
 بیمه بازنشستگان در اصفهان پیر شده است 

فرصتی کوتاه و کمیاب برای تماشای 
مردم واقعی در رسانه  ملی 

»کودک و حد 
 و مرزهایش«
 را بشناسیم

نارضایتی هایی که همواره وجود دارد

وقتی مجری ها و میهمان  سایه شان را از سر ما کم می کنند

 انفاق از عبادات
7 تکامل دهنده روح انسان است

 پوتین 21 مرداد
 با رفتار و عادات2 به ایران می آید

زوج های خوشبخت آشنا شوید 8

3

 اصولگرایان  نباید خود را 
از دولت دهم جدا می کردند

محمدرض��ا عارف اظهارداش��ت: فض��ای ناامي��دي حاکم بر 
اصالح طلبان هيچ گونه ارتباطی با آرمان هاي انقالب اسالمي 

ندارد و اين امر ناشي از نوعی تنگ نظری است.  
وي با تأکيد بر اين که تفکر اصالح طلبي به معناي تفکر انقالب 

اسالمی است، افزود:...

 لیست جدید از
 کابینه احتمالی روحانی

تازه ترين گمان��ه زنی درباره کابينه حس��ن روحانی 
منتشر شد.

  جدي��دا روايت��ی ت��ازه از کابينه دول��ت در بعضی از 
رسانه ها منتشر شده است. هر چند شايد بسياری از 
اين اسم ها نهايی نشود، اما حداقل اسامی مطرح شده 

از گزينه های جدی دولت هستند. 

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

حس مالکیت و خالقیت
5

در یک هنرمند نهفته است

حزب اهلل
2

 کمر اسرائیل را شکسته است 

ديگر به همه مان ثابت ش��ده که »امري��کاز گات تلنت«، »امريکن 
آيدول«ها و خيلی از برنامه های استعدادياب و ريليتی شوهای ديگر، 

تصوير نياز جهان ذهنی مخاطب امروز شده است.
 از اين جهت که او به دنبال آينه ای از خودش می گردد تا حتی اگر 
به دنبال يک قهرمان هم باش��د آن را در خودش پيدا کند. خب، ما 
در ايران چنين برنامه هايی نداريم. اصال فرهنگش را هم نداريم. نه 
خبری از کشف استعداد است و نه شکوفايی و انفجار آنها پس از گذر 
از اين مرحله. نه می توانيم خودمان روی يکی از صحنه های چنين 
برنامه هايی خودنمايی کنيم و نه حتی از تماشای بروز استعدادهای 
ديگران روی همان صحنه ها خوشحالی کنيم، ولی اين روزها دلم به 

ديدن يک برنامه گرم است. 
برای خودم هم جالب است، هر جا که باشم، هر کاری که داشته باشم 
 ساعت هفت و ربع شبکه سه را بايد ببينم. يک وقت فکر نکنيد که 
می خواهم »ماه عسل« را با »امريکاز گات تلنت« همسطح بدانم و 

آنها را با هم مرتبط کنم. اصال اين طور نيست. 
»ماه عسل« همان قدر که طرفدار دارد، مخالفان سرسخت هم 
دارد. می گويند  تلويزيون هميش��ه خدا فقط غم و غصه است 
و يک ماه رمضان هم که می رسد، هرشب به صورت زنده بايد 

اين غم و غصه ها را تماشا کنيم. يک جورايی  هم حق دارند.

 قرضاوی فتوای قتل
 مخالفان مرسی را صادر کرد

 مراجعه به مراکز معاینه 
فنی کاهش یافته است

40 درصد اتوبوس های 
برون شهری فرسوده هستند

 کالهتان را به احترام 
کی روش بردارید!

 ایران شانس میزبانی
 جام ملت ها را 
از دست ندهد
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

1- موضوع مناقصه: اجرای عمليات حدود 20 كيلومتر شبكه پراكنده پلی اتيلن، ساخت و نصب حدود 
500 مورد انشعاب پلی اتيلن، جابجايی حدود 100 مورد انشعاب پلی اتيلن، جمع آوری حدود 50 مورد 

انشعاب پلی اتيلن در سطح اداره گاز شاهين شهر و كليه نواحی تابعه
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، شركت گاز استان اصفهان

3- مهلت اعالم آمادگی: حداكثر تا تاريخ 1392/5/16
 4- میزان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: 150/000/000 ري�ال ) يكص�د و پنج�اه ميلي�ون ريال (    

  كد فراخوان: 1333806
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی  الكترونيكی شركت گاز 
 استان اصفهان به آدرس www.nigo-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir يا با شماره تلفن های

 5-6271031-0311 امور قراردادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.
م الف 4670

نوبت اول
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان اصفهان
( سهامی خاص)

آگهی تجدید مناقصه 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی  

شركت عمران شهر جديد مجلسی در نظر دارد تکمیل اسکلت فلزی ، سفتکاری و نمای ساختمان موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید 
مجلسی را بصورت زير بنائی به شركتهای پيمانكاری دارای صالحيت و رتبه بندی با اطالعات مشروحه زير واگذار نمايد. 

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدين شرايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نش�ر آگه�ی ، جهت خريد و دريافت اسناد 
مناقصه به امور قرار دادهای اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندی و معرفی 

نامه از شركت مربوطه با مهرو امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد .
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای 

الک و مهر شده به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند. 
نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم شركت عمران مجلسی 

تلفن : 5452286-0335 دورنگار 5452214-0335 صندوق پستی 86316-11178 
  WWW.majlessi-ntoir.gov.ir :سايت اينترنتی

كليه هزينه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 

نوبت دوم

م الف 4512

مساحت زير بنا عنوان پروژه رديف
) متر مربع (

برآورد اوليه بر اساس فهرست بهای 
پايه ابنيه  سال 92 ) ريال ( 

رشته و پايه 
پيمانكار

تكميل اسكلت فلزی ، سفتكاری و نمای ساختمان 1
حداقل پايه پنج 15861/740/000/000موزه شمالی ميدان كوثر شهر جديد مجلسی

در رشته ابنيه

آگهی مناقصه 

 سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مشاغل شهری  ش�هرداری اصفهان 
در نظر دارد عمليات خريد ، حم�ل و نصب و راه اندازی دو دس�تگاه چيلر تراكمی 
ه�وا خنک ب�ه ظرفيت 80 تن اس�می مجهز ب�ه فن ه�ای lownoise و سيس�تم 
كنترل هوش�مند با اپراتوراز نوعTube&sholl با كمپراس�ور ها از نوع اس�كرال 
توليد ش�ده در ش�ركتهای اروپايی و يا آس�يايی به جزء كش�ور چين ب�ا خدمات 
گارانتی مربوط به مجموعه مطبوعاتی  الله واقع در مي�دان الله را به مبلغ تقريبی 
3300000000 ريال بر اس�اس مبلغ پيش�نهادی از طريق مناقص�ه خريداری نمايد 
متقاضيان م�ی توانند از تاري�خ 92/4/27 تا پايان وق�ت اداری مورخه 92/5/3 با 
ارائه معرف�ی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه س�وابق كاری ش�ركت به دفتر 
فنی س�ازمان واقع در خيابان س�جاد ، قائم مق�ام فراهانی ) سپهس�االر( ابتدای 
كوچه گلس�تان چهار مراجع�ه نموده و پ�س از اخذ تائيدي�ه دفتر فن�ی اقدام به 
واريز مبل�غ 300/000 ري�ال باب�ت هزينه تهي�ه اس�ناد مناقصه در وجه حس�اب 
ج�اری  ش�ماره 3100003041007 ن�زد بان�ک مل�ی ايران ش�عبه اصفه�ان ) قابل 
 پرداخت در كليه ش�عب بانک مل�ی ( نموده و اس�ناد مناقصه را درياف�ت نمايند .

 تلفن تماس : 6302477-78 
1- پيمانكاران بايستی دارای توان اجرای مناسب ، سوابق كاری و حسن سابقه در 

اين زمينه باشند .
2- ارائه س�پرده ش�ركت در مناقصه به مبلغ 15500000 ريال طی ضمانت بانكب يا 

فيش پرداختی الزامی است . 
3- مدت زمان تحويل اقالم : بيست روز 

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 12 مورخه 92/5/5 می باشد .
5-پيشنهادات در پايان وقت اداری مورخه 92/5/5 بازگشايی می شود .

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد. 
7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 حمله مسلحانه
به بومیان بندر صیادی چابهار

فردی مسلح با ش��لیک به مردم بومی بندر صیادی چابهار، تعدادی 
از آنان را مجروح کرد. فردی مس��لح به س��وی تع��دادی از مردم در 
منطقه ای از بندر صیادی چابهار، رگبار گش��ود که منجر به زخمی 

شدن دست کم 4 نفر شده است.

 دفاع بی نتیجه الریجانی
 از طرح حمایت از تولید ملی

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی با وجود این که به کرات 
در هنگام بررس��ی کلیات طرح حمایت از تولید ملی در دفاع از این 
طرح سخن گفت و سعی کرد اخطارهای قانون اساسی نمایندگان را 
نشنیده بگیرد، اما به نتیجه دلخواه نرسید و کلیات این طرح با وجود 
این که 104 امضا کننده داشت با مخالفت مجلس مواجه شد و فقط 

98 نفر به آن رأی مثبت دادند.
نمایندگان مجلس شورای اس��المی در جلسه علنی روز چهارشنبه 
بررس��ی طرح حمایت از تولی��د ملی را که به امض��ای104 نماینده 
مجلس رسیده بود، در دستور کار داش��تند. این طرح با درخواست 
جمعی از نمایندگان به صورت اولویت دار در مجلس مطرح ش��د تا 

هرچه زودتر به نتیجه برسد.

 تهیه گزارش کمیسیون  امنیت ملی 
در خصوص حادثه قم  بر اساس آیین نامه

محمدحس��ن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی 
در خصوص گزارش کمیسیون امنیت ملی درمورد حادثه قم گفت: 
کمیسیون بر اساس آیین نامه عمل کرده است و در این موارد گاهی 
اجماع نسبت به موضوع صورت نمی گیرد و گزارش تهیه شده کامال 

بر اساس آیین نامه بوده است.
گزارش حادثه22بهمن قم توسط کمیسیون امنیت ملی تهیه شده 
و در جلسه این کمیسیون نیز قرائت ش��د. این گزارش، واکنش ها و 
انتقادهایی را نیز در مجلس به همراه داش��ت. همچنین قرار اس��ت 

خالصه این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.

 دیدار مقامات ایران و حماس
 در بیروت

یک پای��گاه اینترنت��ی آمریکای��ی درگزارش��ی ادعا ک��رد که پس 
 از س��رنگونی رییس جمه��ور مصر، دی��داری جدی بی��ن مقامات

عالی رتبه ایران و حم��اس در بیروت برای تقوی��ت روابط دو طرف 
صورت گرفته است.

پایگاه اینترنتی المانیتور با انتشار مقاله ای که به تحلیل روابط ایران 
و حماس پس از سرنگونی محمد مرسی رییس جمهور مصر از قدرت 
می پردازد، گزارش داد: اطالعات رسیده حاکی از آن است که اخیرا 
یک دیدار ج��دی در بیروت بین مقامات ح��زب اهلل، حماس و ایران 

صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، این دیداربه منظور تقویت روابط بین طرفین 
 صورت گرفت��ه و حماس یک هیأت عالی رتبه به ریاس��ت موس��ی

ابو مرزوق معاون دفتر سیاسی این جنبش را برای دیدار با هیأت عالی 
رتبه ایران به بیروت اعزام کرده بود.

 احتمال تصویب
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

هنوز یک هفته از انتش��ار نامه131عضو کنگره ب��ه اوباما به منظور 
ترغیب وی ب��رای گام نه��ادن در روند دیپلماس��ی جدی ب��ا ایران 
نگذشته که آسوشیتدپرس خبر می دهد، کنگره به دنبال مجموعه 
جدیدی از تحریم ها علیه تهران اس��ت که احتماال همزمان با روی 
کار آمدن دولت حس��ن روحانی، به تصویب می رسد. پیش از این، 
برخی تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، با توجه به این نامه احتماال 
روند تصویب تحریم های جدید علیه ایران تا ماه س��پتامبر و ش��اید 
 سال آینده به تعویق افتد. به گزارش این خبرگزاری آمریکایی، این

 تحریم ها هم��ه چیز از معادن گرفته تا س��اخت و س��از را ش��امل 
می شود و این در حالی است که نگرانی ها در دولت اوباما وجود دارد 
که تشدید تحریم ها روند مذاکرات هسته ای با جمهوری اسالمی را 
مختل کند. الیحه های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حالی 
در مسیر پیشرفت قرار دارد که تیم امنیت ملی باراک اوباما، در حال 
بررسی فرصت ناشی از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در حل و 
فصل مسأله هسته ای است.  برخی منابع خبری نزدیک به کاخ سفید 
می گویند که تیم امنیت ملی اوبام��ا قصد دارد الیحه های کنگره را 
 تا زمان تحلیف روحانی و تش��کیل دولت جدید ب��ه تعویق بیندازد،

 چرا که احتمال می رود دولت رییس جمهور میانه روی ایران گامی 
در جهت مصالحه بردارد.

اخبار کوتاه 

 حزب اهلل
 کمر اسرائیل را شکسته است 

علی الریجانی / رییس مجلس    
مسلمانان تحقیر شده در کش��ورهای عربی در یک نگاه مشاهده کردند 
بعد از چند تحقیر شدگی مسلمانان یک گروه کوچک مجاهد توانستند 
کمر اس��رائیل را بش��کنند. این واقعه روحیه ای برای مسلمانان کشورها 
تدارک دید و پیروزی های بزرگ تری برای ملت مسلمانان رقم زد. اتفاقا 
همین موضوع عامل نگرانی غرب ش��ده است که حزب اهلل مجاهد چشم 
و چراغ ملت های مس��لمان و الگوی مبارزاتی آنان قرار گرفته اس��ت. در 
یک اقدام مضح��ک و ارتجاعی 
که نش��ان از اضطراب آنها دارد 
و به ق��ول خودش��ان ش��اخه 
نظامی حزب اهلل را جزء لیست 
تروریست ها قرار دادند. این در 
حالی است که تروریست های 
 منفور نظیر منافقین از لیست

تروریست های آمریکا و برخی 
کشورهای غربی خارج شدند.
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برای قرائت گزارش حادثه قم در صحن علنی مجلس اجماع  وجود ندارد
 بهرام بیرانوند عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی گفت: حول محور تهیه و

نتیجه گیری های گزارش کمیسیون امنیت ملی در خصوص حادثه قم اجماع وجود ندارد، 
به همین دلیل تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.

 پوتین 21 مرداد
 به ایران می آید

 اصولگرایان  نباید خود را 
از دولت دهم جدا می کردند

یک روزنامه پرشمارگان روسي از برنامه سفر والدیمیر پوتین رییس جمهوري 
روسیه به ایران در اواسط ماه اوت )مرداد( امسال خبر داد. روزنامه کامرسانت 
چاپ مسکو روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه به برنامه سفر پوتین به ایران 
اشاره و اعالم کرد: رییس جمهوري روسیه در سفر دو روزه خود که 12 اوت )21 

مرداد( آغاز خواهد شد از ایران دیدن خواهد کرد. 
 در گزارش روزنامه روس��ي گفته شده اس��ت: کرملین امیدوار است روي کار 
آمدن حس��ن روحاني رییس جمهوري جدید ایران، مذاکرات در باره برنامه 
هسته اي ایران را سرعت بخشد. به نوشته روزنامه روسي، پوتین در این سفر 
درباره موضوعات دوجانبه، ازجمله احداث واحدهاي جدید در نیروگاه هسته 
اي بوشهر و تحویل مجموعه هاي پدافند هوایي آنتي-2۵00 به جاي سامانه 

موشکي دفاعي اس-300 با سران ایران گفتگو می کند.

 محمدرض��ا عارف اظهارداش��ت: فض��ای ناامی��دي حاکم ب��ر اصالح طلبان
هیچ گونه ارتباطی با آرمان هاي انقالب اسالمي ندارد و این امر ناشي از نوعی 

تنگ نظری است.  
وي با تأکید بر این که تفکر اصالح طلبي به معناي تفکر انقالب اسالمی است، 
افزود: سد ناامیدی اصالح طلبان در انتخابات92 شکسته شد، زیرا تا پیش از 
 این فضایي توهمي مبني بر شکست جریان اصالح طلب در جامعه ایجاد شده 

بود.
وی با تأکید بر این مطلب که مطالبات مردمی، تشویق مردم به ویژه نسل جوان 
و دانشگاهی با امید دادن در فضای عقالنیت ضروري است، افزود: اصولگرایان 
در اواخر عمر دولت به جای این که حساب خود را از حساب دولت جدا کنند، 

باید نقدها را بررسي و به اصالح آنها مي پرداختند.  

رییس کمیته بررس��ی حادثه 22 بهمن قم، با بیان این که 
برخورد جدی با جریان های تندرو قم از آرزوی های 20 ساله 
علماس��ت، گفت:  کاری که افراطیون حادثه 22 بهمن قم با 

مراجع کردند، شاه با این بزرگواران انجام نداد. 
منصور حقیقت پور  با بیان این که کمیته بررسی حادثه 22 
بهمن قم در چند م��اه اخیر تالش بس��یاری را برای تدوین 
گزارش��ی جامع، کامل و بی طرفانه انج��ام داده بود، گفت: 
اعضای کمیته در این رابطه مالقات های بسیاری را با مراجع 
داشته اند و علمای قم درباره این حادثه نکات قابل تأملی را 
بیان کردند. نماینده مردم اردبیل، نی��ر و نمین در مجلس 
در تشریح سخنان مراجع و علمای قم درباره عوامل حادثه 
22 بهمن قم، افزود:  این بزرگ��واران درباره این حادثه اعالم 
کردند که این حادثه یک اقدام زنجیره ای بوده و در سنوات 
گذشته این گونه حوادث از سوی برخی افراد بسیار رخ داده، 
اما به علت فقدان برخورد جدی و قانونی با خاطیان، این حادثه 

بار دیگر تکرار شده است.
 وی با اعالم این که علم��ا و مراجع از اقدام جدی و س��ریع 
کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس برای 
پیگیری حادثه22 بهمن قم بسیار تشکر کردند، افزود: برخی 
از مراجع اقدام متخلفان حادثه 22 بهم��ن قم را یک اقدام 

عجوالنه و از روی نابخردی دانستند.

 س��خنگوی فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت با بیان
  این ک��ه ظاه��را رییس جمه��ور منتخ��ب با اس��تفاده از

 اصل غافلگیری می خواهد اعضای کابینه را در روز مراس��م 
تحلیف معرفی کند، بر ضرورت اعالم فهرست وزرای احتمالی 
 دولت منتخ��ب یک هفته پی��ش از مراس��م تحلیف تأکید

 کرد.
رمضان ش��جاعی کیاس��ری گف��ت: انتظار م��ی رفت که 
کاندیداهای انتخابات ریاس��ت جمهوری با معرفی اعضای 
 کابینه و همکاران خ��ود، حق انتخاب مردم را ش��فاف تر و 
دقیق تر نمایند تا تیم کاری دولت از مردم پذیرش رأی نمایند 
که علیرغم سؤاالت و تقاضای رسانه ها و گروه های سیاسی، 
هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به چنین 
امری تمکین نکردن��د و در نهایت برنامه ه��ا و دیدگاه های 

شخصی را برگزیدند.
نماینده مردم ساری در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
پس از پیروزی رییس جمهور منتخب طبق قانون نمایندگان 
مجلس باید به وزرای پیشنهادی رییس جمهور برای مدیریت 
چهارساله بر وزارتخانه های تخصصی رأی اعتماد دهند که 
تاکنون علیرغم نزدیک ش��دن به زمان مراسم تحلیف هیچ 
یک از کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های مجلس از 

گزینه های قطعی و احتمالی اطالعی ندارند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم اظهار داشت: ده ها بازرس از 
پلیس فتا و یگان ویژه طی چندی��ن روز ارزیابی های الزم را 
 از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ را انجام دادند و   جلس��ه 

جمع بندی ارزیابی نیز  برگزار شد.
 خوشبختانه تغییرات در پلیس بس��یار محسوس بوده، به 
صورتی که چهار س��ال قبل این پلیس نم��ره 7۵ از 100 را 
به دست آورد و دو س��ال قبل نیز به79 رسید، اما در جلسه 
اخیرپس از ارزیابی فرماندهی انتظام��ی تهران بزرگ نمره 

8۵ را کسب کرد.
وی ادامه داد: ت��الش و تح��رک در این فرماندهی بس��یار 
محس��وس اس��ت. س��اختمان ها، تجهیزات و رسیدگی به 
کارکنان بس��یار بهب��ود یافت��ه و واحدهای جدی��د نیز راه 
 اندازی شده اس��ت، ضمن این که رسیدگی به عملیات ها و

تماس های110افزایش یافته و شاهد بهبود رابطه پلیس و 
مردم بودیم.

به گفته فرمانده نیروی انتظام��ی، پلیس در پایتخت از نظر 
کمی و کیفی نسبت به هشت س��ال قبل رشد داشته است، 
به صورتی که تع��داد نیروها در این مدت 1/۵ برابر ش��ده و 
تجهیزات به روز در اختیار پلیس پایتخت قرار گرفته است، اما 
مطالبات مردم همچنان باالست و به نظر مردم، ما در تهران 

کمتر از حد انتظار ظاهر شده ایم. 

یک عضو کمیته های مشورتی و برنامه ریزی رییس جمهور 
منتخب برای طرح ریزی برنامه های دولت یازدهم از قطعی 
ش��دن لیس��ت کابینه ظرف یکی دو روز آین��ده خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد که ریی��س جمهور منتخب ملت تا قبل 
 از برگزاری مراس��م تحلیف، درباره کابینه پیش��نهادی به 
جمع بندی رسیده و در نهایت افراد مورد نظر خود را در این 

روز به مجلس معرفی کند. 
 عیسی کالنتری درباره لیست هایی که طی دیروز و امروز با 
عنوان کابینه احتمالی دولت یازدهم در رسانه ها منتشر شده 
است، گفت: آنچه مطرح ش��ده است عمدتا گمانه زنی های 
رسانه هاست و وقتی می توان آن را لیست افراد پیشنهادی 
برای کابینه خواند که توس��ط رییس جمهور منتخب اعالم 
شود، چون بر اساس قانون تنها ایشان می تواند اسامی افراد 
کابینه را اعالم کند و هر آنچه غیر از این باشد، رسمیت ندارد. 
 وی در پاسخ به این سؤال که با معرفی کابینه، کار کمیته های 
برنامه ریزی و مشورتی تشکیل شده توسط رییس جمهور 
منتخب به پایان می رسد یا خیر، افزود: نه، برنامه ریزی ها 

جهت هرچه بهتر عمل کردن دولت یازدهم ادامه دارد. 
وزیر پیش��ین کش��اورزی  اظهار داش��ت: کمیته ها نظرات 
خودشان را بر اس��اس خواس��ته رییس جمهور منتخب به 

منظور تشکیل کابینه به آقای روحانی اعالم کرده اند.

مجلس نیروی انتظامیمجلس دولت

برخورد با افراطیون قم 
آرزوی 2۰ ساله علماست

 انتقاد از عدم
 مشورت روحانی با مجلس

 بهبود عملکرد
 نیروی انتظامی 

لیست پیشنهادی کابینه 
2روزدیگرنهایی می شود
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ادام�ه از صفح�ه ی�ک- 1- مع�اون اول ریی�س جمهور: 
مهندس اسحاق جهانگیری؛ کارش��ناس ارشد مهندسی صنایع، 
نماینده دو دوره مجلس، استاندار دولت س��ازندگی، وزیر معادن 
 و فل��زات دوره اصالح��ات و از اعض��ای ش��ورای مرک��زی حزب 

کارگزاران سازندگی.
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت: دکتر محمد نهاوندیان؛ دانش 
آموخته دانشگاه جرج واشنگتن ایاالت متحده، معاون وزیر در دوران 
جنگ، سازندگی و اصالحات. رییس فعلی اتاق بازرگانی صنایع و 

معادن و کشاورزی ایران.
 MBA 3- وزیر نفت: حسین کاظم پور اردبیلی؛ فارغ التحصیل
از آمریکا، وزیر بازرگانی دولت رجایی، معاون اقتصادی وزارت امور 
خارجه و معاون وزیر نفت دولت موسوی، ربع قرن حضور به عنوان 

نماینده ایران در سازمان اوپک.  فعال فعلی در بخش خصوصی.
4- وزیر اطالعات: دکتر حجت االس��الم محسن قمی؛ دکترای 
فلسفه محض، رییس پیشین نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در 
دانشگاه، نماینده دور سوم مجلس خبرگان و عضو شورای انقالب 
فرهنگی و استادیار دانشگاه. معاون فعلی ارتباطات بین الملل دفتر 

رهبر معظم انقالب.
۵- وزیر کشور: دکتر علی یونسی؛ دکترای حقوق با درجه اجتهاد 
از حوزه علمیه، نماینده ویژه امام در رس��یدگی به جرائم نیروهای 
مسلح و رییس سازمان قضایی نیروهای مس��لح و وزیر اطالعات 

دولت اصالحات.
6- وزیرراه و مس�کن و شهرس�ازی: دکتر عب��اس آخوندی؛ 
دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه رویال هالووی لندن، وزیر مسکن 
دولت سازندگی، معاون سیاسی، اجتماعی وزیر کشور و عضو هیأت 

علمی دانشگاه تهران.
7- وزیر نی�رو: دکتر رضا اردکانی��ان؛ دکت��رای مدیریت آب از 
انگلستان، معاون وزیر نیرو و کشور در دولت اصالحات، نایب رییس 
انجمن آب شناسی ایران و مدیر فعلی دانش��گاه آب سازمان ملل 

متحد در ژنو.
8- وزیر آموزش و پرورش: دکترسیدرضا امیری صالحی؛ عضو 
معاونت پژوهش های مرکز تحقیقات اس��تراتژیک نظام، دکتری 

مدیریت دولتی )دانشگاه آزاداسالمی، واحد علوم تحقیقات(.
9- وزیر خارجه: دکتر محمد جواد ظریف؛ دکترای مطالعات بین 
الملل از دانشگاه دنور، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل)1381-1386(، دستیار ارشد وزیر امور خارجه و 
معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، استادیار فعلی دانشکده 

روابط بین الملل وزارت خارجه و بازنشسته وزارت خارجه.
10- وزیر بهداشت و آموزش پزش�کی: پروفسور محمدرضا 
ظفرقندی؛ جراح عمومی و فوق تخصص جراحی عروق، استاد تمام 
دانشگاه علومی پزشکی تهران، رییس پیشین سازمان نظام پزشکی 

و عضو فعلی هیأت علمی دانشگاه تهران. 

11- وزیر کارو امور اجتماعی: مرتضی بانک؛ سابقه فرماندهی 
سپاه استان کرمان در سال60 و معاونت اداری و مالی وزارت کار در 
سال های62 و63 را در کارنامه خود دارد. بعد از آن هم ابتدا مدیرکل 
سیاس��ی اروپای ش��رقی وزارت امورخارجه می ش��ود و سپس به 

مدیرکلی آسیای شرقی و اقیانوسیه این وزارتخانه می  رسد.
12- وزیر اقتصاد و دارای�ی: دکتر محمد باقر نوبخت؛ دکترای 
اقتصاد از دانشگاه پیسلی بریتانیا، چهار دور نماینده مجلس شورای 
اس��المی، معاون فعل��ی پژوهش های اقتصادی مرک��ز تحقیقات 

استراتژیک.
13- وزیر علوم و تحقیق�ات: دکتر رضا فرج��ی دانا؛ دکترای 
مهندس��ی برق از واترلو کانادا، رییس دانشگاه تهران از سال81 تا 
84 و ریاست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سال های 

متمادی.
14- وزیر ارتباطات: دکتر محمد رضا عارف؛ دکترای مهندسی 
برق از دانشگاه اس��تنفورد ایاالت متحده، رییس دانشگاه تهران، 
اولین رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر پست و تلگراف و تلفن 
دولت اصالحات و مع��اون اول دولت دوم اصالح��ات و کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم.
1۵- وزیر کشاورزی: دکتر سید صفدر حسینی؛ دکترای اقتصاد 
کشاورزی از کانادا، وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی 
دولت اصالحات و  عضو فعلی هیأت علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد 

و توسعه کشاورزی.
16- وزیر دفاع: دریادار پاسدار حس��ین عالیی؛ مؤسس نیروی 
دریایی سپاه، ریاست ستاد مشترک سپاه، ریاست سازمان صنایع 
هوایی وزارت دفاع و فرمانده یگان های دریایی سپاه و عضو  فعلی 

هیأت علمی دانشگاه امام حسین)ع(.
17- وزیر ارشاد: حجت االسالم دکتر حسام الدین آشنا؛ دکترای 
فرهنگ و ارتباطات، عضو هیأت علمی دانشکده معماری اسالمی و 

فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(.
 18- وزیر ورزش و جوانان: دکتر بیژن ذوالفقار نسب؛ دکترای 
تربیت بدنی از دانشگاه بروکس��ل بلژیک، بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایران و باشگاه پرسپولیس، مربی تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه های 

مختلف.
19- وزارت دادگس�تری: حجت االسالم حس��ینعلی امیری؛ 
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی؛ عضو سابق حقوقدان 
شورای نگهبان؛ معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و 

امالک کشور و مدرس دانشگاه.
 20- سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری: دکتر رضا 
صالحی امیری؛ دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علوم و تحقیقات. 
استادیار دانش��گاه و معاون پژوهش های فرهنگی اجتماعی مرکز 

تحقیقات استراتژیک.
21- س�ازمان مدیریت و برنامه و بودجه: دکتر مسعود نیلی؛ 
دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلیس؛ معاون سازمان برنامه 
و بودجه دولت سازندگی و اصالحات؛ رئیس پیشین شورای اقتصاد.

تازه ترین گمانه زنی درباره کابینه 

 »اسنودن«لیست جدید از کابینه احتمالی  روحانی
برنده جایزه برترین افشاگر سال

»ادوارد اسنودن« افشاگر برنامه جاسوس��ی آمریکا،  برنده 
جایزه برترین افشاگر سال از یک مؤسسه آلمانی شد.

شعبه مؤسسه »جهان شفاف« در آلمان در بیانیه ای اعالم کرد 
که جایزه برترین افشاگر امسال از سوی سازمان های حقوق 
بشر آلمان به »ادوارد اسنودن« افشاکننده برنامه جاسوسی 
آمریکا تعلق گرفت. این جایزه از سال1999 توسط اتحادیه 
دانشمندان آلمان )VDW( و اتحادیه وکال علیه سالح های 
هسته ای اهدا می شود. بنا بر این گزارش، قرار است این جایزه 
که همراه با 3 هزار یورو است، از طریق وکیل اسنودن به وی 
تحویل داده شود. ادوارد اسنودن پیمانکار فنی سابق آژانس 
امنیت ملی آمریکا و کارمند سابق سازمان سیا در این کشور 
است که ماه گذشته با انتشار اسناد فوق محرمانه از برنامه های 

جاسوسی گسترده آمریکا پرده برداشت.

 جزئیات گزینه های 
دخالت  نظامی آمریکا در سوریه

 رییس س��تاد مش��ترک ارت��ش آمری��کا، تبع��ات و هزینه 
گزینه های مختلف مداخله نظامی در سوریه را شرح داده  است.

ژنرال مارتین دمپس��ی در گزارش��ی که به کمیته نیروهای 
مسلح سنای ایاالت متحده ارس��ال کرده، گفته است که در 
صورت صدور دس��تور رییس جمهوری آمری��کا، ارتش این 
کش��ور آمادگی آن را دارد تا اقدامات مختل��ف نظامی را در 

حمایت از مخالفان مسلح حکومت سوریه به اجرا بگذارد.
گزارش ژنرال دمپسی نشان می دهد که دولت آمریکا هنوز 
درمورد دخالت نظامی در س��وریه تصمیم نهایی را نگرفته 

است.

 قرضاوی فتوای قتل
 مخالفان مرسی را صادر کرد

یوسف قرضاوی رییس اتحادیه علمای جهان اسالم تأکید کرد 
که محمد مرسی رییس جمهور منتخب و قانونی مردم مصر 

است و باید با کسانی که علیه وی تظاهرات کردند، جنگید.
به گزارش النشره، قرضاوی گفت: با استناد به احادیث نبوی 
و برخی آیات قرآنی درباره حاکم شرع، مرسی رییس جمهور 
قانونی است و باید با افرادی که علیه وی قیام کردند، مبارزه 
کرد. مفتی مصری االصل ساکن قطر در فتوای خود اسامی 

قیام کنندگان علیه مرسی را ذکر نکرده است.

اخبار بین الملل



یادداشت

 60 کیلوگرم تریاک 
در اصفهان کشف شد

گروه شهر- رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان از کش��ف60 کیلوگرم مواد مخدر از ن��وع تریاک و 

دستگیری چهار قاچاقچی این مواد خبر داد.
سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت: این مواد مخدر از یک دستگاه 
اتوبوس مسافربری که از یکی از شهرهای جنوبی به سمت اصفهان 

حرکت می کرد، کشف شد.

افتتاح مرکز سالمندان شبانه روزي 
خانه امید به زندگي

مرکز سالمندان شبانه روزي »خانه امید زندگي« با اعتباري بالغ بر 
یک میلیارد ریال از بخش دولتي و با زیر بن��اي1140 متر مربع  در 
3 طبقه)ش��ش واحد( با ظرفیت پذیرش بیش از24سالمند فعالیت 

خود را آغاز کرد.
محمود محمد زاده مدیر کل بهزیستي اس��تان اصفهان در حاشیه 
آیین افتتاح این مرکز، حفظ جایگاه س��المندان را از اهداف سازمان 
بهزیستي برشمرد و با اش��اره به ظرفیت باالی سالمندان بر استفاده 
از این ظرفیت ها در جهت تقویت هویت فرهنگی، افزایش مشارکت 

اجتماعی، همبستگی اجتماعی و جامعه پذیری تأکید کرد.

 توزیع سبد کاالیی 
بین ۱۵0 خانواده زندانیان نیازمند

گروه ش�هر - رییس مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های اس��تان 
گفت: س��بدهای کاالیی به همراه بس��ته های فرهنگی و آموزشی بین 
1۵0خانواده زندانیان نیازمند به مناسبت ماه مبارک رمضان توزیع شد.

علیرضا مهتری ابراز داشت: در ماه مبارک رمضان امسال و با مشارکت 
خوب خیرین این مرکز، تعداد 16 قلم کاالی اساسی بین خانواده های 

نیازمند تحت پوشش این مرکز توزیع شد.

 صدور اخطاریه پلمب
 ۱۹ مرکز ورزشی متخلف 

گروه شهر - سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: برای1۹مرکز ورزشی متخلف اصفهان در بخش خصوصی 

اخطاریه پلمب صادر شده است.
سرهنگ اکبر عاصمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس 
امنیت عمومی این فرماندهی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و 

اخالقی از1۹6مرکز ورزشی بخش خصوصی بازدید کردند.

 طرح شبکه نیکوکاری
 به مساجد محالت پا می گذارد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان از اجرای طرح 
شبکه نیکوکاری در این استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

مهدی مجلس آرا در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: در قالب این طرح، 
معتمدان محلی به همراه هیأت امنای مسجد و امام جماعت هر محله 
با شناسایی خانواده های بی بضاعت، ضمن حمایت مالی از این افراد، 
 آنان را برای دریافت حمایت های تخصص��ی به کمیته امداد معرفی

می کنند.
 وی با بیان این که طرح ش��بکه نیکوکاری در 6 مس��جد اصفهان و 
مس��اجد ۸ شهرستان دیگر اس��تان اجرایی می ش��ود، تصریح کرد: 
اجرای این طرح در۸1 مس��جد اس��تان تا پایان ماه مبارک رمضان 

درنظر گرفته شده است.

گشتی در اخبار 

 به همه گروه های خونی
 احتیاج داریم

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان  
محمد مهدی حریری

فصل تابستان و گرمای شدید هوا و همچنین ماه مبارک رمضان، عامل 
کاهش۵0 درصدی اهدای خون توسط مردم ش��ده است، درحالی که 
نیاز به خون و فرآورده های خونی کاهش نیافته است. در شرایط کنونی 
به همه گ��روه های خونی به خص��وص گروه های منف��ی خون احتیاج 
 داریم. هر واحد خون اهدایی توس��ط مردم با ظرفیت4۵0 س��ی سی، 

می تواند جان س��ه بیمار را از 
 مرگ نج��ات دهد.خون های

اهدا ش��ده توس��ط مردم، در 
عم��ل ه��ای جراح��ی مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و نیاز به 
خ��ون و فرآورده ه��ای خونی 
را در بیم��اران تاالس��می، 
هموفیلی، دیالیزی و مصدومان 

تصادفات تأمین می کند.
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چهره روز
حقوق سربازان متأهل افزايش يافت

 جانشین اداره منابع انس��اني ستاد کل نیروهاي مسلح از افزایش حقوق س��ربازان  متأهل از اول 
تیرماه13۹2خبر داد.  سردار موسي کمالي  گفت: براساس ابالغیه ستاد کل نیروهاي مسلح، حق 

عائله مندي و اوالد سربازان متأهل با حق کارکنان رسمي  نیروهاي مسلح یکسان شد. 

3

 نهادهای دولتی
 فقط وعده می دهند

 مراجعه به مراکز معاینه 
فنی کاهش یافته است

رییس امور عشایر شهرستان س��میرم گفت: نهادهای دولتی در راستای حل 
مشکالت عشایر قول های زیادی داده اند، اما خبری از اجرا نیست.

ایرج دهقان در گفتگو با فارس اظهار داشت: متأسفانه مسئوالن فقط به حرف 
اکتفا می کنند و خبری از اقدام عملی نیست.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های اخیر، مراتع از بین رفته و تغذیه دام ها 
دچار مشکل شده که سبب شده وزن الشه دام ها به شدت کاهش پیدا کند.

رییس امور عشایر شهرستان س��میرم گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر 
که س��بب گرانی علوفه شد، تغذیه دام عشایر با مش��کل مواجه و عشایر ضرر 

زیادی می کنند.
وی تصریح کرد: استانداری و شرکت پش��تیبانی امور دام وعده هایی درمورد 

تأمین علوفه دادند که این وعده ها نیز به طور کامل اجرایی نشدند.

رییس ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو ش��هرداری اصفهان گفت:  هر چند 
قیمت معاینه فنی خودرو نسبت به ارایه خدمات به صرفه است، اما مراجعه به 
مراکز معاینه فنی خودرو در اصفهان کاهش یافته، چنان که در سال گذشته با 

کاهش3۵ درصدی مواجه بودیم.
جمشید جمشیدیان در گفتگو با فارس با بیان این که در معاینه فنی خودرو 
باید نظارت ها در مراکز و ش��هرهای کوچک سطح شهر بیش��تر شود، اظهار 
داشت: سال ۸۸ بیشترین مراجعه برای معاینه فنی خودرو را در استان اصفهان 

داشته ایم.
وی با بیان این که هر ساله با کاهش مراجعات به مراکز معاینات فنی روبه رو 
بوده ایم، افزود: سال گذشته 27 تا 3۵ درصد کاهش مراجعه خودرو داشته ایم.

سنا[
س:ای
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 افزایش تعرفه هاي پزشکي 
 گروه 
و هزین��ه ه��اي س��نگین شهر

درماني در بیمارس��تان ها و 
مراکز پزشکي خصوصي نارضایتي بیمه شدگان و 
بازنشستگان را به همراه داشته و میزان مراجعه به 
بیمارستان هاي دولتي افزایش یافته است. به علت 
ازدحام جمعیت ارایه خدمات درماني در این مراکز 

نیز با مشکالتي مواجه شده است.
یک بازنشس��ته در این باره مي گوید: چندگانگي 
تعرفه ها به ویژه درمورد برخي از خدمات پزشکي 
هزینه درمان را براي افراد س��المند بیش��تر کرده 
است و همین امر باعث ش��ده تا آنها براي معالجه 
و مداواي خود به بیمارس��تان هاي دولتي مراجعه 
کنند. وي مي افزاید: متأس��فانه ب��ه علت ازدحام 
جمعیت امکان��ات این مراکز هم پاس��خگوي نیاز 
درماني مراجعه کنندگان نیست که همین مسأله 
باعث شده تا کیفیت خدمات به بیماران تنزل پیدا 

کند. این بازنشسته با انتقاد از نبود نظارت دستگاه 
 هاي مس��ئول بر اج��راي تعرفه ه��ا در مطب ها

و بیمارس��تان هاي خصوصي تأکی��د می کند که  
در ح��ال حاضر تعرفه هاي مصوب س��ازمان نظام 
پزشکي هم رعایت نمي ش��ود و براي یک ویزیت 
س��اده باید دو برابر قیمت مصوب پ��ول پرداخت 
کنیم و اگر بخواهیم نس��بت به این اقدام اعتراض 
کنیم بالفاصله با تندرویي و بعض��ا عدم ویزیت از 

سوي پزشک مربوطه مواجه مي شویم.
بازنشس��ته دیگري که برای دریاف��ت خدمات به 
کلینیک فرهنگیان مراجعه کرده است می گوید: 
معموال افراد سالمند و آنهایي که سن باالیي دارند 
مجبورند در ماه چندین مرتبه به پزش��ک مراجعه 
کنند و اگر براي هر بار فقط تعرفه مصوب پزشک 
متخصص را در نظر بگیریم چی��زي در حدود40 
تا۵0 هزار تومان هزینه ویزیت مي ش��ود، این در 
 حالي است که متأسفانه بیشتر پزشکان رقم هایي

باالتر از تعرفه هاي تعیین ش��ده مي گیرند و اگر 
هزین��ه دارو و هزینه هاي رفت وآم��د را هم به آن 
اضافه کنی��م، هر بیم��ار در ماه رقم��ي در حدود 
70 تا100 هزار تومان را باید ب��راي مداواي خود 
پرداخت کند که این وضعیت ب��ا حقوق دریافتي 
و مخارج سرسام آور زندگي هیچ تناسبي ندارد. با 
این اوصاف کم کم براي درمان و کاهش هزینه ها 
مجبوریم به سمت خود درمانی برویم ویا دردها را 

تحمل کنیم.
    وي پ��رده از راز دیگری بر م��ی دارد:» البته در 
برخ��ي از مراکز عالوه ب��ر این که به ص��ورت آزاد 
مریض را ویزیت مي کنند برگ مربوط به پزشک 
در دفترچه بیمه را هم ج��دا مي کنند، مگر هزینه 
یک ب��ار ویزیت چق��در اس��ت؟ چرا هی��چ گونه 
 نظارتي بر فعالیت و خدم��ات این مراکزومطب ها 

نمی شود«.
حکایت بیمه تکمیلی وحق بیمه گزاف

 ب��ا توجه ب��ه این ک��ه هزین��ه درم��ان در بخش 
خصوصی چندین برابر بخش دولتی است ، مطابق 
قانونی نانوش��ته بیم��ه های درمان��ی مکمل باید  
فاصله بین هزین��ه های درم��ان در بخش دولتی 
 و خصوصی را پوش��ش دهند که اصوال این اتفاق

نمی افتد و فرد بیمه ش��ده با در دس��ت داش��تن 
چندین مدل دفترچ��ه وکارت بیمه ب��از هم باید 
بخش زیادی از هزینه درمان را ازجیبش بپردازد. 
این مس��أله برای بازنشس��تگانی که حقوق ثابتی 
دریافت می کنند و همخوانی با تورم ندارد بیشتر 
خود نمایی می کند. ش��اید به همین دلیل بود که 
از ساله قبل هر س��ازمان ونهاد دولتی وخصوصی 
برای شاغالن وبازنشس��تگانش یک بیمه مکمل با 
خدمات متنوع تعریف کرد. درهمین راستا وزارت 
آموزش وپرورش نیز بیمه طالیی را برای شاغالنش 
اجرایی کرد و با اعتراض بازنشستگان این بیمه به 
مدت چهار ماه از اول دی۹0 تا فروردین۹1 همانند 

شاغالن این وزارتخانه اجرایی شد.
حرف وحدیث های بس��یاری برای اج��رای بیمه 
طالیی برای بازنشس��تگان این وزارتخانه به وجود 
آمد تا ای��ن که صندوق بازنشس��تگان کش��وری 
تصمیم به اجرای این بیمه برای کلیه بازنشستگان 
کش��وری گرفت ودر نهایت از اواخر سال گذشته 
تا پایان خرداد ماه س��ال جاری به صورت مجانی 
بازنشستگان کشوری بیمه طالیی شدند که فقط 
مباحث بستری واعمال جراحی را پوشش می داد 
وبرخ��الف بیمه اصلی طالیی ک��ه وزارت آموزش 
وپرورش اجرا می ک��رد از عدم پرداخت وجه برای 
ویزیت، دارو وس��ایرمراجعه های پ��ارا کلینیکی 

خبری نبود.
در نهایت اخبار جدی��د حاکی از آن اس��ت که از 
تیرماه سال جاری هر بازنشسته کشوری به همراه 
اعضای تحت تکفل خود با پرداخت1۵هزار تومان 
برای هرنف��ر می تواند بیمه طالیی ش��ود که فقط 
هزینه بستری را پوشش می دهد و از پوشش هزینه 
های سرپایی خبری نیست. این وضعیت با اعتراض 

بازنشستگان آموزش وپرورش مواجه شده است.
حقانی ریی��س هیأت مدیره کانون بازنشس��تگان 
آموزش وپرورش اس��تان اصفهان ب��ا اعتراض به 
میزان وجه پرداختی بیمه طالیی بازنشس��تگان 

می گوید: درصورتی ک��ه هرخان��واده را 4 نفر در 
نظر بگیریم یک بازنشس��ته بای��د در ماه60هزار 
تومان حق بیمه بپردازد و این درحالیست که اکثر 
اعضای خانواده نی��ازی به این بیم��ه ندارند وکل 
 وجه پرداخت��ی به جیب بیمه آتیه س��ازان حافظ

م��ی رود. به گفت��ه ریی��س مجمع کان��ون های 
بازنشستگان اس��تان در حال حاضر هر بارنشسته 
ماهیان��ه بابت بیمه تکمیلی وپای��ه حدود1۵هزار 
تومان می پردازد، ولی با این وجود باید۸0درصد 
هزینه های درمان را خودش بپ��ردازد که اگر 1۵ 
هزار تومان بیمه طالیی نیز به آن اضافه شود هزینه 
کالنی می شود که هزینه های درمانی بازنشسته 

وخانواده او را پوشش نمی دهد.
معزالدین��ی نای��ب رییس هی��أت مدی��ره کانون 
بازنشس��تگان آم��وزش وپ��رورش اصفه��ان نیز 
به موض��وع جالبی اش��اره می کن��د: »100 هزار 
بازنشسته در استان اصفهان زندگی می کنند که با 
احتساب خانواده هایشان جمعیت حدود400 هزار 
نفری را تشکیل می دهند، اگر این تعداد را در عدد 
11۵هزار تومان ضرب کنید حق بیمه گزافی می 
شود که همه اش به نفع ش��رکت بیمه آتیه سازان 
حافظ اس��ت. مگر چه تعداداز این اف��راد ماهیانه 
در بیمارستان بستری ش��ده ویا به عمل جراحی 
احتیاج پیدامی کنند. این در حالیس��ت که هزینه 
درمان سرپایی بازنشستگان گران بوده و بیمه های 

گوناگون هم نتوانسته اند آن را پوشش دهند.«
باغبانی مس��ئول پیگیری امور معیش��تی کانون 
بازنشس��تگان آم��وزش و پ��رورش اصفه��ان ب��ا 
اعتراض ب��ه عملکرد بیمه پای��ه )خدمات درمانی 
س��ابق وس��المت فعلی( ب��ه جمله درج ش��ده بر 
روی جل��د دفترچ��ه های بیم��ه اش��اره می کند 
 که نوش��ته»پرداخت ح��ق بیمه هزینه نیس��ت، 
س��رمایه گذاری اس��ت« و می گوید: م��ن از وزیر 
 بهداش��ت می پرس��م که س��رمایه گذاری که ما

سال ها کرده ایم چه شده که امروز باید۸0درصد 
هزینه درمان��ی را از جیب خود پوش��ش دهیم. او 
حذف بیمه های مکمل و افزایش عملکرد و پوشش 
بیمه پایه ای را خواس��تار می ش��ود که سالیانه با 
 دریافت حق بیمه ای گزاف، خدمات خاصی ارایه 

نمی دهد.

نارضایتی هایی که همواره وجود دارد

 بیمه بازنشستگان در اصفهان پیر شده است 

زیر پوست شهر / سایت هواپیما سازی هسا اصفهان

مصالی اصفهان بعد از 1۸سال قرار است به سرانجام برسد و مردم 
اصفهان بتوانند از مزایای این طرح عظیم بهره ببرند. در این رابطه 
دیهیم تاکی مدیر طرح، معم��اری و بازنگری مصالی اصفهان به 
تغییر پوشش س��قف مصالی بزرگ اصفهان ازشیشه  به پوشش 

کاشی های فیروزه ای و الجوردی گنبد خبر داده است. متن زیر 
مشروح سخنان اوست که در زیر می خوانید:

     ای��ن تغیی��رات در ط��رح بازنگری ب��ا تأکید بر اس��تفاده از
طرح های معماری سنتی اسالمی صورت گرفته است.

      برای گنبدخانه نیز که با شیش��ه پوش��یده شده یک سقف 
کاذب داخلی به صورت عرق چین پیش بینی شده است تا شدت 

تابش نور را کم کند.
     در مجم��وع، پروژه مصال در طرح بازنگ��ری جدید تغییرات 
اساسی یافته اس��ت و پس از حذف پروژه های جانبی، فقط مصال 
و در کنار آن رواق حاش��یه ای، صحن اصلی، مقصوره، مناره ها و 

ورودی ها در دید قرار می گیرد.
     در طراحی جدید مصال فضایی ح��دود 4۵ هزار متر منظور 
شده اس��ت تا جمعیتی حدود40 هزار نفر نمازگزار و در مراسم و 

اجتماعات دیگر هم حدود۹0 هزار نفر را پوشش دهد.
      همچنین در طرح بازنگری سیس��تم گرمایش��ی از کف به 

همراه21 هواساز پیش بینی شده است.
      برای سمت شرقی، غربی و شمالی، سه ورودی اصلی در نظر 
گرفته شده و یک سری ورودی های فرعی نیز برای حوادث پیش 

بینی نشده در نظر گرفته شده است.
     اس��تفاده از طبقات پایین فضاهای خالی اطراف مصال برای 
پیش بینی پارکینگ با ظرفیت دو هزار دس��تگاه خودرو از دیگر 

بخش های طرح جدید مصالست.
     انتظار داریم که این مجموعه تا خیابان آزادگان توسعه یابد 
که بتواند به بدنه اصلی شهر متصل ش��ود و از آنجا هم با خطوط 

BRT ارتباط داش��ته باش��د و در آینده هم با مترو، مردم را برای 
حضور در مراسم نماز جمعه سرویس دهی کند.

     فضای س��بز پیش بینی ش��ده برای اطراف مص��ال از دیگر
طرح هاس��ت. برای چهار قس��مت اطراف مصال در اصطالح یک 
حیاط شهری با آبنما دیده شده است که اگر در مواقعی جمعیت 
نمازگزاران بیش از ظرفیت صحن داخلی مصال بود، بتوانند از این 

فضا برای انجام این فریضه استفاده کنند.
      س��اختمان فعلی که در آن مرکز هایپر مارکت دایر است در 

مجموع تمام فضاهای تجاری الزم را در بر می گیرد.
      ساختمانی با عنوان مهمانسرا که پیش از این در قرینه هایپر 
مارکت احداث شده اس��ت نیز برای مباحث فرهنگی، مذهبی و 
انتشارات و مسائل مربوط به حوزه علمیه در نظر گرفته شده است.

     ورودیVIPبرای حضور مقامات خاص در مراسم سخنرانی 
نماز جمعه ب��وده و این مجموعه نیز در برگیرن��ده فضاهای دیگر 
شامل سالن های سخنرانی، س��الن های اجتماعات، کارشناسی 

و دفتر کار برای امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان است.
      به دلیل شباهت جنسی شیشه با س��رامیک، از این مصالح 
استفاده شده است تا عالوه بر شرایط مطلوب دمای داخلی مصال، 
نمای بیرونی و نقش و نگارهای فیروزه ای و الجوردی این گنبد با 

معماری ایرانی و اسالمی ما بیشتر منطبق باشد.

گنبد مصالی اصفهان، فیروزه ای می شود

استفاده از طبقات 
پایین فضاهای خالی 

اطراف مصال برای 
پیش بینی پارکینگ 

با ظرفیت دو هزار 
 دستگاه خودرو 

 از دیگر 
بخش های طرح 
جدید مصالست



چهره روزیادداشت

40 درصد اتوبوس های برون شهری 
فرسوده هستند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسافربری گفت: میانگین عمر متوسط هر 
اتوبوس برون شهری13سال است که60 درصد دستگاه ها نوسازی شده و 

هنوز40 درصد فرسوده هستند.
احمدرضا عامری با بیان این که نوسازی ناوگان  عمومی برون شهری ادامه  
دارد، اظهار داشت: قیمت  هر دستگاه اتوبوس نسبت به سال90 دو برابر 
شده و تسهیالتی که قرار است به نوسازی این ناوگان اختصاص یابد80 
تا100 میلیون تومان است، در صورتی که قیمت یک اتوبوس400 تا700 
میلیون تومان اس��ت. وی با بیان این که در حال حاض��ر حدود20 هزار 
دستگاه اتوبوس مسافربری بین شهری در کشور داریم، گفت: حدود 95 
درصد جابه جایی مسافران برون شهری به وسیله اتوبوس های مسافربری 
صورت می گیرد، بنابراین ضروریس��ت ک��ه دولتم��ردان در این زمینه 

اعتباراتی را در نظر بگیرند.
عامری افزود: قرار بود در برنامه  پنجم توسعه عمر متوسط ناوگان به هفت 
تا10 سال کاهش یابد، اما با توجه به مشکالت اقتصادی این موضوع هنوز 
عملیاتی نشده اس��ت. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسافربری اظهار 
داشت: قیمت هر دستگاه اتوبوس  در سال90 حدود 175 تا 210 میلیون 
تومان بود که اکنون به400 تا700 میلیون تومان افزایش یافته است. وی 
مشکل تأمین الس��تیک، قطعات و لوازم یدکی را از دیگر مشکالت این 
صنف عنوان کرد و افزود: اصالح قوانین حمل ونقل از دیگر مواردی است 

که باید با توجه به شرایط موجود کشور صورت گیرد. 

خبر ویژه

4
۱۰ کارگاه طالسازی در اصفهان پلمب شد

10واحد تولید کننده النگوی طالی پروفیلی )تو خالی( در اصفهان به دلیل تقلب در وزن واقعی و استفاده 
از پودر بوره پلمب شد. مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: بازرسان استاندارد در بازدید ازکارگاه های 

تولیدی واحد های متخلف و غیر مجاز، متوجه استفاده پودر مذکور در داخل النگو های پروفیلی شدند.
دولت، بودجه مصوبی برای احیای 

تاالب گاوخونی اختصاص دهد
نماینده مردم فالورجان در مجلس 

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی

دولت باید بودجه مصوبی را برای احیای تاالب گاوخونی اختصاص بدهد و 
حقابه زیست محیطی برای احیای این تاالب نیز باید تأمین شود، چرا که 
احیای تاالب گاوخونی اصفهان به عنوان یکی از تاالب های بین المللی نه 
تنها برای اصفهان بلکه برای کشور نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در این طرح احیای تاالب گاوخونی اصفه��ان نیز مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت و امیدواری��م این طرح 
به تصوی��ب مجلس ش��ورای 

اسالمی برسد.
ط��رح جامع احی��ای تاالب ها 
و دریاچه ه��ا در صحن علنی 
مجلس رأی آورده، اما در حال 
حاضر این طرح در کمیسیون 
کش��اورزی مجل��س در حال 

بررسی است.
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تأمین مس��کن افراد مختل��ف جامعه همیش��ه به 
عنوان یک مس��أله مه��م و قابل تأم��ل در رده های 
تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی تلقی می ش��ود. 
در این بین، مس��کن افراد کم درآمد جایگاه ویژه ای 
در این تصمیم گیری ها دارد، چراکه تملک مسکن 
این افراد از طریق روش های مرس��وم بازار و خرید و 
فروش های معمول، بسیار سخت صورت می پذیرد. 
به همین جه��ت نمی توان تأمین مس��کن اقش��ار 
پایین دس��ت جامعه � از حیث درآمد � را به دس��ت 
بازار س��پرد و دولت ه��ا و تصمیم گیرن��دگان کالن 
کش��وری در این بین نقش مهم��ی دارند. به همین 
جهت، در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در 
حال توسعه، سیاس��ت های حمایتی از این طبقات 
اجتماعی صورت می گی��رد تا آنان نی��ز بتوانند در 
مس��کن های متناس��بی برای خ��ود برگزینند. در 
س��ال های اخیر، در کش��ور ما نیز چنین سیاس��ت 
حمایتی ای در قالب »مسکن مهر« رخ نشان داده و 
دولت نهم و دهم تأکید ویژه ای بر اجرا و گس��ترش 

آن داشته است. بر اس��اس برخی آمارها، طول دوره 
انتظار برای تأمین مسکن ملکی با پس انداز یک سوم 
درآمد، چیزی در حدود100 سال یا بیشتر خواهد 
بود. این نشان دهنده عملی نبودن تأمین مسکن در 
کوتاه مدت یا میان مدت است که آسیب های مختلف 
روح��ی و اجتماع��ی و اقتصادی خواهد داش��ت. از 
این رو دولت های اخیر ت��الش فراوانی برای تأمین 
مسکن به منظور ارتقای سطح معیشت دهک های 
پایین دست جامعه انجام دادند. این تالش ها به همان 
جهتی انجام شد که بازار با توجه به مؤلفه های خود 
نمی توانست نفعی به مسکن این دهک ها برساند. به 
همین منظور سیاست های مس��کن مهر به سمت 
تسهیالت ارزان و واگذاری زمین پیش رفت تا بتواند 
حوزه مسکن را به شیوه خویش مدیریت کند. دولت 
مهرورزی با تالش برای ارایه تسهیالت قرض الحسنه 
با نرخ پایین به��ره در کنار حذف قیم��ت زمین و... 
توانست مجموعه روندهای تسهیل کننده ای را برای 

این امر به دهک های پایین دست جامعه ارایه کند.

اما کارشناس��ان تا به امروز در کن��ار نقدهای ریز و 
درشتی که به مس��کن مهر می کنند، سه سرفصل 
جدی را مطرح کرده اند؛ س��ه س��رفصلی که به نظر 
می رس��د مهم تری��ن چالش های دول��ت جدید در 
مواجهه با مس��کن مه��ر خواهد بود. این س��ه نکته 
مورد بررس��ی، یکی در موقعیت مکان��ی و امکانات 
زیرس��اختی، دیگری در رویکرده��ای اجتماعی و 
فرهنگی و سومین چالش هم در زمینه نحوه تأمین 

مالی و منابع اعتباری آن است.
موقعیت مکانی و زیرساخت های مسکن مهر از چند 
جهت دچار اشکاالت س��اختاری است. مسکن مهر 
در شرایطی در اطراف کالن شهری نظیر شهر تهران 
ساخته شده است که بیشتر به یک خوابگاه می ماند 
تا مسکن، چراکه در تأمین امکانات رفاهی، امنیتی، 
فرهنگی، معیشتی و دیگر امکانات معمول شهرک ها 
و شهرهای عادی، دچار مشکل است. مسکن مهر در 
شرایطی ساخته می شود که زیرساخت های متناسب 
آن به صورت همه جانبه وج��ود ندارد و این موجب 

می شود که س��اکنین این مس��کن ها با چالش های 
مختلفی در تأمین نیازهای خود روبه رو ش��وند. به 
عبارت دیگ��ر در این بخش انگیزه س��کونت در این 
واحدها از بین رفته و مشکالت مختلفی نظیر حمل 

و نقل را پیش روی دارد.
پیروز حناچی معاون شهرس��ازی وزرات مس��کن 
دوران اصالحات در همی��ن باره در گفتگو با تجارت 
فردا عنوان کرده اس��ت: تمامی سیاس��ت هایی که 
سالیان سال به طور نس��بی از سوی دولت ها رعایت 
می شد زیر پا گذاشته ش��دند و نهایتا مسکن مهری 
به وجود آمد که در هیچ  یک از مطالعات باالدس��ت 
بارگ��ذاری اش و تأثی��رات آن دیده نش��ده بود. در 
مکان هایی که دول��ت اجازه مانور اجرای مس��کن 
مهر را دارد )یعنی در حریم ش��هرها یا در شهرهای 
جدید( مس��کن های مهر جدیدی ساخته می شوند 
ک��ه حداقل خدمات همچون ش��بکه دسترس��ی و 
خدمات زیربنایی مثل آب و برق را ندارند. در برخی 
از نقاط فقط شاهد هستیم که با فشار مئوالن محلی 
یک مسجد در آنجا ساخته شده است، ولی مدرسه 
مناسبی در آن محل وجود ندارد، مراکز خدماتی و 
بهداشتی مناسبی هم احداث نشده است. به همین 
دلیل است که می گوییم اجرای مسکن مهر نوعی از 
حاشیه نشینی سازی دولتی را به وجود آورده است. 
البته جدای از بحث خدمات، شهرسازی و کالبدی 
معضل دیگری که شهرهای جدید به واسطه ساخت 
مسکن مهر با آن مواجه شده اند معضالت اجتماعی 

آنهاست.
توجه به معضالت فرهنگ��ی و نوع نگاهی که جامعه 
ایرانی در خارج از کالن ش��هرها می تواند به مسکن 
داش��ته باش��د، در ارزیابی مس��کن مهر قابل توجه 
است. در شرایطی که مسکن مهر به بیرون از شهری 
چون تهران انتقال یافته، اما مش��اهده می کنیم که 
نوع س��اختار و تیپ ساختما ن س��ازی در آن انگیزه 
کافی و متناسبی را برای کوچ مردم به سمت و سوی 
آن ایجاد نمی کند. مسکن مهر نباید صرفا در قالب 
یک خوابگاه تلقی ش��ود، بلکه روح شهرنش��ینی و 

سکنی گزیدن نیز برای آن ضروی است.
از سوی دیگر، چالش بعدی دولت جدید در مواجهه 
با مسکن مهر، مس��أله مالی و اعتباری آن است. به 
نظر می رسد در تأمین سرمایه های الزم برای احداث 

مسکن مهر از وابستگی شدیدی به سیستم بانکی رخ 
داده و عمال از س��رمایه های دیگر نظیر بازار سرمایه 
غفلت شده است. این وابستگی شدید، فشار خاص 
خودش را نیز به سیس��تم بانکی وارد ک��رده و این 
مسأله به ویژه با نارسایی های بازپرداختی احتمالی 

توسط متقاضیان مسکن مهر، شدت می یابد.
برای آشکار شدن این وابستگی باید نگاهی به اعداد 
و ارقام ای��ن ح��وزه بیندازیم. حج��ت اهلل میرزایی 
پژوهشگر اقتصادی در همین زمینه این گونه اظهار 
می دارد: در مجموع با محاس��به هم��ه هزینه هاي 
بخش خصوصي )خانوارهاي متقاضي و بهره بردار( 
و بخش عمومي )اعم از هزینه هاي تأمین زیربناها و 
مراکز خدمات عمومي و یارانه تأمین زمین و یارانه 
تسهیالت بانکي(، هزینه س��اخت هر واحد مسکن 
مهر حدود یک میلیارد ریال و براي همه دو میلیون 
واحد در حال س��اخت، حدود20 هزار میلیارد ریال 
یعني نزدیک به نیمي از تولید ناخالص داخلي کشور 
و 1/5 برابر بودج��ه عمومي دولت در س��ال1391 
بود. آنچه این ط��رح را به یک ط��رح مخاطره انگیز 
براي اقتص��اد ایران تبدیل کرده، ناش��ي از تعهدات 
چندوجهي دولت نسبت به متقاضیان و سازندگان 
واحدهاي مسکن مهر است؛ تعهداتی همچون تأمین 
تسهیالت س��اخت مس��کن )200 تا 250 میلیون 
ریال براي هر واحد( که اعتبار بانکي مورد نیاز براي 
دو میلیون واحد را به حدود450هزار میلیارد ریال 
یعني حدود یک چهارم منابع بانکي کشور می رساند 
و در پنج س��ال گذش��ته کمتر از50 درصد این رقم 

پرداخت شده است.
دولت آتی در بحث وابس��تگی های مالی و اعتباری 
مسکن مهر، باید تغییر رویه دهد تا از فشار بر سیستم 
بانکی بکاه��د. در همین زمینه، مجتب��ی بیگدلی 
رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان گفته 
است: باید بانک ها را بس��یج کنیم و دولت از حالت 

قیم مآبانه مسکن مهر خارج شود. 
مس��کن مهر با تمام ابعاد و در کنار تمام مزایایی که 
دارد، به یک واقعیت در حوزه شهرس��ازی کش��ور 
ما تبدیل ش��ده اس��ت، به همین جهت دولت آقای 
روحانی بای��د بتواند این ط��رح را با رف��ع نواقص و 
چالش های آن تداوم بخش��د تا بتواند به یک برآیند 

پایدار و نتیجه مطلوب نائل گردد.

از خوابگاه مهر تا سیستم بانکی تحت فشار

تدبیر دولت تدبیر و امید درباره مسکن مهر چیست؟ 
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مزایده 
در  دادگاه عمومی خمینی شهر  احکام مدنی شعبه دوم  اجرای  دایره   2360
به  نظر   2 / ابالغ شده 900843ح  اجرائیه  اجرایی 910233 موضوع  پرونده 
دارد  نظر  در  علی  محمد  فرزند  خواه  وطن  مجید  آقای  آن  له  محکوم  اینکه 
اله  اعمال مواد محکومیتهای مالی و استنکاف محکوم علیه ذبیح  اجرای  در 
فروزنده از پرداخت مبلغ 158186998 ریال و پرداخت 5500000 ریال حق 
االجراء در حق محکوم له و دولت پالک ثبتی توقیف شده به شماره ثبتی 225 
فرعی از 133 اصلی واقع در خمینی شهر جاده نجف آباد قلعه امیریه خیابان 
قلعه امیریه کوچه شهید قاسم رضائی به مساحت 179 متر مربع عرصه و 
اعیان که اعیان آن یک ساختمان سه طبقه که طبقه همکف اول آن دارای 195 
متر مربع اعیانی با سقف تیرچه بلوک و اسکلت آن بتن و طبقه دوم آن دارای 
به صورت داخلی  آجری سطوح  اسکلت  و  با سقف شیروانی  اعیانی   97/5 

دارای  چوبی  داخلی  دربهای  و  مینومی  آلو  خارجی  دربهای  با  شده  گچ   
آن  با جمیع جهات  مزایده  طریق  از  را  کفایت  حد  به  و مشترکات  سرویس 
 که به مبلغ 1200000000 ریال ارزیابی شده توسط کارشناس و مصون از 
روز  مزایده  جلسه  لذا  برساند  فروش  به  را  مانده  باقی  طرفین  تعرض 
حقوقی  دوم  اجرای شعبه  محل  در   9 1392/5/23 ساعت  مورخ  چهارشنبه 
روبروی  پاسداران  بلوار  شهر  خمینی   : نشانی  شهربه  خمینی  دادگستری 
می  طالبین  و  گردد  می  برگزار  یک  شماره  قضایی  مجتمع  خواهران  بسیج 
از محل  : اعالم شده فوق مراجعه و  از مزایده به نشانی  توانند 5 روز قبل 
و کم کیفیت مزایده بازدید نموده و خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید  خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
و ما بقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهدشد . مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری 

خمینی شهر 

مزایده نوبت اول 

در شهر  خمینی  دادگستری  چهارم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای  دایره   12 
فرزند تارخان  اعظم  خانم  له  اجرا   920090 کالسه  پرونده    
اللهی  امان  مرتضی  آقای  بطرفیت  مهریه  مطالبه  بخواسته  عبدالحسین   
نواب  خ  دردرچه  واقع  ثبتی  پالک  فاقد  منزل  باب  دانگ  سه  دارد  نظر  در 
به  موسوی  عطاءاهلل  کوی شهید  امامزاده  پشت  درچه  پاسگاه  جنب  صفوی 
سهم  که  ریال    160000000 کارشناس  ارزش  به  مربع  متر   58 مساحت 
محکوم علیه سه دانگ زمین مذکور می باشد را از طریق مزایده به فروش 

 8 ساعت   92/5/24 تاریخ  پنجشنبه  روز  در  مزایده  جلسه  لذا  برساند. 
 صبح در محل اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی واقع در بلوار پاسداران ، 
و  گردد  می  برگزار  یک  شماره  قضایی  مجتمع  خواهران  بسیج  روبروی 
الذکر  فوق  نشانی  به  را  مورد  مزایده  از  قبل  روز   5 توانند  می  خریداران 
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  است  کسی  خریدار  نمایند  باشدبازدید  می 
المجلس و مابقی را  باید 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی  نماید و خریدار 
 . نماید  واریز  دادگستری  سپرده  به حساب  مزایده  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف 
نفع  به  مزایده  های  هزینه  کسر  از  پس  اولیه  درصد   10 اینصورت  غیر  در 
 دولت ضبط خواهد شد . مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم دادگستری 

خمینی شهر

تغییرات 

45 شماره 874/ت 92/103آگهی تغییرات شرکت پرنیان حفاظ فرابین سهامی 
استناد  به   10260613118 ملی  شناسه  و   43453 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/2/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای سعید عبادی منش به عنوان بازرس اصلی 
مالی  یک سال  برای   البدل  علی  بازرس  عنوان  به  زاده  بهار  پرنیان  ، خانم 
انتخاب گردیدند. 2- روز نامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های 

. 3- اعضای هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای  انتخاب شد  شرکت 
علی مظفری و آقای محمد رضا فرهاد زادگان و خانم سمانه مظفری تا تاریخ 
1394/2/20 ، 4- سمت اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 

علی مظفری به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای محمد رضا فرهاد زادگان 
به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم سمانه مظفری به سمت عضو هئیت 
مدیره و آقای علی مظفری به سمت مدیر عامل 5- کلیه اوراق و اسناد مالی 
 تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا 
 1392/3/12 تاریخ  در  میباشد  مدیره  هئیت  مصوبات  مجری  عامل  مدیر 
تایید و امضا  ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
ثبتی واحد  وموسسات  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس  آذری   . گرفت  قرار   ء 

 اصفهان 

تغییرات 

سپاهان  صنعت  عقیق  شرکت  تغییرات  92/103آگهی  ت   /458  : شماره   38
سهامی خاص به شماره ثبت 44640 و شناسه ملی 10260625532 به استناد 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/2/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای مجید پوریای ولی  به عنوان بازرس اصلی 
، خانم مهناز ابراهیمی امام به عنوان بازرس علی البدل برای  یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. 2- روز نامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های 
. 3- اعضای هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای  انتخاب شد  شرکت 
احمد رضا توکلی انارکی و آقای محمد رضا خسروی فرد و آقای مسعود 
خسروی فردتا تاریخ 1394/2/15 ، 4- سمت اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای احمد رضا توکلی انارکی به سمت رئیس هئیت مدیره 
و آقای محمد رضا خسروی فرد  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای 
مسعود خسروی فرد  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای مسعود خسروی 
با  تعهدات شرکت  اسناد مالی و  اوراق و  کلیه  به سمت مدیر عامل 5-  فرد 
است  معتبر  مهر شرکت  با  و  متفقا  مدیره  هئیت  اعضای  از  نفر  دو  امضای 
ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره میباشد در تاریخ 1392/2/17 
ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء 
قرار گرفت . آذری رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

آذر سپاهان   اندیش  نو  تغییرات شرکت  : 876/ت 92/103 آگهی  44 شماره 
به   10260666244 ملی  شناسه  و   48441 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

العاده مورخ 1392/3/5 تصمیمات  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  
ذیل اتخاذ شد: 1- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید : عقد قرار داد با شرکتها – ارگانها – ادارات و 
می  به شرکت خدماتی  مربوط  که  عاتی  و موضو  عملیات  کلیه  و  اشخاص 
باشد- تامین نیروی انسانی موقت – خرید و فروش  و  واردات و صادرات 
هر گونه کاالی مجاز شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های اخذ نمایندگی 
های داخل و خارج طراحی و اجرای سیستم های اعالم و اطفا حریق اتوماتیک    
در تاریخ 1392/3/12 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

سپاهان  صنعت  عقیق   شرکت  تغییرات  92/103آگهی  461/ت   : شماره   43
سهامی خاص به شماره ثبت 44640 و شناسه ملی 10260625532 به استناد 
ذیل  تصمیمات   1392/2/16 مورخ  العاده  فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه 
اتخاذ شد: 1- کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650000 ریال طی گواهی 
نظر  چهارراه  شعبه  تجارت  بانک   1392/2/16 مورخ   53/6050/90 شماره 
.   در تاریخ 1392/2/17 ذیل  توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار 

گرفت . م الف 2086منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

تجارت  داریک  بازرگانی  تغییرات شرکت   42 شماره 712/ت 92/103آگهی 
ملی  شناسه  و   48090 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پارسی  الملل  بین 
مورخ  العاده  فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260662519
1392/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان 
بن بست 47 ساختمان   – توحید شمالی  خیابان   – اصفهان  آدرس شهر  به 
واحد 2 کد پستی 8173653516 تغییر یافت و ماده  طبقه دوم –  سلیمان – 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید  .   در تاریخ 1392/3/4 ذیل 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار 
گرفت . منصور  آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان

حصر وراثت 

دارای شناسنامه شماره 127856-1- آبادی  آقای محسن ماجد حسین   36
127 به شرح دادخواست به کالسه 2156/92ح 10 از این شورا درخواست 
که شادروان حمید رضا  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر 
ماجد حسین آبادی بشناسنامه 163 در تاریخ 1391/11/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا 
ماجد حسین آبادی ش ش 278 فرزند2- احمد رضا ماجد حسین آبادی ش 
 127-127856-1 آبادی ش ش  ماجد حسین  محسن   -3 فرزند    2708 ش 
فرزند  4- مهر السادات عطائی  ش ش 817 عیال     و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  کسی 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 

4701شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تغییرات 

41 شماره 511/ت 92/103آگهی تغییرات شرکت تیوا صنعت ایساتیس 
 10260612920 ملی  شناسه  و   43445 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 1392/01/20 مورخ  العاده   فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از استان اصفهان واحد اصفهان 
اصفهان  استان  جدید  نشانی  به  شهر  خمینی  واحد  اصفهان  استان  به 
کوچه جنب   – بوعلی  خیابان   – چهارراه شریعتی   – شهر خمینی شهر 
بیمارستان آیت اهلل اشرفی – بن بست سالمی – کد پستی 8414998161 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در 
تاریخ 1392/2/21 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت 
و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 2105 آذری رئیس اداره ثبت 

شرکتها وموسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

39 آگهی تغییرات شرکت خدماتنی مهندسی طرفه صنعت ) سهامی خاص 
( به شماره  ثبت 703 و شناسه ملی 10861076499 به استناد صورت 
العاده مورخه 1392/3/22 شرکت مذکور که  جلسه مجمع عمومی فوق 
در تاریخ 4/24/ 1392 به این اداره واصل شده تغییراتی به شرح زیر در 
این شرکت به عمل آمده است : مقرر گردیده که محل شعبه شرکت از 
اصفهان – خیابان حکیم نظامی – چهارراه امین ) شریعتی ( – جنب کوچه 
باغ نو پالک 799- کد پستی 8175887913 به آدرس اصفهان – خیابان 
طبقه سوم واحد 11 کد پستی 8138754951  ساختمان رجا –  باهنر – 
امالک و  اسناد  ثبت  رئیس  عصاری  اله  خیر   150 الف  .م  یابد   تغییر 

 اردستان 

تغییرات 
عصاره  خدماتی  شرکت  تغییرات  92/103آگهی  716/ت  شماره   37
ملی  شناسه  و   39345 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  اصفهان  طبیعت 
10260569922 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1392/2/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان 
کوچه شهید   – کوچه 48   – خیابان سروش   – به آدرس شهر اصفهان 
رنجبر – پالک 344 – کد پستی 8155895583 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .. در تاریخ 1392/3/4 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار 
. م الف 2647آذری رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات واحد  گرفت 

ثبتی اصفهان 

تاسیس 
القرآن  مکتب  موسسه  تاسیس   آگهی   102/921583/337 شماره:   40
کریم نطنز به شماره ثبت 61 و شناسه ملی 14003476891 و کد پستی 
 ، تجاری  غیر  ثبت موسسات  نامه  آئین   8 ماده  به  نظر    8761685931
موسسه مکتب القرآن کریم نطنز در تاریخ 1391/3/29 تحت شماره 61 
آن  مفاد  که خالصه  رسیده  ثبت  به  اداره  این  شرکتهای  ثبت  واحد  در 
جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روز نامه کثیر االنتشار 
زاینده رود می گردد : 1- نام موسسه : موسسه مکتب القرآن کریم نطنز 
2- موضوع موسسه : کلیه امور آموزشی و پرورشی و مذهبی بر اساس 
تابعیت   -3 اساسنامه   9 بند  در  و مصرح  مندرج  قرآنی  فرهنگی  اهداف 
متری   45 نطنز  : شهرستان  موسسه  نشانی  و  اصلی  مرکز   -4 ایرانی   :
شهید مصطفی خمینی  خیابان امام رضا علیه السالم جنب کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کد پستی 8761685931 ، 5- اسامی موسسین 
) مشخصات کامل ( 1- علی اکبر نرگسیان فرزند حسین شماره شناسنامه 
ریال  میلیون  دو  دارنده   1239791747 ملی  شماره  نظنز  از  صادره   46
 151 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  نطنزی  عمادی  زهرا   -2 الشرکه  سهم 
صادره  از نطنز شماره ملی 1239538936 دارنده سه میلیون ریال سهم 
الشرکه 3- سعید علیشیری فرزند قهرمان شماره شناسنامه 531 صادره 
از ری شماره ملی 0491365292 دارنده یک میلیون و پانصد هزار ریال 
 218 اله شماره شناسنامه  فرزند سیف  نادر سلطانی   -4 الشرکه  سهم 
و  میلیون  یک  دارنده   1129463060 ملی  شماره  ازفریدونشهر  صادره 
حسین  فرزند  باباخانی  اکبر  علی   -5 الشرکه  سهم  ریال  هزار  پانصد 
شماره شناسنامه 261صادره از نطنز شماره ملی 1239514832 دارنده 
سید  فرزند  زاده  رسول  راضیه  سیده   -6 الشرکه  سهم  ریال  میلیون  یک 
 005691931 ملی  شماره  تهران  از  4708صادره  شناسنامه  شماره  رضا 
تاریخ  از  تاریخ تشکیل موسسه  الشرکه 6-  دارنده یک میلیون ریال سهم 
موسسه  در  که  اشخاصی  و  موسسه  مدیران   -7 نامحدود  مدت  به  ثبت 
مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به  نرگسیان  اکبر  علی  آقای   : دارند  امضا  حق 
و مدیر عامل خانم زهرا عمادی نطنزی به سمت نائب رئیس هئیت مدیره 
آقای سعید علی شیری به سمت خزانه دار و آقایان علی اکبر باباخانی و 
نادر سلطانی و خانم سیده راضیه رسول زاده به سمت عضو هئیت مدیره 
تعهد  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  گردیدندو  انتخاب  سال   5 مدت  برای 
آور موسسه از قبیل چک – سفته – براوات – عقود اسالمی و مشارکت 
های مدنی و آنچه برای موسسه ایجاد تعهد نماید و یا موسسه را بری 
اکبر نرگسیان ) رئیس هئیت مدیره و مدیر  با امضای آقای علی  سازد 
عامل ( و خزانه دار متفقا همراه با مهر موسسه معتبر باشد و همچنین 
با امضای منفرد مدیر عامل همراه  اداری موسسه  اوراق عادی و  کلیه 
هر  میزان  و  موسسه  دارایی   -8  . بود  خواهد  معتبر  موسسه  مهر  با 
یک از موسسین : سرمایه نقدی مبلغ ده میلیون ریال که تماما نقدی از 
طرف شرکا پرداخت گردیده و در اختیار مدیران موسسه قرار گرفت و 
 آورده غیر نقدی ندارد . م الف 138 مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و

 امالک نطنز 



کافه کتابیادداشت

هفت

»فرزند چهارم« در اکران
پوستر فیلم سینمایی »فرزند چهارم« به کارگردانی وحید موسائیان رونمایی شد که در اکران عید 
فطر به اکران عمومی در خواهد آمد. مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی و حامد بهداد بازیگران اصلی 

»فرزند چهارم« هستند. 

5

دومین نشست تخصصی تئاتر کودک 
دومین نشس��ت تخصصی انجمن 
تئاتر ک��ودک و نوجوان اصفهان با 
موض��وع فلس��فه ب��رای کودک 
چهارشنبه۲ مرداد ماه سال جاری 
در هنرس��رای خورشید وابسته به 
س��ازمان فرهنگ��ی- تفریح��ی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود.

ریی��س انجم��ن تئاتر ک��ودک و 
نوجوان اصفه��ان در این خصوص 
گفت: این نشس��ت با هدف ارتقای دانش فنی فعاالن تئاتر کودک و 

نوجوان اصفهان برگزار می شود. 
احمد رضایی خاطرنش��ان س��اخت: این جلسه با مش��ارکت انجمن 
تئاتر کودک و نوجوان، خانه کودک و هنرس��رای خورشید سازمان 
فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود. عالقه مندان به 
شرکت در این نشست می توانند در تاریخ یاد شده رأس ساعت ۱۶ به 

هنرسرای خورشید مراجعه نمایند. 

»هشت بهشت« در مسیر تکرار
س��ریال »هش��ت بهش��ت« ب��ه 
کارگردان��ي س��عید عال��م زاده و 
تهیه کنندگي امیرحسین شریفي 
در۲۶ قسمت تولید و پخش آن از 
ابتداي ماه رمضان آغاز شده است. 
ش��بكه ش��ما به تازگ��ي و پس از 
افزایش تعداد مخاطبان س��ریال، 
س��ه نوبت تكرار براي آن در نظر 
گرفته اس��ت. ضمن آن که شبكه 
اس��تاني اصفهان نیز همزمان با شبكه شما س��اعت۲۳ هر شب این 
سریال را پخش و روز بعد ساعت ۹ تكرار مي کند. شریفي در این باره 
گفت: خوشبختانه پخش»هشت بهشت« به دلیل محتواي آن که بر 
دوستي اقوام مختلف و احیای فرهنگ و سنن اصیل شهرهاي مختلف 
ایران تأکید دارد، با اقبال مواجه شده است و مردم از آن رضایت دارند. 
به ویژه که شبكه شما نیز به تازگي نوبت هاي تكرار خوبي براي آن در 
نظر گرفته است. این سریال ماجراهاي بازارچه اي در قالب نمایشگاه 
صنایع دس��تي و مواد غذایي ویژه همه اقوام ایراني را که در اس��تان 

اصفهان برپا شده در قالبي اجتماعي و طنز به تصویر مي کشد. 

شهر در دست بچه ها 
با اعالم نتایج بازبینی بخش کودک 
و نوجوان، دومین جش��نواره تئاتر 
ش��هر نمای��ش »ش��هر در دس��ت 
بچه ها« به طور مش��روط به عنوان 
نماینده اصفهان به این جشنواره راه 

پیدا کرد.
ابوالمعال��ی  تصریح کرد: داس��تان 
این نمایش درباره شخصیتی است 
که به دلیل بی نظمی های شخصی 
در ش��هر اختالل ایجاد می کند و زمینه های ترافیک را ایجاد می کند. 
این کارگردان نمایش خاطرنش��ان کرد: نمایش به ش��یوه مشارکتی با 
تماش��اگران اجرا می ش��ود و به دنبال ایجاد فضایی هستیم که بچه ها 
با نمایش ارتباط مس��تقیمی داشته باش��ند. وی در ادامه اظهار داشت: 
 نمایش، داس��تان س��اده وش��یرینی دارد که در قالب آن ریش��ه یابی
 بی نظمی های ش��خصی،زمینه های به وجودآمدن ترافیک و راه های

برطرف شدن آن نیز پیش��نهاد داده می شود. ابوالمعالی بیان داشت: به 
دلیل این که کودک این نمایش را با خانواده تماشا می کند مطمئنا تأثیر 
و فرهنگسازی خودش را در امروز و آینده خانواده ها نیز خواهد داشت. 

»کودک و حد و مرزهایش« نوش��ته هنری کالود و جان تاون س��ند 
با ترجمه مینا اخباری آزاد ب��ه والدین کمک می کند تا فرزندان خود 
 را مطابق با نیازهای متن��وع و فزاینده جامعه ام��روز پرورش دهن،

چرا که امروزه روش بزرگ کردن فرزند با گذشته فرق کرده و از جهات 
فراوانی نیز مشكل تر است.

این کتاب برای پدر و مادرهایی نوشته ش��ده که فرزندانی در فاصله 
گروه س��نی نوزاد تا نوج��وان دارند. 
حتی کس��انی هم ک��ه پ��در و مادر 
نیس��تند، می توانن��د این کت��اب را 
بخوانند تا به بچه هایی که دوستشان 

دارند یاری رسانند .
»ک��ودک و ح��د و مرزهای��ش« 
نوش��ته هن��ری کالود و ج��ان تاون 
 س��ند با ترجم��ه مینا اخب��اری آزاد

را »کت��اب ه��ای دان��ه« )مؤسس��ه 
انتش��ارات صابرین( در۳000 نسخه 
و به قیمت 8700 تومان منتشر کرده 

است. 
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 قصه گویی رضوی
در اصفهان 

 موسیقی اصفهان 
در گذر زمان

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل کان��ون پ��رورش فكری ک��ودکان و 
نوجوانان استان اصفهان س��ید حامد عس��گری فر دبیر چهارمین جشنواره 
 بی��ن الملل��ی قص��ه گوی��ی رض��وی از تمدی��د ده روزه مهلت ارس��ال آثار 

قصه گویی به دبیرخانه این جشنوار خبر داد.
مدیرکل کانون اس��تان عنوان کرد: مهلت ارس��ال آثار تا تاریخ ۱5مرداد ماه 
تمدید شده است. عس��گری فر به بخش های گوناگون این جشنواره اشاره و 
آن را ش��امل بخش مربیان، بخش آزاد، بخش ویژه نوجوانان۱۳ تا ۱7سال و 
 بخش بین الملل دانس��ت. وی درباره نحوه شرکت در جش��نواره گفت:کلیه

 data عالقه مندان در این سه بخش می توانند فیلم قصه گویی خود را در قالب
cd ویا data dvd با فرمت avi به همراه فرم ش��رکت، به دفاتر اداره کانون 

پرورش فكری کودکان و نوجوانان استان خود ارسال نمایند.

واحد موسیقی حوزه هنری استان اصفهان اقدام به چاپ کتاب»موسیقی 
اصفهان در گذر زمان« کرد. این کتاب نوشته منصور اعظمی کیاست که به 

بیان تفاوت های شیوه، سبک و مكتب در موسیقی می پردازد.
این کتاب  چهارمین کتابی است که از این نویسنده توسط واحد موسیقی 

حوزه هنری استان اصفهان منتشر می شود.
هدف از انتشار کتاب» موسیقی اصفهان در گذر زمان« این است که به بیان 
علمی و تفاوت های سه واژه ) شیوه، سبک و مكتب( بپردازد و هنرمندان 
صاحب ش��یوه و س��بک را معرفی و دس��ته بندی نماید تا به این وس��یله 
هنرجویان موسیقی را در انتخاب اس��تاد خود راهنمایی کند و جایگاه هر 

یک از هنرمندان را در موسیقی مشخص نماید.
گفتنی است این کتاب به صورت سیاه و سفید و مصور به چاپ رسیده است.

الماس ها ابدی اند 

 کودک و حد و مرزهایش
 را بشناسیم

فرهنگ بیمار،اقتصاد آویزان 
پوش��ش و لباس در هر جامعه ای جدای از نی��از کاربردی و 
اصولی آن، مبحثی است که می تواند عالوه بر شكل دهی به 
روحیات مردم، قابلیت انعكاس فرهنگ و دیدگاه های ارزشی 
را نیز داشته باش��د. این میزان اهمیت برای حوزه لباس، در 
کنار نیاز کاربردی به این مسأله برای زندگی روزمره نشان از 
ابعادی گسترده تر از مسائل هنری و زیرساخت های فرهنگی 
دارد، چرا که این روزها واردات لب��اس با وجود قدرت خرید 
پایین در اقش��ار مختلف جامعه، بس��یار به صرفه تر از تولید 
در این عرصه اس��ت. عدم فعالیت نساجی های داخلی و صد 
 البته نبود متخصصین ب��رای پژوهش در ح��وزه فرهنگ و 
م��ردم شناس��ی، ن��ه تنها ب��ه بی��كاری ع��ده زی��ادی از 
 فعاالن ح��وزه علوم انس��انی انجامیده، بلكه س��بب س��از

مش��كالت عدی��ده دیگ��ری ش��ده اس��ت ک��ه ام��روزه 
به عنوان تعارض��ات فرهنگی و ی��ا ضد ارزش ه��ا از آن نام 
می بریم. بس��تن دره��ای واردات در حوزه خودرو کش��ور 
و ی��ا ق��رار دادن تعرفه ه��ای س��نگین ب��رای واردات آن 
یك��ی از مواردی ب��وده که تا ام��روز این صنع��ت را با وجود 
 تمام ک��م و کاس��تی ها در ایران زنده نگاه داش��ته اس��ت. 
حال مسأله این است که آیا با فرهنگسازی و برگزاری هزاران 
جش��نواره و یا حمایت از طراحان و مس��ائلی از این دس��ت 
می توان به رقابت با بازاری پرداخت که به یمن وجود کشور 
چین و باز بودن درهای واردات کاالهای فرهنگی به کش��ور 
توانسته بر اساس توان مالی مردم، بازار پوشاک را نظیر سایر 
موارد قبضه کند؟ صد البته که تنها بستن درها کشور به روی 

کاالهای خارجی راه حل برطرف کردن این معضل نیست.
واقعیت این اس��ت که رش��د اقتصاد در هر کشوری، شرایط 
فرهنگسازی و شكل دادن به اندیشه و ارزش های آن جامعه 
را فراهم می کند. حال با چنین ش��رایطی که بخش اعظمی 
از نس��اجی های ایرانی یا از کار بازمانده اند و یا تنها به تولید 
پارچه هایی چون چیت که در حوزه پوشاک عمال کاربردی 
ندارند، می پردازند، چطور می توان انتظار داشت که طراحان 
و تولیدکنندگان داخلی با تمام قوا به این عرصه جان ببخشند 

تا شاهد رشد لباس- ایرانی اسالمی باشیم؟
آیا صرفا فعالیت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به عنوان 
متولی فرهنگی این امر می تواند جوابگوی جامعه70 میلیونی 
ایران و توان اقتصادی که مش��خصا تعیین کننده س��لیقه و 

خواسته افراد است، باشد؟
به نظر می رسد که در این میانه فرهنگ سازی تنها می تواند 
مباحثی را نظیر شناخت و شكل دهی سلیقه مخاطب مطرح 
کند تا دیگر کشورها با استفاده از آن بهتر به بازار بكر ایران و 

خشنودی مشتریانشان دست یابند!

 روبان قرمز

ادامه از صفحه یک- ای��ن تلویزیونی که هم��ه درباره اش 
 صحبت می کنیم هیچ وقت نتوانسته تعادلی بین شادی ها و 
غم های مردم برقرار کند تا بتواند زمانی هم که حرف درستی 
برای گفتن داشته باش��د، ش��نونده خودش را پیدا کند، ولی 
 برای من »ماه عس��ل« امس��ال با همه دوره ه��ای قبلی فرق 

دارد.
 بگذارید از همان تیت��راژ  ابتدایی اش آغاز کنم. فرق امس��ال 
همان فرش قرمزی اس��ت که هم رفتگر نارنجی پوش رویش 

قدم برمی دارد و هم پزشک سفیدپوش. 
همان صندلی خالی ای که در نقاط مختلف ش��هر در گوش��ه 
ای منتظر نشس��ته تا قهرمان قصه، خودش را به آن برس��اند. 
 البته که »ماه عسل« همیش��ه هدفش ارج و قرب بخشیدن به 
آدم ها و قصه هایشان بوده، ولی امسال به شكل خیلی خوبی 
منسجم تر و برنامه ریزی شده تر از پس انجام این کار برآمده 

است.
 احسان علیخانی دیگر به درجه ای رس��یده که پختگی را در 
اجرایش به خوبی می توان دید و حس کرد؛ یک مجری جوان 
ولی باهوش و مس��لط. او امس��ال هر برنامه را متف��اوت تر از 
همیشه اجرا می کند. یک جمله کلیدی و مهم که در صحبت 
هایش در شروع برنامه وجود دارد این است که قصه آدم های 
برنامه اش را »جذاب« و حتی»هیجان انگیز« توصیف می کند. 

پس قرار نیست که فقط با تحریک شدن احساسات مخاطب و 
به قول معروف اشک گرفتن از او برنامه را تأثیرگذار جلوه کند.

خیلی بی انصافی است که به جای میهمان ها و قدرت اجرای 
مجری امسال به ش��لوار رنگی و احیانا به کلمه و جمله ای که 
خیلی ها تعبیر نادرست خودش��ان را به آن تحمیل می کنند 
بپردازیم. در این آشفته بازار برنامه های تلویزیون، »ماه عسل« 
به خاطر هوش عوامل سازنده اش دارد همسو با نیاز مخاطب 

امروز پیش می رود. 
به جای حزن و اندوه، یک تصویر قهرمانی از میهمان هایش به 
مخاطب عرضه می کند. سه دختر نابینایی که فرش می بافند و 
رنگ ها را از طریق حس بویایی تشخیص می دهند، محمدرضا 
علیمردانی دوبلور فوق العاده ای که از بی صدایی به این صدای 
خوش رسیده است، زوج هایی که یكی از آنها معلولیت جسمی 
دارد، ولی با انرژی تمام کارهای س��خت را انجام می دهند و... 
. قرار نیس��ت به هیچ کدام از آنها احساس ترحم بورزیم. فقط 
 باید صحبت هایشان را بشنویم تا روحیه قهرمانیشان را حس 

کنیم.
 اصال »ماه عسل« امسال مبنایش مفهوم قهرمانی است. پررنگ 
کردن توانایی های آدم هایی که ناتوانی هایی دارند. درس��ت 
است که ما فرصتی نداریم برای معرفی کسانی که استعدادشان 
شكوفا نش��ده، ولی معرفی کردن همین قهرمان ها در چنین 

وضعیتی واقعا غنیمت است. ما »امریكاز گات تلنت« نداریم و 
تا اطالع ثانوی هم نخواهیم داشت، اما »ماه عسل« تنها فرصتی 
است که فعال در اختیار داریم تا قصه یكی از قهرمان های اطراف 
خودمان را بشنویم تا شاید حس داستان آنها و حرف هایشان به 

درد جایی از درونمان بخورد. 
»ماه عس��ل« اس��تعداد کش��ف نم��ی کن��د، »ماه عس��ل« 
 آدم های��ی را ب��ه ف��رش قرم��زش دع��وت م��ی کن��د ک��ه 
سال هاست مرحله های قهرمانیشان را سپری کرده اند و حاال 
س��تاره ش��ده اند. آدم هایی که در زیر گنبد دایره ای برنامه با 
گریه هایشان به فكر مرهم نیستند، به فكر شكستن غرورشان 
 نیس��تند. آدم هایی که دیگ��ر خواهش کردن، کوچكش��ان 
نمی کند و با التماس آخرشان از آن کسی که باید، تازه بزرگ 

هم می شوند.
 ش��اید م��ا اس��تعدادهایمان را نم��ی توانیم در ح��ال حاضر 
بشناسیم، ولی حداقل می توانیم ستاره هایمان را ببینیم و آنها 
را دوستشان داشته باشیم. ستاره هایی که آنچه را که کرده اند 
تقصیر دیگران نینداختند و با دس��تان خودشان از روی زمین 
بلند شده اند، ولی باعث تأسف است که این برنامه و محتوایش 
فقط محدود می ش��ود به ماه رمضان و بعد از آن به طور کلی 

فراموش می شود. 
بعد از م��اه رمض��ان دوب��اره م��ی ش��ود هم��ان بازیگرها و 
خواننده ه��ا و احیان��ا ورزش��كارهای درجه دو و س��ه ای که 
احتماال اخالقی��ات را از حفظن��د و خط قرمزه��ا را می دانند 
و در هم��ان چارچوب ه��ای همیش��گی حرک��ت می کنن��د. 
 با آنه��ا برنامه ه��ا را پر می کنند ک��ه دیگر جای��ی برای قصه 

آدم های معمولی باقی نمی ماند.
 البته روی صحبتم با عوامل سازنده برنامه ای مثل »ماه عسل« 
نیست، چرا که علیخانی نشان داد که حتی در ماه هایی به جز 
رمضان هم برنامه منحصر به فردش را با همان طرز فكر ادامه 
می دهد، ولی مش��كل اصلی در نوع مدیریت مدیران باال رتبه 

این صدا و سیماست.
 تضادی که در رویك��ردی که به این ماه با ای��ن برنامه دارند و 
رویكردی که در ماه های آینده از خود نشان می دهند، نوعی 
 بی اعتمادی بی��ن مخاطب به وج��ود می آورد ک��ه آنها را در 
 جبه��ه مخال��ف ای��ن برنام��ه و محتوایش ق��رار م��ی دهد. 
عكس العملی به وجود  می آورد که دیگر بعضی ها حتی حوصله 
گوش دادن به قصه این آدم های معمول��ی، این قهرمان های 
 زندگی واقع��ی، در یک رس��انه پاس��توریزه را ه��م نخواهند 

داشت.

وقتی مجری ها و میهمان  سایه شان را از سر ما کم می کنند

فرصتی کوتاه و کمیاب برای تماشای مردم واقعی در رسانه  ملی 

آهنگرانی در جشن حافظ سینماییمکسسه زن»دختری با کفش های کتانی« که راه سینما را می رفت 

گروه فرهنگ - »گاه آهنگرانی« متولد۱۳۶۳ تهران اس��ت. او فرزند دختر منیژه حكمت و 
جمشید آهنگرانی است که تحصیالتی نیمه تمام در هنرستان موسیقی دارد. او در۶ سالگی در 
فیلم »گربه آوازخوان« )کامبوزیا پرتوی در سال۱۳۶۹(  بازی  کرد، اما شاید در دومین بازی 

کارنامه هنری اش در سن پانزده سالگی بود که درخشید.
بازی در نقش تداعی در فیلم »دختری با کفش های کتانی« نظرات مثبتی در پی داشت تا این 

که جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره فیلم قاهره به دست آورد.
این تجربه بعدها برای او تقدیرنامه جشنواره برلین و لوح اول جشنواره حافظ سینمایی را به 

دنبال داشت.
 او در اولین تجربه کارگردانی مادرش به نام »زندان زنان« در سه نقش متفاوت بازی کرد و این 
بازی سبب شد تا برنده جایزه بهترین بازیگر از جشنواره لوکارنو در سال۱۳80 شود. »مكس« 

و »صداها« برخی دیگر از فیلم های او هستند.  

SMS

مدیر کل اداره ارش��اد اس��تان اصفهان با مط��رح کردن حس 
خالقی��ت و مالكیت و چگونگ��ی تأثیرگذاری آن ب��ر هنر یک 
هنرمند، گفت: این دو حس نهفته اس��ت که به آثار هنری یک 

هنرمند روح و جان می دهند.

به مناس��بت ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن والدت با سعادت 
دومین اخت��ر تابناک آس��مان امام��ت و والیت امام حس��ن 
مجتبی )ع(، توس��ط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شاهین ش��هر، خانه هنرمندان و س��ازمان فرهنگی- تفریحی 

شهرداری شاهین شهر از دو تن از هنرمندان پیشكسوت عرصه 
معرق کاری اس��تاد بهروز عزت خواه و در عرصه خوشنویس��ی 
استاد رمضانعلی سلطانیان در تاالر شیخ بهائی این شهرستان 

تجلیل به عمل آمد.
حجت االسالم محمد قطبی در این مراسم با بیان این که سخن 
گفتن ب��ا هنرمند عمل خطیری به حس��اب می آید، بیان کرد: 
هر کس که می خواهد هنرمندی را بشناسد، ابتدا باید تعریف 
درستی از واژه هنر را بداند تا بتواند به شناخت و درک صحیحی 

از هنرمند مورد عالقه اش پی ببرد.
وی با بیان این که حس هنری ادامه حس انس��انی اس��ت تا به 
خالق وصل می شود، افزود: با دیدن، درک کردن و شنیدن این 

حس هنری در شخص خلق می شود.
مدیرکل اداره ارشاد اصفهان با اش��اره به این که گاهی نگاهی 
به یک قطعه عكس یا یک اثر هنری موجب می شود، قطعه ای 
از تاری��خ را در پیش روی چش��ممان در کمترین زمان ممكن 
ببینی��م، ادام��ه داد: در این ن��گاه یک حد وس��ط و یا یک حد 
مشترکی به وجود می آید، که سبب می ش��ود روح به سمت و 

سوی آن اثر هنری کشیده شود.
وی با اش��اره به س��خنی از امام خمینی )ره( که فرمودند هنر 
دمیدن روح تعهد در کالبد بشریت است، گفت: اگر در زندگی 

هنر و هنرمندی وجود نداشت که اثری را خلق نماید، ما شاهد 
یک زندگی بی روح و بی مغز بودیم.

قطبی تأکید کرد: هنرمند را باید با هنر او ش��ناخت، تجلیل از 
هنرمند در واقع تجلیل از هنر اس��ت و در یک تحلیل بزرگ تر 

تجلیل از عظمت و شكوه خداوند متعال است.
وی با مط��رح کردن ح��س خالقی��ت و مالكی��ت و چگونگی 
تأثیرگذاری آن بر هنریک هنرمند، ادام��ه داد: در هنرمند دو 
حس خالقیت و مالكیت نهفته اس��ت، این دو حس هستند که 
به آثار هنری یک هنرمن��د روح و جان می دهند و هنرمند باید 

تشخیص دهد چگونه از این دو حس استفاده نماید.
مدیرکل اداره ارش��اد اصفه��ان تصریح ک��رد: در نمونه حس 
 خالقی��ت می توان اس��تاد محمود فرش��چیان را مث��ال زد که 
به تازگی اثری را ب��ه نام »معراج« خلق کرده ان��د که این اثر را 
تقدیم ساحت مقدس امام حس��ین )ع( نموده اند، در واقع این 

عمل به نوعی حس خالقیت است تا حس مالكیت.
وی با بیان این که از طریق حس مالكیت نمی توان همه چیز را به 
دست آورد، افزود: می توان از این حس نیز چیزی را خلق کنیم 
و مالک آن باشیم ونیز بدانیم که هنرمند دوست دارد آثار او در 

کنار دیگران و در معرض تماشا قرار گیرد.

حس مالکیت و خالقیت در یک هنرمند نهفته است

 گاهی نگاهی به 
یک قطعه عکس یا 

 یک اثر هنری 
موجب می شود، 
قطعه ای از تاریخ 
را در پیش روی 

 چشممان در 
کمترین زمان ممکن 

ببینیم



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 تأخیر 15 دقیقه ای 
درآغاز بازی های لیگ در ماه رمضان

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال از تغییر زمان انجام دیدارهای لیگ برتر 
فوتبال در ماه مبارک رمضان خبر داد.

سازمان لیگ فدراس��یون فوتبال اعالم کرد با درخواس��ت گروه ورزش 
شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تغییر ساعت 
دیدارهای لیگ برتر فوتبال در ماه مبارک رمضان از ساعت22 به ساعت 
22:15 به دلیل پخش اخبار سراسری موافقت شد و تمامی مسابقات لیگ 
برتر فوتبال در این ماه از ساعت 22:15 آغاز می شود. گفتنی است دیدار 
تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز از هفته اول سیزدهمین دوره 
مسابقات لیگ برتر فوتبال )جام خلیج فارس( از ساعت22:15 چهارشنبه 

دوم مردادماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. 

ورزشکاران، پیشگامان اهدای خون 
در جامعه هستند

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به 
کاهش خون و فرآورده های خونی در ماه مبارک رمضان، گفت: پیشگام 
شدن ورزشکاران در امر اهدای خون، نسل جوان جامعه را مجاب می کند 
که به مراکز انتقال خون آمده و بخشی از خون خود را برای ارتقای سالمت 

جامعه و کمک به بیماران اهدا کنند. 
غالمعلی ابراهیمی در گفتگو با ایمنا، با اش��اره به این که ش��عار سازمان 
بهداشت جهانی»اهدای خون، اهدای زندگی« است، اظهار داشت: طبیعتا 
بر تمام انسان ها به خصوص مسلمانان واجب است که با اهدای خون، به 

کمک همنوعان خود بشتابند.

 انصاری فرد 
به بازی با پرسپولیس نرسید

کری��م انصاری فرد برابر پرس��پولیس بازی نمی کند. کری��م انصاری فرد 
مهاجم فصل گذشته پرسپولیس به علت دیر رسیدن مدارکش به سازمان 
لیگ، کارت بازی خود را دریافت نکرده و به این ترتیب قادر به همراهی 

تراکتورسازی برابر پرسپولیس نیست.
مصطفی شهبازی در گفتگو با ایسنا با تأیید این خبر گفت: فعال انصاری فرد 
این بازی را از دست داده و البته موارد مشابهی را در حال حاضر نداریم که 

به علت دیر رسیدن مدارک، کارت بازی برایشان صادر نشود.

 شکوفی و معدنچی هم
 راهی نیمه نهایی شدند

اش��کان ش��کوفی و امیرواال معدنچی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی 
رقابت های تنیس جام رمضان جام آپت را به دست آوردند.

رقابت های تنیس جام رمضان )جام آپت( در زمین های مجموعه ورزشی 
انقالب تهران پیگیری شد که در پایان با انجام دو دیدار تکلیف دو تنیسور 
دیگر راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات مشخص شد. به این ترتیب 
در نخستین دیدار این مرحله معدنچی موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد 
اشکان دبیری عبور کند و در دیگر دیدار این مرحله نیز البرز اخوان با قبول 
شکست2 بر صفر مقابل شکوفی از صعود به مرحله بعدی بازی ها باز ماند.

 تیم ملی فوتبال 
به مصاف دانمارک می رود

تیم های ملی فوتبال و والیبال ناش��نوایان ایران در روز نخست مسابقات 
المپیک ناش��نوایان به مصاف دانمارک و ترکیه خواهند رفت. تیم ملی 
فوتبال ناشنوایان ایران نخستین نماینده کاروان »رمضان« برای شروع 
بیست و دومین دوره مس��ابقات المپیک تابستانی ناشنوایان بلغارستان 

است. 
ناشنوایان فوتبالیست در اولین گام خود از ساعت 9:30 صبح پنج شنبه به 

وقت محلی در بلغارستان با دانمارک روبه رو می شود.

 ایران شانس میزبانی
جام ملت ها را از دست ندهد

نایب رییس مجلس/ محمدرضا باهنر
 هم��ه باید کم��ک کنن��د تا ای��ران ش��انس میزبان��ی بازی ه��ای جام 
 ملت های آس��یا را از دس��ت ندهد، چرا که کش��ورمان توانایی برگزاری 
بزرگ ترین رخدادهای بین المللی را در باالترین سطح دارد. تجربه میزبانی 
موفق رخدادهای مهمی چون اجالس 
س��ران جنبش غیرمتعهدها، 
سران کشورهای اسالمی و 
هزاران همایش بزرگ بین 
المللی مهر تأیی��دی بر این 
توانمندی است. خوشبختانه 
زیرس��اخت های ورزش کشور 
 هم به سطحی رس��یده است که

می توانیم میزبان تورنمنت های بزرگ 
ورزشی باشیم.

آندرانیک تیموریان به خاطر بازی با تعصبی که برای تیم ملی فوتبال انجام داد و طی آن با دست شکسته 6
این تیم را در دیدار برابر کره جنوبی و کسب مجوز جهانی همراهی کرد، از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی 
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آغاز پانزدهمین سال 
برنامه 90

حضور کرار در استقالل قانونی استتوجه ویژه به حجاب بانوان ایرانی

مارتینو پاجای پای ریکارد 
و گواردیوال می  گذارد

اسطوره بارسلونا برای سرمربی پاراگوئه ای آبی واناری پوشان کاتالونیا، آینده ای 
درخشان را پیش بینی کرد.

یوهان کرویف معتقد است خراردو مارتینو با وجود نداشتن تجربه مربیگری 
در فوتبال اروپا، می تواند در بارسلونا موفق باشد و پا جای پای مربیانی همچون 
فرانک ریکارد و پپ گواردیوال بگذارد. ریکارد هلندی در فاصله سال های 2003 
تا 2006 در حالی 5 عنوان قهرمان��ی از جمله یک قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا را برای برای آبی واناری ها به ارمغان آورد که پیش از بارسلونا تنها در تیم 
اسپاراتاروتردام مربیگری کرده بود. پس از او نیز گواردیوال در شرایطی هدایت 
آبی واناری ها را برعهده گرفت و با کسب14جام در عرض4 سال به موفق ترین 
مربی تاریخ بارسلونا تبدیل شد که پیش از آن به جز تیم B بارسا دیگر در هیچ 
تیمی مربیگری نکرده بود. به همین دلیل کرویف معتقد است مارتینوی50 

ساله هم می تواند در نیوکمپ موفق شود. 

نخستین برنامه90 برای پرداختن به اتفاقات و مسائل حاشیه ای سیزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر، سه شنبه آینده روی آنتن خواهد رفت.

 برنامه تلویزیونی90 که سال هاست با تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور
روی آنتن شبکه سوم سیما می رود، با شروع لیگ سیزدهم مجددا فعالیتش 
را آغاز خواهد کرد و قرار است نخستین برنامه سری جدید90 سه شنبه شب 

هفته آینده پخش شود.
پرداخت به هفته نخست سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، اتفاقات فصل 
نقل و انتقاالت، صعود تیم ملی فوتبال ای��ران و ... از جمله مواردی خواهد بود 
که در نخس��تین برنامه 90 به آن پرداخته خواهد شد. آخرین برنامه90 برای 
لیگ دوازدهم روز 23 اردیبهش��ت روی آنتن رفته بود. عادل فردوس��ی پور 
و همکارانش پانزدهمین س��ال فعالیت خود را از روز س��ه شنبه 8 مرداد آغاز 

خواهند کرد. 

مسابقات المپیک ناشنوایان در حالی برگزار می شود که تعدادی 
از ورزشکاران کش��ورهایی که با ملی پوشان ایران در یک هتل 

هستند، سؤاالتی را درباره حجاب بانوان ایرانی می پرسند.
به گزارش مهر از صوفیه بلغارس��تان، کاروان ناشنوایان ایران با 
کشورهای ترکیه، اوکراین، اس��ترالیا و ترکیه در هتل پرنسس 
صوفیه حض��ور دارد. حض��ور بان��وان محجبه ای��ران در هتل 
باعث شده است تا بعضی از ورزش��کاران این کشورها، از بانوان 

ایرانی درباره حجابش��ان سؤال هایی بپرس��ند. یکی از مربیان 
 ترکیه س��ؤاالتی درباره وضعیت و چگونگی حجاب در ایران از
ملی پوشان پرسید و آنها هم توضیحاتی در این باره ارایه دادند.

از نکات جالب توجه دیگ��ر در هتل محل اس��کان ایران، اقدام 
استرالیایی هاس��ت که با یک بادکنک بزرگ به ش��کل کانگورو 
در البی هتل و رستوران حاضر می ش��وند. این مسأله باعث شد 
تا بعضی از ورزشکاران کش��ورهای دیگر و از جمله ایران با این 

کانگورو عکس یادگاری بیندازند.
یکی دیگر از مسائلی که این روزها در شهر صوفیه اتفاق افتاده 
است، تظاهرات سیاسی تعداد زیادی از مردم این شهر است که 
تا سه شنبه شب هم ادامه داش��ت. به گفته کارمندان هتل، این 
تظاهرات به خاطر مخالفت مردم بلغارستان با دولت این کشور 
است. این تظاهرات که در ش��بکه های تلویزیونی بازتاب داشته 
است، در بخشی از شهر که فاصله زیادی با محل اسکان تیم های 
حاضر در مسابقات داردرخ داده و ورزشکاران بدون هیچ مشکلی 

تمرینات خود را برای آغاز این رقابت ها برگزار می کنند.

معاون باشگاه اس��تقالل به دنبال بازی جاسم کرار برای نجف در 
لیگ برتر فوتبال عراق می گوید در ح��ال پیگیری وضعیت این 
بازیکن است، اما فکر می کند کرار مش��کل خاصی برای بازی در 

استقالل ندارد.
علی امیری در پاس��خ به این س��ؤال که آیا کرار ب��رای بازی در 
اس��تقالل به خاطر بازی در تیم نجف عراق مشکل دارد یا خیر، 
گفت: در حال پیگیری این موضوع هستم و باید ببینم که ماجرا 

چیس��ت. در حال حاضر در ح��ال تالش برای صحب��ت با مدیر 
برنامه های کرار هس��تم، ولی در این حد می توانم به شما بگویم 
که کرار مش��کل خاصی برای بازی با ما ندارد. وی در ادامه افزود: 
کرار بازیکن خارجی است و چون به عنوان سهمیه آزاد به ما اضافه 
شده، مش��کل خاصی وجود ندارد و هر وقت به تیم اضافه شود، 
می تواند بازی کند. به گزارش ایسنا، جاسم کرار که با قراردادی 
یک ساله به استقالل پیوسته است، اخیرا در یک بازی برای نجف 
عراق برابر س��لیمانیه به میدان رفت و موفق به گلزنی هم ش��ده 
است. همین امر احتمال این که او بازیکن آزاد نبوده و به استقالل 
پیوسته را افزایش داده اس��ت. با این حال با توجه به این که این 
بازیکن هنوز قراردادی رسمی با استقالل منعقد نکرده، به همراه 
آوردن فسخ قراردادش با نجف به تهران، می تواند مشکل حضورش 
در اس��تقالل را مرتفع کند. بر اس��اس م��اده 18آیین نامه فیفا، 
بازیکنان می توانند 6 ماه مانده به پایان قراردادشان با تیم جدید 
قرارداد امضا کنند و از این نظر هم حضور کرار در استقالل به شرط 

آوردن فسخ نامه قراردادش با تیم نجف بدون مشکل است. 
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اهدای تندیس افتخار فدراسیون پزشکی ورزشی به آندرانیک تیموریان

ورزش به روایت تصویر
موناکو اتهام صغر سنی خود را دروغ خواندورزشگاه جدید بارسلوناطالب لو: به راه آهن دین داشتمتقوی از هدایت مس استعفا داد

 ی��ک روزنام��ه  اس��پانیایی در بررس��ی تیم ه��ای
راه یافته به جام جهان��ی2014 برزیل وضعیت تیم 

ملی فوتبال ایران را بررسی کرده است.
به گ��زارش ایس��نا، تیم ملی ای��ران با پی��روزی بر 
کره جنوبی به عنوان سرگروه به جام جهانی 2014 
راه یافت تا چهارمین حض��ور خود را در بزرگ ترین 

رویداد فوتبالی جهان جشن بگیرد.
روزنامه  VAVEL اس��پانیا در گزارشی به بررسی 
تیم ملی ایران پرداخته است. در این گزارش آمده : 
ج��ام جهانی ب��رای ایرانی ها خاطره خوش��ی دارد. 
س��ال1998 ایران موفق ش��د تیم مل��ی آمریکا را 
شکس��ت دهد تا در بحبوحه مسائل سیاسی به یک 

پیروزی شیرین دست یابد.
آن اولین و تنها پیروزی ای��ران در جام جهانی بود. 
ایران اولین بار سال 1978 به جام جهانی صعود کرد، 
سپس مدت ها طول کش��ید تا در سال 1998 ایران 
برای دومین بار مسافر جام جهانی شود. حضور ایران 
در جام جهانی فرانس��ه موفق ترین حضور ایران در 

عرصه جام جهانی بود. ایران در سال2006سومین 
حضورش در جام جهانی را جش��ن گرفت تا این که 
پس از یک دوره غیبت، ایران با پیروزی ارزش��مند 
برابر کره جنوبی، چهارمی��ن حضور در جام جهانی 
را جشن بگیرد. خوشحالی ایرانی ها پس از صعود به 

جام جهانی مانند قهرمانی در یک جام بود.
ایران اکنون صعودش را به جام جهانی 2014 قطعی 
کرده است. ش��اگردان کارلوس کی روش بازی های 
انتخابی جام جهان��ی را زیاد خوب ش��روع نکردند 
تا خیلی ها ش��انس حضور کره جنوبی و ازبکستان 
را بیش��تر از ایران بدانند، اما ای��ران در نهایت موفق 
ش��د باالتر از دو تیم مدعی بلیتش ب��ه جام جهانی 

را اوکی کند.
کارلوس کی روش از روز نخست در ایران می دانست 
کار س��ختی با این ترکی��ب دارد. مش��کالتی نظیر 
نبود نظم و س��ازماندهی و کمبود بازیکن با تجربه 

بین المللی مهم ترین مشکالت بازیکنان ایرانی بود.
کی روش در همان ابتدا چینش 3-3-4 را برای تیم 

برگزید. ایران در خیلی از بازی ه��ای خود مالکیت 
توپ کمی داشت و محور بازی خود را بر روی ضربات 
ش��روع مجدد و ضد حمله بنا کرده ب��ود. با توجه به 
حریفان احتمالی ای��ران در جام جهانی2014 بعید 
به نظر می رس��د ک��ی روش تغییری در تی��م ایران 

ایجاد کند.

 تحلیل فردی
دروازه بان�ی: به نظر می رس��د ایران ش��کی برای 
دروازه بانی در جام جهانی نداش��ته باش��د. س��ید 
مهدی رحمتی دروازه بان ایران در بیشتر بازی های 
انتخابی جام جهانی بود، اما مش��کالت ش��خصی با 
کارلوس کی روش باعث کنار رفتن او از تیم ملی شد 
و کی روش درهای تیم ملی را به روی این دروازه بان 
خوب بس��ت. دروازه بان اصلی ایران اکنون رحمان 
احمدی است که در س��پاهان بازی می کند و سوشا 
مکانی و علیرضا حقیقی منتظر فرصت برای نشان 

دادن خود هستند.

خط دفاعی : خ��ط دفاعی تیم ای��ران نیز عملکرد 
خوبی در بازی های انتخابی داشت. جالل حسینی  
مدافع ثابت تیم ملی در مرکز زمین اس��ت. بازیکن 
کناری او در خط دفاع امیر حسین صادقی و پژمان 
منتظری هستند. ایرانی ها س��رمایه های جوانی در 
خط دفاع نظیر شجاع خلیل زاده دارند که می توانند 
خط دفاع ای��ران را در آینده بیمه کنند. در س��مت 
راست خط دفاعی خس��رو حیدری حضور دارد که 
نفوذ های خطرناکی از س��مت راست انجام می دهد 
و به نظر می رس��د یکی از س��تاره های ایران در جام 
جهانی باشد. س��ؤال های زیادی درباره این که چه 
کسی به صورت فیکس در س��مت چپ بازی کند، 
وجود دارد. هاش��م بیک زاده در بازی های اخیر تیم 
ملی نمایش خوبی داش��ته اس��ت و پژمان نوری و 
مهرداد پوالدی در چند ماه گذشته در آن سمت برای 

تیم ملی ایران بازی کرده اند.
خط هافبک:  در خط هافبک تیم ملی دو بازیکن با 
تجربه حضور دارد. جواد نکونام، مغز متفکر تیم ملی 
اس��ت که حمالت ایران را پایه ریزی می کند. جواد 
نکونام در مرکز زمین شاید نتواند همیشه پاس های 
دقیقی ب��ه هم تیمی های��ش بدهد، ام��ا هیچ کس 
نمی تواند در توانایی او شک کند، زیرا گل های مهمی 
برای تیم ملی در بازی های مهم به ثمر رسانده است.

بازیکن کناری او در مرکز زمین آندرانیک تیموریان 
است که در طول90 دقیقه  یکنواخت بازی می کند؛ 
بازیکن جنگنده ای که نقش مهمی در تیم ملی ایران 
دارد. فش��ار او روی تیم حریف و توپ ربایی های او 
در مرکز میدان عملکرد خ��وب و مثبت این بازیکن 
را نش��ان می دهد. بعد از این دو بازیکن جوان امید 
ابراهیمی و رض��ا حقیقی حضور دارن��د که منتظر 

فرصت در بازی های آینده است.
دیگر بازیکنان ایران در خط هافبک، مجتبی جباری 
بازیکن خالق ایرانی هاست که پاس��ور خوبی برای 
مهاجم��ان ایرانی به ش��مار می آی��د. محمد نوری 
می تواند دیگر گزین��ه کارلوس ک��ی روش در خط 

هافبک باشد.
در سمت راست گزینه های جالب توجهی در تیم ملی 
ایران وجود دارد. اشکان دژاگه با سرعت ویران کننده 
خود در سمت راست انرژی جدیدی به تیم ملی ایران 
وارد کرده اس��ت. در زمان مصدومیت این بازیکن، 

غالمرضا رضایی جای ثابتی در تیم ایران به دس��ت 
آورد. محسن مسلمان22 ساله نیز یک استعداد ناب 

در این سمت محسوب می شود.
عالوه بر این بازیکنان بای��د محمدرضا خلعتبری و 
مسعود ش��جاعی را نیز در نظر گرفت که توانستند 
بازیکن بزرگ��ی مثل کریم انصاری ف��رد را در ایران 

نیمکت نشین کنند.

 خط حمله
نوک حمله تیم ملی ایران رض��ا قوچان نژاد و فرزاد 
حاتمی هس��تند. قوچان نژاد تنها هفت بازی برای 
تیم ملی ایران انجام داده اس��ت، اما در همین مدت 
حض��ورش را در ترکیب ثابت تضمین کرده اس��ت. 
گل زیب��ای او به کره جنوبی و عملک��رد خوب او در 
تیم ملی، امید زیادی به ه��واداران ایرانی برای جام 

جهانی2004 می دهد.

 ساختار تیمی
کارلوس کی روش شکل بازی ایران را درست چیده 
اس��ت. دو بازیکن اصلی ایران در خط هافبک شکل 
بازی تخریبی دارند و به همین خاطر کی روش نمی 
توانست حفظ توپ و خالقیت را محور بازی تیم ملی 
قرار دهد. ایران تیمی است که در طول بازی به دنبال 
ضد حمالت و در طول ب��ازی به دنبال توپ دزدی و 
حمالت سریع است. هر چند نکته ای که باعث نگرانی 
می ش��ود کمبود تجربه چند تن از بازیکنان ایرانی 
است.حریفانی که برابر ایران قرار می گیرند باید کامال 
هوشیار باشند. لحظه ای غفلت از اشکان دژاگه و رضا 
قوچان نژاد و هم��کاری مجتبی جباری به ضرر آنها 
تمام می شود. در تیم ایران در سه بازی آخر همه برای 
قوچان نژاد بازی کردند و همه توپ ها به او ختم شد.

دیگر موقعیتی که ایرانی ها می توانند به گل برسند 
ضربات شروع مجدد است و خطرناک ترین بازیکن 

ایران در ضربات شروع مجدد جواد نکونام است.
هر چند مشکالت زیادی در ترکیب تیم ملی ایران 
حل نشده باقی مانده است، اما به نظر می رسد ایران 
تابس��تان آینده از حضور در برزیل لذت ببرد. با این 
ترکیب و با بررسی مشکالت پیش رو باید کالهتان 
را به احترام کی روش بردارید که افتخار بزرگی برای 

تیم ملی ایران رقم زد.

ارزیابی روزنامه اسپانیایی از تیم ایران

 کالهتان را به احترام کی روش بردارید!



 راه اندازی سامانه هوشمند 
ثبت مشکالت ازدواج در استان 

سرپرس��ت معاونت فرهنگی و 
امور جوان��ان اداره کل ورزش و 
جوانان چهارمحال و بختیاری 
گفت: نخستین سامانه هوشمند 
ثبت مشکالت تسهیالت ازدواج 
جوان��ان در اس��تان، راه اندازی 

می شود.
رس��ول غالمی اظهار داشت: با 
توجه به این که همواره جوانان برای دریافت وام ازدواج با مشکالتی مواجه 
بوده اند، از طریق این سامانه می توانند مشکالت مربوط به این امر را ثبت 
و پیگیری کنند. وی از راه اندازی نخستین سامانه رسیدگی به مشکالت 
مربوط به تسهیالت ازدواج جوانان در استان خبر داد و گفت: طی مذاکرات 
کتبی و شفاهی انجام ش��ده با بانک های عامل مقرر شد، آمار تسهیالت 
اعطایی در امر ازدواج به این اداره کل ارسال و همچنین مشکالت مربوط 
به تسهیالت ازدواج جوانان استان بررسی و برطرف شود. غالمی تصریح 
کرد: جوانانی که مشکالت آنان در زمان معین حل نشود، می توانند آن را 
از طریق دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان واقع در اداره کل ورزش 
و جوانان استان پیگیری کنند. سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان گفت: در این سامانه مشکالت جوانان 

دریافت شده و پس از بررسی، به بانک های عامل ارجاع داده می شود.

خبر ویژه

معاون سیاسی- امنیتی استانداری 
یزدان جاللی

انفاق از جمله عباداتی است که تکامل روحی انسان را به دنبال دارد،  به 
طوری که وقتی به نیازمندی کمک می ش��ود این انفاق موجب پرورش 

شخصیت فرد می شود.
کسی که انفاق می کند نه تنها متضرر نخواهد شد، بلکه طبق وعده الهی 

چند برابر آن به فرد انفاق کننده رزق و روزی عطا خواهد شد.
انفاق از جمله عباداتی است که تکامل روحی انسان را به دنبال دارد،  به 
طوری که وقتی به نیازمندی کمک می شود، این انفاق موجب پرورش 

شخصیت فرد می شود.
چنانچه هر کدام از کارمندان 
و همچنین اصناف ماهانه تنها 
10 هزار توم��ان به نیازمندان 
اختص��اص دهند م��ی توان 
ماهان��ه 700 میلی��ون تومان 
به ایتام، نیازمندان و زندانیان 

استان کمک کرد.

 انفاق از عبادات
 تکامل دهنده روح انسان است

چهره روزیادداشت
قبور شهدای گمنام شهر سامان، مرمت و ساماندهی شد

محسن حیدری شهردار س��امان از مرمت و ساماندهی قبور ش��هدای گمنام شهر سامان از توابع 
استان چهارمحال و بختیاري خبر داد و اظهار داشت: طرح مرمت و ساماندهی قبور شهدای شهر 
سامان با همکاری اداره کل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس و شهرداری سامان انجام شده است.
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 ایجاد511 پایگاه
طرح غربالگری بینایی در استان

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
حاضر511 پایگاه در این استان، مجری طرح غربالگری 
بینایی است.  حس��ین س��عیدی اظهار  داشت: در حال 
حاضر511 پایگاه در این اس��تان مجری طرح غربالگری 
چشم است. وی افزود: در سال گذشته با اجرای این طرح 
17هزار و 656 نفر تحت معاینات سالمت شنوایی و41 
هزار و461 نفر تحت معاینات چش��م قرار گرفتند که از 
این تعداد، 3 هزار و 185 کودک مشکوک به تنبلی چشم 
بودند. سعیدی از اجرای طرح آموزش مهارت زندگی به 
کودکان پیش دبس��تانی خبر داد و گفت: در حال حاضر 
افزون بر 3 هزار و550 کودک پیش دبس��تانی و 9 هزار 
و 980 دانش آموز در380 کالس درس مهارت های بهتر 

زیستن را فرا گرفتند.

راه اندازی لیگ هفت سنگ 
بانوان فارسان

ریی��س گ��روه ورزش بان��وان اداره کل ورزش و جوانان 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: لیگ هفت س��نگ بانوان 

شهرستان فارسان راه اندازی شد.
سوسن تمدن اظهار داش��ت: لیگ هفت سنگ بانوان در 
شهرستان فارسان برگزار شد. وی افزود: مراسم افتتاحیه 
این مس��ابقات روز دوم مرداد ماه در سالن شهدای شهر 
فارسان و با حضور35 تیم شرکت کننده رأس ساعت 17 
برگزار ش��د.تمدن تصریح کرد: این لیگ به همت هیأت 
روس��تایی و بازی های بومی و س��نتی این شهرستان در 
طول ماه مبارک رمضان در دو رده سنی نونهاالن و آزاد 

برگزار می شود.

صادرات 70 درصد از تولیدات 
بادام چهارمحال و بختیاری

مدیر امور باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
 و بختی��اری گفت: در ح��ال حاضر افزون ب��ر70 درصد 
 از تولی��دات ب��ادام اس��تان ب��ه خ��ارج از کش��ور صادر 

می شود.
حمیدرضا منصوری اظهار داش��ت: اس��تان چهارمحال 
و بختیاری مقام نخست کش��وری را در کشت بادام آبی 

در اختیار دارد.

اخبار کوتاه

بهترین و مجهزترین س��الن دوو میدانی تارتان سرپوشیده کشور 
درشهر بروجن استان چهارمحال و بختیاری در حال احداث و دارای 

پیشرفت فیزیکی70 درصد است.
بروجن یکی از مهم ترین شهرس��تان های اس��تان چهارمحال و 
بختیاری است و شهر بروجن مرکز شهرستان، دومین شهر بزرگ 

این استان  از نظر جمعیت به شمار می رود.
هم اکنون در شهرستان بروجن مصوبات ورزشی بسیاری کلنگ زده 
شده است که برخی از آنها پیشرفت فیزیکی باالی50 درصد و برخی 
زیر50 درصد دارند و از کمبود اعتبارات رنج می برند و تعدادی نیز 

به بهره برداری رسیده است.
بهترین و مجهزترین س��الن دوو میدانی تارتان سر پوشیده کشور  
در زمینی به مساحت چهار هکتار و زیربنای یک هزار متر مربع در 
شهر بروجن استان چهارمحال و بختیاری در حال احداث است و 
کار احداث این پروژه ملی از سال 1386 آغاز شده و تاکنون برای 

ساخت آن بیش از60 میلیارد ریال هزینه شده است.
این سالن ورزشی با ظرفیت یک هزار و200 تماشاچی از مصوبات 
دور نخست سفر ریاست جمهور به استان چهارمحال و بختیاری 
است. این پروژه در حالی در چهارمحال و بختیاری در حال احداث 
است که به گفته مسئوالن فدراس��یون دوومیدانی در هنگام بهره 
برداری به بهترین سالن دوومیدانی کشور تبدیل خواهد شد وآینده 

روشن برای دوومیدانی این استان رقم خواهد زد.
مس��ئول کمیته اس��تاندارد فدراس��یون دومیدانی گفت: سالن 

سرپوشیده دوومیدانی بروجن بهترین س��الن دوومیدانی کشور 
است.

احم��د تفرش��ی پ��ور مس��ئول کمیت��ه اس��تاندارد و تجهیزات 
فدراسیون دوومیدانی کش��ور در حاش��یه بازدید از روند احداث 
پروژه س��الن دوومیدانی بروجن به مهر گفت: س��الن سرپوشیده 
دوومیدان��ی بروجن هنگامی ک��ه به بهره برداری برس��د بهترین 
و مجهزترین س��الن دوو میدانی کشور خواهد ش��د. وی با اشاره 
به امتیازات  باالی این س��الن دوومیدانی نس��بت به س��الن های 
دوومیدان��ی دیگ��ر کش��ور، عن��وان ک��رد: پیس��ت این س��الن 
 دارای34 متر عرض اس��ت که این ی��ک مزیت ب��وده و همزمان

می توان همه ورزش های دوو میدانی مانند پرش طول، پرش سه 
گام و پرتاب وزنه و ... را در محوطه انجام داد و دوی60 متر با مانع و 

دوی60 متر آزاد به راحتی در داخل سالن انجام می شود.
وی تأکید کرد: فضا س��ازی فل��زی، بزرگی، گنجای��ش باال برای 
تماشاچیان و نقشه خوب سالن موجب شده است که این سالن به 

بهترین سالن سرپوشیده دوومیدانی کشور تبدیل شود.
وی یادآور شد: سالن سرپوشیده آفتاب انقالب و سالن ارومیه نیز 
از سالن های خوب دومیدانی کشور هستند، اما سالن دوومیدانی 
بروجن دارای امتیازاتی است که موجب شده در صدر بهترین سالن 

سرپوشیده دوومیدانی در هنگام بهره برداری قرار گیرد.
مسئول کمیته استاندارد و تجهیزات فدراسیون دوومیدانی کشور 
ادامه داد: این س��الن دارای گنجایش باالی تماش��اچی اس��ت و 

تماشاچیان در باال و پیست در پایین قرار دارد و این مهم یک امتیاز 
بزرگ است و تماشاچیان نمی توانند وارد پیست شوند.

وی اذعان داش��ت: یکی از معایب این پروژه بزرگ، نداشتن سالن 
گرمکن اس��ت که باید در کنار پروژه، یک سوله کوچک برای گرم 
کردن ورزشکاران و ورود به داخل سالن احداث شود و این مهم یک 

ضرورت برای این پروژه به شمار می رود.
وی تأکید کرد: چهارمح��ال و بختیاری اس��تعدادهای باالیی در 
حوزه ورزش دوومیدانی دارد و بس��یاری از رکوردهای دوومیدانی 
 کش��ور در دس��تان بچه های این اس��تان اس��ت که امیدواریم با 
بهره برداری از این س��الن اس��تعدادهای باالی این استان در این 

ورزش شکوفاتر شود.

اشتغال باالی 100 نفر در پروژه
مهندس ناظر عمرانی پروژه سالن دوومیدانی بروجن در گفتگو با 
مهر با اشاره به این که پروژه در حدود70 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، عنوان کرد: هم اکنون سازه های فلزی سقف انجام شده و در 
حال انجام الیه بندی سقف هستیم. بهرام یدالهی عنوان کرد: در 
حال حاضر الیه اولیه سقف در حال اجراست و بعد از آن نیز دو الیه 

دیگر بر روی آن اجرا می شود.
 وی تأکید کرد: بتن ریزی پیس��ت در قس��مت هایی انجام شده و

به زودی بتن ریزی پیس��ت تمام می ش��ود و آماده ق��رار گرفتن 
پوشش تارتان می ش��ود. مهندس ناظر عمرانی پروژه دوومیدانی 
بروجن با بیان این که الیه گذاری قس��مت س��قف ای��ن پروژه تا 
پایان شهریور انجام می ش��ود، گفت: احداث اتاق ها و سالن های 
اطراف تا پایان تابستان تمام می شود. وی گفت: در صورت تزریق 
 اعتبارات ب��دون تأخیر، این پ��روژه در بهمن ماه س��ال جاری به 
بهره برداری می رس��د. وی عنوان کرد: در حدود100 نفر در این 

پروژه مشغول فعالیت هستند.

60 میلیارد ریال برای پروژه هزینه شده است
مسئول ورزش و جوانان شهرس��تان بروجن نیز در گفتگو با مهر 
با اش��اره به این که احداث پروژه سالن سرپوش��یدن دوومیدانی 
 بروجن از س��ال86 آغاز ش��ده اس��ت، عن��وان کرد: ای��ن پروژه

هم اکنون توسط پیمانکار فعال است و اقدامات از سوی مسئوالن 
ورزشی شهرستان و استان و مسئوالن استانی برای تسریع در اتمام 

پروژه انجام شده است.
مسعود پرسته عنوان کرد: تاکنون برای این پروژه60 میلیارد ریال 
هزینه ش��ده اس��ت و همچنان برای اتمام پروژه نیاز به تخصیص 

اعتبارات است.

احداث مجهزترین سالن دو و میدانی سرپوشیده کشور در بروجن

5 سال کار و 70 درصد پیشرفت 
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ابالغ 

2098 ابالغیه : 9210100350601689 شماره پرونده : 9209980350600007 
عسگریه   اعتباری  و  مالی  موسسه  خواهان   920007  : بایگانی  شماره 
مهدی   -2 و  نزاد  هرمزی  رضا   -1 گان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
به  کریمی  محسن   -5 و  اکبری  حسن  و4-  بورونی  رضا   -3 و  عسگری 
خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم    دادگاه عمومی 
) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 310 
ارجاع و به کالسه 9209980350600007  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده   9:30: 1392/6/12 و ساعت 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  وکیل  درخواست  و  [چهارم   ردیف  خوانده 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
تا  االنتشار آگهی می شود  از جراید کثیر  دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
را دریافت و در وقت  دادخواست  و ضمائم  کامل خود نسخه دوم  نشانی 
 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی

شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2390 ابالغیه : 9110100351306005 شماره پرونده : 9109980351301422 
دادخواستی  جوئی    سر  حسین  امیر  خواهان   911443  : بایگانی  شماره 
به خواسته  رئیسی    ایرج  و  مند  فراز  داریوش   -1 گان  خوانده  طرفیت  به 
که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک   مطالبه 
واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  سیزدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   – اصفهان  در 
دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه 
و   1392/6/12 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    9109980351301422
ساعت :10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف 
دوم  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه سیزدهم  دادگاه عمومی حقوقی 
شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2398 ابالغیه : 9210100354000193 شماره پرونده : 9209980354000003 
به  دادخواستی  تجویدی      محمد  : 920040 خواهان سید  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده نوید دهقانی   به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114    دادگاه 
عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان 
اتاق   3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید 
شماره 347 ارجاع و به کالسه 9209980354000003  ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده   8:30: آن 1392/6/12 و ساعت  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 1271منشی شعبه 114  دادگاه عمومی ) 

کیفری ( شهر ستان اصفهان

ابالغ
پرونده:  شماره   9210463634800010  : درخواست  شماره   17
9009983634802404 شماره بایگانی: 902428 در پرونده کالسه 902428   

تعقیب  تحت  انفاق   ترک  اتهام  به  اله  نعمت  فرزند  اله محمدی  آقای حشمت 
بوده و بلحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30  روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه حاضر و از اتهام 
وارده دفاع نماید در صورت عدم حضوردر وقت معین رسیدگی و اظهار نظر 

می گردد. دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

ابالغ 

19 نظر به اینکه در پرونده کالسه 911465ک 101  این دادگاه آقای عبدالحسین 
نجفیان فرزند عباس متهم به کالهبرداری می باشد . وقت رسیدگی پرونده 
با  لذا  گردیده  تعیین  ظهر   12/30 92/6/31 ساعت  مورخ  یکشنبه  روز  برای 
توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به 

نامبرده ابالغ می نماید . در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی 
است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ شده 
دفتر  . مدیر  نمود  اتخاذ تصمیم خواهد  به  مبادرت  غیابا  دادگاه  محسوب و 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان خمینی شهر 

ابالغ 

جزایی  عمومی  دادگاه  911096ک102  کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   18
و  جعل  به  باشد  می  متهم  حسن  فرزند  الوند  محمد  آقای  شهر  خمینی 
رسیدگی  وقت  لذا  محرابیان  محمود  آقای  شکایت  موضوع  کالهبرداری  
پرونده برای روزدو شنبه مورخ 92/8/6 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به 
نامبرده ابالغ می نماید. که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده 
بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ 
شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه 102 

دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

ابالغ رای

پرونده:  شماره   9210100353401393 ابالغیه:  1954شماره 
جالل  سید  920289آقای  شعبه:  بایگانی  شماره   9209980364700279

فحاشی  به خواسته  زمانی سودرجانی  طرفیت محسن  به  مکاریان شکایتی 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم 
شعبه 108 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
استان اصفهان-  دادگستری کل  نیکبخت- ساختمان  باال- خ شهید  چهارباغ 
ثبت  به کالسه 9209980364700279  ارجاع و  اتاق شماره 258  طبقه دوم 
گردیده که وقت رسیدگی آن 12/06/1392 و ساعت 09:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 

خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 3671 مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه 

عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان

تاسیس 
14شماره 327 /102/92/864 آگهی تاسیس شرکت آباد طرق نطنز سهامی 
پستی  کد  و   14003517250 ملی  شناسه  و   703 ثبت  شماره  به  خاص 
6941673641 خالصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت آباد طرق نطنز سهامی 
خاص که در تاریخ 1392/4/25 تخت شماره 703 در این اداره به ثبت رسیده 

جهت اطالع عموم در روزنانه رسمی کشور و روز نامه کثیر االنتشار زاینده 
رود آگهی می شود : 1- موضوع شرکت : ایجاد فضای سبز ، زه کشی و 
جدول گذاری ، سرویس ایاب و ذهاب ، تهیه غذا ، آرماتور بندی ، قالب بندی 
با  نحوی  به  که  فعالیتی  گونه  کلی هر  به طور  و  منزل  ، خدمات  لوله کشی 
 – نطنز  : شهرستان  اصلی شرکت  مرکز   -2  . باشد  مرتبط  موضع شرکت 
طرقرود  کد پستی 6941673641 3- سرمایه شرکت : مبلغ ده میلیون ریال 
که سی و پنج درصد آن برابر گواهی شماره 491 مورخ 1392/4/17 بانک 
واریز  شرکت  نام  به   0109344713003 جاری  حساب  به  نطنز  شعبه  ملی 
گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد . 4- مدت شرکت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- مدیران و صاحبان امضاء شرکت : خانم 
مریم موسوی رجاء به سمت رئیس هیات مدیره – آقای حسن موسوی رجاء 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ظاهر ناصری پلنگرد به سمت عضو 
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه 
سفته – بروات –  اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – 
عقود اسالمی و مشارکتهای مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و 
یا شرکت را بری سازد همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای 
منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 6- بازرسان شرکت 
قانون  ماده 147  با رعایت  یاوری  قلعه و منصور  آقایان هادی جلیل سر   :
برای مدت  البدل شرکت  بازرسان اصلی و علی  به سمت  ترتیب  به  تجارت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند.مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

مفقودی 
پروانه سبز گمرگی شماره 3240736 مورخ  میگردد  اعالم  بدین وسیله   46
درجه  از   ، گردیده  مفقود  کاشان  گلچهر  نساجی  شرکت  به  متعلق   89/7/1

اعتبارساقط است . تلفن شرکت 6681212 فاکس شرکت 6691020 

مزایده 
2227 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد 
در پرونده 900302 -2 /ج مربوط به خواهان شرکت ایرتویا به نمایندگی و 
: جواد عباسی  ابراهیمی  خوانده  مدیریت حسین حداد زاده و وکالت خانم 
ناشی  خسارت  و  چک  وجه  مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول  یداله  فرزند 
برگزاری  به  اقدام  ریال   271315190 میزان  به  جمعا  االجراء  حق  و  ازآن 
مزایده جهت : فروش یکدستگاه خودروی سواری تویوتا کمری طبق نظریه 
کارشناس در ساعت 8 الی 9 روز سه شنبه 92/5/22 در محل خ نیکبخت ، 
خرید  طالبین  بنماید.   302 اتاق   ، طبقه سوم  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل خودرو واقع در پارکینگ ایثار واقع 
در بلوار امام خمینی بازدید نمایند.مزایده از قیمت پایه) قیمت ارزیابی شده 
توسط کارشناس ( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی 
آنرا  فیش  و  آنرا  فیش  و  واریز  به حساب سپرده  مزایده  زمان  در  را  شده 
. نظر کارشناسی به شرح  همراه داشته باشد و باالترین قیمت واریز نماید 
ذیل می باشد : سواری تویوتا کمری 2400ATGLX مدل 80 برنگ نقره ای 
متالیک ساخت سال 2008 میالدی به شماره انتظامی 13-325م 68 با شماره 
شاسی در 525803 در بازدید شد اسناد و مدارک  رویت نگردید که با توجه 
به وضعیت فنی و ظاهری موجود و مد نظر قرار دادن جمیع جهات موثر در 
با  پایه فروش خودرو مورد نظر  نقلیه موتوری قیمت  قیمت گذاری وسائط 
بازار مبلغ ششصد و چهل  شرایط موجود و قیمت روز خودرو مشابه در 
میلیون ریال تعیین و بر آورد می گردد الزم به ذکر است که این خودرو در 
تاریخ 91/7/20 نیز توسط اینجانب ارزیابی و برابر قیمت روز قیمت گذاری 
. مدیر  پایه کارشناسی همان شرکت در مزایده است  گردیده . ضمنا قیمت 

اجرای احکام شعبه دوم حقوقی اصفهان 

مزایده اموال منقول
2229اجرای احکام شعبه 21 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد جلسه ی 
معصومه  خانم  از   274/91 اجرائی  کالسه  پرونده  خصوص  در  ای  مزایده 

اسماعیل  فرزند   ، محمدی  بهروز  آقای  علیه  و  حسن  فرزند  آبادیان  شهر 
تقاطع  فالطوریروبروی  استاد  خیابان  بعثت  بلوار  اصفهان    : نشانی  به 
بابت  ریال   175745192 مبلغ  به  مهریه  مطالبه  بر  مبنی  بهروز  آرایشگاه   –
وجه نقدی مهریه و مبلغ 800000 ریال هزینه نشر آگهی در روزنامه کثیر 
االنتشار و مبلغ 1000000 ریال هزینه ی کارشناسی همگی در حق خواهان 
و نیم عشر بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت جهت فروش یک 
به  و    1384 سال  ساخت  مشکی  رنگ  به  سواری  پراید  خودروی  دستگاه 
شماره انتظامی 654ه 65 ایران 13 بر اساس نظریه کارشناسی ذیل بر گزار 
نماید . نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ و با اعتراض خوانده نظریه هئیت 
کارشناسی واصل و به طرفین ابالغ و مصون از تعرض باقیمانده است . 
طالبین خرید می  توانند 5 روز قبل از جلسه ی مزایده به این اجرا مراجعه و 
با گرفتن مجوز از خودروی مذکور در پارکینگ شاهد دیدن فرمایندو با تودیع 
10 درصد نقدی قیمت پایه کارشناسی و به حساب سپرده بانک ملی شعبه 
مزایده شرکت  در جلسه  به شماره 2171290210008  اصفهان  دادگستری 
نمایند یا در هنگام مزایده 10 درصد قیمت پایه کارشناسی را به همراه داشته 
باشند . حق شرکت در جلسه مزایده را دارد . برنده مزایده فرد یا افرادی می 
باشند که باالترین قیمت را از نظریه کارشناسی ) قیمت پایه ( پیشنهاد دهند 
. در ضمن کلیه هزینه های مربوط به مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد 
. زمان مزایده : روز سه شنبه 92/5/22 ساعت 9 تا 10 صبح  مکان مزایده 
نیکبخت  خیابان شهید  در  واقع  اصفهان  استان  کل  دادگستری   – اصفهان   :
احکام حقوقی اصفهان اوصاف خودرو طبق  اجرای  اتاق 462 شعبه ی 21 
سواری  دستگاه  یک  ارزیابی  مورد   : دادگستری  رسمی  کارشناسی  نظریه 
انتظامی  پالک  ی  شماره  به  و   1384 سال  ساخت   ، مشکی  رنگ  به  پراید 
654 ه 65 ایران 13 می باشد و به علت توقف طوالنی در پارکینیگ خودروی 
مذکور روشن نمی شود . الستیک های خودرو 40 درصد قابل استفاده و بدنه 
خوردگی های متعدد دارد با توجه به وضعیت اعالمی و با در نظر گرفتن نوع 
و مدل و قیمت خودرو و هم مدل آن در بازار قیمت پایه خودروی مورد نظر 
75 میلیون ریال ) 75000000 ریال ارزیابی و بر آورد می شود . مدیر شعبه 

ی 21 اجرای احکام حقوقی اصفهان

مفقودی 
33 بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که مجوز اسلحه  تک لوح ساچمه 
 زنی چخماقی کالیبر 12 به شماره بدنه 4500967 ساخت ترکیه متعلق به آقای

اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  ابراهیم  پدر  نام  خلیلی  محمد    
ساقط است 

اخطار اجرایی

16 به موجب رأی شماره 39 تاریخ 92/1/28 شعبه اول شورای حل اختالف 
امینی  اله  هادی  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  شهرستان خمینی شهر 
نام پدر: فتح اله شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 7500000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه بر اساس 
شاخص نرخ تورم بانک مکزی از زمان تقدیم دادخواست مورخ 91/11/30 
ریال   38000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بعنوان  پرداخت  زمان  لغایت 
بعنوان هزینه های دادرسی در حق محکوم له در ضمن رای صادره غیابی 
می باشد . در حق محکوم له محمد حسین مشتاقی خوزانی  نام پدر: محمد 
کوچه  شمالی  شریعتی  شهر  خمینی  اقامت:  محل  نشانی  آزاد  شغل:   علی  
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده    29 پ   2 نگارستان  بست  بن    
روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  مفاده آن 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
 و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت

و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت  مزبور   
یک  حوزه  اختالف  حل  شورای  نماید.  اعالم  صریحًا  ندارد  مالی   اگر 

خمینی شهر  

      



خواندنی

 جالب ترین 
حیوانات سفید دنیا 

اخبار ویژه

یادگیری زبان های خارجه نیاز به استعداد، وقت و هزینه دارد و هر کسی نمی تواند خیلی 
 س��ریع یک زبان خارجی که هیچ چیز از آن نم��ی داند را یاد بگیرد، اما یک مش��کل نادر 

می تواند همه این احتماالت را تغییر دهد. 
»مای��کل ب��وت رای��ت« ی��ک م��رد آمریکایی اس��ت ک��ه چندی پی��ش ب��ه علت یک 
مش��کل نادر ناگه��ان ب��ه کما رف��ت، ول��ی هنگام��ی ک��ه از کما خ��ارج ش��د، تبدیل 
 ب��ه یک م��رد س��وئدی ش��ده ب��ود ک��ه هی��چ چی��ز درم��ورد گذش��ته اش ب��ه خاطر

 نمی آورد. 
پزشکان پس از معاینه این مرد متوجه شدند که دچار مشکل TGA که شوک مغزی نادر 
و بسیار خاصی است شده است. این شوک معموال باعث به کما رفتن افراد و به وجود آمدن 
فراموشی در خاطرات جدید می شود، اما درمورد مایکل این موضوع کمی پیچیده تر است 

و باعث شد تا زبانش به طور کلی عوض شود.
 ای��ن مرد61 س��اله ای��ن روزه��ا تنها به زبان س��وئدی مس��لط اس��ت و ی��ک کلمه هم 
انگلیسی متوجه نمی ش��ود همچنین تمامی خاطراتش را از دس��ت داده است. پزشکان 
 احتمال م��ی دهند قبل از وقوع ش��وک، این م��رد در حال تماش��ای یک برنام��ه با زبان

 سوئدی بوده است. 
او این روزها در ش��رایط خاصی ق��رار گرفته و روزانه پزش��کان زیادی آزمایش��اتی روی 
او انجام می دهن��د و خانواده این مرد نیز در تالش��ند تا ش��اید بتوانند حافظه از دس��ت 
رفته او را بازگردانند. ش��وکTGA مش��کلی بس��یار نادر اس��ت که تنها ب��رای افراد56 
 تا 75 س��ال رخ می دهد و ت��ا به حال این اولین بار اس��ت ک��ه منجر به تغیی��ر زبان یک

 فرد شده است.

دانش��مندان می گویند برخی از دره ها روی مریخ، حاکی از وجود نش��انه هایی از بارش 
برف های باستانی روی سیاره سرخ است. پژوهشگران دانش��گاه براون اعالم کردند روان 
آب ناشی از بارش کوهستانی، ظاهرا ش��بکه های دره ای را شکل داده که شاخه هایی در 

سراسر مریخ دارند.
این یافته های جدید متقاعد کننده ترین شواهدی هستند که تاکنون از تأثیر کوهستان 
روی سیاره مریخ به دست آمده و می تواند چش��م انداز جدیدی را درمورد اقلیم و اتمسفر 

اولیه سیاره سرخ ارایه کند. 
دانشمندان با استفاده از ش��بیه س��ازی های رایانه ای دریافته اند احتماال بارش در باالی 
متراکم ترین ش��بکه های دره ای در س��نگین ترین وضعیت بوده اس��ت. کت اسکانلون 
دانشجوی علوم زمین شناسی و مجری این تحقیقات گفت: رصدهای فضاپیمای اودیسه 
نشان می دهد تراکم زهکشی آنها از آنچه که از واکنش پیچیده بارش به موقعیت طبیعی 

انتظار می رود، متفاوت است.
 وی افزود: آنچه که به س��رعت به ذهن می آید تالش برای دانستن این مسأله است که آیا 
این دره ها روی مریخ به بارش مرتبط هستند یا خیر و ما توانستیم این امر را به شکل بسیار 
قاطعی تأیید کنیم. وجود شاخه های شبکه دره ای در سطح ماه، تأیید می کند آب زمانی 
بر روی مریخ جریان داشته است، اما این که این آب باستانی از کجا می آمده و آیا از اعماق 
می جوشیده یا به شکل باران و برف از آسمان می باریده، هنوز ذهن دانشمندان را به خود 

مشغول کرده است.
این پژوهشگران می گویند این تحقیقات می تواند چشم انداز مهمی را درمورد اقلیم مریخ 

در میلیاردها سال پیش فراهم کند.

مشاهده اثر برف روی دره های مریخآموختن زبان سوئدی یک شبه! 

 در حالی ک��ه حیوان��ات جدی��دی در دنیا کش��ف
 می شوند گاهی نیز شگفتی های خاصی مانند به دنیا

 آم��دن حیواناتی با دوس��ر یا رنگ غی��ر طبیعی رخ 
 م��ی ده��د ک��ه هم��ه دانش��مندان را ب��ه ت��الش

 وا می دارد. 
یکی از جالب ترین نمونه ه��ای تغییر رنگ در میان 
حیوانات، سفید شدن یا بور بودن آنهاست. این مورد 
شاید در انسان ها مصداقی نداشته باشد، اما حیوانات 
هزاران سال است که به یک ش��کل خاص هستند و 
اگر یک نمونه عجی��ب در میان آنها باش��د کامال به 

چشم می آید. 

 تمساح سفید 
حاش��یه  در   
رودخانه می سی 
سی پی در آمریکا 
ب��ه  نزدی��ک 
دومیلیون تمساح 
زندگ��ی می کند 
که تنها40 عدد از 
س��فید  آنه��ا 
هس��تند. به این 
تمساح های سفید به اصطالح»الماس های سفید« 
 گفته می ش��ود که تحت ش��رایط خاص��ی زندگی

می کنند.
دیگ��ر  مش��ابه  دقیق��ا  ه��ا  تمس��اح  ای��ن    
هم نژادهای خود درنده اند، اما رنگشان پریده است. 
این تمساح ها معموال سعی می کنند خود را در کنار 
سنگ های مختلف پنهان کنند، زیرا در آب یا چمن 

و جنگل به راحتی دیده می شوند. 

 پنگوئن سفید 
ه��ا  پنگوئ��ن   
همیشه سفید به 
دنی��ا م��ی آیند، 
ولی به م��رور به 
رنگ مش��کی  با 
س��فید  کم��ی 
تبدیل می شوند 
اما در سال2002 
از  یک��ی   در 
باغ وحش های انگلستان، پنگوئنی جالب و سفید به 

دنیا آمد و باعث جذب هزاران گردشگر شد.
این پنگون سفید در دنیا بی نظیر است و کارشناسان 
احتمال به دنیا آم��دن چنین موج��ودی را یک در 
 یک میلیون می دانند. این پنگوئن که»قطره برف« 
نام گ��ذاری ش��د، در دوران بچگی کام��ال طبیعی 
 ب��وده اس��ت، ول��ی ب��ه م��رور رنگ��ش به س��فید

 تبدیل شد. 

 وال سفید 
 ب��ا ای��ن حیوان 
آش��نا  حتم��ا 
هستید و اسمش 
را ب��ه ص��ورت 
»موب��ی دیک« 

شنیده اید.
اولی��ن   ب��رای 

ب��ار ف��ردی ب��ه 
نام»پاول هودا« 
این وال را مشاهده کرد و از آن زمان تا به حال نزدیک 

به30 بار دیگر دیده شده است.  
تا به حال  کارگردان های زیادی با الهام گرفتن از این 
وال فیلم یا انیمیش��ن های مختلف ساخته اند. این 
وال در نظر سنجی های جهانی یکی از مشهورترین 

حیوانات دنیاست. 

 سنجاب های سفید 
ه��ا  س��نجاب   
حیوانات بازیگوش 
لبت��ه تن��د و  و ا
تیزی هستند و با 
 رنگی ک��ه دارند 
به راحتی توانایی 
پنهان ش��دن در 
میان چوب و تنه 
درختان را دارند، 
 اما در می��ان هر یک میلیون س��نجابی ک��ه به دنیا

می آید ممکن است10 عدد س��فید رنگ باشند که 
البته عمری بس��یار کوتاه دارند، زیرا نمی توانند در 

طبیعت به راحتی پنهان شده و زندگی کنند.
 این سنجاب های سفید گاهی نیز توسط شکارچیان 
برای تاکسی درمی ش��دن یا حتی اهدا به باغ وحش 

گرفته می شوند. 

بناب��ر اعالم رس��انه ه��ای چینی در ی��ک روس��تا در حومه 
چانگچون الک پشتی زندگی می کند که معتاد به نیکوتین 

است و روزانه10 سیگار می کشد.
صاحب این الک پشت می گوید: هر وقت او احساس می کند 
به سیگار احتیاج دارد آش��فته می شود و صدای خش خش 

از خود درمی آورد.
شاید با خود بگویید یک الک پش��ت چگونه به سیگار معتاد 
ش��ده اس��ت؟یک آش��پز محلی به نام تانگ که از این الک 
 پشت مراقبت می کند، در رابطه با نحوه سیگاری شدن این 
الک پش��ت م��ی گوی��د: ح��دود دو م��اه پیش احس��اس 
 ک��ردم ک��ه الک پش��تم دیگ��ر عالق��ه ای ب��ه خ��وردن 

ماهی ندارد.
 پس از بررس��ی حیوان متوجه ش��دم یک تکه استخوان در 
گلوی او گیر کرده است، اما زمانی که می خواستم آن را بیرون 

بیاورم انگش��ت مرا گاز می گرفت. آقای تانگ باید کاری می 
کرد حواس الک پشت پرت شود تا بتواند به راحتی استخوان 

را بیرون بیاورد.
 او برای این کار س��یگار روش��ن خود را در دهان الک پشت 

گذاشت و برای چند لحظه او را مشغول کرد تا باالخره توانست 
اس��تخوان را از دهان او بیرون بیاورد. سیگار باعث شد الک 

پشت از مرگ نجات یابد، ولی او را دچار مشکل بزرگی کرد.
روز بعد آقای تانگ در حالی که کنار الک پشت نشسته بود و 
سیگار روشن کرده بود برای تفریح یک سیگار دیگر در دهان 
 الک پش��ت قرار داد. این اتفاق برای چند روز تکرار ش��د تا 

این که الک پشت به کشیدن سیگار عادت کرد.
در حال حاضر هر زمان که الک پش��ت نیاز به سیگار داشته 
باش��د صدای خش خش درمی آورد و به نحوی صاحب خود 

را مطلع می کند.
 ظاه��را صاح��ب این حی��وان از کار خود پش��یمان اس��ت، 
چرا که همیش��ه باید س��یگار الک پش��ت را آم��اده کند و 
 همچنی��ن با اضافه ش��دن یک ش��ریک، هزینه  س��یگارش 

دو برابر شده است.

الک پشتی که سیگار می کشد!
 با رفتار و عادات

زوج های خوشبخت آشنا شوید

بی پولی خوشایند نیس��ت، اما گاه اجتناب ناپذیر است. به اندازه ای 
که برای شما مقدور اس��ت، خوش بگذرانید و دوستان خود را نیز به 
جمعتان دعوت کنید، البته آنهایی که از بودن با شما لذت می برند نه 
آنهایی که رفیق جیبتان هستند. این مسأله برای همه پیش می آید 

و دلیلی برای خجالت کشیدن و انزوا طلبی نیست.
 به طور خالصه باید بدانیم که داش��تن اشتیاق و انرژی جنسی عالی 
است، اما پس از گذشت10 سال از ازدواج، این امر رنگ می بازد. این 
مسأله برای همه پیش می آید . حال جالب است بدانید که اگر خود را 
به انجام کارهای دیگری که برایشان اشتیاق دارید، مشغول کنید، با 

انرژی و میل جنسی بیشتری نزد شریکتان بازمی گردید.

  احوالپرسی
با یکدیگر در تماس باشید و احوال هم را جویا شوید.

 برای یکدیگر یادداشت بگذارید و حتما در آن قید کنید که چقدر از 
وجود همدیگر متش��کرید. حتی مکالماتی با عبارت های دوستانه و 
قدیمی مانند»سالم، چگونه روز خود را می گذرانی؟« نیز به طور حتم 

شریک شما را خوشحال می کند.

  دوست یابی
زمانی که اجازه می دهید دیگران وارد دنیای شما شوند، از فشار روی 

شریکتان می کاهید.
 دیگر وی نقش آقا یا خانم هم��ه کاره را بر عهده ندارد و با این کار بار 

سنگینی از روی دوش وی برمی دارید.

  سپاسگزاری
شاید این مطلب کمی کلیشه ای به نظر برسد، اما کار می کند. برای 
هر کار کوچکی که ش��ریکتان برای حفظ رابطه انجام می دهد از او 
تشکر کنید و سپاسگزار باشید. می توانید این سپاسگزاری را در یک 

یادداشت بیان کنید یا در دفتر خاطراتتان بنویسید.
هنگامی که شما مراتب سپاس��گزاری خود را روی کاغذ می آورید، 
خواهید دید که کمتر بد خلق می ش��وید و درباره مسائل جزئی زیاد 

سخت نمی گیرید.
  دیگر فکر نم��ی کنید که ش��ریکتان کفش هایش را در جاکفش��ی 
نمی گذارد، چون می خواهد پای ش��ما به آنها گی��ر کند و گردنتان 
بشکند یا این که قصد وی از غرق شدن در یک نمایش کارتونی فقط 

حرص دادن شماست.

  زندگی پرشور
به طور خالصه داشتن اشتیاق و انرژی جنس��ی عالی است، اما پس 
از گذشت10 س��ال از ازدواج، این امر رنگ می بازد. این مسأله برای 

همه پیش می آید.
حال جالب اس��ت بدانید که اگر خود را به انجام کارهای دیگری که 
برایشان اشتیاق دارید، مشغول کنید، با انرژی و میل جنسی بیشتری 
نزد ش��ریکتان بازمی گردید تا این که بر این مس��أله حساس شوید 
و انواع محرک ها را مصرف کنی��د یا دائم از این امر دلخور باش��ید، 
بنابراین پرش��ور زندگی کنید و به دیگر کارهای م��ورد عالقه خود 

بپردازید.

 خوشحالی بابت داشته ها
منظور این اس��ت که از آنچه دارید و هستید ،چه درباره شخصیتتان 

چه درباره اموالتان، خوشحال باشید.
 برق دارید؟ آب دارید؟ مواد غذایی در یخچال فراهم است؟ بله، بله، 
بله؟ خوب، دیگر چ��ه می خواهید. اگر بدانید که یک خانه ش��گفت 
 انگیز دارید که به خاطر حفظ آن، شما و همسرتان از جان و دل مایه 

می گذارید و کار می کنید، باید شاد زندگی کنید.

  لذت بردن از اتفاق های کوچک و ساده
از پخت و پز با هم در آشپزخانه یا خوردن ناهار در پیک نیک همراه با 
 بچه روی چمن های حیاط خود، درست همان موقع که لباس های

شس��ته ش��ده روی بند رخت مجاورتان در حال خشک شدن است 
لذت ببرید.
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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امام صادق )ع(:
ابلیس، همواره از جدایی دو مسلمان خوشحال است.

عکس نوشت

 نمایی از رعد و برق
در شهر بندری»پول« در 
 منطقه»دورست«
 در جنوب بریتانیا

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212
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]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
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]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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آگهی مناقصه

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

س[
س: فار

]عك

8
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میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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 آگهی مزایده عمومی واگذاری درمانگاه دندانپزشکی امام محمد باقر )ع( مستقر در
   مرکز بهداشتی درمانی مالهادی سبزواری وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 به صورت اجاره بهای ماهیانه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضيان شركت در مزايده می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به آدرس 
  www.afa.mui.ac.ir/khadamat/  يا سايت مديريت خدمات پشتيبانی دانش�گاه به آدرس www.mui.ac.ir

مراجعه و يا با شماره تلفن 7922191-0311 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.
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