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صفحه 5

دادستان عمومى و انقالب شهرستان گلپایگان گفت: قاتلى 
که قرار بود دیــروز حکم اعدامش در مأل عام اجرا شــود با 
رضایت اولیاى دم از دار مجازات نجات یافت.نجفعلى علیان 
با اشاره به اجراى حکم اعدام و بخشــش اولیاى دم اظهار 
داشت: قاتل به نام «ح-ف» که با همدستى همسر مقتول 
در سال 91 اقدام به قتل در شهرستان گلپایگان کرده بود، 
قرار بود صبح دیروز در مأل عام در گلپایگان به دار مجازات 
آویخته شود، که با گذشت اولیاى دم، قاتل در پاى طناب دار 
از قصاص نجات یافت و براى ادامه محکومیت جرم به  زندان 
شهرستان باز گشت.وى افزود: به لحاظ اینکه اجراى قصاص 
جنبه خصوصى داشت، اولیاى دم مى توانند درخواست اجراى 
آن را داشته باشند و یا نسبت به آن گذشت کنند که در این 
راستا دادستان با درخواست گذشت اولیاى دم، حکم اعدام 
را اجرا نخواهد کرد اما جنبــه عمومى جرم که همان حبس 
است به جاى خود باقى است که مدت آن به اولیاى دم گفته 
شده است.دادســتان عمومى و انقالب گلپایگان با اشاره به 
اینکه حکم اعدام قاتل این جنایــت طى دو نوبت در دیوان 
عالى کشــور مطرح و تأیید شــد، افزود: حکم مذکور مورد 
تنفیذ رئیس قوه قضائیه قرار گرفــت و زمان اجراى آن 11 
اردیبهشــت ماه مقرر بود انجام گیرد که ایــن انتظار بحق 
اولیاى دم بود و ما به عنوان دســتگاه حاکمیت شهرستان 
به لحاظ حفظ امنیت و حقوق اولیاى دم، شرایط اجراى آن 
را فراهم کرده بودیم.علیان تصریح کرد: قاتلى که قرار بود 
حکم اعدامش در مأل عام و با حضور اولیاى دم و شهروندان 
اجرا شود تا پاى چوبه دار رفت و طناب دار به گردنش آویخته 
شد که اولیاى دم محض رضاى خداوند متعال از این قصاص 

اعالم گذشت کردند.

قاتل اعدامى در 
گلپایگان  اعدام نشد

استاندار در پاسخ به اینکه چرا وارد موضوع مینو خالقى نمى شود: 

قول و قرار گذاشته اند صحبت نکنیم     

26مصدوم در واژگونى اتوبوس
تلگرام فروخته نمى شود

آمادگى ژنو براى پذیرایى از فعاالن اقتصادى اصفهان

شهردار اصفهان با بیان اینکه گفتمان جدیدى را با حمایت مردم اصفهان شروع 
کرده ایم، گفت: فرهنگ و تمدن اصفهان نیاز به واکاوى دارد.

مهدى جمالى نژاد در مقبره خواجه نظام الملک ضمن تبریک اعیاد رجب و شعبان 
اظهار کرد: همواره مأموریت شهردارى ها اجراى وظایف یک دستگاه خدماتى و 
فعالیتى نظیر آسفالت و توسعه معابر و ساخت وساز بوده است.

سرمربى تیم استقالل خوزستان با تیم سپاهان به توافق اولیه رسید. بحث حضور 
عبدا... ویسى در تیم سپاهان از مدت ها پیش مطرح شده است. این شایعه آنقدر در 
رسانه ها منتشر شد تا رنگ واقعیت به خود گرفت. سرمربى استقالل خوزستان بعد از 
برد دلچسب مقابل راه آهن به طور ناگهانى اهواز را به مقصد اصفهان ترك کرد 
تا زمزمه حضور وى در سپاهان براى فصل بعد دوباره به گوش برسد. این 
اتفاق در شرایطى رخ داد که ویسى مدیران باشگاه استقالل
 خوزستان را نیز در جریان سفر به اصفهان و مذاکره
 با سپاهان گذاشته است.

انتخاب- هنوز نمی دانیم او را باید «سردار» خطاب کرد یا «دکتر»، با این همه، آقاي 
رضایی در مصاحبه  اي که اخیراً انجام داده، جمله اي را بیان می کند که 
می توان گفت «مبنایی است براي بازگشت دوباره او به سیاست و عصر 
انتخابات».«آقا محسن» عزیز در چهار انتخابات ریاست جمهورى و 
مجلس شوراى اسالمى شرکت کرده است.
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فرهنگ اصفهان 
نیاز به واکاوى دارد

رایکارد، ویسى مى شود؟!

«آقا محسن» بازهم در 96 
احساس تکلیف می کند؟

سرمربى تیم اس
عبدا... ویسى در
رسانه ها منتشر شد
برد دلچسب م
تا زمزمه

انتخاب- هنوز نمی دانیم
رضایی در

تتفت می توان گ
انتخابات»

پیروزى لیست امید
 در شهرضا و سمیرم

نتایج انتخابات روز جمعه نشان مى دهد

مطبوعات اصفهان گزارش مى دهند

یک عضو انجمن فوالد کشور خبرداد:

روایت اختالف 
شهردار و 
استاندار

صفحه 3

صفحه 4

ذوب آهن و فوالد مبارکه
 زیان ده هستند

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2361/ش مورخ 94/7/7 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک قطعه زمین جهت آژانس تاکسى واقع 
در ترمینال برون شهرى بلوار هسا به مساحت 325 مترمربع به صورت اجاره و براى مدت 
یکسال با قیمت پایه مال االجاره ماهیانه 10/000/000 ریال به اشخاص حقیقى و حقوقى 

واجد شرایط اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعت ادارى 
به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 95/2/25 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مزایده عمومى

حسین امیرى-شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

(نوبت اول)

به اطالع مى رساند پرونده جنابعالى به دلیل غیبت غیرموجه 
در هیأت بدوى رسیدگى انتظامى اعضاى هیأت علمى دانشگاه 
صنعتى اصفهان در دست بررســى مى باشد. بدین وسیله به 
شما ابالغ مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهى، الیحه دفاعیه خود را منضم به مدارك و مستندات 
مربوطه، به آدرس دانشگاه صنعتى اصفهان، سازمان مرکزى، 

اداره کارگزینى تسلیم و رسید دریافت نمایید.

جناب آقاى دکتر مهدى نریمانى

اداره کارگزینى دانشگاه صنعتى اصفهان

شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را 
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهاى پیمانکارى 
که داراى شــرایط ذکر شده در ذیل صفحه مى باشــند دعوت مى شود تا از 
تاریخ 1395/02/11 الى 1395/02/15 با واریز مبلغ 400/000 ریال به شــماره 
2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت  اسناد و مشخصات فنى 
پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، 
مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه یا براى کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت 
شهرکهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir  مراجعه نمایید. مهلت 
تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1395/02/23 مى باشد و هزینه 

درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: حفاظت و حراست شهرك صنعتى خمینى شهر 

مبلغ برآورد اولیه: 1/820/972/842 ریال از محل بودجه داخلى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 92/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: داشتن گواهى صالحیت از نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران 

«آگهى مناقصه عمومى»

امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

نوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

معلمى شغل نیست، هنر استمعلمى شغل نیست، هنر است
عشق ایثار و فداکاریستعشق ایثار و فداکاریست

فرا رسیدن دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز 
گرامیداشت مقام معلم بر عموم معلمان ایران 

زمین مبارك باد



پیشنهاد سردبیر:2
تغییر 75درصدى ترکیب مجلس دهم به نسبت مجلس نهم
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جهان منا
تلگرام فروخته نمى شود

خبرآنالین: مدیر و مؤسس اپلیکیشن تلگرام فروش 
این کمپانى را به گوگل رد کــرد. دوروف در این باره 
گفت سال گذشته دیدارى با ساندر پیچاى داشته و وى 
پیشنهاد خرید به مبلغ یک میلیارد دالر را داد اما وى آن 
را نپذیرفت. وى گفت به هیچ وجه خیال فروش تلگرام 
را نداشته و نخواهد داشت. جالب اینجاست که گوگل 
واتس اپ را در ســال 2014 به قیمت 19 میلیارد دالر 
خرید اما اگر قرار باشد روزى تلگرام فروخته شود قطعًا 

قیمت آن یک میلیارد دالر نخواهد بود.

آیت ا... گلپایگانى 2 روز دیگر 
مرخص خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس شوراى سیاستگذارى 
ائمه جمعه گفــت: آیت ا... گلپایگانى ظــرف دو روز 
آینده با نظر پزشک از بیمارستان مرخص خواهد شد. 
حجت االسالم و المســلمین تقوى پس از عیادت از 
  آیت ا... گلپایگانى درباره وضعیت جسمى رئیس دفتر 
مقام معظم رهبرى اظهار داشــت: حــال عمومى وى 

خوب است. 

بازداشت 25 نفر در درگیرى انتخاباتى 
عصر ایران: درگیرى میان هواداران دو کاندیدا در شهر 
ممسنى در اســتان فارس منجر به تیراندازى، زخمى 
شــدن چهار نفر و همزمان بازداشت 25 نفر دیگر شد. 
معاون امنیتى وزیرکشور گفت: در منطقه ممسنى فارس 
دررویدادى غیرامنیتى تیراندازى بى هدف طرفداران 
کاندیداها گزارش شده که چهار مجروح برجاگذاشته که 
ضاربان شناسایى شدند و به دنبال دستگیرى آنان هستیم. 
فرماندار ممسنى نیز از بازداشــت 25 نفر در درگیرى 
هواداران کاندیداها در این شــهر خبــر داد.  فرماندار 
ممسنى با اشاره به اینکه درگیرى در این شهرستان امنیتى 
نبوده اســت، گفت: 25 نفر در این درگیرى دستگیر و 
مجروحان به بیمارستان منتقل شــدند. رهام پیکرى با 
بیان اینکه فضاى شهرستان ممسنى در حال حاضر آرام 
است، گفت: این اتفاق به دلیل درگیرى میان هواداران 

بوده است.

روسیه در صدر دوپینگ ورزش جهان
ایرنا: براساس گزارش سازمان جهانى مبارزه با دوپینگ 
(وادا)، روسیه بیشترین موارد نقض مقررات ضد دوپینگ 
را در ورزش جهان در سال 2014 به خود اختصاص داده 
است. براساس گزارش موارد نقض قوانین ضد دوپینگ 
وادا در سال 2014، از مجموع هزار و 693 دوپینگ مثبت 
، 148 مورد مربوط به روسیه بوده است. ایتالیا و هند به 

ترتیب در رده هاى دوم و سوم هستند.

قاتل «ستایش» امروز به دادسرا مى رود
میزان: دادستان عمومى و انقالب ورامین در ارتباط با 
آخرین وضعیت پرونده «ستایش قریشى» گفت: متهم 
روز یک شنبه (امروز) به دادسرا اعزام مى شود. ابوالقاسم 
مرادطلب با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ستایش 
قریشى اظهار داشــت: متهم از کانون اصالح و تربیت 
به دادسرا اعزام مى شود. دادستان ورامین چندى پیش 
از ارسال نظریه پزشکى قانونى در رابطه با پرونده قتل 
دختر شش ســاله افغان در ورامین خبر داد و گفت: با 
وصول این نظریه آخرین دفاعیات از متهم اخذ مى شود 
و درصورتى که نقصى در پرونده وجود نداشته باشد آن 
را با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفرى یک استان 

تهران ارجاع مى دهیم.

جزئیات درخواست آمریکا از ایران 
جهان نیوز: چندى پیش سخنگوى قوه قضائیه در نشست 
خبرى، درباره شایعه پیشنهاد آمریکا به ایران براى مبادله 
«سیامک نمازى» و پدرش گفت: تا جایى که من اطالع 
دارم به صورت رسمى به قوه قضائیه چنین درخواستى 
ارائه نشده اســت اما من هم به صورت غیررسمى این 
موضوع را شنیده ام. یک منبع مطلع درباره جزئیات این 
درخواســت گفت: مقامات آمریکایى پیشنهاد کردند 
ـ آمریکایى،  سیامک نمازى متهم امنیتى دو تابعیتى ایرانى 
مرداد ماه ســال جارى، بدون برگزارى جلسه دادگاه و 
رسیدگى به اتهاماتش، در ازاى آزاد کردن مبلغى از دارایى 

هاى بلوکه شده ایران آزاد شود.

اولویت عارف نسبت به الریجانى 
براى ریاست مجلس

جام نیـوز: وزیر آموزش  و پرورش دولت هشتم معتقد 
است که عارف در مسئله ریاست مجلس بر الریجانى 
اولویت دارد. مرتضى حاجى وزیر آموزش و پرورش 
دولت هشتم و فعال سیاسى اصالح طلب  با بیان اینکه 
گزینه اصالح طلبان براى ریاست مجلس دکتر عارف 
است، اظهار داشت: اگر اکثریت مجلس با اصالح طلبان 
باشد عارف مناسب تر است و وى انتخاب خوبى خواهد 
بود. وى درباره همکارى الریجانى در مســئله برجام 
خاطرنشان کرد: الریجانى زحمت زیادى کشید و باید 
از وى قدردانى شود اما عارف در مسئله ریاست مجلس 
بر الریجانى اولویــت دارد و البته ایــن به معناى نفى 

الریجانى نیست.

معاون احمدي نژاد از آخر، اول شد
ناطقان: بر اساس آمار اعالمی پیرامون نتیجه انتخابات 
دور دوم دهمین دوره انتخابات، در حوزه انتخابیه «تبریز، 
آذرشهر و اسکو» نام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی که 
ســابقه معاونت پارلمانی در دولت احمدي نژاد را در 
کارنامه دارد، به عنوان نفر اول(!) در انتهاي لیست تبریز 
دیده می شود، که این مسئله پیام سنگینی براي جریان 
احمدي نژاد در پی خواهد داشــت. گفتنی اســت در 
روزهاي اخیر کلیپی از محمدرضا تاج الدینی در فضاي 
مجازي منتشر شد، که در یک نشست دانشجویی، یکی 
از جوانان حاضر از وي خواســت براي اثبات مدرك 
تافل، چندکالمــی را به زبان انگلیســی با وي مکالمه 
کند، که نماینده سابق تبریز از پاسخگویی به سئواالت 
این دانشــجو امتناع کرد و نهایتاً فضاي سالن همایش 

متشنج شد.

دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شوراى اسالمى در 55 حوزه انتخابیه 
در 21 استان کشور انجام شد. در این دوره از انتخابات رکورد کل تاریخ ادوار 

مختلف مجلس از حیث تعداد حضور زنان شکسته شد.
به گزارش خبرگزارى خبرآنالین،  در مرحلــه دوم انتخابات دهمین دوره 
مجلس شوراى اسالمى 136 نامزد براى تعیین تکلیف 68 کرسى باقیمانده 
مجلس با یکدیگر رقابت کردند. این انتخابات در بیش از 15 هزار شعبه اخذ 
رأى برگزار شد که براساس آن چهار نماینده زن دیگر نیز به مجلس شوراى 
اســالمى در دوره دهم راه یافتند و با این حساب رکورد حضور نمایندگان 
زن که تا پیش از این در اختیار مجلس پنجم (14 نماینده)بود، با 18 نماینده 
راه یافته شکسته شد. این اتفاق در شرایطى است که اگر مینو خالقى نامزد 

منتخب مردم اصفهان نیز به مجلس راه پیدا مى کرد تعداد نمایندگان زن دوره 
دهم مجلس شوراى اسالمى به 19 نفر مى رسید.

نکته قابل توجه دیگر این اســت که مجلس دهــم دو برابر مجلس نهم که 
مجلسى اصولگرا بود، نماینده زن دارد.

در مجلس اول تنها چهار نماینده از 327 نماینده زن بودند که این تعداد در 
مجلس دوم و سوم هم تکرار شــد. اما در مجلس چهارم تعداد نمایندگان 
حاضر در مجلس رشد بیش از دوبرابر داشــت و مردم 9 بانو را به مجلس 
فرســتادند. مجلس پنجم که رکورددار حضور زنان بود، 14 نماینده زن از 
277 نماینده داشت که این تعداد در مجلس ششم و هفتم به عدد 13 تنزل 
پیدا کرد. در مجلس هشتم هم هشت نماینده زن در مجلس حضور داشت و 

این تعداد در مجلس نهم به 9 نفر رسید.
با وجــود تالش بانــوان و تأکیــد بســیارى از نماینــدگان مجلس براى 
افزایــش حضور بانــوان در خانه ملت، تعــداد بانوانى که توانســته اند با 
انتخاب مردم وارد مجلس شــوند، نه تنها از عــدد 14 در «مجلس پنجم» 
تجــاوز نکرده بلکــه این تعــداد در مجالس بعدى ســیر نزولى داشــته 

است. 
پس از اعالم نتایج انتخابات مجلس دهم در دور اول مشخص شد که تعداد 
15 زن پیروز شدند و یک نفر از آنها رد صالحیت شد و 14 زن به مجلس راه 
یافتند و هشت نماینده نیز به مرحله دوم رفتند. از هشت نفر نماینده زن در 

دوره دوم، چهار نفر به مجلس راه یافتند.

بهار  زنان بهارستان نشین

توئیتر

انتقاد آلمانى ها از سفر«زیگمار گابریل» به ایران«آقا محسن» بازهم در 96 احساس تکلیف می کند؟
انتخاب: هنوز نمی دانیم او را باید «سردار» خطاب کرد یا 
«دکتر»، با این همه، آقاي رضایی در مصاحبه  اي که اخیراً 
انجام داده، جمله اي را بیان می کند که می توان گفت «مبنایی 
است براي بازگشت دوباره او به سیاست و عصر انتخابات». 
«آقا محسن» عزیز در چهار انتخابات ریاست جمهورى و 
مجلس شوراى اسالمى شرکت کرده است.در انتخابات 
84 با وجود آنکه محکم گفته بــود هیچ چیز امکان ندارد 
که مانع کناره گیرى او شود، استعفا داد. او در انتخابات 88  
و 92 تالش کرد تا رأي توده هاي مردم را کسب کند اما در 
این کار موفق نبود. جمله اي که او در گفتگو با ایسنا بر زبان 
می آورد را می توان از جنس وعده هاي انتخاباتی ارزیابی 
کرد. آیا دکتر سال قبل و سردار حال حاضر، قصد دارد تا بار 
دیگر بخت خود را در صندوق رأي خرداد 96 هم بیازماید؟

ســردار رضایی می گوید: «به نظر من، دولت مى تواند با 
مصوبه مجلس، سال آینده به دهک هاى مصوب تا صد هزار 
تومان یارانه پرداخت کند.» منظور سردار رضایی مصوبه اي 
است که در آن مجلس، دولت را موظف می کند تا بخشی 
از یارانه بگیــران را حذف کند. اعضــاي دولت معتقدند 
حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران صحیح نیســت. اما 
نکته اینجاســت که با چه معیاري ایشــان «وعده» یارانه 

صدهزارتومانی می دهد؟ 
تمایل سردار به حضور در انتخابات ســال آینده را از این 
بخش از اظهاراتــش می توان دریافــت: «ورود به بحث 
انتخابات ریاســت جمهورى از االن، هم مى تواند زود به 
حساب بیاید و هم به موقع، زود بودن آن به دلیل این است 
که خالف قوانین کشور به حساب مى آید چون انتخابات 

و تبلیغات باید در دوره زمانى خــودش صورت گیرد و 
قواعدى دارد. اما به موقع هم مى تواند باشد چون معموالً 
در انتخاب رئیس جمهور باید فرصت کافى به مردم داده 
شود تا از کاندیداها شناخت پیدا کنند.»  لذا از آنجا که ورود 
به بحث انتخابات از نظر ایشان خوب است (چون به مردم 
فرصت انتخاب می دهد) اما زود است (چون قانون آن را منع 
کرده) او از ترفند یک «وعده» استفاده کرده و مبناي یارانه 
صدهزارتومانی را از حاال به مردم می دهد. وعده اي که پیش 

از این نیز داده بود. 
در طرف دیگر محمود احمدي نژاد قرار داشت (و هنوز هم 
در این عرصه حضــور دارد). او در مرحله اجراي فاز دوم 
هدفمندي یارانه ها قصد داشــت با حذف دهک هاي باال، 
یارانه ها را افزایش دهد و در مقابل نرخ حامل هاي انرژي (از 
جمله بنزین) را به پنج برابر افزایش دهد. اقدامی که مجلس 
جلوي آن را گرفــت و الریجانی از آن با تعبیر سیاســت 
«رابین هودي» در یک کنفرانس خبــري یاد کرد. اخیراً نیز 
شنیده شده او قرار است با وعده یارانه 250 هزار تومانی پا به 

عرصه انتخابات بگذارد. 
کار به جایی رسید که شهرام جزایري هم وعده یارانه نقدي 
داد و گفت که می تواند به هر ایرانی ماهانه 2/5 میلیون تومان 
پرداخت کند. بعد از آن بود که محسن رضایی نیز به صرافت 

افتاد تا از این قافله عقب نماند. 
سردار بعد از انتقاداتی که به وي درباره این وعده بیان شد در 
صفحه اینستاگرام خود متنی منتشر کرد که مدعی بود دولت 
می تواند با توجه به مصوبه مجلس و حذف سه دهک باال به 

سایر افراد یارانه صدهزار تومانی پرداخت کند. 

وبســایت «دویچه ولــه» در گزارشــى به بررســى 
حاشیه هاى سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران پرداخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ وبسایت «دویچه 
وله» در گزارشى نوشت: «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد 
و معاون صدراعظم آلمان به کشــورهاى زیادى سفر 
کرده اســت. وى به تازگى از مصــر و مراکش بازدید 
کرده است اما اکنون قصد دارد به ایران سفر کند. حاال 
که بســیارى از تحریم هاى اقتصادى ایران لغو شــده 
است، شرکت هاى آلمانى امیدوارند بتوانند از تجارت 
با ایران، پول زیادى به جیب بزنند اما برخى آلمانى ها 

مخالف بهتر شدن روابط خود با این کشور هستند.
به ادعاى وبسایت دویچه وله، تهران با زیرساخت هاى 
ضعیف و ناتوان، تمایل زیادى به دانش غرب دارد. به 
ویژه در مســائلى که منجر به همــکارى هاى طوالنى 
مدت شود. به همین دلیل قرار است 15 نماینده تجارى 
به همراه زیگمار گابریل دوشنبه این هفته راهى تهران 
شــوند. ســخنگوى گابریل گفت: «ما توانایى زیادى 
براى همکارى هــاى نزدیک تر با ایــران مى بینیم، به 
خصوص در زمینه هاى مهندســى مکانیک یا انرژى 

هاى تجدیدپذیر.»
در ادامه این گزارش آمده است: گابریل یکى از نخستین 
سیاستمداران غربى است که در مدت کوتاهى پس از 
توافق هسته اى ایران و قدرت هاى جهانى، مى خواهد 
به این کشور سفر کند. وى همچنین همیشه به صراحت 
اظهارات خود را بیان مى کنــد. گابریل پیش تر مدعى 
شده بود: «ســفر به این کشور مســلمان به هیچ وجه 

بدون جنجال و بحث نیســت. هرکس روابط پایدارى 
با ما بخواهد، هرگز نباید موجودیت اســرائیل را زیر 

سؤال ببرد.»
سازمان جوانان «حزب سوسیال دموکرات آلمان» نیز 
از سفر وزیر خود به تهران انتقاد کرد. حتى شاخه هایى 
از این حزب در «نیدر زاکســن»و «برلین» در بیانیه اى 
خواستار لغو این سفر شدند. اعضاى حزب سوسیال 
دموکرات آلمان در این بیانیه با طرح ادعاهایى مضحک 
نوشــتند: «کســى که مى خواهد با یــک دیکتاتورى 
ضدیهودى که اســرائیل را تهدید به نابودى و حقوق 
بشــر را نقض مى کند، توافق کند، با آنها همدســت 

است.»
در ادامه این گزارش آمده است: در دستور کار گابریل، 
مذاکرات تجارى و مالقات با نماینــدگان دولتى ایران 
قرار دارد اما مشخص نیســت آیا وزیر اقتصاد آلمان با 
«حسن روحانى» رئیس جمهور ایران نیز مالقات مى کند 
یا خیر. گابریل بدون شــک به دنبال یافتن فرصت هاى 
تجارى و راه اندازى شرکت هاى آلمانى در ایران است. 
کارشناسان تخمین زده اند که ارزش تجارت میان این 
دو کشور در دو سال آینده به6/8 میلیارد دالر برسد که 
درواقع دو برابر امروز است. این درحالى است که همه 
تحریم هاى آمریکا علیه ایران لغو نشده است، به همین 
دلیل شرکت هاى آمریکایى براى آغاز تجارت با ایران 
بسیار محتاطانه عمل مى کنند. شــرکت هاى آلمانى 
نیز باید بانک هایــى را براى معامالت خــود با ایران

بیابند.

واکنش شوراى نگهبان به
سخنان رئیس جمهور درباره خالقى

ســخنگوى هیئت مرکزى نظارت بــر انتخابات 
گفت: در قانون اساســى درباره ترتیبات تنظیم و 
صدور اعتبارنامه نماینــدگان هیچ حکمى وجود 
ندارد و تعبیر صورت گرفته در این مورد درســت 
نیست. به گزارش «انتخاب»، ســیامک ره پیک در 
مورد اظهارنظر برخى مقامات مبنى بر اینکه «قانون 
اساسى مى گوید نماینده که انتخاب مى شود با رأى 
حوزه انتخابیه خودش انتخاب مى شود و به محض 
اینکه رأى آورد و در مجلس شــوراى اســالمى 
اعتبارنامــه اش تصویب شــد، این وســط چیزى 
نداریم»، اظهار داشــت: در قانون اساسى حکمى 
در این باره وجود ندارد. وى با بیان اینکه اعتبارنامه 
نمایندگان روند خاصــى دارد، تصریح کرد: بعد از 
آنکه انتخابات چه از نظر صالحیت ها و چه از جهت 
حوزه هاى انتخابیه توسط شوراى نگهبان تأیید شد، 
نتیجه آن به دستگاه اجرایى اعالم مى شود و بعد از 
آن هیئت نظارت و هیئت اجرایــى باید اعتبارنامه 
نمایندگان را امضا و تأیید کننــد. ره پیک ادامه داد: 
اگر تمام این مراحل طى شــد آن وقت اعتبارنامه 
نمایندگان بــه مجلس داده مى شــود و در مجلس 
نیز طبق قانون به اعتبارنامه ها رســیدگى مى شود. 
سخنگوى هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات گفت: 
بر اساس قانون هیئت بررسى نمایندگان در مجلس 
مربوط به آن بخشى خواهد بود که شوراى نگهبان 
نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد. وى اضافه 
کرد: همه قوانین عادى تحت حاکمیت اصول قانون 
اساسى و بر اساس آن قابل تفسیر و بررسى است و 
قانون اساسى حق نظارت بر انتخابات را به صورت 

مطلق و عام به شوراى نگهبان داده است.

تغییر 75درصدى ترکیب مجلس دهم 
به نسبت مجلس نهم 

خبرآنالین: دور دوم انتخابات مجلس دهم براى 
تعیین تکلیف 68 کرســى باقیمانده درحالى روز 
جمعه برگزار شــد کــه تکانه هــاى رأى مردم در 
اردیبهشــت 95 به مثابه اســفند 94 زلزله وار بود.

آنگونه که مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس 
شوراى اسالمى تعیین تکلیف کردند، 217 کرسى 
سبز پارلمان با نمایندگان سابق خداحافظى خواهند 
کرد تا مجلس دهم نمایندگانــى جدید را به خود 
ببیند، گرچه هســتند برخى چهره ها که پیش تر نیز 
رداى نمایندگى را پوشیده بودند و بعد از وقفه اى، 
از خردادماه امسال، دوباره به بهارستان باز خواهند 
گشت. در کنار 72 نماینده باقیمانده از مجلس نهم 
که چهارســال دیگر مهمان بهارستان خواهند بود، 
چهار نماینده اقلیت هاى مذهبى نیز ابقا شــده اند. 
تنها در حوزه انتخابیه مسیحیان ارامنه جنوب ایران 
ژرژیک ابرامیان جایگزین روبرت بگلریان شــده 
اســت. در این میان تکلیف یکى از کرســى هاى 
حوزه انتخابیه اصفهان هنوز مشخص نشده است و 
بنا به گفته شوراى نگهبان سرنوشتش به انتخابات 
میان دوره اى موکول شده اســت. بر این اساس از 
289 کرســى مجلس دهم تنهــا  در 25 درصد آن 
نمایندگان مجلس نهم ابقا شده و 75 درصد ساکنین 
کرسى هاى مجلس دهم در مقایسه با مجلس قبلى 

تغییر کرده است.

مشارکت 59درصدى مردم در مرحله 
دوم به نسبت مرحله اول

میزان مشــارکت مردم در مرحلــه دوم انتخابات 
مجلس دهم، به نسبت همین انتخابات در مجلس 
نهم، 3 درصد رشــد داشــته اســت. به گزارش 
«خبرآنالین»، حسینعلى امیرى سخنگوى وزارت 
کشــور در گفتگویى با تلویزیــون ضمن تقدیر از 
مشارکت مردم در 21 اســتان و 55 حوزه انتخابیه 
براى انتخاب 68 نماینــده باقیمانده در مرحله دوم 
انتخابات مجلس دهــم، گفــت: 47 درصد رأى 
دهندگان زن و 53 درصد هم مــرد بوده اند. وى با 
اشاره به ورود چهار نفر نماینده زن در این مرحله 
از انتخابات به مجلس دهم، میزان مشارکت را 59 
درصد نسبت به مرحله اول اعالم کرد و افزود: در 
مقایسه با مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، نیز سه 
درصد رشد مشارکت داشــته ایم. وى با اشاره به 
اینکه در مرحلــه اول به دلیل تعــدد زیاد نامزدها، 
میزان مشــارکت باالتر است، رشــد 3 درصدى 
میزان مشــارکت مردم در مرحله دوم به نســبت 
مرحله دوم انتخابات مجلس گذشته را قابل تقدیر 

خواند.

گفتند اگر سئوال از رئیس جمهور را 
پس نگیرى، شرمنده ات مى شویم

رئیس کمیتــه روابط خارجى مجلس هشــتم در 
خصوص اینکه آیا شــما به عنــوان رئیس کمیته 
روابــط خارجى مجلس هشــتم اطالعى از خرید 
اوراق بهادار آمریکایى توسط دولت احمدى نژاد 
در آن زمان داشته اید یا خیر، اظهار داشت: در این 
رابطه هیچ گزارشى به مجلس ارائه نشد. حشمت 
ا... فالحت پیشه در گفتگو با «خانه ملت» ادامه داد: 
تنها دلیلى که سئوال از رئیس جمهور را امضا کردم و 
تا آخرین لحظه هم به پاى آن ماندم این بود که دولت 
احمدى نژاد مجلس را در رأس امور نمى دید.وى با 
اشاره به اینکه فشارهایى بر من وارد مى شد تا سئوال 
از رئیس جمهور را پس بگیرم، گفت: رأى آوردن 
من را در دور نهم مشــروط بر این کردند تا سئوال 
را پس بگیرم. روز سه شــنبه قبل از انتخابات دور 
نهم مجلس شوراى اســالمى بعد از میتینگ بزرگ 
انتخاباتى من در داخل شــهر، یکى از دستگاه هاى 
نزدیک به دولت با من تماس گرفتند و عنوان کردند 
«اگر سئوال از رئیس جمهور را پس نگیرى، حتمًا 
ما شرمنده ات مى شــویم».  فالحت پیشه افزود: با 
همه این فشارها من سئوال از رئیس جمهور را پس 
نگرفتم چون آقاى احمدى نژاد اصًال مجلس را در 

رأس امور نمى دانست. 

خبر

18 نماینده زن وارد مجلس شدند

سخنگوى وزارت کشور گفت: 
قرار شــد آقاى مطهرى ســابقه 
موضوعى را کــه مى گویند براى ما 
بیاورند تا سابقه این اتفاق را 

بررسى کنیم.
به گــزارش ایلنا، 
امیرى  حسینعلى 

در پاسخ به این سئوال که پرونده رسانه هایى که در دوره انتخابات اقدامات 
تبلیغاتى انجام دادند به کجا رسید، عنوان کرد: آنچه وظیفه ما است این است 
که هر کجا دیدیم از امکانات دولتى در امر انتخابات استفاده یا سوءاستفاده 
مى شــود به قوه قضائیه اعالم کنیم این کار را ما انجــام دادیم اینکه در این 
قوه پرونده ها دچار چه سرنوشتى شــدند را باید از دستگاه قضائى سئوال 

کنید.
وى درباره نامه مطهرى در خصوص ســابقه صدور اعتبار نماینده نیشابور 

علیرغم مخالفت شوراى نگهبان توسط وزارت کشور وقت یادآور شد: باید 
در این مورد قدرى صبورى کنیم ببینیم این کار به کجا مى رسد، من با آقاى 
مطهرى صحبت کردم و این موضوع را به بنده هم گفت قرار شد سابقه این 

مسئله را براى ما بیاورند تا سابقه این اتفاق را بررسى کنیم.
سخنگوى وزارت کشور در پاسخ به این سئوال که چند نفر از اعضاى شوراى 
نگهبان با صدور اعتبارنامه مینوخالقى مخالفت کردند، خاطرنشان کرد: از 

بحث هاى داخلى شوراى نگهبان اطالعى ندارم.

واکنش وزارت کشور به نامه على مطهرى

تریبون

سیدحســین موســویان، دیپلمات 
پیشــین: بعید  مى دانم رئیس جمهور 
بعدى آمریکا برجام را پاره کند. خانم 
کلینتون هم برجام را اجرا خواهد کرد؛ 
اما بسیار تنگ نظرانه. سعودى ها به ستاد 
انتخاباتى کلینتون کمک هاى مالى سنگینى کرده اند. بنابراین او سعى 
خواهد کرد کــه زخم عمیق بر تن روابط آمریکا و متحدان ســنى 

عربش را تا حدى مداوا کند. /ایسنا

ســردار م حمد شــرفى، رئیس پلیس 
پیشــگیرى ناجا: بر اســاس گزارشات 
واصله هیچ مورد امنیتى در سراسر کشور 
نداشــته ایم. ایجاد اختالف بیــن اقوام،

 گروه ها، تشکل هاى مختلف و اقدام هاى 
تحریک آمیز از اهداف دشمنان نظام در کاهش مشارکت مردم بود اما رصد 
مستمر تحرکات معاندان، ازعوامل برگزارى انتخاباتى امن است ./ایسنا

آیت ا... سید احمد علم الهدى، امام 
جمعه مشهد: امــروز دشمن معیشت 
و سفره مردم را نشــانه رفته است. دو 
سال همه دســتگاه ها همت خودشان 
را صرف مذاکرات کردنــد اما بعد از 
مذاکرات، دشمنى آمریکا بیشتر شده است. دیدید دو سال فعالیت 
عزیزان ما در عرصه هسته اى را که شــاید با تنش زدایى در روابط 
بین الملل بتوانند مشــکالت اقتصادى را حل کنند، دیدید دو سال 
مذاکره و برجام بى نتیجه ماند، روزى که گفتند تحریم لغو شده تجار 

ما دیدند سوئیفت به روى آنها بسته است. /انتخاب

آیت ا... عبدالنبی نمازي،امام جمعه 
کاشان: هیچ نظام سیاسی مانند اسالم، 
براي زن جایگاه قرار نداده است. هیچ 
فرقه اي اختــالط زن و مــرد را جایز 
نمی دانــد، زیرا اگرایــن جایگاه با هم 
مخلوط شود، آثار سوء اجتماعی به دنبال دارد. مجلس شوراي اسالمی 
براي بانوان خانه دار حقوق در نظر گیرد، چون مدیریت خانواده از هر 
شغلی برتر است. اگر بخواهیم دروازه تمدن اسالمی باز بماند، باید 
مانند غربی هایی که در مورد ارزش هایشان کوتاه نمی آیند، ما نیز بر 

سر اصول و ارزش هایمان تعارف نداشته باشیم. /ایرنا

آیت ا... سیداحمد خاتمى، عضو مجلس 
خبرگان: آقایى کــه  علیه نیروى انتظامى 
مقاله مى نویســى، این نیرو حافظ امنیت 
شما و خانواده تان است، شهر تهرانى که  در 
روز 15 میلیون نفر در آن زندگى مى کنند و 
چنین امنیتى را دارد کار عزیزان نیروى انتظامى است. ما گفته ایم قانونى 
و مهربانانه طرح گشت نامحسوس انجام شود و به صراحت مى گوییم 

هر حرکت غیرقانونى مطلقاً ممنوع است./انتخاب

 انتخابات امن برگزارشد

بر سر اصول تعارف نداریمدیدید برجام نتیجه نداد 

چرا ناسپاسى؟
على الریجانى، رئیس مجلس:برخى 
افراد، اقدامات تند و احساسى، که غالبًا 
با نوعــى بى انضباطى و بى عقلى همراه 
اســت را، چون از سِر درد و اخالص و 
احساس مسئولیت براى انقالب صورت 
مى گیرد، به عنوان انقالبیگرى، یا ســتایش مى کنند و یا رفتار آنان 
را قابل اغماض مى پندارند و این بزرگ تریــن ظلم به انقالبیون 

است. /خبرآنالین

اقدامات تند، ظلم به انقالبیون است برجام را پاره نمى کنند

گرایش سیاسى حوزه انتخابیهنام نمایندهردیف

مستقلمبارکهزهرا سعیدى1
اصالح طلبقزوین و آبیکحمیده زرآبادى2
مستقلنیشابورهاجر چنارانى3
مستقلکنگانسکینه الماسى4
اصالح طلبتهرانفریده اوالدقباد5
اصالح طلبتهرانسهیال جلودار زاده6
اصالح طلبتهرانسیده فاطمه حسینى7
اصالح طلبتهرانفاطمه ذوالقدر8
اصالح طلبتهرانفاطمه سعیدى9
اصالح طلبتهرانپروانه سلحشورى10
اصالح طلبتهرانپروانه مافى11
اصالح طلبتهرانطیبه سیاوشى12
اصالح طلباصفهانناهید تاج الدین13
مستقلبروجنخدیجه ربیعى فردانبه14
مستقلشبسترمعصومه آقاپور علیشاهى15
مستقلشهرضا و دهاقانسمیه محمودى16
اصولگراساوه و زرندیهشهال میرگلوبیات17

اصالح طلبتبریززهرا ساعى18

j

سخنگوى وزار
قرار شــد آقاى
موضوعى را کــه
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رسانه

نصف جهــان هفته گذشته، هفته شــهردار و استاندار بود. 
مطبوعات شنبه تا پنج شنبه اصفهان را که ورق بزنید، بیشتر 
به این موضوع پى خواهید برد که صفحات و تیترهاى این 
نشریات، بیشتر به دو شخصیت ارشد استان یعنى استاندار 
اصفهان و شهردار شهر اصفهان اختصاص یافته بود. این 
البته در حالى بود که اخبار و گزارش هاى دیگر هم فراوان 
در نشریات به چشــم مى خورد ولى غلبه اخبار مربوط به 
استاندار و شهردار بر آن خبرها و گزارش ها کامًال عیان بود. 
هفته پیش با مناسبت هر ســاله این ایام یعنى گرامیداشت 
روز و هفته اصفهان آغاز شــد و با روز شــوراها به پایان 
رسید. همین باعث گردید تا برخى مطبوعات محلى که به 
شهردارى نزدیک ترند، تا مى توانند برنامه هاى هفته اصفهان 
را که متولى برگزارى اش شهردارى بود، به صفحات خود 
آورند. طبیعتاً در این میان روزنامه اصفهان زیبا که رســانه 
مکتوب شورا و شهردارى است پیشــتاز بود و بعد از آن 
یکى دو روزنامه دیگر و نیز هفته نامه هشت بهشت، بیشتر به 

موضوع هفته اصفهان پرداختند. 
از دیگر سو رسول زرگرپور استاندار اصفهان نیز از همان 
روز شنبه هفته گذشته خبرساز بود آنجا که از قول او نقل 
شد ارکان مدیریتى اســتان در تعطیل کردن پنج شنبه ها به 
توافق رســیده اند و حاال همه چیز به تأیید وزارت کشور 
بســتگى دارد. این خبر در اولین روز هفته به عنوان تیتر 
نخست روزنامه اصفهان امروز انتخاب شد وروز دوشنبه 
هم روزنامه صنعت عصر اصفهان آن را به عنوان تیتر اول 
انتخاب کرد. در طول هفته هم از هشدار درباره وضعیت 
آب گرفته تا اوضاع اقتصاد استان از قول استاندار اصفهان 
به صفحات روزنامه محلى آمد تــا زرگرپور هم در کنار 

شهردار، هفته پرخبرى را پشت سر بگذارد. 
اما خبر مهم براى مطبوعات اصفهان، روز شنبه رقم خورد 
که استاندار به جلسه علنى و هفتگى شوراى شهر رفت و 
درست کنار دست شهردار اصفهان حرف هایى زد که طبعًا 
چندان به مذاق شورایى ها و شــهردار خوش نیامد. این 
گفته هاى استاندار در شماره هاى روز یک شنبه مطبوعات 
بازتاب گسترده اى پیدا کرد و ازجمله روزنامه زاینده رود آن 
را به عنوان تیتر اول خود برگزید: دولت هیچ هزینه اى براى 

تکمیل سالن هاى اجالس نمى پردازد. 
داستان سالن هاى اجالس از دوران صدارت سقائیان نژاد 
در شــهردارى اصفهان مطرح بود. از همــان زمان گفته 
مى شــد که دولت باید براى احداث این مجموعه بزرگ 
به شهردارى اصفهان کمک کند اگرچه دولت هیچ وقت 
این کار را به صورت تام و تمام انجام نداد و البته هیچکس 
هم نگفت که دولت در آینده نیــز از کمک به احداث این 
مجموعه سرباز خواهد زد. شــنبه پیش براى نخستین بار 
بود که یک مقام ارشد دولتى رسماً و صراحتاً این موضوع را 
پیش کشید که شهردارى چشم انتظار کمک دولت روحانى 
براى تکمیل سالن هاى اجالس نباشــد. زرگرپور براى 
رساندن مفهوم سخن خودش از اصطالحى استفاده کرد 
که البته توسط نشــریات نزدیک به شهردارى ممیزى شد 
ولى روزنامه زاینده رود آن را منتشــر کرد: ... شهردارى 
نباید براى بهره بردارى از این پروژه منتظر ده شــاهى 
ویک قران دولت باشــد. روزنامه اصفهان زیبا به عنوان 
ارگان رسمى شــهردارى، این بخش از اظهارات استاندار 
در جلسه علنى شوراى شهر را با  ادبیاتى متفاوت روایت 
کرد: دولت تا زمانى تصمیم بــه پرداخت بودجه براى 
تکمیل این مجموعه داشت که مقرر بود اجالس سران 
[غیرمتعهدها] در این نقطه برگزار شود اما از آنجایى که 
دیگر چنین اتفاقى نمى افتد، بنابراین اتمام این ســالن 

برعهده شهردارى اصفهان است. 
گزارش روزنامه نسل فردا از سخنرانى استاندار در شوراى 
شهر اما حاوى نکاتى دیگر است که نشان مى دهد استاندار 
بسیار تندتر از اینها با درخواست شهردارى براى کمک به 
ساخت مجموعه سالن هاى اجالس برخورد کرده است: 
... شهردارى خودش خواست تا این پروژه را تکمیل 
کند و لذا نباید منتظر بودجه اى از طرف دولت باشد من 
این مطلب را به شهردار نیز اعالم کرده ام. یادمان باشد 
براى دردهایى نسخه مى پیچیم که خودمان آن را ایجاد 

کرده ایم. 
اینکه استاندار اصفهان، پروژه سالن هاى اجالس را دردى 
دانست که توسط شهردارى ایجاد شده و خودش هم باید 
آن را درمان کند، طبیعتاً پاسخ شهردار را مى طلبید که البته 
جمالى نژاد ترجیح داد در جلسه شورا با زرگرپور به چالش 
نیافتد اما یک روز بعد روزنامه نســل فردا خبرداد که یک 
هیئت کره اى در معیت شهردار اصفهان به بازدید از پروژه 
مزبور پرداخته اند و اعالم آمادگــى کرده اند که در جهت 

تکمیل این پروژه بکوشند. 
نســل فردا این اقدام را پاسخ شــهردارى به استاندارى 
دانست و البته روز سه شنبه گفتگویى با شهردار اصفهان 

ترتیب داد که یکى از سئواالت مطرح شده در این گفتگو، 
جویا شدن نظر جمالى نژاد پیرامون انتقادات تند زرگرپور 
بود. پاسخ شهردار البته بســیار نرم تر از آن بود که مى شد 
انتظار داشت: هیچ چیز بهتر از همدلى نیست و خوشحالم 
که تیم مدیریت استان و شخص دکتر زرگرپور استاندار 
محترم اصفهان در قالب همفکرى و همدلى انتقاداتى را 
نیز مطرح کرده اند. هرگونه انتقادات سازنده مى تواند 
راهکارى براى پیشــبرد هرچه بهتر اهداف باشد و من 
وظیفه خود مى دانم که در قبال انتقادات، جنبه پذیرش 
نقد داشته باشم و یقین دارم همه این گفتارها در راستاى 

هم افزایى براى پیشبرد اهداف است. 
البته به احتمال بســیار زیاد، اعضاى شوراى شهر اصفهان 
انتظار برخورد قاطعانه ترى از شهردار اصفهان داشته اند 
هرچند آن را صریحاً هم بر زبان نیاورده اند. اما به هر حال 
مى شود از البه الى سطور منتشــر شده از نظرات اعضاى 
شوراى شهر در مطبوعات اصفهان به این مهم پى برد. از 
جمله مثًال روز پنج شنبه هفته نامه هشت بهشت گفتگویى 
با عباس حاج رسولیها عضو قدیمى شــورا و از حامیان 
جدى سقائیان نژاد منتشــر کرد که به نوعى انتقاد از شیوه 
مدیریتى مهدى جمالى نژاد داشت. حاج رسولیها در طول 
این مصاحبه به دفعات از مدیریت سقائیان نژاد در دوران 
شــهردارى در اصفهان تمجید کرده و زمانى که نوبت به 
نظر دهى اش درباره جمالى نژاد مى رسد تنها به جمله اى

کوتاه بســنده کرده و تــازه در همین جمله هــم یادى از 
سقائیان نژاد مى کند: مقام معظم رهبرى در بیاناتشان بر 
این نکته تأکید کرده اند که شهردار منتخب باید حمایت 
شود. البته شهردار کنونى اصفهان، هم جوان است و هم 
یک مدیریت دو ساله دارد و از این نظرها با شهردار قبلى 
که مدیریت با ثبات 12 ساله را تجربه کرده بود تفاوت 

دارد با این وجود ما سعى کردیم حمایت کنیم. 
کســى چه مى داند؛ شاید حاج رســولیها وقتى اینها را به 
هفته نامه هشت بهشت مى گفت در گوشه اى از ذهنش به 
برخورد نرم شهردار درقبال اظهارات تند استاندار در جلسه 
روز شنبه شوراى شــهر هم نظر داشت. از طرف دیگر اما 
مطبوعات براى پرداختن به این قبیل موضوعات معموالً 
با رودربایستى خاصى مواجه نیستند و اگر خواسته باشند 
در این باره مطالبى منتشــر کنند، طبعًا احتیاط مدیران در 
پاسخگویى به انتقادات را ندارند. در این مورد به خصوص 
روزنامه اصفهان زیبا که نشــریه شــهردارى است کامًال 
ســکوت کرد و ترجیح داد اصًال به این کشــمکش هاى 
مدیریتى وارد نشود اما ضمیمه رایگان همشهرى اصفهان 
که آن هم از جمله حامیان سیاست هاى شهردارى است روز 
چهارشنبه گزارشى منتشر کرد که تیتر آن را به عنوان تیتر اول 
آن شماره خودش هم انتخاب نمود: بار هزینه هاى تکمیل 
سالن همایش ها بر دوش شهردارى. گزارش همشهرى 
اصفهان در واقع پاسخ روشن و مشخصى است به گفته هاى
اســتاندار در روز شــنبه: دولتمردان نباید چشــم هاى

خود را بر این موضوع ببندند کــه این طرح، تنها یک 
طرح شهرى و استانى نیست بلکه نتایج ناشى از اجرا و 
بهره بــردارى از مرکز همایش هاى بیــن المللى امام 
خامنه اى به تمام کشور مى رسد و نباید با صحبت از نبود 
کمک هاى دولت، ناامیدى را به این طرح مهم تزریق 
کنیم بلکه دولت باید با تزریق بودجه هاى دولتى طرح 
مهم مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان را فعال کند... 
همشهرى اصفهان همچنین صراحتاً تأکید کرده که دولت 
باید 80 میلیارد تومان سهم خود را پرداخت کند نه اینکه به 
قول همشهرى شانه خالى کند تا شهردارى به تنهایى این 

بار بر زمین مانده را بردارد. 

با همه این احواالت و نیز کنکاشــى در آنچه تا امروز در 
پرونده تکمیل پروژه سالن هاى اجالس به چشم مى خورد، 
فعًال مى شود یک نتیجه گرفت؛ نتیجه اى که نسل فردا آن 
را به عنوان تیتر اول گزارش جلسه روز شنبه شوراى شهر 
انتخاب کرد و در حال حاضر حرف اول و آخر را درباره این 

پروژه مى زند: پول بى پول. 

...و همچنان سپاهان 
براى ورزشى نویسان اصفهان فعًال سوژه اى جذاب تر
از فعل و انفعاالت رخ داده پیرامون تیم ســپاهان وجود 
ندارد. تا پیــش از هفته گذشــته، صفحات ورزشــى 
روزنامه هــاى اصفهان عمدتًا حــول اختالفات محرم 
نوید کیا کاپیتان و استیماچ سرمربى سپاهان مى چرخید 
اما از هفته قبل جهت قلم تحلیل هاى ورزشــى نویسان 
اصفهان تغییر کرد و روزنامه ها به استعفاى استیماچ بعد 
از شکست ســنگین مقابل حریف عربستانى پرداختند. 
همشهرى ویژه اصفهان، شــنبه خود را با همین موضوع 

آغاز کرد و خداحافظى استیماچ را تلخ نامید. 
همشهرى، استعفاى سرمربى سابق ســپاهان را اتفاقى 
که قابل پیش بینى بود ارزیابى کرد و شکســت سنگین 
ســپاهان آن هم از حریف هاى عربستانى و در شرایطى 
که دو تیم ایرانى دیگر حریفان عربستانى خود را مغلوب 
کرده بودند، دلیل اصلى وادار شــدن استیماچ به استعفا 
دانســت. یک روز بعد روزنامه اصفهان زیبا گزارشــى 
پیرامون تغییر و تحول مربى در اردوگاه زرد منتشر کرد 
و نوشت که سپاهان روى نیمکت هت تریک کرد. این 
روزنامه در گزارش خود به وضعیت حسین فرکى، ایگور 
استیماچ و قاسم زاغى نژاد به عنوان سرمربى هاى سپاهان 
بعد از پایان لیگ قبل پرداخت و حتى از نوید کیا هم به 
عنوان سرمربى ســپاهان در یک بازى تا قبل از انتخاب 
اســتیماچ یاد کرد و البته او را سئوال بى جواب سپاهان 

معرفى نمود. 
ایگور اســتیماچ موضوع تحلیل روز دوشــنبه روزنامه 
اصفهان امــروز هم بــود. ایــن روزنامه اســتیماچ را 
ناکام ترین مربى کراوات ســپاهان دانست که آب و 
هواى خوش اصفهان با [او] سازگار نبود. اصفهان امروز 
البته کنایه اى هم نثار بازیکنان مغضوب استیماچ کرد و 
نوشت: مربى کراوات... خیلى زود به بن بست رسید و 
غزل خداحافظى را خواند تا بداند دوام آوردن در لیگ 
ایران نیاز به پوست کرگدن دارد. لیگى که ستاره ها در 
آن حرف اول و آخر را مى زنند و همین تاپ استارها به 
راحتى آب خوردن مى توانند نسخه هر مربى را بپیچند. 
اما نکته جالب این بود که با اســتعفاى استیماچ، اوضاع 
سپاهان از این رو به آن رو شد و این تیم توانست در اولین 
گام بعد از تغییر ســرمربى، تیم قدرتمند نفت تهران را با 
شکست رو به رو کند. همشــهرى اصفهان در این باره 
نوشت شوك تغییر ســرمربى در سپاهان نتیجه مثبت 
داشت و روزنامه اصفهان زیبا، کنایه وار به این اشاره کرد 
که استیماچ رفت، سپاهان برد. روزنامه اصفهان امروز 
هم برد سپاهان برابر نفت تهران را برد نوبرانه لقب داد. 
این برد از آنجا مهم تلقى مى شود که روزنامه نسل فردا در 
همان روز بازى سپاهان و نفت اشاره کرده بود که سپاهان 
براى اعاده حیثیت به میدان مى رود و اینکه پاى دفاع از 

اعتبار فوتبال سپاهان وسط است. 
به قول تحلیل یکى از خبرگزارى ها که بعد از برد سپاهان 
مقابل نفت منتشر شد. ... یک حسرت بزرگ... باقى ماند 
که چرا ایگور اســتیماچ زودتر از اینها قید دالرهاى 

سپاهان را نزد...

* ترافیک اصفهان به مرز بحران رسیده است
* دولتخانه صفوى به شهر باز مى گردد

*پارك دلفین ها به اصفهان مى آید
*پاساژگردى، تفریحى بى هزینه در اصفهان

* لب هاى خشکیده اصفهان ترك برداشت 
*مرمت گنبد مسجد امام (ره) از نیمه گذشت

*ریزگردها عامل سرطان در اصفهان 
* روس ها در جستجوى آب درایران 

* اصفهان در حال پوست اندازى است
*مشــارکت کره جنوبــى در تأمین مالــى مترو

 اصفهان 

* آمادگى پرتغال براى انتقال دانش انرژى هاى نو 
به اصفهان 

*آمادگى ایتالیایى ها براى سرمایه گذارى در صنعت 
پوشاك اصفهان

* ایرانى هــا 10 هــزار میلیــارد تومان ســیگار
 مى کشند

* پرداخت معوقات فرهنگیان به زودى 

* سقوط 96 درصدى صادرات طالى استان
* حج امسال منتفى مى شود؟

نگاهى جدید به سوژه اى کهنه
این روزها وضعیت نامناســب باشــگاه ســپاهان 
باعث شــده تا خوراك مطبوعاتى مناســبى براى 
ورزشى نویس هاى اصفهان مهیا باشد. اینها عموماً از 
نگاه ورزشى به تحلیل بالیى (!) که در این فصل بر 
سر سپاهان آمده مى پردازند و از داستان سرمربى و 
بازیکن تا شیوه بازى طالیى پوشان در زمین چمن 
را به قلم آورده و از نتایــج ضعیف این تیم در لیگ 
برتر و جایگاه نامناسب ســپاهان در جدول گالیه 
مى کنند. چندین هفته اســت که ایــن روال ثابت 
ورزشى نویس ها شده و مطالب متعددى با محتواى 
ذکر شده، در صفحات مطبوعات اصفهان به چشم 

مى آید. 
هفته پیش اما زاویه اى جدید به این موضوع گشوده 
شد و تیره روزى هاى سپاهان این بار نه با قلم هاى 
معمول ورزشى نویســى، که به قلمــى اقتصادى 
مقابل دیــد مخاطب قــرار گرفت. جالــب آنکه 
پیشتاز این تغییر زاویه نگارشــى هم نه روزنامه ها 
که ضمیمــه هفتگــى روزنامه دنیــاى اقتصاد در 
اصفهان بود که در گزارشى زیر عنوان برندسوزى، 
به موضوع تاکنون مغفول مانــده کاهش حضور 
تماشــاگران و بى اعتمادى به اسپانسر باشگاه 
ســپاهان پرداخت. در واقع دنیــاى اقتصاد ویژه 
اصفهان مى گوید: بســیارى از سرمایه گذاران که 
طى دهه گذشته به سمت سرمایه گذارى در این 
باشگاه کشیده شــده بودند، عالقه اى به تداوم 
فعالیت خود در این حوزه نشــان نمى دهند. که 
خب دلیلش هم واضح است؛ شکست هاى پى در 
پى این تیم و سقوط طالیى پوشان از قهرمانى لیگ 

به رتبه هاى انتهایى جدول. 
گــزارش دنیــاى اقتصاد ویــژه اصفهــان البته از 
ســاختار قدرتمنــدى برخــوردار نیســت. 
ولــى بــدون تردیــد جبــران آن بــا انتخــاب 
زاویه اى بکر به ســوژه اى تکرارى، قابل مشاهده 
است. اینکه به یک باشــگاه ورزشى به عنوان یک 
کاالى اقتصادى نگریســته شــده و از آن به عنوان 
برندى یاد شــود که به تدریج در حال ســوختن 
اســت، تا امروز توسط ورزشى نویســان یا حتى 
اقتصادى نویســان مــورد توجــه نبوده اســت. 
اساســًا کار روزنامه نگارى یعنى همین؛ یعنى زنده 
کردن ســوژه هاى ســوخته و هزار بار کار شــده 
ضمن باز کــردن زاویه و افق هــاى جدید به روى 
آن ســوژه ها. کارى کــه هــدف گــزارش مهم 
هفتــه قبــل دنیــاى اقتصــاد ویــژه اســتان 

اصفهان بود.

برگزیده هفته

■ چرا او ساکت است؟!
هفته نامه هشت بهشت که یکى از نشریات نزدیک به 
شهردارى و شوراى شهر محسوب مى شود، در شماره 
هفته پیش خــود گفتگویى با عباس حاج رســولیها 
عضو شــوراى شــهر اصفهان انجام داده و او را مرد 
خستگى ناپذیر خوانده اســت. هشت بهشت نوشته 
که دو سه سالى است از مرد خستگى ناپذیر شوراى 
شهر کمتر سخنى شنیده مى شود که همین اعتقاد این 
هفته نامه اصفهانى باعث شده با او به گفتگو بنشیند تا 
شاید دالیل سکوت دو ساله اش را رازگشایى کند. 
جالب آنکه هیچکدام از سئواالت هشت بهشت در این 
باره مطرح نشده و بیشتر به کلى گویى درباره عملکرد 

شوراى شهر اصفهان بسنده شده است. 

■ سد مى شکند
داستانى بهاى ورودى «شهر رؤیاها» از آن ماجراهاى 
دنباله دارى اســت که مطبوعات اصفهــان هم بارها 
به آن پرداخته اند؛ اینکه بلیت این شــهر بازى از 40 
هزار تومان در دوران سقائیان نژاد به دو هزار و 500 
تومان در دوران شهردار فعلى رسیده است. روزنامه 
نسل فردا چهارشنبه هفته پیش یک صفحه کامل را به 
آنچه شایعه تا واقعیت شهر رؤیاها نامید اختصاص 
داد و از جمله مفصًال به همین تغییر بهاى ورودى این 
شهربازى هم اشــاره کرد. از جمله یک مخاطب این 
روزنامه، که مى گوید ساکن یکى از استان هاى همجوار 
است و پنج فرزند دارد، در گفتگو با این روزنامه شرح 
داده که چگونه یک روز دســت زن و بچه ها را گرفته 
و به این شهربازى آمده. اما وقتى با ورودى 40 هزار 
تومانى مواجه شده، همراه با فرزندان گریانش به استان 
خودشان مراجعه کرده اما امسال دوباره خوش و خرم 
آمده اند و از ورودى دو هزار و 500 تومانى هم کامًال 
رضایت داشته اند: خدا پدر و مادر کسى را بیامرزد 
که سد 40 هزار تومانى را شکست تا بچه هاى ما فقیر 

فقرا هم در شهر رؤیاها، شاد باشند. 

■ دست الى در!
یک حسن انتشار ستون «پیام هاى شــما» هفته نامه 
میر زمان این است که هر کسى با هر ادبیاتى و درباره 
هر موضوعى مى تواند در این ستون پیام منتشر کند و 
کسى هم کارى به کارش نداشته باشد! از جمله مثًال به 
یکى از این پیام هاى مندرج در همین ستون که هفته 
قبل منتشر شد توجه کنید: در آستانه روز معلم دست 
یک دانش آموز الى در کالس ماند و تا ابد خاطره 
این روز در ذهن دانش آموز تاریک شد. مخاطبى که 
پیام این خواننده محتــرم میرزمان را مى خواند، فقط 

مى تواند یک چیز بگوید: خب که چى؟! 

■ واقعاً چرا؟!
حاال که صحبت از ستون پیام هاى مردمى در مطبوعات 
پیش آمده، بد نیست گذرى هم داشته باشیم بر ستون 
«الو فرصــت» دو هفته نامه فرصت که از نشــریات 
محلى خمینى شهر محسوب مى شود. در شماره اخیر 
این نشــریه پیامى از یک خواننده منتشر شده که در 
نوع خودش جالب اســت: چند روز پیش کیومرث 
پوراحمد در برنامه «خندوانه» با افتخار گفت اهل 
نجف آباد اســت و با لهجه نجف آبادى حرف زد 
اما آقاى بیابانکى در فصل قبل همین برنامه اصًال 
از خمینى شــهر که زادگاهش بود حرفى نزد. آیا 
بردن نام خمینى شهر در چنین برنامه اى مایه افتخار 
شهرمان نبود؟ به راستى چه چیزى باعث مى شود 
که مشاهیر شهر ما از بردن نام خمینى شهر به عنوان 

زادگاهشان خجالت بکشند؟ 

■ فینال هم خونین مى شود؟
اتفاقات تلخ ورزشــگاه تختى اهــواز که مجروحان 
فراوانى بر جاى گذاشــت و مطبوعات هم در طول 
هفته گذشــته مفصل به آن پرداختند، حاال روزنامه 
اصفهان زیبا را به این صرافت انداخته که نکند در فینال 
جام حذفى که در ورزشگاه خرمشهر برگزار مى شود 
و یک پاى آن هم ذوب آهن است، کار به جایى برسد 
که اگر ذوب آهن در مقابل استقالل به برترى رسید و 
قهرمان شد، حوادثى از جنس حادثه دیدار پرسپولیس 
و اســتقالل اهواز رخ دهد. اصفهان زیبا نوشته که از 
همان ابتدا هم روشــن بود انتخاب خوزستان براى 
این فینال، یک انتخاب پرچالش اســت: باتوجه به 
حساسیت بسیار باالیى که از طرفداران خوزستانى 
تیم استقالل سراغ داریم، بدون شک در صورتى که 
شــاگردان یحیى در این دیدار پیروز شوند ممکن 
است اوضاع به شکل خطرناکى براى بازیکنان و یا 

اندك هواداران ذوب آهن پیش برود. 

■ آنها که همیشه نیستند
روزنامه جدیدالتأســیس صنعت عصر اصفهان هفته 
گذشته چند شماره اى منتشر کرد در حالى که انتظار 
مى رفت با گذشت یک ماه از سال جدید و با ورود به 
ماه اردیبهشت، روال انتشار جوان ترین روزنامه استان 
هم مرتب تر شده و هر روز به دست مخاطبانش برسد. 
از طرفى همچنان از هفته نامه جــام اصفهان خبرى 
نیست و این در حالى اســت که این نشریه طى تمام 
سال هاى گذشته، یکى از منظم ترین روال هاى انتشار 
را در میان مطبوعات غیریومیه اصفهان به نام خود ثبت 
کرده بود. از هفته نامه هاى دیگر اصفهان هم بگذرید 
که مدت هاست قید آمدن روى کیوسک ها را زده اند و 
البد فقط چند شماره اى براى خواص منتشر مى کنند! 

هفته نامه هایى مثل هشت بهشت نیز فقط  زمانى منتشر 
مى شوند که ویژه نامه هاى رپرتاژى، آگهى هاى خاص 
یا از این قبیل چیزها (!) داشته باشند و براى همین هم 

هست که یک در میان منتشر مى شوند. 

از ال به الى اخبار مطبوعات یک هفته پرسه در مطبوعات اصفهان

روایت اختالف شهردار و استاندار

توقیف، آخرین رویکرد نظارتى است
معاون امور مطبوعاتى وزیر فرهنگ و ارشاد، توقیف 
را آخرین رویکرد نظارتى دولت یازدهم با مطبوعات 
دانست. حسین انتظامى با تأکید بر اینکه اساساً رویکرد 
دولت یازدهم این است که به توقیف به عنوان اولین 
برخورد توجه نکند، ابزار هایى همچون تذکر، تعامل 
با نشریه، معرفى آن نشریه به دستگاه قضائى و تغییراتى 
در سطح مدیرمسئول را از دیگر راه حل هاى برخورد 
با مطبوعات دانســت. پیش تر نیز على جنتى  وزیر 
فرهنگ و ارشاد  در ســخنانى گفته بود که «در حال 
حاضر در حوزه مطبوعات نیز آزادى قانونى وجود 
دارد؛ به طورى که مخالفان دولت به راحتى در رسانه 
خودشان مطلب مى نویســند و حتى شایعه پراکنى و 
تخریب مى کنند. با این حال تاکنون سعى شده است تا 
با تسامح با این رسانه ها برخورد شود و این دولت تا به 

امروز از هیچ رسانه اى شکایت نکرده است.»

امثال قندى مسئولیت را با خود 
بر دوش کشیدند

مهدى فرقانى از اساتید ارتباطات ابراز امیدوارى کرد 
که «تمام قدرشناسى ها که سال گذشته در برگزارى 
مراسم درگذشــت قندى انجام شــد و در طول این 
یکسال هم ادامه داشت، یک میراث فرهنگى خوب 
را بر جاى بگذارد». وى در مراسم سالگرد درگذشت 
حسین قندى گفت: من فکر مى کنم در مورد مرحوم 
قندى از سال گذشــته تا به حال خیلى ها گفته اند و 
نوشته اند. رئیس دانشــکده علوم ارتباطات دانشگاه 
عالمه طباطبایى  گفت: اگر قندى، قندى شد بخاطر 
برخوردارى از میراث و دستاوردهایى بود که وجود 
داشت. من همان ســال اول که وارد تحریریه کیهان 
شــدم یکى از کارهایى که همیشه انجام مى دادم این 
بود که به آرشیو کارها ســر مى زدم تا ببینم دیگران 
قبل از من چه کردند، چگونه نوشتند. اکنون امیدوارم 
براى آیندگانمان هم میراثى گذاشته باشیم تا بتوانند 
از آن بهره ببرند. فرقانى همچنیــن تأکید کرد: یکى 
از مشخصه هاى بارز روزنامه نگارى هم نسل ما این 
بود که به کار روزنامه نگارى عشــق مى ورزیدند و 
روزنامه نگارى برایشــان هدف بود نه ابزار و وسیله. 
اکنون هنوز هم بعد از 43 ســال کار در این حرفه، به 
شدت اعتقادم این است که روزنامه نگارى بیشتر از 
آنکه یک حرفه باشد یک مسئولیت اجتماعى است. 
اگر امثال قندى،  قندى شدند به این خاطر بود که این 
مسئولیت را با خود بر دوش کشــیدند؛ البته در این 
میان کســانى هم بودند که از حرفه روزنامه نگارى 
استفاده کردند و خودشــان را به مقاطع باال کشاندند 
و بار خودشــان را بســتند و رفتند اما مــا همچنان 
روزنامه نگار ماندیم و خواهیم ماند. اخالق مدار بودن 
در روزنامه نگارى حــرف اول را مى زند و قبل از هر 

چیز باید به آرمان ها و اصول اخالقى پایبند باشیم.

روایتى بکر از زندگى قیصر امین پور
شماره جدید ماهنامه همشهرى داســتان با روایتى 
جذاب از زندگى قیصر امین پور منتشــر شد. شماره 
اردیبهشت ماه ماهنامه داستان همشهرى داستان که 
شــصت و پنجمین شــماره از این ماهنامه به شمار 
مى رود به روى پیشخوان روزنامه فروشى ها رفت. 
همشهرى داستان در این شماره از خود و در بخش 
روایت هاى مستند به قلم ایثار قنواتى روایتى از زندگى 
قیصر امین پور از زبان همسر وى را بیان کرده است. 
این متن بر اساس گفتگویى چند ساعته میان قنواتى 
و زیبا اشرافى همســر امین پور تنطیم شده که براى 
نخستین بار تصویرى بکر از شخصیت قیصر امین پور 
و حقایقى ناگفته از زندگى وى را روایت مى کند که  
با توجه به جنس بیان این روایت توسط همسر این 
شاعر، بسیار تأثیرگذار و تامل برانگیز است. ماهنامه 
همشهرى داستان در 262 صفحه با قیمت هفت هزار 

تومان منتشر شده است.

هفتاد و دومین شماره 
«مدیریت  ارتباطات» منتشر شد

هفتاد و دومین شــماره ماهنامه تحلیلى، آموزشى و 
اطالع رسانى مدیریت  ارتباطات ویژه اردیبهشت 1395 
منتشر شــد. در گفتگوى ویژه هفتاد و دومین شماره 
ماهنامه مدیریت  ارتباطات، گفتگوى ساره گودرزى 
با فریدون صدیقى از اساتید عرصه روزنامه نگارى را 
مى خوانیم که از چالش هاى روزنامه نگارى مى گوید. 
ماهنامه مدیریت  ارتباطات با قیمت هفت هزار تومان 
در کیوسک هاى مطبوعاتى و برخى کتابفروشى ها در 

دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

جام جم، 17 ساله شد
مدیرمســئول روزنامه جام جــم در آغاز هفدهمین 
سال فعالیت این رســانه بر بى طرف ماندن جام جم 
در خصوص مســائل روز تأکید کرد. مــراد عنادى 
گفت: روزنامه جام جم سال 1379 راه اندازى شد و 
در بیش از یک دهه گذشته فراز و فرودهاى زیادى را 
پشت سر گذاشته است. وى توضیح داد: من معتقدم 
که نقطه تفاوت و تمایز یک روزنامه در عصر حاضر 
این است که محصولى فراتر از خبر به مخاطب تحویل 
دهد. ما در حوزه ســوژه یابى و تولیــد محتوا هم با 
کمک همکاران تحریریه گام هاى خوبى برداشته ایم 
و به عنوان رسانه مکمل ســازمان صدا و سیما سعى 
کرده ایم  چه در معاونت خبر، چه در معاونت سیما، چه 
در معاونت برون مرزى و چه در معاونت استان هااز 
ظرفیت هاى سازمان استفاده کنیم. وى اظهار داشت: ما 
در سال 95 به دنبال تقویت جام جم آنالین هستیم و در 
مجموع افقى که براى روزنامه در نظر گرفته ایم، تبدیل 
شدن آن به یک روزنامه خانواده پرتیراژ است. مدیر 
مسئول مؤسسه فرهنگى مطبوعاتى جام جم در عین 
حال با تأکید بر اینکه تحریریه روزنامه جام جم نباید 
به گفته او یک تحریریه ایســتا و نشسته باشد، گفت: 
تحریریه جام جم باید فعال، متحــرك و به صورت 
میدانى عمل کند که خوشبختانه این مسئله با کمک 

همکاران تحریریه در حال تحقق است.

دکه خبر

در انتظار طرح هاى جدید
پنج شــنبه گذشــته آگهى بزرگى در صفحه آخر 
روزنامه اصفهان زیبا منتشــر شــد که حکایت از 
این داشــت این روزنامه تصمیم دارد به مناسبت 
یازدهمین سالگرد انتشارش، از 15 طرح رسانه اى 
خود رونمایى کند. اصفهان زیبا نوشته که این برنامه 
قرار اســت روز چهارشــنبه همین هفته با حضور 
یکى از اساتید روزنامه نگارى کشور برگزارگردد. 
مشــابه همین برنامه را اواخر سال گذشته روزنامه 
اصفهان امروز هم برگزار و از طرح هاى رســانه اى 
خودش رونمایى کرد که البد قرار اســت در سال 
جدید به اجــرا درآید. البته بایــد منتظر ماند و دید 
این تعداد فراوان طرح هاى پیش روى روزنامه  ها 
تا چه میــزان مى تواند در مباحث کیفــى به فریاد 
حــوزه روزنامه نگارى اصفهان برســد و اینکه آیا 
واقعًا قرار اســت حصارهاى کمى گرایى شکافته 
شــده و کیفى گرایــى و جــذب مخاطــب هم 
به اصل مورد توجه روزنامه هــاى اصفهان تبدیل 

شود؟

نکته

تعداد شماره 
توضیحاتجمعتعداد تیتر فرعىتعداد عکس اولتعداد تیتر اولدر هفته

62248اصفهان زیبا
کل نیم صفحه پایین در هر 6 
شماره به آگهى هاى تبلیغاتى 
هفته اصفهان اختصاص داشت

61135زاینده رود

فقط ضمیمه استان اصفهان این 34-61نسل فردا
روزنامه مدنظر بوده است

61124اصفهان امروز
2-111هشت بهشت

این نشریه روزهاى پنج شنبه 2-2-5همشهرى
منتشر نمى شود

1-1-1میر زمان
11--3صنعت عصر اصفهان

11--6کیمیاى وطن
0---2جام جم

0---1دنیاى اقتصاد

انعکاس گرامیداشت هفته اصفهان در صفحات اول مطبوعات استان اصفهان
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اقتصاد

نشست بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى 
اصفهــان و ژنو ســوئیس در اتاق بازرگانــى اصفهان  

برگزار شد.
ســید عبدالوهاب ســهل آبادى در نشســت بررسى

فرصت هــاى تجارى و ســرمایه گــذارى اصفهان و 
ژنو ســوئیس در اتاق بازرگانى اصفهان گفت: در طى 
ماه هاى اخیر اتاق بازرگانى اصفهان میزبان هیئت هاى 
متعدد سیاســى و اقتصادى بوده و امیدواریم که روابط 
اقتصادى ایران به ویژه استان اصفهان  با ژنو وارد مرحله 
جدیدى شود.رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در ادامه به
 تشریح وضعیت صنعت و اقتصاد اصفهان پرداخت و 
گفت: استان ما استانى صنعتى، گردشگرپذیر و مستعد 
در کشاورزى است که داراى بیش از هشت هزار واحد 
صنعتى در زمینه هاى مختلف و 70 شهرك صنعتى است.
وى در ادامه افزود: در بخش کشاورزى نیز ظرفیت هاى 
باالیى داریم و بهترین ســیب درختى دنیا در ســمیرم 
تولید مى شــود و از نظر گردشــگرى نیز پتانسیل هاى 
باالیى داریم که چهارفصل را مى توان در استان اصفهان 

مشاهده کرد.
ســهل آبــادى وجــود نیــروى کار تحصیل کــرده 
را دیگــر عامــل جذابیــت اصفهــان عنــوان کرد و 
افزود: بیشــترین تعداد دانشــگاه کشــور در اســتان
 ما واقع  شده و از نظر مزیت انرژى نیزوضعیتى به  مراتب 

بهتر از سوئیس و سایر کشورها داریم.
سهل آبادى در ادامه ایران را پلى براى دستیابى به بازار 
400 میلیون نفرى منطقه معرفى کرد و گفت: عالوه بر 
این، مردم ما نیز مردمى مهربان و هســتند و همه ادیان 
در کنار هم در صلح در اصفهان در حال گذران زندگى 
هستند و آماده پذیرایى از سرمایه گذاران سایر کشورها 

هستند.
در ادامه «پیر ماودت»Pierre Maudet وزیر اقتصاد 

ایالت ژنو گفت: شرایط گفتگو بین فعاالن  اقتصادى دو 
طرف آماده است و امیدواریم بتوانیم در دفعات بعد در 

ژنو میزبان فعاالن اقتصادى اصفهان باشیم.
«پیــر پانکــت» Pierre Poncet رئیــس اتــاق 
بازرگانى ژنو نیز با معرفى اتــاق بازرگانى ایالت خود 
گفت: اتاق بازرگانى ژنو 151 سال قدمت و دو هزار و 
500 عضو دارد و آماده است که همکارى نزدیکى با اتاق 

اصفهان داشته باشد.
وى اصفهان را شــهرى زیبــا و مملو از نشــانه هاى

 وجــدآور توصیف کــرد و گفــت: در ایــن مدت 
کوتاه توانســتیم ریشــه عمیق تاریخــى و اقتصادى

 اصفهان را درك کنیم و از نظــر ما، ایران به  عنوان یکى 
از بزرگ تریــن اقتصادهــاى منطقه اســت و اصفهان 
جزو پرظرفیت ترین مناطق این کشــور است که اخیراً 

سفیر سوئیس نیز توصیه هاى مهمى در این رابطه براى ما 
داشته است.در ادامه این نشست، اعضاى هیئت سوئیسى 
به معرفى کسب وکار خود پرداختند و گفتگوهایى بین 

حاضرین در جلسه صورت گرفت.
ژنو دومین شــهر پرجمعیت کشور ســوئیس پس از 
زوریــخ و پرجمعیت ترین شــهر رومانــدى (بخش 
فرانســوى زبان سوئیس) و مرکز اســتان ژنو سوئیس 
است.در این شــهر ســازمان ها و نهادهاى بین المللى 
و اروپایــى زیــادى قــرار دارد بنابراین یک شــهر
 بین المللــى محســوب شــده و میزبــان بیشــترین 
تعــداد نهادهــاى بین المللــى در جهان اســت.ژنو 
دومین قطب اقتصادى کشور ســوئیس و نهمین مرکز 
اقتصاد رقابتى جهان و ســومین در اروپا بعد از لندن و 
زوریخ است.گفتنى اســت ژنو دومین قطب اقتصادى 

سوئیس مى باشد و اقتصاد آن یک اقتصاد خدماتى است 
و بانکدارى خصوصى از ارکان آن محسوب مى شود. در 
سال 2009 به عنوان چهارمین شهر گران جهان شناخته 
شد اما اخیراً به عنوان هشتمین شهر گران جهان شناخته 
مى شود. شرکت هاى بزرگ بســیارى نظیر کاترپیالر، 
اچ پى، ویتول و... در این شــهر دفتر دارند و نمایشگاه 
اتومبیل ژنو از مهمترین نمایشگاه ها در جهان است. در 
سال 2011 رقم بیکارى در این شهر حدود3/6 درصد 
بوده اســت. بیش از 22 هزار نفر (مارچ2012) در مقر 
نهادهاى بین المللى کار مى کنند.  حمــل و نقل ژنو از 
سیستم پیشــرفته اى برخوردار است. سیستم ریلى این 
شهر توســط خود کشور ســوئیس و فرانسه پشتیبانى 
مى شود بنابراین از قطار پیشرفته TGV نیز بهره مى برد 
و با شهرهاى پاریس و مارسله و... نیز ارتباط دارد. حمل 
و نقل عمومى توســط اتوبوس، تاکسى و تراموا تأمین 
مى شود. بر اساس قانون تاکســى ها مى توانند از جابه 

جایى کودکان و نوزادان سر باز زنند.

آمادگى ژنو براى پذیرایى از فعاالن اقتصادى اصفهان

عرصه بین المللى نمایشگاه 
باید گسترش یابد

صنعت نمایشــگاهى باید به اوج خود برســد و 
مســئوالن داخلى بــراى پیشــرفت تولیــد باید
نمایشــگاه ها را حمایت کنند. ایــن صحبتى بود 
که مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
اصفهان بیان کرد و گفت: نگاه صنعتگران به تولید، 
یک نگاه بلندمدت است و تنها به فروش و عرضه 
آن ختم نمى شــود، بلکه درصدد هستند با نمایش
فناورى ها و تولیدات ایرانى، خود را به هموطنان 
و کشورهاى خارجى معرفى کنند.رسول محققیان 
اظهار داشــت: نمایشــگاه اصفهان یک نمایشگاه

بین المللى اســت و این مســئله مى تواند فرصت 
خوبــى بــراى تولیــد کننــدگان و صنعتگــران
فراهم کنــد، زیرا آنهــا با عرضــه محصوالت و 
تولیدات خود،مــى توانند توان خــود را در جمع 
رقباى داخلــى و خارجى حاضر در نمایشــگاه و 
همچنین بازدیدکنندگان بــه منصه ظهور بگذارند.
وى بــا اظهار امیــدوارى براى گســترش عرصه 
نمایشــگاهى در ســطح بین المللى، گفت: نمى 
توان هم اکنون باور داشــت که حضور کشورهاى 
خارجى در نمایشگاه به صورت مطلق وجود دارد،
 اما مــى تــوان امیــدوار بود کــه با گســترش
همکارى ها و ایجــاد روابط در عرصــه تولید و 
صنعت حضور کشــورهاى خارجى در نمایشگاه 
اصفهان بیش از پیش لمس شــود.وى همچنین به 
مقوله ضعیف بودن ایران در صنعت نمایشــگاهى 
اشــاره کــرد و گفــت: یکــى از مشــکالتى که 
هم اکنــون در صنعــت نمایشــگاهى بــه طور 
محسوس احساس مى شــود، نداشتن متولى براى 
این امر اســت تا جایى که این مســئله، سبب شده 
تــا برنامه ریزى دقیــق و مدونى بــراى برگزارى 
نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى نداشته باشیم.

محققیــان بیان داشــت: مســئوالن کشــور در 
حمایت تولیدکننــدگان و صنعتگران براى برپایى
 نمایشــگاه هاى خارجى، خوب عمل نمى کنند و 
این مسئله سبب شده تا تولیدکنندگان و صنعتگران 
ایرانى نتوانند در عرصه هــاى بین المللى حضور 
پیدا کنند تا تولیدات خود را بــه نمایش و عرضه
 بگذارنــد؛ در حالــى کــه ایــن مســئله در 
کشــورهایى دیگــر جهــان گونــه اى دیگــر 
رقــم مــى خــورد، تاجایــى کــه کشــورها با 
حمایت50 تا 100 درصدى، تولیدکنندگان خود را 

یارى مى کنند.

نمایشگاه 

نیمه تعطیلى برخى واحدهاى صنعتى 
مبارکه به خاطر بى آبى

بزرگ ترین معضل شــهرك صنعتى مبارکه، نبود 
آب آشامیدنى اســت. فرماندار شهرستان مبارکه 
با بیان این مطلب گفت:در حــال حاضر برخى از 
شرکت هاى شهرك صنعتى مبارکه به دلیل نبود آب 
آشامیدنى سالم، به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و 
حتى ممکن است در کنار آن، مشکالت بهداشتى 
براى شهرك ایجاد شود. على اصغر ذاکرى هرندى 
افزود: از مالکان زمین هاى واقع در مســیر انتقال 
آب درخواســت مى شــود تا با همکارى شرکت 
شــهرك هــاى صنعتــى، توافــق الزم در بــاره 
انتقــال آب از زمین هاى خــود را انجــام دهند 
و شرکت شهرك هاى صنعتى نیز رضایت مالکان 
را جلب کند. وى با اشــاره به طــرح انتقال آب به 
شهرك صنعتى مبارکه بیان داشت: در این طرح، 15 
لیتر آب آشامیدنى در ثانیه به شهرك صنعتى مبارکه 
و ناحیه صنعتى دهســرخ منتقل مى شود. ذاکرى 
ادامه داد: از این مقدار، 12 لیتر به شــهرك صنعتى
 و ســه لیتر بــه ناحیه صنعتــى دهســرخ تعلق 
دارد. وى افزود: ایــن طرح با اعتبــار 82 میلیارد 
ریــال و بــا همــکارى شــرکت آب و فاضالب

 اســتان اصفهــان اجــرا مى شــود و بخشــى از 
ایــن هزینــه را، صنعتگــران این شــهرك ها و 
بخشــى را شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان تأمیــن مى کنند. فرمانــدار مبارکه گفت: 
یکى از بزرگ ترین چالش هاى شــهرك صنعتى 
مبارکه، آب مصرفى اســت که با وجــود فعالیت

بیــش از 400 واحد صنعتــى در آن، تاکنون تأمین 
نشده است.

خبر

معاون راه آهن:40 هزار ُتن ریل از ذوب آهن مى خریم
معــاون فنى 
و زیر بنایى 
کت شــر
راه آهــن از 
توافق با شرکت 
ســهامى ذوب آهن اصفهــان به منظور 
خرید 40 هزار تُن ریل در چارچوب حمایت 

از تولید داخل خبر داد.
ســعید محمدزاده گفت: طبق توافق باشرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان، 

40هزار تن ریل u۳۳ به ارزش هر تُن 60 یورو خریدارى مى شود.
وى افزود: این میزان ریل، تا پایان ســال جارى از ســوى شــرکت سهامى 

ذوب آهن، تحویل راه آهن خواهد شد.
پیش از این احمد صادقى مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان از 
فروش صد هزار تن ریل توسط این شرکت به راه آهن جمهورى اسالمى تا 

پایان سال جارى خبر داده و گفته بود: در حال حاضر پیشرفت فیزیکى پروژه 
ریل ملى  به 97/5 درصد رسیده است.

این در حالى است که محسن پورســیدآقایى معاون وزیر راه و شهرسازى و 
مدیرعامل راه آهن، پیش تر با اعالم اینکه واردات ریل تا زمانى که تولید داخل 
نباشــد ادامه دارد، گفته بود: هر زمان ذوب آهن  اصفهان بتواند ریل را تولید 
کند، تمام ظرفیت این کارخانه را خریدارى مى کنیم اما هنوز نتوانسته است 

ریل تولید کند.

تو
ســهامى ذوب آهن اصفه
چ یل ن 40 هزار تُنریل در چارز 0خرید ری

نشست مشترك بررسى تعامل دادگسترى هاى سراسر 
کشــور با مرکز داورى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى ایران و بررســى لوایح قانون جامع داورى با 
سخنان رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان و تشکر 
از برگزارکنندگان آن در ســالن جلسات اتاق بازرگانى، 

صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان آغاز شد. 
احمد خســروى وفا گفت: مقام معظم رهبرى در هفتم 
تیرماه سال هاى 93 و 94 در دیدار با رؤساى دادگسترى 
و دادستان هاى اســتان ها بر اهمیت پیشگیرى از وقوع 
جرم تأکید داشتند و این موضوع در دستور کار دستگاه 
قضا قرار گرفت و خوشبختانه اقدامات بسیار خوبى در 
استان اصفهان انجام شد به گونه اى که معاونت پیشگیرى 
از وقوع جرم دادگسترى و دستگاه قضاى استان با اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان ارتباط 

بسیار خوبى داشته، که منشأ آثار مفید بوده است. 
وى افزود: استان اصفهان داراى بیشترین مرکز صنعتى در 
کشور بوده که داراى گردش مالى زیادى نسبت به دیگر 
استان هاست و مى طلبد براى پیشگیرى از وقوع جرم با 

اتاق اصفهان ارتباط نزدیک داشته و کمک کنیم. 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با برشمردن اقدامات 
تعاملى دســتگاه قضا با اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان گفت: جلوگیرى از ورشکستگى 

حداقل 20 واحد صنعتى که دچار مشکل بودند، تشکیل 
مرکز کارشناسى میانجى گرى و ســازش در اتاق و رفع 
برخى معضالت، تعامل با مرکــز داورى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان، تشکیل مجتمع 
قضائى امور تجارى براى اولین بار در اصفهان، پذیرش 
کارت اعضاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان به عنوان وثیقه قابل قبول در دادسراها و دادگاه ها، 
بررسى مشکالت و مســائل بازرگانان در شوراى حل 
اختالف، تشکیل کمیته جذب سرمایه گذارى خارجى با 
پیشنهاد رئیس اتاق اصفهان، تشکیل شوراى حل اختالف 
ویژه بازرگانان به صورت متمرکز و... از جمله مهمترین 

اقدامات تعاملى دستگاه قضا با اتاق اصفهان بوده است. 
***

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
هم که میزبان این نشست بود با خیرمقدم به میهمانان، از 
تالش دستگاه قضائى استان که نقشى مؤثر در توسعه و 
پویایى اقتصاد دارند تشکر کرد و گفت: ما در سال گذشته 
با برگزارى 12 جلسه، بیشترین جلسات گفتگوى بخش 
خصوصى و دولتى را داشــتیم و در تمامى این جلسات 
ریاست دادگسترى و دادستان اصفهان حضورى مستمر 
داشته اند که این نشان از توجه مسئوالن قضائى استان به 

این استان صنعتى است. 
عبدالوهاب سهل آبادى با بیان اینکه اروپایى ها و به ویژه 

آلمانى ها اشتیاق فراوانى براى ســرمایه گذارى در ایران 
و اصفهان دارند گفت: برگزارى این گونه نشســت ها و 
تعامل سازنده با دادگســترى استان، مى تواند بسیارى از 

مشکالت را مرتفع سازد.
***

قائم مقام معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه 
قضائیه نیز قانون اساسى نظام جمهورى اسالمى ایران را 
قانونى داراى اصول مهم خواند و گفت: در قانون اساسى 
جمهورى اســالمى ایران توجه ویژه به ایجاد قســط و 
عدل شده که در کنار آن حفظ و احیاى حقوق عمومى و 

گسترش عدالت مد نظر مى باشد. 
مهدى امیرى اصفهانــى با بیان اینکــه عدالت در نظام 
جمهورى اسالمى ایران داراى شئون مختلف بوده، افزود: 
قوه قضائیه فقط عدالت قضائى نیســت بلکه عدالت در 
همه بخش هاى اجتماعى، فرهنگى، ساختارى و... را در 
بر مى گیرد که البته رویکرد قضائى داراى اهمیت فراوان 
مى باشــد اما بى توجهى به دیگر رویکردها، خسارات 

سنگینى را به نظام و قوه قضائیه تحمیل مى کند. 
وى افزود: در شرایط کنونى، امنیت اجتماعى و اقتصادى 
حتى از نان شــب واجب تر بوده و ما باید از مزیت هاى 
کشور در زمینه هاى مختلف استفاده کنیم که اگر از این 

ظرفیت ها استفاده نشود حق عمومى ادا نمى شود. 
امیرى اصفهانى با تأکید بر توجه به تولید گفت: اگر تولید 

را یک رکن در عرصه پیشرفت و توسعه کشور مى دانیم، 
هرگونــه بى توجهى به تولید تیر خالصى به توســعه و 
پیشرفت کشور بوده و استقالل و تمامیت ارضى کشور 
را در معرض مخاطــره قرار مى دهــد. وى ادامه داد: به 
نظر مى رسد اگر مسئولیت ما را با مسئولیت قانونى گره 
بزنیم روشن است که در راهبرد خروج از وضعیت فعلى 
سیاسى، مدیریتى و اقتصاد کشور، باید اقتصاد مقاومتى که 
توجه به ظرفیت مردم به ویژه سازمان هاى مردم نهاد است 
مدنظرباشد و اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان از جمله تشکل هاى غیردولتى در عرصه اقتصاد به 
شمار مى رود که مى تواند در این راستا هوشمندانه راهبرى 
و فرهنگسازى کند و ازاین اتاق انتظار مى رود ساز و کار 
در تولید و احیاى اقتصاد را بیش از پیش فراهم کرده و ما 
نیز آمادگى داریم همه توانمان را در این عرصه گذاشته و 

مقابله و گاهى هم تدبیر و مصالحه کنیم. 
قائم مقام معــاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم 
قوه قضائیه داورى را ســاز و کار رسیدگى غیر قضائى

 مى داند و مى گویــد: هرچه بــر داورى تمرکز کنیم بار 
دستگاه قضائى کاهش مى یابد و حتى تخصصى تر برخورد 
شده و راه رفع اختالف تسهیل خواهد شد که اگر داورى

 تقویت شــود به نفع تولید و اقتصاد خواهــد بود و در 
حقیقت داورى نزدیک تریــن روش قضائى براى حل 

اختالف است.

امنیت اقتصادى از نان شب واجب تر است

کاهش39 درصد تلفات حوادث کار
 در استان اصفهان

تلفات حوادث کار در اســتان اصفهــان 39 درصد 
کاهش داشته است. مدیر کل پزشکى قانونى استان 
اصفهان از کاهــش 39 درصدى تلفات حوادث کار 
که بیشترین آمار تلفات حوداث کار، براثر سقوط از 
ارتفاع  است، خبر داد و گفت:در سال گذشته 97 نفر 
و در سال 93 هم 159 نفر، آمار فوت حوادث کار بوده 
است. سلیمان پور افزود : از کل فوت شدگان ناشى 
از حوادث کار در سال 93 و 94 همگى مرد بوده اند 
و بیشترین آمار، مربوط به سقوط از ارتفاع و کمترین 
به غرق شــدگى و خفگى گاز تعلق دارد. مدیر کل 
پزشکى قانونى استان اصفهان افزود : استان هاى تهران 
با 290، خراسان رضوى با 106، اصفهان و مازندران 
هر کدام با 97 نفر، بیشترین آمار تلفات حوادث کار 

را داشته اند.

یک عضو انجمن فوالد کشور خبرداد:
ذوب آهن و فوالد مبارکه زیان ده 

هستند
یک عضو انجمن فوالد کشــور گفت: اگــر از زاویه 
صنعتى و بــدون مالحظات اجتماعى، سیاســى و 
امنیتى بــه فعالیت هاى کشــور نگاه کنیــم، اکنون 
کارخانه هاى فــوالد مبارکــه و ذوب آهن اصفهان، 
یعنى هر دو واحد درشــت صنعتى کشــور زیان ده 
هستند.شــهرام باقــرى با بیــان اینکــه تحریم ها 
صنعت ما را شکننده کرده اســت، عنوان کرد: ایران 
به لحاظ جغرافیاى سیاســى، کشــورى کم نظیر در 
دنیاست که از شــمال به دریاى خزر و از جنوب به
 آب هاى آزاد، راه دارد.وى ادامــه داد: ما از مواهب 
بسیارى از جمله معادن بى شمار تیتانیوم، فوالد، سنگ 
آهن، مس، فســفات و ... برخوردار بوده و در بحث 
ذخایر نفت و گاز نیز جزو اولین کشــورهاى داراى 
این منابع هســتیم.این فعال اقتصــادى تصریح کرد: 
اگر قرار باشد یک صنعت مطمئن، پایدار و برجسته 
داشته باشیم، باید به ماشین آالت روز دنیا مجهز شویم؛ 
در غیر این صورت، قیمت تمام شده کاال و خدمات 
ما باال مى رود و تولید بــراى کارخانه ها و تولیدکننده 
امن نخواهد بود.این عضو انجمن فوالد کشور ادامه 
داد: تولیدکننده در حالت خوش بینانه در نقطه سر به 
سر کار مى کنند و در اکثر مواقع متضرر مى شوند، کما 
اینکه اکنون دو کارخانه فوالد مبارکه و ذوب آهن عمًال 
زیان ده هستند.وى خاطر نشان کرد: براى رسیدن به حد 
قابل قبول تولید ناخالص ملى، که در شأن کشور است، 
باید کارهاى تولیدى، قوانین و سیستم هاى بانکى را 
مانند بقیه دنیا پیش ببریم و از تجربه کشورهایى که این 
راه را رفته اند، استفاده کنیم تا صنعت کشور پا گرفته و 

بحث اشتغال حل شود.

پاسکارى گرانى لبنیات به کارخانه ها
دبیر انجمــن صنایع لبنــى گفت: کارخانــه ها در 
خصــوص افزایــش قیمــت محصــوالت خود 
مختار هســتند، اما این امر موجب از دســت دادن 
بازار خواهد شــد.رضا باکرى با اشــاره به افزایش 
قیمــت محصــوالت لبنى اظهــار داشــت: اعالم 
تورم 8/9  درصد از ســوى بانک مرکــزى، بیانگر 
این اســت کــه کارخانــه هــاى لبنــى حداکثر 
مى تواننــد 4 تا 5 درصد قیمــت محصوالت خود 
را، افزایش دهنــد که این امــر تأثیــر چندانى در 
افزایش قیمت نــدارد و به همین دلیــل، کارخانه 
ها خــود مــى تواننــد تصمیــم الزم را بگیرند.

وى بــا بیــان اینکــه گرانــى قیمــت از ســوى 
کارخانه ها، موجب از دست رفتن بازار خواهد شد، 
گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم و پایین بودن قدرت 
خرید، هر گونه افزایش قیمت به تصور انجمن، تنها 
موجب از دست دادن بازار فروش خواهد شد.باکرى 
در ادامه یادآور شــد: در حال حاضر با توجه به عدم 
کشش عرضه و تقاضا در بازار، رقابت بسیار شدیدى 
میان کارخانه ها حاکم است و به همین دلیل، امسال 
درخواستى از سوى صنایع لبنى براى افزایش قیمت 
مطرح نیست.دبیر انجمن صنایع لبنى تصریح کرد: 
در واقع برخى کارخانه ها ممکن اســت با توجه به 
افزایش هزینه هاى دســتمزد و حامل هاى انرژى، 
تصمیم به افزایش 4 تا 5 درصدى قیمت را بگیرند، اما 
نباید فراموش کرد که در بازار فعلى، افزایش قیمت 
به صالح نیست؛ چرا که در صورت افزایش قیمت از 
سوى برخى برندها، مصرف کنندگان به سراغ سایر 

برندهاى محصوالت لبنى خواهند رفت.

ویترین

در نشست مشترك مقامات ارشد دادگسترى و اتاق بازرگانى اصفهان عنوان شد

ساسان اکبرزاده

همکارى اصفهان و ژنو  در  بخش کشاورزى و  گردشگرى

ایران به  عنوان یکى از بزرگ ترین 
اقتصادهــاى منطقــه اســت و 
اصفهــان جــزو پرظرفیت ترین 
مناطق این کشور اســت که اخیراً 
سفیر سوئیس نیز توصیه هاى مهمى 

در این رابطه براى ما داشته است

،،

شهردارى چمگردان به استناد مجوزهاى شماره 95/89 و 94/954 شوراى محترم اسالمى شهر چمگردان 
در نظر دارد نسبت به: 

1- اجاره واحد داخلى شماره 5 مجتمع تجارى شهردارى به قیمت پایه ماهیانه 1/050/000 ریال (تجدید مزایده) 
2- اجاره واحد داخلى شــماره 6 مجتمع تجارى شــهردارى به قیمــت پایه ماهیانــه 1/050/000 ریال 

(تجدید مزایده).
3- اجاره کیوسک جنب فیل سفید جهت سفره خانه سنتى به قیمت پایه ماهیانه 2/500/000 ریال. 

4- اجاره کیوسک 125 دستگاه واقع در بلوار پاسداران به قیمت پایه ماهیانه 800/000  ریال اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 95/2/29 جهت دریافت اسناد و آگاهى از شرایط 
مزایده به واحد امور مالى مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 95/2/30 پاکت هاى مزایده را 

تحویل دبیرخانه حراست شهردارى نمایند. 
هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

شماره تماس شهردارى: 52240471 
www.sh- chamgordan.ir :سایت شهردارى چمگردان

 آگهى مزایده عمومى

حسین ناظم الرعایا – شهردار چمگردان

نوبت اول

اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در نظر دارد انجام امور حمل و نقل مربوط به پایش منابع آالینده و 
ایستگاه هاى سنجش آلودگى را در سطح استان اصفهان از طریق مناقصه به شرکت هاى خدماتى واجد صالحیت واگذار 

نمایند. 
- متقاضیان شرکت در این مناقصه مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت 7 روز کارى جهت دریافت اسناد مربوطه 
به امور ادارى اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان واقع در میدان الله ابتداى خیابان پروین اعتصامى مراجعه 

نمایند. 
- مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به دبیرخانه اداره کل حداکثر 17 روز کارى از زمان درج آگهى نوبت دوم مى باشد. 

- زمان بازگشایى پاکات 20 روز کارى از زمان درج آگهى نوبت دوم مى باشد.
- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (معادل 12/000/000 تومان) مى باشد که مى بایست به 
حساب سپرده شماره 2170600208007 نزد بانک ملى اصفهان به نام تمرکز وجوه سپرده واریز و یا در قالب ضمانتنامه 

معتبر بانکى با موضوع شرکت در مناقصه ارائه گردد. 
- ضمناً اسناد مناقصه در پایگاه اطالع رسانى این اداره کل به نشانى www.Isfahan-doe.ir در بخش اطالعیه ها قابل 

دسترسى مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 3665  
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استان
شوراى اسالمى شاهین شهر 

از مجموعه شهردارى حمایت کند
شــهردار شاهین شــهر در دیدار با اعضاى شوراى 
اسالمى این شهر در صحن شــورا به مناسبت نهم 
اردیبهشت سالروز تأسیس شوراها، ضمن تبریک 
اعیاد ماه رجب و سالروز تشکیل شوراهاى اسالمى 
شهرها به اعضاى شوراى شهر، گفت: نهم اردیبهشت 
سالروز رویدادى بزرگ در نظام مقدس جمهورى 
اســالمى ایران بوده که بى تردید این مهم نشــان از 
تعمیق مردم ساالرى دینى در جامعه اسالمى ما دارد.

حسین امیرى با اشــاره به اینکه نهاد شورا شالوده 
آن ریشــه در قرآن و مبانى دین مبین اســالم دارد 
گفت: با تشکیل این نهاد در واقع به فرآیند واگذارى 
امور به مردم، عینیت بخشید و به برکت این اتفاق، 
نقش آفرینى مردم در سرنوشــت خود و جامعه اى 
که در آن زندگى مى کنند، دوچندان گردید.  وى در 
ادامه تصریح کرد: مجموعه شهردارى شاهین شهر 
در راستاى تحقق اهداف شهردارى از هیچ کوششى 
براى خدمتگزارى به شهروندان عزیز شاهین شهرى 
فروگذار ننموده است.  امیرى افزود: امسال نیز قصد 
داریم همانند سال گذشته شــاهد افتتاح پروژه ها 
براســاس بودجه مصوب و متناســب بــا وصول 
درآمدهایمان در چندین مرحله در سطح شهر باشیم. 
وى همچنین از شــوراى اسالمى شــهر که با تمام 
قوا از مجموعه شهردارى و ســازمان هاى وابسته، 
حمایت الزم را داشته است تشکر و قدردانى نمود.  
حجت االسالم والمسلمین مرتضى ملکیان امام جمعه 
شاهین شهر نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مسئله 
شور و مشورت در قرآن کریم به آن سفارش شده، 
جایگاه نهاد مقدس شورا را بسیار ارزشمند عنوان 
کرد.  علیرضا بصیرى فرماندار شهرستان شاهین شهر 
و میمه نیز در این دیدار ضمن تبریک روز شوراهاى 
شهر و روستا، از همراهى و همدلى بین شهردارى 
و شوراى اسالمى شاهین شــهر در مسائل مختلف 
فرهنگى، اجتماعى و... شــهر تقدیر و تشکر نمود. 
رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر نیز دراین دیدار 
ضمن عرض خوشامدگویى و تشکر به حاضرین در 
جلسه گفت: خوشبختانه همدلى و همراهى بین همه 
مسئوالن شهر وجود دارد که این مهم یک نعمت و 
رمز موفقیت در پیشرفت و توسعه شهر مى باشد که 
جا دارد از شهردار پرتالش و سختکوش و همچنین 
مجموعه شــهردارى تشــکر و قدردانــى نماییم.  
على صالحى در ادامه تصریح کرد: شوراى اسالمى 
شــهر شاهین شــهر کمافى الســابق خدمتگزارى 
بیشتر به شهروندان عزیز شــاهین شهر را سرلوحه 
کار خویش قرار داده اســت.  گفتنى است در این 
دیدار معاونین، مدیران عامل سازمان هاى شهردارى 
و برخى از مدیران ارشد شاهین شــهر نیز حضور 

داشتند.

افتتاح نخستین مرکز حفظ مجازى 
قرآن کریم در نصف جهان

اولین مرکز حفظ مجازى اســتانى قــرآن کریم در 
اصفهان، افتتاح و آغاز به کار مى کند. معاون فرهنگى 
و اجتماعــى اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: با تالش و پیگیرى هایى که 
توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
صورت گرفــت، پس از قم کــه داراى مرکز حفظ 
مجازى قرآن کریم در کشور مى باشد، اولین مرکز 
حفظ قرآن کریم اســتانى در مرکز اســتان اصفهان 
و در شــهر گنبدهاى فیروزه اى افتتاح شد. حجت 
االسالم و المسلمین حسن امیرى تصریح کرد: این 
مرکز به منظور فراهم نمودن امکان دسترسى آسان و 
همچنین با رویکرد تقویت زیرساخت هاى فرهنگى 
و قرآنى در راستاى گسترش فرهنگ قرآن کریم در 
بین آحاد جامعه و با هدف تربیــت حافظان قرآن 
کریم راه اندازى شده است. وى افزود: این مرکز در 
جوار مقبره عالمه مجلسى(ره) اصفهان و در جهت 
تبدیل بقاع متبرکه راه اندازى شد. حجت االسالم و 
المسلمین امیرى بیان داشت: افرادى که عالقه مند 
هستند در دوره هاى حفظ قرآن کریم شرکت نمایند، 
مى توانند به صورت مجــازى در دوره حفظ قرآن 

کریم شرکت نماید.

رتبه نخست اصفهان در نظارت بر 
اجراى قوانین بیمه

کارگاه آموزشى حمایت از پایدارى مشاغل و بیمه 
بیکارى دراداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
برگزارگردید.به گزارش اداره کل تأمین اجتماعى 
اســتان اصفهان، دراین کارگاه على اصغردادخواه، 
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان به تعداد 43 
شعبه فعال تأمین اجتماعى فعال درسطح استان اشاره 
کرد و گفت: به دلیل تراکم جمعیت، درکنارشــعب 
فعال، شعبه هاى اقمارى هم نیز دایرنموده ایم. وى 
افزود:64درصد جمعیت یعنى ســه میلیون و300 
هزار نفر از جمعیت اســتان اصفهان تحت پوشش 
سازمان تأمین اجتماعى هستند که دربرنامه اقتصادى 
سازمان، تحول خوبى ایجادشده و مى توانیم اصفهان 
رابه عنوان قطب صنعتى کشور با وضعیت مطلوب 
اشتغال داشــته باشــیم. دادخواه درخصوص بیمه 
بیکارى درســال 94 گفــت: 600 نفرقطع مقررى 
بگیربیمه بیکارى انجام شده که اصفهان داراى رتبه 

اول دربحث نظارت است. 

معلمان، شاگردان ممتاز خدا هستند
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
معلمان، شــاگردان ممتاز خدا هســتند. مدیرکل 
آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: در نظر مقام 
معظم رهبرى، معلم محور حرکت جامعه در مسیر 
درست است و در کالم ایشان، موضوع تعلیم و تعلم 
اهمیت زیادى دارد. محمدحسن قائدیها با تأکید بر 
لزوم وجود ویژگى تدین و دلســوزى نزد معلمان 
تصریح کرد: باوجود همــه نعمت هایى که خدا به 
بشــر اعطا کرده، فقط براى تعلیم بــر بندگان منت 
نهاده شده اســت. به گفته قائدى ها، دنیا مدرسه اى 
بزرگ اســت و خدا نیز معلم این مدرســه است و 
همانطور کــه در کالس و مدرســه، دانش آموزان 
ارزیابى مى شــوند، معلمان نیز دانش آموزان ممتاز 

خدا هستند.

برگزارى کارگاه فن آفرینی براي 
کشورهاي درحال توسعه در اصفهان

کارگاه آموزشــی بیــن المللــی فن آفرینــی براي 
کشــورهاي درحال توسعه، اردیبهشــت امسال در 
اصفهان برگزار می شــود. این کارگاه بین المللی به 
مدت پنج روز از 21 تا 25 اردیبهشت ماه، در اصفهان 
برگزار خواهد شد. این کارگاه از سوي مرکز منطقه 
اي توسعه مراکز رشــد و پارك هاي علم و فناوري 
یونســکو (IRIS) با همکاري مرکز منطقه اي علم، 
فناوري و نوآوري یونسکو در مالزي (ISTIC) برگزار 
می شود. در این کارگاه، شرکت کنندگان با موضوعات 
مختلف فن آفرینی و همچنین مهارت هاي نوآوري 
آشنا خواهند شد. همچنین شرکت کنندگان با آموزش 
مباحث مرتبط با اصول فن آفرینی و تأثیر آن بر اقتصاد، 
پیشرفت فناوري، ایده پردازي، بررسی فرصت هاي 
ســرمایه گذاري، ایجاد الگوي تجارت، برنامه هاي 
تجاري سازي، ســرمایه گذاري و مالکیت فکري و 

قواعد فن آفرینی و نوآوري آشنا مى شوند.

ترکیب بهارســتان مشخص شــد و نامزدهاى مستقل، 
معتدل و اصالح طلب توانســتند اکثریت مجلس دهم را 

از آن خود کنند.
به گزارش خبرآنالین، با انتخابــات روز جمعه، پرونده 
دهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى بسته شده و 
کمتر از یک ماه دیگر صاحبان جدید کرسى هاى بهارستان 
بر صندلى خود تکیه زده و در طى چهار سال آتى مهمترین 
تصمیمات را در مورد سرنوشت کشور اتخاذ خواهد کرد.

نتیجه انتخابات روز جمعه حکایت از آن دارد که مردم، 
پس از انتخابات ریاســت جمهورى سال 92 و روى کار 
آمدن دولت روحانى، رویکرد دولت در مســائل داخلى 
و بین المللى را قبول داشــته و با کنار گذاشتن چهره هاى 
تندرو از خانه ملت، خواهان فراگیرى آرامش و ثبات در 

جامعه هستند. 
اصالح طلبان و حامیان دولت که در هفتم اســفند ماه نیز 
پیروزى قابل مالحظه اى را به دســت آورده بودند، براى 
تکمیل پیروزى خــود دور دوم انتخابات را جدى گرفته 
و با رایزنى با نامزدهاى مستقل راه یافته به دور دوم سعى 
در جذب آنان کردند تا از این طریق بتوانند اکثریت خود 
در مجلس آتى را به تثبیت برسانند.  از این رو از 49 نامزد 
مستقل راه یافته به دور دوم، 14نفر مورد حمایت لیست 
امید و 17 نفر نیز مورد حمایت شوراى ائتالف اصولگرایان 
بودند. مابقى نیز همچنان ترجیح دادند که در دور دوم نیز 

به صورت مستقل در این انتخابات حضور یابند.
طبق آمارهاى منتشــر شده از کرســى هاى مرحله دوم 
انتخابات،  38 کرسى آن به لیست امید، 19 کرسى نصیب 
اصولگرایان و ده کرسى نیز به دست افراد مستقل افتاده 
اســت. هادى طباطبایى نیز به عنوان مشترك دو لیست 
از ایذه و باغملک به مجلس راه یافت. با احتساب نتایج 

دور اول مى توان گفت که در مجموع 122 نفر از لیست 
امید وارد مجلس دهم شــده اند. ســهم اصولگرایان در 
مجلس آینده نیز 84 کرسى است و 82 نفر هم به صورت 
مستقل وارد شده اند. در این انتخابات دو نفر در مجموع 
به صورت نامزد مشترك اصالح طلبان و اصولگرایان وارد 

مجلس شده اند.
از نکات حائز اهمیت در این دوره مجلس راه یافتن تعداد 
باالى زنان نسبت به ادوار گذشته است. در مرحله اول با 
احتســاب مینو خالقى 15 نفر وارد مجلس شده  اند و در 

مرحله دوم نیز چهار زن دیگر به مجلس راه یافتند.

  منتخبین اصفهان در 2 حوزه
در همین حال در حوزه انتخابیه استان اصفهان، نامزدهاى 

لیست امید توانستند حائز اکثریت آراء شده و نامزدهاى 
اصولگرا را پشت ســر بگذارند. بنابر این گزارش  سمیه 
محمودي با کســب حداکثر آراء به عنوان منتخب حوزه 
انتخابیه شهرضا و دهاقان در دهمین دوره مجلس شوراي 
اسالمی اعالم شــد.وى با 28 هزار و 905 رأي به عنوان 
منتخب این حوزه انتخابیه حائز بییشــترین آراء شــد.  
محمدرضا آقایی دیگر نامزد این حوزه انتخابیه 21 هزار و 
588 رأي را به خود اختصاص داد.  فرمانداري شهرستان 
شهرضا، تعداد واجدین شرایط حوزه انتخابیه شهرضا و 
دهاقان را 130 هزار و 536 نفــر و جمع آراء مرحله دوم 
دهمین دوره انتخابات مجلس شــوراي اسالمی در این 
حوزه انتخابیه را 50 هزار و 493 رأي اعالم کرد.  در سمیرم 
هم اصغر سلیمی با کسب اکثریت آراء به عنوان نماینده 

منتخب سمیرم در مجلس دهم اعالم شد. سلیمی 16 هزار 
و 357 رأي و بهروز جعفري 12 هزار و 380 رأي در این 

مرحله از انتخابات کسب کرد.

  دور دوم انتخابات در کمال صحت و امنیت 
برگزار شد

معاون اجتماعى نیروى انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه 
انتخابات در دو حوزه شهرضا و سمیرم در کمال صحت و 
امنیت برگزار شد،گفت: طرح امنیت انتخابات دو حوزه 
مذکور با هماهنگى دستگاه هاى اجرایى مربوطه اجرا شد.
جهانگیر کریمى در گفتگو با فارس با اشاره به برگزارى 
دور دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
اظهار داشت: دو حوزه شهرضا و سمیرم، تنها حوزه هایى 
در اســتان اصفهان بودند که مردم براى بار دوم در آنجا 
به پاى صندوق رأى رفتند تــا پرونده انتخابات این دوره 
مجلس بسته شود. وى با بیان اینکه انتخابات در دو حوزه 
مذکور در کمال صحت و امنیت برگزار شد، افزود: طرح 
امنیت انتخابات دو حوزه شهرضا و سمیرم با هماهنگى 

دستگاه هاى اجرایى مربوطه اجرا شد.
معاون فرهنگى- انتظامى اســتان اصفهــان ادامه داد: با 
استقرار کامل نیروهاى پلیس تا آخرین لحظه رأى گیرى و 

پس از آن، هیچ مورد امنیتى گزارش نشد.
وى با اشاره به استقبال خوب مردم از انتخابات بیان داشت: 
تمدید مهلت رأى گیرى نشــان از استقبال مردم داشته و 
تمامى رأى دهندگان توانســتند رأى خود را به صندوق 

بیندازند.
کریمى در پایان تأکید کرد: چه در زمان رأى گیرى و چه 
بعد از آن از شــادى هواداران، هیچ گونه حاشیه و مورد 

امنیتى وجود نداشته است.

نتایج انتخابات روز جمعه نشان مى دهد

پیروزى لیست امید در شهرضا و سمیرم

بلدیه خبر

شهردار اصفهان با بیان اینکه گفتمان جدیدى را 
با حمایت مردم اصفهان شروع کرده ایم، گفت: 

فرهنگ و تمدن اصفهان نیاز به واکاوى دارد.
مهدى جمالى نــژاد در مقبره خواجه 
نظام الملک ضمــن تبریک اعیاد 
رجب و شــعبان اظهار داشت: 
همواره مأموریت شهردارى ها 

اجراى وظایف یک دستگاه خدماتى و فعالیتى نظیر آسفالت و توسعه معابر و 
ساخت وساز بوده است.

وى افزود: در سال هاى اخیر در حوزه شهردارى جهشى ایجاد شد و شهردارى 
اصفهان در حوزه هاى اجتماعى نیز حضور پیدا کرد که کارى بسیار ارزشمند 
است. شهردار اصفهان ادامه داد: این شهردارى به مدد پشتیبانى و حمایت مردم 

اصفهان یک گفتمان جدید را شروع کرده و قرار است آن را ادامه دهد.
وى افزود: به گذشته اصفهان که نگاه کنیم مى بینیم که فرهنگ و تمدن این استان 

نیاز به واکاوى دارد و رویکرد جدیدى را باید پیش گرفت.
جمالى نژاد با بیان اینکه شهر اصفهان در عرصه صنایع دستى ثبت جهانى شده 
است، گفت: اصفهان به یک شهر خالق تبدیل شده که بسیار ارزشمند بوده و 

زمینه اى براى رقابت در عرصه جهانى است.
وى در پایان گفت: هر هفته تجلیل از هنرمندان، فرهیختگان و معلمان شهر 
اصفهان داریم و در عین حال از کارهــاى دیگر خود که مربوط به خدمات و 

عمران است، غافل نمانده ایم.

فرهنگ اصفهان نیاز به واکاوى دارد

انفجار تانکر حمل سوخت
تانکر خالــى حمل ســوخت در اصفهــان، هنگام 
جوشــکارى دچار حریق و انفجار شد و یک کشته 
برجاى گذاشــت.  مدیــر روابط عمومى ســازمان 
آتش نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان 
به ایرنا گفــت: این حادثه حدود ســاعت 20 جمعه 
شب هنگام جوشکارى یک دســتگاه تانکر رخ داد 
وبه مرگ جوشکار که مردى 51 ســاله بود انجامید. 
انفجار توأم با حریــق این تانکر حمل ســوخت به 
سامانه 125 اعالم شــد که بالفاصله اکیپ عملیاتى 
ایستگاه شــماره 22 به محل اعزام شدند. کارشناسان 
حریق حاضــر در صحنه علت ایــن حادثه را تجمع 
گاز بنزین داخــل تانکر و جرقه زدن بــه دلیل انجام 
جوشکارى توسط جوشــکار متوفى و سپس انفجار 

بیان کردند.

26 مصدوم در واژگونى اتوبوس
واژگونى یــک دســتگاه اتوبوس حامل مســافران 
مشــهد به اصفهان در جاده چوپانان به نایین اســتان 
اصفهان 26 مصدوم بر جاى گذاشت. واژگونى اتوبوس  
در جاده چوپانان اســتان اصفهان 26 مصدوم بر جاى 
گذاشت رئیس اورژانس شهرســتان نایین گفت: این 
حادثه حدود ساعت 5 بامداد شنبه رخ داد. رضا عباسى 
افزود: تمامى مصدومان این حادثه به وســیله هشت 
دستگاه آمبوالنس به بیمارستان منتقل شدند. علت حادثه 

از سوى کارشناسان در دست بررسى است.

حوادث
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«َمدَرس ابن سینا» 
دانشکده پزشکى 1000 ساله است

رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک ایران گفت: «مدرس ابن سینا» تنها 
مکانى است که از هزار سال پیش در زمینه پزشکى باقى مانده است.

على اکبر والیتى در برنامه «اینجا اصفهان» اظهارداشت: این مکان، محل 
تدریس ابن سیناست که با همت مردم و مسئولین در حال احیا و بازسازى 
است و در دنیا هیچ دانشگاه پزشکى نیست که بیش از هزار سال قدمت 

داشته باشد.
 وى با بیان اینکه مورخین معتقدند اصفهان محل کار شیخ الرئیس ابن 
سینا بوده است افزود: جدى ترین، جامع ترین و معتبرترین کتاب تاریخ 
پزشکى و فلسفى جهان توسط ابن ســینا در این شهر نوشته شده که در 

مدرس ابن سینا تدریس مى شده است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ایران با اشاره به اینکه در شعر سرایى 
پنج سبک وجود دارد، گفت: سه سبک خراسانى، عراقى و هندى تعلق 
به کمال الدین اسماعیل، جمال الدین عبدالرزاق و صائب تبریزى دارد و 
در حوزه فلسفه به جز ابن سینا، میرداماد، میرفندرسکى و شیخ بهایى در 

این شهر بودند که اینها خاتم الفالسفه نام گرفته اند.
والیتى بیان کرد: یکى دیگر از مکان هاى تاریخى و باارزش شهر اصفهان 
خانه سلجوقى است که در سال هاى 455 الى 485 هجرى- قمرى در 
زمان حکومت آلب ارســالن ســلجوقى و آغاز صدارت خواجه نظام 
الملک طوسى برپا بوده و ایران در این 30 سال قوى ترین حکومت بود.

وى تصریح کرد: در زمان صدارت مدبرانه خواجه نظام الملک طوسى 
محدوده ایران از چین تا حلب در کنار دریاى مدیترانه بوده است که ما 
باید تالش کنیم دوره ســلجوقى را بازنمایى کنیم که این دوره تاریخى 

یکى از باشکوه ترین دوره هاى شکوه تمدن ایران است.

قول و قرار گذاشته اند صحبت نکنیم    
استاندار اصفهان گفت: موضوع منتخب سوم اصفهان امروز سوژه دانشکده هاى 
حقوق کشور شده است و حقوقدانان کشورى روى این مطلب به شدت در حال 

کار هستند و استاندارى و وزارت کشور این موضوع را رها نکرده اند.
به گزارش ایسنا، رسول زرگر پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات 
در دوره اول در اصفهان،  هم از سالمت و هم از امنیت کامل برخوردار بود و 18 
نفر در این دور از استان اصفهان انتخاب شدند که براى 17 نفر اعتبارنامه صادر 

و براى منتخب سوم اصفهان نیز اعتبارنامه اى صادر نشد.
استاندار اصفهان افزود: از 177 هزار واجد شرایط در دو حوزه انتخابیه شهرضا و 
دهاقان و سمیرم 130 هزار نفر در حوزه انتخابیه شهرضا و دهقان و 46 هزار نفر 
در سمیرم واجد شرایط بوده اند که درمجموع 132 صندوق رأى در شهرضا و 
دهاقان و 63 صندوق رأى براى سمیرم در نظر گرفته شده بود که از این تعداد 81 
هزار و 140 نفر درمجموع در این دو حوزه انتخابیه در انتخابات شرکت کرده اند.
زرگر پور با اشاره به اینکه میزان مشارکت در سمیرم 63 درصد و در شهرضا و 
دهاقان 40 درصد بوده است، گفت: سمیه محمودى از حوزه انتخابیه شهرضا 

و دهاقان و اصغر سلیمى از حوزه انتخابیه سمیرم حائز اکثریت آراء شدند.
وى اضافه کرد: پرونده انتخابات در اســتان اصفهان بسته شده و منتظر اعالم 
صحت دو حوزه انتخابیه مى مانیم و فقط انتخابات شهرستان اصفهان مى ماند که  

درباره آن  پیگیرى هاى حقوقى به شدت در حال انجام است.
استاندار اصفهان ادامه داد: انتخابات در دو حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان و 
سمیرم به گونه اى بوده است که بین نفرات انتخاب شده و نفرات بعدى فاصله 

معنادارى وجود دارد و قاعدتاً نباید مشکل خاصى وجود داشته باشد.
زرگر پور به موضوع مینو خالقى، منتخب مردم اصفهان اشاره کرد و گفت: اینکه 
گفته مى شود چرا در استان اصفهان موضعگیرى نمى شود به این دلیل است که 
این موضوع به یک موضوع ملى تبدیل شده و در سطح ملى نیز پیگیرى مى شود 
و طبق قول و قرارها ما کًال هیچ صحبتى نباید بکنیم و صحبت ها باید از طرف 

قائم مقام وزیر کشور انجام شود.
وى با اشاره به ابالغیه مجدد شوراى نگهبان از ابطال آراء منتخب سوم اصفهان 
خبر داد و اظهار داشت: ما هنوز امید داریم که موضوع منتخب سوم اصفهان 
به گونه اى حل شود که کمترین هزینه اجتماعى را داشته و هزینه هایى که تاکنون 
انجام شده برگردد. استاندار اصفهان به موضوع رد صالحیت اشاره کرد و گفت: 
ماده 52 از فصل سه قانون اساسى کامًال به موضوع رد صالحیت اشاره کرده و 
مى گوید که بعد از 20 روز شوراى نگهبان باید نظر قطعى خود را صادر کند و 
در این ماده  قانونى، دو کلمه نهایى و قطعى اشاره شده است پس در واقع منتخب 
سوم اصفهان ازنظر شوراى نگهبان داراى صالحیت بوده و در خصوص ابطال 

نیز این کلمه نیازمند شفافیت سازى بسیارى بیشترى است.
زرگر پور با فرض خارج شدن نفر سوم از گردونه انتخابات، ادامه داد: نفر ششم 
26 درصد آراء را کسب کرد وباید قاعدتاً ایشان به مرحله بعد برود. البته وزارت 
و وزیر کشور مجدانه پیگیرى مى کنند و هر دو مطلب را یعنى ابتدا منتخب سوم 
اصفهان و مشــکالت آن را و در کنار آن حضور نفر ششم اصفهان را همزمان 
پیگیرى کرده اند و مى کنند تا هم از هزینه اجتماعى که متحمل شدیم جلوگیرى 

و هم ازنظر هزینه مالى در سال آینده بکاهد.
وى به صحبت هاى رئیس جمهورى اشــاره کرد و گفت: کسى که رأى مردم 
را آورده است ،بایستى توسط نمایندگان مردم تعیین تکلیف شود و امیدوارم 
انتخاباتى که براى مردم اصفهان شیرین بود، با تصمیمات مناسب شیرین تر شود.
اســتاندار اصفهان بابیان اینکه موضوع منتخب ســوم اصفهان امروز سوژه 
دانشکده هاى حقوق کشور شده است و حقوقدانان کشورى روى این مطلب 
به شدت در حال کار هستند و استاندارى و وزارت کشور این موضوع را رها 
نکرده اند، افزود: در دوره گذشته نیز در حوزه انتخابیه سمیرم مشکلى وجود 
داشته که آراء نفر اول ابطال و نفر دوم و سوم طى انتخابات دوره دوم  که انجام 

شد به مجلس راه یافت.

شهردارى اردستان در راســتاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایى وزارت محترم کشور و به 
استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده و مناقصه عمومى 
و با بیشترین و بهترین پیشنهاد، بدون تعدیل و مابه تفاوت به پیمانکار واجد شرایط و داراى سابقه کار که در 
زمینه هاى مذکور از تجربه الزم برخوردارند واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت 
ادارى سه شنبه مورخ 95/02/21 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده و مناقصه به شهردارى اردستان 
مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادها مختار است. 
1) مناقصه عملیات زیرسازى، آسفالت و جدولگذارى معابر سطح شهر اردستان با اعتبار اولیه 2/500/000/000 

ریال مرحله دوم. 
2) مناقصه اجراى زیرسازى، باند کندرو شرق جاده کمربندى از ســمت نائین با اعتبار 1/500/000/000 ریال 

مرحله اول. 
3) مزایده بهره بردارى از جایگاه سوخت CNG شهردارى در شهر اردستان مرحله دوم. 

4) مزایده نصب، بهره بردارى و نگهداشت فضاى تبلیغاتى شناسایى شده در سطح شهر اردستان مرحله دوم. 

آگهى مزایده و مناقصه مرحله اول و دوم  نوبت اول

سید محمدهادى موسوى- شهردار اردستان 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد تعدادى از پروژه هاى عمرانى 
خود را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 95/02/20 جهت دریافت مدارك و شرایط 
مناقصه به سایت (www.Esfahansport.ir) یا به امور قراردادهاى اداره کل 
ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود 
را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12/00 ظهر روز پنج شنبه مورخ 95/02/30 
به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم، 
بعد از پل غدیر تحویل و رســید دریافت دارند ضمنًا زمان بازگشایى پاکتهاى 
متقاضیان مورخ 95/3/3 رأس ســاعت 9/00 صبح در محل اداره کل مى باشد 
همچنین پیمانکاران موظف هستند قبل از تکمیل اسناد مناقصه از محل و موقعیت 

پروژه بازدید به عمل آورند. 

آگهى مناقصه عمومى  نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

جمهورى اسالمى ایران
وزارت ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تســلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پرونــده  کالســه   139460302018007054 شــماره  راي  بــر  برا
139460302018007054 خانــم زهــره صابرى فرزند شــکرا... به شــماره 
شناسنامه 70 صادره از اصفهان نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
114,06 متر مربع احداثى بر روى قســمتى از پالك 2544 فرعى از 445 اصلى 
واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1395/1/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/2/12 م الف:37/67 

حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان برخوار/1/400
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تســلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پرونــده  کالســه   139460302018005880 شــماره  راي  بــر  برا
1391114402035002959  آقاي على کریمى دلیگانى فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 58 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147,4 
مترمربع احداثى بر روى قســمتى از پالك 47 اصلى واقــع در خورزوق بخش 
16 ثبت اصفهان خریدارى بطور مع الواســطه از آقاى على فرنگى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1395/01/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/12 م الف:37/61 

حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان برخوار/1/406
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تســلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پرونــده  کالســه   139460302018007048 شــماره  راي  بــر  برا
1392114402018000169 آقــاي حســین على پــور فرزنــد حســن 
به شــماره شناســنامه 16 صادره از اردستان نســبت به ششــدانگ یک باب 
خانــه بــه مســاحت 357/94 مترمربــع احداثــى بــر روى قســمتى از 
پالك 43 اصلــى واقع در خــورزوق بخش 16 ثبــت اصفهان خریــدارى از 
مالک رســمى آقــاى خســرو محمدتقــى نــژاد اصفهانــى. تاریخ انتشــار 
 1395 /2 نتشــار نوبــت دوم: 12/ 1395 تاریــخ ا /1 نوبــت اول: 28/
م الــف: 37/66 حبیبــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان 

برخوار/1/413
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تســلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پرونــده  کالســه   139460302018007061 شــماره  راي  بــر  برا
1391114402018001093 آقاي رضا فرزانى فرزند امیرعلى به شماره شناسنامه 
778 صادره از هشترود نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 82,88 
مترمربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 28 اصلى واقع در شهرك ولیعصر بخش 
16 ثبت اصفهان خریدارى بطور مع الواســطه از آقاى مسیب سعیدى خرزوقى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1395/1/28 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1395/2/12 
م الــف:37/62 حبیبــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان 

برخوار/1/414
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تســلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پرونــده  کالســه   139460302018006836 شــماره  راي  بــر  برا
للهى اســدآبادى  139460302018006836 آقــاى مهرعلــى اســدا
فرزنــد نصــرا... بــه شــماره شناســنامه 5 صــادره از شــهرکرد نســبت 
به ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 120 مترمربــع احداثى بر 
روى قســمتى از پالك 28 اصلــى واقع در شــهرك ولیعصر بخــش 16 ثبت 
اصفهــان خریــدارى بطــور مع الواســطه از آقاى حســن کوچکــى. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1395/1/28 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1395/2/12 
م الــف: 37/71 حبیبــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان 

برخوار/1/417
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان که در 
اجراى ماده 1 قانون و مــاده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 
3 قانون در دو نوبــت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلى 
آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در 
شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم 

قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا 
معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.  
راي شماره 139560302019000018- 1395/01/21- آقاي مرتضى عبدا...

زاده دهاقانى فرزند حسین ششــدانگ یکباب خانه مجزى شده از پالك شماره 
121/887 واقــع در ابنیه دهاقان به مســاحت 224/30 مترمربــع انتقال عادى 
مع الواســطه از طرف عبدا... مقصودى (مالک رســمى). تاریخ انتشــار نوبت 
اول: شــنبه 1395/01/28 تاریخ انتشــار نوبت دوم: یک شــنبه 1395/02/12 

م الف: 11  آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/1/513
مزایده

با  توجه به اینکه اجراى احکام شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى خمینى شهر در 
پرونده کالســه 940088/ اجرا له محمد مهدى بابائى فرزند عبدالمحمد و علیه 
آقاى على سعیدى فرزند محمدعلى به خواسته مطالبه مبلغ 555/391/795 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه در نظر دارد یک واحد 
آپارتمان به نام خانم فاطمه مسعودى فر به شماره ثبتى 3793 فرعى از بلوك 3236  
از 170  اصلى بخش 14 ثبت اصفهان واقع در خمینى شــهر منظریه- بلوار شهید 
موذنى- ابتداى خیابان گلکار غربى- مجتمع زیتــون 20- طبقه چهارم- واحد 
13- کدپستى 8419174376 داراى اعیانى مفید به مساحت 57/70 مترمربع که 
بر روى عرصه مشاعى با سطح اشغال 256 مترمربع عرصه ساخته شده با اسکلت 
بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك داراى کف موزائیک و موکت و بدنه داخلى مولتى 
کالر و پنجره فلزى و دربهاى داخلى چوبى با چهارچوب فلزى و درب حمام و 
سرویس بهداشتى آلومینیومى و آشــپزخانه داراى کف سرامیک و بدنه کاشى و 
کابینت فلزى و داراى انشعابات برق مســتقل و گاز و آب و فاضالب مشترك با 
قیمت پایه کارشناسى به مبلغ 450/000/000 ریال را از طریق مزایده به فروش 
برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ 1395/02/30 ســاعت 9:00 صبح در محل 
اجراى احکام شعبه پنجم حقوقى خمینى شهر واقع خمینى شهر بلوار پاسداران 
روبروى بسیج خواهران مجتمع قضائى شــماره یک طبقه سوم برگزار مى گردد 
و خریداران مى توانند 5 روز قبل از مزایده از مورد مزایده که به نشانى فوق الذکر 
مى باشد بازدید نمایند. خریدار کسى مى باشد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
و خریدار باید 10٪ قیمت پیشنهادى را فی المجلس و مابقى را ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستري واریز نماید در غیر این صورت 
10٪ اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 
185 حیدرى مدیر اجراي احکام شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقی دادگسترى 

خمینى شهر/1/1026
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تســلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پرونــده  کالســه   139460302018007156 شــماره  راي  بــر  برا
1393114402018000456 خانم زینب محبى زریــن دره فرزند حجت ا... به 
شــماره شناســنامه 54 صادره از لردگان نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 143/57 مترمربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 211 فرعى از 114 
اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1395/2/12 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1395/2/27 

م الف: 37/173 حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار/2/179
احضار

پرونــده:  شــماره   9510463624700002 درخواســت:  شــماره 
9409983624700493  شــماره بایگانی شــعبه: 940526 نظر بــه اینکه در 
پرونده کالســه 940526 بازپرســی متهم آقاي جعفر رحیمى فرزند شــفیع به 
اتهام جعل امضا در چک و کالهبردارى به مبلــغ 525/000/000 ریال از طرف 
این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین 
وسیله در اجراي ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفري مراتب به ایشان ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه اول بازپرسی دادسراي عمومی و 
انقالب اردســتان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از موعد مقرر اقــدام قانونی معمول خواهد شــد. م الف: 20 

شعبه اول بازپرسی دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اردستان/2/187
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103623100594 شماره پرونده: 9509983623100064 
شــماره بایگانی شــعبه: 950073 خواهان ســعید زاقلى تجره دادخواستی به 
طرفیت خواندگان محترم پاکدین و عباس پاکدین و فاطمه پاکدین به خواســته 
دستور فروش ملک مشاع و مطالبه خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اردســتان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی 
(حقوقی) دادگســترى شهرستان اردستان واقع در اردســتان ارجاع و به کالسه 
9509983623100064 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/3/31 و ساعت 
11:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم 
را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف: 24 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگسترى شهرستان اردستان/2/188
حصر وراثت

آقاي اکبر داور داورانى داراي شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 
35/95  ش/1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان عباس داورى داورانى بشناسنامه 5 در تاریخ 85/6/4 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
4 پســر و 3 دختر و 1 همســر دائمى که عبارتند از: 1- مهدى داورى به شماره 
شناسنامه 1180024631 متولد 69/12/7 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 2- 
اکبر داورى داورانى به شماره شناسنامه 5 متولد 60/9/1 صادره از اردستان (فرزند 
متوفى) 3- رضا داورى داورانى به شماره شناســنامه 1 متولد 59/5/1 صادره از 
اردستان (فرزند متوفى) 4- حســین داورى داورانى به شماره شناسنامه 2 متولد 
56/1/6 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 5- صدیقه داورى داورانى به شماره 
شناسنامه 12 متولد 51/9/8 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 6- فروغ داورى 
داورانى به شماره شناســنامه 3 متولد 54/1/6 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 
7- مریم داورى داورانى به شماره شناســنامه 1180000447 متولد 67/12/19 
صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 8- کفایت نژاد کریم به شــماره شناسنامه 
115 متولد 33/6/5 صادره از اردســتان (همســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اردستان/2/189
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تســلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پرونــده  کالســه   139460302018007126 شــماره  راي  بــر  برا
1391114402018002243 خانم فرخنده حسن بیگى فرزند على اکبر به شماره 
شناسنامه 3489 صادره از خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه قدیمى به 
مســاحت 468/34 مترمربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 211 فرعى از 114 
اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى بطور مع الواســطه از 
خانم فاطمه فروهر خرزوقى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/2/12 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1395/2/27 م الف: 37/178 حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

برخوار/2/191

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تسلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
برابر راي شــماره 139460302018007304 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى 
آقاى على ناظم دلیگانى فرزند حســین بشماره شناســنامه 60 صادره از دلیگان 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 170/25 مترمربع احاثى بر روى 
قسمتى از پالك 47  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 
بطور مع الواسطه از آقاى حسین ناظم. تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/2/12 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1395/2/27 م الف: 37/182 حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك برخوار/2/192
حصر وراثت

آقاى محمد یاراحمدى فرزند مرتضى داراي شماره شناسنامه 1220067296 به 
شرح دادخواست به کالسه 145/95 حل2 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى یاراحمدى فرزند عزیزا... 
به شماره شناسنامه 163 در تاریخ 94/12/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد یاراحمدى فرزند مرتضى 
1220067296- صادره از خوانســار 2- کبرى خانم شفعتى فرزند غالمحسین 
ش.ش 76- صادره از خوانسار 3- همدم افشین پور فرزند مهدى ش.ش 191- 
صادره از خوانسار متوفى ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی به شورا 
تحویل دارد، بدیهى اســت با انقضاى مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر 
خواهد شــد. م الف: 42 بهارلویى رئیس شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان خوانسار/2/201
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابرآراي شــماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادي تسلیمی تصرفات مفروزي ومالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
پرونــده  کالســه   139460302018007284 شــماره  راي  بــر  برا
1393114402018000421 خانم شــوکت محمدى خرزوقى فرزند حســن 
به شماره شناسنامه 25 صادره از خورزوق نســبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 123/93 مترمربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 195/1 فرعى از 
114 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى 
خانم مرضیه زمانى کتایونچه. تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/2/12 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1395/2/27 م الف: 37/179 حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

برخوار/2/202
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 1395/13/215407- 95/2/7 چون تحدید حدود ششدانگ  قطعه زمین 
پالك شــماره 6/984 واقع در گوگد بخش 4 ثبت گلپایگان به نام خانم عشرت 
کاظمى فرزند محمدعلى و ســایر شــرکاء در جریان ثبت می باشد که تاکنون 
تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود پالك فوق در روز یک  شنبه 1395/3/9 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطیلی ناگهانی 
تحدید حدود در روز بعــد از تعطیلی انجام مى گردد لذا بــه موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز اعتراض پذیرفته خواهد شد 
ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 
(موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) می بایستی توسط معترض ظرف مدت مقرر 
از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضایی صــورت گیرد. م الــف: 57 ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان گلپایگان/2/223
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 1395/13/215395- 95/2/7 چون تحدید حدود ششدانگ  قطعه زمین 
پالك شماره 1821 واقع در گلپایگان بخش یک ثبت گلپایگان به نام خانم عذرا 
محسنى فرزند مرتضى بهرامى و سایر شرکاء در جریان ثبت می باشد که تاکنون 
تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود پالك فوق در روز چهار شنبه 1395/3/5 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطیلی ناگهانی 
تحدید حدود در روز بعــد از تعطیلی انجام مى گردد لذا بــه موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز اعتراض پذیرفته خواهد شد 
ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 
(موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) می بایستی توسط معترض ظرف مدت مقرر 
از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضایی صــورت گیرد. م الــف: 55 ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان گلپایگان/2/226
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 1395/13/215387- 95/2/7 چون تحدید حدود ششدانگ  قطعه زمین 
پالك شماره 4604 واقع در گلپایگان بخش یک ثبت گلپایگان به نام آقاى کورش 
مهاجرى فرزند محمدرضا و ســایر شــرکاء در جریان ثبت می باشد که تاکنون 
تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود پالك فوق در روز چهار شنبه 1395/3/5 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطیلی ناگهانی 
تحدید حدود در روز بعــد از تعطیلی انجام مى گردد لذا بــه موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز اعتراض پذیرفته خواهد شد 
ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 
(موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) می بایستی توسط معترض ظرف مدت مقرر 
از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضایی صــورت گیرد. م الــف: 54 ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان گلپایگان/2/227
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان که در 
اجراي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی می شــود تا شخص یا اشخاصی که به آراء 
مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در محل تا دوماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رســید اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است در اینصورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود . صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأى شماره 139460302019001401 مورخ 21/ 10 /1394 هیئت- آقاى 

حمزه على احسانى فرزند امیر قلى یک حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 519250 متر مربع پالك شماره 4 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اراضى احمد آباد بخش ثبتى دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف 

رجبعلى صادقیان ( مالک رسمى)
2- رأى شماره 139460302019001402 مورخ 21/ 10 /1394 هیئت- آقاى 
حمزه على احسانى فرزند امیر قلى یک حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 285000 متر مربع پالك شماره 8 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اراضى احمد آباد بخش ثبتى دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف 

رجبعلى صادقیان ( مالک رسمى)
3- رأى شــماره 139460302019001488 مورخ 4/ 11 /1394 هیئت- آقاى 
ماشاء اله رمضانیان فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210 متر مربع 

مجزى شده از پالك 76 فرعى از 125 اصلى واقع در اراضى ارباب دهاقان
4- رأى شــماره 139460302019001490 مورخ 4/ 11 /1394 هیئت- آقاى 
محمود رضا احسانى فرزند بهرام 7,5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 107000 متر مربع پالك شماره 4 فرعى از 185 اصلى 
واقع در اراضى سنجدى دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف ورثه جواد 

یوسفى و حیرات على ورپشتى ( مالکین رسمى)
5- رأى شــماره 139460302019001492 مورخ 5/ 11 /1394 هیئت- آقاى 
محمود رضا احسانى فرزند بهرام 7,5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 40000 متر مربع پالك شماره 3 فرعى از 185 اصلى 
واقع در اراضى سنجدى دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف ورثه جواد 

یوسفى و حیرات على ورپشتى ( مالکین رسمى)
6- رأى شــماره 139460302019001494 مورخ 5/ 11 /1394 هیئت- آقاى 
محمود رضا احسانى فرزند بهرام 7,5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 159000 متر مربع پالك شماره 185 اصلى باقیمانده 
واقع در اراضى سنجدى دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف ورثه جواد 

یوسفى و حیرات على ورپشتى ( مالکین رسمى)
7- رأى شماره 139460302019001575 مورخ 19/ 11 /1394 هیئت- آقاى 
سیف اله احمدیان دهاقانى فرزند حاجى بابا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146,20 متر مربع مجزى شــده از پالك 907 فرعى از 121 اصلى واقع در ابنیه 
دهاقان انتقال عادى از طرف غالمرضا شاه حســینى و فاطمه السادات تقوى ( 

مالکین رسمى)
8- رأى شماره 139460302019001578 مورخ 19/ 11 /1394 هیئت- آقاى 
جواد محسنى فرزند حســین تمامت دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 112,60 متر مربع مجزى شــده از پالکهاى 771 و 923 فرعى از 125 

اصلى واقع در ارباب دهاقان 
9- رأى شماره 139460302019001579 مورخ 19/ 11 /1394 هیئت- خانم 
زهرا رضایى فرزند اســد اله تمامت چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
مجزى شده از پالکهاى 771 و 923 فرعى از 125 اصلى واقع در ارباب دهاقان 

به مساحت 112,60 متر مربع
10- رأى شماره 139460302019001640 مورخ 02/ 12 /1394 هیئت- آقاى 
حیدر مختاریان فرزند حسین تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 1663 متر مربع پالك شماره 188 فرعى از 123 اصلى واقع 
در اراضى خلف جمبد دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف حاجى محمد 

حسن دایى فرزند دایى جواد ( مالک رسمى)
11- رأى شماره 139460302019001641 مورخ 02/ 12 /1394 هیئت- آقاى 
رسول افشارى ابولکرلو فرزند فریبرز ششدانگ یکدرب باغ مشجر به مساحت 

10000 متر مربع واقع در اراضى آستانه بودجان 140,1 اصلى 
12- رأى شماره 139460302019001681 مورخ 09/ 12 /1394 هیئت- آقاى 
على افشــارى ابوالکرلو فرزند یزدانبخــش تمامت یک دانگ و نیم مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,6 متر مربع مجزى شده از پالك 37 فرعى 
از 130 اصلى واقع در نجف آباد دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف اسد 

اله حجازى ( مالک رسمى)
13- رأى شماره 139460302019001682 مورخ 09/ 12 /1394 هیئت- خانم 
فاطمه افشــارى ابوالکرلو فرزند یزدانبخش تمامت یک دانگ و نیم مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,6 متر مربع مجزى شده از پالك 37 فرعى 
از 130 اصلى واقع در نجف آباد دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف اسد 

اله حجازى ( مالک رسمى)
14- رأى شماره 139460302019001683 مورخ 09/ 12 /1394 هیئت- آقاى 
ابراهیم افشارى ابوالکرلو فرزند یزدانبخش تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 213,6 متر مربع مجزى شــده از پــالك 37 فرعى از 
130 اصلى واقع در نجف آباد دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف اسد اله 

حجازى ( مالک رسمى)
15- رأى شماره 139460302019001698 مورخ 16/ 12 /1394 هیئت- خانم 
مریم اســماعیلیان دهاقانى فرزند محمد کاظم تمامت یک دانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,8 متر مربع مجزى شده از پالك 36 فرعى 

از 130 اصلى واقع در نجف آباد دهاقان 
16- رأى شماره 139460302019001699 مورخ 16/ 12 /1394 هیئت- آقاى 
احمد رضا اسماعیلیان دهاقانى فرزند نعمت اله تمامت چهار دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 153,8 متر مربع مجزى شده از پالك 36 

فرعى از 130 اصلى واقع در نجف آباد دهاقان 
17- رأى شماره 139560302019000033 مورخ 30/ 01 /1395 هیئت-  آقاى 
محمد رضا زمانى فرزند یداله ششــدانگ  یکبــاب گاودارى و زمین متصله به 
مساحت 10000 متر مربع مجزى شده از پالك شماره  503 فرعى از 339 اصلى  

واقع در  روستاى على آباد جمبزه مزرعه همت اباد
18- رأى شماره 139560302019000034 مورخ 30/ 01 /1395 هیئت- آقاى 
على صادقى فرزند فضل اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142,5 متر مربع 
مجزى شــده از پالك 575 فرعى از 138 واقع در اراضى غلغله عطا آباد انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف کربالئى قاسم بخشنده ( مالک رسمى)
تاریخ انتشــار نوبــت اول: یکشــنبه 1395/02/12 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
دوشــنبه 1395/02/27 م الف: 95/40 آقاســى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

دهاقان/2/231
اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالســه 118/95  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 
شهرســتان لنجان حســب مفاد دادنامــه شــماره 935- 94/10/23 صادره از 
شــعبه یک حقوقى محکوم علیه علیرضــا خانى محکوم بــه پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصد و پنجاه هــزار ریال بابت هزینه 
دادرســى و پرداخت خســارت تاخیر اداى دین وفق شــاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریــخ 94/6/25 لغایت زمــان پرداخت در 
حق محکوم له صــادق زمانى بختیاروند گردیده اســت و حســب محتویات 
پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت 
آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نســبت به 
اجراء مفاد حکم اقدام نمایــد واال وفق مقررات اقدام مى گــردد. م الف: 124  

اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/2/232
مزایده

پرونــده:  شــماره   9510463759100003 درخواســت:  شــماره 
9409983759101352 شماره بایگانى شعبه: 941738 در پرونده کالسه فوق 
و به موجب اجرائیه صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شاهین شهر 
محکوم علیه شرکت رســتاك ابرون به پرداخت 37/434/102 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیه که به شرح ذیل توسط کارشناس رسمى دادگسترى کارشناسى شده است، 
 Gree نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: 1- یکدســتگاه کولر گازى
مســتعمل مدل turbo 18000 بــه ارزش 7/000/000 ریال 2- یکدســتگاه 
پرینتر اچ پى سفیدرنگ به ســریال cncj 885693 به ارزش 1/200/000 ریال 
3- یکدســتگاه بخارى اخگر قرمز رنگ 3600 به ارزش پایه 5/000/000 ریال 
4- یکدســتگاه بخارى ســفیدرنگ پالر kn 30 به ارزش پایه 600/000 ریال 
5- یکدستگاه بخارى کوپال 9 مدل 7500 مســتعمل به ارزش 600/000 ریال 
6- یکدستگاه ترازوى کفى مدل 500 اندرز مستعمل به ارزش 2/000/000 ریال 
که ارزش پایه کل اقالم جمعًا مبلغ 16/400/000 ریال مى باشد و با توجه به اینکه 
نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان: 1395/03/03 
ســاعت 9 الى 10 صبح مکان: شــعبه اول اجــراى احکام مدنى دادگســترى 
شاهین شــهر محل بازدید: آدرس فوق الذکر مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده 
مى بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشــته باشد تا به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290277002 واریز و حداکثر تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن 
ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز مزایده درخواست کتبى خود را جهت شرکت در 
مزایده ارائه دهند. اجراى احکام شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان 

شاهین شهر و میمه/2/236
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ورزش

تشکر استقاللى ها از دروازه بان پرسپولیسى!
دروازه بان نفت که پیش از بازى برابر پرسپولیس 
مورد حمله و اتهام استقاللى ها قرار گرفت 

حاال بازیکن محبوب آنهاست.
علیرضا بیرانوند قــرار بود نیم فصل 
به پرســپولیس منتقل شود اما این 
انتقال انجام نشد با این حال وى 

بارها پرسپولیسى بودن خود را اعالم کرد. این مسئله باعث شد پیش از بازى 
پرسپولیس برابر نفت، استقاللى ها بیرانوند رامتهم کنند که قصد دارد در این 
بازى به نفع قرمزها بازى کند و احتماالً عملکرد ضعیفى خواهد داشت. حتى 
به صفحه شخصى بیرانوند در اینستاگرام نیز حمله شد تا به این شکل تحت 
فشار قرار بگیرد و جالب اینکه به گفته خود بیرانوند، حتى مربیان نفت نیز تا 
حدى به عملکرد وى شک داشتند و مطمئن نبودند که او بهترین عملکردش 

را ارائه کند. گلر پرسپولیسى نفت اما بهترین عملکرد را مقابل قرمزها داشت و 
به تنها دروازه بانى تبدیل شد که توانست مقابل تیم هجومى برانکو کلین شیت 
کند. نفت در روز خوب بیرانوند، پرسپولیس را شکست داد تا استقالل بتواند 
دوباره صدرنشــین شود و حاال موضع استقاللى ها نســبت به این گلر تغییر 
کرده تا جایى که در صفحه اینستاگرام او مى توان پیام هاى تشکر آمیز آبى ها 

را تماشا کرد.

دروازه بان نفت که پ
مورد حمله و اته
حاال بازیکن
علیرضا بی
به پرسـ
انتقا

ا...کرم استکى: تیم ملى حق من است
ملى پوش اصفهانى هندبــال گفت: تیم ملى حق من 
اســت و قوى تر از قبل برمى گردم. ا...کرم استکى در 
مورد جدایى از باشگاه مون پلیه اظهار داشت: مسئوالن 
مون پلیه صادق نبودند و نامه اى که به فدراسیون ایران 
زدند، دروغ محض بود. او گفت: براى من مهم نبود 
که در چه سطحى بازى مى کنم، چون نه تنها من، بلکه 
همه هندبالیست هاى ملى پوش ایرانى توانایى بازى در 
سطح باال را دارند.استکى با بیان  اینکه باشگاه اجازه 
نداده است که به ترکیب تیم ملى در مسابقات انتخابى 
المپیک سوئد ملحق شود، افزود: اگر مى خواستم به تیم 
ملى نیایم، در رقابت هاى قطر نیز حاضر نمى شدم اما 
این بار باشگاه و مربى مون پلیه این اجازه را به من نداد. 
در قراردادم بندى که اولویت باید با باشگاه باشد نه با 
تیم ملى، وجود نداشت مشکلى پیش نمى آمد. این کار 
باشــگاه نوعى بى احترامى به هندبال ملى ایران بود و 

هیچگاه این بى احترامى را نمى بخشم.

ذوب آهن بعد از 5 هفته پیروز شد
تیم فوتبال ذوب آهن با شکست پدیده مشهد به کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا امیدوار شد . ذوب آهن در 
هفته بیست و هشتم لیگ برتر در حالى مقابل پدیده 
مشهد به پیروزى رسید که آخرین برد آنها مربوط به 
هفته بیست و دوم و با شکست نفت تهران همراه بود 
. اما از هفته بیست و سوم با ســه تساوى برابر سایپا، 
صبا، راه آهن و شکســت مقابل گســترش فوالد و 
تراکتورســازى تبریز به هفته بیست و هشتم رسیده 
بودند. سفید پوشان اصفهان با پیروزى روحیه بخش 
مقابل پدیده مشهد 43 امتیازى شدند و در رده ششم 
جدول لیگ برتر قرار گرفتند. همچنین این تیم در فینال 
جام حذفى باید مقابل استقاللى صف آرایى کند که 
اگر در پایان لیگ برتر در جمع ســه تیم باالى جدول 
باشد مى تواند امیدوار بماند که با کسب رتبه چهارم 
لیگ برتر بتواند مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا 

را کسب نماید .

امین منوچهرى
ناجى این روزهاى سپاهان

امین منوچهرى با گلى که در مقابل گسترش فوالد تبریز 
به ثمر رســاند، در جدول گلزنان، پنج گله شد. امین 
منوچهرى که در نیم فصل دوم از راه آهن به سپاهان 
پیوســت، در زمان حضور استیماچ به عنوان بازیکن 
جانشین وارد زمین مى شــد و فرصت بازى چندانى 
پیدا نکرد اما از زمان حضور قاسم زاغى نژاد به عنوان 
سرمربى در دو بازى متوالى در ترکیب ثابت به میدان 
رفته است. وى با گلى که در دقیقه 38 مقابل گسترش 
فوالد تبریز به ثمر رساند در جدول گلزنان پنج گله شد. 
منوچهرى در نیم فصــل اول، دو گل براى راه آهن به 
ثمر رساند و سه پاس گل در کارنامه اش ثبت کرد. او 
با حضور در سپاهان تا قبل از دیدار با استقالل اهواز 
در هفته بیست و ششم گلى نزده بود اما در سه بازى 
گذشته سه گل وارد دروازه حریفان کرده است. امین 
منوچهرى 31 ساله، ســابقه بازى در استقالل تهران 
را دارد و امیدوار اســت که در  دو هفته پایانى بتواند 

قابلیت هاى خود را بیش از پیش به نمایش بگذارد .

منهاى فوتبال

روى خط نصف جهان

دایى و یحیى در مسیر منصوریان
بخش مهمى از خوشــحالى زایدالوصِف علیرضا 
منصوریــان در کنــار زمیِن مســابقه حســاس 
بــا پرســپولیس، واکنــش او بــه بازگشــت تیم 
موردعالقه اش بــه صدر جــدول رده بندى لیگ 
برتر بود. البته که این پیروزى بزرگ در یک مسابقه 
کلیدى، باالنشــینى نفت در جــدول رده بندى را 
تضمین کرد و از همین حاال عبارِت «موفقیت آمیز» 
را به فصِل تیم این مربــى جوان دوخت اما اهمیت 
اســتراتژیک این پیروزى براى آقاى سرمربى، در 
قطعى شدن بازگشــت او به اســتقالل نهفته بود. 
على منصور به وعده اش عمــل کرد و 3 امتیاز مهم 
را از پرسپولیس گرفت تا روى ســکوهاى آبى از 
همیشه محبوب تر باشــد و احتماالً در آینده اى نه 
چندان دور، روى نیمکت تیم آبــى  پایتخت دیده 
شود. این مهمترین آرزوى فوتبالى سرمربى سابق 
تیم ملى اســت. آرزویى که حاال فاصله چندانى با 

برآورده شدن ندارد.
با هر نتیجه اى در هفته بیســت و نهم، سرنوشــت 
قهرمانى لیگ برتر به هفته پایانى کشــیده شــده و 
به نظر مى رســد در روزِ به اوج رســیدن حرارت 
فوتبال، این بــار مربیان پرسپولیســى لیگ مجالى 
براى تصاحــب نیمکت این تیم بــراى فصل هاى 
بعدى خواهند داشت. دایى و تیمش در قم میزبان 
استقالل تهران هستند. باختن به استقالل تا به امروز 
یکى از خصوصیات بارز على دایى بود اما شهریار 
به خوبى مى داند که این بازى، تفاوت زیادى براى 
پرسپولیسى ها خواهد داشت. یحیى و تیمش نیز با 
استقالل خوزستان مسابقه مى دهند. جدالى که نقش 
تعیین کننده اى در انتخاب قهرمــان لیگ پانزدهم 
خواهد داشت. هم دایى و هم یحیى بارها در طول 
فصل، تیم برانکــو را مورد حمایت قــرار داده اند 
و به نظر مى رســد نزدیک ترین میانبر بازگشت به 
پرسپولیس براى آنها، شکست دادن رقباى مستقیم 
این تیم در هفته آخر باشد. دایى و گل محمدى در 
آخرین روزهاى هدایت پرســپولیس، ابداً مربیان 
موفقى به شمار نمى رفتند اما شاید نتایج هفته هاى 
آخر، اعتماد بــه آنها را دوباره در میــان هواداران 
تیم ســرخپوش پایتخت زنده کند. اتفاقى که روز 
پنج شــنبه بــراى علیرضا منصوریان و اســتقالل

 رخ داد.

تیتر یک

اقدام عجیب باشگاه بارسلونا 
باشگاه بارسلونا آکادمى اســتعدادیابى در تهران راه 
اندازى کرده است و مى خواهد استعداد هاى ایرانى 
را به این تیم ببرد. فعالیت کمپ بارسلونا در تهران و 
به مدت یک هفته به منظور شناســایى استعداد هاى 
فوتبالى از دیروز آغاز شــد. در همین رابطه، یکى از 
مسئولین شرکتى که واســطه حضور بارسایى ها در 
تهران بود گفت: پروژه حضور بارســلونا چهار سال 
اســت که آماده اجرا بوده و فدراسیون فوتبال با عدم 
صدور مجوز در این کار مانع تراشــى کرده اســت. 
همچنین گفته شد قرار نیست حضور مسئوالن آکادمى 
بارسلونا در ایران دائمى باشــد و آنها در این هفته با 
ارزیابى از امکانات ایران و دیدن پتانســیل موجود، 
براى ادامه کار و یا لغو همکارى تصمیم مى گیرند. اگر 
شرایط مهیاى ادامه کار باشد، از مهرماه استارت رسمى 
کار خود را خواهند زد و دوره یک هفته اى که از دیروز 
آغاز شد، موقتى و آزمایشى اســت. جالب تر اینکه 
از کودکانى که در کمپ بارســلونا ثبت نام مى کنند، 
مبلغ 620 هزار تومان شهریه براى یک هفته دریافت 
مى شود که اخذ این مبلغ و در حالى که حضور دایمى 
بارســایى ها در ایران قطعى نیســت، عجیب به نظر 

مى رسد!

دستیار کى روش ایران را ترك کرد
هر چند کارلوس کى روش و فدراسیون فوتبال در گیر 
و دار ادامه کار یا پایان همکارى هستند اما اتفاقى که 
اخیراً رخ داده به هیچ عنوان نشانه خوبى براى هواداران 
کى روش نیست. قضیه از این قرار است که «اوسیانو 
کروز»  که تا پیش از این به همراه «دن گاسپار» در هتل 
المپیک اسکان داشــت، بعد از ورود به ایران مکانى 
براى اسکان نداشت و بعد از دو روز بالتکلیفى تنها 
با یک گزینه فدراســیون فوتبال روبه رو شد؛ منزلى 
شــخصى که از کمترین امکانات هم برخوردار نبود. 
همین موضوع باعث شــد تا اوسیانو پس از تماشاى 
دیدار پرســپولیس و نفت تهران در ورزشگاه آزادى 
به کشورش برگردد و امیدوار باشد در صورت تداوم 
همکارى کى روش با فوتبال ایران و تغییرات ایجاد 
شده در فدراسیون فوتبال این مشکل عجیب حل شود. 
در حالى فدراسیون چنین تصمیمى گرفته که اسکان 
مربیان تیم هاى مختلف ورزشى در هتل المپیک یک 
مسئله عادى اســت و طبیعتًا براى فدراسیون فوتبال 
نباید دشوار باشد که هزینه حداقلى اسکان مربى تیم 
ملى و کاپیتان سابق تیم ملى پرتغال را براى اقامت در 

هتلى نه چندان گران متقبل شود.

به اضافه فوتبال
حساســیت در باالى جدول لیگ برتر و شانس 
داشتن پرســپولیس و اســتقالل براى باال بردن 
جــام قهرمانــى، بازیکنــان، هــواداران و البته 
روزنامه هاى این دو باشگاه پرطرفدار را به کرى 
خوانى هاى جالبى کشانده است. دیروز صفحه 
اول دو روزنامه پیروزى واستقالل تیترهایى علیه 
رقیب قدیمى داشتند که نشــان مى دهد تکلیف 
قهرمانى امسال لیگ در اوج حساسیت قرار دارد. 
باخت به نفت تهران براى پرسپولیســى ها گران 
تمام شــد. آنها دو پله در جدول رده بندى پایین 
آمده اند و در فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ، 
براى قهرمان شــدن باید از دو تیم عبور کنند. اما 
با این حال پرسپولیســى ها همچنان امیدوارند. 
باخت بــه نفت تهران هم باعث نشــده روزنامه 
پیروزى براى رقیــب کرى خوانــى نکند. این 
روزنامه در شــماره دیروزخــود در صفحه اول 

تیتر زده است: «استقالل دلخوش به صدرنشینى 
به لطف داور؛ پرسپولیس امیدوار به روز آخر/ تا 
لب چشمه مى رى تشــنه برمى گردى.» در همین 
حال شکســت 2 بر صفر پرسپولیس مقابل نفت 
تهران اتفاقى بود که شاید خیلى ها فکرش را هم 

نمى کردند. 
اما این اتفــاق رخ داد تــا پرســپولیس دوباره 
سرنوشــت خود را به امــا و اگر بســپارد. حاال 
اســتقاللى ها هم براى پرسپولیسى ها کرى مى 
خوانند. روزنامه استقالل جوان دیروز کنایه اى به 
پرسپولیسى ها زده و تیتر زده است: «نورمحمدى 
شیث شــد، سوشــا هم حقیقى. آى بدو آى بدو 
تکرار شد!» اشــاره این روزنامه به اتفاقى است 
که در یکى از دربى هاى تهــران رخ داد و فرهاد 
مجیدى با سرعت زیاد از شیث رضایى عبور کرد 

و دروازه حقیقى را باز کرد.

على خسروى از داوران برجســته قدیمى گفت: «یکى از 
مقام هاى رسمى فوتبال بعد از اظهارنظر داورى من در پایان 
هفته بیست وهشتم لیگ با من تماس گرفت وگفت: اگر اراده 
کنم صد میلیون تومان به رسانه ها مى دهم تا تو را خراب 
کنند!»خسروى اســم این فرد را فاش نکرده و گفت: «به 
مسئوالن انضباطى فوتبال، کمیته انضباطى، حراست وزارت 
ورزش، حراست فدراسیون و سایر مقامات قضائى فوتبال 
اعالم مى کنم هر وقت من را خواستند و از من پرسیدند، اسم 

این آقا و سند ادعایم را برایشان اعالم مى کنم.»
خسروى که گل نفت را آفساید و پنالتى استقالل را باطل 
اعالم کرد ادامه داد: «اشتباه نشود، من حرفى از انتساب این 
شخص به باشگاه خاصى نزده و مسئوالن محترم استقالل 
و پرسپولیس مى دانند که کارشناســى داورى یک رفتار 
عادالنه اســت، اگر این هفته من را پرسپولیسى مى دانند 
هفته هاى قبل اســتقاللى بودم و حتمًا هفتــه آینده هم 

تراکتورى یا سپاهانى مى شوم.»
خسروى ادامه داد: «فعًال اســم این شخص را نمى گویم، 

منتظر عذرخواهى او مى نشینم. 

روزنامه علیه روزنامه!

«راجر فدرر» پرسپولیسى است!
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: «راجر فدرر» 
قهرمان تنیس جهان پرسپولیســى اســت. محمود 
خوردبین که به عنوان میهمان در مســابقات  جایزه 
بزرگ تنیس حاضر شده بود در گفتگو با شبکه ورزش 
گفت: من همیشه مســابقات تنیس خارجى را نگاه 
مى کنم. راجر فدرر تنیسور مورد عالقه من است. زیرا 
این قهرمان تنیس جهان پرسپولیســى است. وى در 
مورد تیم مورد عالقه اش در باشگاه هاى اروپایى گفت: 
طرفدار بارسلونا هستم. خوردبین در مورد اینکه اگر 
فوتبالیست نمى شد چه رشته اى را دنبال مى کرد، گفت: 
در رشته بدمینتون فعالیت مى کردم. در زمان دانشگاه  از 
کالس فرار مى کردم و بدمینتون بازى مى کرد. مسئوالن 
شبکه ورزش به مجرى برنامه اجازه ندادند که در مورد 

فوتبال از خوردبین سئوالى پرسیده شود.

برانکو والسکو است!
ستاره پرسپولیســى تیم ملى والیبال ایران که روز پنج 
شنبه دیدار تیم محبوب خود را از داخل ورزشگاه تماشا 
مى کرد از شدت عالقه خود به قرمزها و نقش برانکو در 
تیم مى گوید. فرهاد ظریف لیبرو تیم ملى والیبال ایران 
تصویرى از خود در ورزشــگاه را منتشر کرد و در آن 
نوشت:  خاصیت مربیان بزرگ این است که حواشى 
تیم هاى بزرگ را به حداقل مى رســانند و به تیم نظم 
مى دهند. برانکو امسال از تمام ابزار خود بهترین استفاده 
را مى کند و تیم، یک تیم واقعى شــده است که همین 
موضوع یکى از مهمترین دالیل موفقیت هاى پرسپولیس 
بوده است. والســکو هم در بدو حضورش به نکات 
ریز و کلیدى خیلى اهمیت مى داد و به باور بازیکنان 
توجه ویژه اى داشت. نمى خواهم این دو مربى را با هم 
مقایسه کنم چون شرایط کامًال متفاوت است اما شاید 
کارى که برانکو در پرسپولیس انجام داده است را بتوان 
از یک جنبه هایى با کار والسکو در ابتداى حضورش 

مقایسه کرد.

استراحت بخاطر سوت اشتباه!
سرمربى سایپا پس از بازى تیمش مقابل استقالل تهران 
وضعیت خوبى ندارد و به همین دلیل نیاز به استراحت 
دارد. او بخاطر استرس مسابقه وضعیت خوبى ندارد و 
به درخواست خبرآنالین براى انجام مصاحبه پاسخ 
منفى داد و گفت که به دلیــل روبه راه نبودن وضعیت 
جسمى اش و همچنین عصبانى شدن بیش از حد، یکى 
دو روز نیاز به استراحت دارد و مصاحبه نمى کند. مجید 
جاللى در جریان مسابقه تیمش مقابل استقالل تهران 
به صحنه پنالتى حریف به شدت اعتراض کرد که داور 
هم او را از روى نیمکت اخراج کرد. البته عصبانیت او 
بى دلیل هم نبود چراکه بسیارى از کارشناسان داورى 
هم گفته اند که پنالتى استقالل اشتباه بوده است. این در 
حالى است که خبرگزارى ها دیروز اعالم کردند مجید 

جاللى از سایپا اخراج شده است.

هر 2 گل استقالل مردود بود
کارشناس داورى شبکه ورزش اعالم کرد داور مسابقه 
استقالل برابر سایپا شب بدى پشت سر گذاشت. نوید 
مظفرى با کارشناسى داورى بازى استقالل و سایپا در 
هفته بیســت و هفتم لیگ برتر گفت: پنالتى که براى 
استقالل روى فخرالدینى اعالم شد اشتباه بود و خطایى 
روى این بازیکن اتفاق نیافتاد. مظفرى افزود: قبل از گل 
دوم استقالل هم فخرالدینى بى جهت خودش را در 
محوطه جریمه زمین زد و داور باید به دلیل شبیه سازى 
بازى را متوقف مى کرد و به او کارت زرد نشان مى داد و 

به همین دلیل گل دوم استقالل هم مردود بود. 

هانى در فیلم «شهر اردیبهشت»
فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس سومین تجربه سینمایى 
خود را هم پشت سر گذاشت. هانى نوروزى که بعد 
از فوت پدرش شــدیداً مورد توجه قرار گرفته است، 
در سومین تجربه سینمایى خود با تعدادى از بازیگران 
نام آشناى سینما و تلویزیون ایران مقابل دوربین مجید 
امیدى قرار مى گیرد تا در فیلمى به نام «شهر اردیبهشت» 
که مهرداد فالحت گر تهیه کننده و کارگردانش است 
به ایفاى نقش بپردازد. تنها سکانس فوتبالى در این فیلم 
صحنه اى است که هانى با دوستان و همکالسى هایش 

مشغول بازى کردن است.

اعداد جادویى پرسپولیس؛
 24، 33 و 57!

تیم فوتبال پرســپولیس در صورت پیــروزى مقابل 
نفت مى توانســت همچنان خود را بــه عنوان گزینه 
اول قهرمانى مطرح کند اما شکســت مقابل شاگردان 
علیرضا منصوریان باعث شد این تیم تنها دو هفته طعم 
صدرنشینى را بچشد. با این حال اتفاقاتى که در خارج از 
زمین براى بازیکنان این تیم رخ داده، هواداران را امیدوار 
به تحقق یک قهرمانى رؤیایى دیگر در آخرین لحظات 
هفته پایانى لیگ برتر کرده است. چند روز پیش بود که 
احمد نوراللهى خواب خود را براى رسانه ها تعریف 
کرد و گفت هادى نوروزى را دیده که از او خواســته 
قول قهرمانى که به هانى داده اند را فراموش نکند. نکته 
جالب شماره پیراهن کاپیتان فقید پرسپولیس در خواب 
نوراللهى بود. هافبک پرسپولیس تعریف کرد که شماره 
24 ابدى تیمش در خواب او شماره 57 را بر تن کرده 
بود. حاال عده اى در فضاى مجازى معتقدند پرسپولیس 
با همین تعداد امتیاز قهرمان لیگ خواهد شد. شاگردان 
برانکو در حال حاضر 51 امتیازى هستند و در صورت 
پیروزى مقابل گســترش فوالد و راه آهن به عدد 57 
مى رسند. جالب اینکه عده اى دیگر پاى مهرداد اوالدى 
را هم در تحقق رؤیاى قهرمانى پرسپولیسى ها بعد از 
هشت سال وسط کشیده اند. جمع شماره پیراهن هاى 
مرحوم اوالدى و نوروزى یعنــى 33 و 24 هم به عدد 
جادویى پرسپولیســى ها ختم مى شــود. طرفداران 
تیم فوتبال پرســپولیس امیدوارند تیم محبوبشــان 
در روز 24 اردیبهشــت ســال جارى، در ورزشگاه 
آزادى بیســت وچهارمین قهرمانى تاریــخ خود را 
جشن بگیرد و فرزند کاپیتان شماره 24 جام را باالى 

سر ببرد.

تایم اوت

دعواى رسانه اى علیرضا علیفر و خداداد عزیزى وارد فاز تازه اى شده است. ماجرا 
از جایى آغاز شــد که علیفر به برنامه «خندوانه» رفت و در آنجــا علیه گواردیوال 
حرف هایى زد که به مذاق خداداد عزیزى خوش نیامــد. علیفر همچنین گفته بود 
که تصمیم دارد سرمربى یک تیم لیگ برترى شــود. همه اینها باعث شد تا عزیزى 
مصاحبه مفصلى علیه علیفر انجام دهد که بالفاصله با واکنش بسیار تند این گزارشگر 
تلویزیونى مواجه گردید. علیفــر در گفتگویى علیه خداداد گفت: آقاى عزیزى کم 
سواد و تاریخ مصرف گذشته! هر چند صباحى گریبان یک 
چهره مطرح و به روز فوتبــال را مى گیرد تا اظهار وجودى 
کرده باشــد. البته امروزه در دنیاى آزاد رسانه ها اعالم نظر 
نســبت به دیگران اشــکالى ندارد اگر همراه با ادب و دور 
از توهین باشــد. آقاى عزیزى این را نمى داند که اعالم نظر 
بى ادبانه و توهین آمیز فقط نشــانگر تربیت خانوادگى و 
فرهنگ افراد است و نه تنها وجهه اى براى نظر دهنده 
ایجاد نمى کند بلکه باعث منفور شدن نزد طرفداران 
ادب و متانت خواهد شــد. مردم و جامعه فوتبال 
تفاوت آدم هاى بى ادب و بــى فرهنگ و تاریخ 
مصرف گذشته را با آدم هاى متخصص و به 
روز فوتبال بى خوبى مى دانند. شک نکنید 
چند صباحى دیگر آقاى عزیزى گریبان 

چهره مطرح دیگرى در فوتبال ایران را خواهد گرفــت غافل از اینکه وقتى تاریخ 
مصرف تمام شد نگهدارى در یخچال و یا حتى فریزر هم ثمرى نخواهد داشت. من 
20 سال از ایشان بزرگ تر هستم و احترامم براى ایشان واجب است. خود همین آقاى 
خداداد عزیزى مگر سال ها مربیگرى نکرد عایدى اش جز این بود که هر تیمى رفت 
ناکام بود و آن تیم ها را تا مرز سقوط و نابودى پیش برد، پس نشان داد این کاره نیست 
و نباید در مورد من که 21 سال است با فوتبال روز دنیا عجین شده و همه اطالعاتش 

را دارم اینگونه صحبت و قضاوت مى کرد.
عزیزى هم در پاسخ به اظهارات علیفر موضعگیرى کرد و مدرك مربیگرى گزارشگر 
تلویزیون را زیر سئوال برد: شــخصى که کاله گیس روى سرش مى گذارد، دارد 
ظاهرسازى مى کند. بنده عادت ندارم جواب هرکسى را بدهم. خیلى ها مى توانند 
مرا نقد کنند اما شــنیده ام این آقــا در البه الى انتقادات خود گفتــه اند من تربیت 
خانوادگى و فرهنگ نــدارم. اما مى خواهم فقط به یک موضوع اشــاره کنم. پدرم 
همیشه به من گفته خودت باش. دنبال ظاهرســازى و عوام فریبى نرو. حتى اگر به 
ضررت تمام شد و به همین علت است که همیشه یک رو داشته ام و دنبال به دست 
آوردن دل کسى با حرف ها و یا رفتار فریبنده نرفته ام. وى افزود: به نظر من شخصى 
که کاله گیس روى سرش مى گذارد، دارد ظاهرسازى مى کند. تکلیف آدمى که کاله 
گیس مى گذارد و باعث زیر سئوال رفتن اعتبارش مى شود با خودش و بقیه مشخص 
است و من پاسخى براى این فرد ندارم. عزیزى در مورد مدرك مربیگرى علیفر اظهار 

داشت: مدرك؟ مدرك را که سوپر جردن هم مى فروشد.

دعواى عزیزى و علیفر ادامه دارد

علیفر: عزیزى تاریخ مصرف گذشته است
عزیزى: مدرك مربیگرى علیفر را سوپر جردن هم مى فروشد

سرمربى تیم استقالل خوزســتان با تیم سپاهان به توافق 
اولیه رســید. بحث حضور عبدا... ویسى در تیم سپاهان 
از مدت ها پیش مطرح شــده است. این شــایعه آنقدر 
در رسانه ها منتشر شــد تا رنگ واقعیت به خود گرفت. 
سرمربى استقالل خوزســتان بعد از برد دلچسب مقابل 
راه آهن به طور ناگهانى اهــواز را به مقصد اصفهان ترك 
کرد تا زمزمه حضور وى در ســپاهان بــراى فصل بعد 
دوباره به گوش برسد. این اتفاق در شرایطى رخ داد که 
ویسى مدیران باشگاه استقالل خوزستان را نیز در جریان 
سفر به اصفهان و مذاکره با سپاهان گذاشته است. اصغر 
باقریان مدیرعامل باشگاه سپاهان در این باره به «ورزش 
سه» مى گوید: ویسى مربى بســیار موفقى است و جزو 
گزینه هاى ما براى هدایت تیم در فصل آینده قرار داشت. 
به همین خاطر از این مربى برنامه خواستیم به هیچ عنوان 
اقدام غیرحرفه اى انجام ندادیم و همه چیز کامًال شفاف و 
روشن پیش رفته است. او مى افزاید: شاید به توافقاتى با 
ویسى دست یافته باشــیم اما هنوز چیزى قطعى نیست 

و نمى توانید ویســى را 
سرمربى بعدى سپاهان 

بدانید. بى تردید براى ویسى 
در حال حاضر هیچ چیز مهمتر از 

شرایط استقالل خوزستان نیست و ان شاءا... بعد از پایان 
فصل درباره موضوع حضورش در سپاهان بیشتر صحبت 
مى کنیم. هرچند که اعتقاد دارم ویسى بهترین گزینه براى 
هدایت سپاهان است. وى ادامه داد: با ویسى صحبت هایى 
را انجام دادیم هرچند که این بدان معنا نیست که ما با او 
مذاکرات قطعى کرده ایم. در واقع با ویسى صحبت کردیم 
اما با او هنوز تمام نکرده ایم البتــه دو گزینه ایرانى دیگر 
هم مدنظرمان اســت که آنها هم در حال بررسى هستند 
و به زودى سرمربى سپاهان را براى فصل آینده انتخاب 

خواهیم کرد. 
این در حالى است که باقریان پیش از این حضور فرانک 
رایکارد روى نیمکت  سپاها ن را نیز دور از ذهن ندانسته 
بود اما حاال ظاهــراً همه چیز به یــک مربى وطنى ختم 

شده است!   

  خودمان اجازه دادیم!
در همین حال قائم مقام باشگاه استقالل خوزستان هم با 
بیان اینکه سرمربى این تیم با هماهنگى باشگاه براى مذاکره 
با سپاهان عازم اصفهان شده، گفت: مطمئن باشید ویسى 

جایى نخواهد رفت و فصل بعد هم در استقالل مى ماند.
على پورکیانى درباره مذاکره باشــگاه سپاهان با عبدا... 
ویسى براى فصل آینده، اظهار داشت: ویسى با هماهنگى 
من و سایر مسئوالن باشگاه به اصفهان رفت تا با سپاهان 
مذاکره کند، او مربى بزرگى است و ما راحت به وى اجازه 

دادیم که چنین کارى کند.
وى درباره اینکه گفته بود ویســى را بــراى فصل آینده 
حفظ مى کند و اجازه جدایى وى از استقالل خوزستان را 
نمى دهد، گفت: من هنوز هم سر حرفم هستم. ویسى را 
هم براى فصل بعد حفظ مى کنم ولى فوتبال االن حرفه اى 
شده اســت و ویســى مى تواند با هر تیمى که بخواهد 

مذاکره کند.
قائم مقام باشگاه استقالل صنعتى خوزستان در پاسخ به 
این سئوال که آیا مذاکره ویســى با سپاهان در این مقطع 
حســاس، تمرکز وى را بر هــم نمى زند؟ 

گفت: من از ســال 74 در فوتبال 
بوده ام و دیدگاه خاص خودم را دارم. ویسى مربى 

بزرگى است و همانطور که گفتم مى تواند با هر تیمى که 
بخواهد مذاکره کند. او آنقدر بزرگ هست که تمرکزش با 

این مذاکرات به هم نخورد.
پورکیانى ادامه داد: ما سهمیه آسیایى را به صورت قطعى 
گرفته ایم. ممکن است تیم هاى دیگر، سرمربى و بازیکنان 
ما را بخواهند ولى مطمئنم که قلب ویسى و بازیکنان با 

استقالل خوزستان خواهد بود.
وى تأکید کرد: این موضوع براى ما اهمیتى ندارد. حتى 
تیم هاى دیگر مى توانند به باشــگاه ما بیایند و همینجا با 

ویسى مذاکره کنند!

  جدیدترین سلطان ایران!
از طرفى بد نیســت این را هم درباره ویســى بدانید که 
هوادارانش با اشــاره به عملکرد او در باشــگاه استقالل 
خوزستان، جدیدترین سلطان ایران را انتخاب کرده اند! 
هواداران تیم فوتبال استقالل خوزستان هفته پیش بنرى 
در حمایت از عبدا... ویسى در دست گرفتند که زیر این 
بنر که عکس ویسى در آن چاپ شده، نوشته شده: «این 
جام حق توست سلطان.» عبد ا... ویسى تا حاال به عنوان 
گواردیوالى فوتبال ایران شــناخته مى شــد اما حاال که 
تیمش را به عنوان پدیده لیگ معرفــى کرده و مى تواند 
به قهرمانى برســد، هواداران تیمش به او لقب ســلطان 
داده اند. ســلطان لقبى 
است که در فوتبال 
آن  روى  ایــران 
حساســیت هایى 

وجود دارد.

خبرها حاکى از توافق سرمربى استقالل خوزستان با سپاهان است

رایکارد، ویسى مى شود؟!
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 مربى بســیار موفقى است و جزو 
دایت تیم در فصل آینده قرار داشت. 
 مربى برنامه خواستیم به هیچ عنوان 
جام ندادیم و همه چیز کامًال شفاف و 
ت. او مى افزاید: شاید به توافقاتى با 
شــیم اما هنوز چیزى قطعى نیست 

ى را 
هان 

 ویسى 
یز مهمتر از 

ستان نیست و ان شاءا... بعد از پایان 
حضورش در سپاهان بیشتر صحبت 
عتقاد دارم ویسى بهترین گزینه براى 
 وى ادامه داد: با ویسى صحبت هایى 
د که این بدان معنا نیست که ما با او 
یم. در واقع با ویسى صحبت کردیم 
رده ایم البتــه دو گزینه ایرانى دیگر 
ت که آنها هم در حال بررسى هستند 
سپاهان را براى فصل آینده انتخاب 

 باقریان پیش از این حضور فرانک 
  سپاها ن را نیز دور از ذهن ندانسته 
همه چیز به یــک مربى وطنى ختم

حفظ مى کند و اجازه جدایى وى از استقالل خوزستان را 
نمى دهد، گفت: من هنوز هم سر حرفم هستم. ویسى را 
هم براى فصل بعد حفظ مى کنم ولى فوتبال االن حرفه اى 
شده اســت و ویســى مى تواند با هر تیمى که بخواهد 

مذاکره کند.
مقام باشگاه استقالل صنعتى خوزستان در پاسخ به  قائم
این سئوال که آیا مذاکره ویســى با سپاهان در این مقطع 
حســاس، تمرکز وى را بر هــم نمى زند؟ 

4گفت: من از ســال 74 در فوتبال 
بوده ام و دیدگاه خاص خودم را دارم. ویسى مربى 

بزرگى است و همانطور که گفتم مى تواند با هر تیمى که 
بخواهد مذاکره کند. او آنقدر بزرگ هست که تمرکزش با 

اینمذاکرات به هم نخورد.
پورکیانى ادامه داد: ما سهمیه آسیایى را به صورت قطعى 
گرفته ایم. ممکن است تیم هاى دیگر، سرمربى و بازیکنان 
را بخواهند ولى مطمئنم که قلب ویسى و بازیکنان با  ما

استقالل خوزستان خواهد بود.
وى تأکید کرد: این موضوع براى ما اهمیتى ندارد. حتى 
تیم هاى دیگر مى توانند به باشــگاه ما بیایند و همینجا با 

تیمش را به عنوان پدیده لیگ معرفــى کرده و مى تواند 
به قهرمانى برســد، هواداران تیمش به او لقب ســلطان 
داده اند. ســلطان لقبى

است که در فوتبال 
آن  روى  ایــران 
حساســیت هایى

وجود دارد.

لحظات پایانى مسابقه با نفت براى تیم برانکو حیاتى به 
نظر مى رســید اما دفاع متزلزل پرسپولیس، این تیم را از 
حداقل امتیاز مسابقه نیز محروم کرد. گل وحید امیرى، 
تجربه اى تازه از لغزش سوشا درون دروازه بود. او براى 
اولین بار در طول بازى وادار به واکنش شــد و با همان 
واکنش، همه هواداران تیمش را ناامید کرد. توپ از بین 
پاهاى سوشا وارد دروازه شد تا لشــکر 90 هزارنفرى 
هواداران تیم میزبان در آزادى به ســکوت و بهت فرو 
بروند. درســت در لحظاتى که قرمزها بــدون روحیه 
همیشگى براى زدن گل تساوى به دروازه حریف هجوم 
مى بردند، در ورزشگاه تختى نیز ســایپا یک موقعیت 
ایده آل براى به تســاوى کشــاندن بازى به دست آورد 
اما این ضربه، با واکنش درخشــان مهــدى رحمتى از 
دســت رفت تا مظلومى و شــاگردانش به 3 امتیاز مهم 
براى بازگشت به صدر دســت پیدا کنند. رحمتى با این 
سوپرســیو، بار دیگر اهمیت یک گلر مطمئن براى یک 
تیم فوتبال را به نمایش گذاشــت. ایــن اهمیت زمانى 
بیشتر به نظر رسید که بعد از پایان بازى استقالل، سوشا 
این بار هم به ســادگى از بازیکن مقابل، دریبل خورد و 
آخرین رمِق بازگشت پرسپولیس به مسابقه را نیز از این 
تیم گرفت. اگر چه نام نفت به عنــوان برنده بزرگ این 
مسابقه ثبت شد اما پرسپولیس در درجه اول به خودش 
و دروازه بان پراشتباهش باخت. قرمزها روز پنج شنبه با 
اعوجاج سوشا صدر را از دست دادند و آبى ها با اعجاز 

رحمتى، دوباره زنده شدند.

داستان 2 دروازه بان

ادعاى عجیب  خسروى

تلویزیونى مواجه گردید. علیفــر در گفتگویى علیه خداداد گفت:
سواد و تاریخ مصرف گذشته! هر چند صبا
ت چهره مطرح و به روز فوتبــال را مى گیرد
کرده باشــد. البته امروزه در دنیاى آزاد رس
نســبت به دیگران اشــکالى ندارد اگر همر
از توهین باشــد. آقاى عزیزى این را نمى د
بى ادبانه و توهین آمیز فقط نشــانگر تربی
فرهنگ افراد است و نه تنها وجهه اى
ایجاد نمى کند بلکه باعث منفور شد
ادبو متانت خواهد شــد. مردم
تفاوت آدم هاى بى ادب و بــى
مصرف گذشته را با آدم هاى
روز فوتبال بى خوبى مى د
چند صباحى دیگر آقاى
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تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642

www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

آگاه باشــید، مبادا از بســتگان تهیدســت خود روبرگردانید و از آنان 
چیزي را دریغ دارید که نگاه داشــتن مال دنیا، زیادي نیاورد و از بین 
رفتنش کمبودي ایجاد نکند. آنکس که دستِ دهنده خود را از بستگانش 
بازدارد، تنها یک دســت را از آنها گرفته اما دســت هاي فراوانی را از 
خویش دور کرده است و کسی که پر و بال محبت را بگستراند، دوستی 

موال على (ع)خویشاوندانش تداوم خواهد داشت.

کتاب با طعم 
کباب

پزشک پولکى

حریف قدر

گرانى، 
تورم،
 رکود و

 مشکالت 
معیشت مردم

وقایع روز از دریچه کاریکاتور

سن بازنشستگى

طرح: تسنیم

شهردارى ســمیرم در نظر دارد بهره بردارى از کل مجموعه 
تفریحى فرهنگى آبشــار را به افراد یا شرکت واجدالشرایط 
واگذار نماید.  لــذا از متقاضیان دعوت بــه عمل مى آید از 
تاریخ نشر این آگهى به مدت 10 روز کارى نسبت به مراجعه 
به شــهردارى و اخذ مدارك و شرایط نسبت به ثبت نام اقدام 
نمایند. ضمنًا هزینه کارشناسى و آگهى به عهده برنده مزایده 
مى باشد و شهردارى در قبول یا رد کل یا یکى از پیشنهادات 

مختار مى باشد. 

آگهى مزایده

محمد جعفرزاده- شهردار سمیرم

نوبت دوم

شــهردارى خالدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 
94/11/10 شوراى اسالمى شــهر، تعداد پنج قطعه زمین 
مســکونى (اراضى تفکیکى پورزاد) را از طریق مزایده به 
فروش برســاند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع 
بیشتر حداکثر تا تاریخ 95/02/25 به شهردارى خالدآباد 
مراجعه و یا با شماره تلفن 54346850- 031 تماس حاصل 

فرمایند. 

آگهى مزایده نوبت دوم 

روابط عمومى شهردارى خالدآباد  

1- موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهدارى، بهره بردارى و تعمیرات تأسیســات گازرسانى و نصب، 
جمع آورى و جابجائى کنتور و رگوالتور در ســایزهاى مختلف و خدمات کنتورخوانى و توزیع صورتحساب 
مشترکین، وصول مطالبات مشترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین، اشتراك پذیرى، حسابدارى 

فروش و خدمات عمومى در سطح شهرستان شهرضا، خوانسار و توابع آنها 
2- میزان تضمین شرکت در مناقصه شهرستان شهرضا: 1/954/000/000 ریال (یک میلیارد و نهصد و پنجاه و 

چهار میلیون ریال) کد فراخوان: 1448036 
2- میزان تضمین شرکت در مناقصه شهرستان خوانسار: 1/000/000/000 ریال (یک میلیارد ریال) کد فراخوان: 

 1448044
3- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

4- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 1395/02/29 
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان 
اصفهــان بــه آدرس:  www.iets.mporg.ir ، www.nigc-Isfahan.ir  یا با شــماره تلفن هاى

 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (571، 1395)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت اول

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرآران و بیدگل

معلم باغبان باغ عشق است
 معلم روشنى بخش دلهاست

روز معلم مبارك

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر سمیرم

چگونه مى توان تو را ستود و تو را سرود 
که تو خود سرود قافله تمدن هستى 

دوازدهم اردیبهشت 
روز بزرگداشت مقام معلم تهنیت باد

شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان

(سهامى خاص)


