است.
 وی به اعتبارات س��ال ۹۳ استان اصفهان اش��اره کرد و ادامه داد: 
۵۰۰ میلیارد توم��ان اعتبار جاری، عمرانی و ملی اس��تانی برای 
استان اصفهان در نظر گرفته شده است که به صورت عادالنه در 

سطح استان توزیع خواهد شد.
اعتب�ار 200 میلی�اردی ب�رای کاه�ش آالين�ده ها

 در اصفهان
 به گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود اس��تاندار اصفهان ب��ه اعتبار 
 ۲۰۰ میلی��ارد تومان��ی اس��تان اصفه��ان در خص��وص کاهش

 آالینده ها در سطح استان اصفهان اشاره کرد و اضافه کرد: در این 
راستا بر اس��اس عدالت و با توجه به طرح های عمرانی مشخص 
شده اعتبار به ش��هرداری های مختلف تخصیص داده می شود.

وی در ادامه به انتخاب 1۸ فرماندار از ۲۴ فرماندار استان اصفهان 

تاکنون اش��اره کرد و ادامه داد: در این راستا 1۶ نفر از فرمانداران 
قبل از انتخاب معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان مشخص 
ش��ده اند و این امر بیانگر این اس��ت که هیچ کاری در زمان عدم 
تعیین معاون سیاسی امنیتی اس��تانداری اصفهان بر روی زمین 
نمانده اس��ت.زرگرپور  در ادامه در خصوص آخری��ن اخبار دفن 
 »ریچارد نلسون فرای« ایران ش��ناس امریکایی در کنار رودخانه

 زاینده رود، گفت: در رابطه با این مس��اله منتظر تماس از سوی 
تهران هس��تیم.وی با اش��اره به تماس تلفنی وزی��ر امور خارجه 
کش��ور در روز فوت این ایران ش��ناس افزود: باید در نظر داشته 
باشیم که این موضوع بعد ملی دارد و باید مسئوالن سطح باال در 
 این خصوص اظهار نظر کنند و چنانچه از مس��ئوالن استانی نیز
  نظ��ر خواه��ی کردند م��ا نظرم��ان را به آنه��ا اعالم م��ی کنیم

.استاندار اصفهان ادامه داد: تاکنون در خصوص دفن ریچارد فرای 
تماسی از تهران با ما حاصل نشده است.

وی با بی��ان اینکه تامین آرام��ش و امنیت باالترین درخواس��ت 
و هدف تمام فعالیتهای مس��ئوالن اس��تان اصفهان است، افزود: 
در این راس��تا از برخی افراد انقالبی و والیتم��دار که در روزهای 
اخیر در برخی از تجمع��ات در خصوص دفن ریچارد فرای حضور 
داشتند خواهش��مندیم که قانون را رعایت کنند و مطابق قانون 
فعالیت های خ��ود را ادامه دهند و از شکس��تن قانون خودداری 
کنند.زرگرپور  در ادامه با اش��اره به اینکه حل معضل کم آبی در 

اس��تان اصفهان از اولویت برنامه های اس��تان و کشور می باشد، 
ادام��ه داد: در این راس��تا از زم��ان فعالیت دولت ده��م تاکنون 
 ۷ جلس��ه با حضور باالتری��ن مقام��ات کش��ور در خصوص آب 
زاینده رود تشکیل ش��ده اس��ت.وی به آخرین مصوبات شورای 
عالی آب اس��تان اصفهان در خصوص رودخانه زاینده رود اشاره 
کرد و افزود: در این جلس��ه که با حضور س��ه وزیر کش��ور، وزیر 
نیرو و وزیر جهاد کش��اورزی تش��کیل ش��د مقرر ش��د شورای 
هماهنگ��ی مدیری��ت حوض��ه ی آبریز زاین��ده رود با ریاس��ت 
وزیر نیرو و ی��ا نماینده وی و عضویت اس��تانداران اس��تان های 
چهارمحال و بختی��اری، اصفهان ، ی��زد، معاونی��ن وزرای نیرو، 
جهاد کش��اورزی، صنعت و معدن و تج��ارت و نمایندگان صنف 
کش��اورزان اس��تان های مربوطه ایجاد شود.اس��تاندار اصفهان 
به ممنوعیت بارگ��ذاری جدید بر منابع آب زاین��ده رود تا پیش 
از تعیی��ن تکلی��ف تخصیص های هر اس��تان و ش��فاف س��ازی 
 مصارف آب در این حوضه اش��اره ک��رد و ادامه داد: س��اماندهی

 برداشت های  آب در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
از زاینده رود و جلوگیری و از هرگونه برداشت های غیر مجاز آب 
نیز از دیگر مصوبات این جلسه می باشد که باید توسط وزیر نیرو 
اجرایی شود.وی تغییر شیوه آبیاری در حاشیه رودخانه زاینده رود 
در صورت تامین زیرساخت های الزم را از دیگر مصوبات این جلسه 
عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: وزارت نیرو مکلف است نسبت به 
تاسیس واحد مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

در منطقه اقدام نماید.
زرگرپ��ور در خص��وص تون��ل گالب ک��ه از مصوب��ات جلس��ه 
ش��ورای عال��ی آب کش��ور در خص��وص زاین��ده رود ب��ود نیز 
اظهار داش��ت: در ای��ن خص��وص وزارت نیرو بای��د ظرف مدت 
 ۲ م��اه تون��ل گالب را ک��ه در حال حاضر توس��ط ش��رکت آب 
منطقه ای اصفه��ان و از مح��ل اعتبارات اس��تانی در حال انجام 
اس��ت را به دقت بررس��ی نم��وده و نتیج��ه تصمیم��ات خود را 
اتخاذ کند.وی با اش��اره به آخرین وضعیت تونل بهش��ت آباد نیز 
 گفت: وزارت نی��رو در مورد طرح بهش��ت آباد بای��د ظرف ۲ ماه 
بررس��ی های الزم را انجام دهد و ضمن ارزیابی زیست محیطی 

طرح، گزینه بهینه را برای اجرا مصوب کند.
»زاينده رود« آبان ماه زنده می شود

اس��تاندار اصفهان در ادامه با بیان اینکه بر اس��اس قول وزیر نیرو 
کشاورزان ش��رق اصفهان می توانند کش��ت پاییزه خود را انجام 
دهند، ادام��ه داد: در این راس��تا رودخان��ه زاین��ده رود آبان ماه 
بازگشایی می شود و همچنین مبلغ قابل پرداخت برای خسارت 
کش��اورزان ش��رق نیز از ۵۰۰ هزار تومان به س��ه میلیون تومان 

افزایش یافته است.
وی در ادامه در خصوص مش��کالت موجود در بخش بهداشت و 
درمان استان اصفهان نیز اظهار داش��ت: در حال حاضر بهداشت 
و درمان اس��تان اصفه��ان ۵۵۰ میلیارد تومان بده��ی دارد و در 
حال حاضر مشغول بررس��ی و مرتفع کردن مشکالت این بخش 

نیز هستیم.

استاندار در نشست خبری عنوان کرد : آبان ماه 

آب به کشت پايیزه کشاورزان شرق می رسد
» زاینده رود «طعم آب را می چشد

کشاورزان اصفهانی چشم 
انتظار آب برای کشت  

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کشاورزان 
استان اصفهان برای کشت بهاره خود نیاز به آب داشتند 
که البته مسئوالن قول هایی برای بازگشایی آب زاینده رود 

برای کشت پاییزه و به خصوص کشت گندم داده اند.
 مهدی بصیری با اش��اره ب��ه وضعیت منابع آبی اس��تان 
اصفهان اظهار کرد: کشاورزان استان اصفهان برای کشت 
بهاره خود نیاز به آب داشتند که البته مسئوالن قول هایی 
برای بازگش��ایی آب زاینده رود برای کش��ت پاییزه و به 
خصوص کشت گندم داده اند.وی ادامه داد: در سفر اخیر 
وزیر نیرو به اصفهان، قول هایی توسط وزیر نیرو، استاندار، 
معاونین وزیر نیرو و معاون وزیر جهاد کش��اورزی جهت 
بازگش��ایی آب زاینده رود در آبان ماه داده شد.مس��ئول 
کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان افزود: طبق صحبت هایی 
که انجام شده قول هایی برای بازگشایی آب در 1۰ آبان ماه 
جاری داده شده که امیدواریم این صحبت ها اجرایی شود.

 بررسی پیشنهاد افزايش 
قیمت لبنیات در اتاق اصناف 
رییس ات��اق اصناف اس��تان اصفهان گفت: پیش��نهاد 
افزای��ش قیمت لبنی��ات در ای��ن اتاق مورد بررس��ی 

کارشناسی قرار می گیرد.
عباسعلی بصیرت اظهار کرد: بررسی های اتاق اصناف 
نشان می دهد که ش��یر تحویلی به واحدهای تولیدی 

افزایش قیمت چندانی نداشته است.
وی تاکید ک��رد: تاکنون هی��چ گونه افزای��ش قیمتی 
برای اتحادیه های زیر نظر اتاق اصناف استان اصفهان 

تصویب نشده است.

نرخ بلیت هواپیما تا 2 هفته 
ديگر آزاد می شود

 طبق قانون برنامه پنجم دولت مکلف اس��ت از ابتدای 
سال سوم برنامه، نس��بت به آزادس��ازی نرخ خدمات 
حمل و نقل هوایی اقدام کند ک��ه بعد از چندین وعده 
برای زمان اجرایی شدن آن قرار است تا دو هفته آینده 
و بعد از تصویب ش��ورای عالی هواپیمایی این موضوع 

اجرایی شود.
از آنجاک��ه آزادس��ازی نرخ بلی��ت هواپیما مس��تلزم 
شفاف س��ازی است در دس��تورالعمل آزادس��ازی نیز 
ایجاد سیس��تم رزرو بلیت ش��رکت های هواپیمایی به 
عنوان یکی از پیش نیازهای مه��م اجرایی مورد تاکید 

قرار گرفته است.
ت��ا دو هفت��ه آین��ده و بع��د از تصویب ش��ورای عالی 

هواپیمایی این موضوع اجرایی شود.

دولت همچنان ادامه توزیع س��بدهای رای��گان کاالیی را در 
دستور کار خود دارد.

عل��ی ربیع��ی خاطرنش��ان ک��رد: دول��ت تالش م��ی کند 
تا مش��کالت گام اول اجرای ط��رح واگذاری بس��ته رایگان 
کاالی��ی را برط��رف نماید و ب��ه ص��ورت کلی بس��ته های 
 کاالیی س��ال ۹۳ به نح��وی توزیع ش��ود که م��ردم بتوانند

 آزادان��ه و ب��ه ش��کل کارت��ی خری��د کنند.وزی��ر تع��اون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی اف��زود: یک��ی از اه��داف مرحل��ه 
غذای��ی  امنی��ت  تامی��ن  نه ه��ا  یارا هدفمن��دی   دوم 
اس��ت به نحوی که بای��د امنیت غذایی اقش��ار ک��م درآمد 
جامعه را تامین کنیم.وی با اش��اره به اینک��ه تمام کارگرانی 
 که اطالعات بیمه ای داش��ته  اند در دو مرحله س��ال گذشته 
مش��مول دریاف��ت س��بد کاال ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: 
تنها تع��داد مع��دودی از کارگران ک��ه اطالع��ات بیمه  ای 
آنها موجود نب��ود، متاس��فانه از دریافت س��بد کاال محروم 
ش��دند.در عین حال، مقام��ات کارگری م��ی گویند دولت 
در واگذاری بس��ته ه��ای کاالیی رایگان س��ال گذش��ته به 
دلی��ل ع��دم دسترس��ی ب��ه بان��ک اطالعات��ی دقی��ق 
 از وضعی��ت نیروی کار ش��اغل در کش��ور، تنها با اس��تفاده 
از بانک بیمه شدگان تامین اجتماعی اقداماتی را سازماندهی 

کرد.

فعالی�ت ۶ میلی�ون 
کارگر به صورت ناشناس

آنان معتقدند: احتماال منظور 
 وزی��ر کار از ع��دم دریاف��ت

 بس��ته های کاالیی از سوی 
مع��دودی از کارگ��ران فقط 
مربوط ب��ه بیمه ش��ده هایی 
است که نتوانس��ته اند بسته 
کاالیی بگیرند اما کارگرانی که 
در کارگاه های فاقد شناسنامه 
کاری و ی��ا ب��ه اصط��الح 
 زیرزمینی فعالیت می کنند،

 تعداد معدودی نیس��تند و تا 
 ۶ میلی��ون نف��ر تخمین زده 

می شوند.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با 

بیان اینکه در سال گذشته قرار بود همه کارگران از سبد کاال 
بهره مند ش��وند گفت: اما به دلیل عدم وجود بانک اطالعاتی 
دقیق از تعداد کارگران، آمار روش��نی از کسانی که موفق به 
دریافت بس��ته های رایگان دولتی ش��ده اند وجود ندارد و از 

س��وی دولت نیز در مورد کارگرانی که توانس��ته اند سبد کاال 
بگیرند، آماری ارائه نشده است.

عضو هیا ت مدیره کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران 
ایران اظهارداش��ت: ما در سال گذش��ته در فروشگاه ها شاهد 
بودیم که اغلب کارگران توانس��ته اند در ف��ازدوم واگذاری ها 

موفق به دریافت بسته های رایگان کاالیی شوند.
ابوی با تاکید بر تمدید واگذاری سبدهای کاالیی سال گذشته 
تا پایان فروردین ماه سال جاری گفت: طبق برنامه دولت، قرار 
اس��ت از اواخر اردیبهشت ماه س��ال جاری و همچنین بعد از 
تعیین تکلیف نام نویسی ها برای دریافت یارانه های نقدی؛ کار 

واگذاری دور جدید سبد کاال در کشور آغاز شود.
این مقام مسئول کارگری کش��ور ادامه داد: هم اکنون با خالء 
آمار واقعی از جمعیت کارگری کشور مواجه هستیم و متاسفانه 
اطالعات و آمار روش��نی از تعداد کارگران ش��اغل بیمه شده 
و نش��ده نداریم اما از طریق موافقت اولی��ه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در نظر اس��ت تا س��امانه ای برای ثبت نام از 
کارگران از طریق همکاری معاونت رواب��ط کار این وزارتخانه 

راه اندازی شود.
تشکیل بانک اطالعاتی از کارگران کشور

وی خاطرنش��ان کرد: قرار اس��ت با هدف تش��کیل یک بانک 
اطالعاتی از کارگران شاغل در کش��ور، کار ثبت نام کارگران 
شاغل بیمه شده، بیمه نش��ده، کارگران واحدهای زیرزمینی 
فاقد مجوز و شناس��نامه کاری که در حال حاضر مش��غول به 

فعالیت هستند شناسایی و ثبت نام شوند.
به گفته ابوی، ایجاد این بانک می تواند کمک کند تا در مواقعی 
مانند توزیع بسته های کاالیی رایگان دولت بتواند به راحتی به 

آمار کارگران دسترسی داشته باشد.
 و دیگر آن مسایل فاز اول واگذاری ها در سال گذشته که باعث 
حذف گسترده کارگران و مشموالن قانون کار از دریافت سبد 

کاال شده بود، اتفاق نیافتد.
سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان 
داشت: همچنین قرار است کار ایجاد سامانه شناسایی و ثبت 
نام از کارگران کشور به تش��کل های کارگری سپرده شود که 
البته همراه��ی و حمایت وزارت کار نیز خواه��د بود.این مقام 
مسئول کارگری کش��ور اظهارداش��ت: در حال حاضر تعداد 
کارگران زیرزمینی و فاقدشناس��نامه کاری کشور ۶ میلیون 
نفر تخمین زده می ش��ود اما هیچ یک از این افراد نتوانس��ته 
 اند در مرحله اول و دوم توزیع س��بد کاال در س��ال گذش��ته،

 از کمک دولتی بهره مند ش��وند و تنها کارگران دارای لیست 
بیمه که از سوی تامین اجتماعی ارایه شده بود توانستند سبد 
کاالیی دریافت کنند.وی تاکید کرد: متاس��فانه بس��یاری از 
کارگران در بخش هایی مانند حمل و نق��ل و کوره پزخانه ها 
هستند که به دلیل فقدان شناسنامه کاری نتوانسته اند از سبد 
کاال بهره مند شوند. در هر حال، قرار است از طریق وزارت کار 
برخی هماهنگی ها با دستگاه ها و وزارتخانه ها برای همکاری 

در ایجاد سامانه ثبت نام از کارگران انجام شود.

شناسايی ۶ میلیون کارگر زيرزمینی

جزيیات ايجاد سامانه جديد ثبت نام سبد کاال 
توزیع سبد دوم کاالیی در اردیبهشت

متاسفانه بسیاری 
از کارگران در 

بخش هايی مانند 
حمل و نقل و کوره 
پزخانه ها هستند 
که به دلیل فقدان 
شناسنامه کاری 

نتوانسته اند از سبد 
کاال بهره مند شوند
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مفاد آرا

2220شماره 103/93/7/58آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر  رسمی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و 
بید گل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظور اطالع 
که  در صورتی  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
،دادخواست خود را به مرجع قضایی  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 

تقدیم نماید .

1-رای شماره 7511 هیات : آقای علیرضا خادم حضرتی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 347 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 140/10 
در  واقع  اصلی  از2640  فرعی    235 از  فرعی   1247 پالک  مربع  متر 
مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  آران  آراندشت 

الواسطه از آقای محمد قدیریان )مالک رسمی (

2-رای شماره 8566 هیات : آقای سعید صمدی نژاد فرزند علی محمد 
بشماره شناسنامه 383 و خانم زهرا خانی آرانی فرزند رضا به شماره 
شناسنامه 338 )بلمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/72 
متر مربع پالک شماره 1246 فرعی مفروز مجزی شده از 335 فرعی از 
2640 اصلی واقع در آراندشت آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از آقای علی محمد صمدی نژاد )مالک رسمی (

3-رای شماره8564 هیات : آقای سلمان صمدی نژاد فرزند علی محمد 
بشملره شناسنامه 391 در شش دانگ یک باب حصار و طویله به مساحت 
129/43 متر مربع پالک 1245 فرعی مفروزو مجزی شده از 335 فرعی 
از شماره 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از آقای علی محمد صمدی نژاد )مالک رسمی ( 

نژاد  فرزند رضا   آقای علی محمد صمدی   : 4-رای شماره8563 هیات 
بشماره شناسنامه 27در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 193/21 
متر مربع پالک 1244 فرعی مفروزو مجزی شده از 335 فرعی از شماره 

2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

5-رای شماره6719 هیات : آقای محمد هالل نشاطی آرانی فرزند اصغر  
بشماره شناسنامه 6190149766 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
127/20 متر مربع پالک 1243 فرعی مفروزو مجزی شده از 411 فرعی 
از شماره 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 
بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از آقای محمد نشاطی )مالک رسمی ( 

فرد    آرانی  قدیریان  حسین  امیر  آقای   : هیات  شماره8491  6-رای 
فرزند  نجاری  اعظم  خانم  و  بشماره شناسنامه9178   عباسقلی   فرزند 
باب  یک  دانگ  90)بالمناصفه(در شش  به شماره شناسنامه  غالمحسین 
خانه  به مساحت 170/32 متر مربع پالک 1 فرعی مجزی شده از 1971 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

7-رای شماره8147 هیات : آقای اصغر فخر الدینی  فرزند احمد  بشماره 
شناسنامه 11434 و خانم سعیده شجاعی فرزند سید محمد به شماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  (در  527)بالمناصفه  شناسنامخ 
142/75 متر مربع پالک شماره1248 فرعی مفروزو مجزی شده از 235 
ثبتی  آران دشت بخش 3 حوزه  واقع در  از شماره 2640 اصلی  فرعی 
آران و بیدگل خریداری عادی از آقای نعمت اهلل اکبر زاده آرانی )مالک 

رسمی ( 

عبداهلل   فرزند  آرانی   شیاسی  پروین  خانم   : هیات  شماره8507  8-رای 
بشماره شناسنامه 3017 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 99/50 
متر مربع پالک 54 فرعی مجزی شده از 235 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

9-رای شماره8503 هیات : آقای محمد جواد عباس بید گلی فرزندرحمت 
به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  بشماره شناسنامه 102  اله   
121/60 متر مربع پالک 18 فرعی مجزی شده از 4 فرعی از شماره 223 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از آقای حمزه علی  اکبر زاده بیدگلی  )مالک رسمی ( 

10-رای شماره7526 هیات : آقای سیف اله علی رمضانی آرانی فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 261 و خانم بهاره دارچینی آرانی فرزند مهدی 
به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  322)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  به 
مساحت 158/50 متر مربع پالک 8488 مفروز و مجزی شده از 1189 
فرعی از 2637  اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل 

فرزند  آرانی   زاده  مانده علی عرب  آقای   : 11-رای شماره8493 هیات 
فرزندعلی  آرانی  عربیان  کبریا  خانم  و   133 شناسنامه  بشماره  حسن  
به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  193)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  به 
مساحت 101/09 متر مربع پالک7487 فرعی مجزی شده از 1178 فرعی 
از 2637  اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

فرزند  آبادی  نوش  غفوری  محمد  آقای   : هیات  شماره8221  12-رای 
عبداله بشماره شناسنامه 80 در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 
170 متر مربع پالک 317 فرعی مجزی شده از 8 اصلی واقع در معین آباد 

نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل  

فرزند  گلی   بید  نظام سجادی  آقای سید   : هیات  13-رای شماره8527 
فرزند  بید  زاده  حاجی  فاطمه  خانم  و   21 شناسنامه  بشماره  باقر  سید 
محمد  به شماره شناسنامه 93)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  
به مساحت 188 متر مربع پالک 4591 فرعی مجزی شده از 420 فرعی از 
2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

14-رای شماره8497 هیات : آقای محمد خرم آبادی آرانی  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 349در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 240/65 
متر مربع پالک شماره 2038 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی 

واقع در احمد آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  

15-رای شماره8496 هیات : آقای حسن مفرد کویری آرانی فرزند مانده 
علی بشماره شناسنامه 2797 و خانم زینب حیدری آرانی فرزندحسین  
باب  یک  دانگ  شش  1250024846)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  به 
خانه  به مساحت 129 متر مربع پالک 2037 فرعی مفروزومجزی شده 

از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

16-رای شماره8570 هیات : آقای احمد آقا سالمی آرانی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 134 در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 193 متر 
مربع پالک شماره 2036  فرعی مفروزومجزی شده از 2638 اصلی واقع 

در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

فرزند  آرانی   نژاد  خاری  اله  روح  آقای   : هیات  شماره8160  17-رای 
ابراهیم بشماره شناسنامه 320 در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 
134 متر مربع پالک شماره  2035 فرعی مفروزومجزی شده از 2638 

اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

18-رای شماره7564 هیات : آقای حسن دست فروش آرانی فرزند علی 
اکبر  بشماره شناسنامه 701 در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 87 
متر مربع پالک شماره  2034 فرعی مفروزومجزی شده از 35 فرعی از 
2638اصلی  واقع در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

19-رای شماره8209 هیات : آقای مهدی عابد نوش آبادی فرزند ابراهیم  
بشماره شناسنامه 5400 و خانم آمنه بهروزی نوش آبادی فرزند علی 
به شماره شناسنامه 1112 )بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه  به 
مساحت 161/5 متر مربع پالک شماره  377 فرعی مفروزومجزی شده از 

43 اصلی واق عدر غیاث آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

آبادی  نوش  شکرائیان  مجتبی  آقای  هیات:   8217 شماره  رای   -20
به  خانه   باب  یک  دانگ  در شش   626 بشماره شناسنامه  فرزندحسن  
مساحت 151 متر مربع پالک 376 فرعی مجزی شده از 43 اصلی واقع 

در غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

21-رای شماره8218 هیات : آقای میثم شکرائیان نوش آبادی فرزندحسن  
بشماره شناسنامه -در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 151/70 متر 
مربع پالک 375 فرعی مجزی شده از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش 

آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

22-رای شماره8511 هیات : آقای سعید متولی بید گلی فرزند ناد علی  
بشماره شناسنامه 175 و خانم زهره توحیدی زاده  فرزند تقی به شماره 
شناسنامه 51 )بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 158 
متر مربع پالک  4592فرعی مفروزومجزی شده از 421 فرعی از 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

احمد   فرزند  آرانی   دربندی  مهدی  آقای   : هیات  شماره8133  23-رای 
بشماره شناسنامه 220در شش دانگ یک باب مغازه و انباری متصل به 
آن به مساحت 147/30 متر مربع پالک 4589 فرعی مجزی شده از 271 

3 حوزه  بخش  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از  272فرعی  و 
ثبتی آران و بیدگل 

24-رای شماره8558 هیات : خانم الهه ستاری آرانی  فرزند ناصربشماره 
شناسنامه 500در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 97/75 متر مربع 
در  واقع  اصلی   2840 از  420فرعی  از  شده  مجزی  فرعی   4590 پالک 

ریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  محمد  فرزند  نامجو   امیر  آقای   : هیات  شماره8506  25-رای 
متر   135/77 مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  137در  شناسنامه 
مربع پالک 2051 فرعی مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بید گل  
بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از وراث 

عیسی اربابی و علی مینایی )مالکین رسمی (

26-رای شماره8498 هیات : آقای حسین بابایی بید گلی   فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 9263در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 78 
متر مربع پالک شماره2050 فرعی مفروزومجزی شده از 127فرعی از 3 

اصلی واقع در معین آباد بید گل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

27-رای شماره8171 هیات : آقای رحمت اله بوجاریان آرانی فرزندمحمد 
فرزندمحمد  آرانی  ستاری  فاطمه  خانم  76و  شناسنامه  بشماره  حسین 
رضا  به شماره شناسنامه 11950)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  
مفروزومجزی  فرعی   1251 شماره  پالک  مربع  218/5متر  مساحت  به 
شده از2فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 

فرزند جواد  کم صداآرانی  اله  روح  آقای   : هیات  28-رای شماره7530 
بشماره شناسنامه 137و خانم خدیجه رسول اف آرانی فرزند محمدبه 
مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  11998در  شناسنامه  شماره 
121/50متر مربع پالک شماره 1250 فرعی مفروزومجزی شده از 302 
فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از آقای حسن کوزه گر )مالک رسمی ( 

29-رای شماره8505 هیات : آقای مهدی خاری آرانی   فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 10848در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 160 
235فرعی  از  شده  مفروزومجزی  فرعی  شماره1249  پالک  مربع  متر 
بیدگل  و  آران  ثبتی  آران دشت بخش3 حوزه  در  واقع  اصلی  از 2640 

خریداری عادی از آقای حسین اوقانی آرانی )مالک رسمی (
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 93/1/25 تاریخ انتشار نوبت دوم93/2/10

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

ابالغ

پرونده  شماره   9309970361700057 دادنامه  2234شماره 
:آقای  920986خواهان  شعبه  بایگانی  شماره   9209980361700977
فرزاد میریان به نشانی اصفهان خ نشاط اول کوچه 14 ساختمان وطنی 
واحد 1 خوانده آقای مهدی آرین منش به نشانی مجهمل المکان خواسته 
محتویات  بررسی  با  گردشکار:دادگاه  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعثار 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
فرزند  میریان  فرزاد  آقای  دعوی  در خصوص  دادگاه  رای   : نماید  می 
محمود به طرفیت آقای مهدی آرین منش فرزند علی به خواسته اعسار 
ریال  مبلغ1/000/000/000  مطالبه  جهت  دادرسی  هزینه  پرداخت  از 
خسارات  انضمام  به   92/7/28-465741 بشماره  چک  فقره  یک  وجه 
دادرسی وتاخیر تادیه دادگاه با عنایت به مفاد شهادت نامه کتبی پیوست 
دادخواست و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم  
ابالغ قانونی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه وی دعوی خواهان را ثابت 
و وارد تشخیص مستندا به مواد 507و506و504 قانوون آئین دادرسی 
از  خواهان  براعثار  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم مینماید رای صادره حضوری و 
طرف مدت 20 روز از پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 
رئیش شعبه 28  م الف 768 مهدی حاجیلو –  استان اصفهان میباشد – 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه 

بدینوسیله به شرکت تعاوني پویان صنعت شهرضا به شماره ثبت 776 
اسفندپور  طیبه  ها  وخانم   10260137030 ملي  وشناسه  شهرضا  ثبت 
متولد  ازشهرضا  صادره   486 شناسنامه  شماره  به  اله  فرزندنعمت 
فرزندمحمدعلي  مطلوبي  زینب  و   1199394068 ملي  شماره  به   1352
میرنیام  السادات  ونفیسه  متولد1368    1190021846 ملي  شماره  به 
ازشهرضا  صادره   5617 شناسنامه  شماره  به  فرزندسیدمصطفي 

شهرضائي  وزهراکشوري   1199891126 ملي  شماره  به   1366 متولد 
فرزندحیدرعلي به شماره شناسنامه 395 صادره ازشهرضا متولد 1356 
به شماره ملي 1199182656 ومریم السادات طبائیان فرزندسیدجوادبه 
ملي  شماره  به   1362 متولد  ازشهرضا  صادره   858 شناسنامه  شماره 
خیابان  شهرضا   : سند(  متن  طبق   ( آدرس  به  همگي   1199295779
امیرکبیرفرعي 2 پالک 19 کدپستي 8614935161 وطبق آدرس اعالمي 
 ( یک  شماره  کوچه  ولیعصرغربي  : شهرضاخیابان  آدرس  بستانکاربه 
جنب مخابرات( انتهاي کوچه پالک 1 / 17 که برابر گزارش مامورابالغ 
نامبردگان به علت ناقص بودن وعدم سکونت درآدرس هاي فوق مورد 
شناسائی واقع نگردیده اند ابالغ می شود طبق سند رهنی به شماره 22048 
مورخ1390/11/11 تنظیمی دردفترخانه  اسناد رسمی شماره 5 شهرضا 
ششصدوهفتادودومیلیون  شهرضامبلغ  صنعت  پویان  تعاوني  شرکت 
نموده  استفاده  شهرضا  شعبه  وتعاون  توسعه  بانک  ازتسهیالت  ریال 
  5498 شماره  ثبتي  پالک  ششدانگ  تمامت  مذکور  تسهیالت  درقبال  که 
شماهاوخانم  ملکي  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  اصلي  یک  درابنیه  واقع 
به علت عدم  و  قرار گرفته  بانک مذکور  وثیقه  و  مولودرضوان دررهن 
و  میلیون  وشش  میلیاردوپنجاه  یک  مبلغ  به  اجرائیه  بدهی  پرداخت 

تا  دیرکردوسود  طلب،  اصل  بابت  ریال  هزاروهفتصدویک  هفتصدونه 
تاریخ1392/11/28 که از این تاریخ به بعدروزانه مبلغ چهارصدوشصت 
گردد  می  اضافه  آن  به  ریال  وشش  هزارووششصدوشصت  وشش 
رسمي  اسناد  درواحداجرای  بایگاني9200162  شماره  ،صادروبه 
شهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  18آئین  ماده  استناد  به 
مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت .مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 

-  محمد مهدی یوسفیان

 ابالغ  اخطاریه ممنوع الخروجي

بدینوسیله به آقاي سعیدیعقوبي فرزندخلیل به شماره شناسنامه 1964 
صادره ازشهرضا متولد 11 / 12 / 1361 به شماره ملي 1199285617 
: شهرضا  آدرس  به   12 / الف   / به شماره سریال شناسنامه 612211 
 8614616154 کدپستي   10 پالک  شفق  کوچه  قدس  کوي  بلوارمطهري 
پرونده  میگردددرموضوع  ابالغ  است    نگردیده  واقع  شناسائي  مورد 
اجرائي به شماره بایگاني 9200151 له محمدحسین طاوسي ولنداني علیه 
شما ، بنابه درخواست وکیل بستانکار ممنوع الخروج  از کشور گردیده 

اید. محمد مهدی یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا

 آگهي ابالغ  اخطاریه ماده  101

بدینوسیله به خانم اعظم طحاني فرزند عبدالرسول به شماره شناسنامه 
65 صادره ازشهرضامتولد1359 به شماره ملي 1199226386 که طبق 

فرعي  طالقاني  خیابان  شهرضا   : ساکن  تقاضانامه  و  سند  متن  ادرس 
که   8617683181 کدپستي  شخصي  منزل  راست  سمت  اول  فرعي   20
برابراعالم اداره پست شهرضا نامبرده در آدرس فوق مورد شناسائی 
واقع نگردیده ابالغ می شوددر موضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 
اعالم  وغیره  شما  علیه  شهرضاو  شعبه  کشاورزي  بانک  له   9200108
هفتهزاروسیصدویازده  شماره  ثبتي  پالک  ششدانگ  تمامت  دارد  مي 
فرعي ازیک اصلي واقع دربخش یک ثبتي شهرضا ملکي قدرت اله خاقان 
 36898 شماره  رهني  سند  انصاریپورموردرهن  ونصرت  پورشاهرضا 
شهرضاتوسط   145 شماره  رسمي  اسناد  دفتر   1388/12/24 مورخ 
گردیده  ارزیابي  میلیاردریال  مبلغ سه  به  دادگستري  رسمي  کارشناس 
، ظرف مدت 5 روز  انجام شده دارید  ارزیابي  اعتراضي به  لذا چنانچه 
از تاریخ انتشار اگهي اعتراض خود را به ضمیمه مبلغ پنج میلیون ریال 
هزینه تجدیدارزیابي به این اجرا ارسال داریدواال به همان قیمت آگهي 

خواهد شد . به اعتراض خارج از موعد و بدون فیش ارزیابي مجددترتیب 
اثر داده نخواهد شد . محمد مهدی یوسفیان -  مسئول اجرای ثبت اسناد 

شهرضا

آگهي ابالغ  اخطاریه ماده  101
بدینوسیله به شرکت تعاوني نگین سبزمهیاران به شماره ثبت 606 ثبت 
ابتداي  تقاضانامه شهرضا  و  سند  متن  ادرس  طبق  شرکتهاي شهرضا 
مذکوربه  11شهرضاشرکت  مامورکالنتري  گزارش  طبق  که  زره  جاده 
ابالغ  است  نگردیده  واقع  موردشناسایي  آدرس  بودن  واقع  علت خالف 
می شود در موضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9200065 له بانک 
کشاورزي شعبه شهرضاو علیه آن شرکت وغیره اعالم مي دارد تمامت 
ششدانگ پالک ثبتي شماره 4452 / 2 واقع درفضل آبادبخش یک ثبتي 
موردرهن سند رهني شماره 19553 مورخ  ملکي مجیدملکیان  شهرضا 
1385/12/26 دفتر اسناد رسمي شماره 145 شهرضاتوسط کارشناس 

ارزیابي  ریال  میلیون  میلیاردودویست  یک  مبلغ  به  دادگستري  رسمي 
گردیده است لذا چنانچه اعتراضي به ارزیابي انجام شده دارید ، ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ انتشار اگهي اعتراض خود را به ضمیمه مبلغ پنج 
میلیون ریال هزینه تجدیدارزیابي به این اجرا ارسال داریدواال به همان 
قیمت آگهي خواهد شد . به اعتراض خارج از موعد و بدون فیش ارزیابي 
مجددترتیب اثر داده نخواهد شد . محمد مهدی یوسفیان -  مسئول اجرای 

ثبت اسناد شهرضا

آگهي فقدان سند مالكیت

استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  محمدیان  اله  رحمت  آقاي  اینکه  به  نظر 
سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هویت  که 
مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین شماره 28 / 171 شده که 
سندمذکورذیل ثبت 10507  درصفحه 212 دفتر 116 بنام شهالصدري 
صادرگردیده وبموجب سند 14220 – 15 / 10 / 54 تمامت ششدانگ رابه 
بدرالملوک کیان انتقال داده وسپس بموجب سندشماره 77751 - 5 / 5 / 
65 تمامت ششدانگ رابه حبیب اله ورحمت اله محمدیان باالسویه انتقال 
داده اندکه سهم حبیب اله درصفحه 307 دفتر 217 ثبت وسهم رحمت اله 
درخواست صدورسندمالکیت  نامبرده  اینک  گردیده  ثبت  اولیه  ثبت  ذیل 
المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي 
به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
ارائه  .در صورت  کرد  تسلیم خواهد  متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق 
سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 
دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 مفاد آراء

2221شماره 103/93/6/58آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر  رسمی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و 
بید گل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظور اطالع 
که  در صورتی  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
،دادخواست خود را به مرجع قضایی  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 

تقدیم نماید .

فرزند  نیاسر   زاده  نصراله  علیرضا  آقای   : هیات  شماره8798  1-رای 
به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  9548در  شناسنامه  بشماره  حسینعلی 
مساحت 137/50 متر مربع پالک 2044فرعی مجزی شده از 2638اصلی  

واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

2-رای شماره8792 هیات : آقای عباس شانه ئی ارانی  فرزند علی اصغر 
بشماره شناسنامه 23در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 53 متر 
مربع پالک 2043فرعی مفروزومجزی شده از 2638اصلی واقع در احمد 
از  الواسطه  مع  عادی  بیدگل خریداری  و  آران  ثبتی  آباد بخش3 حوزه 

خانم مهری عالمی 

3-رای شماره8508 هیات : آقای امراله صادقی ارانی  فرزند محمد حسن 
بشماره شناسنامه 200 و خانم طاهره خدادوست آرانی فرزندعلی جان  
به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  232)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  به 
از  شده  مفروزومجزی  فرعی   2042 پالک  مربع  متر   238/30 مساحت 
64 فرعی از شماره2638  اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل

آرانی فرزند سید  آقای سید شهاب سیدی   : 4-رای شماره8719 هیات 
فرزنداحمد  آرانی  کفاش  زهرا  خانم  و   42 شناسنامه  بشماره  اله  ولی 
به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  227)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  به 
مساحت 362/75 متر مربع پالک 7495 مفروزومجزی شده از 282 فرعی 
از شماره2637  اصلی واقع  درمسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل

حسین  فرزند  آرانی   کرامتی  عباس  اقای   : هیات  شماره8788  5-رای 
شماره  به  اسداله   فرزند  افروز  لقا  مه  خانم  106و  شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  11)بالمناصفه(در  شناسنامه 
219/75 متر مربع پالک 7494 فرعی مفروزومجزی شده از 490 فرعی از 

شماره2637  اصلی در مسعود  آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

6-رای شماره8579 هیات : اقای امیر حسین نعمتی آرانی  فرزند نعمت 
اهلل بشماره شناسنامه 515)نسبت به 2دانگ(و آقای نعمت اله نعمتی آرانی 
السادات  فرزند حبیب به شماره شناسنامه 25)نسبت به 2دانگ(و اعظم 
شش  در   522 شناسنامه  شماره  به  جعفر  سید  فرزند  آرانی  سیادتیان 
فرعی   7493 پالک  مربع  متر   373/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
مجزی شده از 1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 

: آقای محمد محبوبی  فرزند حسن بشماره  7-رای شماره8573 هیات 
به مساحت 76/55 متر  باب خانه   شناسنامه 11487در شش دانگ یک 
مربع پالک7492 فرعی مفروزومجزی شده از 581 فرعی از شماره2637  

اصلی واقع در مسعود  آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

فرزند حسین  آرانی   دارچینی  اقای عباس   : 8-رای شماره8562 هیات 
بشماره شناسنامه 496و خانم اکرم باغبان زاده آرانی فرزند صفر علی 
به  باب خانه   به شماره شناسنامه 9656)بالمناصفه(در شش دانگ یک 
از  شده  مفروزومجزی  فرعی   4616 پالک  مربع  متر   234/80 مساحت 
205 فرعی از شماره2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل

احمد  فرزند  پورآنی  نقوی  تقی  اقای محمد   : هیات  9-رای شماره8729 
محمد  فرزند  آرانی  فرد  جوخی  فاطمه  خانم  178و  شناسنامه  بشماره 
خانه   باب  یک  دانگ  339)بالمناصفه(در شش  رضابه شماره شناسنامه 
 205 از  شده  مجزی  فرعی   4615 پالک  مربع  متر   346/75 مساحت  به 
فرعی از 2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل

10-رای شماره8817 هیات : آقای اصغر هاشمی آرانی  فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 555در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 149/15 
متر مربع پالک 4614فرعی مفروزو مجزی شده از 266 فرعی  از 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

11-رای شماره8987 هیات : آقای علیرضا بیدگلی بیدگلی  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 379 شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 110/75 متر 
مربع پالک 4613فرعی مجزی شده از 190 فرعی  از 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکارآران بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

12-رای شماره8811 هیات : خانم معصومه آقائی بیدگلی  فرزند سید 
حسین بشماره شناسنامه 157در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 
118/50 متر مربع پالک 4612فرعی مجزی شده از 190 فرعی  از 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

13-رای شماره8714 هیات : آقای حسین شکاری آرانی  فرزند عباسقلی 
حسین  فرزند  زاده   احسن  معصومه  خانم  278و  شناسنامه  بشماره 
به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  345)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره 
مساحت 158/50 متر مربع پالک 1257 فرعی مجزی شده از 286 فرعی 
از شماره2640  اصلی واقع  در آران دشت،بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل

14-رای شماره8571 هیات : اقای محسن جنتی نژاد  فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 10857و خانم مجیده عبداله آبادی آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 174)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 120 
متر مربع پالک 1256 فرعی مجزی شده از 136 فرعی از شماره2640  

اصلی واقع در آران دشت،بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

15-رای شماره8491 هیات : اقای علیرضا خادم حضرتی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 1593و خانم سمانه سیفی زاده آرانی فرزند رحمت 
خانه   باب  یک  دانگ  شش  2442)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  اله 
از  شده  مجزی  فرعی  شماره1255  پالک  مربع  متر   153/3 مساحت  به 
114فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت،بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل

محمد  فرزند  آرانی  رفیعی  حجت  اقای   : هیات  شماره8501  16-رای 
محمد  فرزند  آرانی  خانی  زینب  خانم  10713و  شناسنامه  بشماره 
به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  382)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره 
از  شده  مجزی  فرعی   1254 پالک  مربع  متر   143/80 مساحت 
دشت،بخش  آران  در  در  واقع  اصلی  شماره2640  از  فرعی   235
خاری  اکبر  علی  از  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 

)مالک رسمی (

اله مستحکم آرانی  فرزند آقا  اقای نعمت   : 17-رای شماره8561 هیات 
محمد بشماره شناسنامه 65و خانم اعظم خدمتکار فرزند حسین شماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش  336)بالمناصفه(در  شناسنامه 
از  فرعی   235 از  شده  مجزی  فرعی   1253 پالک  مربع  متر   200/45
شماره2640  اصلی واقع در آران دشت،بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

18-رای شماره8559 هیات : آقای عباس تفکری آرانی  فرزند محمد تقی 
بشماره شناسنامه 266در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 215 متر 
مربع پالک شماره 1252فرعی مجزی شده از 235 فرعی  از 2640 اصلی 

واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

حسن  فرزند  حکیمیان   رضوان  آقای   : هیات  شماره8818  19-رای 
بشماره شناسنامه 187در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 328/5 
متر مربع پالک شماره 67فرعی مجزی شده از 4 فرعی   از 2257 اصلی 

واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

20-رای شماره8783 هیات : آقای امجد امجدیان  فرزند زرعلی بشماره 
شناسنامه 275در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 197/75 متر مربع 
پالک شماره  6فرعی مجزی شده از 1الی 5 فرعی از 2249 اصلی واقع در 

اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

21-رای شماره9374 هیات : آقای مهدی آزادی مقدم آرانی  فرزند  رحت 
اله بشماره شناسنامه 188در شش دانگ یک باب کارگاه بسته بندی  به 
مساحت 1981/75 متر مربع پالک 739فرعی مجزی شده از 103فرعی  
و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  گل  بید  آباد  در حسین  واقع  اصلی  ازشش 

بیدگل

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول93/1/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم 93/2/10عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک آران و بیدگل

مفاد آراء

2216شماره 103/93/23/53آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی اداره ثبت اسناد و امالک بادرود  برابر آراء صادره هیئت موضوع 
فاقد سند رسمی  ثبتی اراضی و ساختمان های  تعیین تکلیف وضعییت 
مستقر در واحد ثبتی بادرود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  تقاضا  امالک مورد  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  محرز گردیده 
شرح زیربه منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نماید .

خانم   1392/11/08 مورخه   139260302022000696 شماره  1-رای 
معصومه احمدی افوشته فرزند براتعلی به شناسنامه 5 و بشماره ملی 
1239907141 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 213/50متر مربع بشماره 
بخش  جزء  بادرود  آباد  امیر  در  واقع  اصلی   200 از  فرعی   193 پالک 
آقای علی  از مالک رسمی  الواسطه  بادرود خریداری مع  ثبتی  9 حوزه 

قربیان بادی 

 1392/11/18 مورخه   139260302022000698 شماره  2-رای 
ملی  بشماره  و   4248 به شناسنامه  فرزند  حسین  اسدیان  محمد  آقای 
1239207042 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 164/70متر مربع بشماره 
پالک 194 فرعی از 200 - اصلی واقع در امیر آباد بادرود جزء بخش 
9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضا 

دهقان زاده 

خانم   1392/11/15 مورخه   139260302022000720 شماره  3-رای 
مریم فتحی مقدم فرزند  نجف به شناسنامه شماره 149 و بشماره ملی 
1239959338 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 103/25متر مربع بشماره 
پالک 196 فرعی از 200 - اصلی واقع در امیر آباد جزء بخش 9 حوزه 

ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای مصیب مهدوی

 1392/11/15 مورخه   139260302022000722 شماره  4-رای 
ملی  بشماره  و   65 شناسنامه  به  علی  فرزند  شریفیانبادی  سمیه  خانم 
بشماره  مربع  300متر  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   1239907745
بادرود جزء بخش  آباد  امیر  واقع در  از 200- اصلی  پالک 195 فرعی 
9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از وراث مالک رسمی آقای 

علی قربیان بادی  

آقای   1392/11/29 مورخه   139260302022000746 شماره  5-رای 
ملی  بشماره  و   256 شناسنامه  به  حسین  فرزند  قربانیان  علی  احمد 
1239520034 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 162/70متر مربع بشماره 
پالک 211 فرعی از 200 - اصلی واقع در امیر آباد بادرود جزء بخش 
9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر 

پور عسگر

آقای   1392/12/14 مورخه   139260302022000783 شماره  6-رای 
ملی  بشماره  4107و  شناسنامه  به  علی  فرزند  بادی  خزائی  اله  رحمت 
بشماره  مربع  200متر  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   1239205635
بادرود جزء بخش  آباد  امیر  در  واقع  از 200 اصلی  فرعی  پالک 213 
9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر 

شریفی مقدم 

آقای   1392/12/14 مورخه   139260302022000784 شماره  7-رای 
یکباب  ملی 1230013539 ششدانگ  بشماره  علی  فرزند  مجتبی صیدی 
خانه بمساحت 179/90متر مربع بشماره پالک 9340 فرعی مفروزازپالک 
3545/4168فرعی از 159 - اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه 
و  صادق  آقایان  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  بادرود  ثبتی 

علیرضا کامبخش 

آقای   1392/12/24 مورخه   139260302022000820 شماره  8-رای 
ملی  بشماره  و   4606 شناسنامه  به  اباسلت  فرزند  حیدری  علیرضا 
مربع  33/000متر  بمساحت  مغازه  یکباب  ششدانگ   1239210630
بشماره پالک 212 فرعی از 200- اصلی واقع در امیر آباد بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

رمضانعلی چوپانی مقدم

آقای   1392/12/28 مورخه   139260302022000829 شماره  9-رای 
و   4331 شناسنامه  به  اسمعیل  سید  فرزند  اشجعی  محمدعلی   سید 
بشماره ملی 1239207875 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 52 متر مربع 
بشماره پالک 9341فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 
حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  حسین 
صادق بادی تاریخ انتشار نوبت اول  : 1393/01/25تاریخ انتشارنوبت 

دوم : 1393/02/09 رضا طویلی رئیس ثبت بادرود 

ابالغ وقت رسیدگی 

2233 کالسه پرونده 432/92 آدرس شورا : خمینی شهر درچه خ امام 
خ سجاد روزهای زوج 4/5  - 6/5 عصر وقت رسیدگی 93/2/27 ساعت 
تنفیذ  محمدی خواسته  عزت  خوانده  حیدری  اکرم  خواهان  5/30 عصر 
صلح نامه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه نهم ارجاء گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و  مجهول 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدن  مراتب 1نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
اعالم نشانی کامل خود  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  ظرف یک ماه 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
ابالغی به وسیله آگهی  جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا 
الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود – م الف 

563 – مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

مزایده مال منقول 
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به  پرونده9204002003001120  شماره 
9200158 له آقای احسان سر تیپ زاده و علیه شرکت مهندسی شیمیایی 
سپاهان پردازش پایتخت تمامت دو دستگاه تصفیه سیاالت چهل صفحه 
که  فیلتر  پویا  شرکت  تولیدی  کن  باز  صفحه  سیستم  بسته  مدار  ای 
دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  و  بازداشت  اجرا  این  توسط  قبال 
جلسه  در  است  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیون  چهارصدوپنجاه  مبلغ  به 
مورخ1393/02/22  دوشنبه  روز   12 الی  صبح   9 ساعت  از  که  مزایده 
از طریق مزایده  اسناد شهرضا تشکیل می گردد  ثبت  اجرای  در شعبه 
ای  بینی نشده  پیش  تعطیلی  با  به فروش می رسد چنانچه روز مزایده 
از  مزایده  گردد  می  تشکیل  مزایده  جلسه  آن  از  بعد  روز  گردد  مواجه 
باالترین  به  و  شروع  ریال  میلیون  پنجاه  و  چهارصد  کارشناسی  مبلغ 
طالبین  میشود  فروخته  باشد  خریدار  که  هرکس  به  و  پیشنهادی  قیمت 
به آدرس جاده شهرضا  از مورد مزایده  از تشکیل جلسه  قبل  میتوانند 
سمت  ششم  خیابان  رازی  سازان  رنگ  صنعتی  شهرک  اصفهان 
بعمل  پایتخت(بازدید  پردازش  سپاهان  شیمی  مهندسی  راست)شرکت 
تاریخ 93/1/25  در  رود  زاینده  در روزنامه  نوبت  یک  آگهی  این  آورند 
اسناد رسمی اجرایی  واحد  مسئول  یوسفیان   - میگردد  منتشر  و   چاپ 

 شهرضا 
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فرهنگ

خواندنی 

فناوری مچرایت برای تولید جنین های مجازی با شبیه سازی 
ترکیب دی .ان .ای زن و مرد، ب��ه والدین امکان می دهد که 
اختالل های ژنتیکی فرزندش��ان را حتی پی��ش از بارداری 

تشخیص دهند.
آیا فرزندم س��الم خواهد بود؟ این س��والی اس��ت که تمام 
والدی��ن آینده نگ��ران آن هس��تند. حال سرویس��ی ارائه 
ش��ده که با ترکیب دیجیتال��ی دی .ان .ای دو نف��ر، تصویر 
روشن تری از وضع احتمالی سالمت کودک آینده )و احتماال 
چیزهایی خیلی بیشتر از آن( به دس��ت خواهد داد؛ و همه 
 این کارها را قب��ل از بارداری )و حتی قب��ل از ازدواج( انجام 

خواهد داد.
 ،Matchright( به گزارش نیوساینتیست، فناوری مچرایت
نامی که بر این س��رویس گذاشته ش��ده( تا آخر ماه آوریل 

/ اوس��ط اردیبهش��ت در کلینیک های بارداری ای��االت متحده 
در دس��ترس خواهد بود و به زن��ان تنها امکان خواه��د داد که 
اهداکنندگان اس��پرم را که ترکی��ب دی .ان .ای آنها با هم، خطر 
ابتالی کودک به بیماری های ژنتیک را افزایش می دهد، از لیست 

خود حذف کنند. شرکت  ژن پیکز که این فناوری را ثبت کرده، 
امیدوار است بتواند محصول خود را جهانی کند.ولی امتیاز ثبت 
شده این فناوری، همچنین حاوی فهرستی از ویژگی هایی است 
که لزوما ربطی به سالمت ندارند )ماننند رنگ دانه های پوست و 

چشم، قد و دور کمر(، که نگرانی ها را در مورد این که بتوان 
از این فناوری برای انتخاب جنین ها بر مبنای خصوصیاتی 
پیچیده تر اس��تفاده کرد، افزایش می دهند. لی س��یلور از 
دانشگاه پرینس��تون و از بنیان گذاران ژن پیکز می گوید: 
»این فناوری هر بیماری یا خصوصیتی را که اثری ژنتیکی 
دارد، پوشش خواهد داد، حتی آنها که هنوز پایه ژنتیک آنها 

کشف نشده است.«
برای کش��ف این که چگون��ه ای��ن فن��اوری می تواند بر 
انتخاب های آینده والدین تاثیر بگذارد، امتیاز ثبت ش��ده 
این فناوری ب��رای برخی از فعاالن حوزه س��المت زایمان 

فرستاده شد.
به گفته مارتینا کورنل از انجمن اروپایی ژنتیک انس��انی، 
اولویت باید مشکالت پزشکی باش��د. این چیزی است که 
ژن پیکز می خواهد انجام دهد. هدف آن استفاده از سیستم برای 
تشخیص بیماری های نادری مانند سیستیک فیبروز و بیماری 
تی- ساچز اس��ت، که وقتی فرزند دچار آن می شود که هر دوی 

والدین دارای جهشی در یک ژن باشند.

پرسپولیس تنها تیمی بود که فصل را بدون باخت خانگی به 
پایان برد. این تیم در خان��ه 21 گل زد و 5 گل دریافت کرد و 
در 11 بازی دروازه اش را بسته نگه داشت. پس از پرسپولیس، 
تیم فوالد با 33 امتیاز و سپاهان با 29 امتیاز در رده های بعدی 

قرار گرفتند.
اما مس کرمان نیز با کس��ب 12 امتیاز از 15 ب��ازی بدترین 
عملکرد خانگی را داشت. مس در 15 بازی فقط یک بار پیروز 
شد و 9 تس��اوی و 5 باخت دیگر به دس��ت آورد. این تیم در 
خانه به پرسپولیس 6- صفر باخت و بدترین شکست فصل را 
متحمل شد. راه آهن نیز با 12 امتیاز عملکرد بدی داشت اما به 

خاطر اندکی تفاضل گل بهتر باالتر از مس قرار گرفت.
مل�وان بهتری�ن خ�ط حمل�ه را بدس�ت آورد 

پرسپولیس بهترین خط دفاع
گلی که امیرحسین فشنگچی در دقیقه 80 به فجرسپاسی زد، 
اگرچه در نتیجه نهایی بازی نقشی نداشت اما باعث شد ملوان 

به تنهایی صاحب بهترین خط حمله لیگ برتر شود.
تیم ملوان از اواخر نیم فصل اول با اسکوچیچ نتایج خوب خود 
را شروع کرد و در نهایت با 40 گل زده بهترین خط حمله لیگ 
برتر را به خود اختصاص داد. ملوانی ها به طور متوسط هر 67 
دقیقه یک بار گلزنی کردند. جالب اینکه ملوانان این تعداد گل 
را در 20 بازی به ثمر رساندند. اما بدترین خط حمله متعلق به 
حریف ملوان در هفته آخر بود. تیم فجرسپاسی  در 30 بازی 

فقط 20 گل به ثمر رساند.
اما رک��ورد بهترین خط دف��اع لیگ برتر نیز به پرس��پولیس 
رس��ید ک��ه در 30 ب��ازی 15 گل خ��ورد.  سرخپوش��ان به 
 طور متوس��ط هر 180 دقیق��ه )دو بازی ی��ک گل( یک گل 

خوردند. 
در نقطه مقابل تیم داماش با 40 گل خورده بدترین خط دفاع 

این فصل را به خود اختصاص داد.
پنجمی؛بدترین مقام استقالل در 6 فصل اخیر

تیم اس��تقالل تهران در پایان لیگ س��یزدهم در رتبه پنجم 
جدول قرار گرفت ک��ه این بدترین رتبه ای��ن تیم در 6 فصل 

اخیر بود.
تیم استقالل در حالی در رتبه پنجم قرار گرفت که در 5 فصل 
گذشته همیشه بین 3 تیم برتر بوده است. استقاللی ها بعد از 
فصل 86-87 که سیزدهم شدند، در پنج فصل قبل دو قهرمانی 

و یک نایب قهرمانی و دو سومی به دست آورده بودند.
در 13 دوره لیگ برت��ر، مقام پنجمی فصل جاری س��ومین 
نتیجه ضعیف این تیم محس��وب می شود. استقالل در فصل 
86 س��یزدهم و در فصل 81 نیز نهم شد. در س��ایر ادوار این 
تیم همیش��ه بین چهار تی��م اول جدول بوده اس��ت. 3 مقام 
قهرمان��ی، 3 مقام نای��ب قهرمان��ی و 3 مقام س��ومی و یک 
 مقام چهارم��ی بهترین نتایج اس��تقالل در تاری��خ لیگ برتر 

بوده است.

نفت تهران،بهترین تیم خارج از خانه
تیم نفت تهران اگرچه در آخرین بازی خارج از خانه شکست 
بدی را متحمل شد، اما با کسب 27 امتیاز در 15 بازی بهترین 
عملک��رد را در بازی های خارج از خانه داشت.ش��اگردان گل 
محمدی در 15 بازی، 8 برد و 3 تس��اوی و 4 باخت بدس��ت 
آوردند و بطور متوس��ط 8/1 امتیاز از هر ب��ازی خارج از خانه 
کس��ب کردند. پس از تی��م نفت، اس��تقالل ب��ا 26 امتیاز و 
تراکتورسازی با 25 امتیاز بهترین تیم های خارج از خانه لیگ 
برتر بودند.اما استقالل خوزستان با کس��ب 10 امتیاز و مس 
کرمان نیز با 10 امتیاز ضعیف ترین تیم ها در بازی های خارج 
از خانه بودند. شاگردان ویسی یک بار در خازج از خانه پیروز 

شدند، اما مس موفق به پیروزی در خارج از خانه نشد.
فوتبال اصفهان 

فوتب��ال اصفه��ان در قال��ب دو تی��م س��پاهان و ذوب آهن 
بعد از کس��ب پنج عن��وان قهرمانی در پنج س��ال گذش��ته 
در بازی ه��ای امس��ال توفیق��ی در کس��ب ج��ام نداش��ت 
ت��ا قهرمانی های متوالی اصفه��ان بر روی ع��دد پنج متوقف 
بماند.” اصفهانی ها ب��ا وجود اینکه دستش��ان از قهرمانی در 
لیگ هش��تم کوت��اه ماند در ع��وض در جام حذف��ی جبران 
مافات کردند و ش��اگردان منصور ابراهیم زاده با شکست راه 
آهن در فین��ال جام حذفی عالوه بر کس��ب یک ج��ام برای 
 فوتبال اصفهان باعث آس��یایی شدن س��پاهان هم شدند تا 
هواداران این دو تیم و البته فوتبال اصفهان سال را با کسب یک 
جام به پایان برسانند “قرعه سقوط  به لیگ دسته یک هم به نام 
مس کرمان و داماش گیالن افتاد و فجرسپاسی هم برای بقا در 

لیگ برتر، باید منتظر پلی آف لیگ دسته یک بماند.

اول ببینید فرزندتان چه شکلی خواهد شد، بعد ازدواج کنید

قدیمی ترین اثر تاریخی 
فالورجان در معرض تخریب 
 مس��جد جام��ع اش��ترجان قدیم��ی تری��ن اث��ر 
 تاریخی شهرس��تان فالورج��ان با نص��ب تجهیزات

  برای برگزاری مراس��م مختلف در مع��رض تخریب 
است.

 مسجد جامع اش��ترجان در محله ای به همین نام در 
شهر ایمانشهراز توابع شهرس��تان فالورجان، یکی از 
قدیمی تری��ن آثار این شهرس��تان و بنایی از در دوره 

سلجوقی محسوب می شود.
این مسجد با مساحت تقریبی یکهزار و 500 متر مربع 
معماری خاصی دارد و از ش��اخصه ه��ای قابل تامل 

میراث فرهنگی کشور به شمار می رود.
-263 مس��جد جام��ع اش��ترجان ب��ه ش��ماره )

1315/12/12( در فهرس��ت آثار ملی کشور به ثبت 
رسیده است.

سینما فرهنگ اردستان 
دیجیتالی شد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اردستان 
ازمجهز شدن تنها س��ینما این شهرس��تان به سیستم 

صوتی وتصویری دیجیتالی خبر داد.
 فض��ل اهلل بصی��رت در اردس��تان از دیجیتالی ش��دن 
سینمای این شهرس��تان خبر داد و اظهار کرد: باالخره 
پس از پیگیری های فراوان س��ینما فرهنگ شهرستان 
 اردستان نیز با مساعدت مؤسسه سینما شهر دیجیتالی

 شد.
وی افزود: هم اکنون این س��ینما با سیس��تم دیجیتال 
صوتی و تصوی��ری در خدمت مردم هنرپرور اردس��تان 

است.

گنبد آرامگاه شاه نعمت اهلل 
ولی، تحلیل ریاضی می شود

گنبد آرامگاه »ش��اه نعمت اهلل ولی« در ماهان اس��تان 
 )Utrecht( کرمان، توسط یک استاد دانشگاه اترخت
 هلن��د از دی��دگاه ریاضی م��ورد تجزی��ه و تحلیل قرار

 می گیرد.
گنبد آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی، تجزیه و تحلیل ریاضی 

می شود
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، مق��رر اس��ت »وینس��نت کارلز« 
Vincent Karels( اس��تاد ریاض��ی دانش��گاه  ( 
اترخت هلن��د با ارائ��ه یک س��خنرانی علم��ی در روز 
 30 فروردی��ن امس��ال در مح��ل خان��ه ریاضی��ات

 اصفهان به بررس��ی این گنبد تاریخ��ی از دیدگاه علم 
ریاضی بپردازد.
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از دنیا بپرهیزید، قس��م به آن کس که جان من در کف 

اوست که دنیا ازهاروت و ماروت ساحرتر است.
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عکس نوشت

ترنم الله ها 
درتولد دوباره 

زمین

 کلنگ شهر افسانه ای عالءالدین 
در دبی به زمین خورد

شهر افس��انه ای عالءالدین 
به منظور جلب گردش��گر 
بیش��تر با توس��ل ب��ه این 
شخصیت افسانه ای در دبی 

ساخته می شود.
شهرداری دبی اجرای پروژه 
شهر عالء الدین را مرکب از 
س��ه برج در بندر دبی آغاز 
کرد. وجه تسمیه این پروژه این است که در آن تالش می شود از زمین 
استفاده نشود و در آب اجرا ش��ود.البیان نوشت ،این پروژه شامل دفا تر 
تجاری و یک هتل در سه برج است که تا مسافت 450 متر امتداد خواهند 
داشت. حسین ناصر لوتاه مدیرکل ش��هرداری دبی گفت که پروژه در 
بندر کش��تی های تجاری در خ��ور دبی در منطق رقه خ��ارز از منطقه 
دبی قدیم اجرا می شود که شامل سه برج با ارتفاع های مختلف و چند 

پارکینگ است.

پایان خراش خودروها با پالستیک 
خودترمیم گر جدید

محقق��ان آلمان��ی نوع��ی 
پالستیک را طراحی کرده اند 
که از طریق بازسازی ساختار 
مولکول��ی اولی��ه پ��س از 
آسیب دیدگی، قادر به ترمیم 

خود است.
محقق��ان موسس��ه فناوری 
کارلس��روهه )KIT( واکنش 
اتصال عرضی ش��یمیایی را توس��عه داده اند که خواص خود ترمیمی 
کوتاه مدت م��واد را تحت حرارت مالیم تضمی��ن می کندآنها از امکان 
اتصال عرضی الیاف یا مولکول های کوچک از طریق واکنش برگشت پذیر 
 برای تولی��د م��واد خودترمیم گر اس��تفاده کرده اند؛ این ش��بکه قابل 
 تغییر، قادر به تجزیه ترکیبات اولیه و بازس��ازی مجدد پس از آس��یب

 است.

وزیر ورزش با ملی پوشان کشتی 
تمرین کرد

محمود گ��ودرزی وزیر ورزش و 
جوانان با حض��ور در محل خانه 
کش��تی تهران با تعدادی از ملی 
پوش��ان کش��تی آزاد و فرنگی و 
مربیان تی��م ملی ب��ه دویدن و 

نرمش پرداخت.
وزی��ر ورزش و جوان��ان در 
ادامه ب��ه هم��راه حمی��د رضا 
 گرشاس��بی مش��اور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی تمرینات بدنس��ازی 

را انجام داد.  
گ��ودرزی در پایان حض��ور در اردوگاه تیم های ملی دقایقی با رس��ول 
خادم رییس فدراسیون کش��تی در مورد مس��ائل مختلف ورزش ملی 
کشور گفت و گو کرد. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در سالهای 
 جوانی به ورزش کش��تی می پرداخته و س��ابقه مربیگری در این رشته

 را نیز دارد.

رنکینگ برای تنیس اصفهان 
هی��أت تنیس روی میز اس��تان 
اصفهان در نظر دارد از این پس 
رنکینگ استان را بر اساس شیوه 
محاس��به رنکینگ فدراس��یون 

جهانی ارائه دهد.
  هیأت تنیس روی میز اس��تان 
اصفهان به منظور تعیین سطح 
ورزشکاران این رش��ته و برنامه 
ریزي مدون براي ارتقاء رتبه در نظر دارد از این پس رنکینگ استان را بر 

اساس شیوه محاسبه رنکینگ فدراسیون جهانی ارائه دهد.
 بر این اساس جمع امتیازات هر بازیکن شامل امتیاز پایه به عالوه امتیاز 
ویژه مقام و به عالوه یا منهای امتیازات حاصله از فرد فرد مسابقات انجام 

شده آن بازیکن در یک مسابقه خواهد بود. 

آیا گل محمدی به اصفهان می  آید؟
یحی��ی گل محمدی س��رمربی 
نف��ت ته��ران بهتری��ن نتای��ج 
ممک��ن را در این تی��م گرفت و 
حاال مس��ئوالن نفت برای حفظ 
 این مربی کار آسانی را در پیش

 ندارند. 
 گل محم��دی را بای��د در بین 
مربی��ان باه��وش و البت��ه ب��ی 
حاش��یه فوتبال ایران قرار داد و از طرفی باش��گاه نفت هم در این چند 
 س��ال ثابت کرده که عالقه خاصی به اس��تفاده از این دس��ته از مربیان

 دارد.
یحی��ی امث��ال نتای��ج خوب��ی ب��ا نف��ت گرف��ت و طبیعی اس��ت که 
مس��ئوالن باش��گاه خواهان تمدید ق��رارداد او باش��ند ول��ی بعید به 
 نظر م��ی رس��د گل محمدی ب��رای فصل بعد ب��ه ای��ن زودی تصمیم 

بگیرد.

 فراخوان 8 بازیکن سپاهان
 و ذوب آهن به تیم ملی 

کادر فنی تیم ملی فوتبال برای حضور در اردوی آفریقای 
جنوبی، 6 بازیکن از تیم سپاهان و دو بازیکن از ذوب آهن 

را به اردوی تیم ملی فراخواند.
کارلوس کی روش س��رمربی پرتغالی تی��م ملی فوتبال، 
اسامی بازیکنان دعوت ش��ده به اردوی تیم ملی را اعالم 

کرد.
در لیست اعالم شده از تیم سپاهان شش بازیکن و از تیم 
ذوب آهن 2 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت ش��ده اند تا 
سهم فوتبال اصفهان از فوتبال ملی در حال حاضر هشت 

بازیکن باشد.
رحمان احمدی، امید ابراهیمی، شجاع خلیل زاده، مهدی 
شریفی، یعقوب کریمی و احس��ان حاج صفی از سپاهان 
و قاس��م حدادی فر و محمدرضا خ��ان زاده از ذوب آهن 

بازیکنان دعوت شده توسط کی روش هستند.
نکته جالب توجه در این لیس��ت دعوت مهدی ش��ریفی 
مهاجم جوان سپاهانی است که با درخشش در مسابقات 
دور برگش��ت لیگ برتر س��یزدهم، توانس��ت نظر مثبت 
کی روش را جلب کند.تیم ذوب آهن نیز از جمله تیم های 
قعرنشین جدول رده بندی است که دو بازیکن در اردوی 
تیم ملی دارد در صورتی که برخی تیم های میانه جدولی 
هیچ نماینده ای ندارند.اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
در آفریقای جنوبی از 25 فروردین تا 17 اردیبهشت ماه 

برگزار می شود .

اصفهانی ها 
پای ثابت تیم ملی تکواندو

رقابت هاي انتخابي تی��م ملي پومس��ه در بخش آقایان 
جهت حضور در مسابقات قهرماني آسیا در خانه تکواندو 
برگزار شد و 10 نفر جواز حضور در اردوهاي تیم ملي را به 
 دست آوردند.مسابقات پومسه قهرماني آسیا از تاریخ 4 تا

7 خرداد ماه 1393 به میزباني کشور ازبکستان در شهر 
تاشکند برگزار مي شود.

 رقابت ه��اي انتخاب��ي تی��م ملي در بخ��ش آقای��ان، با 
حضور 55 پومسه رو در 6 رده سني و در خانه تکواندو، با 
حضور داوران برگزار ش��د و در پایان 10 پومسه رو جواز 
حضور در اردوهاي تی��م ملي را بدس��ت آوردند.هدایت 
 این تیم بر عهده حس��ینعلي نظري )س��رمربي( است و 
مجید نیري نیز ب��ه عنوان مرب��ي بدنس��از در کنار تیم 

حضور دارد.
اردوي تیم ملي پومسه از امروز دوشنبه در خانه تکواندو 
آغاز خواهد ش��د و تا روز اعزام به مسابقات آسیایي ادامه 
خواهد داشت.ش��ایان ذکر است؛ تیم پومس��ه ایران در 
دومین دوره قهرماني آسیا که در سال 2012 به میزباني 
ویتنام برگزار شد، موفق به کسب یک طال، 2 نقره و 3 برنز 

و کسب عنوان نایب قهرماني شده بودند.

پرسپولیس بهترین تیم در خانه شد و مس بدترین
نگاهی به عملکرد تیم ها در لیگ  سیزدهم کوتاه از ورزش 

تیم پرسپولیس با کسب 37 امتیاز در 15 بازی خانگی این فصل بهترین عملکرد را از خود  گروه 
بر جای گذاشت.سرخپوشان پایتخت در 15 بازی این فصل، 11 برد و 4 تساوی بدست آوردند ورزش

و با 37 امتیاز بهترین عملکرد خانگی را ثبت کردند. 
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