
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري 
فرش  نمــايشگاهي  گروه هــاي  اعــزام  از 
دستبافت به خارج از كشور براي معرفي و 

بازاريابي فرش اين استان خبر داد.   
به گزارش ايرنا، اسماعيل كاوياني در كميته 
فرش دستبافت چهارمحال و بختياري بر لزوم 
وجود گروه هاي نمايشگاهي براي معرفي و 
 عــرضه فــرش دستبافت اين استان تأكيــد 

كرد. 
وي با اشاره به برنامه هاي اين سازمان براي 
بافندگان،  بيمه  افزود:  بافندگان  از  حمـايت 
توسعه  تسهيالت،  اعطاي  بافي،  به  آموزش 
و  توليــدكنندگان  سامــاندهي  صــادرات، 
ارتقاء كيفيت  براي  برنامه ريزي  بافندگان و 

توليد از برنامه هاي بازرگاني است. 
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري 
با تأكيد بر لــزوم هزينه 4 درصد از درآمــد 
آموزش  امر  در  فرش  تعاوني  هاي  شركت 
اعضاي تعاوني، تصريح كرد: ارتقاي آموزش 
اعضاي تعاوني هاي فرش دستبافت ضروري 

است. 
اداره  رئيس  جعفري  بهروز  نشست  اين  در 
 7 اعطاي  از  بختياري  و  چهارمحال  فرش 
ميليارد ريال تسهيالت به بافندگان فرش اين 

استان خبر داد. 
ثبت  زمينه  شدن  فراهم  به  اشاره  با  وي 
كوهرنگ،  دستبافت  فرش  تعاوني  قانوني 
اعضاي  تعاوني،  اين  به كار  با شروع  افزود: 
آن از مزاياي آموزش به بافي، خريد مصالح 
و  اصيل  هاي  نقشه  از  مندي  بهره  مرغوب، 

رونق فروش بهره مند خواهند شد.

رئيس سازمان بازرگاني 
چهارمحال و بختياري:

گروه هاي نمايشگاهي فرش 
دستبافت به خارج از كشور 

اعزام مي شوند 

با حضور گسترده مردم در سي و سومين سالگرد پيروزي انقالب؛

اصفهـاني هـا جشن انقالب
 را برگزار كردند

ــتان  مديركل تأمين اجتماعي اس
ــري  ــت خب ــان در نشس اصفه
از  ــانه  رس ــي  اهال ــع  جم در 
ــوم حق بيمه  ــت يك س پرداخ
ــاف داراي  تأمين اجتماعي اصن
ــط دولت از  ــب توس پروانه كس

ــر دادخواه  ــي اصغ ــر داد. عل ــدي يارانه ها خب ــد هدفمن ــل درآم  مح
افزود: بيمه شدگان اصلي تأمين اجتماعي استان اصفهان...

گزارش/ صفحه6

استاندار چهارمحال و بختياري 
گفت: اين استان ظرفيت توسعه 
 صنــايع تبــديلي و تكميلــي
فــرآورده هـــاي لبني را دارد. 
اصغر  علي  ايرنا  گزارش  به 
عنابستاني در آيين افتتاح شركت 

لبني ره توشه كوهسار در شهرك صنعتي سامان يك اظهار داشت...
سراسری/ صفحه2

 شهردار كاشان و رئيس كميته 
نمايشگاه ها و تزيئن های شهری 
با  كاشان  شهرستان  فجر  دهه 
معظم  مقام  فرمايش  به  استناد 
از  »تجليل  رهبری كه فرمودند: 
دهه فجر، جزيي از مبارزه بزرگ 

ماست« و »براي ملت ايران افتخار بزرگي است كه پرچمدار دعوي نبوي 
در همه عرصه هاي حيات باشد گفت: توجه، دقت و اجراي...

شهرستان/ صفحه4

ده درصد از خانواده بزرگ تأمين 
اجتماعي كشور در اصفهان است

چهارمحال و بختياري ظرفيت 
توسعه صنايع تبديلي فرآورده هاي 

لبني را دارد 

 43 طرح فرهنگی، اجتماعی و عمرانی 
همزمان با دهه مبارک فجر اجرا شد

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

امام جمعه اصفهان: 
صداي صدور انقالب از كشورهاي اسالمي

شنيده مي شود 

امام آسمانی
 ويژه شهادت امام حسن عسگری )ع(
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موضوع مناقصه: خريد كف پوش ورزشي تاركت محصول كشور آلمان 
مطابق مشخصات و شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 89/12/3، مهلت قبول پيشنهادات 
حداكثر تا تاريخ 89/12/4 و بازگشايي پاكات در ساعت 10 صبح مورخ 

89/12/7 مي باشد.
كليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاكس: 4465858 )0361(
سعيد مدرس زاده

شهردار كاشان

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 89/69
مرحله دوم

نوبت دوم

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در نظر مطابق ماده 
13 قانون برگزاری مناقصات عمليات آماده سازی، خريد و اجرای آسفالت قسمتی از معابر 
شهر جديد مجلسی با اطالعات مشروحه ذيل را به شركت های تشخيص صالحيت شده واگذر 

نمايد.
1 – موضوع مناقصه: عمليات آماده سازی، خريد و اجرای آسفالت قسمتی از معابر شهر جديد مجلسی 

2- برآورد تقريبی و هزينه انجام كار: 2/166/100/000 ريال به صورت مقطوع می باشد.
3- رشته و پايه پيمانکار: پيمانکاران بايد دارای گواهينامه صالحيت حداقل پايه پنج رشته ابنيه يا راه و باند باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط می توانند ظرف مدت سه روز از نشر نوبت دوم آگهی، 
نماينده  به  اسناد مناقصه  نمايند.  اين شركت مراجعه  امور قراردادهای  به  اسناد مناقصه   جهت خريد و دريافت 

مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندی و معرفی نامه از شركت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکميل اسناد حداكثر تا ده روز مهلت دارند تا اسناد 

مربوطه را در پاكت های الك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.
 6- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار 

ارم – شركت عمران مجلسی تلفن: 5452286 – 0335 ، دورنگار 5452214 – 0335
صندوق پستی 11178 – 86316  

www.majlessi-ntoir.gov.ir سايت اينترنتی
شركت عمران شهر جديد مجلسی 

آگهی مناقصه نوبت دوم

شرکت انتقال گاز ایران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد تعویض پوشش خط لوله 42 اینچ با مواد 
پوششی پلی یورتان دو جزیی به طول 20000 متر در محدوده دوراهان از کیلومتر 238 تا 258 را از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید.
جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط مناقصه و متقاضیان به سایت های اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.

آگهی شناسايی و ارزيابی كیفی پیمانکاران 
شماره 87390024

روابط عمومی منطقه دو عمليات انتقال گاز 

 شركت انتقال گاز ايران
منطقه دو عملیات انتقال گاز

WWW.SHANA.IR  WWW.NIGC-NIGTC.IR  WWW.NIGC-DIST2.IR 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/11/23تاریخ انتشار نوبت اول: 89/11/21

م الف/ 15824
نوبت دوم

قابل توجه مديران محترم واحدهای صنعتی و معدنی 
استان اصفهان 

فرصتی مناسب جهت طرح و حل مشکالت واحدهای صنعتی و معدنی استان 
سفر ستاد تسهيل امور و پشتيبانی واحدهای توليدی و شهرك های صنعتی 

وزارت صنايع و معادن به اصفهان 
با حضور مديران ارشد وزارت صنايع و معادن و ساير دستگاه های اجرايی و 

وزارتخانه های عضو ستاد تسهيل 

زمان و مکان: شنبه 23 بهمن / اصفهان – خیابان 22 بهمن، سازمان 
صنایع و معادن

جهت كسب اطالعات بيشتر 
به سايت Tashil.ir مراجعه فرماييد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

تونس به مانند بسياري از كشورهاي عرب 
شمال آفريقا و خاورميانه از زمان استقالل 
مزمن  بيماري  دچار  فرانسه،  استعمار  از 
استبداد داخلي بوده است تا جايي كه از 
سال 1344 )ه.ش( تا پيش از فرار بن علي 
در اين كشور تنها يك بار جايي قدرت 
تدريجي  رسيدن  است.  گرفته  صورت 
سطح آگاهي مردم به مرحله نفي استبداد 
داخلي، اختناق و نبود آزادي هاي سياسي 
و اجتماعي، سانسور مطبوعات، رسانه ها و 
... باعث شد حكومت بن علي به زوال خود 
نزديك شود. سياست هاي اقتصادي دولت 
به خصوص برنامه خصوصي سازي تأثير 
منفي عميقي بر فضاي اقتصادي- سياسي 
سازي  خصوصي  برنامه  داشت.  تونس 
اقتصادي  هاي  بخش  واگذاري  واقع  در 
به خانواده هاي مرتبط با حكومت بود و 
سود سرشاري نصيب آن ها كرد. در اختيار 
پرسود  كاالهاي  تجارت  كنترل  گرفتن 
توريسم، خاندان هاي  پردرآمد  و بخش 
حكومتي را به صورت كامل از توده مردم 
جدا ساخت. به موازات سوء استفاده هاي 
مالي نخبگان سياسي و حاكمان، فساد در 
دستگاه هاي دولتي و اداري گسترش يافت 
و بر نارضايتي هاي عمومي افزود. افزايش 
نرخ بيكاري، چند برابر شدن قيمت مواد 
غذايي و ديگر كاالهاي مصرفي از نتايج 
مستقيم تداوم سياست هاي نوليبرال دولت 
بن علي بود. سياست هايي مانند حذف 
يارانه ها و رياضت اقتصادي كه از سوي 
بنگاه هاي مالي و پولي غرب مانند بانك 
به  پول  المللي  بين  صندوق  و  جهاني 
شرايط  در  بود،  شده  القا  تونس  دولت 
بحران اقتصاد جهاني فشار اقتصادي تحمل 
ناپذيري را بر توده هاي مردم وارد ساخت 
و وضعيت معيشتي تونسي ها به شدت 

وخيم شد. 
طلبانه  نظر  تجديد  قيام  شروع  با  شايد 
 مردم مصر كمتر تحليل گري مي توانست 
پيش بيني كند كه اين حركت در عرض 
كمتر از يك ماه دولت اين كشور را بر 
سر چگونگي و زمان در هم پيچيده شدن 
طومار حاكميت 30 ساله حسني مبارك بر 
سر ميز مذاكره با مخالفان بكشاند. در مصر 
تظاهرات اعتراض آميز چند هزار نفري به 
سرعت به تجمعات ميليوني تبديل شد 
به اعالن شركت نكردن در  و مبارك را 
وادار  جمهوري  رياست  آينده  انتخابات 
كرد. مبارك پس از رو به رو شدن با روند 
بازگشت ناپذير خواست عمومي مبني بر 
كناره گيري سريع وي از قدرت، تاكنون 
ابقاي  براي  موجود  ابزارهاي  تمامي  از 
خود تا زمان انتخابات بعدي بهره جسته 
است. در شرايطي كه ارتش مصر به عنوان 
 يكي از مهم ترين اركان قدرت در موضعي 
به  كشور  بازگشت  خواهان  طرفانه،  بي 
حالت عادي است و در حالي كه مذاكره 
عمر  رياست  به  حاكم  سياسي  نخبگان 
سليمان و رهبران مخالفان در جريان است، 
حضور مخالفان در خيابان ها كه خواستار 
كناره گيري فوري مبارك از قدرت هستند 
كنوني  شرايط  در  دارد.  ادامه  همچنان 
 ضرورت هـــاي داخلـــي و خارجي به 
گونه اي حاكمان قاهره را در هم مي فشرد 
كه اندك فرصتي براي بازگشت به مسير 
سابق نمي يابند. چشم پوشي از اصالحاتي 
كه پيش از بحراني شدن وضعيت مصر 
گرفتن خواست  نظر  در  با  توانست  مي 

عمومي حداقل چند سالي به دوام دولت 
كنوني بيفزايد موجب شد تا اعتراض هاي 
محدود پس از انتخابات فرمايشي پارلمان 
با الهام گرفتن از قيام تونس حاكمان مصر 

را به سراشيبي سقوط سوق دهد. 
زمان  در  كه  كشورهايي  از  ديگر  يكي 
حاضر در كش و قوس تحميل خواست 
قرار  حاكم  سياسي  نخبگان  بر  مردم 
دارد، يمن است. به موازات تسري موج 
اعتراض هاي عربي- اسالمي به يمن، چند 
عامل ديگر را مي توان به عنوان متغيرهاي 
اصلي اعتراض هاي مردمي اين كشور در 
در  شيعيان  شديد  سركوبي  گرفت.  نظر 
يمن كه در مبارزه سال گذشته دولت با 
گروه شيعي الحوثي نمود يافت، موقعيت 
حاكمان صنعا را تا حد زيادي متزلزل كرد. 
علي عبداله صالح )رئيس جمهور يمن( 
با هم پيماني عربستان سعودي و آمريكا 
مقابله اي آشكار با شيعيان يمن را آغاز 
كرد و اين مسأله باعث شد تا شيعيان كه 
اقليت پرشمار و تأثيرگذاري در اين كشور 
ترين  سرسخت  به  شوند  مي  محسوب 

دشمنان دولت صنعا تبديل شوند. 
مردمي و حزبي  اعتراض هاي  افزايش  با 
به  به عملكرد حكومت  اردن نسبت  در 
ويژه در زمينه هاي اقتصادي، عبداله دوم 
پادشاه اين كشور هفته ها است كه با هدف 
كاستن از فشار اعتراض ها و نارضايتي هاي 
عمومي قصد دارد با تثبيت جايگاه خود، 
شده  ساقط  ديكتاتورهاي  سرنوشت  از 
اعتراض  بگيرد.  فاصله  كشورهاي عربي 
گسترده به عملكرد ضعيف دولت در زمينه 
وضعيت  در  مستقيم  تأثير  كه  اقتصادي 
معيشتي مردم و گسترش فقر و بيكاري 
داشته است، از يك سو و خواسته هاي 
سياسي- اجتماعي مخالفان از همان ابتدا 
پادشاه اردن را به تأييد حق ملت در زمينه 
اعتراض به روندهاي كنوني و لزوم مذاكره 
با رهبران مخالفان واداشت. از سوي ديگر 
دولت سمير الرفاعي )نخست وزير اردن( 
با اشاره پادشاه اين كشور ملزم به افزايش 
حقوق كارمندان و بازنشستگان و كاهش 
قيمت برخي كاالهاي اساسي مانند سوخت 
شد اما نه تنها اين اقدام ها تأثيري در حضور 
مخالفان در صحنه اعتراض هاي عمومي 
نداشت بلكه اعتراض هاي خودجوش به 
صحنه عمل احزاب و گروه هاي مخالف 
از جمله گروه هاي اسالم گرا، چپ گرا و 

اتحاديه هاي صنفي تبديل شد.
 در كشورهاي موريتاني، مراكش، سومالي 
و... كشمكش بر سر اصالح نظام حاكم 
در  حاكميت  ساختار  در  نظر  تجديد  و 
با  و  ليبي  كشور  در  حتي  است،  جريان 
امنيتي  و  سياسي  شديد  خفقان  وجود 
در اين كشور اعتراض و تظاهرات اخير 
شهروندان ليبيايي موجبات نگراني معمر 
فراهم  را  ليبي(  جمهور  )رئيس  قذافي 
بن  اخراج  از  اين  از  پيش  كه  ساخت 
علي از تونس انتقاد كرده بود. مشخص 
است كه شرايط و ويژگي هاي متفاوت 
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در 
كم و كيف و شدت و ضعف تحوالت 
هاي  ملت  طلبي  نظر  تجديد  به  مربوط 
اما  بود  خواهد  و  بوده  تاثيرگذار   منطقه 
زمينه هاي مشترك فراواني وجود دارد كه 
مانند  امكان تسري تحوالت كشورهايي 
مصر و تونس به كشورهاي ديگر را به 

صورت كامل محتمل مي سازد.

نماينده ولي فقيه در بسيج نواحي شرق 
تهران )مالك اشتر، شهيد محالتي و امام 
خميني)ره( ( گفت: بدون ترديد پيروزي 
الهي  اعجاز  بزرگ ترين  اسالمي  انقالب 
در قرن حاضر است كه از سوي خداوند 
سبحان به ملت ايران هديه شد.  حجت 
زحمت  محمدنقي  والمسلمين  االسالم 
كش در گفتگو با ايرنا افزود: تفكر بسيجي 
 دستــاورد بزرگ انقــالب و از بركات 
هميشه  يادگــار  و  خــداوند  بديل  بي 
بنيانگذار انقالب اسالمي است.  جاودان 
به  اسالمي  انقالب  طنين  گفت:  وي 

آن  فرهنگي  و  ديني  غني  زيربناي  دليل 
نماينده  است.  يافته  گسترش  جهان  در 
ولي فقيه در نواحي شهيد محالتي مالك 
از  پس  اسالمي  انقالب  داد:  ادامه  اشتر 
 سه دهه شاهد پيشرفت گسترده در تمام 
زمينه هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و 
سياسي است. زحمتكش ادامه داد: ملت 
و  راحل  امام  رهبري  با  ايران  انقالبي 
هوشمندانه رهبر معظم انقالب توانست 
بر تحريم ها و فتنه هاي طراحي شده در 
طول 32 سال از سوي دشمنان فائق آيد و 

نظام اسالمي را تثبيت و تحكيم بخشد. 

اينكه  به  اشاره  با  ري  شهر  جمعه  امام 
 فــرهنگ شهــادت در هر جامعــه اي 
عزت آفرين است گفت: اگر اين فرهنگ 
كم رنگ شود و رنگ ببازد، آثار ذلت در 
آن جامعه آشكار خواهد شد. به گزارش 
ايرنا، حجت االسالم و المسلمين سيد علي 
شاهچراغي در اولين يادواره گراميداشت 
184 شهيد بسيج اصناف شهرستان ري كه 
در حسينيه فاطمه الزهرا)س( سپاه ناحيه ري 
برگزار شد افزود: اگر خون پاك شهيدان نبود 
اين نظام و انقالب نيز به ثمر نمي رسيد. 
وي برگزاري يادواره هاي شهدا را از سنت 
هاي حسنه و بسيار خوب در كشورمان 

دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبري 
در سفر به قم و در منزل يكي از خانواده 
هاي شهدا فرمودند كه اگر ما عزت و امنيتي 
داريم به بركت خون اين شهيدان است و 
خون شهدا سدي در مقابل هجوم دشمنان 
و بيگانگان شده است. شاهچراغي ادامه داد: 
اگر اكنون عراق و آمريكا و ساير كشورهاي 
بيرون  كشورمان  خاك  از  را   استكباري 
كرده ايم به بركت خون شهيدان است و 
اينگونه  كه  را  ملتي  آمرزد  نمي  خداوند 
را  پيروزي  شهادت  و  ايثار  با  فرزندانش 
 به دست آوردند و نسبت به اين خون ها 

بي تفاوت باشند. 

نصف النهار

نصف النهار

شوراي امنيت سازمان ملل از نتيجه 
رفراندوم سودان استقبال كرد 

شوراي امنيت سازمان ملل ضمن استقبال از نتيجه رفــراندوم در مكاني 
از اين بزرگ ترين كشور آفــريقــا محسوب مي شد، جامعه  كه پيشتر 
بين المللي را به حمايت از مردم سودان فراخواند. به گزارش ايرنا، شوراي 
امنيت سازمان ملل ضمن استقبال از اعالم رسمي نتيجه نهايي رفراندوم 
در جنوب سودان كه روز هفتم فوريه علني شد و نشان داد كه 98/83 
جنوبي  بخش  از  شمالي  بخش  جدايي  خواهان  دهندگان  رأي  درصد 
سودان هستند، از جامعه بين المللي درخواست كرد تا حمايت هاي كامل 
 خود را از همه مردم سودان به عمل آورند. شوراي امنيت در عين حال 
بيانيه اي از جانب رئيس شورا ارايه داد كه بدين شرح است: شوراي امنيت 
ضمن استقبال از نتيجه رفراندوم كه نشان دهنده خواست اكثريت قريب 
به اتفاق مردم سودان است حمايت هاي خود را از اقدام هاي هيأت اجرايي 
از جانب  تعهداتي كه  آفريقا اعالم و تصريح مي كند  اتحاديه  عالي رتبه 
طرفين در خصوص توافقات صلح جامع در 27 ژانويه صورت گرفت 
بايد اجرايي شوند. همچنين شورا طرفين را به دستيابي به توافقي فوري 
دارايي ها،  بدهي ها،  تبعيت،  امنيتي،  از جمله عالمتگذاري مرزها، مسائل 
ارز، شراكت در ثروت و مديريت در منابع طبيعي فرا مي خواند. در بيانيه 
رعايت  ضرورت  بر  شورا  كه  است  شده  آورده  امنيت  شوراي  رياست 
توافقات صلح جامع از سوي طرفين به منظور جلوگيري از درگيري هاي 
آتي و ارتقاء آرامش از جمله فراهم آوردن فوري و مداوم اطمينان سازي 
ناحيه  در  اتباع جنوب سودان  شامل  در سودان  مليتي  هر  با  مردم  براي 
شمالي و اتباع شمال سودان در ناحيه جنوبي و تداوم بر رعايت حقوق و 
امنيت طرفين فرا مي خواند. در همان بيانيه ضمن اشاره به دارفور عنوان 
براي  صلح  روند  از  را  خود  حمايت هاي  امنيت  شوراي  كه  است  شده 
دارفور به رهبريت اتحاديه آفريقا- سازمان ملل اعالم مي دارد و در عين 
حال از دبيركل سازمان ملل درخواست دارد تا گزارشي را در خصوص 
موضوعات مربوط به روند سياسي در دارفور تا پايان ماه فوريه ارايه دهد. 
شوراي امنيت در پايان بيانيه خود تصريح كرد كه شورا همچنان از نزديك 

به پيگيري روند جريانات در سودان و از جمله دارفور ادامه مي دهد. 

اسرائيل به شدت نگران تكرار 
انقالب اسالمي ايران در مصر است 

خبرگزاري غيرمتعهدها اظهارات مقام هاي رژيم صهيونيستي درباره وقايع 
نتانياهو  بنيامين  نوشت:  و  دانست  آنها  عميق  نگراني  از  ناشي  را  مصر 
به  مصر  مردم  اسالمي  گرايش هاي  به  توجه  با  اسرائيل(  وزير  )نخست 
شدت نگران تكرار انقالب اسالمي ايران در مصر است. به گزارش ايرنا 
به نقل از خبرگزاري غيرمتعهدها )نم(، مقام هاي رژيم صهيونيستي بارها 
اين نگراني خود را ابراز داشته و خواستار چاره انديشي غربي ها در اين 
به  آهورنو  يوديوت  اين خبرگزاري، روزنامه  به گزارش  اند.  زمينه شده 
نقل از نخست وزير رژيم اسرائيل نوشت كه با توجه به آنچه در مصر 
به  و  بگذارد  ايران  پاي  جاي  در  پا  كشور  اين  است  ممكن  گذرد  مي 
 مشكلي اساسي براي اسرائيل تبديل شود. خبرگزاري غيرمتعهدها در ادامه 
مي افزايد: اسرائيل به شدت نگران افزايش توانمندي هاي دفاعي ايران 
و قدرت موشكي اين كشور است و بر اين اساس الگوپذيري مردم مصر 
از انقالب اسالمي ايران براي آنها غيرقابل تحمل است. اين خبرگزاري 
همچنين مي نويسد: نخست وزير اسرائيل با اشاره به قرارداد صلح با مصر 

از اروپا خواسته است كه موضوع ايران را جدي بگيرند. 

17 فوريه »روز خشم« در ليبي اعالم شد 
از مردم  ليبي 17 فوريه را »روز خشم« اعالم كرده و  فعاالن سياسي در 
اماراتي  از روزنامه  نقل  به  ايلنا  به گزارش  بريزند.  به خيابان ها  خواستند 
البيان، اين فعاالن صفحه اي را در شبكه اجتماعي فيس بوك ايجاد كردند كه 
تاكنون يك هزار و 500 نفر عضو آن شده اند. در بيانيه فعاالن سياسي ليبيايي 
آمده است كه در پنجمين سالگرد حوادث شهر بنغازي از همه گروه هاي 
مردم ليبي دعوت مي كنيم به خيابان ها بيايند تا از حقوق قانوني مان دفاع 
كنيم. همچنين در اين بيانيه آمده است: ما به خيابان ها مي آييم تا همانطور كه 
»معمر قذافي«، رهبر حكومت ليبي گفته اين ما هستيم كه حاكميت داريم و 
اين ما هستيم كه سرنوشت خود را تعيين مي كنيم، بنابراين ما اكنون تصميم 
گرفته ايم كه به خيابان ها بياييم و عليه فقر تظاهرات كنيم. فعاالن سياسي 
در اين صفحه خواستار آن شدند كه هر فردي تا جايي كه مي تواند دوستان 
همچنين  بياورد.  خود  با  تظاهرات  مكان هاي  در  را  بيشتري  اطرافيان  و 
خواسته شده است كه شعارها يكپارچه و به دور از هر گونه قوميت گرايي 
يا حزبي گرايي و يا طرفداري از حزب يا جمعيت خاص باشد. در واكنش 
به اين اقدام بالفاصله هواداران قذافي نيز صفحه اي ايجاد و در آن تهديد 

كردند هر گونه تظاهراتي را با خشونت تمام سركوب خواهند كرد.

اصالحات؛ راه فرار بشار اسد از 
سرنگوني

نارضايتی عمومی  وجود  حكومت و مردم سوريه در كنار هم هستند و 
ندارد، اين نخستين واكنش رئيس جمهوري سوريه به نا آرامي هاي اخير 
پايه های  كه  است  دريافته  گويا  اكنون  اسد«،  »بشار  و  است  جهان عرب 
حكومت 40 ساله خاندانش متزلزل شده و بی سبب نيست كه می خواهد 
با  مصاحبه ای  در  اسد  بزند.  اصالح طلبانه  گسترده  فعاليت های  به  دست 
نا  آرامی  در كشورهای عربی را  روزنامه »وال استريت  ژورنال«، گسترش 
»شيوع بيماری در منطقه« خوانده و گفت كه اين بيماری به سوريه نخواهد 
اما به  نظر مي رسد كه او دريافته است پايه های فرمانروايی اش رو  رسيد؛ 
به تزلزل می رود و از همين رو دست به اصالحات گسترده زده تا شايد 
قدرت خود را از خطر سقوط نجات دهد. طبق اصالحات اسد، قرار است 
از فشار اقتصادی بر قشرهای پايين جامعه با دادن يارانه كاسته شود، قوانين 
انتخابات محلی تغيير كنند، قانون جديد مطبوعات تصويب و اجرايی شود 
و سازمان های غيردولتی نيز اجازه فعاليت بيشتری بيابند. اسد در مصاحبه 
با وال استريت ژورنال در حالی از عدم شيوع بيماري جهان عرب به سوريه 
سخن گفته بود كه ميليون ها تن از مردم اين كشور زير خط فقر زندگی 
اما او به  خوبي می داند كه چگونه بحران موجود در كشورهای  می كنند 
عمومی  ارزاق  تحويل  يا  انرژی  بخش  در  دولتی  يارانه های  با  را  عربی 
 به شهروندان كم درآمد، دور بزند. »سمير سيفان«، مدير اجرايی مشاوران 
اقتصادی-  تجاری دمشق در مصاحبه ای با شبكه اول تلويزيون سراسری 
آلمان در مورد وضعيت ناگوار اقتصادی بسياری از مردم سوريه مي گويد، 
30 درصد مردم سوريه فقط با دو دالر در روز زندگی می كنند. اين امر ثبات 
اجتماع را به خطر می اندازد و سوريه از همين رو بايد محتاطانه تر عمل كند. 
ما خواستار اقتصاد باز هستيم. توليدات و صادرات ما بايد افزايش يابند و 
درآمد مردم نيز باالتر رود. از سوي ديگر، بسياري از تحليل گران معتقدند 
كه دليل بد شرايط اقتصادی سوريه كه امكان رقابت با بازارهای جهان را 
مناطق  در  دامنه دار  است. خشكی  كشور  اين  موقعيت جغرافيايي  ندارد، 
به  طوري  افزوده است  اين كشور  بر مشكالت  نيز  شمال شرقی سوريه 
كه سازمان ملل متحد اعالم كرده كه اين خشكسالی طوالنی، سه ميليون 
شهروند ديگر سوری را به فقر كشانده است. از همين رو، دولت سوريه 
برای نخستين بار به پخش ارزاق عمومی بين خانواده های كم درآمدی اقدام 
كرده كه زير خط فقر زندگی می كنند و 200 ميليون يورو برای كمك به 
فقرای اين كشور اختصاص داده است تا شايد بتواند از فرو ريختن پايه هاي 

حكومت 40 ساله جلوگيري كند. 

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي گفت: با شكل گيري 
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و پارك ها و مراكز رشد در كشور، 
حلقه مفقوده بهره گيري از علم در راستاي توليد ثروت در حال اتصال 

به يكديگر است. 
به گزارش روابط عمومي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، حداد عادل 
از  نشان  اين  افزود:  اصفهان  تحقيقاتي  و  علمي  شهرك  از  بازديد  در 
توانايي جوانان خالق كشورمان در شركت هاي دانش بنيان و حمايت 
انجام  اقدام هاي  وي  است.  ايده  صاحب  افراد  و  نوآوران  از  مسئوالن 
از  حمايت  ضرورت  بر  و  ارزيابي  مثبت  را  مجموعه  اين  در  شده 
يكي  داشت:  اظهار  مجلس  نماينده  اين  كرد.  تأكيد  فناوري  واحدهاي 
از دستاوردهاي خون جوانان ايران زمين در 32 سال پيش كه منجر به 
 پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي شد، پيشرفت در حوزه علم و فناوري 

است. 

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان گفت:  امروز بسياري از 
مسلمانان جهان بيدار شدند و صداي صدور انقالب، از مصر، تونس و يمن 
شنيده مي شود. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رساني آيت ا... سيد 
يوسف طباطبايي نژاد آمده است:  حركت و انقالب مردم مسلمان كشورهاي 
مختلف، دنباله حركت انقالبي ايران است كه به ديگر كشورها سرايت كرده 
است. امام جمعه اصفهان اظهار داشت: مردم جهان متوجه شده اند كه بايد 
در مقابل استكبار جهاني بايستند. آيت ا... طباطبايي نژاد خاطرنشان كرد: زمان 
 استكبار و قلدري گذشته و بايد عدالت اجتماعي در جهان پياده شود تا 
مقدمه اي براي ظهور امام عصر )عج( باشد. وي اظهار داشت: دهه فجر 
انقالب اسالمي پس از چند سال تقارن با ماه هاي محرم و صفر، امسال در ماه 
ربيع االول، ماه پيامبر اكرم)ص(، امام صادق)ع( و ماهي كه حضرت حجت 
)عج( در آن به امامت رسيدند واقع شده و اين امر بر ارزش و اهميت اين 

روز مي افزايد. 

زاینده رود
پرشور  مردم  حضور  با  ديروز 
پيروزي  سالروز  اصفهان،  انقالبي 
شكوهمند انقالب اسالمي در ميدان 
تمام  چه  هر  شكوه  با  خميني  امام 
بهمن  دوم  و  بيست  شد.  برگزار  تر 
نمايش حضور  گاه  جلوه  راستي  به 
حماسي ملت ايران بود و آحاد مردم 
عزيز و شريف ايران اسالمي همچون 
راهپيمايي  اين  در  گذشته  سال هاي 
شعارهاي  با  و  كردند  پيدا  حضور 
آرمان هاي  با  ديگر  بار  محكم خود، 
انقالب تجديد ميثاق كردند. مردم غيور 
اصفهان نيز همچون سراسر كشور به 
شكرانه سي و سومين سالگرد پيروزي 

انقالب اسالمي در راهپيمايي امسال شركت كردند 
و همراه با مسئوالن و شخصيت هاي برجسته استان، 
 بار ديگر نداي حق طلبي خود را به گوش جهانيان
رساندند. 22 بهمن امسال تبلور اتحاد ملي و انسجام 
اسالمي ايران و ايراني بود. قشرهاي مختلف مردم 
اراده  ديگر  بار  خود،  آگاهانه  با حضور  اصفهان 
ملتي تسليم ناپذير و عجز استكبار جهاني را به 

درس هاي  گذشته  همانند  و  گذاشتند  نمايش 
امام امت خميني كبير )ره( را با عمل خود مرور 
پرچمدار  بزرگ  رهبري  و  هدايت  با  و  كردند 
معظم  رهبر  اسالمي  انقالب  آرمان هاي  از  دفاع 
انقالب، استوارتر از گذشته در يوم ا... 22 بهمن 
حضور داشتند كه پاسخي كوبنده و دندان شكن 
به توطئه هاي تفرقه انگيز دشمنان اسالم بود. بي 
ترديد حماسه 22 بهمن امسال يأس و سرخوردگي 

پيش  از  بيش  را  بيگانگان  و  اجانب 
پديد آورد. اما راهپيمايي امسال بسيار 
با اهميت تر از سال هاي گذشته بود 
حركت هاي  شاهد  امسال  كه  چرا 
آزادي خواهانه و عدالت خواهانه در 
سراسر جهان به ويژه جهان اسالم و 
خاورميانه بوديم. به راستي كه انقالب 
ايران موجي جديد  شكوهمند ملت 
سبب  كه  كرد  ايجاد  خاورميانه  در 
بيداري كشورهاي منطقه شد. امسال 
مردم ايران و مردم شهيد پرور اصفهان 
تجديد  انقالب  آرمان هاي  با  تنها  نه 
شرايط  به  توجه  با  كه  كردند  ميثاق 
خاص جهاني پيش آمده، با ملت هاي 
ستمديده جهان به خصوص ملت هاي 

مسلمان هم زبان و هم دل شدند.
ديروز مردم اصفهان همراه با مردم سراسر كشور 
زنده  را  پيروزي  روزهاي  شيرين  خاطره  و  ياد 
نگه داشتند و وفاداري خود را به اصل نظام بار 
ديگر اعالم كردند و با حضور حماسي و آگاهانه 
از  بر صحنه هاي دفاع  خود، برگ زرين ديگري 

ارزش هاي انقالب افزودند.

اولين همايش بين المللي »صفويه، اصفهان پايتخت 
فرهنگ و تمدن اسالمي« آبان ماه سال 1390 در 
اصفهان برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي 
نشست  در  همايش  دبير  اصفهان،  استانداري 
بازشناسي  مزبور،  همايش  برگزاري  هماهنگي 
نقش صفويان در شكل گيري هويت ملي ايرانی 
و اسالمي، بررسي جايگاه اسالميت به ويژه تشيع 
و  ايران  ملي  هويت  و  همبستگي  گسترش  در 
بررسي اجزا و عناصر هويت ملي ايران اسالمي 
دوره صفويان را از اهداف برگزاري اين همايش 
عنوان كرد. اصغر منتظر القائم افزود: بازشناسي نقش 
صفويان در احياي دوباره تمدن اسالمي، بررسي 
جايگاه تمدن ايراني و موقعيت جديد تمدن اسالمي 

و بررسي كاربردهاي تمدن ايراني اسالمي عصر 
صفوي بر هويت ايراني از ديگر اهداف برگزاري 
انتخابات  و  سياسي  مديركل  است.  همايش  اين 
استانداري اصفهان نيز در اين نشست گفت: دولت 
صفويه در ميان دولت هايي كه در طول تاريخ ايران 
به قدرت رسيدند، به دليل رعايت برخي مسايل 
اسالمي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار بود. 
فضل اله كفيل با بيان اينكه در اين دوره به مذهب 
تشيع در كشور رسميت بخشيده شد، اظهار داشت: 
آنها زمينه هاي شكل گيري هويت اسالمي ايراني 
را فراهم كردند كه در سلسله هاي حكومت هاي 
بعدي و حتي در زمان حاضر به عنوان شاخص 
 ديني و مــذهبي براي اين سرزميــن محسوب 

مي شوند. وي تصريح كرد: تالش عظيمي كه متأثر 
از شرايط و اوضاع سياسي و اجتماعي آن روزگار 
بود و در ادامه به مدد علما و دانشمندان بزرگ شيعه 
فراهم شد، مبنايي براي شكل بندي هويت متفاوتي 
با گذشته تاريخ ايران شد. وي افزود: هويتي كه 
سرچشمه اش، اطاعت از فرامين الهي و وصاياي 
نبي گرامي اسالمي )ص( و خاندان آن حضرت 
اصفهان  صفويه،  المللي  بين  همايش  اولين  بود. 
مشاركت  با  اسالمي  تمدن  و  فرهنگ  پايتخت 
استانداري اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه پيام 
نور، دبيرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمي و 
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه اصفهان 24 تا 26 

آبان ماه سال آينده در اصفهان برگزار مي شود. 

استان  اين  بختياري گفت:  استاندار چهارمحال و 
ظرفيت توسعه صنايع تبديلي و تكميلي فرآورده هاي 
لبني را دارد. به گزارش ايرنا علي اصغر عنابستاني 
در آيين افتتاح شركت لبني ره توشه كوهسار در 
توسعه  داشت:  اظهار  شهرك صنعتي سامان يك 
صنايع تبديلي و تكميلي شير، موجب اشتغال زايي و 
 افزايش ارزش افزوده محصوالت لبني مي شود. وي 
افزود: توليد كنندگان فرآورده هاي لبني بايد با افزايش 
تنوع توليد و سازگار با ذائقه ها، در راستاي توسعه اين 

صنعت گام بردارند. عنابستاني گفت: افزايش سرانه 
مصرف شير و ايجاد تعادل در قيمت محصوالت 
لبني راهكار مناسب توسعه اين محصوالت است. 
وي گفت: بازاريابي محصوالت لبني،  نيازمند افزايش 
توليد بر مبناي كيفيت و تعادل قيمت محصول است. 
با  كرد:  تصريح  بختياري  و  چهارمحال  استاندار 
هدفمندي يارانه شير در سال آينده، كمك شاياني 
به بخش توليد فرآورده هاي لبني كشور مي شود. 
رئيس سازمان صنايع و معادن چهارمحال و بختياري 

توليد  با ظرفيت  اين شركت  آيين گفت:  اين  در 
ساالنه 18 هزار و 100 تن فرآورده لبني، اشتغال 
30 نفر را به طور مستقيم فراهم كرده است. رحمان 
كرمي سرمايه در گردش اين واحد توليدي را سه 
ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: 12/5 ميليارد ريال 
سرمايه گذاري در اين واحد توليدي صورت گرفت. 
وي بيان داشت: اين واحد صنعتي با يك هزار و 
300 متر مربع زير بنا در مساحت چهار هزار و 800 

متر به بهره برداري رسيد. 

و  آب  شركت  مديرعامل  و  نيرو  وزير   مشاور 
خانه  تصفيه  افتتاحيه  آيين  در  كشور  فاضالب 
شهر بهارستان از توابع شهرستان اصفهان، با بيان 
اينكه ايران با چالش جدي كم آبي مواجه است، 
گفت: بارندگي هاي كشور نسبت به سال گذشته 
ثمره  سيدمهدي  است.  داشته  كاهش  درصد   40
بارندگي هاي  اخير  روزهاي  در  افزود:  هاشمي 
پيش  خوبي در سطح كشور صورت گرفت كه 
ميزان  درصدي   80 كاهش  با  كشورمان  اين  از 
 30 اينكه  به  اشاره  با  وي  بود.  مواجه  بارندگي 
درصد آب در بخش كشاورزي مصرف مي شود، 
گفت: به دليل استفاده از شيوه هاي غلط و سنتي 
 آبياري 90 درصد منابع آب بخش كشاورزي هدر 
مي رود. مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور 
ايران،  جمعيت  بودن  رشد  به  روند  به  اشاره  با 
اظهار داشت: كشور ما در منطقه خشك واقع شده 
است و بارندگي در اين منطقه، يك سوم ديگر 
نقاط جهان است. وي بر ضرورت حفظ منابع آبي 
بايد قطره قطره آب به نحو  تأكيد كرد و گفت: 
اينكه  بيان  با  صحيح استفاده شود. ثمره هاشمي 
نيازهاي آبي كشور در بخش هاي شرب، صنعتي 
و كشاورزي رو به افزايش است، افزود: با توجه 
به كمبود بارندگي ها، افزايش جمعيت و افزايش 

در  آب،  به  و صنعتي  كشاورزي  بخش هاي  نياز 
صورت استفاده نكردن درست از آب، كشورمان 
بيان  به رو خواهد شد. وي  رو  بحران جدي   با 
آن  بر  را  ما  آب  از  صحيح  برداري  بهره   كرد: 
مي دارد تا موضوع بازچرخاندن فاضالب به آب 
قابل استفاده براي مصارف كشاورزي و صنعتي را 
در دستور كار قرار دهيم. مشاور وزير نيرو اظهار 
داشت: دولت نهم و دهم سرمايه گذاري و توجه 
بسيار زيادي را به بخش آب و فاضالب داشته و 
دارد و اعتبار و بودجه هايي در نظر گرفته شده در 
طي پنج سال گذشته مؤيد اين موضوع است. ثمره 
اينكه 50 درصد شبكه فاضالب  بيان  با  هاشمي 
شهري اصفهان بازسازي شده است، خاطر نشان 
و  شهري  فاضالب  شبكه  بازسازي  براي  كرد: 
انجام شده  اقدام هاي خوبي در دولت  روستايي، 
است. وي همچنين بر كوچك شدن بدنه شركت 
آب و فاضالب كشور تأكيد كرد و افزود: بخش 
زيادي از بودجه شرك هاي آب و فاضالب استان 
هاي كشور در سال آينده بايد از طريق فروش اموال 
و دارايي هاي اين شركت ها تأمين شود. فرماندار 
اصفهان نيز در اين آيين با اشاره به اقدام هاي دولت 
نهم و دهم در بخش آب و فاضالب اين شهرستان، 
گفت:  پيش از دولت احمدي نژاد بسياري از مناطق 

كيفيت  با  آشاميدني  آب  از  اصفهان  شهرستان 
مناسب بي بهره بودند اما اكنون همه مناطق اين 
شهرستان با كيفيت يكسان و مناسب آب شرب 
را دريافت مي كنند. مظفر حاجيان افزود: در طي 
چهار سال گذشته  بسياري از روستاهاي شهرستان 
اصفهان از شبكه فاضالب برخوردار شدند. وي 
اين، شهر خوراسگان  از  پيش  اينكه  به  اشاره  با 
اصفهان از شبكه فاضالب برخوردار نبود، تصريح 
كرد: تا سال آينده شبكه فاضالب خوراسگان به 
بهره برداري كامل خواهد رسيد. فرماندار اصفهان 
با اشاره به اينكه در سال جاري 40 پروژه در اين 
خاطرنشان  است،  رسيده  برداري  بهره  به   شهر 
كرد: از اين تعداد 42پروژه متعلق به آب و فاضالب 
مي باشد. تصفيه خانه فاضالب شهر بهارستان با 
ظرفيت 20 هزار متر مكعب در شبانه روز براي 
جمعيت 100 هزار نفري است و قابليت توسعه 
تا 40 هزار متر مكعب را براي جمعيت 200 هزار 
اين تصفيه خانه  اندازي  راه  براي  دارد.  را  نفري 
كه عمليات ساخت آن از سال 1386 شروع شد، 
حدود 105 ميليارد ريال هزينه شده است كه از اين 
ميزان 60 درصد توسط شركت آب و فاضالب 
اصفهان و بقيه توسط شركت عمران شهر جديد 

بهارستان تأمين گرديده است. 

حداد عادل: 

حلقه مفقوده بهره گیري از علم براي 
تولید ثروت در حال اتصال است 

امام جمعه اصفهان: 

صداي صدور انقالب از 
كشورهاي اسالمي شنیده مي شود 

با حضور گسترده مردم در سي و سومین سالگرد پیروزي انقالب؛

اصفهاني ها جشن انقالب را برگزار كردند

جهان نما ایران نصف النهار

نصف النهار

در آبان ماه سال 90؛ 

برگزاری همايش بین المللي » صفويه، اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن اسالمي« 

چهارمحال و بختیاري ظرفیت توسعه صنايع تبديلي فرآورده هاي لبني را دارد 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب: 

بارندگي هاي كشور 40درصد كاهش يافت 

گام هايي در مسیر تغییر 

پيروزي انقالب اسالمي بزرگ ترين 
اعجاز الهي قرن است 

كم رنگ شدن فرهنگ شهادت موجب آشكار 
شدن ذلت در جامعه خواهد شد 
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برگی از تاریخ آژیر

سوگنامه
ــتم ربيع االول در حال  آفتاب روز هش
ــی پرفروغ از ديگر  طلوع بود، كه آفتاب
ــرد. او يازدهمين  ــی ك ــو غروب م س
ــان، حضرت  ــمانی مردم ــوای آس پيش
ــكری عليه السالم بود،  امام حسن عس
ــال  ــودش پس از 28 س ــمع وج كه ش
پرتوافشانی به خاموشی می گراييد. در 
سالروز شهادت آن امام بار ديگر زمين 
ــالله ای پاك از  ــمان در عزای س و آس
خاندان نبوی سوگوار است، تا با گريه 
ــام همام با  ــان بر مظلوميت آن ام و فغ
ــی عصر )عجل  ــدش حضرت ول فرزن
اله تعالی فرجه الشريف( هم ناله شود. 
ــكری عليه السالم را  شهادت امام عس
ــتر جهان، امام زمان )عج(، و  بر دادگس
 تمام روهروان راه آن حضرت، تسليت 

می گوييم.
لقب عسکری

ــالم،  از آن جا كه امام يازدهم عليه الس
ــام  ــان، ام ــدر بزرگوارش ــا پ ــراه ب  هم
ــامراء، پايتخت  ــهر س هادی )ع(، به ش
ــی، منتقل شده، و در آن  خالفت عبّاس
جا در محله »عسكر« سكونت اجباری 
ــكری« ناميده شدند. كنيه  داشتند »عس
ــتر مردم، آن  ــان »ابومحّمد« و بيش ايش
حضرت و پدر و جّد ايشان را ملّقب به 
ضا« )فرزند امام علی بن موسی  »اِبُْن الرِّ
ــا )ع(( می ناميدند. از ديگر القاب  الرض
آن حضرت، زكّی به معنی پاكيزه است.

پدر و مادر
ــان، امام هادی عليه السالم ، و  پدر ايش
مادرشان، بانوی پارسا و شايسته، حديثه 
ــكری در دامان پاك  است، كه امام عس
ايشان متولد و پرورش يافت. اين بانوی 
ــوار از زنان مومنه و نيكوكار بود.  بزرگ
در فضيلت اين بانو همين بس كه پس 
ــن عسكری عليه  ــهادت امام حس از ش
ــالم تا مدتی پناهگاه و نقطه اتكای  الس
ــيار  ــع زمانی بس ــان، در آن مقط مومن

بحرانی و پر اضطراب بود.
سامراء یادآور قیامت

وقتی خبر شهادت امام عسكری به مردم 
ــر مردمان شهر  ــامرا رسيد، غم بر س س
ــايه افكند. »ابن صباغ مالكی«، يكی  س

ــنّت، در اين باره  ــمندان اهل س از دانش

 

ــت  ــی خبر درگذش ــد: وقت ــی نويس م
ــكری عليه  ــن عس ــرت امام حس حض
ــامراء به حركت  ــالم منتشر شد، س الس
ــان و ناله  ــراپا فرياد و فغ ــد و س درآم
ــازه ها  ــا تعطيل و مغ ــد. بازاره گردي
ــم، أُمرای لشكر،  ــد.بنی هاش ــته ش بس
قاضيان شهر، شعرا، و ساير مردم برای 
شركت در مراسم تشييع پيكر مطّهر امام 
عسكری حضور يافته بودند. سامراء در 

آن روز يادآور صحنه قيامت بود.
توطئه طاغوت

ــكری عليه  ــهادت امام عس ــس از ش پ
ــی  ــالم، معتمد، خليفه وقت عباس الس
ــود كند كه از آن امام،  برای آن كه وانم
ــت، دستور داد  فرزندی باقی نمانده اس
ــرت را ميان مادر و  ــا ميراث آن حض ت
ــد. او بدين  ــيم كنن برادرش جعفر تقس
ــلمانان را از  ــت مس ــيله می خواس وس
ــد كند. غافل از  وجود امام بعدی ناامي
ــتند كه از امام  ــن كه مردم عقيده داش اي
ــالم فرزندی باقی  ــكری عليه الس عس
مانده است كه امامت را به عهده خواهد 
ــيعيان فرزند  گرفت؛ زيرا عده ای از ش
ــال امام را در زمان حيات ايشان  خردس

ديده بودند.
اقامه نماز

جنازه مطّهر و نورانی امام عسكری را در 
حياط خانه اش كفن كرده و در تابوت 
گذاشته بودند. برادر آن حضرت، جعفر 
كّذاب، پيش رفت تا بر جنازه امام نماز 
گزارد. وقتی كه خواست تكبير نماز را 
ــياه  بگويد، ناگاه كودكی گندمگون و س
ــينش قدری با  موی كه دندان های پيش
ــت، بيرون آمد. و لباس  هم فاصله داش
ــيد و  ــر را گرفت و او را كنار كش جعف
ــن بايد بر  ــار برو، م ــت: »عمو! كن گف
ــزارم«. جعفر در حالی كه   پدرم نماز گ
قيافه اش دگرگون شده بود، كنار رفت 
و آن كودك برجنازه امام نماز خواند. او 
كسی نبود جز حضرت مهدی عجل اله 
تعالی فرجه الشريف؛ زيرا معصوم بايد 
ــپس حضرت  بر معصوم نماز گزارد. س
را در خانه خود در كنار قبر پدرش امام 

هادی عليه السالم به خاك سپردند.

ــك كارهايي مثل خريد  ــدن كارت هاي الكتروني با آم
ــر از قبل  ــيار راحت ت ــرون از خانه بس ــه و بي در خان
ــراه با مزاياي  ــود ، اما اين تكنولوژي هم ــام مي ش انج
ــه آن ها دقت  ــي وجود دارد كه بايد ب ــود  نكته هاي خ
ــاون اجتماعی پليس آگاهی  ــود . در همين زمينه مع ش
ــترش بانك داری الكترونيك،  اعالم كرد: با توجه به گس
ــتفاده از خدمات اينترنتی بانك ها و افزايش استفاده  اس
از كارت های اعتباری رعايت نكته های ايمنی و امنيتی 
ــمی  ــرهنگ عبداله قاس ــت. س در اين زمينه راهگشاس
ــهروندان در حفظ و  ــو با خبرنگاران گفت: ش در گفتگ
ــداری كارت های بانكی و اعتباری دقت الزم را به  نگه
ــت: از نوشتن رمز عبور در  عمل آورند. وی اظهار داش
ــار كارت خودداری كرده و كارت و رمز عبور خود  كن
ــناس قرار  ــت دريافت وجه در اختيار افراد ناش را جه
ــمی افزود: هنگام برداشت وجه از  ندهيد.سرهنگ قاس
ــود جو رمز عبور  ــيد افراد س ــر بانك ها مراقب باش عاب
ــاهده نكنند و موجودی  ــما را مش كارت عابر بانك ش
حساب های بانكی به خصوص حساب های عابر بانك 
ــك كنيد.اين مقام  ــب چ ــای زمانی مناس را در فاصله ه
ــب اطالع  ــس آگاهی گفت: در صورت نياز به كس پلي
ــل به افراد  ــكال در عمليات بانكی از توس ــا بروز اش ي

ناشناس و غيرمطمئن خودداری كنيد.
معاون اجتماعی پليس آگاهی افزود: برگ رسيدی كه از 
دستگاه خودپرداز دريافت می كنيد در محل رها نكرده، 
در صورت عدم نياز آن را معدوم كنيد.وی اظهار داشت: 
از كارت های بانكی خود به طور كامل حفاظت كرده و 
اگر آن را الزم نداريد با اطالع به بانك آن را باطل كرده 

و رمز عبور آن را به هيچ صورت فاش نكنيد.
ــرد در  ــه ك ــهروندان توصي ــه ش ــمی ب ــرهنگ قاس س
ــتفاده از كارت  ــكان خريد با اس ــگاه هايی كه ام فروش
ــنده  ــرداز وجود دارد از دادن رمز عبور به فروش خودپ
ــی افزود: از ارائه  ــودداری كنند.اين مقام پليس آگاه خ
ــاب،  ــماره حس اطالعات مالی و بانكی خود از قبيل ش
ــالم رمز آنها و … به  ــماره كارت های اعتباری و اع ش
ــودداری كنيد و از  ــكوك خ ــايت های متفرقه و مش س
عملكرد اينترنتی و قانونی بانك ها و ساير مراكز دولتی 

و رسمی اطمينان حاصل كنيد.
ــان از اتمام پردازش و  ــت: قبل از اطمين وی اظهار داش
خاتمه عمليات بانكی به هيچ وجه محل را ترك نكنيد. 
ــت: حتی االمكان از  ــاون اجتماعی پليس آگاهی گف مع
ــات اينترنتی مثل  ــای عمومی ارائه دهنده خدم مكان ه
ــگاه ها و محل های  ــز اينترنت، دانش ــا، مراك كافی نت ه
ــی اينترنتی  ــتفاده از خدمات بانك ــرای اس ــن ب نامطمئ
ــای اين گونه  ــت در رايانه ه ــتفاده نكنيد. ممكن اس اس
ــی برای سرقت نام كاربری  مراكز نرم افزارهای جاسوس

و رمز عبور شما نصب شده باشد.

هشدارهايي درباه 
كارت هاي الكترونیك 

امام آسمانی 
وي                   ژه شهادت امام حسن عسكری )ع(

ــم  ــش را محك ــر جواب ــت: »اگ ــی گف  م
نمی دادم، فكر می كرد ضعيفم و جلويش 
كم آورده ام.« جلوی ماشينی پيچيد و پياده 
شد... گريبانم هم را گرفته بودند و فرياد 
می زدند... مردم دورشان جمع شده بودند. 

تماشا می كردند و ... 
می گفت: »مشكلم اين است كه اعتماد به 
ــم پايين است و نمی توانم حق خود  نفس
را بگيرم.« توضيح كه می داد می فهميدی 
ــی كه به  ــت كه جاهاي ــورش آن اس منظ
خواسته اش نمی رسد، نمی تواند »به قدر 
كافی« پرخاش كند تا آنچه را می خواهد 

به دست بياورد. 
ــيدی:  فرياد می زد و وقتی از او می پرس
ــی گفت: »چه  ــتی؟« م »چرا عصبانی هس
ــی گفته من عصبانی ام؟ دارم تالش  كس

می كنم تا حرفم را بهتر بفهمی«! 
ــم و  ــی بيني ــر روز م ــا را ه ــال اينه  امث
ــه گاهی حتی  ــنويم؛ آنقدر زياد ك می ش
ــتيم. از خانه  ــان نيس ــادی ش ــه زي متوج
ــان و محل كار، از صحبت  گرفته تا خياب
ــا رانندگی و  ــر و فرزند گرفته ت با همس
ــی كه  ــط كاری. جلوه های پرخاش رواب
ــت  ــان می بينيم، چنان زياد اس اطراف م
ــت  ــود را به آن از دس ــيت خ كه حساس
می دهيم و خشم و پرخاشگری را چنان 
ــات معمول خود و اطرافيان  جزء احساس
 می بينيم كه حتی گاه وجودشان را حس 

نمی كنيم. 
ــه در اين موارد جلب توجه می كند،  آنچ
آن است كه افرادی كه پرخاش را در پيش 
می گيرند، در بسياری موارد حتی احساس 
ــم و ميل به ويرانگری خود را ادراك  خش
ــن باورند كه رفتار آنان  نمی كنند و بر اي
ــی بجا و منطقی در برابر شرايطی  واكنش
ــت كه در آن قرار گرفته اند. معتقدند  اس
ديگری رفتاری كرده كه بايد متوجه اشتباه 
بودنش بشود و چاره ای نيست جز آنكه 
با پرخاش اين را به او بفهمانند چرا كه به 
باور آنان »زبانی جز زبان زور نمی فهمد«. 
ــی است برای  در نظر اينان پرخاش روش
آنكه به ديگران چيزی را »بفهمانند«. جايی 
كه منطق و گفتار در درك و تفاهم به كار 
ــانند. در  نرود، پرخاش را جای آن می نش
واقع گاهی احساس غالب در ارتباط بين 
افراد خشم می شود و پرخاشگری »زبان« 
ــگری از كجا  ــان اين حس اين پرخاش بي
ــگری را به عنوان  ــی آيد؟ آيا ما پرخاش م
زبان ارتباطی و وسيله رسيدن به هدف به 
فرزندان خود می آموزيم؟ آيا پرخاشگری 
ــيم و به  را به عنوان يك ضعف می شناس
ــانيم يا  ــران و فرزندان مان می شناس ديگ

ــس آن را قدرتی می بينيم و آن كه  برعك
كمتر خشونت می ورزد به نظرمان ناتوان 

و ضعيف است؟ 
ــگری، همچون بسياری از  پديده پرخاش
ــده های اجتماعی و بين فردی ديگر،  پدي
ــويی  ــيار پيچيده دارد و از س ماهيتی بس
عوامل كالن تاريخی، اجتماعی و فرهنگی 
ــت و از سوی ديگر  در بروز آن، موثر اس
ــی،  ــناختی و وراثت ــت ش ــل زيس عوام

شخصيتی و روان شناختی. 
ــاره  ــه در اينجا می خواهم به آن اش آنچ
ــر توجه به  ــه عالوه ب ــت ك كنم اين اس
ــه های تاريخی و فرهنگی خشونت  ريش
و پرخاشگری، ما نياز به بازتعريف نگرش 
خود به آنها و واژه های مرتبط با آن داريم. 
آنچه در گفتگوهای روزمره احساس می 
ــت كه پرخاشگری و جلوه  ــود، آن اس ش
ــكل های مختلف  های گوناگون آن به ش
ــی واژگان  ــود و حت نگاهی مثبت می ش
ــم در بيان آن، بار معنايی مثبت پيدا می  ه

كنند. 
ــگری  ــم و آن هم از راه پرخاش بيان خش
ــود و نبود آن،  ــانه قدرت تلقی می ش نش
ــانه ای از ضعف و ناتوانی. اگر فردی  نش
با رفتار آزارنده ای روبه رو شد، احساس 
ــدی و »با حداكثر  ــه اگر به تن می كند ك
ــواب او را ندهد و  ــونت ممكن« ج خش
»او را سر جای خود ننشاند«، طرف مقابل 
ــران فكر می كنند او آدم ضعيف و  و ديگ
ــت كه در اينجا  ــت. جالب اس ناتوانی اس
ــم خود و عدم  ناتوانی فرد در كنترل خش

ــكل  ــلط بر رفتارش كه خود را به ش تس
پرخاشگری نشان می دهد، نشانه ضعف 
ــود بلكه برعكس نشانه ای  تلقی نمی ش
ــته می شود. اينجاست  از قدرت فرد دانس
ــونت كه ناشی از »عدم  كه می بينيم خش
ــگری«  ــرد بر تكانه های پرخاش كنترل ف
ــت، بار معنايی مثبت به خود می گيرد  اس
ــاس می كند كه اگر می  بنابراين فرد احس
خواهد ضعيف به نظر نرسد، بايد قدرت 
خود را با پرخاش به ديگران نشان بدهد. 
ــن هم جلوتر می روند  حتی بعضی از اي
ــگری را برابر با اعتماد به نفس  و پرخاش

می پندارند. 
ــا را می بينيم. آن  ــاز اينجا وارونگی معن ب
ــس دارد، از رويارويی با  ــه اعتماد به نف ك
ــف چنان به هم  ــات و نظر مخال ناماليم
نمی ريزد كه كنترل و تسلط بر رفتار خود 
ــت بدهد. آن كه اعتماد به نفس  را از دس
دارد، احساس امنيت می كند و با هر نظر 
و رفتار مخالف انتظارش احساس تهديد 
و ترس از بين رفتن پيدا نمی كند بنابراين 
ــختی ها را تاب  می تواند ناماليمات و س
ــم خود را حس  ــاورد؛ ناراحتی و خش  بي
ــی كند و می تواند نظر و مخالفت خود  م
را به زبان بياورد و تبديل به كالم كند، بی 

آنكه به پرخاش متوسل شود. 
فردی كه اعتماد به نفس دارد، خود را ابراز 
می كند، بی آنكه نيازی ببيند كه پرخاش 
كند. متأسفانه گاهی افراد مرز بين توانايی 
ــگری گم می كنند  ابراز خود را با پرخاش
ــه می كنند كه  و خود را با ديگرانی مقايس

پرخاشگرند و با غبطه به آنان، از اين گله 
می كنند كه نمی توانند »نظر خود را بيان 
كنند« و »حرف خود را به كرسی بنشانند«؛ 
و البته منظورشان بيان منطقی نظر و تالش 
برای تفاهم و مشكل گشايی و حل مسأله 
نيست بلكه آنچه نبودش را حس می كنند 
ــونت برای وادار كردن طرف  اعمال خش
مقابل است به آنچه خود می خواهند. در 
خانه چه اتفاقی می افتد؟ وقتی قرار است 
به كودك رفتار درست را بياموزند، باز از 
پرخاش استفاده می كنند. گاهی پرخاش 
ــت، از فرياد و توهين  ــی و واقعی اس عين
ــی، و گاهی تهديد به  ــه تا تنبيه بدن گرفت
خشونت است. جمله »اگر بابات بفهمه...« 

را بسيار شنيده ايم. 
جمله ای كه بيان می كند در صورت برمال 
ــدن رفتار بد كودك چه پيامدهای بدی  ش
در انتظار او خواهد بود. باز در اينجا گويا 
آنچه سلسله مراتب خانه را تعيين می كند، 
ميزان خشونت و قدرت بدنی افراد است. 
ــت كه كودكی كه در اين خانه  طبيعی اس
ــود و پدر را به نوعی الگوی  بزرگ می ش
ــدار و قدرت بدنی را  ــدار می بيند، اقت اقت
يكی بداند و خود نيز در آرزوی آن باشد 
كه روزی بزرگ شود و جثه ای قوی پيدا 
كند و بتواند خشونت بورزد تا پدر مقتدر 

خانواده باشد... 
نمونه ها بسيار است و جلوه های پرخاش 
ــان چنان فراوان كه  در زندگی هر روز م
ــهم خود در اين  گاه حتی افراد متوجه س
ــتند. اگر از پرخاش  پرخاش پروری نيس
ديگران آزرده ايم و اگر خود نمی خواهيم 
ــه بازتوليد  ــر، به چرخ ــی ديگ با پرخاش
ــدت بدهيم، بايد  ــونت سرعت و ش خش
ــه بار معنايی  ــوه های آن و ب به همه جل
ــه در زبان و گفتارمان به پرخاش   مثبتی ك

می دهيم توجه كنيم. 
ــتين برای  ــی از گام های مهم و نخس يك
كاهش خشونت تغيير نگاه بازبينی ارزشی 
ــودآگاه به آن  ــه و ناخ ــت كه آگاهان  اس
می دهيم؛ تغييری كه نتيجه اش آن خواهد 
بود كه خشونت را نه به عنوان يك قدرت 
ــانه ای از ضعف و  ــه نش ــی، بلك و تواناي
كنترل بر خود ببينيم. در آن صورت ديگر 
ــاس ضعف  ــگری احس از كمبود پرخاش
نخواهيم كرد و به نوعی هويت و هستی 
ــدرت از طريق  ــود را در گرو اعمال ق خ
ــگری نمی بينيم. آنگاه كه ديدگاه  پرخاش
ــتم« به اين  ــی كنم، پس هس »پرخاش م
ديدگاه تغيير پيدا می كند كه »آنقدر قوی 
ــتم كه می توانم خشم خود را كنترل  هس

كنم و پرخاش نكنم.«

پرخاش می كنم، پس هستم

ساير موارد:
1 – زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا 
پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(

2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر 
به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد.

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

مناقصه 1
خريد 5 رديف 105-89بين المللی

89/11/2889/11/23آجر نسوز

خريد 23 رديف 119-89مناقصه2
89/11/2889/12/8رينگ و غلتک

ضمنًا ليست استعالمهــای مــربوط به خريدهــای متوسط 

 

)بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل 
درج می گردد.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

شركت سهامی ذوب آهن

نوبت اول

م الف/15817
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خاوري كوزه كناني كاشاني  
)قرن سيزدهم(

زينه المدايح:
ــت و  ــه كوزه كنان تبريز اس ــمش معصوم، مولدش قري ــاوري،  اس »خ
سالهاست كه در دارالمؤمنين كاشان متوطن است. بعد از كسب فضايل 
ــنديده و استفاده علوم از فضالي دانشور وعلماي  حميده و خصايل پس
ــتر، به زيارت بيت اله الحرام شتافته و آن اجر جزيل را نيز  فضيلت گس
دريافته. شاعري كامل و اديبي ا ست فاضل و در فنون شاعري قادر است 
و به بستن مضامين عاليه ماهر و به سياق استادان متقدمين قصيده سرايي 
مي نمايد و زبان به بيان معاني عاليه مي گشايد نظر به درويشي و شكسته 
نفسي درصدد اظهار كماالت خود برنيامده چندان آميزشي با ابناي روزگار 
ــب تجارت، معاش مي گذراند. در سفر حجاز به نام اين  ندارد و به كس
خسرو بنده نواز رساله تحفه الحرمين به رشته نظم كشيده، مطالب عاليه 
و مضامين متعاليه در آن درج نموده و الحق بسيار خوب گفته و گوهر 
تحقيق به الماس فكرت دقيق، نيكو سفته است و چند طغرا قصيده غرا 
نيز در مدح پادشاه گردون پناه عرض كرده بود آنچه از آن قصايد فرايد 
و فرايد آن قصايد مالحظه شد در اين سفينه ثبت افتاد كه به نظر مهر اثر 
خديو معدلت گستر رسيده باشد و مثنوي تحفه الحرمين علي حده شرف 

از مطالعه مقربان حضرت گردون رتبت شاهنشاهي خواهد يافت.
صبح است و در صحن چمن بلبل نواخوان آمده

                                       بر شاخ سرو نارون قمري در افغان آمده
افــــق را بـه خــون غرقه چــون پيكــر آمــد

                                      شــــه نيـــم روزان به تــوسـن برآمد
تذكره اختر

ــان من اعمال  ــوم، اصلش از كوزه كن ــمي به ميرزا معص »خاوري، مس
آذربايجان،  سلسله نسبش منتهي به قدوه المحققين شمس الحق تبريزي. 
نظر به درويش منشي از مناصب ديواني محترز و گذران معاشش به ربح 

تجارت و مدار گذرانش به ربع زراعت است. 
ــل معارف به  ــاالت پرداخته بعد از تكمي ــب كم ــل حال به كس در اواي
ــده و در آنجا متأهل و متوطن،  ــان آم عزم زيارت به دار المؤمنين كاش
ــرفياب زيارت بيت اله  ــفر حجاز، ش ــتطاعت عازم س پس به حكم اس
ــعدين« امير خسرو  ــياق »قرآن الس ــته و در آن عرض مثنوي به س گش
ــيده و پس از  ــته نظم كش ــه »تحفه الحرمين« به رش ــمي ب دهلوي مس
ــاخته مورد مرسومات و اصطناعات  ــلطاني س  مراجعت تحفه بارگاه س

گرديد. 
الحق مرد سنجيده  اي  است آرميده،  از علوم رسمي استحضاري وافي دارد 
و از رسوم سخنوري استبصاري كافي. در نظم و نثر قادر است و در اين 

هر دو فن شريف ماهر...
تذكره انجمن خاقان: 

»خاوري مسمي به ميرزا معصوم از قريه كوزه كنان من اعمال تبريز است 
نسبش به قدوه العارفين و قبله السالكين شيخ شمس الدين تبريزي منتهي 
مي شود در بدايت عمر كسب مقدمات ادبيه عربيه كرده پس از فراغ به 
حكم تفرج بلدان خاصه زيارت سلطان خراسان عليه صلوات اله الملك 
ــان چندي  ــن از آذربايجان به عراق آمده و در دار المؤمنين كاش الرحم
توقف اختيار كرده نظر به رتبه كمال و سالمت حال جناب استاد فتحعلي 
خان ملك الشعراء يكي از برادرزادگان خود را به حباله نكاح او درآورده 
ــه از وطن و احبه  ــت و مهرباني درباره او مبذول افتاد ك ــدان مالطف چن

فراموش كرد. 

همايش زن رسالت، منزلت 
و خانواده برگزار شد 

ــالمی  ــتاد دهه فجر انقالب اس ــانی امور بانوان س كميته اطالع رس
ــالمي همايش زن  ــا هفتمين روز از دهه فجر انقالب اس ــان ب همزم
ــد.  ــان برگزار ش ــالت منزلت و خانواده در بيت العباس)ع( كاش رس
مشاور فرماندار و مسئول امور بانوان اين شهرستان در اين همايش، 
ــتحكام خانواده و ترقي جامعه را از اهداف  تبيين نقش بانوان در اس

برگزاري اين مراسم ذكر كرد.  
ليال وطنخواه با اشاره به نامگذاري 18 بهمن ماه به روز زن رسالت 
ــك روز از دهه فجر به زنان  ــت خانواده گفت: اختصاص ي و منزل
ــر از جامعه در ايجاد و حفظ انقالب  بيانگر نقش و جايگاه اين قش

اسالمي است.  
وي با اشاره به فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسالمي و مقام معظم 
رهبري در زمينه نقش تربيتي و هدايتي زنان در خانواده افزود: نقش 
ــران و فرزندان خود براي احياي اسالم در  ــويق همس بانوان در تش
ــاهي و دفاع از ميهن اسالمي در دوران دفاع مقدس  ــتم ش دوران س
ــت. مدير گروه الهيات دانشگاه علوم پزشكي كاشان  انكارناپذير اس
ــش كليدي در ارتقاي  ــش از خانواده به عنوان نق ــز در اين هماي ني

سطح علمي و روحي فرزندان نام برد. 
ــاداتي نژاد گفت: نظارت خانواده ها در  حجت االسالم سيدمهدي س
انتخاب مركز آموزشي و گروه دوستان و همكالسي هاي فرزندان در 
ــيار اهميت و ضروري است. وي از فرهنگ حاكم بر  تربيت آنها بس
جامعه به عنوان عامل موثر در تربيت فرزندان ياد و خاطرنشان كرد: 
به بركت انقالب اسالمي فضاي منكر و گناه آلود زمان ستمشاهي از 
بين رفته و فضاي رسمي كشور بر اساس ترويج آموزه هاي اسالمي 
بوده و اين فرصت مغتنمي براي رشد معنوي و علمي جوانان است.  

برگزاری همايش آموزشي ترويجي 
ويژه زنان روستايي در كاشان 

ــان، همايش  ــتاد دهه فجر كاش ــانی امور بانوان س كميته اطالع رس
ــان با  ــتايي كاش ــي ويژه مددكاران ترويجي زنان فعال روس آموزش
حضور سرپرست امور زنان روستايي و مشاور رئيس سازمان جهاد 
ــهد اردهال برگزار شد. مسئول  ــتان اصفهان در مش ــاورزي اس كش
ترويج امور روستايي جهاد كشاورزي اين شهرستان در اين همايش 
ــم به مناسبت گراميداشت دهه فجر انقالب اسالمي  گفت: اين مراس
ــت.  ــده  اس ــتايي بانوان اين اداره برگزار ش ــه همت كميته روس و ب
حميدرضا شفيع زاده افزود: با توجه به اهميت و نياز جامعه به اصل 
ــعي شده بانوان روستايي با عوامل مؤثر در  تحكيم بنيان خانواده س
ــوند. وي  ــنا ش تقويت اين اصل و ضرورت آن در ترقي جوامع آش
ــتحكام بنيان آن  ارائه راهكارهاي صحيح مديريت خانواده براي اس
براي رسيدن به تكامل معنوي از ديگر اهداف برگزاري اين همايش 

آموزشي ذكر كرد. 
ــورت گرفته  ــاس تحقيقات ص ــت: بر اس ــوري گف ــا نام حميدرض
خانواده هايي كه در ماه يكبار به مراكز مذهبي مي روند هفت درصد، 
ــال يك مورد به اين مراكز رجوع مي كنند 17  خانواده هايي كه در س
ــد احتمال طالق به 37 درصد  ــد و آنهايي كه مراجعه نمي كنن درص
ــت فرزندان، پرخاشگري، نبود نظارت  ــد. وي تربيت نادرس مي رس
صحيح و كامل بر فرزندان، اعتياد، ازدواج هاي خياباني و عجوالنه، 
ــتي، نگرش هاي  ــكاري، بيماري هاي مزمن، ديدگاه فمنيس فقر و بي
ــبت به طالق و فقر مهارت هاي ارتباطي را از  ــويه نس منفي و دوس

عوامل مهم در تباهي و فروپاشي خانواده ها برشمرد. 

همايش بسيجيان اهل قلم و 
خبرنگاران افتخاري بسيج در كاشان

 
زاینده رود

با حضور فرماندهي و نمايندگي ولي فقيه در ناحيه مقاومت بسيج 
كاشان برادران و خواهران بسيجي همايش بسيجيان اهل قلم،  خبرنگاران 
افتخاري بسيج و اصحاب رسانه شهرستان در محل ناحيه مقاومت بسيج 
كاشان برگزار گرديد.در اين برنامه پس از قرائت چند مقاله توسط برادران 
و خواهران بسيجي، دكتر عبدالرضا مدرس زاده از استادان دانشگاه و عضو 
هيأت علمي دانشگاه آزاد مطالبي در نقش خبرنگاران در انقالب و جنگ 
و وظيفه امروز آنان بيان كرد و گفت: ايران را تاكنون كار فرهنگي حفظ 
كرده، كار اهل قلم حفظ كرده و اين بايد حفظ شود. امروز بسيج نياز به 
ــئوالن بسيج هم دنبال اين ايده هستند.  يك تقويت فرهنگي دارد و مس
ظرفيت  و استعدادي كه بسيج دارد بايد با حفظ همه جوانب و كاركردها 
رنگ فرهنگي به خود گيرد. امروز اگر بسيجي اهل قلم خلع سالح باشد 
اگر خيري از او بپرسند و شبهه اي درست كنند نتواند جواب دهد با مشكل 
روبه رو مي شود و اساس اين كار با خواندن و مطالعه و اطالعات به روز 
مي باشد. روحيه كتابخواني را در بسيج رواج دهيد. در ادامه حجت االسالم 
ــيني ديباجي نمايندگي ولي فقيه در ناحيه مقاومت بسيج كاشان در  حس
خصوص رسالت مطبوعات و روابط عمومي ها، آسيب شناسي انقالب 
ــالمي گفت: مباني تربيتي غرب در مطبوعات سلطه جويي و ابتذال  اس
است و امروز يكي از وظايف مطبوعات و رسانه و اهل قلم آسيب شناري 
ــت كه امام راحل )ره( به بعضي از آنها اشاره داشت  ــالمي اس انقالب اس
مانند اسالم زدايي اختالف و تفرقه، بي تفاوتي سياسي، تحريف تاريخي 

آرمان هاي انقالب و... .

برگزاری همايش مهارت های زندگی 
در كاشان 

زاینده رود
به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی تفر يحی شهرداری كاشان 
ــهروندی همايش  ــازمان در زمينه آموزش ش ــتای وظيفه اين س  در راس
ــرای مهر اين سازمان برگزار شد.. الهام  مهارت های زندگی در فرهنگس
ــد بالينی در اين همايش با تاكيد بر لزوم آشنايی  ــدی كارشناس ارش اس
اعضای خانواده از مهارت های زندگی گفت: خودآگاهی همدلی و ارتباط 
موثر، كنترل خشم، مقابله با هيجان های منفی، آموزش حل مساله، تصميم  
گيری، تفكر خالق و انتقادی و مديريت زمان به عنوان مهارت های عام 
زندگی است. وی كشف راهكارهای مناسب از طريق آموزش و توجه به 
كانون خانواده به عنوان يكی از اركان اساسی جامعه را از اهداف برگزاری 
همايش مهارت های زنندگی برشمرد و از خانواده ها خواست با آگاهی 
و كسب اطالعات الزم در زمينه شيوه های صحيح مهارت های زندگی 
به تامين بهداشت روانی افراد خانواده مبادرت ورزند. اسدی تصريح كرد: 
ــتن توانمندی الزم توجه جدی به آموزش همه جانبه ضروری  برای داش
ــی آموزش مهارت های  ــت و آموزش همه جانبه كه از اهداف اساس اس
ــت بر پايه چهار محور يادگيری و كسب اطالعات و دانش،  زندگی اس
يادگيری و اجرا، يادگيری و زندگی بهتر و يادگيری برای زندگی كردن در 

كنار يكديگر استوار است. 

برگزاري نماز وحدت نيروهاي 
مسلح در كاشان

ــاي نظامي و انتظامي  ــا دهه مبارك فجر با حضور نيروه هم زمان ب
ــتان امت حزب ا... نماز  ــهدا، مسئوالن شهرس خانواده هاي معظم ش
ــجد صاحب الزمان  ــلح در مس ــدت ظهر و عصر نيروهاي مس وح

كاشان به امامت آيت ا... نمازي اقامه گرديد. 
در اين مراسم آيت ا... نمازي ضمن بيان خاطراتي از انقالب گفت: 
ــر عزت حزب ا... و مظهر ذلت طاغوت بود.  روزهاي انقالب مظه
عضو خبرگان رهبري اظهار داشت: تشكيل حكومت اسالمي خيلي 
ــت ولي مهم تر از آن پاسداري از انقالب و حفظ حكومت  مهم اس

مي باشد.
ــران دوخته و آرزو  ــالمي اي ــم به جمهوري اس امروز تمام دنيا چش
ــته باشند. نظام جمهوري  ــالمي داش مي كنند حكومت جمهوري اس
ــن نعمت الهي  ــده و ما بايد قدردان اي ــالمي براي همه الگو ش اس
ــايه حبل ا...  ــوكتي كه داريم در س ــيم. اين عزت و قدرت و ش باش
ــيب ها و  ــت بنابراين مراقب آفت ها و آس قرآن، واليت و امامت اس

تهديدات دشمن باشيم و هوشياري خود را حفظ كنيم.

رئيس دانشگاه كاشان يكي 
از روساي برتر دانشگاه هاي كشور 
در مراسم جشن سي و دومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در دانشگاه 
شهيد بهشتي تهران، از رئيس دانشگاه كاشان به عنوان يكي از پنج رؤساي 

برتر دانشگاه هاي كشور تقدير شد. 
به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومي دانشگاه كاشان، در اين مراسم 
ــالن همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران  كه در محل س
ــامل 5 نفر از روساي دانشگاه ها و  ــگاهيان ش برگزار و از 46 نفر از دانش
ــگاه ها، 9 نفر از مديران ستادي، 6 نفر از مديران ملي و همچنين  پژوهش

كارمندان تقدير به عمل آمد. 
ــاس اين گزارش: اين مراسم كه با حضور كامران دانشجو وزارت  بر اس
علوم، تحقيقات و فناوري، پرويز داوودي عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و تني چند از مسئوالن آموزش عالي برگزار و سيد جواد ساداتي نژاد 
رئيس دانشگاه كاشان به عنوان يكي از پنج رئيس برتر دانشگاه هاي سراسر 
كشور در سال 89 معرفي شد. همچنين، تالش و فعاليت هاي اين عضو 
هيأت علمي دانشگاه در توسعه علمي و آموزشي موجب انتخاب ايشان به 

عنوان يكي از رؤساي برتر دانشگاه هاي است. 

نمايشگاه آثار صنايع دستي 
روستاييان در نياسر كاشان 

همزمان با ايام اله دهه مبارك فجر نمايشگاهي از آثار صنايع دستي 
و عكس روستاييان ساكن بخش نياسر كاشان، در روستاي برزآباد از 
توابع اين شهرستان برپا شد. به گزارش ايرنا، در اين نمايشگاه اشيا 
ــي، سفال، گالبدان، انواع لوازم  ــت ساز سنتي شامل ظروف مس دس
ــتاييان ارمك،  تزييني و لباس هاي محلي كه حاصل هنرمندي روس
ــت، در معرض ديد عموم قرار گرفته  ــار و كله اس برزآباد، رهق، س
است. همچنين، بيش از 50 تابلو عكس در ابعاد مختلف با موضوع 
ــخصيت هاي علمي، فرهنگي و هنري، آيين هاي سنتي و   معرفي ش
ــيوه هاي عزاداري روستاييان تابعه شهر نياسر به نمايش گذاشته  ش

شده است.

گشتی دراخباربزرگان کاشان

معصومه حاجی اکبری 

همزمان با دهه مبارك فجر و در آستانه يوم ا... 22 بهمن و 
آغاز سي و سومين بهار آزادي 14 پروژه عمراني، ورزشي 
ــهرداري كاشان با حضور مهندس  و رفاهي تفريحي ش
ــتانداري اصفهان،  ــريعت معاون عمراني اس صمصام ش
فرماندار و جمعي از مديران و مسئوالن ادارات مختلف 
ــد و بهره برداري از آن آغاز  ــان افتتاح ش  شهرستان كاش

گرديد. 
با توجه به اينكه مردم شهرستان كاشان نيز همسو با مردم 
سراسر ايران در تب و تاب برگزاري جشن هاي انقالب 
و مسئوالن نيز در تدارك مديريت نهضت بزرگ خدمت 
رساني به مردم از رهگذر كار و تالش و همت مضاعف 
ــود به  ــتند معرفي خدماتي كه اين روزها آغاز مي ش هس
ــت كه انشاءا... پس از دريافت  زماني طوالني نيازمند اس
گزارش هاي تكميلي به انعكاس آن خواهيم پرداخت ولي 
ــنا  ــرفصل هايي از اين نهضت عظيم آش براي آن كه با س
شويم از شهردار كاشان خواسته ايم تا توضيحات بيشتري 
ــوي  ــوص طرح هاي مورد بهره برداري كه از س در خص

شهرداري كاشان آماده شده است ارايه نمايند. 
ــاره به اينكه طرح های  ــعيد مدرس زاده با اش مهندس س
ــال جاری با عنوان همت نام  ــان در س ــهرداری كاش ش
ــت گفت: احداث سوله ورزشی خيابان  گذاری شده اس
غياث الدين جمشيد، ساختمان اداری حسينيه دارالسالم، 
ــدان چهارده معصوم، بلوار كند رو بلوار دانش، محور  مي
 CNG پياده روی خيابان امير كبير، جايگاه سوخت گاز
بلوار شهدای نوش آباد، ميدان و بلوار شهدای نوش آباد، 
ــينما چهار بعدی شهر بازی، باند كندرو بلوار صنعت  س

ــهرداری منطقه يك از  و زيتون و ش
طرح  های قابل بهره برداری در دهه 
ــد. به گفته وی،  مبارك فجر می باش
سوله غياث الدين جمشيد كاشانی با 
زير بنای 2 هزار متر مربع و امكاناتی 
چون سالن بدن سازی، بخش اداری 
ــبز و جايگاه  و انتظامات، فضای س
مهمانان از پروژه های قابل افتتاح دهه 

فجر می باشد. 
ــينيه  ــاختمان اداری حس وی به س
دارالسالم با زير بنای 1150 متر مربع 
ــينيه اشاره كرد  و 600 متر مربع حس
و گفت: ميدان و بلوار شهدای نوش 

آباد به مساحت 21150 متر مربع و 13 متر عرض بلوار با 
دو باند تندرو و روفوژ وسط به عرض 4 متر، 25 هزار متر 
مربع خاكريزی و خاكبرداری، 3 هزار متر جدول گذاری 
ــبز از ديگر پروژه های قابل اجرای دهه فجر  و فضای س

است. 
ــداث باند تند رو بلوار  ــاره به اينكه اح مدرس زاده با اش
ــات خاكبرداری  ــون با حجم عملي ــت و بلوار زيت صنع
ــع و 11 هزار  ــطح 13 هزار متر مرب ــازی در س و زيرس
ــه فجر  ــر پروژ ه های ده ــفالت از ديگ ــع آس ــر مرب  مت
می باشد. وی جايگاه سوخت CNG بلوار شهدای نوش 
ــه عدد پمپ  ــاحت 1500 متر مربع دارای س آباد به مس
ــوختگيری 6 ماشين، شهرداری  ديسپانسر و ظرفيت س
ــعت 3590 هكتار )شامل هكتار بافت  منطقه يك با وس
ــوده و قديمی و جمعيت تحت پوشش 160 هزار  فرس
ــل افتتاح ايام فجر  ــی ديگر از طرح های قاب نفر( و بخش

ــان همچنين كلنگ زنی سوله  ــهردار كاش ــت. ش دانس
ورزشی شهدای لتحر با هدف توسعه فضاهای ورزشی 
ــی و توزيع عادالنه با هدف بهره برداری عموم  و فرهنگ
 شهروندان از امكانات ورزشی را از ديگر طرح های امروز 
است. با وجود اينكه اين سوله با مساحت 3500 متر مربع 
با هدف توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی در كليه مناطق 
شهر به منظور گسترش روحيه ورزشكاری و ايجاد اثرات 
غير قابل انكار ورزش در روحيه فردی و جمعی جامعه و 
توزيع عادالنه و بهره برداری عموم شهروندان از امكانات 
ــی با همكاری اداره تربيت بدنی احداث می شود  ورزش
ــه آن به ميزان 500 ميليون ريال اختصاص  كه اعتبار اولي

يافته است. 
شايان ذكر است كه پروژه های مورد نظر شهرداری كاشان 
ــده تاكنون  ــه در دهه فجر افتتاح يا احداث آن آغاز ش ك
ــاری بالغ بر چهل ميليارد ريال را به خود اختصاص  اعتب

داده است. 

شهرستان )ویژه کاشان(
همزمان با دهه مبارک فجر 

افتتاح و بهره برداری از 14 طرح عمرانی و خدماتی 
شهرداری كاشان

ــان گفت: عزت  نماينده ولي فقيه و امام جمعه كاش
ــوكت امروز نظام جمهوري اسالمي در سايه  و ش
واليت مطلقه فقيه به دست آمده است. به گزارش 
ــه عبدالنبي نمازي، در جمع نيروهاي  ايرنا،  آيت ال
ــلح شهرستان كاشان اظهار داشت: امروز بيشتر  مس
ــم به نظام اسالمي ايران دوخته  ملت هاي دنيا چش
ــالمي  ــي كنند كه حكومت جمهوري اس و آرزو م

داشته باشند. 
ــر، تونس، اردن و  ــت انقالبي مردم مص وي، حرك
ــت و گفت: مردم  ــداق اين ادعا دانس ــن را مص يم

اين كشورها براي دست يابي به برقراري حكومتي 
ــالمي، بايستي تمامي ابعاد انقالب  برپايه اصول اس
اسالمي ايران را مورد بررسي قرار داده و الگوگيري 

كنند. 
ــظ اتحاد و  ــي و حف ــت دين ــري مرجعي وي، رهب
ــان كرد كه  ــردم را از جمله مواردي بي ــي م همدل
ــورهاي  ــاره انقالب ايران در كش ــراي تكرار دوب ب
ــروري  ــن را الزم و ض ــس، اردن و يم ــر، تون  مص

است. 
اين عضو خبرگان رهبري، با اشاره به اينكه روزهاي 

ــت طاغوت  ــزت حزب اله و ذل ــالب مظهر ع انق
ــالب به بصيرت و  ــد كرد: حفظ اين انق بود، تأكي
 هوشياري ملت ايران اسالمي نيازمند است تا مراقب 
 دسيسه ها و توطئه هاي دشمنان و معاندين انقالب 

باشند. 
ــرد: راهپيمايي 22 بهمن  آيت اله نمازي تصريح ك
ــت كه ملت ايران با  يكي از همان صحنه هايي اس
ــكوه خود نه تنها دسيسه هاي دشمنان  حضور باش
ــي كنند بلكه ميزان اقتدار خود را نيز به  را خنثي م

نمايش خواهند گذاشت. 

ــالگرد پيروزي انقالب  ــبت سي و دومين س به مناس
ــاختمان جديد پايگاه مالك اشتر حوزه  ــالمي س اس
ــه لتحر با حضور  ــن)ع( منطق دوم حضرت امام حس

مسئوالن دستگاه هاي اجرايي افتتاح شد. 
ــيج  ــده ناحيه مقاومت بس ــا، فرمان ــزارش ايرن به گ
ــان در اين آيين، مردم منطقه لتحر كاشان  ــپاه كاش س
ــان كرد و گفت:  ــجاع بي را مردمي واليت مدار و ش
ــت سال دفاع مقدس  مردم اين منطقه در دوران هش
ــه باطل عزت و  ــه هاي حق علي ــا حضور در جبه ب

ــرهنگ پاسدار جواد ناييني  ــان دادند. س آبرو به كاش
با گراميداشت سي و دومين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي، افزود: آثار و بركات نظام مقدس جمهوري 
ــورهاي مختلف جهان به ثمر  ــالمي ايران در كش اس

رسيده است.
ــش زمينه اي براي  ــالمي ايران را پي ــالب اس وي انق
ــت  ظهور حضرت بقيه اله اعظم امام زمان)عج( دانس
ــد و به  ــرز نمي شناس ــالمي م ــت: انقالب اس و گف
ــداي عدالتخواهي مردم  ــوه الهي امروز ص حول و ق

ــر و اردن به گوش  ــورهاي يمن، تونس، مص  در كش
مي رسد. 

ــهدا  در اين آيين كه جمعي از خانواده هاي معظم ش
و مسئوالن محلي حضور داشتند از زحمات فرمانده 
ــيني به  ــگاه تجليل و جعفرعلي حس ــين اين پاي پيش
ــراي احداث  ــد. ب ــده جديد معرفي ش ــوان فرمان عن
ــتر منطقه لتحر كاشان با  ــاختمان پايگاه مالك اش س
ــده  زير بناي 450 مترمربع 800 ميليون ريال هزينه ش

است. 

 شهردار كاشان و رئيس كميته نمايشگاه ها و تزيئن های 
شهری دهه فجر شهرستان كاشان با استناد به فرمايش 
ــه فرمودند: »تجليل از دهه فجر،  مقام معظم رهبری ك
ــراي ملت ايران  ــت« و »ب ــي از مبارزه بزرگ ماس جزي
افتخار بزرگي است كه پرچمدار دعوي نبوي در همه 
ــد گفت: توجه، دقت و اجراي  عرصه هاي حيات باش
صحيح منويات مقام معظم رهبري را يك اصل دانست. 
ــا و برنامه هاي  ــدرس زاده در ادامه به اقدام ه ــعيد م س
شهرداری در خصوص دهه مبارك فجر گفت: برپايی 
نمايشگاه عكس و اسناد انقالب در شهرداری كاشان، 
ــی كودك در محل چهار راه آيت  برپايی ايستگاه نقاش

ــانی، چاپ كتاب زندگينامه شهدا و ايثارگران  اله كاش
ــگاه زنان در  ــش نقش و جاي ــالمی، هماي انقالب اس
ــور، برپايی نمايشگاه كتاب با  ــی فرهنگی كش مهندس
ــی)ره( و معارف  ــوع انقالب، زندگی امام خمين موض
اسالمی را از جمله برنامه های اين ايام دانست. شهردار 
كاشان اجرای مسابقات طناب كشی بانوان، ركاب زنی 
تيم دوچرخه سواری سازمان با مقصد حرم مطهر امام 
خمينی)ره(، برپايی نمايشگاه حجاب و عفاف در محل 
ميدان كمال الملك، تجليل از همسران ايثارگر شهرداری 
ــبت دهه فجر، ديدار با خانواده معظم شهدا و  به مناس
برگزاری نشست تحليلی الگوهای رفتاری مقام معظم 

ــر برنامه های  ــی)ره( را از ديگ ــام خمين ــری و ام  رهب
ــدرس زاه در پايان به  ــر عنوان كرد. م دهه مبارك فج
ــان همزمان  ــهرداری كاش افتتاح 14 پروژه  عمرانی ش
ــرويس دهی رايگان  ــاره كرد و گفت: س با اين ايام اش
سازمان تاكسيرانی در مسيرهای منتهی به مراسم، برپايی 
مسابقات خالقيت ذهن جوانان در 4 بخش، برگزاری 
ــنواره دانش آموزی كودك با قالب های گوناگون  جش
ــدارس،دو ميدانی و  ــن بندی م ــريه ديواری، آذي )نش
خاطره نگاری( و برپايی ايستگاه ها سرگرمی كودكان و 
نوجوانان همزمان با راهپيمايی 22 بهمن بخشی ديگر از 

مهم ترين برنامه های اجرايی اين ايام است.

ــگري و توريستي كاشان خانه هاي  از جاذبه هاي گردش
تاريخي و قديمي كاشان است كه ساليانه هزاران گردشگر 
داخلي و خارجي از اين بناها ديدن مي كنند و شگفتي و 

تعجب آنان را از اين همه هنر و زيبايي برمي انگيزد.
ــين برانگيز آن  ــاري تحس ــالوه بر معم ــن خانه ها ع اي
خصوصيت ويژه ديگري هم دارد كه نبايد فراموش كرد و 
اين ويژگي برآمده از اعتقادات مذهبي و باورهاي ديني و 
فرهنگ مردم اين ديار مي باشد كه بر معماري اين خانه ها 
تأثير به سزايي گذاشته است. »توماس هربرت« انگليسي 
)معاصر شاه عباس اول( در مقام وصف خانه هاي كاشان 
مي گويد: خانه هاي شهر كاشان بزرگ و عالي و با نقش و 

نگارهاي دلپذيري تزيين گشته است.
ويژگي خانه هاي كاشان

اين خصوصيات و ويژگي هايي كه بيان مي شود نه تنها در 
خانه هاي بزرگ و تاريخي مشهور و معروف و اعيان نشين 
كاشان وجود دارد بلكه در تمامي خانه هاي بافت تاريخي 
كه از دوره هاي قبلبه جا مانده است مي توان آن را مشاهده 
كرد و اين نوع معماري،  خود كتابي مفصل مي طلبد، چرا 
كه بهترين نمايشگاه هنري فرهنگ معماري اسالمي ديار 

كويري را به نمايش گذاشته است.
ــود دارد تا  ــي وج ــا تختگاه ــن در خانه ه 1- در طرفي
ــتراحتگاهي براي رهگذران باشد و اين تختگاه ها در  اس
ــت قرار دارد كه  ــردر خانه اس  فرورفتگي جلوخان و س
1- در تابستان سايه باني براي آنان و 2- در زمستان چتري 

براي آنان باشد.
ــده كه اين هشتي  ــتي ش 2- بعد از در ورودي وارد هش
ــت براي خانه هاي ديگري هم باشد كه گاهي  ممكن اس
اوقات سه در خانه در آن وجود دارد. در اين هشتي ها نيز 
تختگاه هايي در نظر گرفته شده است تا اگر منتظران خسته 
بودند و يا كااليي داشتند روي اين تختگاه ها گذاشته و يا 

خود بنشينند تا اهل منزل در را بگشايند.
ــود دارد كه اين  ــرو يا داالن وج ــتي، راه 3- بعد از هش
راهروها باريك و طوالني و با پيچ و خم مي باشد كه دو 
علت دارد يكي اين كه رجوع كننده كه غريبه و نامحروم 
اهل خانه مي باشد به ناگاه به اندروني و حياط منزل نظر 
نيفكند و دوم آن كه فاصله و مهلتي باشد تا اهل خانه خود 

را از ديد نامحروم حفظ نموده و خود را بپوشانند.
ــي با صداي  ــازل داراي دو زنگ يك ــام من 4- درب تم
ضخيم كه مخصوص مردان و ديگري با صداي نازك كه 
مخصوص زنان بوده است و با كوبيدن هر كدام، اهل خانه 

متوجه جنسيت شخص كوبنده در مي گرديده اند.
4- خانه هاي قديمي كاشان داراي حياط هاي اندروني و 
بيروني مي باشد تا نامحرمان و ناآشنايان از اهل خانه مجزا 

باشند.
ــايگي و رعايت حال ضعيفان از  5- حفظ حقوق همس
ديگر ويژگي هاي معماري اين خانه ها مي باشد. خانه هاي 
تجار و سرمايه داران و اشراف در كنار خانه هاي معمولي 
ــاده قرار دارد. حق و حقوق آنان را رعايت نموده اند.  و س

ــرف بر آن خانه ها باشند و  ــاخته نشده كه مش طوري س
آفتاب و نور آن خانه هاي ساده و معمولي را گرفته باشند. 

هم سطح يكديگر ساخته شده اند.
6- خانه هاي قديمي كاشان درون گرا مي باشند به اين معنا 
ــه كار رفته در درون خانه  ــه تزيينات و هنر و زيبايي ب ك
ــي و با كاه و گل  ــد و ديوار و بيرون خانه معمول مي باش
پوشانده شده است؛ اما درون خانه به بهترين شكل ممكن 

تزيين شده است.
7- خانه  هاي بافت تاريخي كاشان داراي ديوارهاي بلند 
مي باشند كه اين ديوارهايي كشيده و بلند حريم، خانه را 
ــد نامحرومان محفوظ مي دارد و حيايي به  حفظ و از دي

خانه ها مي بخشد.
                                                        ادامه دارد...

نماینده ولي فقیه و امام جمعه کاشان: 
عزت و شوكت امروز نظام جمهوري اسالمي در سايه واليت مطلقه فقیه به دست آمده است 

پايگاه بسیج منطقه لتحر كاشان افتتاح شد 

شهردار کاشان:
 43 طرح فرهنگی، اجتماعی و عمرانی به مناسبت دهه مبارک فجر اجرا شد

خانه  هاي تاريخي كاشان

محمد باقر خندان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                        شنبه 23 بهمن 1389/ 8 ربیع االول 1432/ شماره 462 Saturday 12 February 2011آگهي

تحديد حدود اختصاصي
ــدانگ مزرعه نيرآباد )جديداالحداث( شماره پالك  11/177 چون تحديد حدود شش
ــتان بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده  ــتان علياي اردس 366 اصلي واقع در دهس
ــد و به علت  ثبتي به نام آقاي محمد رحيم زاده فرزند غالمعلي در جريان ثبت ميباش
ــت متقاضي و  ــتي مجدداً آگهي گردد اينك بنا به درخواس عدم حضور متقاضي بايس
دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخه 89/12/16 
ــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهي  ــاعت 9 صبح در محل ش رأس س
ــاعت مقرر در محل حضور  ــاور اخطار مي گردد كه در روز و س ــه كليه مالكين مج ب
ــد اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم  يابن
ــد و طبق تبصره 2 ماده واحده  صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد ش
قانون تعيين و تكليف پرونده هاي معترضين ثبت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم 
ــتي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي  اعتراض به اين اداره بايس

تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.تاريخ انتشار: 89/11/20
م الف/ 351                                   فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالکيت
ــن باستناد دو برگ استشهاد  ــماره: 13856 آقاي محمد انوري فرزند حس 11/189 ش
ــمًا گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت سه  ــهود رس محلي كه هويت و امضاء ش
ــدانگ يك قطعه زمين پالك شماره 639-9 واقع در علياء بخش  ــاع از شش دانگ مش
ــن ثبت  ــه 495 دفتر 10 امالك ذيل ثبت 2168 بنام محمد فرزند حس ــه در صفح 9 ك
ــده است چون درخواست  ــليم گرديده در اثر حمل اثاثيه منزل مفقود ش و صادر و تس
ــند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين  صدور المثني س
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در 
اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
ــليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه  ــند مالكيت و سند معامله تس س
كننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 651                                     شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

ابالغ اجرائيه
11/195 كالسه: 487/88 ح/ 6، شماره دادنامه: 972-89/8/4، محكوم له: علي ياسيني 
ــعيدي نائيني فعاًل مجهول  ــعود س با وكالت آقاي محمدرضا عالي، محكوم عليه: مس
ــماره 972-89/8/4 صادره از شعبه 6 حقوقي  المكان، محكوم به: به موجب دادنامه ش
ــعود سعيدي نائيني محكوم است به پرداخت مبلغ نود  اصفهان محكوم عليه آقاي مس
ــي و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و  ــته و هزينه دادرس ميليون ريال بابت اصل خواس
ــت )88/6/9( لغايت اجراي حكم در  ــارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواس خس
حق محكوم له و پرداخت مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان حق االجراء 
در حق صندوق دولت مفاد اجرائيه و مراتب در اجراي ماده 9 ق اجراي احكام مدني 
يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي در اصفهان درج و آگهي مي شود 
ــرف ده روز مفاد اجرائيه را به  ــخ درج آگهي ابالغ اجرائيه ظ ــا محكوم عليه از تاري ت
ــذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به  ــع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي آن بگ موق
ــليم نمايند. در اين صورت اجراي احكام شعبه برابر مقررات ق اجراي  اين مرجع تس

احكام مدني اقدام خواهد كرد.
م الف/ 15519                         فاني- مدير دفتر شعبه 6 محاكم حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
11/201 شماره دادنامه: 8909970351501578، شماره پرونده: 8909980351500411، 
ــعبه: 890411، خواهان: مؤسسه قرض الحسنه بسيجيان سرپرستي  ــماره بايگاني ش ش
استان اصفهان به نمايندگي آقاي راد علي نيكوپناه با وكالت خانم ندا سادات ميرحسيني 
ــاني اصفهان چهار راه شيخ صدوق ابتداي شيخ صدوق شمالي جنب چاپ ندا  به نش
ــن يحيايي به نشاني  ــاختمان 384 طبقه 3 دفتر آقاي جهانبخش، خوانده: آقاي حس س
ــي محتويات  ــكار: دادگاه با بررس ــته: مطالبه وجه چك، گردش مجهول المكان، خواس

پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

ــه قرض الحسنه بسيجيان استان اصفهان با وكالت  در خصوص دعوي خواهان مؤسس
ــن يحيايي به خواسته مطالبه مبلغ  ــيني به طرفيت آقاي حس ــادات ميرحس خانم ندا س
ــي استناد چك شماره  ــارات دادرس نود و نه ميليون و پانصد و هفده هزار ريال و خس
564712 مورخ 89/3/30 نظر به اينكه مستندات ابرازي خواهان كه با ابالغ به خوانده 
مصون از تعرض و تكذيب ايشان باقي مانده داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
ــده در دادگاه حاضر نگرديده و دفاعي كه برائت ذمه  ــان در مطالبه دارد و خوان خواه
ــتندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده است دعوي خواهان  خود يا بي اعتباري مس
ــتنداً به مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي مدني  ــخيص و مس مقرون به صحت تش
ــته و مبلغ يك ميليون و نهصد و نود  خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواس
ــي و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق  و پنج هزار و چهارصد ريال بابت هزينه دادرس
ــارت تأخير  ــوم مي گردد. ضمنًا دايره اجرا خس ــي در حق خواهان محك ــه قانون تعرف
تأديه مبلغ خواسته را از تاريخ مطالبه )سررسيد چك( لغايت زمان اجراي حكم وفق 
ــبه و از محكوم عليه وصول و به  ــاخص اعداد تورمي بانك مركزي محاس جدول ش
ــت روز پس از ابالغ  ــد. رأي صادره غيابي و ظرف بيس ــوم له ايصال خواهد ش محك
ــس از آن قابل تجديدنظرخواهي  ــت روز پ ــل اعتراض در اين دادگاه و ظرف بيس  قاب

است.
م الف/ 15513                 سراج- رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
11/202 شماره دادنامه: 8909970350601305، شماره پرونده: 8909980350600556، 
شماره بايگاني شعبه: 890568، خواهان: قرض الحسنه محمد رسول اله جي به شماره 
ثبت 1151 به مديريت تصفيه مصطفي درويشي به نشاني ميدان احمدآباد خ جي بعد 
از خ سروستان روبروي تاالر پذيرايي مسعود، خواندگان: 1. خانم زهرا حري 2. آقاي 
ــعيدي همگي به نشاني خ نيروي جنوبي ك ش مهدي شمس ك سماره  احمدرضا س
ــاني مجهول  ــعيد باقري همگي به نش ــد اميني نژاد، 4. آقاي س ــاي حمي پ 24، 3. آق
المكان، 5- آقاي علي مظاهري به نشاني خ ركن الدوله سه راه پيروزي ك قائم پ 15، 
ــته، 2. مطالبه خسارت، دادگاه با بررسي محتويات پرونده  خواسته ها: 1. تأمين خواس

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

ــماره ثبت 1151 وبه  ــول اله جي به ش ــنه محمد رس در خصوص دعواي قرض الحس
ــي به طرفيت خانم 1- زهرا حري فرزند عباس  مديريت تصفيه آقاي مصطفي درويش
2- سعيد باقري فرزند عبداله 3- حميد اميني نژاد فرزند غفار 4- علي مظاهري فرزند 
ــعيدي فرزند عبدالرسول به خواسته مطالبه مبلغ 93/500/000  جعفر 5- احمدرضا س
ــارت تأخير تأديه از  ــماره 201744 صندوق خواهان به انضمام خس ريال بابت وام ش
تاريخ 83/3/16 لغايت زمان اجراي دادنامه از توجه به صورت حساب بدهي خوانده 
رديف اول و با عنايت به تصوير مصدق تقاضاي وام و ضمانت خواندگان رديف هاي 
ــبت به دعواي  ــه صورت تضامني و با عنايت به اينكه خواندگان نس ــي پنجم ب دوم ال
ــتندات خواهان ايراد و دفاعي بعمل نياورده اند دادگاه دعواي مطروحه  مطروحه و مس
ــتنداً به ماده 403 قانون تجارت و مواد 198 و  ــخيص و مس را محمول بر صحت تش
ــي مدني رأي بر محكوميت خواندگان بصورت  515 و 519 و 522 قانون آئين دادرس
تضامني به پرداخت مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ 1/870/000 ريال هزينه دادرسي و 
ــارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )89/6/1( لغايت اجراي دادنامه كه  خس
ــبه برابر نرخ شاخص محاسبه و وصول و ايصال خواهد  از ناحيه اجراي احكام محاس
ــارت تأخير  ــبت به مطالبه خس ــد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد دعوا نس ش
ــتنداً به ماده 197 قانون اخير الذكر محكوم به بطالن  ــده مس تأديه بيش از مدت ياد ش
ــت روز قابل واخواهي در  ــت رأي صادره غيابي و از تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيس اس

همين دادگاه است.
م الف/ 15512                محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ دادخواست تجديدنظر
11/205 دادخواست تجديدنظرخواهي توسط ستاد اجرايي فرمان امام مطرح گرديده 
ــاًل مجهول المكان.  ــت تجديدنظر به اكبر چلمقاني فع ــت و آگهي ابالغ دادخواس اس

ــه طرفيت اكبر  ــماره 1262-89/9/30 ب ــت تجديدنظرخواهي از دادنامه ش دادخواس
چلمغاني به اين دفتر تقديم كه به كالسه 286/89 ت ح/ 6 تجديدنظر ثبت و به لحاظ 
ــتناد ماده  ــول المكان بودن تجديدنظرخوانده و تقاضاي تجديدنظر خواه و به اس مجه
73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي چاپ و منتشر و از تجديدنظرخواه دعوت مي گردد، ظرف مدت ده روز به دفتر 
ــخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظر، اليحه  دادگاه مراجعه و پس از دريافت نس

دفاعيه خود را جهت ارسال به مرجع تجديدنظر تقديم دفتر دادگاه نمايد.
م الف/ 15510                فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تحديد حدود عمومي
ــهرضا. پيرو آگهي  ــناد و امالك ش 11/216 آگهي تحديد حدود عمومي اداره ثبت اس
نوبتي قبلي و بموجب ماده 14 قانون ثبت، تحديد حدود امالك و مستغالت زير واقع 

در بخش يك ثبتي شهرضا به شرح ذيل انجام خواهد شد:
- شماره هاي فرعي از يك اصلي ابنيه و امالك شهرضا

ــدانگ يكبابخانه  ــف بهرامي فرزند جعفر بواليت پدرش: شش 5907 باقيمانده- يوس
قديمي.

7586- سيد محمد مهدي قريشي فرزند سيد مصطفي: ششدانگ يكبابخانه
ــهرضائي و غيره فرزند عزيزاله: ششدانگ يكبابخانه كه  7606- فضل اله حيدرپور ش

قباًل قسمتي از پالك 237 بوده است.
7607- رضا فاتحي فرزند حبيب اله: ششدانگ يكبابخانه كه قباًل 243/1 بوده است.

- شماره هاي فرعي از 2- اصلي مزرعه فضل آباد
644- علي كافي و غيره فرزند مرحوم علي: ششدانگ يكدرب باغ مشجر.

9882- فرج قرقاني- فرزند كيامرث: ششدانگ يكبابخانه.
براي روز شنبه 89/12/21

10418- محمدرضا عربي نره فرزند هيبت اله: ششدانگ يكبابخانه.
11069- اسماعيل قرقاني فرزند دلشاد: ششدانگ يكبابخانه.

ــن كاظمي محمودآبادي فرزند عزت اله: ششدانگ قسمتي از يكبابخانه  12990- حس
ــكيل يكبابخانه را داده  ــمتي از پالك 957 جمعًا تش محل راه متروكه كه به انضمام قس

است.
13014- حسام كفاش و غيره فرزند ناصر: ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام.

13015- عليرضا اميري فرزند حبيب اله: ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام.
13016- اسماعيل كفاش و غيره فرزند محمدباقر: ششدانگ يكبابخانه.

براي روز يكشنبه 89/12/22
- شماره فرعي از 3- اصلي مزرعه موغان

ــمتي از  ــدانگ قس ــد جواد حاجي جاني و غيره فرزند رحمت اله: شش 4578- محم
يكبابخانه نيمه تمام محل راه متروكه كه به انضمام قسمتي از پالك 1318 جمعاً تشكيل 

يكبابخانه نيمه تمام را داده است.
- شماره هاي فرعي از 4- اصلي مزرعه برزوك آباد

1199- علي كرم كاوياني فرزند يعقوب: ششدانگ قطعه زمين مثني شده.
1566- علي اكبر همائي پور و غيره فرزند عزيز: ششدانگ يكبابخانه.

2458- زيور اميري فرزند تيمور: ششدانگ يكبابخانه.
ــدانگ قطعه زمين جاي  ــوري فرزند كاكاخان: شش ــان بس كاوياني دره ش 2460- ام

پي كني.
2461- زهره كاوياني نيا فرزند كاكاشير: ششدانگ قطعه زمين محصور.

2462- ايمان برهان فرزند ابراهيم: ششدانگ قطعه زمين جاي پي كني شده.
براي روز دوشنبه 89/12/23

- شماره هاي فرعي از 23- اصلي مزرعه سودآباد
2256- شهناز رمضاني فرزند قربانعلي: ششدانگ قطعه زمين.

2257- مجتبي صداقت فرزند علي: ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام.
ــمتي از يكبابخانه كه به  ــدانگ قس ــن: شش ــك طاهري و غيره فرزند حس 2258- باب

انضمام ششدانگ پالك 1088 باقيمانده جمعًا تشكيل يكبابخانه را داده است.
2259- عبدالرحمن كاظميني و غيره فرزند حسين: ششدانگ يكبابخانه.

2260- مجتبي براهيمي فرزند محمد قاسم: ششدانگ قطعه زمين پي كني شده.
- شماره فرعي از 32- اصلي مزرعه دست قمشه

ــدانگ قسمتي از يكبابخانه محل جوي  ــعود ناطقي فرزند محمدتقي: شش 2266- مس
ــكيل يكبابخانه را  ــام پالك هاي 765 و 1791 و 1653 جمعا تش ــه كه به انضم متروك

داده است.
- شماره فرعي از 33- اصلي مزرعه مهرقويه

997- عليرضا پارسائي فرزند يداله: ششدانگ قطعه باغ مشجر محصور.
براي روز سه شنبه 89/12/24

شماره فرعي از 37- اصلي عمروآباد
747- عبدالجواد ربيعي فرزند علي: ششدانگ يكبابخانه.

- شماره هاي فرعي از 50- اصلي مزرعه اله آباد
442- ايرج نصيريان فرزند خيراله:  ششدانگ قطعه زمين مزروعي.

ــدانگ  ــرداد ذره فرزند بهرام بوكالت مجيد مصالحي فرزند خليل اله: شش 2212- مه
قطعه زمين جاي پي كني شده.

2225- فرزاد محمدي و غيره فرزند احمدعلي: ششدانگ يكبابخانه.
2226- امين اله تاكي و غيره فرزند كمال: ششدانگ قطعه زمين جاي پي كني شده.

- شماره هاي فرعي از 176- اصلي شهرك اسالم آباد
897- مدينه فرهمند دندلو و غيره فرزند نوذر: ششدانگ يكبابخانه.

898- بهمن يارشيري فرزند شاحسين: ششدانگ قطعه زمين.
912- منصور نيك رو فرزند مصطفي: ششدانگ قطعه زمين.

براي روز چهارشنبه 89/12/25
ــد. لذا  ــروع و انجام خواهد ش ــاعت 8 صبح در محل ش تحديد حدود به ترتيب از س
بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين اعالم مي شود كه در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده 
قانوني آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملك آنها 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد. اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتجلسه تحديد حدود فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت، معترض مي بايست ظرف مدت 
ــت اعتراض خود به  ــليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواس يك ماه از تاريخ تس
ــت را اخذ و به اين اداره ارائه نمايد  ــع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواس مراج
ــده اي مواجه گردد عمليات  ضمنًا چنانچه روز تحديد حدود با تعطيلي پيش بيني نش

تحديد حدود روز بعد انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/11/23

م الف/ 642                       ميرمحمدي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

تأسيس
ــماره: 4160/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت سبز دشت ماشين سهامي  11/247 ش
ــه ملی  ــماره 42982 و شناس ــوق در تاريخ 1389/11/10 تحت ش ــركت ف خاص. ش
10260608175 در اين به اداره ثبت رسيده و در تاريخ 1389/11/10 از لحاظ امضاء 
ــرح زير جهت اطالع عموم  ــل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش ــل دفاتر تكمي ذي
ــمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت:  در روزنامه های رس
تأمين كننده ماشين هاي صنعتي كشاورزي، خريد و فروش و صادرات و واردات كليه 
ــل وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا  ــاي مجاز بازرگاني، تحصي كااله
جهت موضوع شركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت در مزايدات 
ــور و  و مناقصات دولتي و خصوصي،  اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كش
ــركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت  هر آنچه كه با موضوع ش
ــركت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان بزرگراه خيام،  نامحدود. 3- مركز اصلی ش
ــركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به  ــادات، 4- سرمايه ش ــت س كوي 38- بن بس
ــهم با نام می باشد كه مبلغ 350/000  ــهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد س يكصد س
ــماره 20311 مورخ 1389/10/28 نزد  ــين طی گواهی بانكی ش ــط موسس ريال توس
ــهيد مطهري پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه  ــاورزي شعبه خيابان ش بانك كش
ــد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای سيد حسين  ــهام می باش در تعهد صاحبان س
سبط روضاتي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای سيد جعفر سبط روضاتي به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5-  خانم اشرف سيدقلعه جوزداني به سمت عضو 

ــيد حسين سبط روضاتي به سمت مدير عامل به مدت 2  هيات مديره. 4-5- آقای س
ــال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات  س
شركت با امضای مدير عامل يا نايب رئيس هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است. 
7- اختيارات مدير عامل: مديرعامل مجری مصوبات هيات مديره مي باشد. 8- بازرس 
ــيد محتشمي به عنوان بازرس اصلی. 8-2-  اصلی و علی البدل: 1-8- خانم مائده س

آقاي محمد آقاي قزويني به عنوان بازرس علی البدل.
م الف: 15693/4 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
ــماره: 1729/ ت 89/103 آگهي تغييرات شركت ايستا بام سپاهان سهامي  11/248 ش
ــه ملي 10260586840 به استناد صورتجلسه  ــماره ثبت 40993 و شناس خاص به ش
ــورخ 1389/11/09 تصميمات ذيل  ــأت مديره م ــاليانه و هي مجمع عمومي عادي س
ــد: 1- آقاي سهراب سليمي به عنوان بازرس اصلي، آقاي وحيد رحيم مطاع  اتخاذ ش
ــد. 2- روزنامه  ــي انتخاب گرديدن ــال مال ــوان بازرس علي البدل براي يك س ــه عن ب
ــار زاينده رود جهت نشر آگهي هاي شركت انتخاب شد. 3- اعضاي هيأت  كثيراالنتش
ــرام عباس منش  ــاد عباس منش و آقاي به ــند: آقاي فره ــره به قرار ذيل مي باش مدي
ــمت اعضاء  ــتري و خانم گل نوش عباس منش تا تاريخ 1391/11/09. 4- س چالش
ــمت رئيس  ــرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي فرهاد عباس منش به س ــت مديره به ق هيئ
ــمت نائب رئيس هيئت مديره  ــتري به س هيئت مديره و آقاي بهرام عباس منش چالش
ــره و خانم گلنوش عباس  ــمت عضو هيئت مدي ــم گل نوش عباس منش به س و خان
ــناد مالي و تعهدات شركت با امضاي  ــمت مديرعامل. 5- كليه اوراق و اس منش به س
مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است. در تاريخ 1389/11/11 
ــد و امضاء  ــت و مورد تأيي ــر تجاري ثب ــات غي ــركت ها و مؤسس ــل دفتر ثبت ش  ذي

قرار گرفت. 
م الف: 15693/2  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
11/249 شماره دادنامه: 8909970354001298، شماره پرونده: 8909980354000022، 
ــماره بايگاني شعبه: 890468، خواهان: آقاي غضنفر مرادي به نشاني زندان مركزي  ش
اصفهان، خواندگان: 1. آقاي سعيد چراغي به نشاني اصفهان خيابان چمران خيابان 15 
خرداد كوچه كاويان كوچه الله پارك 17، 2. آقاي ابراهيم عليخاني به نشاني اصفهان 
خيابان بزرگمهر خيابان هشت بهشت شرقي خيابان نيرو كوچه ريخته گري كوي بهار 
پالك 15، 3. آقاي حسن دهاقاني به نشاني اصفهان خيابان ركن الدوله خ ريخته گري 
كوچه شهريور اول بن بست دوم پالك 25، 4. آقاي حميد ابراهيمي به نشاني اصفهان 
ــهيد ابراهيمي كوچه بسيج پالك 87، 5. آقاي كمال  خيابان تاالر خيابان صباحي خ ش
ــهيد نيلفروش زاده  ــاني اصفهان خيابان احمدآباد خيابان مهرگان كوچه ش مهنام به نش
ــاني دروازه تهران- كوچه  ــين انصاري به نش كوچه زيور پالك 9، 6. آقاي محمدحس
ــتان حافظ كوي شهيد علي خاني كوچه شهيد رياحي 2 كوچه افشين، 7. آقاي  دبيرس
حسن تركش به نشاني اصفهان خ هشت بهشت غربي بين گلزار و ملك كوچه شهيد 
ابراهيم زاده كوچه شهيد افيوني زاده پالك 29، 8. آقاي عبداله نيري به نشاني اصفهان 
ــاري، 9. آقاي داوود  ــي مخت ــه راه مصري مقابل مصالح فروش خيابان ركن الدوله س
ــام پالك 133،  ــان خيابان پروين خيابان صباحي كوي حس ــاني اصفه عبدالهي به نش
ــاني جاده نجف آباد بعد از سه راه درچه جنب  10. آقاي محمد حميد صدريان به نش
ــر  ــاني اصفهان خيابان افس كانال آب كوچه نادر اصلي، 11. آقاي اكبر تحويليان به نش
كوچه خادمي پالك 23، 12. آقاي عليرضا ناصري به نشاني اصفهان خيابان بزرگمهر 
ــاني  ــن زماني به نش ــوم پالك 99، 13. آقاي محس ــيم نبش چهار راه س خيابان بي س
ــن- پ 3، 14. آقاي مجيد افالكي  ــكر- كوچه فروردي ــان گلزار- خ قاضي عس اصفه
ــت ستاره آخرين بن بست  ــاني اصفهان خيابان جي خيابان خواجه عميد بن بس به نش
ــاد- اميرآباد- روبروي  ــاني نجف آب ــينقلي اصالني به نش منزل روبرو، 15. آقاي حس
ــاني اصفهان خيابان  ــيد مرتضي محمديان به نش ــارك ملت پالك 101، 16. آقاي س پ
ــيخ اسداله پالك 127، 17. آقاي سيد جالل حسيني  ولي عصر خيابان كمال كوچه ش
به نشاني اصفهان خيابان خرم خيابان شهيدان روبروي مسجد فرشته كوچه شمس بن 
بست سپاهان پالك 26، 18. آقاي محمدخاني به نشاني اصفهان خيابان پروين خيابان 
آذربهرام كوي بوعلي سينا پالك 448، 19. آقاي سيد حسين حسيني به نشاني اصفهان 
ــهيد بهزاد رئيسي پالك 34،  ــت شرقي چهارراه پيروزي كوچه ش ــت بهش خيابان هش
ــاني اصفهان خيابان كاوه خيابان تيران و آهنگران  20. آقاي محمدرضا زادهوش به نش
ــت شهيد قميان پالك 23، 21- آقاي عبدالعلي همتي به نشاني اصفهان خيابان  بن بس
ــهيد ملك پور كوچه مؤذني پالك 38، 22. آقاي عليرضا تواليي به  ــروش كوچه ش س
نشاني اصفهان فلكه احمدآباد خيابان سروش، تقاطع اول سمت چپ كوچه جعفريان 
پالك 38، 23. خانم شهناز شفيعي به نشاني اصفهان خيابان ركن الدوله كوچه احسان 
ــالك 8، 24. طيبه مرتضي رمضاني- اكبري  ــگاهي عالمه حلي پ اول جنب پيش دانش
ــعدي پالك 4، 25. آقاي صابر  ــپيده كاشاني 15 متري س ــاني اصفهان خيابان س به نش
شعباني به نشاني اصفهان آپادانا اول كوچه آينه كوي باغ اناري بن بست حميد پالك 
ــهيد  ــاني اصفهان خيابان 22 بهمن كوچه ش ــالل عوض پور به نش ــاي ج 81، 26. آق
ــاني اصفهان خيابان  ــي كوچه پيمان پالك 56، 27. آقاي مهدي هدائيان به نش همايون
ــهيد عتيقي پالك 46، 28. آقاي مهدي عقيلي  ــرا كوچه ش جي خيابان مهديه،  دانشس
ــاني اصفهان خيابان جي ايستگاه سنگ تراشي كوچه شهيد خدارحمي پالك 8،  به نش
ــاني اصفهان خيابان مهرانگيز كوچه طالقاني كوچه  29. آقاي مهدي آذربايجاني به نش
ــاني اصفهان اتوبان چمران خيابان آل  ــلمان پالك 2، 30. آقاي منصور اميني به نش س
محمد خيابان يكم بلوار آل ياسين ياس ششم پالك 123، 31. آقاي مجيد آقاجوهري 
ــكوني شقايق واحد 4، 32.  ــتان خ صفائيه مجتمع مس ــاني اصفهان خيابان گلس به نش
ــاني اصفهان خيابان كاوه خيابان گلستان خيابان صفائيه  ــاورزي به نش آقاي محمد كش
ــين رحيمي به نشاني اصفهان  ــكوني نگار پالك 401، 33. آقاي محمدحس مجتمع مس
ــه راه سعدي كوچه شهيد مسينه اي كوچه 15 خرداد پالك 10،  خيابان ركن الدوله س
ــاني اصفهان خيابان زينبيه جنوبي كوچه شاهد كوچه  34. آقاي ولي اله دهقاني به نش
شهيد اكبر اثني عشري پالك 1، 35. آقاي احمد ياوري به نشاني اصفهان خيابان ركن 
ــه راه  ــاني اصفهان س الدوله نبش كوي احد پالك 53، 36. آقاي اصغر ملك پور به نش
ــالك 15، 37. آقاي علي معيني كيا به  ــقاني كوچه كيوان پ حكيم نظامي خيابان جوش
نشاني اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان يا كوچه آراسته پالك 32، 38. آقاي محمدرضا 
شمس سوالري به نشاني اصفهان بزرگمهر هشت بهشت شرقي كوچه شهيد مرتضوي 
ــاني اصفهان  ــاي حبيب رحماني به نش ــابق( كوي رهبر پالك 22، 39. آق ــتاره س )س
ــادمان پالك 4، 40. آقاي اصغر طاهري به نشاني اصفهان  خيابان ركن الدوله كوچه ش
ــهيد محمدتقي ابراهيمي كوي مسجد فرشته كوي سخاوت پالك  خيابان خرم كوي ش
ــي- كوچه  ــاني اصفهان خيابان جهاد كوچه نجارباش ــاي بيژن اميدي به نش 4، 41. آق
ــت  ــاني اصفهان خ هش ــتگار پالك 1، طبقه دوم، 42. آقاي صمد مرادزاده به نش رس
ــينا كوچه جانقربان پالك 4، 43. آقاي احمد جواهري به  ــت شرقي كوچه ابن س بهش
نشاني اصفهان خيابان سروش خيابان حكيم شفايي اول بعد از دشتستان مقابل مسجد 
ــجاد ساختمان 5 طبقه اسپادانا طبقه دوم، 44. آقاي حسين عابدي به نشاني اصفهان  س
ــت شهيد حسن اكبري پالك 74، 45. آقاي مجيد  خيابان پروين كوچه انقالب بن بس
ــروش كوچه شهيد جعفريان كوچه مؤذني پالك  ــاني اصفهان خ س پور كوچك به نش
ــن الدوله خيابان نيرو بن  ــاني اصفهان خيابان رك ــاي عليرضا طالبي به نش 60، 46. آق
ــت ولي عصر پالك 222، 47. عفت محمد رحيمي- همتي به نشاني اصفهان- خ  بس
هشت بهشت شرقي كوچه قدس كوچه شهيد مختاري پالك 13، 48. آقاي غالمرضا 
ــجد سيد كوچه بوستان پالك 46، 49. خانم  ــاني اصفهان خيابان مس مهدي زاده به نش
ــان پالك 12 و 14، 50.  ــاني اصفهان خيابان فروغي كوچه ابوريح ــال نكويي به نش لي
آقاي رسول طالبي به نشاني اصفهان خ جي كوچه گلخانه كوچه اخالقي كوچه شهيد 
ــول اميني پالك 69، 51. آقاي صفدريان به نشاني اصفهان خيابان ركن الدوله دوم  رس
ــوالري به نشاني  ــي عرب، 52. آقاي نعمت اله نجفي س پالك 55 جنب امانت فروش
ــينه اي كوچه محمدي  ــهيد مس ــان خيابان بزرگمهر خيابان ركن الدوله كوچه ش اصفه
ــاني اصفهان خيابان گلزار كوچه  ــم سميرمي به نش پالك 47، 53. آقاي ناصر ابوالقاس
ــن محمديان به نشاني اصفهان خيابان  ــهيد خاتون آبادي پالك 12، 54. آقاي محس ش
ــهيد مرادي پالك 84، 55.  بزرگمهر خيابان 22 بهمن خيابان حمزه اصفهاني كوچه ش
ــاني اصفهان خيابان پنج رمضان كوي بهار پالك 48، 56.  ــيراني به نش آقاي بهروز ش
ــن الدوله كوچه آذر  ــاني اصفهان خيابان رك ــن خليفه قلي به نش ــين ياحس آقاي حس
ــاني ك زند نبش ك  ــاني اصفهان خ كاش پالك 83، 57. آقاي اصغر كدخدايي به نش
ــروي داراني به نشاني خيابان شاهزيد خيابان  ــكان خس ايزدي پالك 29، 58. آقاي اش
ــاني اصفهان خيابان  ــين آقاجاني به نش قدس كوچه مختاري پالك 16، 59. آقاي حس

 چهارباغ باال جنب پمپ بنزين كوي فرشاد كوي مهرگان بن بست سعادتي پالك 60،
ــاني اصفهان بزرگمهر خيابان بي سيم چهار راه سوم  ــعيد اسماعيلي به نش 60. آقاي س
ــيد پالك 17، 61. آقاي محمد هادي رضايي پور به  ــهيد غالمي كوچه جمش كوي ش
ــاني اصفهان خيابان نشاط كوچه هاشم بيگ پالك 11+2، 62. آقاي حميد رسولي  نش
ــاني اصفهان خيابان جي كوچه شهيد زارع پالك 30، 63. آقاي دهقان به نشاني  به نش
ــار راه اول، 64. آقاي محمدرضا  ــان خيابان دكتر چمران پورياي ولي نبش چه اصفه
ــاني اصفهان خيابان نيروي جنوبي- مقابل قهوه خانه كوچه طالقاني منزل  برومند به نش
3 دست چپ، 65. آقاي قديرعلي هاديان به نشاني اصفهان خيابان ركن الدوله كوچه 
شهيد مسيناي كوچه 15 خرداد پالك 9، 66. آقاي مصطفي نعل كش به نشاني اصفهان 
ــرا مقابل شهيد رجايي كوي گلخانه كوي خرم پالك 3، 67.  خيابان جي جنب دانشس
ــيد احمد حمدي به نشاني اصفهان خيابان فروغي كوچه ابوريحان پالك 12،  آقاي س
ــه پله كوچه  ــاني اصفهان آخر خيابان عالمه اميني س ــين چراغي به نش 68. آقاي حس
شريعتي پالك 2، 69. آقاي علي اكبر رشيدي به نشاني اصفهان خيابان فرهنگيان كوچه 
ــاني اصفهان خيابان مدرس  ــومال به نش حميدرضا منتظري پالك 5، 70. آقاي رضا ش
ــاني اصفهان خيابان ركن  خيابان مولوي كوچه پاكباز پالك 1، 71. آقاي دهقان به نش
الدوله كوچه مساح بن بست شهيد مجتبي توكلي، 72. آقاي محمد سنجري به نشاني 
ــمالي كوچه پيمان پالك 319، 73. آقاي حسن  ــگريه دشتستان ش اصفهان خيابان عس
دهقان به نشاني اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان 22 بهمن خيابان عالمه اميني پرديس 
ــاني اصفهان خيابان  ــالك 155، 74. آقاي محمد عقيلي به نش ــت الله پ انتهاي بن بس
ــيامكي به نشاني اصفهان خيابان جي  جي محله كنگاز كوچه 13، 75. آقاي عليرضا س
ــته پالك 47، 76. آقاي نعمت  ــيني كوي فرش خيابان مهديه خيابان كردآباد كوي حس
ــاني اصفهان خ طالقاني كوچه زرگرباشي اول نوبهار پالك 117،  اله محمودزاده به نش
77. آقاي عليرضا عنبري به نشاني اصفهان خيابان رباط اول، مقابل داروخانه شريف- 
ــهيد حسن اميني پالك 17، 78. خانم فرشته كشاني به نشاني اصفهان خيابان  كوچه ش
ــاني  ــليماني پور به نش ــهيد مصطفي توتوني پالك، 79. آقاي علي س ــال كوچه ش كم
ــه راه پيروزي كوچه همت پالك 24، 80. آقاي  اصفهان خيابان ركن الدوله بعد از س
ــاني اصفهان خ احمدآباد خيابان گلزار كوي كهران كوچه  ــيني به نش ــيد اكبر حس س
ــار از پرداخت محكوم به،  گردشكار: دادگاه با توجه  ــته: اعس حكمت پالك 8، خواس
ــل مبادرت به صدور رأي  ــرح ذي ــي را اعالم و به ش  به محتويات پرونده ختم دادرس

مي نمايد.
رأي دادگاه

ــاي 1. رضا  ــت خواندگان به نام ه ــر مرادي بطرفي ــوي آقاي غضنف ــوص دع در خص
شومال، 2. سيدمرتضي محمديان، 3. قديرعلي هاديان، 4. حسن دهاقاني، 5. نعمت اله 
ــوالري، 6. محمد سنجري، 7. منصور اميني، 8. سيد احمد حمدي، 9. صمد  نجفي س
ــمس سوالري، 12. علي محسن پور،  ــولي، 11. محمدرضا ش مرادزاده، 10. حميد رس
ــيد حسين حسيني، 16. سعيد اسماعيلي  13. احمد ياوري، 14. مهدي هدائيان، 15. س
ــن ياحسين خليفه قلي، 19. عليرضا عنبري، 20.  پور، 17. جالل عوض پور، 18. حس
ــي معيني كيا، 23. كمال مهنام،  ــين انصاري، 21. مجيد پوركوچك، 22. عل محمدحس
24. سيد اكبر حسيني، 25. محسن زماني، 26. محمد عقيلي، 27. عبدالعلي همتي، 28. 
ــيامكي، 30. سيد جالل حسيني، 31.  طيبه و مرتضي رمضاني و اكبري، 29. عليرضا س
ــاورز، 34. حبيب رحماني، 35.  ــر طاهري، 32. ابراهيم عليخاني، 33. محمد كش اصغ
ــكان خسروي داراني، 36. رضا مقضي، 37. فرشته كشاني، 38. مصطفي نعل كش،  اش
ــيراني،  ــول طالبي، 42. بهروز ش ــن احمديان، 41. رس 39. اصغر ملك پور، 40. محس
43. اكبر تحويليان، 44. محمد حميد صدريان، 45. محمد حسين رحيمي، 46. حسن 
ــعيد چراغي، 48. عبداله نيري، 49. عليرضا طالبي، 50. حسين عابدي،  تركش، 47. س
ــيدي، 54.  ــين چراغي، 53. علي اكبر رش 51. عفت رحيمي و محمد همتي، 52. حس
ــليماني، 55. مجيد آقاجوهري، 56. حسينقلي اصالني، 57. شهناز شفيعي، 58.  علي س
ــوش، 61. مجيد يا فتح اله  ــي، 60. محمدرضا زاده ــد جوهري، 59. محمد خان احم
ــين  ــي، 62. ولي اله دهقان، 63. مهدي آذربايجاني، 64. داود عبدالهي، 65. حس افالك
ــي، 68. عليرضا ناصري، 69. محمد  ــد ابراهيمي، 67. مهدي عقيل ــي، 66. حمي آقاجان
ــي، 72. نعمت اله محمدزاده،  ــي پور، 70. عليرضا توالئي، 71. ليال نكوئ هادي رضائ
ــان، 76. غالمرضا مهدي،  ــين دهق ــا برومند، 74. بيژن اميدي، 75. حس 73. محمدرض
ــار از پرداخت مبلغ محكوم به مندرج در دادنامه  ــته اعس 77. علي رهرو علي بخواس
1584-85/11/16 صادره از اين شعبه، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات 
ــوي خواهان و اينكه خواندگان فوق الذكر )به استثناي حسن  ــهود تعرفه شده از س ش
ــت( دفاع موجه و مؤثري به عمل نياورده اند عليهذا ضمن  تركش كه رضايت داده اس
ــت هزار تومان در هر ماه  ــان حكم به تقسيط محكوم به به مبلغ دويس ــار ايش رد اعس
ــال مبلغ  ــتهالك كامل آن صادر و اعالم مي نمايد و هر س ــراي كليه خواندگان تا اس ب
ــتناد  ــوق براي هر ماه اضافه مي گردد. حكم مزبور به اس ــاه هزار تومان به مبلغ ف پنج
ــت. بديهي است چنانچه خواندگان مالي از وي  ــار صادر شده اس ماده 37 قانون اعس
ــت آوردند مي توانند عليرغم حكم تقسيط ما به ازاء محكوم به خود را دريافت  به دس
دارند و اما در خصوص دعوي خواهان بطرفيت حسن تركش، ناصر سميرمي، اصغر 
كدخدائي و رديف هاي 81 الي 83 متن دادخواست و صابر شعباني و رياست محترم 
دادگاه هاي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان چون تعدادي از خواندگان فوق الذكر 
ــن دادگاه نبوده اند، دادگاه در اين  ــد و بعضي نيز مورد حكم اي ــت كرده ان اعالم گذش
ــار و همچنين اعسار از هزينه دادرسي )چون  ــمت دعوي خواهان را مبني بر اعس قس
ــت( وارد ندانسته و مستنداً به مادتين 84 و 197 قانون  ــًا هزينه قابل توجهي نيس اساس
آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب قرار رد دعوي خواهان بطرفيت خواندگان 
مذكور و حكم بر بطالن دعوي اعسار از هزينه دادرسي صادر و اعالم مي نمايد. رأي 
ــين عابدي، 2. ولي اله دهقاني، 3. علي  ــبت به خواندگان به نام هاي 1. حس صادره نس
ــيد اكبر حسيني، 6. سعيد چراغي، 7. عليرضا  ــليماني پور، 4. حسين آقاجاني، 5. س س
ــادي رضائي پور،  ــين رحيمي، 10. محمده ــي، 8. داود عبدالهي، 9. محمدحس توالئ
ــفيعي، 12. عفت رحيمي حضوري محسوب ظرف بيست روز پس از  ــهناز ش 11. ش
ــد )با توجه  ــتان اصفهان مي باش ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر اس
ــه مورخ 89/6/22( راجع به تقسيط نسبت به ساير خواندگان  به حضورشان در جلس
ــوب ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس  غيابي محس
از انقضاء مهلت مزبور ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 
ــاير جهات به هر حال حضوري محسوب ظرف  ــتان اصفهان مي باشد راجع به س اس
ــتان اصفهان  ــت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظراس بيس

مي باشد.
م الف/ 15659 سعيدي ابواسحقي- رئيس شعبه 114 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

اخطاريه
ــعبه  ــار طاهري مجهول المكان، محل حضور: ش ــام و نام خانوادگي: مازي 11/255 ن
ــاني جنب بيمه ايران، وقت  ــم كاش ــوراي حل اختالف اصفهان واقع در محتش 20 ش
حضور:89/12/24، ساعت: 3/5 عصر، علت حضور: در خصوص پرونده كالسه 89-

1181 وقت رسيدگي بتاريخ 89/12/24 به آقاي مازيار طاهري ابالغ گرديد.
م الف/ 15865                           شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
ــول المكان بودن  ــده 1207/89 با توجه به مجه ــوص پرون ــًا در خص 11/256 احترام
ــعبه  ــي به اين ش ــوص ابالغ مطالعه نظريه كارشناس ــره ملك زاده در خص ــم زه خان
ــماره يك اصفهان مراجعه  ــاني جنب بيمه ايران- مجتمع ش ــم كاش واقع در خ محتش
ــي مدني يك  ــاده 73 آيين دادرس ــتور فرماييد وفق م ــت دس ــمند اس نمايند. خواهش
ــعبه اعالم  ــاپ و نتيجه را به اين ش ــار چ ــي از روزنامه هاي كثيراالنتش ــت در يك  نوب

نماييد.
م الف/ 15867              مدير دفتر شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/258 در خصوص پرونده كالسه 89-1131 خواهان مجيد نوري دادخواستي مبني 
ــت. وقت رسيدگي براي روز  ــدي نژاد تقديم نموده اس بر مطالبه به طرفيت نوراله اس
ــاعت 5/45 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان  ــنبه مورخ 89/12/25 س چهارش
ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت  بودن خوانده حس
رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15893        مدير دفتر 24 مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
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افزايش بيمه شدگان مشاغل سخت و زيان آور
ــان از افزايش  ــتان اصفه ــركل تأمين اجتماعي اس مدي
ــدگان در مشاغل سخت و زيان آور خبر   تعداد بيمه ش

داد. 
ــه طرح دولت و  ــر دادخواه گفت: با توجه ب علي اصغ
تصويب مجلس شوراي اسالمي مبني بر ارايه تسهيالت 
بيمه اي به مشاغل فوق، تعداد بيمه شدگان مشاغل سخت 
ــتان اصفهان افزايش  ــان آور به 13500 نفر در اس و زي
ــت كه وجود كارخانه هاي ريسندگي بافندگي  يافته اس
ــرح نموده  ــمول اين ط ــزار نفر را مش ــان، 5 ه  در كاش

است. 
ــم كارفرمايان و  ــراي طرح تكري ــوص اج  وي در خص
ــدگان اظهار داشت: حضور مديركل و مسئوالن  بيمه ش
ــي مداوم  ــتان ها و سركش ــي در شهرس ــن اجتماع تأمي
ــراه حضور در  ــه هم ــه مراكز ب ــورد ب ــش از 100 م بي
ــئوالن محلي، بازديد  ــتگي، ديدار با مس مجامع بازنشس
ــعب بانك ها از  ــا و ديدار با نمايندگان ش از كارخانه ه

فعاليت هاي سازمان در طرح تكريم بوده است.
ــعب هاي اقماري تأمين  ــه اول تعداد ش اصفهان رتب

اجتماعي كشور را دارد.
ــاره به  ــتان اصفهان با اش ــركل تأمين اجتماعي اس مدي
ــازمان و رسيدن تعداد آنها به  افزايش شعب اقماري س
24 واحد، استان اصفهان را داراي بيشترين تعداد شعب 

اقماري در كشور دانست.
ــتان از  ــعب اس علي اصغر دادخواه تصريح كرد: عدد ش
ــال هاي قبل به 77 واحد در سال جاري  40 واحد در س
ــيده است و شعبه 25 اقماري اين سازمان در سايت  رس

هسته اي نطنز ايجاد خواهد شد.
ــت  ــفرهاي رياس وي افزود: در پيگيري مصوبه هاي س
ــعبه درچه در دهه فجر  ــاختمان جديد ش جمهوري س
ــايش  ــالمي با حضور دكتر حداد عادل گش انقالب اس
يافت و در سال آينده نيز شاهد افتتاح شعبي در شهرضا، 

دهاقان و خميني شهر خواهيم بود. 
دادخواه با اشاره به خدمات غيرحضوري و الكترونيكي 
ــزار كارفرما  ــت: 115 ه ــن اجتماعي گف ــازمان تأمي س
ــات بيمه اي دريافت  ــد از طريق اينترنت خدم مي توانن

كنند تا از تردد اضافه به سازمان كاسته شود. 
ــال  ــور از ابتداي س ــراي اولين بار در كش ــن ب همچني
ــرم افزار و  ــيله ن ــت بيمه به وس ــت ليس ــده پرداخ آين
ــورت خواهد گرفت تا  ــوص اينترنتي ص برنامه مخص

ــده و سرعت عمل  ــتباهات هويتي جلوگيري ش از اش
افزايش يابد.

وي خاطرنشان ساخت: مرحله اول پرداخت سود سهام 
ــش سازمان  ــتگان و افراد تحت پوش عدالت به بازنشس
ــزار تومان و  ــغ آن 40 ه ــت كه مبل ــورت گرفته اس ص

مربوط به سال 89 بوده است. 
ــت كه استان اصفهان با عملكرد مطلوب  شايان ذكر اس
در صدر خدمت رساني تأمين اجتماعي كشور قرار دارد 
و 10 درصد از خانواده بزرگ تأمين اجتماعي كشور در 

اصفهان است.
فعاليت 3 بيمارستان با 823 تخت و 25 پلي كلينيک 

در مديريت درمان تأمين اجتماعي اصفهان
مديريت درمان اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان 
ــتان با 823 تخت و 25 پلي كلينيك و  داراي 3 بيمارس
ــي و خصوصي در بخش مراكز درماني  درمانگاه عموم

ملكي است.
ــين عطايي با ذكر اين مطلب گفت: بيمارستان هاي  حس
ــريعتي، غرضي و فاطمه الزهرا)س( نجف آباد،  دكتر ش
ــد و در بخش  ــكيل مي ده ــتان را تش ــه بيمارس اين س
ــخيصي  ــراي خريد خدمت تش ــتقيم ب ــان غيرمس درم
ــيدگي به  ــز با دفتر رس ــش از 4300 مرك ــي بي و درمان
ــتان اصفهان قرارداد  ــناد پزشكي تأمين اجتماعي اس اس
ــگاهي، خصوصي، پاراكلينيك ها،  دارند كه مراكز دانش
ــونوگرافي ها، راديولوژي  ها و پزشكان  آزمايشگاه ها، س
ــامل  ش را  ــكان  دندانپزش و  ــص  متخص و  ــي   عموم

مي شوند.
وي افزود: تعداد ويزيت پزشكان عمومي، متخصص و 
ــكان و مراكز تابع مديريت درمان استان در 9  دندانپزش
ماهه اول سال 89 برابر 3/371/690 مورد بوده است كه 
از اين ميان سهم ويزيت پزشكان عمومي 61/7 درصد، 
ــكان متخصص 29/2 درصد و سهم دندانپزشكان  پزش
ــط  ــد كه با توجه به اين آمار، متوس 9/1 درصد مي باش

تعداد ويزيت ماهانه 374362 مورد بوده است. 
ــين عطايي تصريح كرد: در بخش ويزيت سرپايي  حس
پزشكان مراكز مديريت درمان و تأمين اجتماعي استان 
اصفهان رتبه دوم را پس از تهران دارد و در اين ارتباط 
ــرپايي درمان مستقيم در  ــال 88 تعداد ويزيت س در س
ــتان 4/493/472 مورد بوده است كه 9/1 درصد كل  اس

ويزيت سرپايي كشور را تشكيل مي دهد.
ــتان هاي تأمين اجتماعي استان اصفهان رتبه  بيمارس

دوم تعداد بستري كشور را دارد.
ــتان هاي تأمين  ــه بيمارس ــا بيان اينك ــين عطايي ب حس
ــتان رتبه دوم تعداد بستري شدگان كشور  اجتماعي اس
ــار در 9 ماهه  ــرد: تعداد 65491 بيم ــه ك را دارد، اضاف
ــريعتي، غرضي،  ــتان ش ــه بيمارس ــال 89 در س اول س
ــده اند كه تعداد آنها  ــتري ش فاطمه الزهرا نجف آباد بس
ــته 7/9 درصد  ــال گذش ــابه س ــه با مدت مش در مقايس
ــان 8/1 درصد از  ــتان اصفه ــت و اس افزايش يافته اس
ــور را دارا  ــن اجتماعي كش ــدگان تأمي ــتري ش  كل بس

مي باشد. 
ــال 89 تعداد 32/316  ــه داد: در 9 ماهه اول س وي ادام
ــتان انجام شده  ــه بيمارس مورد عمل جراحي در اين س
ــزرگ بوده  ــورد آن عمل جراحي ب ــت كه 5380 م اس
ــه روش هاي  ــورد زايمان ب ــن 9057 م ــت. همچني اس
ــام پذيرفته ــتان انج ــزارين در اين بيمارس  طبيعي و س

است.
ــت قرارداد  ــريح تعداد مراكز تح ــپس به تش عطايي س
ــك  تأمين اجتماعي پرداخت و گفت: تعداد 2993 پزش
ــك،  ــوق تخصص و دندانپزش ــي، متخصص، ف عموم
ــتان، 9 دي كلينيك، 128 پلي كلينيك  تعداد 47 بيمارس
ــگاه، 120  ــه، 224 آزمايش ــگاه، 668 داروخان و درمان
راديولوژي و سونوگرافي، 151 فيزيوتراپي، سه مركز ام 
آر آي )MRI( و 14 مركز سي تي اسكن تحت قرارداد 

با تأمين اجتماعي استان اصفهان قرار دارند.
طي 9 ماه اول سال؛

ــخه از دفترچه هاي  صدور بيش از پانزده ميليون نس
تأمين اجتماعي در استان اصفهان

ــازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان از  مدير درمان س
صدور بيش از پانزده مورد نسخه سرپايي و بالغ بر 207 
ــتري در 9 ماهه اول سال 89  ــاب بس هزار صورت حس
ــش تأمين اجتماعي استان اصفهان   در مراكز تحت پوش

خبر داد. 
ــين عطايي گفت: مجموع هزينه هاي نسخ سرپايي  حس
ــتري حدود 97 ميليارد و 707  و صورتحساب هاي بس
ــن ميزان هزينه انجام  ــت. همچني ميليون تومان بوده اس
ــدگان در درمان مستقيم بالغ  ــده براي درمان بيمه ش ش
ــتقيم نيز بالغ بر  بر 608 ميليارد ريال و در درمان غيرمس
876 ميليارد ريال بوده است كه در مجموع 148 ميليارد 
و 523 ميليون تومان براي سازمان تأمين اجتماعي هزينه 

در بر داشته است.

ــازمان تأمين  پروژه هاي عمراني مديريت درمان س
اجتماعي استان اصفهان در دولت نهم و دهم
 راه اندازي درمانگاه تأمين اجتماعي اردستان

ــرا  ــه الزه ــتان فاطم ــش )ICU( بيمارس ــاح بخ  افتت
نجف آباد

 بازسازي ساختمان درمانگاه شماره 2 خميني شهر
ــماره )1( اصفهان  ــگاه تخصصي ش ــازي درمان  بازس

)بيماران ديابتي(
ــتان  ــكن بيمارس ــي اس ــي ت ــز س ــدازي مرك  راه ان

دكتر غرضي اصفهان
 )MRI(ــز ام آر اي ــازي فضاي فيزيكي مرك  آماده س

بيمارستان شريعتي و خريد تجهيزات
ــتان هاي تأمين اجتماعي به تخت هاي   تجهيز بيمارس

بستري و لوازم جديد
 راه اندازي درمانگاه شهرستان نايين

و ــي  غرض ــتان  بيمارس ــكيالت  تش ــري  بازنگ  
فاطمه الزهرا )س( نجف آباد

 تجهيز بخش سنگ شكن بيمارستان شريعتي
ــتان تأمين اجتماعي   خريد زمين براي احداث بيمارس

در خيابان آتشگاه
ــن اجتماعي  ــگاه تأمي ــطح فعاليت درمان ــاي س  ارتق

زرين شهر
ــك تأمين اجتماعي  ــيفت فعاليت پلي كليني ــر ش  تغيي

شماره 1 خميني شهر به شبانه روزي
 مجوز مقاوم سازي بيمارستان شريعتي و بازسازي بال 

شرقي بيمارستان
 نوسازي تجهيزات بيمارستان غرضي

 بازسازي درمانگاه شماره 7 تأمين اجتماعي اصفهان
ــن اجتماعي تيران و  ــوز راه اندازي درمانگاه تأمي  مج

كرون
ــت خوابي تأمين  ــتان 160 تخ  مجوز احداث بيمارس

اجتماعي اصفهان
ــتان   مجوز احداث پلي كلينيك تخصصي در بيمارس

غرضي
 بازسازي درمانگاه شهيد اصغر شعباني )مركز ديابت(

ــهيد  ــماره 2 ش  مجوز تخريب و احداث درمانگاه ش
برهانيان

 مجوز خريد زمين و احداث درمانگاه گز و برخوار
 مجوز خريد زمين و احداث درمانگاه رهنان و ارتقاء 

از سطح عمومي به تخصصي سطح 2

استان اصفهان در صدر خدمت رساني تأمین اجتماعي کشور

ده درصد از خانواده بزرگ تأمین اجتماعي كشور در اصفهان است

 زاینده رود
ــت  ــتان اصفهان در نشس ــن اجتماعي اس ــركل تأمي مدي
ــوم حق بيمه  ــانه از پرداخت يك س خبري در جمع اهالي رس
ــط دولت از  ــب توس تأمين اجتماعي اصناف داراي پروانه كس
ــر داد. علي اصغر دادخواه  ــل درآمد هدفمندي يارانه ها خب  مح
ــتان اصفهان از  ــدگان اصلي تأمين اجتماعي اس افزود: بيمه ش
ــه 840 هزار نفر در پايان آبان ماه  ــال 84 ب 560 هزار نفر در س
ــال 89 افزايش يافته اند كه ايشان به همراه خانواده جمعيت  س
ــصد هزار نفري بيمه شدگان تأمين اجتماعي  دو ميليون و شش
ــكيل مي دهند كه 54 درصد كل جمعيت استان را شامل  را تش
مي شود. همچنين 148 نفر از بازنشستگان استان تحت پوشش 
ــتگي  ــرار دارند كه 10 كانون بازنشس ــه تأمين اجتماعي ق بيم
فعاليت ايشان را سامان مي دهد و در بخش بيمه بيكاري نيز 18 
ــازمان بهره مند مي شوند. دادخواه با بيان  هزار نفر از خدمات س
اينكه سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان 320 ميليارد تومان 
مطالبات از مراكز دولتي دارد، رقم عمده آن را طلب 30 ميليارد 

توماني از سازمان اتوبوسراني اصفهان دانست.
ــتي  ــدن فعاالن و هنرمندان صنايع دس ــاره به بيمه ش وي با اش
ــوزش فني و حرفه اي  ــت: با ارايه كارت مهارت آم اظهار داش

ــتي مي توانند  ــش صنايع دس ــاغالن بخ ــه تأمين اجتماعي ش ب
ــدن 20 درصد  ــا با پرداخت 7 درصد حق بيمه و اضافه ش تنه
ــه جديد بيمه،  ــوند. در جريان اين برنام ــك دولتي بيمه ش كم
ــش بيمه قرار گرفته اند  ــتي تحت پوش 6600 كارگاه صنايع دس
ــامل  ــتي را ش ــر هنرمند صنايع دس ــش از 20 هزار نف ــه بي  ك

مي شود. 
ــدن 22 هزار نفر  وي در خصوص بيمه قالي بافان نيز از بيمه ش
ــا توجه به هدفمندي يارانه ها و  ــتان خبر داد و ب قاليباف در اس
ــده به 57 هزار  ــه افزايش رانندگان بيمه ش ــاعدت دولت ب مس
ــه 13/5 درصد حق بيمه  ــاره كرد ك ــتان اصفهان اش نفر در اس
ــط خود افراد پرداخت  ــط دولت و 13/5 درصد آن توس توس
مي شود. مديركل تأمين اجتماعي استان اصفهان ادامه داد: بيمه 
كارگران ساختماني محقق شده است و با كسب كارت مهارت 
ــهميه 14700 نفري استان اصفهان  از آموزش  فني حرفه اي س
تحت پوشش قرار مي گيرد و تا آخر اسفند جذب خواهند شد 

و تنها 7 درصد حق بيمه از ايشان دريافت خواهد شد.
علي اصغر دادخواه خاطرنشان ساخت: استان اصفهان در سطح 
ــور رتبه اول را دارد و پانزده هزار نفر در  ــاورزي كش بيمه كش

استان تحت حمايت بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته اند.

عدد شعب استان 
از 40 واحد در 
سال هاي قبل به 
77 واحد در سال 
جاري رسیده است 
و شعبه 25 اقماري 
این سازمان در 
سایت هسته اي 
نطنز ایجاد خواهد 
شد.

ود
ه ر

ند
زاي

س: 
عک
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احمد جمشیدیان: 
دو ماه 
سرنوشت ساز را 
پيش رو داريم

ناصر پور مهدي: 
شهرآورد اصفهان 
6 امتياز دارد

فرگوسن: 
كرش معلم 
فوق العاده ای است

زاینده رود 
ــپاهان اصفهان نزديك به دوازده بازي است  تيم فوتبال س
كه شكست را تجربه نكرده و اين امتياز مطلوبي براي سپاهان به 
حساب مي آيد. احمد جمشيديان با بيان اين مطلب گفت: ديدار 
فردا مقابل ذوب آهن خيلي براي ما مهم است به دليل اينكه اگر 
اين بازي را با پيروزي پشت سر بگذاريم فاصله ما با تيم صدر 
ــت،  جدول )ذوب آهن( كاهش مي يابد ولي در صورت شكس
ذوب آهن گام بلندي را براي قهرماني برخواهد داشت و ما بايد 
ــال با جان و دل به ميدان  ــب پيروزي پس از چهار س براي كس
ــان تيم روز گذشته در تمرين ها  برويم. وي ادامه داد: ملي پوش
ــهرآورد  ــدند و بدون مصدوم و محروم پاي به اين ش حاضر ش
خواهيم گذاشت و طلسم شكست ناپذيري ذوب آهن را در اين 
چهارسال مي شكنيم. جمشيديان در پايان افزود: دو ماه سرنوشت 
ساز پيش رو داريم. پس از مسابقه با ذوب آهن، در جام حذفي 
بايد به مصاف پرسپوليس برويم و در سه مسابقه جام باشگاه هاي 
ــيا 2 بازي به عنوان ميزبان هستيم كه امتيازهاي اين بازي ها  آس

براي ما مهم است.

زاینده رود 
ــاير  ــهرآورد اصفهان مانند داربي پايتخت جداي از س ش
ــت و از حساسيت  ــور اس ــابقه هاي ليگ برتر فوتبال كش مس
ــرمربي  ــود. ناصر پور مهدي س ــوردار خواهد ب ــي برخ خاص
ــن مطلب  ــا بيان اي ــاري اراك ب ــال همي ــم فوتب ــي تي  اصفهان
گفت: جايگاه دو تيم سپاهان و ذوب آهن در جدول رده بندي 
باعث شد كه اين بازي از حساسيت بااليي برخوردار باشد. اين 
مسابقه براي اصفهاني ها 6 امتياز دارد. اگر سپاهان برنده داربي 
باشد هيجان و رقابت در صدر جدول دو چندان مي شود ولي 
ــت شاگردان امير قلعه نوعي، فاصله امتيازي  در صورت شكس
ــد. وي ادامه داد: هر  ــدر جدول زياد خواهد ش ــن تيم با ص اي
ــناخت  دو تيم از كادر فني خوبي بهره مي برند و از يكديگر ش
كافي دارند و اميدوارم بازي جوانمردانه و تماشاگرپسندي را از 
نمايندگان اصفهان شاهد باشيم. هر دو تيم از بازيكنان تكنيكي 
و تاكتيك پذير برخوردارند كه پيش بيني مي شود با وجود اين 
چنين بازيكناني در ميدان، فوتبالي تهاجمي كه فوتبال دوستان 

خواهان آن هستند را شاهد باشيم. 

فرگوسن درباره كرش می گويد: او فرد و معلمی فوق العاده 
است و هدف اصلی او در زندگی پرورش جوانان است و 
ــود كه آنها انسان های  ــد و مطمئن ش اين كه الهام بخش آنها باش
خوبی می شوند. به همين دليل من از كرش حمايت می كنم. من 
ــم، او فردی بسيار محترم است. كارلوس از  او را عالی می شناس
آن آدم های خوب است. فرگوسن اين جمله ها را برای حمايت 
ــال 2010، در جريان  ــان آورد. او در ماه می س ــه زب ــرش ب از ك
اردوی آماده سازی تيم ملی پرتغال برای جام جهانی با مسئوالنی 
ــد و  ــت دوپينگ به اردوی تيم رفته بودند درگير ش كه برای تس
اين درگيری به محروميت او انجاميد و در نهايت يكی از عوامل 
ــت هايی كه  ــته گل، كرش گفته بود از تس اخراج او بود. به نوش
ــت ولی مانع گرفتن  ــود ناراحت اس صبح های زود انجام می ش

تست دوپينگ نشده. 
فرگوسن گفت: كنترل دوپينگ فشار زيادی روی مربيان فوتبال 
می آورد چرا كه آنها بايد تمام روز بدانند بازيكنانشان كجا هستند. 
درباره كارلوس هم او داشت برای جام جهانی آماده می شد و اين 

دخالتی بزرگ در كارش بود. 

ورزش

قائم مقامي: 
رکورد جهان را شکستم، حاال 

نوبت رکورد خواب است! 
ــان قائم مقامي استاد بزرگ شطرنج ايران پس از اين  احس
كه 25 ساعت طول كشيد تا مسابقه اش را به پايان برساند 
ــته و نام خود و ايران را در كتاب  و ركورد جهان را شكس
ــي خواهد ركورد  ــد، مي گويد كه حاال م ــس ثبت كن گين
ــان قائم مقامي پس از برگرداندن  خواب را بشكند. احس
ــحالي  ــازي هم زمان به ايران اظهار خوش ــورد انجام ب رك
ــل كند و مي گويد كه  ــته به قولش عم مي كند كه توانس
ــه با ركورد شطرنج باز  ركوردش به هيچ وجه قابل مقايس
رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست. او اعتقاد دارد كه عجيب 
ــي از ايران بتواند ركوردش را بشكند، چرا كه  نيست كس
ــتند. وي در ادامه ركوردش را  ايرانيان دنياي استعداد هس
به همه مردم ايران تقديم مي كند و مي گويد كه به قولش 
عمل كرده و توانسته اين ركورد را براي ايران پس بگيرد. 
استاد بزرگ شطرنج ايران اظهار كرد: پيش از اين محجوب 
ــس از آن، اين ركورد در  ــته بود و پ ــن ركورد را شكس اي
ــغالگر قدس )با حضور 523  ــون از رژيم اش اختيار گرش
نفر( افتاد. من تصميم گرفتم ركورد بازي هاي هم زمان را 
ــت بگيرم. فرصت را مناسب ديدم تا در ايام مبارك  به دس
دهه فجر اين رويارويي را داشته باشم و تالش كنم كه اين 
ركورد بزرگ را به نام خودم ثبت كنم. وي در پاسخ به اين 
پرسش كه شما پوزه رژيم صهيونيستي را به خاك ماليديد، 
ــت كه خودمان را  تصريح كرد: نام ايران بزرگ تر از آن اس
 درگير اين مسايل كنيم. ايران آن قدر بزرگ است كه اليق 
ــت. بحث سياسي را كنار بگذاريم. ايران اين  بهترين هاس
ــيل زيادي كه  ــي را دارد كه در همه زمينه ها با پتانس تواناي
ــورد را در  ــغالگر اين رك ــد. اين بار يك اش دارد بدرخش
ــت كس ديگري  ــت. حتي اگر اين ركورد دس اختيار داش
ــدام مي كردم. وي  ــتن آن اق ــم بود، باز هم براي شكس ه
ــت كه بازيكن يا  افزود: بازي هاي هم زمان به گونه اي اس
استاد بزرگ شطرنج بايد تمركز زيادي را طي كند و روال 
يكنواختي براي موفقيت داشته باشد. قائم مقامي استقبال 
شطرنج بازان را بي نظير قلمداد كرد و يادآور شد: در اين 
ــابقه دهم، حدود 800  ــا قرار بود با 604 نفر مس رقابت ه
ــمي ثبت نام كرده بودند، نتوانستند در  نفر كه به طور رس
ــركت كنند. كميته برگزاري مسابقه ها قول  اين مسابقه ش
داده كه در آينده نزديك مسابقه اي را با حضور آنها ترتيب 
ــابقه ها نتوانست جلوي برخي از  دهد. كادر برگزاري مس
ــتان ها شركت كننده  متقاضيان را بگيرد. ما از دورترين اس
داشتيم. شطرنج بازان خيلي خوب بودند به ويژه نونهاالن 
ــود كه شطرنج  و نوجوانان كه عالي كار كردند تا اثبات ش
ــد خوبي را طي مي كند و آنها مي توانند  ايران مراحل رش
ــند. در ابتدا مسئوالن  در آينده براي ايران افتخارآفرين باش
تصميم گرفتند كه هيچ كس را اضافه نكنند، ولي در ادامه 
ــات برخي از افراد شدند و تعداد ده نفر به  درگير احساس
ــركت كنندگان اضافه شد. استاد بزرگ شطرنج ايران با  ش
ــان موفقي مي دانم،  ــان اين كه در مجموع خودم را انس بي
تأكيد كرد: فكر مي كنم در اين مسابقه پدر و مادرم خيلي 
برايم مايه گذاشتند و جزو تيم تداركاتي ام بوده اند. دوستان 
خوبم زحمت كشيدند، حدود 200 نفر دست به دست هم 
دادند تا اين رويداد به بهترين نحو انجام شود. خوشبختانه 
حريفانم هم راضي بودند. البته كمبودهايي وجود داشت، 
ــطرنج نيز  ــيون ش ــد. فدراس ــي انجام ش ــي كار بزرگ  ول
مي تواند براي برگزاري مسابقه ها در آينده پايه گذاري كند. 
ــطرنج باز در جهان  دارنده ركورد بازي هم زمان با 614 ش
مسابقه اش را بسيار دشوار دانست و گفت: اجرا و تداركات 
اين مسابقه بيشتر انرژي مرا صرف كرد. من براي مسابقه 
تمرين شخصي نداشتم و از نظر جسماني آماده نبودم، ولي 
ــتم در  ــه به خرج دادم، به كمكم آمد. مي خواس اراده اي ك
آستانه پيروزي انقالب اسالمي پيروزي با ارزشي را به مردم 
تقديم كنم. انرژي زيادي صرف كردم. در يك ماه به طور 
ميانگين كمتر از سه ساعت خوابيدم، ولي با انرژي مثبتي 
كه از محيط و دوستانم گرفتم، مشكالتي را كه طي مسابقه 
برايم پيش آمد را پشت سر گذاشتم. وي گفت: شب پيش 
از بازي يك لحظه احساس رعب و وحشت كردم. وقتي 
سالن مسابقه را ديدم كه اينقدر پيچيده بود و شايد هر كس 
مي ديد كه طي كردن اين مسافت )55 كيلومتر( غيرممكن 
ــت كه با امتياز بسيار باال و  ــيار اهميت داش بود، برايم بس
متفاوت نسبت به گذشته ظاهر شوم. خوشبختانه به قول 
خودم عمل كردم و توانستم با ركورد 98 درصد به پيروزي 
برسم. قائم مقامي بار ديگر به استقبال زياد شطرنج بازان در 
اين مسابقه اشاره كرد و گفت: ديروز نگران بودم كه شايد 
مردم از برگزاري اين مسابقه ناراضي باشند. 800 نفر پشت 
درهاي بسته ماندند چون سالن پر از جمعيت بود. در دو 
سه ساعت اول مسابقه اين موضوع مرا ناراحت كرده بود. 
اكنون بسيار خوشحالم كه اين ركورد به ايران تعلق گرفت، 
ــدارد و ما مي توانيم  ــور ما هيچ چيزي كم ن ــرا كه كش چ
خودمان را به بام هاي جهان برسانيم. وي در حالي كه مي 
ــرايط كنوني اش گفت: اكنون بايد بروم  خنديد درباره ش
ــخ به اين پرسش كه  و ركورد خواب را بزنم. وي در پاس
آرزوي دست نيافته خود را در شطرنج چه مي داند تصريح 
ــطرنج دارم  ــت نيافته در ش كرد: من فقط يك آرزوي دس
كه آن هم قهرماني جهان است. قهرماني جهان كار بسيار 

سختي است و امكانات خاص و ويژه اي را مي طلبد. 

مصاحبه

تحلیل

ــيون فوتبال با خبر رئيس كميته آموزش فدراس
ــان اينكه اگر همكاری كارلوس كرش با  بي
ــرگ برنده ای برای  ــود ب تيم ملی قطعی ش
فوتبال ايران خواهد بود، گفت: اين ناعادالنه 
است كه از اين مربی بزرگ پرتغالی انتظار 

معجزه در زمان كوتاه را داشته باشيم.
مرتضی محصص در مورد قرار گرفتن نام 
ــرش به عنوان كانديدای اصلی  كارلوس ك
ــرمربيگری تيم ملی ضمن بيان مطلب  س
ــت: اين مربی احتياجی به معرفی  فوق گف
ــان می دهد در چه  ــدارد. كارنامه اش نش ن
سطحی از فوتبال كار كرده است. وی چه 
ــپورتينگ، رئال مادريد و منچستر و  در اس
چه در تيم ملی پرتغال عملكرد قابل قبولی 

داشته است.
نباید از کرش انتظار معجزه داشت

وی اضافه كرد: اين مربی در صورت توافق 
نهايی با فدراسيون فوتبال، بي شك در ايران 
با يك فضای تازه رو به رو می شود و بايد 
ــه وی وقت دهيم تا بتواند با برنامه ريزی  ب
به اهدافش دست يابد. از يك مربی بزرگ 
ــزه در زمان كوتاه را  فقط نبايد انتظار معج
داشته باشيم، اين ناعادالنه است كه در دو 
ماه اول بخواهيم وی تيم ملی كشورمان را 

متحول كرده و 180 درجه تغيير دهد.
اس��تفاده از مزیت ب��ازی  با تیم های 

قدرتمند دنیا 
ــيون فوتبال  ــس كميته آموزش فدراس رئي
خاطرنشان كرد: يكی از مزيت های بزرگ 
اين مربی، انجام ديدارهای تداركاتی بيشتر 
تيم ملی كشورمان با تيم های قدرتمند اروپا 
ــت. وی به خاطر آشنايی كه با  و جهان اس
ــيون های مختلف دارد و  ــان و فدراس مربي

ــد اردوها و بازی های  نفوذ بااليش می توان
ــيار خوبی را برای تيم ملی فراهم كند.  بس
ــيار  ــود ما بازی  بس اين مزيت باعث می ش
ــطح اول دنيا  خوبی با حريفان قدرتمند س

داشته باشيم.
ارتباط فوتبال ما با مهد فوتبال دنیا 

خیلی کم است
وی با تأكيد بر اينكه اگر كرش هدايت تيم 
ملی را بپذيرد 99 درصد با پرتغال، اسپانيا 
و يا با يكی از تيم های باشگاهی طراز اول 
دنيا مانند منچستريونايتد بازی خواهيم كرد 
كه بايد اين موضوع را به فال نيك گرفت، 
افزود: بايد قبول كنيم امروز ارتباط فوتبال 
ما با مهد فوتبال دنيا خيلی كم است. حتی 
ــل هم يك بازی  ــه نظر من ديدار با برزي ب

نمايشی بود تا بازی تداركاتی.
رفت��ار کرش الگویی مناس��ب برای 

مربیان ایران 
ــابقه  محصص كرش را يكی از مربيان با س
دنيا دانست در حالی كه هنوز 57 سالش هم 
نشده و با اشاره به اينكه حضورش می تواند 
تأثير بسياری در رشد فوتبال ما داشته باشد، 
ــان كرد: كرش يك مربی حرفه ای  خاطرنش
است كه رفتار و تفكراتش می تواند الگويی 
مناسب برای مربيان ايران باشد و تأثير زيادی 

روی آنها و فوتبال كشورمان داشته باشد.
حضور ک��رش، برگ برنده برای تیم 

ملی

ــرد: اين مربی پرتغالی تجربه  وی اضافه ك
ــا را دارد،  حضور در تيم های مختلف دني
آفريقای جنوبی را به جام جهانی برد و در 
ليگ ژاپن هم فعاليت كرده است. حضور 
در تيم های مطرح باشگاهی و ملی اروپا را 
ــئوليت كند و هدايت  دارد و اگر قبول مس
ــرد، يك برگ برنده  تيم ملی ايران را بپذي

برای تيم ملی خواهد بود.
ک��رش ف��ارغ التحصی��ل دانش��گاه 

مورینیو
مدرس AFC با بيان اينكه كرش يك معلم 
و مدرس برجسته است، اظهار داشت: وی 
طی سال های گذشته كالس های مربيگری 
را زير نظر AFC در عربستان برگزار كرده 
است. اين مربی فارغ التحصيل تربيت بدنی 
ــگاه ليسبون است، همان جايی كه  از دانش
ــده كه اين  مورينيو از آن فارغ التحصيل ش
ــواد آكادميك بااليی  ــان می دهد از س نش
ــا مربيان  ــردن ب ــت. كار ك ــوردار اس برخ
برجسته ای همچون فرگوسن و بازيكنانی 
نظير رونالدو، زيدان، بكام و ... نشان دهنده 

احترام و شأن باالی اين مربی است.
جهش بزرگ فوتبال ایران با کرش

ــورد اينكه آيا اخراج كرش از تيم  وی در م
ــه منفی كارنامه  مربيگری  ملی پرتغال نقط
ــت، تأكيد كرد: اين مسأله در  وی بوده اس
همه جای فوتبال رخ می دهد، شما ليپی و 
مربيان بزرگ دنيا را ببينيد كه در جام جهانی 

و يا جام های معتبر مختلف موفق نبوده و 
بركنار شدند. شكست  و موفقيت در فوتبال 
ــتند اما بي شك با آمدن كرش  كنار هم هس
به فوتبال ايران، يك جهش بزرگ خواهيم 
داشت و فاصله خود را با فوتبال سطح اول 

آسيا و دنيا كاهش می دهيم.
ارزش ب��االی ی��ک ص��دم ثانی��ه در 

فوتبال
 B به A وی افزود: سرعت، دويدن از نقطه
نيست. زود تصميم گرفتن، پاس با كيفيت 
ــرعت جا به جا شدن، سرعت  دادن و با س
ــال  ــكيل می دهد. بعد از ارس فوتبال را تش
پاس تازه وظايف بازيكن شروع می شود. 
به فرض در تيم بارسلونا اين اتفاق به خوبی 
قابل مشاهده است. آنها حتی بعد از اين كه 
توپ را از دست می دهند به زمين خودشان 
ــد فضاهای  ــعی می كنن برنمی گردند و س
الزم برای حمله حريف را ببندند و اجازه 
ــازی به آنها را نمی دهند. امروز يك  بازيس
صدم ثانيه در فوتبال ارزش بااليی پيدا كرده 

است.
75 میلیون جمعیت، 2 لژیونر!

ــی از داليل ناكامی تيم  مدرس AFC يك
ــه در اختيار  ــت ك ــی را امكاناتی دانس مل
ــان كرد: ما  بازيكنان قرار گرفته و خاطرنش
در ايران تنها يك كمپ برای تيم ملی داريم 
اما در كره و ژاپن از اين كمپ ها زياد است. 
استاديوم های ما استاندارد نيستند و از سوی 
ديگر تعداد لژيونرهای ما بسيار كاهش يافته 
است. ما با 75 ميليون جمعيت پيش از جام 
ملت ها تنها دو لژيونر به نام مسعود شجاعی 
ــتيم كه آنها هم در تيم  و جواد نكونام داش

اوساسونا اغلب شروع كننده بازی نيستند.

پژمان سلطانی

تيم فوتبال سپاهان اصفهان نزديك به 1553 
روز است كه در شهرآورد اصفهان نتوانسته 
ــذرد. آخرين  ــم ذوب آهن بگ ــد تي از س
ديداري كه اين تيم مقابل حريف ديرينه اش 
به برتري رسيد برمي گردد به بيست و پنجم 
مهرماه سال 1385 كه زردپوشان اصفهاني با 
گل هاي هادي عقيلي و محسن بنگر پيروز 
ــدند. در 7 بازي اخير اين دو تيم،  ميدان ش
5 بار ذوب آهني ها بر سپاهان غلبه كردند و 
دو ديدار نيز با تساوي تمام شد. بيستمين 
ــگاه  ــنبه( در ورزش ــهرآورد فردا )يكش ش
ــود. در 19 ديدار  ــهر برگزار مي ش فوالدش
قبلي سهم ذوب آهن 9 برد بوده و سپاهان 
ــاگردان ابراهيم زاده  دو پيروزي كمتر از ش
ــه بازي نيز به تساوي  در كارنامه دارد و س
ــپاهاني ها 22 گل و  كشيده شده است. س
ــته 19 گل  ذوب آ هن در داربي هاي گذش
به ثمر رسانده اند. فردا هفته بيست و دوم 
ليگ برتر كشور با 9 ديدار پيگيري خواهد 
ــاس ترين ديدار سپاهان  ــد كه در حس ش
ــاعت 15 از ذوب آهن پذيرايي مي كند.  س
ذوب آهن هم اكنون با 42 امتياز در صدر 
جدول تكيه زده و طاليي پوشان اصفهان 
ــر 36 امتيازي و جايگاه  ــا يك بازي كمت ب
ــاگردان ــود كرده اند، ش ــوم را از آن خ  س

ابراهيم زاده در اين مسابقه علي احمدي را 
به علت 3 اخطاره بودن در اختيار نخواهند 
ــم ذوب آهن  ــازي قبلي تي ــت. در ب داش
ــايپاي البرز، فرشيد طالبي غايب  مقابل س
ــبزجامگان اصفهاني به حساب آمد كه  س
محمد صلصالي نتوانست جاي خالي او را 
ــد كه در اين ديدار  پر كند. بايد منتظر مان
ابراهيم زاده به كاپيتان اول تيمش )محمد 
ــاد خواهد كرد.  ــاره اعتم ــي( دوب صلصال
ذوبي ها در پست هافبك دفاعي 2 بازيكن 
ــينا عشوري و شاهين خيري  به نام هاي س

دارند كه خيري به علت مصدوميت جزئي 
ــود دو بازي قبلي تيمش را  كه گريبانش ب
از دست داد و اكنون مصدوميتش برطرف 
ــده و به نظر كادر فني برمي گردد كه در  ش
ــينا  ــه ميدان برود. هر چند س ــن بازي ب اي
ــوري در دو ديدار قبلي به خصوص  عش
ــي را از خود به  ــا مس كرمان بازي خوب ب
نمايش گذاشت. در جلوي پست هافبك 
دفاعي، ابراهيم زاده چهار بازيكن تكنيكي 
و سرعتي را در اختيار دارد كه روي زمين 
ــاده خطرناك  ــر تيم ها فوق الع براي ديگ

ــكان خط حمله نيز  ــتند و در نوك پي هس
ــا خلعتبري و  ــي مثل محمدرض بازيكنان
ــترو وجود دارند كه در سيستم  ايگور كاس
ــايد يكي از  ــم زاده ش )1-4-1-4( ابراهي
اين بازيكنان يك خط عقب تر بازي كند. 
ــه در دقايق پاياني به  ــري با گلي ك خلعتب
ــيه زد با روحيه اي مضاعف  تيم ملي روس
ــهرآورد اصفهان ظاهر خواهد شد.  در ش
در آن سوي ميدان، گلر و خط دفاعي تيم 
ملي ايران از آن بازيكنان سپاهان است كه 
ــيا و هم در بازي  هم در جام ملت هاي آس
ــيه آغاز خوبي را به  تداركاتي مقابل روس
ــان از قدرت خط  ــاندند كه نش ــت رس ثب
دفاعي اين تيم است. در سيستم )4-3-3(، 
امير قلعه نوعي 3 بازيكن طراح و خالق در 
كمربند خط مياني دارد كه مي توان به فابيو 
جان واريو، محرم نويدكيا و اميد ابراهيمي 
اشاره كرد كه در عمق و پشت دفاع حريف 
ــون ابراهيم توره،  ــه خوبي مهاجماني چ ب
رضا عنايتي و احمد جمشيديان را تغذيه 
ــد از ضربه هاي  ــد. در اين بين نباي مي كنن
ــتگاهي و به خصوص كرنر دو تيم با  ايس
ــرزني همچون فرشيد  وجود بازيكنان س
طالبي، سيد محمد حسيني، هادي عقيلي 
ــيني به آساني گذشت  و سيد جالل حس
 كه در اين شهرآورد ضربه هاي ايستگاهي 

تعيين كننده نتيجه بازي خواهد بود.

زاینده رود 
ــگاه  باش )مديرعامل  دليلي  اصغر 
ــن( اظهار  ــي ذوب آه فرهنگي ورزش
ــول اعتقادي،  ــت: در پيروي از اص داش
ــخصيتي خود قصد داشتم  فكري و ش
ــكوتي معنادار به حركت  ديگر بار با س
ــير راستين كار به جاي حرف و  در مس
ــاي هياهوهاي رايج  عمل گرايي به ج
ــا از آنجايي كه  ــي ادامه دهم ام تبليغات
ــخن پراكني ها و  ــاهد س ــه تازگي ش  ب
حاشيه سازي هاي نامتعارف در اطراف 
ــگاه فرهنگي- ورزشي ذوب آهن  باش
ــوان مديرعامل  ــا به عن ــوده ام، نه تنه ب
ــگاه اصيل، قديمي و نظام مند ذوب  باش
ــوان خادمي وظيفه مدار  آهن كه به عن
ــور،  نكاتي چند را  در پهنه ورزش كش

بيان مي نمايم.

ــگاه هر ناظر  ــك و در آئينه ن ــدون ش ب
ــف و حقيقت  ــا بيروني منص دروني ي
ــي  ــي ورزش ــگاه فــرهنگ ــگار، باش  ن
ذوب آهن اصفهان به ويژه در دو فصل 
ــور، روزها و ماه هاي  اخير ورزش كش
پرافتخار و موفقي را در همه عرصه هاي 
بين المللي و ملي و در تمامي رشته هاي 
ورزشي فعال در رده هاي سني مختلف 
و در هر دو بخش بانوان و آقايان پشت 
ــت. موفقيت هايي كم  ــته اس سر گذاش
ــر كه حاصل يك كار گروهي منظم  نظي
ــجم بوده و همدلي و هم بستگي  و منس
ــه اركان اين  ــه هم ــه و صادقان خالصان
ــن همه  ــري اي ــكل گي ــه، ش مجموع
ــي در عرصه هاي گوناگون  افتخارآفرين

را رقم زده است.
از آنجايي كه به خوبي واقف بودم اين 

ــخن پراكني هاي  ــيه سازي ها و س حاش
نامتعارف، بر چه مبناي نابخردانه اي بنا 
ــت، در طول مدت سپري شده  شده اس
همواره تالش نمودم تا با حفظ همدلي 
ــزرگ ورزش  ــواده ب ــي خان  و هم گراي
ذوب آهن،  خود را سپر بالي مجموعه 
ــرار دهم تا  ــش ق ــار خوي ــت اختي تح
ــه اي هر چند ناچيز و كوچك به  خدش
ــده  ــده و تدوين ش هدف هاي تعيين ش
ــگاه وارد نشود و همكاران و ياران  باش
ــن مجموعه  ــگر اي ــش و تالش زحمتك
ــير تعالي  ــار، به حركت در مس پرافتخ
هدفمند و شعار برگزيده »برتر در ايران 

و مطرح در جهان« ادامه دهند.
ــن  ــگاه ذوب آه ــل باش مــديرعـــام
ــخنانش  س از  ــري  ديگ ــش  بخ  در 
افزود: بدون هيچ گونه ترديدي حمايت 

و پشتيباني بي دريغ اركان خانواده بزرگ 
ــم از مديرعامل  ــن اصفهان اع ذوب آه
ــت و كارمندان و كارگران  ورزش دوس
ــركت سهامي ذوب آ هن،  زحمتكش ش
همدلي و انسجام كل مجموعه، درايت 
و تالش خستگي ناپذير سرمربي فهيم 
ــگاه و فداكاري و شور  تيم فوتبال باش
ــت  ــريف و دوس خالصانه هواداران ش
داشتني مان، موجب تمامي موفقيت هاي 
ــه هيچ عنوان  ــت آمده بوده و ب به دس
ــه اي به اين  ــازه نخواهيم داد خدش اج

همدلي وارد شود. 
ــن با  ــرد: ذوب آه ــح ك ــي تصري دليل
ــش ادامه  ــه راه پرافتخار خوي ــدار ب اقت
ــت  ــازه آغاز راه اس ــن ت ــد و اي مي ده
ــن در پيش روي  ــس روش ــه افقي ب  ك

ماست.

تحلیل محصص از حضور کرش در فوتبال ایران

نبايد انتظار معجزه داشت
ــی يكی از جدی ترين گزينه های  ــابق راهنمايی و رانندگ رئيس پليس س
ــالمی با  ــورای اس ــاه بود كه مجلس ش ــت. 12 دی م وزارت ورزش اس
ــت و دومين وزارتخانه  ــكيل وزارت ورزش و جوانان به عنوان بيس تش
كابينه دهم موافقت كرد. مصوبه ای كه مورد پسند دولتمردان نبود و برخی 
مخالفت های خود را علنی كردند كه از جمله اين دولتمردان محمدرضا 
رحيمی بود كه تشكيل اين وزارتخانه را بدون مشورت دولت و حامل بار 
ــتور عنوان كرده بود. ولی به هر حال با تأييد شورای  مالی زياد برای پاس
نگهبان اين بحث جدی شد. با نزديك شدن زمان مقرر برای معرفی وزير 
ورزش و جوانان گمانه زنی های جدی برای تعيين بيست و دومين وزير 
كابينه دهم ادامه دارد و افراد زيادی در ليست احتمالی رئيس جمهور برای 
ــابقه تری نسبت به  معرفی به مجلس قرار گرفتند و افراد مطرح تر و با س
ــاير اسامی  ــدند. در آخرين گمانه زنی ها دو نام بيش از س قبل معرفی ش
مطرح می شود كه يكی از آنها سردار محمد رويانيان و ديگری سيد رضا 
موسوی مدير عامل قشم است. در ضمن علی سعيدلو، فداحسين مالكی، 
يحيی زاده )سرپرست فعلی باشگاه پرسپوليس(، مسعود زريبافان )رئيس 
ــتقالل( و سيد مهدی هاشمی )رئيس فدراسيون  سابق مجمع باشگاه اس
ــاير گزينه هايی هستند كه از بخت برای  تيراندازی( و اميدوار رضايی س

تصدی پست وزارت ورزش و جوانان برخوردارند.

زاینده رود 
ــان در اين مراسم ترويج  ــاور معاون استاندار و فرماندار كاش مش
بزگداشت ايام دهه فجر، ترويج سالمت نهادينه كردن فرهنگ ورزش 
ــور تحكيم بنياد  ــه اين امر به منظ ــويق آنها ب ــاني و تش در بانوان كاش

خانواده را از اهداف برگزاري اين دوره از مسابقه ها دانست. 
ــاغل ادارات  ــابقه های واليبال بين بانوان ش ليال وطنخواه برگزاري مس
ــالمي  ــتاد دهه فجر انقالب اس ــاي كميته امور بانوان س را از مصوبه ه
كاشان ذكر و تصريح كرد: در اين دوره از مسابقه ها پنج تيم از ادارات 
ــازمان تأمين اجتماعي  ــگاه علوم پزشكي، س آموزش و پرورش، دانش
ــا انتقاد از  ــه رقابت پرداختند. وي ب ــان با يكديگر ب ــتي كاش و بهزيس
ــتقبال بانوان كاشاني از ورزش خاطرنشان كرد: با وجود اينكه  عدم اس
ــاي ورزش بانوان صورت گرفته از  تالش هايي كه براي ايجاد زمينه ه
ــتگاه  ورزش صبحگاهي  ــابقه ها و ايس جمله برگزاري اين دوره از مس
ــوي بانوان اين  ــتقبال شايسته اي از س ــگاه تختي كاشان، اس در ورزش

شهرستان صورت نگرفته  است. 
ــئول امور بانوان فرمانداري كاشان مشغله ها و مسئوليت هاي متعدد  مس
بانوان در ادارات و خانواده و ناآگاهي آنها نسبت به اهميت و ضرورت 
ــي آنها به امر  ــالمت را از جمله داليل بي رغبت ــراي حفظ س ورزش ب

ورزش برشمرد.
ــئوالن ادارات كاشان به منظور ايجاد بستر  ــتار همكاري مس وي خواس
ــب براي فرهنگسازي و تشويق بانوان شاغل اين شهرستان به امر  مناس
ــاغل  ــرد: اگر فرهنگ ورزش در بين بانوان ش ــد و اضافه ك ورزش ش
ــتر آنها در محيط كار و  ــعه يابد شاهد توانمندي و بهره وري بيش توس
ــاط در خانواده هستيم.  در پايان اين دوره از مسابقه ها تيم واليبال  نش
ــكي كاشان به  ــگاه علوم پزش بانوان ادارات آموزش و پرورش و دانش
ترتيب مقام هاي اول و دوم را كسب كردند. مسابقه های واليبال بانوان 
ــان به همت كميته امور بانوان ستاد دهه فجر و با  ــاغل ادارات كاش ش
همكاري ادارات تربيت بدني و دانشگاه علوم پزشكي اين شهرستان به 

مدت شش روز برگزار شد.

ــت براي  ــواري ايران توانس ــي ملي پوش دوچرخه س ريحانه طالب
ــب زمان 40 ثانيه و  ــتين بار در ماده 500 متر تايم تريل با كس نخس

700 هزارم ثانيه مقام چهارم را كسب كند. 
ــي و يكمين دوره رقابت هاي قهرماني آسيا در رده سني بزرگساالن و  س
هجدهمين دوره مسابقه هاي قهرماني آسيا در رده سني جوانان با حضور 
برترين تيم هاي دوچرخه سواري سطح آسيا، از روز چهارشنبه آغاز شده 
ــيد. در 500  ــدت 10 روز در بانكوك تايلند به انجام خواهد رس ــه م و ب
متر تايم تريل دختران، ركابزن كره جنوبي با زمان 38 ثانيه و 555 هزارم 
ــوار مالزي با زمان 40 ثانيه و 278 هزارم ثانيه  ــد، دوچرخه س ثانيه اول ش
ــه و 590 هزارم ثانيه به ترتيب رده هاي  ــده تايلند با زمان 40 ثاني و نماين
ــه طالبي با زمان  ــد. در اين ماده ريحان ــود كردن ــوم را از آن خ دوم و س
ــود اختصاص داد. در  ــزارم ثانيه رده چهارم را به خ ــه و 700 ه 40 ثاني
ــب  ــريفي مقام هفتم را كس  دور امتيازي بانوان )20 كيلومتر( نيز رقيه ش

كرد.

زاینده رود 
ــيج دانش آموزی كاشان با حضور 12 تيم  مسابقه هاي فوتسال بس
از واحدها و پايگاه هاي حوزه بسيج دانش آموزي، در ورزشگاه شهداي 
بسيج برگزار شد. در اين مسابقه ها كه به صورت دو حذفي برگزار شد، 
دو تيم واحد مقاومت بسيج پيشگام شاهد و محموديه به فينال راه يافتن، 
كه در پايان تيم واحد مقاومت بسيج محموديه با نتيجه 2 بر يك تيم واحد 
ــت داد و قهرمان مسابقه هاي جام دهه فجر گراميداشت  شاهد را شكس

شهيد واالمقام محمدحسين فهميده شد.

نظامی بازنشسته، وزیر ورزش می شود؟

مسابقه های والیبال ویژه بانوان 
شاغل ادارات کاشان در دهه فجر

کسب مقام چهارمي در تایم تریل 
بانوان براي اولین بار

مسابقه هاي فوتسال بسیج 
دانش آموزي کاشان

دلیلي: 

اجازه نمي دهم خدشه اي به ذوب آهن وارد شود

ضربه هاي ايستگاهي نتیجه بازي داربي را تعیین مي كند
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شنبه 23 بهمن 1389/ 8 ربیع االول 1432/ شماره Saturday 12 February 2011    462  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام جواد)ع(:
 از همراهی و رفاقت با آدم 
شرور بپرهیز، زیرا که او 
مانند شمشیر برهنه است که 
ظاهرش نیکو و  اثرش زشت 
است.

روزی بود...

ياد ياران ياد باد

ــه »پيك روز« از  ــتان در برنام ــن اطالعات و رويدادهاي اس جديدتري
توليدات شبكه استاني صداي چهارمحال و بختياري منعكس مي شود. 
ــيماي مركز چهارمحال و بختياري،  به گزارش روابط عمومي صدا و س
ــاني از آخرين اطالعات  اين برنامه با رويكرد توليد آگاهي و اطالع رس
ــتان هر روز صبح ساعت 9 به مدت 10 دقيقه به  و رويدادهاي مهم اس

صورت پخش زنده براي مخاطبان ارايه مي شود. 
ــنواره هاي  ــكان همايش ها و جش ــه اداره ها،  زمان و م ــش اطالعي پخ
استاني، عناوين اخبار روز، وضعيت آب و هواي استان در ارتباط تلفني 
با هواشناسي استان، اعالم ساعت پرواز هواپيماها از فرودگاه شهركرد و 
 مهم ترين رويدادهاي استاني و ملي، بخش هاي برنامه »پيك روز«  را تشكيل 

مي دهد. 
عوامل برنامه

 تهيه كنندگان: تهمينه ملك پور، مرضيه رفيعي، گويندگان: مرضيه رفيعي، 
مرضيه نادري.

ــاپرك« ويژه گروه سني خردسال در سيماي جهان بين توليد و پخش  برنامه »ش
مي شود.

به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري، »شاپرك« 
ــال در دكوري شبيه فصل  ــاختار تركيبي، ويژه مخاطبان گروه سني خردس با س
ــود. حضور عروسك برنامه  ــتان و با حضور كودكان در برنامه اجرا مي ش زمس
ــتباهاتي كه متناسب با موضوع برنامه از او  ــياه است و اش  كه كالغي به نام پرس
ــي و  ــود؛ نكته های آموزش ــر مي زند و در آخر متوجه خطاهاي خود مي ش س

لحظاتي شاد و مفرح را براي كودكان فراهم مي كند.
ــيقي تصوير از بخش هاي اين  ــرود، مسابقه، نمايش، كارتون و موس نقاشي، س
ــاعت 16 از دريچه دوربين شبكه  ــت كه روزهاي دوشنبه و جمعه س برنامه اس

استاني سيماي مركز چهارمحال و بختياري به تصوير كشيده مي شود.
عوامل برنامه

ــرداران: رامك مرداني، ايوب  ــاد صالحي/ تصويرب تهيه كننده و كارگردان: فرش
ــتوار، صدابردار: سيد علي موسوي، مجري: پريسا مهندس، عروسك گردان:  پش

بابك دادايي، تدوينگر: هدي احمدپور.

انعكاس آخرين اطالعات 
در پیك روز

شاپرك ها در زمستان هم به جهان بین مي آيند

1- موضوع مناقصه: عمليات روكش و لکه گيري آسفالت معابر و كوچه هاي سطح شهر كاشان و حومه 
خدماتي آن )شامل مصالح و دستمزد( مطابق مشخصات فني خصوصي و براساس شرايط مندرج در اسناد 

و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا تاريخ 89/12/3 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان 

اباذر، ساختمان شهرداري.
3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 89/12/4 بصورت الك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه 

مركزي.
4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در تاريخ 89/12/7 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت 

خواهد گرديد.
5- كارفرما در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار و كليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده 

مناقصه مي باشد.
تلفاكس: 4465858 )0361(

1- مناقصه گزار: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: ايجاد زيرساخت هاي كمپينگ گردشگري ميمه

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي به مبلغ 9/000/000 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 
بانک ملي ايران.

4- برآورد اوليه: مبلغ 847/189/190 ريال از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي برمبناي فهرست بهاي ابنيه و تأسيسات برقي سال 1388.
5- مدت اجراء: به مدت 4 ماه شمسي.

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 89/11/23 لغايت تاريخ 89/11/27
7- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداري 1389/12/07
8- تاريخ بازگشايي: رأس ساعت 12 ظهر مورخ 89/12/08

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداري(

توضيحات:
  به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
  سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

  ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
  هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

  با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور، كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذكور به 
آدرس اينترنتي: http://iets.mporg.ir ثبت نام و كد كاربري دريافت و همراه پاكت هاي پيشنهادي خود تحويل نمايند. سعيد مدرس زاده

شهردار كاشان

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 89/76
مرحله دوم

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي(
نوبت اول

نوبت دوم

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان
م الف/ 15878


