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جلسه رأی اعتماد عرصه 
آزمایش دولت روحانی

حبیب اله عس��گراوالدی ، با اش��اره ب��ه نقدهایی ک��ه به وزرای 
پیشنهادی از س��وی رس��انه ها و نمایندگان مجلس پیشاپیش 
مطرح شده است گفت : جلسه رأی اعتماد عرصه آزمودن قدرت 
پاس��خگویی دولت آقای روحانی است.رئیس جبهه پیروان خط 

امام )ره( و رهبری عنوان کرد: آقای روحانی در ...

هزار » علی سنتوری 
واقعی«  در خیابان است 

چندی پیش خبری منتشر شد درباره ساخت فیلمی 
با مضمون علی سنتوری واقعی.

 داری��وش مهرجوی��ی در گفتگویی به خبر س��اخت 
این فیلم واکنش نش��ان داد و گفت: »س��نتوري یك 
شخصیت واقعي نیست بلكه زاده تخیل نویسندگان 
آن است. شما تا حاال کجا کسي را دیده اید که آن طور 

سنتور را ایستاده بنوازد و...

س ایمنا[
]عک
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با استخرهای غیر بهداشتی
3

 به شدت برخورد می شود

گیتیپسند
6

ازاصفهانمیرود؟

معاونان رییس جمهور جدید چه کس��انی خواهند بود؟ بنا بر اصل 
۱۲۴ قانون اساسی، رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی 
خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور هم با موافقت 
وی، اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی دیگر معاونت ها را به 

عهده خواهد داشت.
فهرست معاونین محمود احمدی نژاد در دولت های دهم و یازدهم 
به مرور طوالنی تر شد و حتی از دو رقمی هم گذشت؛ معاونت هایی 

که شمار آنها در دولت جدید، دچار تغییرات احتمالی خواهد شد.

معاونت هایی که تعیین تکلیف شده اند
 هر چند دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتصاب 

مشایی به معاونت اول و اصرار بر بقای و حواشی مرتبط با آن، تحت 
تأثیر شدید قرار گرفت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس دولت 
یازدهم بدون حاشیه ای خاص به معاونت اول رییس جمهور رسید و 
احتماال نقش پررنگی در مدیریت مسائل اقتصادی در دولت جدید 
خواهد داشت.در دولت اول احمدی نژاد، پرویز داودی معاون اول بود، 
ولی در دوره دوم ریاست جمهوری، وی جای خود را به مشایی و پس 
از آن محمدرضا رحیمی داد. حجت االسالم تیمور علی عسكری نیز 
معاون پارلمانی رییس جمهور خواهد بود. وی پیش از این، نمایندگی 
مردم مشهد در مجلس هفتم و مشاورت پارلمانی هاشمی رفسنجانی 

را بر عهده داشته است.

صدا وسیما در ماه رمضان 
قدرتمند ظاهر شد

 مردم مسئول 
گرانی مسکن  نیستند

 اعتالی فرهنگ قرآن
 در شب های آسمانی 

  وزارت ورزش، حیاط 
خلوت سیاسی ها نمی شود

 چهارمحال و بختیاری
 در تور گردشگران فطر
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شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهانشرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد نگهداری فضای 
سبز و تاسيسات آبرسانی شهركهای صنعتی بزرگ ، نايين ، اسفرجان 
، دهاقان ، هرند ، تودشک، دهسرخ ، خمينی شهر ، فناوری و اردستان  

را ازمحل منابع داخلی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
ل�ذااز كلي�ه ش�ركتهای پيمان�كار واج�د ش�رايط ك�ه دارای 
رتب�ه كش�اورزی از معاون�ت برنام�ه ري�زی و نظ�ارت راهب�ردی 
 رياس�ت جمه�وری  و اداره كارو ام�ور اجتماع�ی می باش�ند دعوت

 م�ی ش�ود ت�ا از تاري�خ 92/5/20 ال�ی 92/5/26 ب�ا واري�ز مبل�غ 
 150000 ري�ال ب�ه ش�ماره 2175670203003 حس�اب س�يبا 
) بان�ک مل�ی ( ب�رای درياف�ت اس�ناد ارزيابی ت�وان اج�رای كار و 
مش�خصات فنی پروژه ب�ه دبير خان�ه ش�ركت واق�ع در اصفهان خ 
22 بهم�ن ، مجتم�ع اداری ، امي�ر كبي�ر مراجع�ه ي�ا ب�رای كس�ب 
 اطالع�ات بيش�تر به س�ايت ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اصفهان
 www.isfahaniec.ir مراجعه نماييد. مهلت تحويل اسناد ارزيابی 
به دبير خانه شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان حداكثر تا پايان 
وقت اداری روز چهار ش�نبه مورخ 92/6/13 می باش�د و هزينه درج 
آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد . در ضمن مبلغ سپرده 

شركت در مناقصه 70000000 ريال می باشد .

شركت ش�هركهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد خريد 
و اجرای ش�بكه 20 كيلو ولت زون ريخته گری شهرک صنعتی 
بزرگ را از محل منابع داخلی به پيمانكاری واجد شرايط واگذار 

نمايد. 
لذااز كليه شركتهای پيمانكار واجد شرايط كه دارای رتبه برق 
 از معاونت برنامه ري�زی و نظارت راهبردی رياس�ت جمهوری

 می باشند دعوت می ش�ود تا از تاريخ 92/5/20 الی 92/5/26 
با واريز مبلغ 150000 ريال به شماره 2175670203003 حساب 
سيبا ) بانک ملی ( برای دريافت اسناد ارزيابی توان اجرای كار 
و مشخصات فنی پروژه به دبير خانه ش�ركت واقع در اصفهان 
خ 22 بهمن ، مجتم�ع اداری  امير كبير مراجعه يا برای كس�ب 
 اطالعات بيشتر به سايت شركت ش�هركهای صنعتی اصفهان

 www.isfahaniec.ir مراجعه نماييد. مهلت تحويل اس�ناد 
ارزيابی به دبير خانه شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 
 حداكثر تا پايان وق�ت اداری روز چهار ش�نبه مورخ 92/6/13
 می باش�د و هزينه درج آگهی روزنامه به عه�ده برنده مناقصه
  م�ی باش�د . در ضم�ن مبل�غ س�پرده ش�ركت در مناقص�ه

 100000000 ريال می باشد .

نوبت دومنوبت دوم



چهره روزیادداشت

رییس جمهور به مجلس می رود
امروز رییس جمهور ب��ه منظور دفاع از 18 وزیر پیش��نهادی خود برای 

تشکیل دولت یازدهم به صحن علنی مجلس شورای اسالمی می رود.
رییس جمه��ور هفته گذش��ته در مراس��م تحلیف خود لیس��ت وزرای 
پیش��نهادی خود را برای دولت یازدهم به مجلس شورای اسالمی ارایه 
کرد. مجلس شورای اسالمی در طی سه روز در دو نوبت صبح و بعداز ظهر 
صالحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می دهد. 

دولت برای استیفای حقوق مردم 
برنامه ریزی کند

س��خنگوی جبهه اصالح طلبان با بیان این که حقوق انسانی شامل 
حق آزادی، حق رفاه و حق امنیت است، اظهار داشت: دولت یازدهم 

باید از همین ابتدا به فکر رعایت این حقوق باشد.
مجید محتش��می گفت: دولت روحانی باید عمده برنامه ریزی خود 
را در جهت استیفای حق آزادی، رفاه و امنیت پی ریزی کند. در این 
راستا باید به آزادی بیان توجه کرده و سختگیری هایی که در گذشته 

درباره فعالیت های مطبوعاتی می شد پرهیز کند.
این فعال سیاس��ی با بیان این که یک پاشنه آش��یل در دولت قبلی 
تضعیف حقوق شهروندان ایرانی بوده است، خاطرنشان کرد: در دو 
سال آخر دولت احمدی نژاد ما ش��اهد به هم ریختگی فضای کسب 
و کار و ایجاد یک موج ناامیدی در کش��ور بودیم و شاهد همین امر 
یکی از دالیل شکست اصولگرایان در انتخابات بود. دولت یازدهم باید 
به فکر ایجاد و تثبیت درآمد برای ش��هروندان ایرانی به ویژه اقشار و 
دهک های اول تا چهارم و پنجم باشد و ترکیب جدیدی از هدفمندی 

یارانه ها به این دهک ها توجه کند.

جلسه رأی اعتماد عرصه آزمایش 
دولت روحانی

حبیب اله عسگراوالدی ، با اشاره به نقدهایی که به وزرای پیشنهادی 
از سوی رس��انه ها و نمایندگان مجلس پیشاپیش مطرح شده است 
گفت : جلس��ه رأی اعتماد عرصه آزمودن قدرت پاسخگویی دولت 
آقای روحانی اس��ت.رئیس جبهه پیروان خط ام��ام )ره( و رهبری 
عنوان کرد: آقای روحانی در مواضع خود موضوع ش��فافیت و التزام 
به قانونگرایی را بارها تاکید کرده اند. ش��فافیت از توان پاسخگویی 
هر دولتی نمایان می شود و قانونگرایی هم بر التزام به سازوکارهای 
قانونی متکی است، همانطور که تاکنون همه التزام به قانون داشته اند 
و محصول آن دولت تدبیر و امید است. کابینه آینده هم ان شاءاهلل از 
سازوکار مخالف و موافق در مجلس و نقد مشفقانه و رصد حکیمانه 

نمایندگان بیرون می آید.
وی افزود:رأی اعتماد نمایندگان مجلس به اعض��ای کابینه برآیند 

شفافیت، قانونگرایی و رقابت اخالقی خواهد بود..

تبادل آتش میان هند و پاکستان
نظامیان هند و پاکس��تان روز یک ش��نبه در منطقه مورد مناقش��ه 
کشمیر به تبادل آتش پرداختند.تبادل آتش  با شلیک گلوله از سوی 
نظامیان پاکستانی و زخمی شدن یک نظامی هندی آغاز شد. هر چند 
به مدت10 سال است که میان هند و پاکستان آتش بس برقرار شده، 
اما با این وجود دو کش��ور هر از چند گاهی به تبادل آتش با یکدیگر 

می پردازند که آخرین مورد آن مربوط به هفته گذشته می شود.

 تفاوت روحانی با خاتمی
 و احمدی نژاد در چیست؟

روحانی برخالف احمدی نژاد و خاتمی قصد ندارد وعده ای دهد که توان 
عمل به آن را ندارد.المانیتور نوش��ت: در اواخر کنفرانس خبری حسن 
روحانی رییس جمهور جدید ایران، خبرنگاری جوان از روزنامه ش��رق 

سؤال خود را با تشکر از او برای حضور خود در این نشست آغاز کرد.
وی گفت: پس از 8 س��ال ما فرصت س��خن گفتن با ریی��س جمهور را 
 پیدا کرده ایم. با بازگرداندن کرسی ریاس��ت جمهوری به یک میانه رو

جو ناامی��د کننده در ته��ران از بین رفت و فضای سیاس��ی ش��اداب و 
خوبی بر کش��ور حاکم ش��د. اکث��ر وزرای پیش��نهادی رییس جمهور 
جدید ایران در دولت خاتمی و رفس��نجانی حضور داشته اند و همین 
امر موجب بازگش��ت اصالح طلبان به عرصه سیاس��ی ایران می شود.

ناصر هادیان اس��تاد دانشگاه و دوس��ت قدیمی احمدی نژاد می گوید: 
 روحان��ی بای��د در صحنه سیاس��ی ای��ران محتاطانه حرک��ت کند، او 

نمی خواهد انتظارات و توقعات را باال ببرد.
وی می افزاید: روحانی برخالف احمدی نژاد و خاتمی قصد ندارد وعده 
ای دهد که توان عمل به آن را ندارد. لیالز کارشناس مسائل اقتصادی 
می گوید: روحانی نسبت به خاتمی آشنایی بس��یار بیشتری با اقتصاد 
دارد. وی افزود: او دانش اقتصادی خ��ود را در زمان حضور در مجلس و 
شورای امنیت ملی به دست آورده اس��ت.لیالز با بیان این که به آینده 
خوش بین هستم می افزاید: وزرای پیشنهادی روحانی از نظر تحصیلی 
و تجربه در جایگاه بسیار باالتری نسبت به وزرای احمدی نژاد قرار دارند. 

اخبار کوتاه 

حفظ آرا برای روحانی کار 
سختی است 

تئوریسین جریان اصالحات   
سعید حجاریان  

آقای روحانی با مشکالت خیلی زیادی روبه روست. ایشان با مشکالت 
داخلی، خارج��ی، اقتصادی و فرهنگی، اش��تغال، ت��ورم، آموزش و 
پرورش، بهداش��ت، پروژه های ناتمام و عقب مانده، بدهی ها و حتی 
بدهی به بانک جهانی روبه رو هس��تند و باید با آنها دست و پنجه نرم 

کنند که البته ربطی به تحریم و بانک جهانی هم ندارد.
غرب��ی ه��ا در ته��ران پروژه 
دارند، پول ای��ن پروژه ها باید 
مس��تقیما و ب��دون واس��طه 
پرداخت می ش��ده که مدتی 
اس��ت این امر انجام نش��ده 
است.  اخیرا کنگره آمریکا هم 
تحریم های ش��دیدتری علیه 
ایران تصویب کرد، اما اجرای 
آن را به بعد از مهر ماه موکول 
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ناسا آژیر خطر را به صدا درآورد

خطر افزایش میزان وقوع طوفان های شدید و گردباد ها به واسطه تغییرات آب وهوایی، بارها 
مورد تأکید قرار گرفته است،  اما ناسا به تازگی جنبه ترسناک دیگری از تغییرات اقلیمی را در 

مرکز توجه قرار داده و نسبت به آن هشدار داده است.

وزیر پیشنهادی ورزش 
برنامه ای قوی تر ی بدهد

دولتمردان روحاني 
مقبولیت کافي دارند

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی با بیان این که وزیر پیشنهادی 
ورزش می توانس��ت در ارایه برنامه خود در دو حوزه ورزش و جوانان یکسان و 
قوی عمل کند، گفت: البته وی دارای سابقه ورزشی خوبی است که امیدواریم 

بتواند برنامه ای قوی تر به مجلس ارایه کند.
رحیم زارع درباره برنامه های وزیر ورزش و جوانان گفت: این نکته در کارنامه 
وزیر پیش��نهادی ورزش و جوانان وجود دارد و آن، این که از لحاظ تحصیلی 

سابقه وی مرتبط با تصدی این وزارتخانه نیست.
این عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: البته وزیر 
پیشنهادی معرفی شده دارای سابقه ورزشی خوبی است که امیدواریم بتواند 
نظر فراکس��یون و مجلس شورای اسالمی را با توجه به س��ابقه  خود در حوزه 

ورزش جلب کند و در هر حال نظر مثبتی نسبت به عملکرد وی وجود دارد.

مشاور رییس جمهوري اسالمي ایران گفت: حجت االسالم و المسلمین دکتر 
حسن روحاني افراد مناس��ب و معقولي را به عنوان وزیران پیشنهادي دولت 

تدبیر و امید به مجلس معرفي کرد.
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا اکرمي اظهارداشت: افرادي که هم اکنون 
به عنوان وزیران پیشنهادي دولت یازدهم به مجلس شوراي اسالمي معرفي 
شده اند، حاصل تحقیقات و بررسي هاي مختلف هستند. اکرمي با اشاره به این 
که لیست وزراي پیشنهادي دولت یازدهم فراجناحي است، افزود: در کشور، 
احزاب و گروه هاي سیاسي چندان قدرتمندي وجود ندارد، از این رو نمي توان 
افراد حاضر در کابینه پیشنهادي را به حزب و گروه خاصي نسبت داد. اکرمي 
اذعان داشت: با توجه به شرایط کنوني کش��ور باید افرادي روي کار آیند که 

شناخت خوبي از شرایط دارند و بتوانند به نیازهاي مردم پاسخ دهند.

یکی از منتخبان شورای ش��هر تهران گفت: با توجه به نیاز 
ش��ورا به افراد اهل فن در حوزه بودجه ریزی، تلفیق و تفریغ 
بودجه، تعدادی از منتخبین ش��ورای چهارم از آقای مفتح 
درخواست کردند که از مجلس انصراف داده و در شورا بماند.

رحمت اهلل حافظی با اعالم ای��ن خبر گفت: با توجه به حجم 
مادی قابل توجه شهرداری تهران، در بین همکاران شورایی 
نیاز به افرادی داریم که به تلفیق و تفریغ بودجه اشراف داشته 
باشند و به همین خاطر باید از افراد صاحبنظر در این حوزه 

دعوت کنیم.
وی با بیان این که دو تا سه نفر از منتخبین، این اشرافیت را 
در مباحث بودجه دارند، گف��ت: یکی از مهم ترین آنها آقای 
مفتح است و ما از وی خواس��ته ایم تا از مجلس انصراف داده 

و در شورا بماند.
وی اف��زود: آقای مفت��ح آخرین عضو منتخبی��ن این دوره 
 است، اما همزمان از تویسرکان هم به عنوان نماینده مجلس 
 ش��ورای اس��المی انتخاب و اعتب��ار نامه  وی ه��م تصویب 
شده است و تا 12 ش��هریور ماه فرصت دارد تا تصمیم خود 

را بگیرد.
حافظی ادامه داد: با وی در این مورد صحبت کردیم، اما هنوز 
قول قطعی و یا پاسخ منفی نداده  و اعالم کرده که این موضوع 

را بررسی می کند.

واشنگتن پست تأکید کرد که غرب باید فورا مذاکرات با دولت 
حسن روحانی را برای بررسی میزان جدیت او آغاز کند.

واشنگتن پست در مقاله ای با عنوان »گفتگو با ایران را آغاز 
کنید« نوشت: حسن روحانی رییس جمهور جدید ایران در 
اولین کنفرانس خبری خود پس از به دست گرفتن دولت، 
از اراده اش برای مذاکره با آمریکا حرف زد. وی روز سه شنبه 
گذشته اصرار کرد که آماده انجام مذاکرات جدی و اساسی 
درباره برنامه هسته ای ایران است و گفت که راه حل فقط از 
طریق »گفتگو و نه تهدید« می تواند حاصل شود. این روزنامه 
افزود: اینها فقط حرف اس��ت و این که آیا معنایی پشت آن 
قرار دارد، روشن نیس��ت. به نظر می رسد بعد از هشت سال 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، روحانی در تالش برای 
تغییر لحن است. او یک اصالح طلب نیست بلکه میانه رو است 
و پیروزی اش در انتخابات و نخس��تین اظهاراتش می تواند 
نشان دهنده یک مسیر جدید باشد که تاحدودی متفاوت از 
رویارویی های تلخ سال های اخیر است. این روزنامه با اشاره 
به این که رهبر ای��ران کانون ق��درت و کنترل کننده برنامه 
هسته ای است، می افزاید که در هر حال غرب باید به زودی 
 مذاکرات را از سر بگیرد تا عمق جدیت روحانی و این که آیا 
با پیروزی او فضایی برای مانور ایجاد ش��ده یا خیر، بررسی 

شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت 
بررسی ورود سرنگ های آلوده به کشور، گفت: با توجه به این 
که این موضوع با سالمت افراد جامعه در ارتباط است، امروز 
در کمیسیون بهداش��ت، موضوع ورود سرنگ های آلوده به 

کشور را پیگیری خواهیم کرد.
حمیدرضا عزیزی فارس��انی با انتق��اد از بی توجهی وزارت 
بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نسبت به ورود سرنگ های 
چینی آلوده به کشور، افزود: واردات تجهیزات پزشکی تحت 
نظارت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است که باید به 
همراه سازمان استاندارد مجوز ورود آنها به کشور صادر شود.

وی ادامه داد: بدون شک سوء مدیریت و نبود نظارت از سوی 
سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد باعث ورود سرنگ های 
چینی آلوده یا هرنوع تجهیزات پزش��کی غیراس��تاندارد به 
کشور می شود. این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این 
که الزم است ورود سرنگ های آلوده به کشور به سرعت مورد 
بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: این موضوع بسیار اورژانسی 
اس��ت و باید به صورت جدی بررسی ش��ود تا از ورود دوباره 
این محصوالت به کشور جلوگیری شود. وی یادآور شد: به 
طور حتم الزم است از سوی س��ازمان تعزیرات حکومتی، با 
شرکت ها و افرادی که عامل ورود سرنگ های آلوده به کشور 

هستند برخورد قاطعی صورت گیرد.

رییس فراکس��یون قرآن، عت��رت و نماز مجل��س با درخور 
ستایش خواندن عملکرد رسانه ملی در ماه مبارک رمضان، 
 گفت: صدا وس��یما در تولید و پخ��ش برنامه های مذهبی 

ماه رمضان قدرتمند ظاهر شد.
الله افتخاری با بیان این که رسانه ملی عملکرد قابل قبولی در 
ماه رمضان داشت، توضیح داد: رسانه ملی در ایام ماه مبارک 
رمضان برنامه های خوب و متنوعی را تهیه و پخش کرد و از 
این بابت باید به مسئوالن این رسانه تبریک گفت. نماینده 
مردم تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: برنامه های مذهبی افطار و سحر صدا 
وسیما نسبت به س��ال های گذش��ته با تغییرات و تنوعات 
بیشتری تدارک دیده شده بود و لحاظ کردن همین تغییرات 
و حتی تنوع مجری در این برنامه ها باعث استقبال مخاطبان 
شد. عضو هیأت رییسه کمیسیون فرهنگی در مجلس نهم، 
با بیان این که شب های قدر رسانه ملی پوشش دهی خوبی از 
مراسم احیا داشت، گفت: بسیاری از افرادی که توان خروج 
از منازل و حضور در مساجد و تکیه ها را نداشتند به خوبی با 
برنامه های تلویزیون توانستند از مراسم شب های احیا بهره 
الزم را ببرند. وی توضیح داد: صدا و س��یما استفاده مفیدی 
از روحانیت کرد و با دعوت از روحانیان خوش بیان و با سواد، 

سطح آگاهی مذهبی مخاطبان را در این ماه باال برد.

بین الملل مجلسمجلس صدا و سیما

 احتمال انصراف مفتح
 از مجلس

 گفتگو با ایران را
 آغاز کنید

ضرورت بررسی ورود 
سرنگ های آلوده به کشور

صدا وسیما در ماه رمضان 
قدرتمند ظاهر شد
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ادامه از صفحه یک-  
     معاونت هایی با گزینه های مطرح

چند سازمان و پس��ت معاونت ریاست جمهوری 
احتماال در آین��ده نزدیک دچار تغییر س��اختار 
مهمی نخواهد ش��د. برخ��ی از ای��ن معاونت ها 

گزینه های مطرحی هم دارند.
     معاونت اجرایی رییس جمهور

هرچند،  چند روز پیش از این، برخی خبرگزاری ها 
از تصدی سمت معاونت اجرایی از سوی مرتضی 
بانک خبر دادند، طولی نکشید که این خبر تکذیب 
شد. محمد ش��ریعتمداری، گزینه جدیدی است 
که برای ای��ن معاونت ریاس��ت جمهوری مطرح 

شده است.
 گویا عدم قطعی��ت و اعالم نامزده��ای معاونت 
اجرای��ی رییس جمهور ت��ا ان��دازه ای برگرفته از 
 سرنوش��ت وزارت رفاه در دولت جدید  است! اگر 
علی ربیعی در کسب رأی اعتماد مجلس برای این 
وزارتخانه به موفقیت برسد، آنگاه رییس جمهور 

با تمرکز بهتری مع��اون اجرایی خود و نیز رییس 
آینده سازمان تأمین اجتماعی را برخواهد گزید.

     سازمان محیط زیست
پس از خانم واع��ظ جوادی که پ��س از خروج از 
دولت کام��ال از نگاه رس��انه ها دور مانده اس��ت، 
ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت 
احمدی نژاد به محمدجواد محمدی زاده استاندار 
پیشین خراس��ان رس��ید. غیبت زنان در ترکیب 
وزرای پیش��نهادی ب��رای دول��ت یازدهم باعث 
انتقاداتی شد که در بخشی از پاسخ رییس جمهور 
به آن، اعالم ش��د ک��ه زنان��ی به عن��وان معاون 
رییس جمهور معرفی خواهند شد. معصومه ابتکار 
معاون پیشین رییس جمهور در دوره اصالحات و 
رییس سازمان محیط زیست از جمله زنانی است 
که موضوع حض��ور وی در دولت یازدهم مدت ها 

در رسانه ها مطرح بوده است.
فاطمه هاش��می دختر بزرگ علی اکبر هاشمی 
رفس��نجانی، تمایل خود برای کار دولت را انکار 

کرده  و بعید است گمانه ها درمورد حضور وی در 
سازمان محیط زیست به حقیقت بپیوندد.

دکتر علی محمد نوریان رییس پیش��ین سازمان 
محی��ط زیس��ت، محمدرض��ا تاب��ش، محم��د 
مجابی، عل��ی اصغر محمدی فاض��ل، محمد باقر 
صدوق، س��ورنا س��تاری و دکتر مجید عباسپور 
دیگر نام هایی هس��تند ک��ه برای ای��ن معاونت 

ریاست جمهوری مطرح شده اند.
     سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری
محمدش��ریف ملک زاده پس از این که علی اکبر 
صالحی را به مجلس و جلس��ه استیضاح کشاند، 
این شانس را یافت که به خانه حاشیه های دولت 
احمدی نژاد یعنی سازمان میراث فرهنگی برود. 
س��یدرضا صالحی امیری اصلی ترین گزینه این 

روزهای ریاست این سازمان است.
     بنیاد شهید و امور ایثارگران

حسین دهقان از مهم ترین گمانه ها برای ریاست 

بنی��اد ش��هید در دولت یازده��م بود که س��ر از 
وزارت دفاع در آورد. پس از وی، حس��ین عالیی، 
محس��ن انصاری قائ��م مقام فعلی بنیاد ش��هید، 
رحمان دوس��ت نماینده مجلس، حسین مظفر و 
مهرعلیزاده مطرح ترین افرادی هستند که برای 

تصدی مسئولیت در این بخش مطرح شده اند.
     معاونت هایی با سرنوشت نامعلوم

همان گونه که محمود احمدی نژاد در دولت های 
نهم و دهم معاونت های جدیدی را ایجاد و یا حذف 
کرد، پیش بینی می شود که رییس جمهور جدید 
نیز برای اجرای برنامه های خود در اداره کش��ور، 

تغییراتی را در ساختار دولت اجرایی کند.
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خروج فرهاد رهبر از دولت دهم به معنای تغییری 
مهم در س��اختار دولت دهم و به عب��ارت دیگر، 
انحالل س��ازمان مدیریت برنامه ریزی و تشکیل 
دو معاون��ت جدید ریاس��ت جمهوری ب��ود. این 
روز ه��ا، معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
در اختیار بهروز مرادی و معاونت توسعه مدیریت 
و سرمایه انس��انی در اختیار غالمحس��ین الهام 
اس��ت. این دو احتماال ب��ه زودی از دولت بیرون 
خواهند رف��ت، ولی خروج آنها ش��اید با تغییری 
 همراه باش��د ک��ه در ماه ها بع��د اتف��اق خواهد 

افتاد.
 احیای س��ازمان مدیری��ت از جمل��ه وعده های 
روحانی در انتخابات است. نوبخت، نیلی و منظور 
اصلی ترین گزینه های مطرح برای چنین سازمانی 

خواهند بود.
     معاون علم و فناوری

معاون��ت عل��م و فن��اوری نی��ز می��راث دول��ت 
احمدی نژاد ب��رای دول��ت یازدهم اس��ت که به 
ترتیب واعظ   زاده و سلطان خواه مسئولیت آن را 
در دولت های نهم و دهم بر عهده داش��ته اند. این 
روز ها اخب��اری از انحالل احتمال��ی این معاونت 
شنیده می شود که با انتقاداتی روبه رو شده است، 
حال آن که پس از حذف نام توفیقی از فهرس��ت 
نامزدهای وزارت علوم، احتمال داده شده  که وی 

کار این معاونت را بر عهده بگیرد.
     معاونت هایی با شانس بقای پایین

در دول��ت ده��م، محمدرض��ا میرتاج الدین��ی 

 معاون اج��رای قانون اساس��ی احمدی نژاد، علی 
سعیدلو معاون امور بین الملل و مریم مجتهد زاده 
مع��اون رییس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
بوده اند، افزون بر این که در دوره ای کوتاه و کمتر 
از س��ه ماه عبدالرضا ش��یخ االس��المی معاونت 
رییس جمهوری در ام��ور اجتماع��ی را بر عهده 

داشت.
انتص��اب معاون اج��رای قانون اساس��ی، یکی از 
ریشه های اختالف احمدی نژاد با دیگر قوا بود که 
روشن نیس��ت چنین کاری در دولت یازدهم نیز 
تکرار خواهد شد یا خیر. چند ماهی فرصت الزم 
اس��ت تا نوع نگاه رییس جمهور جدید به اجرای 

قانون اساسی و سازوکار آن روشن شود.
انتصاب نمایندگانی از جان��ب احمدی نژاد برای 
امور مناطق  گوناگون جه��ان نیز با مخالفت های 
ش��دید و تعبیر موازی کاری در سیاست خارجی 
مواجه شد. مدتی بعد علی سعیدلو همکار قدیمی 
احمدی نژاد و گزینه ن��اکاو وزارت نفت در دولت 
نهم به  معاونت بین المل��ل احمدی نژاد منصوب 
شد. به نظر می رسد روحانی بیشتر کار بین الملل 
را به وزارت خارجه واگذار کند، هر چند  ش��دت 
تغییرات مس��ائل در حوزه بین الملل��ی و به ویژه 
خاورمیانه و یا مش��غله وزیر خارجه و نیز س��ابقه 
رییس جمهور در این حوزه، ممکن اس��ت سبب 

بروز تغییراتی شود.
انتصاب خان��م مجته��دزاده ب��ه معاون��ت تازه  
را ه اندازی شده امور زنان و خانواده رییس جمهور 
در آخرین روزهای کاری احمدی نژاد مورد توجه 
چندانی قرار نگرفت و گویا با وعده رییس جمهور 
برای تشکیل وزارت زنان، عمر چندانی برای این 

معاونت ریاست جمهوری  نمانده باشد.
     معاونت هایی که شاید ایجاد شوند

در روزهای اخیر، نام علی یونسی به عنوان معاون 
احتمالی سیاسی � امنیتی رییس دولت یازدهم 
مطرح ش��ده اس��ت، هر چند این امر فعال در حد 
یک گمانه زنی رسانه ای اس��ت، ولی باید منتظر 
ماند تا روش��ن ش��ود در صورت  چنین تصمیمی 
و تش��کیل یک معاونت جدید، رابطه این معاون 
رییس جمهور با وزرایی چون کش��ور و اطالعات 

چگونه خواهد بود.

درآستانه تعیین تکلیف همه مردان رییس جمهور؛

معاونان رییس جمهور جدید چه کسانی خواهند بود؟



یادداشت

اجرای طرح آبیاری بارانی فضای سبز 
در فریدونشهر

شهردار فریدونشهر از اجرای طرح آبیاری بارانی فضای سبز در این 
شهرستان خبر داد.

عبدالرضا سپیانی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: طرح آبیاری فضای 
سبز شهری در بلوار پاس��داران، آزادگان، فلکه بسیج، بلوار گلستان 

شهدا و شریعتی اجرا شده است.
وی ادامه داد: طرح آبیاری بارانی فضای سبز عالوه بر صرفه جویی در 

مصرف آب باعث افزایش بهره وری شده است.
شهردار فریدونشهر به عملیات بازگشایی انتهای خیابان مدنی اشاره 
و افزود: بازگشایی انتهای خیابان مدنی با صرف اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد و 700 میلیون ریال در حال اجراست.
س��پیانی تصریح کرد: این پروژه نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی 

خیابان شریعتی و تسهیل تردد در داخل شهر به عهده دارد.

اصفهان نخستین استان مجهز به 
استاندارد طراحی مبلمان است

مدیر مرکز آموزش اتحادیه صنایع مبل و دکوراسیون اصفهان گفت: 
اتحادیه مبل اس��تان اصفهان برای نخس��تین بار با همکاری مرکز 
بهداش��ت علوم پزشکی برای داش��تن اس��تاندارد طراحی براساس 

ارگونومی بدن انسان و به ویژه برای مردم اصفهان برنامه ریزی کرد.
رضا میرمحمدصادقی در گفتگ��و با فارس با بیان ای��ن که اتحادیه 
مبل تاکنون اقدامات قابل ذکری انجام داده اس��ت، اظهار داش��ت: 
تاکنون شنیده نشده که اتحادیه اینچنین اقداماتی انجام داده باشد 
که اصفهان با انجام این اقدام��ات، بازخوردهای خوبی را در اصفهان 
داش��ته که از جمله این اقدامات نمایشگاه هایی است که در استان و 
همچنین تهران برگزار کرده است و همچنین اقداماتی که در زمینه 

استاندارد سازی انجام داده است.
وی اف��زود: با توج��ه به این که در اس��تان، اف��راد بس��یاری در کار 
دکوراس��یون داخل��ی فعال هس��تند برای نخس��تین ب��ار اتحادیه 
دکوراسیون داخلی را در استان برگزار کردیم اگر اطالع  رسانی کافی 

شود بازخورد زیادی خواهد داشت.

 با استخرهای غیر بهداشتی
 به شدت برخورد می شود

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: آب استخرهای استان 
اصفهان مشکل بهداشتی ندارد و آب استخرهای استان هر 25 روز یک بار 

مورد آزمایش قرار می گیرد.
با توجه به فصل تابستان و گرم ش��دن هوا، تعداد افرادی که به استخرها 
مراجعه می کنند بس��یار زیاد اس��ت، اما بعد از برگش��ت از استخر گله و 
شکایت هایی درمورد این که آب استخرها بسیار کثیف است و یا چشمانی 
قرمز حاکی از آن است که کلر آب زیاد است، اما مسئوالن این گفته ها را 

تکذیب می کنند و به سالم بودن آب پافشاری زیاد دارند.
 در ای��ن زمین��ه حس��ین صف��اری در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار ف��ارس 
 در اصفه��ان درمورد بهداش��تی ب��ودن آب اس��تخرها اظهار داش��ت: 
ب��ا توج��ه ب��ه گرم��ای ش��دید ه��وا و تع��داد زی��اد مراجع��ه کننده 
 به اس��تخرها، بازدید در جهت س��طح نظافت و کلرس��نجی ه��ر 15 تا 
 25 روز ی��ک ب��ار در تمام��ی اس��تخرهای اس��تان اصفه��ان انج��ام 

می شود.
وی در ادامه درمورد میزان کلرسنجی افزود: با توجه به این که آب استخرها 
هر روز گندزدایی و کلرسنجی می شود، اما با این وجود اگر از طرف مردم 
گزارشاتی درمورد کدورت آب به بهداشت محیط گزارش شود ما بالفاصله 
اقدامات الزم در جهت نمونه برداری از آب و میزان کلرس��نجی را انجام 

می دهیم.

گشتی در اخبار 

روزانه بین۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر شیرابه 
در اصفهان تولید مي شود

مديرعامل س�ازمان بازيافت و پس�ماند شهري   
شهرداري اصفهان /تیمور باجول 

روزانه بین150 ت��ا 200 لیتر ش��یرابه در اصفهان تولید مي ش��ود.
ش��هروندان با به کار بستن روش هاي بسیار س��اده مي توانند حجم 

شیرابه هاي خود را کاهش دهند.
یکي از ساده ترین روش ها استفاده از سبد آبکش در خانه است. قبل 
از ریختن زباله هاي آبدار مانند چاي یا انواع غذاها ابتدا آنها را درون 

آبکشي ریخته تا آب آن خارج شود.
این اقدام م��ي تواند تا س��ه 
چه��ارم حجم ش��یرابه ها در 

شهر اصفهان را کاهش دهد.
براي کاهش حج��م زباله ها 
در ش��هر اصفهان با همکاري 
س��ازمان فرهنگي-تفریحي 
ش��هرداري اصفهان اقدامات 
 گس��ترده اي انج��ام ش��ده 

است.
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چهره روز
دو سوم كودكان شيرخوارگاه هاي اصفهان مجهول الهويه هستند

مسئول ش��یرخوارگاه نرجس اصفهان گفت: بیش��تر کودکان مجهول الهویه دربیمارستان 
رها می ش��وند. دکترمریم مهرپرور اظهار داش��ت: درحال حاضر20 کودک زیرس��ه س��ال 

مجهول الهویه در مرکز نرجس نگهداری می شوند.

3

تخفیف  ۵۰ درصدی بافت  
فرسوده  خمینی شهر

۱۵ هزار خانواده نیازمند بدون حامی در استان وجود داردتوافق غیرقانونی راهنمایان تور با فروشندگان صنایع دستی

 افزایش شکاف لب و کام 
در بین کودکان

شهردار خمینی ش��هر گفت:50 درصد تخفیف در پرداخت عوارض در بافت 
فرسوده این شهرستان در نظر گرفته ش��ده که به دنبال افزایش این تخفیف 

نیز هستیم.
محمد شرفا درمورد بافت فرسوده در خمینی شهر تأکید کرد: این شهر حدود 
600 هکتار بافت فرسوده مصوب دارد، بافت فرسوده می تواند برای شهر یک 
 معضل باش��د و اگر به فکر آن نباشیم موجب گسترش آن ش��ده و نقاطی را 

در برمی گیرد که دردسرساز خواهد بود.
این مسئول ادامه داد: طبق نظر مشاور و پروژه های فرهنگی و ورزشی که در 
نظر گرفته شد، سعی بر آن اس��ت تا حرکت و رونق در این بافت آغاز شود و از 
فرسودگی خارج شده و ما هم تالش کردیم تا با کمک بخش خصوصی بتوانیم 

این پروژه ها را راه اندازی کنیم.

مسئول دفاتر خدمات مس��افرتی اس��تان اصفهان گفت: توافق 
راهنمایان تور با فروشندگان صنایع دستی و هدایت گردشگران 

به این فروشگاه ها غیرقانونی است.
حمیدرضا محققی��ان اظهار داش��ت: برخی از راهنمای��ان تور، 
گردشگران را به شرط دریافت قسمتی از سود فروشندگان صنایع 
دستی به فروشگاه های خاص هدایت می کنند. وی با بیان این که 
این گونه اقدامات غیر قانونی است، اظهار داشت: در صورت گزارش 

این گونه تخلفات، کارت راهنمایان تور متخلف باطل خواهد شد.
محققیان تصریح کرد: ای��ن اقدامات باعث ایج��اد نارضایتی در 
گردشگران شده است. وی با اشاره به برخی از گردشگران که در 
پایان س��فر خود و به دلخواه مبالغی رابه راهنمایان تور به عنوان 
هدیه پرداخت می کنند افزود: در انجام این کار توسط گردشگر 
هیچ الزامی وجود ن��دارد. وی ب��ه بازتاب منفی این مس��ائل در 
اذهان گردشگران دیگر اشاره کرد و افزود: در سفر به اصفهان به 
گردشگران توصیه می شود که در خرید خود دقت فراوان داشته 
باشند. مسئول دفاتر خدمات مس��افرتی استان اصفهان گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون مجوز کاری یک راهنمای تور به همین 
دلیل باطل شده است. محققیان افزایش ورود گردشگران خارجی 
به اصفهان را حل کننده این مش��کالت دانست و اظهار داشت: با 
افزایش گردشگران خارجی، فضای رقابتی فروشگاه های صنایع 
دستی نیز افزایش یافته و تخلفات کاهش می یابد. وی خاطر نشان 
کرد: راهنمایان تور موظفند گزارش کار خود را پس از پایان یافتن 
هر تور، به اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دس��تی و گردشگری 

استان اصفهان برای بررسی تحویل دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر12 هزار خانوار یتیم فاقد مسکن، فاقد مسکن مناسب 

و یا مستلزم مسکن در استان وجود دارند.
مهدی مجلس آرا در گفتگو با ایسنا با اش��اره به این که 89 هزار 
و 700 خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد استان هستند، اظهار 
داش��ت: 69 درصد از این تعداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل 

می دهند.

وی با بیان این که اک��رام ایتام و جمع آوری س��بد کاال و اطعام 
نیازمندان مهم ترین برنامه های کمیته ام��داد بود، افزود: در ماه 
رمضان س��ال جاری چهار هزار و500 حامی ب��رای ایتام تحت 
پوش��ش و 778 حامی برای 734 خانواده غیر تحت پوشش این 

مرکز ثبت نام کرده اند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان افزود: 
همچنین در این ماه دو میلیارد و400 میلی��ون تومان نیز برای 

تهیه سبد کاال و اطعام جمع آوری و میان نیازمندان توزیع شد.
مجلس آرا با اشاره به این که وضعیت مسکن برای ایتام در استان 
رضایت بخش نیست، تصریح کرد: در حال حاضر12 هزار خانوار 
یتیم فاقد مسکن، فاقد مسکن مناس��ب و یا مستلزم مسکن در 

استان وجود دارند.
وی ادامه داد: سال گذشته به کمک خیرین، بنیاد مسکن و کمیته 
امداد یک هزار و 822 مس��کن در اس��تان اصفهان به قیمت 34 
میلیارد تومان خریداری و در اختیار ایتام قرار داده شد و همچنین 
توسط خیرین استان نیز61 واحد مسکونی برای خانواده های یتیم 

ساخته یا خریداری شد.

مسئول تیم شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به 
این که عوامل محیطی یکی از فاکتورهای مؤثر در بروز بیماری شکاف لب و کام 
اس��ت، با افزایش آلودگی های محیطی و تغذیه نامناسب با رشد این بیماری  

روبه رو هستیم.
حسین ابدالی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تیم تخصصی درمان بیماران شکاف 
لب و کام در اصفهان از سال 84 تشکیل ش��ده و تاکنون نزدیک به2500 نفر 

عضو این تیم هستند.
وی با اش��اره به این که مراجعه نکردن ب��ه موقع خانواده ها ب��رای درمان نزد 
متخصص و انجام اعمال جراحی توسط غیر متخصصان از مشکالت عمده ای 
است که با آن روبه روهستیم، گفت: میزان ابتال به  شکاف لب و کام در هر دو 

جنس به یک میزان است.

س[
س:فار
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رسیدن به آرامش در زندگي 
 گروه 
اجتماع��ي مس��تلزم رعایت شهر

قوانی��ن موضوع��ه جامعه و 
حقوق دیگر افراد است و هرگونه تخطي از این موارد 
و احترام نگذاشتن به حقوق دیگران، باعث به وجود 
آمدن مشکالت بسیار و آشفتگي در زندگي روزمره 
تک تک افراد خواهد ش��د. یکي از مهم ترین قوانین 
اجتماعي که امروزه مورد احترام تمامي جوامع بشري 

قرار گرفته است قوانین راهنمایي و رانندگي است.
 توس��عه صنعت حمل و نق��ل ج��اده اي و افزایش 
روزافزون خودروها و همچنین عبور راه هاي ماشین 
رو از میان ش��هرها و خطرات جاني ناشي از این نوع 
عبور و مرور، رعایت دقیق این قوانین را فوق العاده با 

اهمیت کرده است.
 امروزه یکي از شاخصه هاي مهم نظم پذیري جوامع، 
میزان تعهد افراد به مق��ررات راهنمایي و رانندگي 
اس��ت. از آنجا که فرهنگ را مي توان مجموعه رفتار 

یک جامعه در امور گوناگون تعریف نمود، رفتار مردم 
و دید آنان نسبت به اهمیت رعایت قوانین راهنمایي 

را نیز مي توان فرهنگ رانندگي نامید.
عدم رعایت قوانی��ن راهنمایي و رانندگ��ي یکي از 
معضالت ملموس و مش��هودي است که در کشورما 
ب��ه خص��وص در ش��هرهاي ب��زرگ و پرجمعیت 
به وض��وح دیده م��ي ش��ود. دو نظریه درب��اره عدم 
تمکین مردم به قوانی��ن راهنمایي و رانندگي وجود 
دارد ک��ه همواره م��ورد اختالف و بحث مس��ئوالن 
ترافیکي کشور است. از یک سو برخي معتقدند این 
 معضالت به دلی��ل بي توجهي به ح��وزه نرم افزاري

و فرهنگ س��ازي طي س��الیان گذش��ته  است، اما 
عده اي دیگر عنوان مي کنند که زیرس��اخت هاي 
نامناسب راهس��ازي و ش��هري موجب سردرگمي 
و کالفگ��ي ش��هروندان و در نتیجه پش��ت پا زدن 
آنها به قوانین ش��ده اس��ت. زماني که ای��ن حجم از 
 خودرو تولید یا وارد مي ش��ود و از سویي خیابان ها

و معابرعمومي بهس��ازي و عریض نمي شوند، قانون 
هرچقدر هم محکم تدوین ش��ود باز ه��م بازدارنده 
نخواهد بود. این مسائل باعث مي شود افراد احساس 
کنند قوانین دس��ت و پاگیر اس��ت، و این ناش��ي از 
فضایي است که در جامعه شکل گرفته است و افراد را 

قانونمند به جامعه تحویل نداده است.
انج��ام حرکاتي چ��ون س��ریع عوض ک��ردن الین 
س��رعت، راه دیگ��ران را گرفت��ن، س��پر به س��پر 
رانندگ��ي ک��ردن، س��رعت غیرمج��از، انح��راف 
 به چ��پ، ب��دون توج��ه گردش ب��ه چپ ک��ردن، 
تصمیم گیري هاي آني، ویراژ دادن، الیي کشیدن، 
س��رعت خودرو را بي دلیل زیاد و کم کردن، رعایت 
نکردن فاصله و بوق زدن هاي مک��رر از دیگر روش 
هاي ناپسند در امر رانندگي و از جمله عوامل مصداق 
رانندگي از نوع تهاجمي اس��ت که می��زان عالقه و 

احترام فرد را به همنوعان نشان مي دهد.
 به باور کارشناسان امر، نوع ترافیک شهري به نوعي 

بیانگر فرهنگ عمومي جامعه و فرهنگ رانندگي یکي 
از مؤلفه هاي معرفی شخصیت افراد در اجتماع است.

ترافی��ک ام��روزه ی��ک معض��ل ش��هري در اکثر 
ش��هرهاي جه��ان از جمل��ه ش��هرهاي ای��ران به 
 ش��مار مي آید و روز به روز نیز بر دامن��ه آن افزوده 
مي شود، اما آنچه مشکل و معضل ترافیک شهرهاي 
جهان را از یکدیگر متمایز مي س��ازد نوع و اس��لوب 
ترافیک ش��هري و فرهن��گ رانندگي در آنهاس��ت. 
نهادینه نشدن فرهنگ رانندگي ضمن کورتر کردن 
گره ترافیک شهري مي تواند ضربات جبران ناپذیري 
برفرهنگ عمومي وارد کند که این مسأله باال بردن 
روحیه پرخاش��گري رانندگان، ایج��اد نارضایتي و 
کالفگي در مردم، اتالف وقت و س��رمایه مردم و زیر 
سؤال بردن متولیان و مسئوالن امر را به دنبال دارد. 
متأسفانه در حال حاضر شاهد کم توجهي شهروندان 
به رعایت مق��ررات و قوانین در زمین��ه راهنمایي و 
رانندگي هستیم، در نتیجه فرهنگ سازي ترافیکي 
درجامعه توسط رسانه ها و مطبوعات بسیار تعیین 
کننده اس��ت و آموزش فرهنگ ترافی��ک به عموم 
مردم باید با تغییر بنیادي در شیوه آموزش در زمینه 
ترافیک ایجاد ش��ود. به واقع اگر فرهنگ س��ازي از 
سنین کودکي براي افراد در جامعه اتفاق بیفتد باعث 

نهادینه شدن رعایت قوانین خواهد شد.
متأس��فانه در ح��ال حاض��ر و در بدو ام��ر که یک 
ک��ودک وارد جامع��ه م��ي ش��ود این آم��وزش ها 
 ب��ه ص��ورت اصول��ي داده نم��ي ش��ود، اگ��ر هم 
آموزش هایي ابتدایي داده ش��ود کودک با مشاهده 
 بزرگ تره��اي خود ک��ه عادت��ا قوانی��ن را رعایت 

نمي کنند دچار سردرگمي مي شود.
باید در این زمینه نظام جامع آموزشي تدوین کنیم. 
در واقع نهادي مانند وزارت کشور باید این برنامه را 
براي کل کشور تدوین کند و متولي واحدي در این 
زمینه معرفي کند. هم اکنون راهنمایي و رانندگي، 
ش��هرداري، وزارت راه و... هرکدام جداگانه آموزش 
هایي را ارایه مي دهند، در حالي که این موضوع نیاز به 
یک مدیریت واحد و منسجم دارد. البته بحث اصالح 
قوانین و جرایم نیز همان طور که گفتم باید سریع تر 

به نتیجه برسد.
یکي از تفاوت هاي اساس��ي بین کش��ورهاي غربي 
و اغلب کش��ورهاي ش��رقي وضعیت رانندگي و آمد 

و ش��د در خیابان ها در این کشورهاس��ت. در اغلب 
کش��ورهاي غرب��ي و به خص��وص آمری��کا قوانین 
راهنمای��ي و رانندگ��ي ب��ه ش��دت توس��ط مردم 
رعایت مي ش��ود و معم��وال تخلفات بس��یار کمي 
توس��ط مردم در این زمینه صورت م��ي گیرد. این 
 امر دالی��ل مختلف��ي دارد که مهم تری��ن آنها یکي 
فرهنگ سازي و دیگري جریمه هاي بسیار سنگین 
است که در صورت وقوع تخلف باید توسط متخلف 
پرداخت گردد. در جوامع غربي این مسائل براي افراد 
جا افتاده و افراد به این باور رس��یده اند که برخورد با 
متخلفین رانندگي مساوي با امنیت و آرامش خود و 
خانواده هایشان اس��ت. همچنین اقدامات بازدارنده 
اي مانند محرومیت ه��اي طوالني مدت از رانندگي 
و جرایم سنگین مالي نیز باعث رعایت قوانین توسط 

غربیان شده است.
 ام��ا ب��راي مث��ال در ای��ران جریم��ه مرب��وط ب��ه 
بي توجهي به تذکر پلیس، هزار تومان است آن وقت 
در کش��ورهاي همچون امارات یا آلمان بیش��ترین 
جریمه به این مورد تعلق مي گیرد. به طور کلي میزان 
جریمه در کش��ورهاي دیگر خیلي باالس��ت، ضمن 
اي نکه براي آنها تخلف��ات رانندگي محرومیت هاي 
اجتماعي همچون سختگیري در استخدام، باال رفتن 
هزینه بیمه خودرو، اعزام به روانپزشک و حتي عدم 
ارایه وام بانکي و یا دریافت بهره و سود باالي وام هاي 

بانکي را به دنبال دارد.
  ب��ه همی��ن دلی��ل ش��خص ب��راي جلوگی��ري 
 از هزین��ه ه��اي ف��ردي و اجتماعي همواره س��عي 
مي کن��د تخلفي نداش��ته باش��د، اما در کش��ور ما 
 برعکس است مردم منافع ش��خصي را بر اجتماعي

ترجیح مي دهند. پس بنابرای��ن اعمال هزینه هاي 
 اجتماعي براي رانندگان متخلف از جمله مالحظات 
 و ض��رورت هایي اس��ت که بای��د در جرای��م لحاظ 

شود.
با توجه به س��ختگیري بس��یار زیاد پلیس و رعایت 
قوانین توس��ط مردم، آمار تلفات جاده اي آمریکا به 
شدت پایین اس��ت و این در حالي اس��ت که تعداد 
اتومبیل ها در این کشور بسیار باالست و تقریبا تمامي 
افراد باالي20 س��ال حداقل یک اتومبیل دارند )در 
حال حاضر حدود 247 میلی��ون اتومبیل در آمریکا 

وجود دارد.

لطفا قانونمند برانید

رانندگي هم فرهنگ مي خواهد و هم ...

زیر پوست شهر / روستای تاریخی ابیانه



چهره روزیادداشت

ممنوعیت چاپ و پخش آگهی 
محصوالت و خدمات غیر استاندارد 

گروه اقتصاد-مدیر کل اس��تاندارد اس��تان اصفهان گفت:تبلیغات 
رسانه ای محصوالت و خدماتی که مشمول مقررات استاندارد اجباری 
بوده و فاقد پروانه استاندارد هستند در رسانه های جمعی ممنوع و 

قابل پیگرد قانونی است.
ش��فیعی با بیان این که تولید، تمرک��ز، توزیع، تبلی��غ و فروش هر 
کاالی مش��مول اس��تاندارد اجباری و بدون عالمت استاندارد ملی 
ایران ممنوع و مش��مول پیگرد قانونی اس��ت، گفت : طبق تبصره 4 
قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران مصوب سال1371 و مصوبات ش��ورای عالی استاندارد کشور، 
در مواردی که اجرای استاندارد درباره محصوالتی اجباری اعالم می 
گردد، اعطای هرگونه تسهیالت به واحدهای تولیدکننده این قبیل 
فرآورده  ها از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز 
تبلیغات رسمی این فرآورده  ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی، 
منوط به داشتن پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد یا تأییدیه آن و یا 

تأیید سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود. 

 رشد32درصدي تولید فوالد خام
 در فوالد مبارکه اصفهان

گ�روه اقتصاد-ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان به هم��راه زیر 
مجموعه هاي خود )ف��والد هرمزگان و فوالد س��با( ب��ا تولید633 
هزارتن شمش فوالدي طي تیرماه سال جاري به رشد 32 درصدي 

نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یافت. 
مدیر عامل فوالد مبارکه ب��ا تأیید این خبر گف��ت: این موفقیت در 
حالي صورت گرفت که تولید فوالد خام در این مجموعه فوالدسازي 
کشور در تیر ماه سال گذشته480 هزارتن بوده است. محمد مسعود 
سمیعي نژاد افزود: میزان تولید شمش فوالدي مجموعه فوالد مبارکه 
در چهارماهه نخس��ت س��ال جاري) از ابتداي فروردین ماه تا پایان 
تیرماه 1392( به میزان دو میلیون و 539 هزار تن بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل از رشد 15درصدي برخوردار گردیده است. 

 ارسال نیتروژن تولیدي ناحیه 
فوالد سازي  و نورد پیوسته سبا به  شبكه  
گ�روه اقتصاد-پس از راه ان��دازي و بهره برداري از پلنت ش��ماره یك 
واحد اکسیژن فوالدسازي و نورد پیوسته و تثبیت پارامترهاي اصلي گاز 
نیتروژن، گاز نیتروژن مورد نیاز ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا از 

این واحد تأمین و ارسال آن آغاز گردید.
رییس واحد اکسیژن فوالد سازي و نورد پیوسته س��با با اعالم این خبر 
افزود: هر کدام از پلنت هاي واحد اکسیژن سبا قابلیت تولید 8000 نرمال 
 5  ppmO2 متر مكعب نیتروژن گازي با فش��ار 8 بار و خلوص کمتر از
را دارند. رامین رهبر تصریح ک��رد: این پلنت ها همچنین توانایي ذخیره 
نیتروژن مایع در تانك ذخیره و استفاده به عنوان پشتیبان سیستم را دارا 
هستند که اکنون این واحد در حال ارسال نیتروژن گازي جهت مصرف در 
واحد هاي احیای مستقیم، مواد رساني و فوالدسازي سباست و به موازات 
تانك ذخیره نیتروژن در حال ذخیره سازي مایع است تا ارسال نیتروژن 

به خطوط تولیدي با پشتیباني کامل صورت پذیرد.

کشاورزان مناطق سردسیر، بستر 
کشت یونجه پاییزه را آماده کنند

کارشناس اداره کل هواشناس��ی اصفهان به کشاورزان مناطق سردسیر 
استان توصیه کرد: برای تهیه بستر برای کشت یونجه پاییزه اقدام کنند. 

لیال امینی روز یك شنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: همچنین باتوجه 
به باال بودن وضعیت دمایی و امكان رسیدن زودهنگام محصوالت باغی، 
باغداران کنترل الزم برای برداشت محصول را انجام دهند. وی افزود: نقشه 
های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار برروی استان است و بر این 
اساس آسمانی صاف تا کمی ابری، غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد 

و گرد و خاک پیش بینی می شود.

خوشه صنعتی سنگ دولت آباد 
نیازمند توجه مسئوالن است

مدیر خوش��ه صنعتی س��نگ دولت آباد اصفهان گفت: اعضای این 
خوشه خواستار توجه بیشتر مسئوالن استان هستند.

سعید سلیم شهشهانی اظهار داشت: عمده ترین خواسته و نیاز این 
 خوش��ه اختصاص وام های کم بهره صنعتی برای تهیه ماشین آالت 

به روز برای کارخانه هاست.
وی با اشاره به این که اکنون16 کارخانه سنگبری عضو شبكه خوشه 
سنگ دولت آباد هستند، افزود: تنها پنج کارخانه از این تعداد در حد 
استاندارد و پنج کارخانه دیگر در حد متوسط و شش کارخانه ضعیف 

با ماشین آالت فرسوده در منطقه در حال فعالیت هستند.

خبر ویژه

4
ترخیص 180 تن دارو دپو شده از گمرک

عباس معمارنژاد رییس کل گمرک ایران با تأکید براین که غی��ر از دارو در حال حاضر در هیچ یك از 
کاالهای اساسی انباشتگی غیر معمولی نداریم،گفت: پس از اس��تقرار نماینده بانك مرکزی و وزارت 

بهداشت در گمرک،180 تن از 330 تن داروی دپو شده در گمرک ترخیص شد.
بیكاری و تورم،  دو چالش پیش  روی 

وزیر اقتصاد دولت یازدهم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

سید ناصر موسوی الرگانی 

 بیكاری  وتورم در حال حاضر از مش��كالت اساس��ی کش��ور است و فكر 
می کنم وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی و دارای��ی توانمندی الزم برای 
حل این دو مشكل را داشته باشد. وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دهم 
در جلسه خداحافظی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد 
اگر من می خواستم دو گزینه برای این وزارت معرفی کنم قطعا یكی از 
آنها دکتر طیب نیا بود.  وی در 
تدوین بودجه سنوات گذشته 
نقش داشته است. رهبر معظم 
انقالب درجلسه یكی دوسال 
قبل ب��ا کارگ��زاران نظام بیان 
کردند ک��ه دولت نه��م ودهم 
خدمات خوبی داشته است، اما 
بیكاری و تورم  را نتوانسته به 

خوبی کنترل و مهار کند.
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افزایش بهای تخم مرغ، 
برنج، حبوبات و گوشت

 مردم مسئول 
گرانی مسكن  نیستند

بانك مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی 43 قلم مواد خوراکی در تهران را در 
هفته منتهی به 11 مرداد92 منتشر کرد.

لبنیات در قیاس با هفته مشابه سال گذشته 21/6، تخم مرغ 43/3، برنج66/5، 
حبوبات 101/3، گوش��ت قرمز 43/3 و مرغ منفی2/5 درصد تغییر قیمتی را 
تجربه کرده اند. متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران 
طی هفته منتهی به11 مرداد منتش��ر ش��د که نگاهی به جدول آماری بانك 
مرکزی در این هفته نش��ان می دهد که نرخ اکثر کاالها نسبت به هفته قبل 
ارزان شده و برخی دیگر نیز تقریبا ثابت مانده اند. البته با وجود این که قیمت 
43 کاالی اساسی موردنیاز مردم طی یك هفته گذشته کاهش قیمت و بعضا 
ثابت مانده اند قیاس نرخ این کاالها با یك سال قبل بیانگر افزایش چشمگیر 

و قابل توجه است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص پیشنهاد رییس کانون سراسری 
انبوه سازان مبنی بر دو برابر شدن قیمت ساخت مسكن مهر به خانه ملت گفت: 
افزایش قیمت در ساخت مسكن مهر باعث باالرفتن نرخ مسكن خواهد شد و 
اگر این اتفاق عملی شود نباید هزینه های ضعف مدیریتی مسكن را از جیب 
 مردم پرداخت کرد. مجید جلیل سرقلعه افزود: اظهارات رییس کانون سراسری 
انبوه سازان مبنی بر پیش��نهاد افزایش دو برابری قیمت ساخت مسكن مهر 
رانمی توان یك اظهار نظر کارشناسی دانست و باید به این نكته توجه داشت که 
ادامه روند ساخت مسكن مهر به نظر وزیر جدید راه و شهرسازی و تعامالت وی 
با کمیسیون عمران مجلس بستگی دارد. نماینده مردم در مجلس ادامه داد: 
افزایش قیمت در ساخت مسكن مهر باعث گرانی بیشتر نرخ مسكن و اجاره بها 
می شود و اگر این اتفاق عملی شود تنها در این میان  پیمانكاران سود می کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که تصویب الیحه 
نظام کارآفرینی به دولت دهم نرس��ید، به فارس گفت:  این 
الیحه با حضور مسئوالن کانون های اس��تانی کارآفرینی و 

کارآفرینان، تهیه و به دولت ارسال شد.
اسداهلل عباسی با اشاره به الیحه س��ازمان نظام کارآفرینی 
 اظهار داش��ت: این الیح��ه در دولت نهم و ده��م با حضور و 
هم اندیشی بخش خصوصی و کارآفرینان تهیه و تدوین و از 

نظرات آنها استفاده شد.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی با بیان ای��ن که آخرین 
ویرایش ها با حضور مسئوالن کانون های استانی کارآفرینی 
انجام ش��د تا قانون اجرایی برای مباحث کارآفرینی مصوب 
شود، گفت: این الیحه در هفته های پایانی عمر دولت دهم 
برای تصویب به دولت رفت، اما به هر حال فرصت نشد تا این 
الیحه در دولت دهم به مجلس ارایه شود و امیدواریم در دولت 
جدید پیگیری ها صورت گیرد تا اهداف ترس��یم شده برای 
این بخش محقق شود. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، 
وزارت تعاون مكلف شده تا س��ازمانی را مانند سازمان نظام 
مهندسی با عنوان س��ازمان نظام کارآفرینی تأسیس کند، 
همچنین بر اساس سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، 
واگذاری های کلیه تصدیگری  های حوزه سرمایه گذاری و 

کارآفرینی به بخش غیر دولتی واگذار می شود.

 تجزیه و تحلی��ل حرکت گام ب��ه گام دولت تدبی��ر و امید 
 از واگذاری فرمانده��ی اقتصاد ایران به س��ازمان مدیریت 
 و برنامه ریزی که قرار اس��ت به زودی احیا ش��ود، حكایت 

دارد.
در دولت های گذش��ته همواره ش��اهد این بودیم که بر سر 
فرماندهی اقتصاد ایران بین زیرمجموعه های دولت بحث و 
جدل شكل می گرفت؛ فرماندهی که گاه به برکناری طرف 
مقابل منجر می شد و طرف پیروز نیز ایده های اقتصادی خود 

را به دیگران دیكته می کرد.
بله، درست فكر کرده اید، این دستگاه های اجرایی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی س��ابق و وزارت امور اقتصاد و دارایی 
بودند که همواره در دوره های مختلف به خصوص اصالحات 
و دولت اول محمود احمدی نژاد بر س��ر فرماندهی اقتصاد، 

کالم ها گفتند و جدل ها کردند.
در سال های اخیر )از سال 86 تاکنون( هم با انحالل سازمان 
مدیریت و تشكیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ضعیف، عمال فرماندهی اقتصاد ایران در دستان وزارت امور 
اقتصاد و دارایی بود و شاید همین مس��أله در نهایت منجر 
به این ش��د که دولت نهم در اواخر و دولت دهم با محوریت 
محمود احمدی ن��ژاد، ایده های این وزارتخان��ه را به اقتصاد 

ایران تزریق کند.

رییس مجمع واردات کشور خواس��تار تثبیت نرخ ارز و رفع 
چالش های تأمین کاالهای اساسی شد.

محمد حسین برخوردار رییس مجمع واردات با بیان این که 
باید تدابیر ویژه ای برای کاالهای اساسی اندیشیده شود اظهار 
داشت: مسلما دولت جدید در زمینه تأمین کاالهای اساسی با 
چالش هایی روبه رو خواهد بود که باید هر چه زودتر با استقرار 

وزرا درمورد آن تصمیم گیری شود.
برخوردار خاطر نشان کرد: اگر ارز1226تومانی برای کاالهای 
اساسی تثبیت نشود در آینده با افزایش70 تا80 درصدی نرخ 

کاالها مواجه خواهیم بود.
وی گفت: در حال حاضر کاالهای اساس��ی نظیر سویا، کره، 
شكر، مرغ  به غیر از گوشت با ارز 1226 تومانی وارد می شود 
و همچنین گندم با نرخ 800 تومان خریداری می شود، اما با 
بهای450 تومان در اختیار نانوایی ها قرار می گیرد و مابقی 

آن از طریق یارانه ها جبران می شود.
رییس مجمع واردات با بیان این که دهك های باالی جامعه 
دو بار از یارانه بهره مند می شوند تصریح کرد: دهك های باال 
در مرحله اول از کاالهای اساسی که با ارز1226تومان وارد 
می ش��ود اس��تفاده می کنند و در مرحله دوم هم هر ماه به 
حسابشان یارانه پرداخت می شود که به نظر می رسد باید این 

موضوع رسیدگی شود.

دبیر انجمن برق به ایلنا گفت: مهم ترین معضل صنعت 
برق در واقعی نبودن قیمت حامل های انرژی و برق است 

و وزیر جدید باید طرحی را برای حل این مشكل بیابد.
علیرضا کفش کنان خاطر نشان کرد: در سال84 مجلس 
تصمیم اشتباهی را مبنی بر ثابت ماندن قیمت حامل های 
انرژی اتخاذ کرد و از آن به عنوان عیدی به مردم یاد کرد، 
در صورتی که در برنامه پنجم توسعه بنا بود هر ساله20 

درصد به قیمت های حامل های انرژی اضافه شود.
وی با اش��اره به پی بردن مجلس به این تصمیم اش��تباه 
در س��ال های بعد و جبران آن با هدفمند سازی یارانه ها 
ادامه داد: با اجرای این قانون مشكل نقدینگی در صنعت 
برق یكی به دلیل تورم افسار گسیخته در دو سال اخیر 
و دیگر عدم صرف درآمدهای دریافت شده از قبوض در 
صنعت برق باقی ماند و دولت برای پرداخت یارانه هایی 
که تعهد پرداخت آن را داده بود از درآمد قبوض استفاده 
کرد و رسما س��ر صنعت برق بی کاله ماند و چیزی برای 
وزارت نیرو با قی نماند. دبیر انجمن برق عدم نقدینگی در 
صنعت برق را معضل جدی برای وزیر جدید نیرو دانست 
و گفت: اگر فكری برای این موضوع نش��ود مشكالت به 
خودی خود باقی خواهد ماند و در س��ال های نه چندان 

دور عواقب آن دیده می شود.

پاالیشگاه بازارکشاورزی تأمین اجتماعی

تصویب الیحه نظام کارآفرینی 
به دولت دهم نرسید

تولد مجدد  سازمان مدیریت 
با فرماندهی اقتصا د ایران

در صورت عدم تثبیت  ارز؛ 
افزایش70 درصدی  نرخ کاالها

دولت دهم  یارانه ها را  از
 قبوض برق پرداخت کرد
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عضو کمیس��یون انرژی مجلس با بیان این که نظر کمیسیون 
نسبت به وزیر پیش��نهادی نیرو مثبت اس��ت به فارس گفت: 
وزیر پیش��نهادی نیرو برنامه مدون و مش��خصی در حوزه آب 
و برق دارد و ب��رای احیای آب کارون و فاز دوم آبرس��انی غدیر 

مصمم است.
جواد سعدون زاده نماینده آبادان با بیان این که برنامه های وزیر 
پیشنهادی نیرو خوب بوده اس��ت، افزود: چیت چیان با حضور 
در کمیسیون انرژی مجلس به سؤاالت نمایندگان پاسخ داد و 
بنده به همراه سایر نمایندگان مجلس از وی سؤاالتی پرسیدم.

وی ادام��ه داد: برنامه ه��ای او خ��وب ب��ود ب��ه ط��وری ک��ه 
وی برنامه ه��ای مش��خصی در زمین��ه آب، احی��ای تاالب ها، 
سیاس��ت های انتقال آب از حوزه های آبریز کشور، نیروگاه ها و 
ش��بكه های توزیع و فوق توزیع، سیاست های قابل قبولی ارایه 
کرد. وی ادامه داد: البته دغدغه هایی نیز از سوی بنده راجع به 
استان خوزستان و حوزه انتخابی ارایه شد که وی قول دادند بعد 

از رأی اعتماد از مجلس این برنامه ها را پیاده کنند.
سعدون زاده خاطر نشان کرد: یكی از بزرگ ترین دغدغه های 
خوزستان بحث فرسودگی شبكه برق در استان است، چرا که 
ش��دت انرژی و پرت انرژی در شبكه ش��اید بیش از32 درصد 
باشد و این در اقتصاد انرژی شاخص قابل توجه و منفی به شمار 
می آید، بنابراین باید برای آن فكری شود تا هزینه های تولید و 

انتقال برق باال نرود.
نماینده مردم آبادان تصریح کرد: ما می توانیم با اصالح و بهبود 

ش��بكه برق یك صرفه جویی گس��ترده در انرژی داشته باشیم 
تا امكان توسعه انرژی برق را بیشتر از گذشته صورت دهیم.
    سیاست غلط انتقال آب از سرشاخه های کارون

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: در خص��وص انتقال آب 
نیز باید اذعان شود که از چیت چیان در خصوص انتقال آب از 
سرشاخه های کارون نیز سؤاالتی شد، چرا که معتقدیم انتقال 
آب از سرشاخه های کارون سیاست  غلطی بود که در دولت های 
قبلی به خصوص از دولت دوم اصالحات پیاده ش��د و آب را از 
سرش��اخه های کارون به دش��ت های رفس��نجان و زاینده رود 

انتقال داد.
سعدون زاده ادامه داد: این موضوع مبنای کارشناسی نداشت، 
چرا که ب��زرگ تری��ن رودخانه زنده کش��ور را ک��ه از زاگرس 
سرچشمه می گرفت با خطر مواجه کرده است، بنابراین می توان 
گفت کارون بزرگ در معرض خطر است و آلودگی های فراوان 

زیست محیطی در این منطقه پیدا شده است.
   فاز دوم بزرگ ترین طرح آبرس�انی ب�ا کندی انجام 

می شود
وی به طرح الغدیر اشاره کرد و گفت: فاز اول این طرح اجرا شد، 
اما فاز دوم با کندی در حال انجام است و می توان گفت تأخیر در 

اجرای این پروژه بار سنگین مالی را به کشور تحمیل می کند.
به گفته وی،این طرح، بزرگ ترین طرح آبرسانی در طول تاریخ 
کشور است که آبرسانی به 25 ش��هر و 1608روستا در استان 

خوزستان را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگ��زاری مهر، به زودی و ب��ا تصمیم مجلس، تیم 
اقتص��ادی دولت یازه��م و در رأس آن وزیر اقتص��اد کار خود را 
آغاز می کند. با این حال اقدامات اولویت دار نمی تواند از تالش 
برای مهار تورم و نقدینگی س��رگردان، کاهش تأثیر تحریم ها، 
بهبود وضعیت معیشتی مردم و توقف روند افت ارزش پول ملی 

خارج باشد.
به زودی و ب��ا رأی اعتماد نمایندگان مجل��س، وزیر جدید امور 
اقتصاد و دارایی کار خود را در س��اختمان خیابان باب همایون 
آغاز خواهد کرد؛ وزیری که چالش های بسیاری در اقتصاد کشور 

متوجه مدیریت وی و مجموعه همكاران آینده او خواهد بود.
حسن روحانی رییس جمهوری در هفته گذشته علی طیب نیا 
را به عنوان وزیر پیش��نهادی دولت یازدهم ب��رای امور اقتصاد و 
دارایی به مجل��س معرفی کرده و امیدوار اس��ت بتواند از طریق 
برنامه ها و اقدامات طیب نیا مس��ائل کلیدی اقتصادی کش��ور 
را که به لحاظ دالی��ل گوناگ��ون از تحریم ها تا س��وءمدیریت 
دچار تالطم و بحران اس��ت را ح��ل کند. طی س��ال های اخیر 
و در زمان دولت های نه��م و دهم، محمود احم��دی نژاد و تیم 
اقتص��ادی وی اعالم کرده ان��د هفت اص��الح و جراحی بزرگ و 
ویژه را در اقتصاد کش��ور به اج��را خواهند گذاش��ت که اصالح 
نظام مالیات��ی، نظام گمرکی، نظ��ام بانكی، اص��الح پول ملی و 
اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها از مهم ترین آنها بوده اس��ت. 
اجرای ش��تابزده فاز اول هدفمندی یارانه ها در دو سال گذشته 
و به کارگیری فرمول پرداخت نقدی یاران��ه ها به مردم با وجود 

ادعاهای فراوان مبنی بر وجود کنترل های الزم برای جلوگیری 
از بحران های اقتص��ادی، باعث بروز چالش ه��ای گوناگونی در 
 اقتصاد شد. با این حال مقامات دولت های نهم و دهم مكررا اعالم 
 می کردند تورم ناش��ی از اجرای ف��از اول هدفمن��دی یارانه ها

حداکث��ر6 درص��د ب��وده ک��ه آن ه��م از طری��ق پرداخ��ت 
 یاران��ه ه��ای نقدی ب��ه م��ردم جبران ش��ده اس��ت. ب��ه نظر 
 می رس��د دول��ت یازدهم چال��ش های ج��دی ای ب��ا افزایش 
بی س��ابقه نرخ تورم و افت ارزش پولی ملی کش��ور و در نتیجه 
 افزای��ش هزینه های معیش��تی مردم داش��ته باش��د و ناچارا از 
اورژانسی ترین برنامه های مدیران اقتصادی آینده کشور یافتن 
ظاهكارهایی است که به مهار رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول 
ملی منجر شود. هرچند در یكی دو ماه اخیر رشد چشمگیر ارزش 
سكه و طال در بازار ایران متوقف شده و تاحدودی نیز از روند رشد 
قیمتی بسیار باالی آن و حتی حبابی آن کاسته شده است، اما این 
موضوع همچنان به عنوان یك مسأله جدی باید مورد توجه دولت 
یازدهم باشد. در سال های گذشته در کنار مسائل تورم و شوک 
قیمتی در بازار س��كه و طال، افزایش قیمت دالر و سایر ارزهای 
معتبر از جمله پوند و یورو نیز مسأله دیگر گریبانگیر اقتصاد ایران 
بود که باعث هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه به بازار ارز 
برای کسب سود و درنتیجه تالطم قیمتی شد. متأسفانه، تحوالت 
بیرونی باعث بروز مسائل جدی در نقل و انتقاالت ارزی کشور شد، 
تا جایی که این مسائل به بازار داخلی ارز نیز کشیده شد و مسائلی 

بر آن گذشت که همگان واقفند.

در سال های 
گذشته در کنار 
مسائل تورم و 
شوک قیمتی در 
بازار سكه و طال، 
افزایش قیمت 
دالر و سایرارزهای 
معتبر نیزگریبانگیر 
اقتصاد ایران بود

طرح الغدیر 
بزرگ ترین طرح 
آبرسانی در طول 
تاریخ کشور 
است که آبرسانی 
به 25 شهر و 
1608روستا در 
استان خوزستان را 
بر عهده دارد

 چند چالش کلیدی تیم اقتصادی روحانیعضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد

 نسخه اورژانسی دولت یازدهمعزم وزیر نیرو برای طرح آبرسانی کشور



اتاق موسیقییادداشت

هفت

بهاره رهنما در نقش سفیر
بهاره رهنما به عنوان س��فیر انجمن حمایت از حقوق کودک در ایران معرفی ش��د. وی به دلیل 
اقداماتش در حدود 3 سال در مقام سفیر انجمن بیماران هموفیلی، طی حکمی از طرف هیأت مدیره 
انجمن حمایت از حقوق کودک به عنوان سفیر انجمن حمایت از حقوق کودک در ایران معرفی شد. 
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دو زن درطبیعت آپادانا
نمایشگاه آثار نقاشی هاجر جویزادگان 
و سمیه باقری جمعه ۱۸ مرداد ماه در 

گالری آپادانا اصفهان گشایش یافت.
هاجر جویزادگان در ای��ن باره گفت: 
در ای��ن نمایش��گاه۲۰ اث��ر از م��ن و 
س��میه باقری به نمای��ش درآمده که 
همگی ب��ا نگاه رئالیس��تی به طبیعت 
ش��کل گرفت��ه اس��ت. ای��ن هنرمند 
نقاش اف��زود: آثار ب��ا تکنیک آبرنگ و رن��گ و روغ��ن روی بوم کار 
 شده و ش��کل گیری کل مجموعه حدود دو س��ال زمان برده است.

عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۲3 مرداد از ساعت 
۱۷ تا ۲۱ به گالری آپادانا اصفهان  مراجعه نمایند. 

 اعتالی فرهنگ قرآن
 در شب های آسمانی 

منصور سلطانی زاده  درمراسم اختتامیه 
محافل قرآنی ش��ب های آس��مانی با 
اشاره به س��ابقه برگزاری این محافل 
اظهارداشت: پنجمین سالی است که 
محافل قرآنی شب های آسمانی برگزار 
می ش��ود. وی ادامه داد: س��عی شده 
فضای��ی ج��ذاب و دلنش��ین در این 
محاف��ل ایجاد ش��ود، به گون��ه ای که 
حضور همه اقش��ار جامعه را در آنها داشته باش��یم. معاون فرهنگی 
سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سال 
جاری از ۹ رمضان محافل قرآنی شب های آسمانی را آغاز کردیم و ۱۷ 

محفل قرآنی در این مدت برگزار شد.
 وی خاطرنش��ان کرد: ویژگی این دوره از محافل ای��ن بود که آنها را 
از فضای بسته فرهنگس��راها بیرون آوردیم و در بوستان ها و پارک ها 
برگزار کردیم. س��لطانی زاده افزود: در۱۴ منطقه ش��هرداری غیر از 
مناطق ۱، 3 و ۱۴ محافل قرآنی برگزار شد و در برخی مناطق حتی 
ش��اهد برگزاری ۲ تا 3 محفل بودی��م و دو محفل نیز وی��ژه بانوان و 
هنرمندان اجرا ش��ده است. وی یادآور ش��د: اختتامیه این محافل با 
همکاری مدیریت روابط عمومی شهرداری برگزار شد و 3۵هزار نفر 
در این محافل شرکت کردند که ۲۵ نفر جایزه سفر به مشهد مقدس 

را به خود اختصاص دادند. 

مونالیزا و نگارگری ایرانی 
نمایشگاه آثار نقاشی نسیم جاویدان از 
یک ش��نبه ۲۰ مرداد در گالری کوثر 

گشایش یافت.
نس��یم جاویدان در این باره گفت: در 
این نمایشگاه، ۱۴ اثر با تکنیک نقاشی 
و نقاش��ی عکس در اندازه های۷۰ در 
۸۰ و کوچ��ک تر به نمای��ش در آمده 
اس��ت. این هنرمند در ادام��ه افزود: 
من در این مجموعه نقاشی های مش��هور تاریخ هنر جهان که حتی 
غیرنقاش ها و مردم ع��ادی هم می شناس��ند، مثل اث��ر مونالیزا یا 
آفتابگردان های ونگ��وگ را با موتیف ه��ای نگارگری ایرانی تلفیق  
کرده ام. وی در تشریح از تلفیق آثار کالسیک نقاشی با موتیف های 
نقاش��ی ایرانی گفت: در این ترکیب می خواس��تم نوعی گسست و 
 درهم ریختگی زمان را نش��ان دهم و فضا و زمان را به چالش بکشم. 
 عالقه من��دان به بازدی��د از این نمایش��گاه می توانند ت��ا ۲۴ مرداد 
صبح ها از س��اعت ۹ تا ۱۲ و بعد ظهرها از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به گالری 

کوثر اصفهان واقع در میدان نقش جهان مراجعه نمایند. 

آلبوم موسیقی »تکنوازی تنبور استاد نورعلی الهی« در قالب دو لوح 
فشرده به بازار رسید. 

یک حماسه  معنوی و راه های عشق الهی عناوین مجموعه چهارم از 
سری تک نوازی های تنبور نورعلی الهی است. 

در مقدمه این آلبوم آمده است: هرچند استاد به طور معمول بیش از 
بیس��ت دقیقه نمی نواخت، اما قطعات این سی دی حالت یک اجرای 
طوالنی را متبادر می کند که در آن هر قطع��ه به طبیعی ترین وضع 

ممکن به دنبال دیگری می آید. 
اولی��ن قطع��ه، قطعه ای کند اس��ت، 
 س��پس قطع��ه ای س��نگین و بعد از 
 آن قطعاتی ش��کوهمند ی��ا حزن آور 
)ب��ا آکوردهای بم پنجم( و س��رانجام 
ِرنگ رقص می آید و با ش��عف و خلسه 

پایان می گیرد.
  گرچ��ه ای��ن قطع��ات از اجراه��ای 
مختل��ف او برداش��ته ش��ده اند، دو 
 قطعه اول به دلیل ش��باهت مقام های 
آنها ب��ه ترتیب��ی منطقی پش��ت هم 

می آیند.
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 »خاله خان باجی ها«
 در گالری زمان 

سید ابراهیم  بحرالعلومی 
درگذشت

نمایشگاه تصویرسازی »خاله خان باجی ها« هجدهم مرداد ماه در کافه گالری 
زمان افتتاح شد.

آسیه ضرابی، طراح گرافیک و تصویرسازمجموعه،۱۰ اثر تصویرسازی  خود را به 
کافه گالری زمان آورده که ۹ عنوان از این آثار در قطع مربع3۰ × 3۰ سانتیمتر 

و یک اثر در قطع 3۰× ۹۰ سانتیمتر ارایه شده است. 
ضرابی که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرافیک از دانشکده هنر دانشگاه 
شاهد تهران است، درباره موضوع نمایش��گاه می گوید: بیشتر مد نظرخودم، 
طراحی کاراکترهای زن در فضاهای روزم��ره زندگی بوده و طراحی ها درباره 
بعضی از عادت هایی است که شاید بیشتر در زنان دیده می شود. عالقه مندان 
می توانند برای دیدن نمایشگاه تصویرسازی »خاله خان باجی ها« تا ۲۸ مرداد 

به ضلع شمالی پل مارنان، خیابان خیام، کافه گالری زمان مراجعه کنند. 

سید ابراهیم بحرالعلومی منتقد سینما به دلیل ایس��ت قلبی از دنیا رفت. او 
عالوه بر فعالیت در عرصه  نقد سینما، به عنوان بازیگر هم در فیلم ها به ایفای 

نقش پرداخته بود.
این فعال عرصه سینما که در مسافرت به س��ر می برد، صبح ۱۹مرداد ماه در 
بیمارستان »نوشهر« درگذشت. طبق اعالم سیفی داماد بحرالعلومی، مراسم 
خاکسپاری او با انتقال پیکرش به تهران انجام خواهد شد و احتماال سه شنبه۲۲ 
مرداد ماه این مراسم برگزار می شود، اما هنوز مکان مراسم مشخص نیست. سید 
ابراهیم بحرالعلومی که متولد ۱3۲۹ بود در سن63 سالگی از دنیا رفت و قرار 
است در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود. او عالوه بر فعالیتش در عرصه  نقد 
سینما، به عنوان بازیگر در فیلم هایی چون »سن پترزبورگ«، »چهل سالگی«، 

»زمهریر«، »بی پولی« و سریال »کاله پهلوی«  به ایفای نقش پرداخت.

الماس ها ابدی اند 

یک حماسه معنوی در بازار موسیقی

اذان تا اذان در سینما
سال ۸۸ زمانی که ش��ورای صنفی نمایش تصمیم گرفت 
که طرح از افطار تا سحر را در سینماهای کشور اجرا کند، 
باتوجه به وضعیت متشنج اجتماعی و سیاسی آن سال ها، 
ش��اید مطمئن هم نبودند که بتواند طرح موفقی شود، اما 
برنامه ریزی های درست و انتخاب هوش��مندانه این شورا 
برای فیلم هایی که در آن س��ال به نمایش درآمدند، باعث 
شد وضعیت بد اقتصادی سینما در آن فصل با چنان رونقی 

مواجه شود که تمام سینماداران از آن به وجد آیند. 
کارنام��ه موفق ای��ن طرح در س��ال اول، باعث ش��د تا در 
سال های بعد هم به کار خود ادامه دهد. استفاده از تجربیات 
گذشته برای پیش��رفت در هر کاری روال عادی است که 
همیشه در پروژه های مختلف طی شده، اما ظاهرا سینمای 
ایران در ۴سال گذش��ته ترجیح داده برای هر باالرفتنی، 
نردبانی درست کند و پایش را روی پله اول آن بگذارد تا از نو 
همه  چیز را شروع کند. نتیجه این طرز عملکرد نیز ناگفته 
پیداست که جز درجا زدن چیز دیگری نبوده. این اتفاق تلخ 
و تأسف بار را شکس��ت های پی درپی طرح اذان تا اذان در 

۴سال گذشته تأیید می کند.
یکی از بخش های طرح اذان ت��ا اذان، نیم بهاکردن قیمت 
بلیت سینماست تا بهانه ای ش��ود که مخاطبان قهرکرده 
با س��ینما- آن هم در شرایط دش��وار اقتصادی سال های 
اخیر-  انگیزه ای پیدا کنند و به همراه خانواده هایش��ان به 
س��ینما بیایند؛ اقدامی که متأسفانه چاره ساز واقع نشده و 
همچنان در غالب موارد، س��الن های نمایش فیلم خالی از 
جمعیت مانده ان��د، اما این که چرا ب��ا اختصاص دادن این 
امتیاز باز هم سالن ها خالی از تماشگر است، سؤالی است که 
پاسخ آن روشن است: اگر فیلم خوب نمایش داده شود یقینا 
مردم استقبال خواهند کرد، اما اگر فیلم خوب نباشد، بلیت 
رایگان هم بدهید کس��ی برای دیدنش به سینما نمی آید. 
واقعیت این است که باید برنامه ریزی درستی صورت گیرد 
تا عوامل متعدد تأثیرگذار در طرح، با هم هماهنگ شوند و 
در نهایت نتیجه خوبی را رقم بزنند. یکی از عوامل مهم این 
کار تبلیغات تلویزیونی و اطالع رسانی به مردم است. عامل 
دیگر اکران فیلم های جدید و فیلم هایی است که بتوانند با 
مخاطب ارتباط برقرار کنند و دیگری تنظیم ساعات اکران 
است که مردم بعد از انجام فرائض دینی و دیدن سریال های 
تلویزیون زمان داشته باشند تا برای دیدن فیلم به سینما 
مراجعه کنند. در کن��ار همه اینها تنها عام��ل مؤثری که 
می تواند مخاطب را به سینما بیاورد، فیلم هایی با مضمون 
و کیفیت ساخت باالس��ت و اگر این اتفاق نیفتد به شکل 

رایگان هم نمی توانید مردم را به سینما بیاورید. 

 روبان قرمز

چندی پیش خبری منتشر شد درباره ساخت فیلمی با مضمون 
علی سنتوری واقعی.

 داریوش مهرجوی��ی در گفتگویی به خبر س��اخت این فیلم 
واکنش نش��ان داد و گفت: »سنتوري یک ش��خصیت واقعي 
نیست بلکه زاده تخیل نویسندگان آن است. شما تا حاال کجا 
کسي را دیده اید که آن طور سنتور را ایستاده بنوازد و با موزیک 
 تکنو م��درن امروزي مخلوط��ش کند  و کنس��رت بگذارد؟ و 
 در مجال��س بن��وازد...؟ کار ای��ن آق��ا ب��ه نظ��ر م��ن دزدي 

است.
مثل این که هر کس بیاید و بگوید قهرمان فیلم »پدرخوانده« 
 را من ش��خصا مي ش��ناختم و حاال مي خواهم یک داس��تان 
 دیگر درباره او بنویس��م. این کار دزدي و کالهبرداري اس��ت 

و ...«
س��ازندگان فیلم در پاس��خ به گفته  های مهرجوی��ی، نامه ای 
نوش��ته اند و برای س��ایت ها و خبرگزاری ها ارسال کرده اند و 
جالب تر این که  ش��خصیت اصلی فیلم در یک��ی از ویدئوها از 
برخوردش با داریوش مهرجویی برای بازی در فیلم سنتوری 

می گوید.
فراتر از این موارد ش��یوه برخوردهایی است که این روزها آدم 
 از کسی مثل داریوش مهرجویی انتظار ندارد و حرف هایی که 
می زند؛ مثال این که گفته ب��ود گریم بهداد را در فیلم اخیرش 

خواب دیده و ایده فیلم را از آسمان برایش فرستاده اند!! 
نامه سازندگان فیلم از این قرار است:

»خدمت جناب آقای داریوش مهرجویی عرض سالم.
پیرو گفتگویی که با روزنامه »بانی فیلم« داشته اید چند نکته: 
اول کالم این که نیازی به گفتگوسازی نبود، کاش نامه  اصلی 
خودتان که با دس��تخط خودتان نوشته ش��ده بود در روزنامه 
چاپ می شد و دوس��تان وظیفه اطالع رسانی خود را این طور 

به انجام نمی رساندند.
دوم: س��ینمای مس��تقل کوتاه و بلند، مس��تند و انیمیش��ن، 
 سالیان درازی ست که دارد با پول توجیبی فیلمسازانش رو به 
 جلو می رود. حال با تولید۵۰۰۰ فیلم کوتاه در س��ال که آمار 
 آن از طری��ق مناب��ع رس��می اع��الم ش��ده، ه��ر روز ب��ر 
 تع��داد فیلمس��ازان س��ینمای مس��تقل اف��زوده می ش��ود؛ 
سینمایی که فریم به فریمش اشک ریزان و عرق ریزان ماهیت 

مستقل فیلمساز است.
س��وم: جناب آقای مهرجویی، دنیای علِی فیلم مس��تقل ما، 
دنیایی پ��ر از تخیل و خیال و عش��ق و امید و ضعف و ش��عف 
اس��ت. دنیای علی، ربطی به فیلم »علی سنتوری« شما ندارد 
و هیچ گونه شباهتی بین این دو فیلم وجود ندارد. فیلم »علی 
سنتوری« در سال ۱3۸۵ تولید ش��د، اما علی سنتوری، علی 
میرعلی نقی از س��ال۱36۷، علی س��نتوری ب��وده و با این نام 

در خط تاکس��ی و خانواده صدایش می کردند و هنوز هم. یک 
بار هم پیش شما آمده برای تست و ش��ما او را به هر دلیلی رد 

کرده اید. 
علی س��نتوری های زیادی وجود دارد، بی��ش از یکی، که اگر 
شما قبول داشته باش��ید باید بگویم هزاران و میلیون ها علی. 
ش��خصیت علی فیلم، »علی« بیرون از دنیای پ��ر زرق و برق 

سینما و ش��هرت و بازیگران 
چش��م آبی می زی��د؛  زرق و 
برقی، سرمایه ای که سینما 
را صنعتی می کند و شهرتی 
که سینما را از حقیقت نسبی 

دور.
چهارم: کارگ��ردان گرامی، 
دزد و کالهبردار آن کس��ی 
نیست که واقعیت و حقیقت 
نس��بی را به مخاطب نشان 
دهد، عل��ی س��نتوری های 
واقع��ی را ک��ه در خیاب��ان 
ق��دم می زنن��د، علی های��ی 
که می توان بهش��ان استناد 
کرد. دزد آن کسی ست که از 
تاریکی سینما سوءاستفاده 
می کند. علی سنتوری زاده 

تخیل ش��ما، محترم اس��ت، اما علی داس��تان فیلم»علی« به 
تمامی و از هر جهت با ش��خصیت فیلم »س��نتوری« متفاوت 

است.
 پنجم: جناب آقای مهرجویی، ش��ما گفته اید؛  این کار دزدی 
و کالهب��رداری اس��ت و س��ازندگان آن از نظ��ر قانونی قابل 

تعقیبند.«
 با این چند جمله فهمیدیم که شما مرجعیت سینمایی کشور 
هستید و البته وکیل و قانونگذار. اگر هر فیلمی ساخته می شود 
باید با اجازه شما و امثال شما باش��د و شمایید که البته هنر را 
بی کنش کرده اید، که س��ینما را و هنر را و ادبیات را و هر آنچه 

که میل شماست.
 ما و سینمای مستقل باید از ش��ما اجازه بگیریم. با اجازه  شما 
باید بگویم ما مستقل پیش آمده ایم و بی اجازه کار کرده ایم، در 

ادامه هم همین طور.
س��خن آخر: بله، قهرم��ان فیل��م »پدرخوانده« را ما ش��خصا 

می شناسیم، شناختیم.

نامه سازندگان فیلم مستند علی سنتوری در پاسخ به اعتراض داریوش مهرجویی 

هزار » علی سنتوری واقعی«  در خیابان است 

دور از بهشت سیریاناپیشخدمتستاره ای که از اعماق آمد

گروه فرهنگ- »وایوال دیویس« متولد۱۱ آگوس��ت سال ۱۹6۵ سنت ماتیوز کارولینای جنوبی 
است.

 دیویس در مزرعه مادر بزرگ خود در سنت ماتیوز در حالی به دنیا آمد که ششمین فرزند یک خانواده 
فقیر بود؛ خانواده ای که مادرش خدمتکار، کارگر کارخانه و خانه دار و پدرش یک مربی اسب بود،  
اما این شرایط سبب نشد تا وایوالی کوچک پش��تکارش را کنار بگذارد و در سال ۲۰۰۲ از دانشگاه 

رودآیلند ، دکترای افتخاری هنرهای زیبا را دریافت نکند.
 او از دوران دانش��جویی ب��ا ایفای نقش های کوت��اه که البته زیاد ه��م بودند راهی هالیوود ش��د و 
 کم ک��م جایگاهی یاف��ت و موفقیت به س��راغش آمد و ب��ا دریاف��ت جوایزتون��ی ۲۰۰۱، کینگ 
 ۲۰۰۴ و گل��دن گل��وب در ۲۰۰۸، چهره ای مطرح ش��د و در مراس��م اس��کار با بازی درخش��ان 
 در فیل��م » help « که در ای��ران به نام  » خدمتکار « مش��هور اس��ت اولین اس��کارش را دریافت 

کرد.

SMS

فراتر از این 
موارد شیوه 

برخوردهایی است 
که این روزها آدم 

 از کسی 
مثل داریوش 

مهرجویی انتظار 
 ندارد و 

 حرف هایی که 
می زند

ماه مبارک رمضان فرصتی بود برای صدا و سیما تا بهترین های 
خود را به مخاطبان عرضه کند. امسال تلویزیون با »ماه عسل«، 
»مادرانه« و »دودکش« وارد میدان ش��د و تا حدودی توانست 

نظر مخاطبان را جلب کند.

یکی از مهم ترین ماه های س��ال در رس��انه مل��ی، ماه مبارک 
 رمضان است و سیاس��تگذاری های صدا و س��یما برای پخش

 برنامه های مختلف در م��اه ضیافت الهی از م��اه ها قبل انجام 
می ش��ود. تولید س��ریال های مناسبتی، س��اخت برنامه های 

اجتماعی، پخش س��خنان مراجع عظام تقلی��د و ... از اقدامات 
رسانه ملی در طول ماه مبارک رمضان است.

 ام��ا مخاطبان ب��ا چه برنام��ه هایی بیش��تر ارتباط��ات برقرار 
می کنند و صدا و سیما در برابر هجمه برنامه های مختلفی که 
از شبکه های مختلف ماهواره ای پخش می شود، چه تمهیداتی 
اندیشیده اس��ت؟ در ماه مبارک رمضان امس��ال بنا برگزارش 
روابط عمومی سیما دو سریال »مادرانه«، »دودکش« و برنامه 
»ماه عسل« جزء پر بیننده ترین برنامه های رسانه ملی بودند. 

اما چهره های ماه مبارک رمضان چه کسانی بودند؟
ماه عسل؛ موفقیت یک برنامه روتین 

»ماه عس��ل« یک برنامه اجتماعی گفتگو محوربودکه در این 
سال ها به دلیل ساختارمتفاوتش توانست با مخاطبان ارتباط 
برقرار کند و در ساعت های قبل از افطار خیل عظیمی از مردم 

را با خود همراه کند.
احس��ان علیخانی و گروهی که او را همراهی می کنند یکی از 

چهره های ماه رمضان۹۲ هستند.
مادرانه؛ رقابت با شبکه های خارجی

»مادرانه« ماجرایی را روایت می کرد که پیش از این جزء خط 
قرمزهای رسانه ملی بوده است و کارگردانان کمتر سراغ چنین 
بحث هایی می رفتند. فارع از ضعف های این سریال، می توان 

آن را یکی از اتفاق های مهم ماه مبارک رمضان۹۲ دانست.
مهدی س��لطانی سروس��تانی بازیگر نقش اصلی این مجموعه 
یکی از چهره های ماه مبارک رمضان امسال است. حضور لعیا 
زنگنه پس از سال ها در قاب تلویزیون، خود از اتفاقات ارزشمند 

»مادرانه« به حساب می آید.
دود کش؛ تکرار موفقیت زوج برق نورد ، تشکر

مجموعه تلویزیونی» دودکش« تازه ترین ساخته محمد حسین 
لطیفی از سریال های مناسبتی ماه مبارک رمضان بود که در این 
ایام هرشب روی آنتن سیما می رفت. محمد حسین لطیفی بعد 
از مدت ها دوری از رسانه ملی، با مجموعه تلویزیونی »دودکش« 
 به صدا و س��یما برگش��ت و توانس��ت مخاطبان را با خود همراه 

کند. 
لطیفی در این مجموعه قصه ای متفاوت و خارج از کلیش��ه های 
رایج در س��ریال های مناس��بتی را روایت می کند؛ قصه ای که 
کمدی اش در موقعیت ها اتفاق می افتد و ش��وخی های کالمی 
توس��ط بازیگر نقش اصلی و تکیه کالم ه��ای او بخش دیگری از 
طنز و کمدی» دودکش« اس��ت. بازی متفاوت هومن برق نورد 
و اس��تفاده از زوج بازیگری تش��کر و برق نورد که پیش از این در 
سریال »س��اختمان پزش��کان« و »دزد و پلیس« به ایفای نقش 
پرداخته بودند از نکات مثبت و عامل موفقیت این مجموعه است.

 صدا و سیما در ماه مبارک رمضان چه کرد؟ 

محمد حسین لطیفی 
بعد از مدت ها دوری 

از رسانه ملی، با 
مجموعه تلویزیونی 
»دودکش« به صدا 
و سیما برگشت و 
 توانست مخاطبان

  را با خود 
همراه کند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 حضور وزیر ورزش این هفته
 در ورزشگاه نقش جهان

معاون فنی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: محمد عباسی 
سه شنبه هفته جاری به منظور بازدید از ورزش��گاه نقش جهان به 

اصفهان می آید.
غالمعلی ابراهیمی اظهارداشت: همچون ماه گذشته که برنامه بازدید 
اصحاب رسانه از ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، سه شنبه این هفته 
)22 مرداد ماه( نیز برنامه بازدیدی از این ورزشگاه در دستور کار اداره 
کل ورزش وجوانان استان قرار داده شده است. وی افزود: به همین 
منظور محمد عباس��ی وزیر ورزش و جوانان نیز برای بازدید از این 

ورزشگاه به اصفهان می آید. 

تدارک پاورپایپ برای حضور در لیگ
سه بازیکن تیم بیسبال پاورپایپ اصفهان در لیست نهایی سرمربی تیم 

ملی در مسابقات بین المللی گرجستان قرار گرفتند.
تیم ملی بیس��بال کش��ورمان با ۱۳ بازیکن در مس��ابقات بی��ن المللی 
گرجستان ش��رکت کرد. در این مسابقات س��عید باطنی، احمد درایش 
و وحید باطنی س��ه تن از ملی پوش��ان اصفهانی تیم پاور پایپ اصفهان 
در لیست اصلی و ذخیره س��رمربی تیم ملی قرار گرفتند. رییس کمیته 
بیسبال استان اصفهان حضور این بازیکنان در لیست سرمربی تیم ملی را 
بسیار مهم دانست و اظهار داشت: نیما باقری نیا، مجتبی گردان و رجبعلی 
برزگر نیز که از اعضای تیم پاور پایپ هستند که استحقاق حضور در این 
تیم را داش��تند ولی به دالیل غیرفنی این اتفاق نیفتاد. باطنی ادامه داد: 
من ضعف مدیریت را دلیل تمامی مشکالت سال های گذشته و امروز این 
اعزام ها می دانم، چرا که یک مدیر باید شفاف، قانونمند، با عدالت و بدون 
کینه ورزی و با آغوشی باز برای شنیدن انتقادات و سرعت عمل، در برطرف 

کردن اشکاالت عمل کند که متأسفانه این گونه نیست. 

»سورینت« همسایه »راه آهن« شد
فدراسیون فوتبال با تغییر نام باشگاه راه آهن موافقت کرد. رستم زندی 
مع��اون اجرایی باش��گاه راه آهن با اع��الم این خبر گفت: با درخواس��ت 
فدراسیون فوتبال و س��ازمان لیگ مبنی بر تغییر نام باشگاه راه آهن به 
»سورینت«، مسئوالن اداره کل ورزش وجوانان استان تهران، فدراسیون 
فوتبال و همچنین هیأت رییسه سازمان لیگ با تغییر نام باشگاه راه آهن 

به »راه آهن سورینت« به طور رسمی موافقت کردند.  

 ناراحتی سرمربی تیم ملی جودو
 از نرفتن به آمریکا!

تیم ملی جودوی نوجوانان با پنج نماینده در مسابقه های قهرمانی جهان 
در آمریکا حاضر است و س��رمربی این تیم به دلیل صادر نشدن ویزا، به 

آمریکا نرفت که وی از این که همراه ملی پوشان نیست ناراحت است.
احمد کاظمی اظهار داشت: از این که در کنار ملی پوشان نیستم ناراحتم، 
اما از سوی دیگر خوش��حالم که فردی مثل آرش میراسماعیلی در کنار 
آنهاس��ت. او تجربه س��ال ها حضور در میادین جهانی را دارد و می تواند 

بهترین همراه در کنار تیم باشد.

  وزارت ورزش
حیاط خلوت سیاسی ها نمی شود
مسعود سلطانی فر/ وزیر پیشنهادی ورزش

تعامل منطقی، قانونی و مس��تمر ب��ا محافل بین الملل��ی، موفقیت در 
ورزش کشورمان را به همراه دارد.  به طور حتم باید قواعد و قانونمندی 
مجامع جهانی را بپذیریم و س��اماندهی فدراسیون ها را با فوریت انجام 
دهیم. درحال حاضر ۱۵ فدراسیون بالتکلیف هستند و ۴ فدراسیون نیز 
تعلیق شده اند که امیدواریم 
بتوانیم در تعام��ل با مجامع 
بین الملل��ی آن را رفع تعلیق 
کنی��م. وزارت ورزش حیاط 
خلوت سیاس��ی ها نمی شود 
ودر واقع عملکرد من نش��ان 
خواهد داد که افراد سیاسی به 
وزارت ورزش وجوانان ورود 

پیدا خواهند کرد یا خیر.

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ)وادا( فعالیت آزمایشگاه دوپینگ شهر ریودو ژانیرو برزیل به عنوان یکی از 6
۳۳ آزمایشگاه دوپینگ سراسر دنیا را به حالت تعلیق درآورد.  وادا در حالی این تصمیم را اتخاذ کرده است 
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آزمایشگاه دوپینگ ریودوژانیرو معلق شد

حضور برخی افراد متفرقه در راهروهای 
گروه 
مجلس شورای اس��المی برای بررسی ورزش

پیش��نهادی،  وزرای  برنامه ه��ای 
کاندیداها را دچار مشکل کرده است!

بعد از معرفی وزرای پیش��نهادی توسط دکتر حسن روحانی، 
بازار رفت و آم��د نامزدها به مجلس ش��ورای اس��المی برای 
تش��ریح برنامه ها و ارایه نقطه نظراتش��ان م��دام داغ و داغ تر 
 می شود، اما در شرایطی که وزرای پیشنهادی باید برای اثبات 
 خ��ود و برنامه هایش��ان تالش کنن��د، حضور برخ��ی افراد با 
عنوان »مدعوین وزرای پیش��نهادی« در مجلس ، کار برخی 
کاندیداه��ا را مختل کرده و مش��کالتی را برایش��ان به وجود 

آورده است.
در همین رابطه ه��م ایرج ندیم��ی نماینده م��ردم الهیجان 
انتقاداتی را مطرح می کند و معتقد اس��ت که حضور همراهان 
وزرای پیشنهادی در راهروهای مجلس شورای اسالمی موجب 

تحت تأثیر قرار گرفتن نمایندگان می شود.
نکت��ه جالب توج��ه در این میان این اس��ت که ای��ن افراد در 
روزهای��ی ک��ه کاندیداه��ای پیش��نهادی برای قان��ع کردن 
نمایندگان به مجلس می روند، به واس��طه چه کس��انی اجازه 
حضور در مجلس ش��ورای اس��المی را پیدا می کنند و اساسا 
به دعوت چه کس��انی می توانند وارد خانه ملت شوند؟ سؤال 

دیگری که به ذهن می رسد این است که چطور این همراهان 
بدون داشتن هیچ گونه دعوتی از سوی وزرای پیشنهادی بلیت 
حضور در جلس��ات کمیسیون ها و فراکس��یون ها را در دست 
دارند و در یک ات��اق و دور یک میز با کاندیداها می نش��ینند 
و از نزدیک در جریان تش��ریح برنامه هایشان قرار می گیرند؟! 
و یا حتی به وزرای پیشنهادی دس��ت یاری دراز می کنند و از 
آنها می خواهن��د که رخصت بدهند تا برنامه هایش��ان را برای 

وزارتخانه های مورد نظر بنویسند!
چهارشنبه گذشته مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی وزارت 
ورزش و جوانان که به همراه هیأتی برای تشریح برنامه هایش 
به مجلس رفته بود، به افرادی در مجلس برخورد که خودشان 
 را مدعو س��لطانی فر قلم��داد می کردن��د. در تی��م همراهی 
کننده او، محمدرضا داورزنی، محمدرض��ا پوالدگر، کیومرث 
هاش��می و امیررضا خادم حضور داش��تند، با این حال برخی 
از مدی��ران و دالالن فوتبال��ی مدعی بودند که از س��وی وزیر 
دعوت ش��ده اند تا او را در جلس��ات مجلس همراهی کنند، تا 
جایی که یکی از دالل های معروف فوتب��ال احتماال از طریق 
یکی از مدیران سابق باش��گاه ها در جلسه چهارشنبه مجلس 
شورای اسالمی حاضر ش��ده، مدام نزد وزیر پیشنهادی رفته 
و می گفت که می خواهد س��الم ف��الن مربی ی��ا بازیکن را به 

سلطانی فر برساند!

ندیمی نماینده مردم الهیجان، در این رابطه می گوید: برخی 
داللی شغلی می کنند و نمایندگان را به نوعی وسیله رسیدن 

به اهداف خودشان کرده اند.
حضور همراه��ان بی دعوت تنها به دالالن فوتبال ختم نش��د. 
یکی از مدیران ورزشی هم اعالم کرده با دعوت وزیر پیشنهادی 

به مجلس ش��ورای اس��المی 
رفت��ه و در جلس��ات حضور 
پیدا کرده است. این در حالی 
است که که سلطانی فر چنین 
دعوتی را رد کرده و گفته که 
مدعوین��ش تنه��ا داورزنی، 
پوالدگ��ر، هاش��می و خادم 
بوده اند و به ج��ز این نفرات از 
کسی نخواسته که در مجلس 
شورای اسالمی همراهی اش 
کنند. نماینده مردم الهیجان 
در خانه ملت پیش��نهاد کرده 
که همراه��ان وزیر به یکی دو 
نفر کاهش پیدا کنند و از تردد 
ده ها نف��ر به اس��م همراهان 
وزرای پیشنهادی به مجلس 

جلوگیری شود.
حضور این افراد در مجلس شورای اسالمی باعث ایجاد اختالل 
در کار وزرای پیش��نهادی ش��ده، تا جایی ک��ه کاندیداها به 
مس��ئوالن ذیربط در مجلس اعتراض کردند و خواستار تدابیر 
امنیتی بیش��تری برای جلوگیری از ورود این دسته از افراد به 
مجلس شدند که با موافقت مسئوالن مربوطه در مجلس قرار 
است از این پس سختگیری بیشتری برای ممانعت از ورود افراد 

بدون دعوت به مجلس شورای اسالمی صورت بگیرد.
ندیمی در این رابطه با اس��تناد به مواردی از آیین نامه مجلس 
ادامه می دهد: حضور افرادی که به نام همراهان وزرا در مجلس 
تردد می کنند و ارتباطی به کاندیداها ندارند، بیانگر این است 
که یا می خواهن��د نمایندگان را تحت فش��ار ق��رار دهند و یا 
اطالعات اشتباه به مجلس بدهند، بنابراین برای جلوگیری از 

بروز هر اشتباهی باید دقت کرد.
نکته عجیب و تأمل برانگیز این است که در شرایطی که ورود 
و خروج به مجلس شورای اسالمی از نظر امنیتی دشوار است، 
چگونه برخی به راحتی به خانه ملت مراجعه می کنند و حتی 

در کمیسیون های تخصصی نیز شرکت می کنند؟! 

افراد متفرقه چگونه به راهروهای مجلس رسیدند؟

پیشنهاد از مشهد، شیراز و کرمانشاهابراز ارادت دالل فوتبال به سلطانی فر!

گیتی پسند از اصفهان می رود؟

پس از اعالم آمادگی برای فروش امتیاز تیم فوتسال لیگ 
برتری گیتی پسند نوین، مسئوالن باش��گاه اصفهانی از 
طرف خیلی از تیم ها از جمله پرسپولیس مشهد پیشنهاد 
داشته اند و حتی مذاکراتی جدی با تیم هایی از شیراز و 

کرمانشاه انجام داده اند.
 روز گذش��ته یکی از خبرگزاری ه��ا از احتمال فروخته 
شدن امتیاز تیم فوتسال لیگ برتری گیتی پسند نوین به 

تیم پرسپولیس مشهد خبر داده بود.
در این خبر آمده بود مسئوالن تیم فوتسال پرسپولیس 
مش��هد که پیش از این امتیاز تیم تأسیس��ات دریایی را 
خریداری کرده بودند، ب��ا مخالفت نژاد ف��الح مبنی بر 
بیرون رفتن امتیازات تیم های تهرانی از این شهر مواجه 
شدند و در همین راستا مجبور به صرف نظر کردن از خرید 
این تیم شدند، حاال با مذاکره با مسئوالن تیم اصفهانی 

امتیاز تیم  گیتی پسند نوین را خریداری کردند.
با این ح��ال، در متن این خبر ه��م به این نکته اش��اره 
ش��ده بود که اولیایی زاده مدیرعامل پرسپولیس مشهد 
 این موض��وع را تکذی��ب کرده اس��ت و خب��ر واگذاری 
امتیاز گیتی پس��ند نوین بر اساس ش��نیده ها و از منابع 
غیررس��می اس��ت، به خصوص این که هنوز هیچ خبر 
رس��می در این مورد، از سوی باش��گاه اصفهانی منتشر 

نشده است.
گفته می ش��ود باش��گاه اصفهانی پس از اعالم آمادگی 
برای فروش امتیاز تیم فوتسال لیگ برتری گیتی پسند 
نوین، از طرف خیلی از تیم ها از جمله پرسپولیس مشهد 
پیشنهاد داش��ته  و حتی مذاکراتی جدی با تیم هایی از 
شیراز و کرمانشاه انجام داده است، اما هنوز هیچ چیز در 

این مورد قطعی نیست.
تکلیف واگذاری امتیاز تیم فوتس��ال گیتی پس��ند نوین 
ظرف دو، س��ه روز آینده و حداکثر تا پایان هفته جاری 

مشخص خواهد شد.

خبر روز

کاندیداها به 
مسئوالن ذیربط 

در مجلس اعتراض 
کردند و خواستار 

تدابیر امنیتی 
بیشتری برای 

 جلوگیری از 
ورود این دسته 

از افراد به مجلس 
شدند

جام مل��ت های آس��یا ش��اهد صحن��ه معرفی یک ف��وروارد 
طالی��ی دیگر به بس��کتبال ایران ب��ود، بعد از صم��د نیکخواه 
بهرام��ی و ارس��الن کاظمی حاال اوش��ین س��اهاکیان به یک 
 ف��وروارد قاب��ل اطمین��ان ب��رای بس��کتبال ای��ران تبدی��ل

 

شده اس��ت.ایمنا نوش��ت، جوانی که با نظر رایکو ترومن اولین 
بار پیراهن تیم ملی بس��کتبال بزرگس��االن ای��ران را در جام 
 ملت ه��ای 200۷ آس��یا بر تن کرد و دو س��ال بعد ب��ه عنوان

 ف��ورواردی قاب��ل اطمین��ان ن��ام خ��ود را در کن��ار صم��د 

 نیکخ��واه بهرام��ی در دومی��ن قهرمان��ی آس��یایی ای��ران
 به ثبت رساند، حاال شش سال پس از کسب اولین قهرمانی با 
تیم ملی بسکتبال ایران در آسیا، به بازیکنی شش دانگ و پخته 

در بسکتبال ملی ایران تبدیل شده است. 
اوش��ین س��اهاکیان مهره ای قابل اتکا برای مهمد بچیروویچ 
 در ب��ازی ه��ای س��خت و حس��اس ج��ام ملت ه��ای 20۱۳

 آسیاست.فوروارد یک متر و ۹۸ سانتیمتری بسکتبال ایران که 
اولین قدم های آشنایی اش با بسکتبال را در اصفهان برداشت، 
این روزها در 2۷ سالگی چهارمین حضورش در جام ملت های 
آس��یا را تجربه می کند، اوش��یِن 200۷ ، زمانی که بازیکنانی 
 مانند پوی��ا تاجیک و ایمان زن��دی به دلی��ل مصدومیت جام 
مل��ت ه��ای آس��یا را از دس��ت دادن��د ب��ا نظ��ر تروم��ن از 
 اردوی تی��م مل��ی جوان��ان ب��ه بزرگس��االن نق��ل م��کان

 کرد.
 اوش��ین قرار بود ج��ای ب��ا تجرب��ه تره��ا را در ای��ن تیم پر 
کن��د. او در اولی��ن تجربه آس��یایی اش ب��ا انگیزه ظاهر ش��د 
 و در اولی��ن قهرمانی ای��ران و کس��ب جواز المپیک س��همی

 عمده داش��ت. اوش��یِن 200۹ از رقابت های باش��گاهی ایران 
حسابی کسب تجربه کرد.

 او ک��م کم در ح��ال تبدیل ش��دن به ی��ک ف��وروارد مؤثردر 
بسکتبال ایران بود و نقش او در جانشینی بازیکنی مانند صمد 
نیکخواه بهرامی و قهرمانی دوباره ایران روش��ن بود، اما اوشیِن 
 20۱۳ ب��ه تنهایی یک بال بس��کتبال ای��ران در پیروزی های

 اخیر بوده است.
ب��ر چی��ن و اردن   اوش��ین در دو دی��دار حس��اس برا
عن��وان مؤثرتری��ن بازیک��ن می��دان را کس��ب ک��رد. او در 
 دیدارهای ب��ه مراتب س��خت تر از س��وی بچیرووی��چ دقایق 
 طوالن��ی ت��ری را در ترکی��ب تی��م ق��رار گرف��ت و ه��ر بار

 ب��ا تغیی��ر تاکتیک ج��ای صمد، جمش��یدی و حت��ی حامد 
حدادی را پر ک��رد و با نفوذهای��ش به قلب مدافع��ان حریف، 
با ریبانده��ای بی نقص و اس��تفاده از ذکاوتی ک��ه یک فورارد 
برای اس��تفاده از فرصت های طالیی امتیازگی��ری به آنها نیاز 
 دارد، در ترکیب ایران و در موفقیت تیم نقش��ی مؤثر و کلیدی

 ایفا کرد. 
اوشین اگر دو، سه س��الی به عقب برگردد با پختگی امروزش 
می توان��د حت��ی راهNBA را نی��ز در پیش بگی��رد، جای او 
 در کنار ارس��الن کاظم��ی س��تاره اصفهانی بس��کتبال ایران 

خالی است. 

جای اوشین در NBA خالی...

اوشین  در دیدارهای 
به مراتب سخت تر 
دقایق طوالنی تری 

را در ترکیب تیم قرار 
 گرفت و هر بار

 با تغییر تاکتیک 
جای صمد، جمشیدی 
و حتی حامد حدادی 

را پر کرد
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آگهی مناقصه 92-9

معاون منابع انسانی و پشتیبانی 

 جمعيت هال ل احمر استان اصفهان در نظر دارد سرويس و نگهداری سيستم های برقی و مكانيكی
  ) حرارتی و برودتی ( و آسانس�ور س�اختمان های س�تاد جمعيت اس�تان ، جمعي�ت هالل احمر 
شهرستان اصفهان ) مجتمع كاش�انی – خيابان مير – امداد گر س�رای جمعيت ( مركز توانبخشی 
، پايگاه ام�دادی ، اردوگاه امدادی را به مدت يكس�ال از تاريخ 92/6/6 به پيمانكار واجد ش�رايط 
واگذار نمايد . متقاضيان می توانند حداكثر تا تاريخ 92/5/24 جهت دريافت اس�ناد مناقصه با در 
دست داش�تن فيش واريزی به مبلغ 100000 ريال به حساب جام ش�ماره 12244112/91 نزد بانک 
ملت كليه شعب سراسر كشور به نام جمعيت هالل احمر به دبير خانه اين جمعيت واقع در اصفهان 
– بلوار آئينه خانه مراجعه نمايند ش�ركت كنندگان بايس�تی حداقل رتبه 5 تاسيسات مكانيكی 
 و برقی  از معاونت برنامه ريزی وزارت كش�ور و پرس�نل فنی نيز گواهی صالحيت فنی از سازمان

 فنی و حرفه ای كشور را داشته باشند.
مهلت تحويل مدارک به دبير خانه : حداكثر تا ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 92/5/27 

به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد 
جمعيت در قبول و يا رد پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
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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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 
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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، 
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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
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 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 
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد
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آگهی مناقصات عمومی
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موضوع مناقصه
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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
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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محمد مهدی عزیزم

پدر و مادرت کورش و لیال

 س�يزدهمين به�ار زندگ�ی و ورود ت�و
 به عرصه نوجوانی شيرين و فرخنده باد.



بیش از 2 میلیون نفرجویای کار در 
شهرهای کوچک و روستاهای کشور

تخصص��ی  کارگ��روه  دبی��ر 
س��اماندهی س��رمایه گذاری و 
اش��تغال روس��تایی و شهرهای 
زیر20 هزار نفر کش��ور گفت: بر 
اساس آخرین سرشماری انجام 
ش��ده، دو میلیون و50 هزار نفر 
بیکار مطل��ق و دارای اش��تغال 
ناقص درش��هرهای زیر 20 هزار 
نفر و روستاهای کشور متقاضی 

کارهستند. 
حمید حاجی عبدالوهاب روز یک شنبه در ستاد توسعه سرمایه گذاری و 
اشتغال شهرهای زیر20هزار نفر و روستاهای چهارمحال وبختیاری افزود: 
از مجموع متقاضیان اشتغال در ش��هرهای کوچک و روستاهای کشور، 
حدود10 درصد دارای اشتغال ناقص هستند. وی اظهارداشت: مسئوالن 
در تالشند نرخ بیکاری این شهرها و روستاها را همگام با کل کشور و طبق 
برنامه پنجم توسعه به هفت درصد در پایان برنامه پنجم توسعه برسانند. 
حاجی عبدالوهاب ادامه داد: باتوجه به این که هزینه دریافت خدمات در 
روستاها باالست، این مشکالت به مهاجرت روستاییان به شهرها منجر می 
شود. برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان نرم افزار و سیستم اشتغالی در 
دستور کارگروه ساماندهی سرمایه گذاری و اشتغال این شهرها قرار دارد.

خبر ویژه

معاون عمرانی استاندار
  محمود عیدی

توس��عه در چهار محال و بختیاری در سال های آتی شتابی فزاینده 
خواهد داشت.

زیرساخت های مورد نیاز در این استان وجود دارد و همین امر باعث 
می شود که استان با سرعت بیشتری به سمت توسعه یافتگی حرکت 
 کند. توس��عه راه های ارتباطی و خروج اس��تان از بن بست، توسعه 
راه های روستایی، توسعه زیرساخت های بهداشتی و مراکز درمانی 
جلوه هایی از فعالیت های این اس��تان اس��ت. تکمی��ل طرح های 
ناتمام اقتص��ادی در زمینه 
صنعتی و کشاورزی، توسعه 
زیرس��اخت های آموزشی و 
به��ره ب��رداری از واحدهای 
مس��کن مهر از مه��م ترین 
اقداماتی بوده اس��ت که در 
طول سال های اخیر در این 

استان اتفاق افتاده است.

 توسعه چهار محال و بختیاری
در سال های آتی شتاب خواهد  داشت

چهره روزیادداشت
 تشکیل  اتاق فکر  روستاهای باالی  500 خانوار چهارمحال  وبختیاری

داریوش رضایی مدیرکل امور روس��تایی چهارمحال و بختیاری از تش��کیل اتاق فکر موضوعات 
فرهنگی روستایی در روستاهای باالی500 خانوار استان خبر داد و گفت: راه اندازی این تشکل ها، 

استفاده بهینه از امکانات و فرصت های روستا را به همراه دارد. 
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 صیانت از محیط زیست
در گرو فرهنگ سازی است

گروه شهرس�تان- مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
چهارمحال و بختیاری گف��ت: کار اصلی در حوزه محیط 

زیست، آموزش و فرهنگ سازی است.
سعید یوسف پور اظهار داشت: منابع طبیعی ثروت های 
تولید نش��ده ای هس��تند که چنانچه از آنها بهره برداری 
درستی صورت نگیرد، آینده را با مشکالت جدی همراه 
خواهد کرد. وی ب��ا تأکید بر این ک��ه حفاظت از محیط 
زیست و احیای عرصه ها باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
کار اصلی در حوزه محیط زیست، آموزش و فرهنگ سازی 
است.یوس��ف پور خاطرنش��ان کرد: باید در حفظ منابع 
طبیعی و محیط  زیس��ت برنامه ریزی دقیق و منسجم و 

دانش افزایی باالیی وجود داشته باشد.

دریافت گواهینامه استاندارد 
IMS توسط شرکت آبفای  استان

گ�روه شهرس�تان - نظ��ر ب��ه اهمی��ت و جای��گاه 
اس��تانداردهای بین الملل��ی در س��اختار صنعت آب و 
 فاضالب کش��ور و در راس��تای بهینه س��ازی و کاهش 
هزینه ها این ش��رکت با اس��تفاده از خدمات مش��اوره 
موف��ق به اخ��ذ گواهینام��ه ه��ای اس��تاندارد در قالب 
سیس��تم مدیریت یک پارچه IMS ش��د ک��ه این مهم 
درتاریخ 91/12/24 منج��ر به ص��دور گواهینامه های 
ISO14001-2008 و OHSAS18001-2007 و 
در تاری��خ 92/3/7 گواهینامهISO9001-2008  برای 

این شرکت شد.

شرکت 4500 نفر از فرهنگیان 
در دوره آموزشی

رییس اداره برنامه ریزي و آموزش نیروي انساني آموزش 
و پرورش چهارمحال از ش��رکت4500 نفر از فرهنگیان 
درکالس هاي ویژه آش��نایي با کتب جدی��د التألیف در 

تابستان امسال خبر داد.
ذبیح اله حاتمي اظهار داش��ت: کلیه آموزگاران آموزش 
پایه س��وم ابتدایي نزدیک به1250 نفر و تمامي دبیران 
 پای��ه اول دوره متوس��طه اول )راهنمای��ي س��ابق( و

برنامه ریزان این حوزه نزدیک به2750 نفر دردوره هاي 
آموزش کتب جدیدالتألیف شرکت می کنند.

اخبار کوتاه

همی��ن ک��ه عی��د فط��ر اعالم ش��د،
گروه 
جاذبه های گردش��گری چهارمحال و شهرستان 

بختی��اری روز جمعه به ت��ور میهمانی 
فطر افتاد.

تعدادی از مردم سراس��ر کش��ور پس از اقامه نماز عید فطر، با 
حضور در دل طبیعت، از نعمت بزرگ آب و هوای چهارمحال و 

بختیاری لذت بردند.
سفر به چهارمحال و بختیاری ش��اید از نظر هزینه های مصرف 
س��وخت برای خانواده ها ارزان ترین نوع گردشگری باشد، چرا 
که یک خانواده با خودرو خود می تواند در طول نصف روز به سه 

اقلیم آب و هوایی سفر کند. 
چهارمحال وبختیاری سرزمین بکری است که میان دو استان 
صنعتی بزرگ یعنی اصفهان و خوزس��تان قرار گرفته اس��ت و 
طبیعت گردان تابستانی با سه س��اعت پیمودن مسیرهای زیبا 

می توانند به مقصد گردشگری خود برسند. 
چهارمح��ال وبختیاری در دو محور باعث اتصال خوزس��تان به 
اصفهان ش��ده و همین عامل باعث ورود گردشگران مسیرهای 
اصفهان و خوزستان به س��رزمین چشمه های ایران و سرزمین 
اقلیمی ش��ده اس��ت. چهارمحال وبختیاری با توجه به داشتن 
جاذبه های مهم گردشگری، یکی از قطب های مهم گردشگری 
در ایران اس��ت و مهم ترین ویژگی گردش��گری این استان نیز 
اکوتوریست طبیعی یا گردشگری طبیعت و جغرافیایی است و 

میهمانان عید فطر از این جاذبه ها استقبال کرده اند. چهارمحال 
و بختیاری از نظر طبیعت و ویژگی های گردش��گری دارای هر 
چهار فصل سال اس��ت و قرار گرفتن در بین دو منطقه صنعتی 
اصفهان و خوزستان، شرایط مناسبی را برای حضور گردشگران 

در چهارمحال وبختیاری فراهم کرده است. 
اصالت فرهنگی این خطه، آن را به جشنواره فرهنگ های ایرانی 
مبدل کرده و این استان زادگاه و دیار بسیاری از دالوران اصیل 

ایران است. 
به دلی��ل وجود هزاران چش��مه جوش��ان،20 رودخانه دائمی، 
دو رودخانه بزرگ زاینده رود و کارون و10 درصد آب ش��یرین 
ایران، بهترین نقطه برای گردش��گری در بین استان های گرم 
خوزستان و صنعتی اصفهان، این اس��تان با داشتن جاده های 

دسترسی است. 
حاشیه رودخانه زاینده رود از شهر توریس��تی چلگرد تا تاالب 
گاوخونی در اصفهان و تاالب زیبای چغاخور تا انتهای شهرستان 
بروجن از پتانسل های است که نقش مهمی در جذب توریست 
فصلی دارد. افزایش چش��مگیر ورود مس��افران تابس��تانی در 
تعطیالت عید فطر نسبت به سال های گذشته در استان به دلیل 
شرایط مطلوب جوی و آب و هوایی چهارمحال و بختیاری بود. 

هم اکنون حاش��یه رودخان��ه زاین��ده رود در س��امان، پارک 
 استخر فرخشهر،چشمه وقت و ساعت، گرداب بن، تاالب های 
بین المللی چغاخور و گندمان، چشمه برم، پارک های جنگلی، 

گردشگاه سیاسرد، چشمه زنه هفش��جان، پارک جنگلی پروز، 
کانون های گردش��گری در شهرس��تان های کوهرنگ، اردل، 
فارس��ان، ش��هرکرد، بروجن و لردگان میزبان بیشترین حضور 

گردشگران تابستانی استان است. 
چهارمحال و بختیاری به عنوان بام زاگرس ایران و سرچش��مه 
سه رود بزرگ کارون، دز و زاینده رود پذیرای میهمانان عید فطر 
است. از منظر تور گردی، گردشگری در استان هایی که دارای 
اقلیم های آب و هوایی متفاوت هستند، بهترین نوع گردشگری 

فصلی در ایران است. 
کم تردد بودن جاده ه��ا و وجود روس��تاهایی نزدیک به جاده 
با بافت عش��ایری در مناطق��ی مانند چهارمح��ال و بختیاری 

ظرفیت خوبی برای توس��عه 
گردشگری فصلی است.  

گردش��گران  همچنی��ن 
چهارمح��ال  تابس��تانی 
وبختیاری در دو روز تعطیلی 
پشت سر هم عید سعید فطر، 
ب��ه س��مت اماک��ن مذهبی 
بیش��ترین س��فر را تجرب��ه 

کردند.
اماک��ن متبرک��ه ب��ه لحاظ 
قداس��ت معن��وی و ارادت 
دیرینه م��ردم به اه��ل بیت 
عصم��ت و طه��ارت)ع( و 
نوادگان آنان، از دیرباز مورد 
توج��ه و تکریم آح��اد مردم 

بوده است.
بقاع متبرکه چهارمح��ال و بختیاری عالوه ب��ر جاذبه معنوی 
 به لح��اظ واقع ش��دن در کنار دیگ��ر جاذبه های گردش��گری

به ویژه طبیعت زیبا به قطب های سیاحتی، زیارتی، فرهنگی و 
گردشگری تبدیل شده است.

این روزها بقاع متبرکه از جمله امامزاده حمزه علی)ع(، امامزاده 
محمد)ع ( بارده، شیخ ش��بان، حلیمه خاتون و حکیمه خاتون 

در شهرکرد پذیرای شمار زیادی از گردشگران تابستانی است.
برافراشته ش��دن چادرهای رنگارنگ مس��افرتی در کنار باغات 
امامزادگان ب��ه ویژه امام��زاده حم��زه علی)ع( واق��ع در پنج 
کیلومتری شهر بلداجی مرکز تولید گز چهارمحال و بختیاری، 
تنوع پوشش اقوام و ایالت مختلف ، طبخ غذاهای متنوع و سنتی 

به این اردوگاه جلوه خاصی داده است.

حال وهوای این روزهای استان 

چهارمحال و بختیاری در تور گردشگران فطر

چهارمحال 
وبختیاری در 

دو محور باعث 
اتصال خوزستان 
به اصفهان شده و 
همین عامل باعث 
ورود گردشگران 

مسیرهای اصفهان 
و خوزستان به آن 

شده است
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ابالغ رای 

حل  شورای  رسیدگی  181/92مرجع  کالسه:   1 ح  333/92ش  187شماره 
بهشتی  شهید  خ   – قدس  میدان  شهر  خمینی   : بنشانی  اول  حوزه  اختالف 
خواهان : روح اله حیدری محل اقامت اصفهان – شهرک صنعتی محمود آباد 
آخر خیابان 12  کارخانه سنگ آرمین 2 خ 17 شهریور پالک 165 خوانده: داود  
خواهان  دادخواست  در خصوص  رای شورا  المکان  مجهول  دهقی  کالنتری 
آقای روح اهلل حیدری فرزند حسن به طرفیت خوانده آقای داود کالنتری دهقی 
فرزند لطفعلی بخواسته مطالبه مبلغ 39605000 ریال وجه یک فقره چک بانکی 
به شماره 130930 مورخه 91/11/10 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت درید 
اینکه خوانده دلیلی بر  از اشتغال ذمه خوانده می باشد و  خواهان که حاکی 
برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است . دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 519-

522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 39605000 ریال با 
احتساب خسارات تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که 
در زمان اجراء توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ صدور 
 42000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  پرداخت  زمان  لغایت  چک 
ریال به عنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  دیگر  روز  بیست  ظرف  سپس  و  شعبه 
 عمومی شهرستان خمینی شهر می باشد .قاضی شورای حل اختالف شعبه 1 

خمینی شهر 

ابالغ رای 

195کالسه پرونده : 182/92 شماره دادنامه : 283 تاریخ رسیدگی : 92/4/29 
مرجع رسیدگی : شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان : نظر 
کوچه   – مخابرات  خ  دستگرد   خمینی شهر  نشانی  قاسم  فرزند  عظیمی  علی 
شهید شفیعی خوانده : سید ابراهیم عبداله زاده قهفرخی مجهول المکان خواسته 
آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  :پس  گردشکار  چک  وجه  مطالبه   :
قاضی  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به 
شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
:رای قاضی شورا در خصوص دادخواست نظر علی عظیمی به طرفیت سید 
یک  ریال وجه  مبلغ 37000000  مطالبه  قهفرخی خواسته  زاده  عبداله  ابراهیم 

فقره چک به شماره 635933 بتاریخ 90/12/15 عهده بانک سپه شعبه اصفهان 
محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 92/4/25 و دفاعیات غیر موثر 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی   که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
مورخه  صورتجلسه  شرح  به  شورا  اعضاء  مشورتی  نظریه  به  توجه  با  فلذا 
92/4/25 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین  مستندا به ماده 11 
قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310،311و313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198،519و522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 37000000 ریالبابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی و پرداخت سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
قابل  بیست روز  غیابی و ظرف مدت  اعالم می گردد رای صادره  و  صادر 
واخواهی و سپس 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
 خمینی شهر می باشد . قاضی شورای حل اختالف شعبه  سوم حوزه قضائی

 خمینی شهر 

حصر وراثت 

189 آقای محمد عابدی با وکالت عبداهلل حاجی هاشمی دارای شناسنامه شماره 
18328 به شرح دادخواست به کالسه 413/92 از این شورا درخواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن عابدی بشناسنامه 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1391/11/1 تاریخ  در   327
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عزت شاهین فرزند حسینعلی ش ش 355 
همسر 2- مجید عابدی فرزند حسن ش ش 241 فرزند  3- نوراله عابدی فرزند 
حسن ش ش 14863 فرزند 4- محمد عابدی فرزند حسن ش ش 18328 فرزند 
5- زهرا عابدی فرزند حسن ش ش 14864 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
اختالف  7 شورای حل  خواهد شد. شعبه  گواهی صادر  اال  و  دارد  تقدیم   شورا 

خمینی شهر 

مزایده اموال غیر منقول 

140 شماره آگهی 139203902138000004 شماره پرونده : 9200400213800012 
/1 آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 9100012 علیه ورثه سید هدایت اله رفیعی 
مشاع  پنجم سهم  یک  و  هفده سهم  تمامت  قادری  اعظم  خانم  له  و  زواره  طباء  
باستثناء بهای ثمینه اعیانی آن از یکهزار و دویست سهم ششدانگ مزرعه کریم 
سند  که  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   36 ثبتی  پالک  آباد 
و   2318 ثبت  شماره  با  اردستان  امالک   126 دفتر   464 صفحه  در  آن  مالکیت 
شماره چاپی 948944 ثبت و صادر شده است ملکی مرحوم سید هدایت اله رفیعی 
طباء زواره که در قبال طلب خانم اعظم قادری بازداشت گردیده به آدرس زواره 
ثبتی  پالک  آباد  کریم  مزرعه  و مشخصات ششدانگ  حدود  آباد  کریم  روستای 
36 اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان با یکرشته قنات اختصاصی 
که مبداء و مسیر آن در بیابان و مظهر آن در مورد ثبت است بدین نحو میباشد 
بیابان کویر نمک شرقا در سه  به  امتداد خط مستقیم  شماال در هفت قسمت در 
قسمت در امتداد خط مفروض و دیوار مورد ثبت به بیابان جنوبا به بیابان غربا 
در امتداد جاده کویر به مزرعه معین آباد 37 اصلی حقوقی ارتفاقی ندارد که طبق 
نظر کارشناس رسمی زمینهای زراعی مزرعه کریم آباد ) در فاصله 17 کیلو متری 
شمال غربی زواره ( تحت کشت گندم جو و یونجه قرار گرفته آب زمینهای زراعی 
توسط یک حلقه چاه شش اینچ با دبی حدود 35 لیتر در ثانیه مشروب میگردد و 
رشته قنات روستا متروکه و فاقد آبدهی میباشد Ec آب نسبتا زیاد بوده و خاک 
مزرعه کریم آباد بدلیل شور و قلیا بودن مناسب کاشت درختان و سبزیکاری 

با توجه به  امکانپذیر میباشد و  از گیاهان زراعی  نمیباشد و فقط کاشت بعضی 
اینکه اقدام به احداث باغ نگردیده ثمینه اعیانی وجود ندارد و از ساعت 9 الی 12 
روز سه نشبه مورخ 92/6/12 در محل اداره ثبت اسناد و امالک زواره به مزایده 
گذارده میشود مزایده از مبلغ پایه یکصد و سه میلیون و دویست هزار ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود .الزم به 
از  تا تاریخ مزایده اعم  ، عوارض و غیره  ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 

می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول میگردد . م الف 173  ذبیح 

اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

مزایده مورد وثیقه 
120  شماره آگهی 139203902004000069 شماره پرونده : 1/8800400200400007 
شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 14915/744 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس : اصفهان خیابان زینبیه چهار راه عاشق اصفهانی کوچه شهید یعقوبی 
مالکیت آن در صفحه  کوچه طالقانی پالک 22 کد پستی 8197816543 که سند 
205 دفتر 28 محلی امالک به شماره ثبت 6159/س و با شماره چاپی 225200 ت 
ثبت و صادر شده است با حدود : شماال به طول 7/90 متر درب و دیواری است 

به کوچه طالقانی شرقا به طول 21/24 متر دیواری است به جزء پالک 261 فرعی از 
14915 جنوبا اول به طول 1/60 متر دیواری است به قسمتی از پالک 261 فرعی دوم 
به طول 6/30 متر به بنگاه آهن فروشی سید مرتضی تبریزی غربا به طول 20/16 متر 
ندارد که طبق نظر  ارتفاقی  بانو فاطمه رضائی حقوق  با خانه  دیواری است اشتراکی 
کارشناس رسمی پالک فوق یک باب خانه به مساحت عرصه سند 162/70 متر مربع می 
باشد بر روی پالک ساختمان یک طبقه با قدمت ساخت باالی 25 سال ) در حد کلنگی 
( به مساحت اعیانی حدود 98 متر مربع با دیوارهای آجری ، سقف تیرچه و بلوک و 
نمای آجری با درب و پنجره های فلزی احداث گردیده است. سقف و دیوار های  داخلی 
گچ ، پوشش کف سیمان ، دربهای داخلی چوبی ، ساختمان دارای سرویس بهداشتی 
، کف سرامیک و آشپزخانه دارای کابینت فلزی می  با دیوارهای کاشی  و آشپزخانه 
باشد سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی است . ساختمان دارای 
انشعاب آب ، گاز و برق می باشد ملکی آقای سید کمال تبریزی ریزی که طبق سند 
رهنی شماره 167384-83/6/11 دفتر خانه 56 اصفهان در رهن بانک سپه شعبه زینبیه 
شمالی واقع می باشد  و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد و از ساعت 
9 الی 12 روز چهار شنبه مورخ 92/6/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود 
مزایده از مبلغ پایه 840000000 ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب 
، برق ، گاز اعم ازحق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجودمازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 92/5/21 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
اسناد رسمی اجرای  اداره  اسدی رئیس  بعد موکول می گردد و  به روز  مزایده   روز 

 اصفهان 

ابالغ اجرائیه 

9200079/2 شماره   : بایگانی  9204002004000035/1 شماره   : پرونده   200شماره 
ابالغیه : 139205102004001300 بدینوسیله به شرکت تعاونی تکنو ماشین ) ثبت شده 
الهی دوست بدهکاران  الهی دوست و زهرا  به شماره 16859 اصفهان (و خانم مهین 
پرونده کالسه 9204002004000035/1 ساکنین اصفهان خیابان میر پالک 343 جنب 
برابر  که   46 پالک  پویان  بست  بن  جریب  هزار  خیابان  اصفهان   – کازرونی  مسجد 
که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  اصفهان  انتظامی  نیروی  ابالغ  واحد  گزارش 
برابر سند رهنی 23224-86/1/18 دفتر 32 – اصفهان بین شما و بانک صادرات مبلغ 
4900000000 ریال بابت اصل و مبلغ 1148559111 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
و مبلغ 10000 ریال بابت قرض الحسنه به انضمام حق الوکاله و حق بیمه و روزانه 
مبلغ سه ریال به ازای هر سه هزار ریال خسارت تاخیر روزانه که از تاریخ 92/1/15 به 
بعد اضافه میشود بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
این  در  فوق  اجرائیه صادر و بکالسه  قانونی  از تشریفات  نموده پس  اجرائیه  صدور 
اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده  نوبت در روز 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی از طریق ارزیابی و مزایده مورد وثیقه پالک شماره 4793/658 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان ظرف دو ماه پس از قطعیت ارزیابی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف 4824اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
: 9200021/2 شماره  بایگانی  : 9204002004000011/1 شماره  پرونده   199شماره 
آهن  راه  به خانم مرضیه مغرور زفره  بدینوسیله   139205102004001320 : ابالغیه 
واحد  و  پست  اداره  مامور  گزارش  برابر  که   9204002004000011/1 پرونده کالسه 
کوچه  خدایی  کد  کوچه  طاهر  میرزا  خیابان  اصفهان  نشانی  انتظامی  نیروی  ابالغ 
که  گردد  می  ابالغ  نگردیده  شناخته   83981-84641 پستی  کد   114 پالک  عرفان 

موسسه  و  شما  بین  اصفهان   –   129 خانه  دفتر   88/5/18-34857 رهنی  سند  برابر 
الوکاله  حق  بانضمام  ریال   750000000 مبلغ  اصفهان   بسیجیان  مهر  الحسنه  قرض 
اجرائیه  پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور  اثر عدم  بر  باشید که  بدهکار می 
مطرح  اجراء  این  در  فوق  بکالسه  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  
ابالغ می گردد  لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما  می باشد 
در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از 
روز نامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به 
ششدانگ  رهن  مورد  مزایده  و  ارزیابی  طریق  از  بستانکار   درخواست  به  اجرائی 
مقررات  اصفهان طبق  ثبت   14 بخش  در  واقع   3/1839 شماره  پالک  خانه  یکباب 
رسمی اسناد  اجرای  اداره  رئیس  اسدی   5033 الف  م  شد.  خواهد  تعقیب  شما   علیه 

 اصفهان

تاسیس 
با  جهان   نصف  مسکن  کوثر  تاسیس شرکت  آگهی  103/1331ث/92    : 201 شماره 
مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/5/2 تحت شماره 50419 و شناسه ملی 
10260689187 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/2 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : عبارت است از طراحی ، نظارت ، 
پیمانکاری و انجام عملیات مربوط به ساختمان –  و اجراء پروژ ه های ساختمانی – 
تاسیسات مکانیکی و هیدرو لیکی – تجهیزات ساختمان ) آب ، برق ، گازو فاضالب ( 
، سلف سرویس  ، آشپزخانه  تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب 
داخل  ارتباطی  های  (سیستم  برقی  پله  و  آسانسور   ( انتقال  وسایل   – فرختشویخانه 
انعقاد   – ارگانهای دولتی و خصوصی  شرکت در مناقصات و مزایدات   – ساختمان 
از بانکهای  قرار داد با اشخاص حقوقی و حقیقی  - اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات 
دولتی و خصوصی در جهت تحقق اهداف  شرکت – اخذ نمایندگی از شرکتهای دولتی 
و  دولتی  شرکتهای  به  نمایندگی  اعطای   – کشور  از  خارج  و  داخل  در  خصوصی  و 
خصوصی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد . پس 
از کسب مجوزهای الزم . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان رکن الدوله کوچه الفتح 57 
روبروی فضای سبز پالک 2 کد پستی 8158748976 تلفن 03112675113،  4- سرمایه 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای کریم ده 
خدا حسن آبادی   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای اکبر ده خدا حسن آبادی 
به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای اکبر ده خدا حسن آبادی به سمت مدیر عامل 
به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و 
تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر 
میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 4983 آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
125 شماره : 103/822ث/92  آگهی تاسیس شرکت سبا نور صفه با  مسئولیت محدود 
شرکت فوق درتاریخ 1392/3/18 تحت شماره 50029 و شناسه ملی 10260684767 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/3/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده 
و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی 
می شود . 1- موضوع شرکت : شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
 . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تاسیسات ساختمان و صنعتی  با  داد  عقد قرار   –
2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان خیابان ولیعصر – کوچه مونسان – کوچه آبان – پالک 10 کد 
پستی 8157616666 تلفن 03112261249،  4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال 
می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای سید حسام الدین رفیعی طباطبائی   به 
سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای سید حسام الدین رفیعی طباطبائی به سمت مدیر 
عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات 
واحد  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  رئیس   – آذری  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر 

ثبتی اصفهان 

     



سالمت

 طالیی ترین راهکارهای
 مقابله با چروک پوست

چین و چروک های روی صورت یکی از نشانه هایی است 
که عوامل مختلفی را بیان می کند؛ برای مثال با چروک 
شدن پوست متوجه خواهید شد که مشکالتی برای بدن 
در حال به وجود آمدن اس��ت که در نتیجه چروک ها را 

ایجاد کرده اند.
برای به وجود آمدن چروک ها راه های بس��یاری وجود 
دارد، ام��ا در مقابل آن راهکارهایی نیز هس��ت که باعث 
می ش��ود چروک های صورت ش��کل نگیرند، از این رو 
باید ای��ن راهکارها را بلد بوده و به درس��تی آنها را انجام 
داد. در ادام��ه، طالیی ترین ن��کات و راهکارهایی که هر 
فردی باید در ذهن داش��ته باش��د را آورده ایم. به کمک 
این م��وارد می توانید برای همیش��ه مقاب��ل چروک ها 
 ایستاده و پوس��تی صاف و یکدس��ت در همه جای بدن

 داشته باشید. 
 ورزش هایی که انجام می دهید را تغییر دهید، زیرا 
یکی از دالیل به وج��ود آمدن چروک و ضعیف ش��دن 
پوست انجام ورزش های س��خت و بلند کردن وزنه های 
س��نگین هنگام کار در باشگاه های ورزش��ی است. اگر 
 پوس��تتان ضعی��ف یا چروک ش��ده اس��ت م��ی توانید 

ورزش های ساده و متمرکزی را انجام دهید. 
 نوشیدن آب زیاد می تواند راهکاری دیگری برای 
جلوگیری و نابودی چروک ها باش��د. نوشیدن روزانه 6 
لیوان آب بسیار ساده است و تنها کافی است تا برای این 
کار برنامه ای جامع داشته باشید. آب می تواند سمومی 
که زیر پوست جمع شده را دفع کرده و نگذارد مشکالت 

بیشتری سراغ پوست شما بیاید. 
 ویتامی��ن E را فرام��وش نکنید، زی��را بهترین و 
کارآمدترین ویتامین برای درمان چروک های پوس��ت 
 اس��ت. اس��تفاده از خوراکی ه��ای مختلف ی��ا خوردن 
مکمل های غذایی دارای ویتامین E  به تمام افرادی که 
در بدنشان دچار چروک پوست شده اند توصیه می شود. 
 احساسات از جمله مواردی است که می تواند تأثیر 
بسزایی روی پوس��ت داشته باش��د؛ برای مثال اگر اخم 
کنید یا م��دت طوالنی عصبانی باش��ید، چ��روک های 
متعددی روی صورت ش��ما س��بز خواهد شد، به همین 
علت متخصصین توصیه می کنند همیش��ه لبخند روی 

صورت داشته باشید.

ش��رکت مخابرات ایران با اعالم 19س��الگی موبایل در ایران از 
آمادگی شرکت ارتباطات سیار برای ارایه نسل های 3 و 4 موبایل 

در کشور خبر داد.
19س��ال پیش در چنین روزهای��ی با واگذاری 4 س��یمکارت 
به کارکن��ان نهاد ریاس��ت جمهوری، عرضه س��یمکارت تلفن 
همراه در ایران رسما آغاز ش��د. بهره برداري از اولین فاز شبکه 
تلفن همراه کشور، 19مرداد ماه س��ال 1373 در شهر تهران با 
استفاده از176 فرس��تنده و گیرنده در24 ایستگاه رادیویي و با 
ظرفیت9200 شماره آغاز ش��د. به دنبال استقبال غیرمنتظره 
و بی نظیر مردم از این پدیده، ش��رکت مخاب��رات ایران درصدد 
گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد، بنابراین با توجه 
 به نیاز و تقاضاي مردم به این پدیده، فعالیت هایي متناس��ب با

جهت گیري جهاني براي توسعه ش��بکه تلفن همراه در اهداف 
عالي مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت. در ادامه این برنامه 
هیأت وزی���ران بنا ب��ه پیشنه��اد وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات، اساسنامه ش��رکت ارتباطات سیار را با سرمایه2000 
میلیارد ریال تصویب کرد و تمامی وظایف امور ارتباطات سیار 
ش��رکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات س��یارایران واگذار 
شد. با جدي ش��دن خصوصي س��ازي صنعت مخابرات کشور و 
اهمیت حضور در بازار رقابت تجاري، این شرکت از سال 1386، 
داراي نام، نشان، رنگ و شعار تجاري وی ژه خود شد. همچنین در 

سال1389پس از خصوصی شدن ش��رکت مخابرات ایران، این 
شرکت از سهامی خاص به س��هامی عام تبدیل شد. هم اکنون 
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران حدود 60میلیون مشترک دارد 
و 1169ش��هر و70هزار کیلومت��ر از جاده های کش��ور را تحت 
پوشش قرار داده است. ضریب نفوذ این اپراتور حدود72درصد 
و ارتباط رومینگ بین الملل آن با 271 اپراتور در112 کش��ور 

جهان برقرار است.
براساس اعالم شرکت مخابرات ایران هنگامی که در سال 1373، 
عرضه سیمکارت در کشور آغاز شد، ایران در منطقه پیشتاز بود 
و در جهان نیز تلفن همراه تکنولوژی نوینی محسوب می شد، اما 
نسل سوم تلفن همراه در حالی با تأخیر وارد کشور شده که برخی 
کشورها در حال راه اندازی نس��ل چهارم تلفن همراه هستند و 
متأسفانه به رغم فراگیر نشدن نسل سوم تلفن همراه در کشور، 
مدت انحصار عرضه این نسل با اراده ای خارج از مجموعه وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات تمدید شده است.

سیمکارت در ایران،19 ساله شد
 اندازه گیری سردترین دما

 با دماسنج کوانتومی

محققان انگلیس��ی روش��ی برای اندازه گیری دمای نزدیک به صفر 
مطلق با کمک دماسنج کوانتومی ابداع کردند.

برای اندازه گیری دما می توان از دماس��نج های جی��وه ای معمولی 
استفاده کرد، اما برای سنجش سردترین ماده در جهان به دماسنج 

کوانتومی نیاز است.
 Bose-Einstein( س��ردترین ماده جهان چگال بوز- انیش��تین

condensate(  است.
 فاز پنجم ماده در اثر سرد ش��دن ذرات بوزون تا دمایی بسیار پایین 
پدید می آید که دمایی نزدیک به صفر مطلق )منفی 273/15 درجه 

سانتیگراد( دارد.
اندازه گیری دمای چگال بوز- انیشتین )BEC(  نیازمند آزاد کردن 

آن در محیط است که سنجش دما را غیر ممکن می سازد.
  محقق��ان دانش��گاه ناتینگهام روش جدی��دی برای ان��دازه گیری 
دمای نزدیک به صفر مطل��ق بدون نیاز به آزاد ک��ردن BEC ابداع 

کرده اند.
در این روش تعداد کمی از اتم ها به کمک لیزر به دام می افتند. این 
اتم ها باید از انطباق کوانتومی برخوردار بوده و دارای دو حالت متمایز 
انرژی باشند که تفاوت این دو حالت می تواند برای اندازه گیری دمای 

BEC مورد استفاده قرار گیرد.
دماسنج کوانتومی می تواند برای سنجش مقدار بسیار کم تشعشعات 

سیاهچاله ها نیز استفاده شود.
 در این روش تغییرات دمایی در سیاهچاله های مصنوعی تولید شده 

در آزمایشگاه اندازه گیری می شوند.

فناوری
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امام علی )ع( :
هر ظرفی که در آن چیزى ریخته شود پر می شود، مگر ظرف دانش 

که هر چه در آن ریخته شود جا باز می کند.
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آگهی مناقصه عمومی – یک مرحله ایآگهی فراخوان عمومی 
شماره آگهی : 87320011 

شماره مجوز: 211227 

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گازشرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد خريد و 
اجرای آبياری قطره ای و فضای سبز فاز يک حريم جاده شهرک 
صنعتی رازی   را از محل منابع داخلی به پيمانكاران واجد شرايط 

واگذار نمايد. 
لذااز كليه ش�ركتهای پيمانكار واجد ش�رايط ك�ه دارای رتبه 
كش�اورزی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياس�ت 
جمهوری و اداره كارو امور اجتماعی می باش�ند دعوت ميشود 
تا از تاريخ 92/5/20 الی 92/5/26 با واري�ز مبلغ 150000 ريال 
به شماره 2175670203003 حساب س�يبا ) بانک ملی ( برای 
دريافت اسناد ارزيابی توان اجرای كار و مشخصات فنی پروژه 
به دبير خانه شركت واقع در اصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری 
، امير كبير مراجعه يا برای كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت 
 www.isfahaniec.ir ش�ركت ش�هركهای صنعتی اصفهان
مراجعه نماييد. مهلت تحويل اسناد ارزيابی به دبير خانه شركت 
شهركهای صنعتی استان اصفهان حداكثر تا پايان وقت اداری 
روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 می باش�د و هزينه درج آگهی 
روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد . در ضمن مبلغ سپرده 

شركت در مناقصه 80000000 ريال می باشد .

شماره تقاضا : 20178-20076 
دستگاه مناقصه گزار : شركت انتقال گاز – منطقه دو عمليات انتقال گاز 

موضوع مناقص�ه : خريد 19 ع�دد تران�س ركتيفاي�ر از س�ازندگان داخلی طبق 
مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 

محل اخذ اس�ناد مناقصه : اصفهان – كيلو متر 17 جاده اصفهان نجف آباد – اداره 
مركزی منطق�ه دو عمليات انتقال گاز ام�ور كاال – تلف�ن 6278205-0311 نمابر : 

 021-81314571
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  795000 ريال 

مهلت ارائه مدارک و اعالم آمادگی : حداكثر 14 روز از تاريخ انتشار آگهی 
محل تحویل پاکات مناقصه : دبيرخانه منطقه دو عمليات انتقال گاز به نشانی فوق 
پاكات مناقصه شامل پاكت های الف – ب- ج و در يک پاكت سر بسته و مهمور شده 

قابل قبول می باشد .
ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام ش�ده ) روزنامه رسمی ( برای شركت ها و 

سازندگان داخلی الزامی است. 
بازديد ترانس های قبل از بارگيری و در انتهای ساخت توسط كارشناس برق حفاظت 

از زنگ الزامی می باشد . 
برنده مناقصه در هنگام عقد قرار داد بايستی ضمانتنامه معادل 10 درصد كل مبلغ 
قرار داد را به عنوان حس�ن اجرای تعهدات در وجه ش�ركت انتق�ال گاز منطقه دو 

عمليات انتقال گاز با مدت زمان حداقل يک سال ارائه نمايد .
متن قرار داد تيپ شامل 11 صفحه در سايت موجود می باشد .

اطالعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت های ذيل موجود می باشد.

نوبت دوم

م الف 5051

 شرکت انتقال گاز
منطقه دو عملیات انتقال گاز
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