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حجاب به عنوان نمادی 
فرهنگی در فیفا  

زمین فوتبال به ابزار مهمی برای ائتالف و معیاری برای 
موفقی��ت سیاس��ت های ائتالف جویان��ه اروپایی تبدیل 
شده اس��ت. به همین دلیل معیاری به وجود می آید که 
سیاس��تمداران محلی، منطقه ای و مل��ی نمی توانند آن 

را نادیده بگیرند. 
مس��ئله حجاب در س��ال های اخیر در وزرش بانوان و به 
خصوص در فوتبال بانوان سر و صداهای زیادی را به همراه 
داشته اس��ت و این حواش��ی زمانی جدی تر شد که داور 
بحرینی در دیدار تیم ملی فوتبال بانوان ایران مقابل اردن 
در رقابت های مقدماتی المپیک از قضاوت بازی خود داری 
کرد تا با تصمیم فیفا ایران از گردونه مسابقات حذف شده 

و از راهیابی به المپیک محروم شود.
 این در حالی که بود ایران پی��ش از آن با همان لباس در 

مسابقات حاضر می شد.
اشکال تراش��ی های فیفا باعث ش��د تا فدراس��یون ایران 
دس��ت به کار ش��ود و اولین نامه را برای تجدید نظر در 
این خصوص به فیفا ارس��ال کند. پ��س از آن با تالش  ها 
برای تغیی��ر کیفیت و ش��کل لباس بانوان مس��لمان به 
نحوی که م��ورد تأیید فیفا باش��د و امنی��ت بازیکنان را 
به خطر نیان��دازد صورت گرف��ت. در این مس��یر عالوه 
 ب��ر ایران، ب��ن علی نای��ب رئی��س فیفا نی��ز تالش های

 زیادی کرد.

"من مادر هستم" 
در شبکه خانگی

+4 Pages

جایگزین روحانی 
کیست؟

 اصفهان میزبان
 نونهاالن پینگ پنگ 

رئیس فدرال رزرو هم بیاید همین 
آش و همین کاسه است

چندغذایی که نباید 
 برای صبحانه 
خورد

فصل آخر: از انتخاب 
خودرو ملی تا آخرین 
صفحه کتاب
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بازار درمان همچنان چشم انتظار 
دفترچه های یکسان
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مانور هنرمندانه نباید به معنای عبور 
از خطوط قرمز باشد

رهبر معظم انقالب دیدار با  اعضای مجلس خبرگان:

چهره شهر دگرگون می شود
با پایان گرفتن برنامه اصفهان ۹۵بخش اعظمي از نیازهاي شهر برطرف می شودسومین سال از چهارمین برنامه ۵ ساله شهر 
"اصفهان ۹۵" می گذرد، در این سال اجرای ۱۰۰ طرح پیش بینی شده است که بخشی از این طرح ها نیز در این مدت ۵ ماهه 

به بهره برداری رسیده است، به طور حتم در پایان برنامه اصفهان ۹۵ شاهد چهره متفاوتی از شهر خواهیم بود

ت الهی/ زاینده رود[
س: هادی نعم

]عک

3

گزارشی از وضعیت بیکاران در شهرکرد

سرپرست اوقاف و امور خیریه کوهپایه:
 کاروانسرای سگزی اجاره داده شد

رئیس جمهور روسیه : 
توقف ارسال اس- ۳۰۰ روسیه 

امروزه تورم و بی��کاری به عنوان دو 
معضل مهم اقتصادی مد نظر است؛ 
به طوری که مهار آن از جمله اهداف 
اولیه سیاس��ت های کالن اقتصادی 

دول��ت هاس��ت چراک��ه هنگام��ی 
که جامعه با مش��کل بی��کاری روبه 
 روست مفاسد اجتماعی نیز افزایش

 می یابد.

2

26

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

7

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه16شهریور1392 |  1  ذی القعده 1434 
شماره 1122 / 8  صفحه  |  قیمت:500 تومان

No. 1122 ,September 7  
,2013  8 Pagesفرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

تکذیب احتمال دیدار 
روحانی باوزیرخارجه انگلیس

به گزارش ایسنا  یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اعالم کرد : اخبار 
برخی رسانه ها مبنی بر مالقات دکتر روحانی رییس جمهور کشورمان 

و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا، نادرست درج شده است. 
این مقام آگاه در ادامه افزود: اظهارات دکتر ظریف صرفاً در پاسخ به 
سوالی در زمینه ابراز آمادگی وزیر امور خارجه انگلیس برای مالقات 
با وزیر امور خارجه جمهوری اسللالمی ایران در حاشیه اجالس آتی 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده است.

 گزینه احتمالی ریاست جمعیت 
هالل احمر

شورای عالی هالل احمر با اکثریت آرا، محمد فرهادی را برای تصدی 
ریاست جمعیت هالل احمر به رئیس جمهوری معرفی کرد.شورای 
عالی هالل احمر عصر امروز تشکیل جلسه داد و با اکثریت آرا محمد 
فرهادی را برای تصدی ریاسللت جمعیت هالل احمر انتخاب کرد.

در ایللن رأی گیری محمد فرهادی حائز 14 رأی شللد، موسللوی 4 
رأی، پیوندی 2 رأی و شللهرام علمداری یک رأی به دست آوردند.

محمدفرهادی در دوره اول ریاسللت جمهوری محمد خاتمی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

 ادامه انتصابات در وزارت
 امورخارجه

بر اسللاس احللکام محمدجللواد ظریف وزیللر امورخارجلله، دانش 
یزدی به عنوان معللاون جدید اداری مالللی وزارت خارجه منصوب 
شللد.هم چنین ابراهیم رحیم پور به جای عبللاس عراقچی تصدی 
معاونت آسللیا و اقیانوسللیه را بر عهده گرفت و عراقچللی به عنوان 
 معاون جدیللد بیللن الملللل وزارت امور خارجلله فعالیللت خواهد

 کرد.
با تصمیم وزیر امورخارجه امیرعبداللهیان و قشقاوی در سمت های 
فعلی خود یعنی به ترتیب عربی و آفریقا و کنسولی و امور مجلس و 
ایرانیان ابقا شدند.مراسم معارفه معاونین جدید امروز  با حضور وزیر 

امورخارجه برگزار خواهد شد.

 آرمانهای والیت فقیه
 به گوش جهانیان می رسد

آیت اهلل ایمانی امام جمعه فللارس و نماینده ولی فقیه در حاشللیه 
اجالس رسللمی خبللرگان در جمع خبرنگاران با اشللاره بلله اینکه 
سللوریه یک کشور اسللالمی اسللت که مسلللمانان آن مورد تعدی 
 قللرار گرفته اند گفللت: وظیفه ما دفللاع از آرمان اسللالم و کمک به 

محرومان است.
وی افزود: سللوریه خط اول مقابله با اسرائیل اسللت دولت غاصبی 
 که این ملللت را آواره کرده و دفللاع از مقاومت هم بلله نوعی وظیفه

 ماست.
وی همچنین درباره تشکیل معاونت بین الملل خبرگان عنوان کرد: 
درباره تشللکیل این معاونت در جلسلله خبرگان بحث شد تا با فعال 
شدن این طرح اهداف والیت فقیه و همایشللهای جهانی که در این 
عرصه انجام می شود منعکس شللود تا آنچه به عنوان آرمان رهبری 

است به گوش جهانیان برسد.

خبرگان رهبری 
یادگار امام بزرگوار است

آیللت اهلل هاشللمی شللاهرودی  نایللب رئیللس مجلللس خبرگان 
رهبری در مراسللم تجدید بیعللت اعضای مجلس خبللرگان با امام 
راحللل و آرمان هللای انقللالب اسللالمی،گفت: خبرنللگان رهبری 
 یللادگار امللام بزرگوار اسللت و ایشللان مؤسللس این نهللاد مقدس

 بوده اند
.اعضای مجلس خبرگان با کمک گرفتللن از روح بلند امام خمینی 
مجدد با آرمان های آن بزرگللوار و مقاصد بلند ایشللان تجدیدعهد 
می کنیم و به ایشللان عرض می کنیم ما پایبند راه و آرمان های بلند 

ایشان هستیم و در راه ایشان قدم می گذاریم.
وی افزود: ما عللرض می کنیم پایبند بلله راه و آرمان های امام راحل 
هسللتیم و از روح امام راحل تقاضا داریم مسللئلت کنند بتوانیم به 
اهداف بلند نظام در رفع ظلم و اسللتکبار جهان تا رسیدن به دولت 

کریمه محقق کنیم.
نایب رئیس مجلس خبللرگان رهبری ادامه داد: مللردم و رهبری و 
دولت جدیللد ما همگی انشللاءاهلل بتوانیم موفق شللویم و اهدافمان 
را در جهللان دنبال کنیم؛ همانطور که تاکنون دنبال شللده اسللت. 
 امللروز جمهوری اسللالمی در دنیللا دارای عللزت و آبللرو و عظمت 

ب-سیار است.

اخبار کوتاه 

چگونه با استادی که با مقدسات 
توهین می کرد برخورد  نمی کرد 

حجت االسالم صدرالدین شریعتی /    
رییس برکنار شده دانشگاه عالمه 

یکی به اصطالح استاد حقوق بین الملل است، برو بیایی دارد برای خودش. 
آن وقت سللر کالس به تمام مقدسللات توهین می کند. به قانون اساسی 
توهین می کند. معذرت می خواهم می گوید بینللداز دور این لجن را، این 
چه قانونی است. آیا نباید با اینها برخورد شود؟ مگر من دیوانه ام که بنشینم 
و تماشا کنم؟ شاهد باشم که چه؟ به مقدسات ما فحش بدهند، جسارت 
کنند؟ خیر، بنده با این چیزها برخورد می کنم و مسلما هر برخوردی دافعه 
ایجاد می کند. اگر بخواهم منافع 
خودم را درنظر بگیرم بلدم مرید 
جمع کنم. اصال آخوند کارش 
مریدسازی است اما اگر مبانی 
شللرع را بخواهللم رعایت کنم 
مطمئنا برخی در مقابلمان قرار 
می گیرند. این را مللا از ائمه یاد 
گرفته ایم. جاذبه و دافعه را آنها 

به ما آموختند.
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پیام تسلیت  رهبر انقالب در پی  درگذشت  همسر شهید آیت اهلل  سعیدی

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسللالمی، با صدور پیامی درگذشت همسر 
شهید آیت اهلل سللعیدی و والده ی حجت االسالم و المسلمین سللید محمد سعیدی، امام 

جمعه قم، تسلیت گفتند. 

ایران اقدامات تروریستی 
درعراق رامحکوم کرد

جایگزین روحانی 
کیست؟

سللخنگوی وزارت امور خارجه کشللورمان بللا محکوم کللردن اقدامات 
تروریستی و انفجارهای اخیر در عراق، بر تالش برای ایجاد ثبات و امنیت 
در این کشللور تاکید کرد.مرضیه افخم،سللخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان اقدامات تروریستی و انفجارهای اخیر در عراق را حرکتی ضد 
انسللانی توصیف کرد.وی با ابراز تسلللیت به خانواده های قربانیان گفت: 
جمهوری اسالمی ایران این جنایت ها را که با هدف خدشه به وحدت ملی 

عراق صورت می گیرد، محکوم کرده و توجیه ناپذیر می داند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اعالم حمایت ایران از تالش ها و برنامه های 
ضد تروریستی دولت عراق تاکید کرد: امیدواریم ملت عراق، تحت هدایت 
و درایت رهبران دینی و سیاسی خود، خشونت طلبی و افراط گری را ناکام 

گذاشته و مسیر تقویت ثبات و امنیت را به خوبی طی کند.

حجت االسالم والمسلللمین علی اکبر ناطق نوری و آیت اهلل امینی به عنوان 
گزینه های ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مطرح هستند. حجت االسالم 
والمسلللمین قدرت اهلل علیخانی مشللاور پارلمانی رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اعللالم این خبر به انتخاب، گفت:  ریاسللت مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع به آقای ناطق نوری و آیت اهلل امینی پیشنهاد شده است. 
  وی افزود: هر کدام این مسئولیت را بپذیرند خوب است.   وی با اشاره به پایان 
دوره ریاست حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
نظام افزود: اشکالی ایجاد نمی شود که رییس جدید مرکز تحقیقات با چند 
روز تاخیر انتخاب شود.پیش تر در رسا نه ها از کسی چون عارف   به عنوان 
گزینه ریاسللت مجمع تحقیقات استراتژیک مطرح می شللد که ظاهرا وی 

چندان تمایلی برای این سمت ندارد. 

محمدرضا صادق مشللاور رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی 
درباره اخبار منتشللر شللده در برخی رسللانه های خارجی 
پیرامون انتشللار پیام تبریک رئیس جمهور اسللالمی ایران 
خطاب به یهودیان جهان به مناسبت فرا رسیدن سال جدید 
یهودی و صحت و سللقم آن گفت: طرفداران آقای روحانی 
و عالقه مندان ایشللان که در محیط مجازی فعللال بودند، 
صفحاتی را با اسامی نزدیک به آقای روحانی راه اندازی کرده  
و با آن نام فعالیللت می کردند.   وی افللزود: البته در جریان 
انتخابات و فعالیت های انتخاباتی چنین مسئله ای معمول 
است و برخی از این صفحات مجازی ممکن است فعالیت شان 
ادامه داشته باشد.   وی تأکید کرد: ما خبری در این رابطه که 

رسانه های خارجی آن را منعکس کرده اند نداریم. 
  مشاور ارشد رئیس جمهور تأکید کرد: هر خبری از ایشان 
که رسمیت داشللته باشد از سللوی دفتر ریاست جمهوری 
منتشر می شللود.   صادق در پایان تصریح کرد: تمام اخبار و 
فعالیت های ایشللان در بعد از انتخابات از سوی دفتر رئیس 
جمهللور منتخللب و هم اکنون نیز از سللوی دفتر ریاسللت 
جمهوری منعکس می شللود و تنها، اخباری که از این مجرا 
منتشر می شود رسمیت دارد و آقای روحانی حساب توییتر 
ندارند.   این پیام در صفحه توییتری منتشللر شللده که این 

رسانه ها مدعی اند به »حسن روحانی« تعلق دارد. 

سردار سرتیپ پاسللدار حسین سالمی جانشللین فرمانده 
کل سپاه با اشللاره به وضعیت تأسللف بار امنیت در برخی از 
کشللورهای منطقه از جمله مصر،عراق، لبنان، پاکسللتان، 
افغانسللتان، لیبی و بحرین و نیز جنایات اسللتکبار در این 
کشورها ادامه داد: امنیت بی نظیر ایران اسالمی که نظامی 
والیی در آن برقرار است حاصل رهبری مدبرانه رهبر معظم 
انقالب اسالمی و همچنین حضور در صحنه ملتی همراه و هم 
آوا با آرمان های انقالب اسالمی است.  سالمی راه کار نیروی 
زمینی سپاه را مردمی کردن امنیت در ایران اسالمی به عنوان 
یکی از عوامل مهم امنیت پایدار به وجللود آمده در مناطق 
مختلف ایران دانسللت و گفت: حضور مردم در صحنه های 
مقابله با هرگونه ناامنی ، موجبات عبللور همراه با آرامش از 
توطئه های سللهمگین دشللمنان را فراهم کرده است.  وی 
ادامه داد: ما فرهنگ مقاومت، مبارزه، دانش ، علم و محتوای 
پیشرفت را در کنار برقراری امنیت آموخته ایم و تجربه های 
بزرگی را برای عبور از شرایط سخت کسب کرده ایم که این 
تجربه ها منحصراً در اختیار ایران اسالمی است. وی در پایان 
سخنان خود گفت: دشمنان ملت ایران بدانند که با ملت ایران 
باید با احترام و نهایت حرمت و ادب سللخن بگویند و مردم 
ایران اسالمی تحمل گفت وگوی غیرنجیبانه و غیرمحترمانه 

را نداشته و تنها عزت و اقتدار را به رسمیت می شناسند .

سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین 
با اشللاره به حادثه اخیللر در پادگان اشللرف تصریح کرد: 
حمله ای که توسط مجاهدین عراقی به پادگان اشرف روی 
داد، مهم تر از عملیات مرصاد بللود چراکه تعداد زیادی از 
سران پلید منافقین در یک روز نابود شدند.رییس سازمان 
بسیج مستضعفین ترس استکبار از حمله نظامی و امنیتی 
به ایران را به خاطر اقتدار نظامی و امنیتی ایران دانسللت 
و ادامه داد:   همان تهدیدهایی که اسللتکبار به شکل های 
گوناگون در کشللورهای مسلللمان و خط مقاومت انجام 
می دهد، در ایران به شللکل تحریم بکار گرفته می شود و 
دلیل اصلی آن قرار گیری بشریت در پیچ تاریخی در پی 
بن بست لیبرال سرمایه داری غرب است.وی به وضعیت 
غرب اشاره و تصریح کرد: یک میلیون دوربین مدار بسته 
در انگلستان مردم را کنترل می کند و بطور متوسط روزانه 
32 عکس از آن ها گرفته می شود با وجود این ساالنه 300 
هزار خودرو در انگلستان سرقت می شود و یا میزان رسمی 
طالق در آمریکا 60 درصد بوده و 40 درصد از متولدین در 
آمریکا حرامزاده هستند. در گذشته پلیس بین الملل میزان 
جرایم ساالنه کشور ها را در سایت خود متتشر می کرد که 
چند سللال پیش آمار آمریکا بعنوان کشور اول را حذف و 

بعد کل آمار را حذف کردند.

محمد صادق الحسینی کارشللناس مسائل خارجی درباره 
تاخیر آمریکا در حمله به سللوریه گفت: یک دیپلماسللی 
سیاسللی، اسللالمی و مردمی از طرف ایران و ایستادگی و 
متانتی که آقای بشار اسد همراه با ارتشش در میدان نشان 
داد و سکوت گویای حزب اهلل در لبنان آنها را سردرگم کرده 
است. وی در ادامه افزود: آنها به دنبال بهانه ای هستند که 
از این مخمصه ای که خودشان برای خودشان درست کرده 
اند بیرون بیایند به همین دلیل دستور حمله به سوریه را از 
طرف اوباما برای فرار از این مشکل و ایجاد ابرویی برای دولت 
اوباما به کنگره ارجاع داده اند که به نظر می آید با نظر منفی 

کنگره نسبت به حمله مواجه خواهند شد. 
صادق الحسینی در ادامه خاطرنشان کرد: این اقدام مقدمه 
ای بللرای تقویت محور بیللن المللی به زعامت روسللیه در 
مذاکراتش با آمریکایی ها در  ژنو 2بوده است به این معنا که 
آنها به سمت گفتگو گام برخواهند داشت و از مسائلی که تا 
االن مشکل سللاز بوده فرار خواهند کرد. آنها به این مسئله 
پی خواهند برد که تنها راه حل این مشکل به وسیله راه حل 
سیاسی و گفتگو و نیز دادن سرنوشت سوریه به دست مردم 
سوریه است. آنها عمال اذعان خواهند کرد که راه حلی جز 
گفتگو و راه حل سیاسللی وجود ندارد، چراکه کلید طالیی 

فقط به دست تهران است.

سپاه بسیجدولت بین الملل

حسن روحانی حساب 
توییتر ندارد

 ایران گفت وگوی 
غیرمحترمانه رانمی پذیرد

حمله به پادگان اشرف مهمتر 
از عملیات مرصاد بود

کلید حل مشکالت سوریه 
در دست تهران است
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این جامعه جهانی  امریکایی 
کدامند ؟

»رویترز« نوشللت: »جان کللری« وزیر خارجلله آمریکا 
روز گذشللته در جلسلله کمیته روابللط خارجی مجلس 
نمایندگان درباره سللوریه، اعالم کرد حداقل ده کشللور 
تأکید کرده اند در اقدام نظامی آمریکا علیه سللوریه در 
واکنش بلله حمله ادعایی شللیمیایی نیروهللای دولتی 
سوریه به ریف دمشق، حضور داشته باشند. کری به نام 
این کشللورهای مشللارکت کننده و نحوه مشارکت آنها 
در جنگ احتمالی علیه سوریه اشللاره ای نکرد.  فرانسه 
و ترکیه دو کشللور نظامی برجسته اسللت که از »باراک 
اوباما« رئیس جمهللوری آمریکا درخصللوص حمله به 

سوریه حمایت می کنند.

توقف ارسال اس- ۳۰۰ روسیه 
به سوریه

والدیمیر پوتیللن، رئیس جمهور روسللیه در مصاحبه با 
شبکه یک تلویزیون روسللیه تاکید کرد، تحویل سامانه 
موشکی اس-300 به سللوریه متوقف شده است. پوتین 
اشاره ای به علت اصلی این مساله نکرده است. کشورهای 
غربی بارها اقدام روسیه برای عقد قرارداد با دولت بشار اسد 
در زمینه فروش سامانه دفاع موشکی اس-300 را محکوم 
کرده اند.روسیه نیز بارها تاکید کرده است که این قرارداد 
تکمیل خواهد شللد ولی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در مصاحبه با شللبکه یک تلویزیون روسیه تاکید 
کرد، تحویل سامانه موشکی اس-300 به سوریه متوقف 

شده است.

کمیته روابط خارجی سنا به 
اقدام نظامی »آری« گفت 

 از طرف دیگر خبرگزاری رویترز اعالم کرد که کمیته روابط 
خارجی سنا آمریکا روز چهارشنبه نیز پنلی را تشکیل داد 
تا در خصوص قطعنامه ای که مجوز حمله نظامی به سوریه 

را صادر می کرد، بحث و تبادل نظر کنند. 
 بر اساس این گزارش، در این جلسه، قطعنامه حمله نظامی 
به سللوریه در این کمیته به تصویب درآمللد و با این رأی  
مثبت، پنل کمیته روابط خارجی سنا راه را برای رأی گیری 
درباره این قطعنامه در کل سنا هموار کرد و احتماالً هفته 

آینده این قطعنامه در سنا به رأی  گذاشته می شود. 

اخبار بین الملل

مقام معظم رهبری تأکید کردند: نرمش و انعطاف هنرمندانه 
و قهرمانانه در همه عرصه های سیاسللی، مطلوب و مورد قبول 
است اما این مانور هنرمندانه نباید به معنای عبور از خط قرمزها 
و بازگشتن از راهبردهای اساسللی و توجه نکردن به آرمان ها 
باشد.به نقل از پایگاه اطالع رسللانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنلله ای رهبر معظم انقللالب پیش از ظهر 
)پنجشنبه(  گذشته در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، 
در سخنان مهمی، ضمن توصیه همه مسئوالن و تصمیم گیران 
و تصمیم سازان در سطوح مختلف نظام اسالمی به نگاه کالن 
و جامع در قبال مسائل کشور، منطقه و جهان و موضع گیری 
همراه با بصیرت و بینش و به دور از انفعال، تأکید کردند: همه 
مسللئوالن باید در تصمیم گیری هللا و موضع گیری های خود، 
حتماً سلله مؤلفه، »آرمانها و اهداف«، »راهبردهای عمومی و 
کلی«، و »واقعیات« را مد نظر داشته باشند و با رویکرد عاقالنه 
و خردمندانه و امیدوار به آینده، در جهت تقویت ساخت درونی 
نظام و حل مشکالت و ایستادگی بر اصول حرکت کنند.رهبر 
انقالب اسللالمی، نگاه جامع، کالن و هملله جانبه به حوادث و 
مسائل را بسیار ضروری دانستند و افزودند: یکی از این حوادث، 
شکل گیری نظام جمهوری اسالمی است که در کوران تندبادها 
و با تکیه بر اسالم و در دنیای در حال حرکت به سوی مادیگری، 

اتفاق افتاد که این رویداد بیشتر شبیه معجزه بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشللاره به معارضه ها و دشللمنی 

ها با نظام اسللالمی، از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
خاطرنشللان کردند: علت اصلی همه این دشمنی ها نیز اسالم 
است.ایشللان الزمه تحلیل صحیح از شللرایط کنونی منطقه و 
جهان و صف بندیهللای موجود در مقابل نظام اسللالمی را نیز 
داشتن نگاهی کالن و همه جانبه و منطبق بر واقعیات دانستند 
و تأکید کردند: با وجود آنکه منطقه غرب آسللیا، از سالها قبل 
مورد سلللطه و تاخت و تاِز اسللتکبار قرار گرفته، اما در چنین 
شرایطی، حادثه بزرگ بیداری اسالمی بوجود آمده که بر خالف 
خواسته استکبار است.رهبر انقالب اسالمی گفتند: این تصور 
که بیداری اسالمی از بین رفته، تصور غلطی است زیرا بیداری 
اسللالمی یک حادثه سیاسللی محض نبود که با آمدن برخی 
افراد یا رفتن آنهللا، از بین برود بلکه بیداری اسللالمی، حالت 
تََنّبه و خودباوری و تکیه بر اسللالم است که در جوامع اسالمی 

گسترش یافته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: آنچه که ما امروز 
در منطقه مشللاهده می کنیم، در واقع واکنش اسللتکبار و در 

رأس آن امریکا، به بیداری اسالمی است.
ایشان با اشاره به تالش جبهه استکبار برای حل مسائل منطقه 
براساس منافع خود تأکید کردند: حضور استکبار در این منطقه 
متجاوزانه، زورگویانه و زیاده خواهانه و بللا هدف از بین بردن 
هرگونه مقاومت در مقابِل این حضور است، اما جبهه استکبار 
نتوانسللته این مقاومت را از بین ببرد و از این پس هم نخواهد 

توانست.رهبر انقالب اسالمی هدف اصلی استکبار در منطقه را 
تسلط بر آن با محوریت رژیم صهیونیستی، دانستند و افزودند: 
در قضایای اخیر سللوریه هم که به بهانه سالح شیمیایی آغاز 
شده، هدف، همین است اما امریکاییها سعی می کنند با لفاظی 
و زبان بازی، اینگونه وانمود کنند که برای یک هدف انسانی وارد 
قضیه شده اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه آنچه 
برای سیاستمداران امریکایی مهم نیست، مسائل انسانی است، 
خاطرنشللان کردند: امریکاییها در حالی ادعای مسائل انسانی 
را می کنند که در سابقه آنها زندان های گوانتانامو و ابوغریب، 
سکوت در برابر استفاده صدام از سالح شللیمیایی در حلبچه 
و شللهرهای ایران، کشللتار مردم بیگناه افغانستان و پاکستان 
و عراق وجود دارد.ایشللان تأکید کردند: مسللئله انسللانیت، 
موضوعی نیست که کسللی در دنیا باور کند که امریکاییها به 

دنبال آن باشند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: ما معتقدیم آمریکایی ها در حال 
خطا و اشللتباه در سوریه هسللتند و بر همین اساس نیز ضربه 

وارده به خود را احساس و قطعاً ضرر خواهند کرد.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای تأکیللد کردند: نظللام جمهوری 
اسالمی ایران اکنون بعد از گذشت سللی سال از دشمنی ها و 
توطئه ها و شرایط فعلی منطقه نه تنها ضعیف تر نشده بلکه از 
لحاظ اقتدار و توسعه نفوذ و تواناییها بسیار قوی تر شده است.

ایشان بعد از بیان واقعیات شکل گیری نظام جمهوری اسالمی 
و اقتدار روزافزون آن با وجود همه دشمنی ها و صف بندیهای 
منطقه و جهان، گفتند: همه مسئوالن باید در تصمیم گیریها 
و موضع گیریهای خود سلله مؤلفلله بزرگ را مد نظر داشللته 
باشللند: 1- آرمانها و اهداف 2- راهبردهللای عمومی و کلی و 

3- واقعیات.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین آرمانها و اهداف تأکید کردند: 
آرمان جمهوری اسللالمی ایللران، »ایجاد تمدن اسللالمی« و 

جامعه ای پیشرفته از لحاظ مادی و معنوی است.
حضرت آیت اهلل خامنلله ای افزودند: راهبردهای رسللیدن به 
این آرمان نیز مشللخص اسللت. راهبردهایی همچون تکیه بر 
اسللالمیت، مالحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعامالت 
گوناگللون، راهبللرد تکیه به آراء مللردم، راهبللرد کار و تالش 
عمومی و راهبرد وحدت ملی.ایشللان نگاه صحیح به واقعیات، 
به عنوان مؤلفه سوم را بسللیار ضروری خواندند و خاطرنشان 
کردند: آرمانگرایی باید همراه با نگاه به واقعیات باشللد اما این 
نگاه به واقعیات نیز باید بصورت صحیح و همه جانبه و بدور از 

یکجانبه نگری باشد.

رهبر معظم انقالب دیدار با اعضای مجلس خبرگان:

مانور هنرمندانه نباید به معنای عبور از خطوط قرمز باشد



یادداشت

مدیریت شهر هوای تازه می خواهد
رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه گفت: پیام انتخاب امینی به عنوان رئیس 
شورای ش��هر اصفهان که در نتیجه اتحاد گروه های مختلف سیاسی 
بوجود آمد، ایجاد فضای تعادل و پرهیز از سیاسی کاری در مدیریت 
شهری است.امیر محمودزاده در پاسخ به پرسشی در خصوص اتحاد 
گروه های سیاسی مختلف در انتخاب رئیس شورای جدید، این اتحاد را 
مثبت ارزیابی کرده و اظهار داشت: شایسته ساالری در مدیریت شهرها 
و پرهیز از سیاس��ی کاری هوایی تازه در شهرمان خواهد دمید.رئیس 
پژوهشگاه شاخص پژوه با اشاره به ضرورت انتخاب شهردار فراجناحی 
در ش��هر اصفهان اظهار داش��ت: برای حرکت به ایده آل های شهری 
اصفهان، حضور شهرداری فراجناحی که بتواند با همه اعضای شورای 
شهر از هر طیف و گروه، ارتباط منطقی، علمی و فنی برقرار کند، الزم 
و ضروری است.وی در ادامه با اش��اره به تغییر و تحوالت در مدیریت 
شهری اصفهان گفت: این تغییر و تحوالت و بازخورد حاصل از آن در 
جامعه نشان داد که مردم منتظر تغییرات در مدیریت شهری هستند و 

شهر هوای تازه می خواهد.

  کاروانسرای سگزی به اجاره

 داده شد
سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه کوهپایه گفت: کاروانس��رای ش��هر 
س��گزی به صورت اجاره به یک س��رمایه گ��ذار واگذار شد.حس��ن 
رفیع��ی اظهار داش��ت: کاروانس��رای مربوط به دوره ش��اه عباس��ی 
 ش��هر س��گزی به صورت اج��اره به م��دت ۲۵ س��ال واگذار ش��د. 
وی تصریح کرد: این کاروانس��را با واگذاری به امیر روحانی به عنوان 
سرمایه گذار، به اقامتگاه سنتی، رستوران، چایخانه و امکانات تفریحی 
 ورزشی در چارچوب مقررات اداره کل میراث فرهنگی تبدیل می شود. 
سرپرس��ت اوق��اف و ام��ور خیری��ه کوهپای��ه ب��ا بی��ان اینک��ه 
اف��زود:  دارد،  ۴۰۰ س��اله  قدمت��ی  تاریخ��ی  بن��ای  ای��ن 
 قدم��ت ای��ن کاروانس��را ب��ه دوران صف��وی ب��ر می گ��ردد. 
وی ادامه داد: کاروانسرای سگزی به مساحت ۲ هزار و ۷۲۴ مترمربع در 

ابتدای جاده ترانزیت اصفهان- نائین واقع شده است. 

چهاردهمین دوره مسابقات ملی 
مهارت در کشور آغاز شد

معاون پژوهش و برنامه ریزی س��ازمان فنی و حرفه ای کش��ور گفت: 
چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت به طور همزمان در 31 استان 
کشور آغاز به کار کرد.یداهلل مهر علیزاده در حاشیه بازدید از برگزاری 
مس��ابقات ملی مهارت در فن��ی و حرفه ای اصفهان ش��اهد برگزاری 
چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت هس��تیم، اظهار کرد: هدف 
از برگزاری مس��ابقات ترویج فرهنگ مهارت آموزی و  کشف استعداد 
جوانان اس��ت و این فرصت س��الم و مطلوبی برای رقاب��ت جوانان و 
یادگیری است تا چالش اصلی کش��ور که نخبگان مهارت است را به 
دستگاه ها و صنعت متصل کند.وی با اشاره به اینکه از 31 استان کشور 
همزمان  به رقابت می پردازند، افزود: پنج هزار و 3۲ نفر در کشور به طور 

همزمان به رقابت کننده مهارتی می پردازند.

گشتی در اخبار 

وزارت کشور مدافع شهرداری 
خواهد بود

وزیر کشور/ عبدالرضا رحمانی فضلی  
درباره سهمی که قانون برای شهرداری ها تعیین می کند، یقینا 
وزارت کشور مدافع شهرداری خواهد بود و نسبت به تامین آن به تناسب 
تخصیصی که داده خواهد ش��د اقدام خواهد کرد. باید با هماهنگی، 
مشارکت و نظر خود شهرداری ها و کمک مجلس به دنبال درآمدهای 
پایدار برای شهرداری ها باشیم. البته از طرف دیگر باید تعداد نیروهای 
 ش��هرداری واقع بینان��ه و همچنین مش��ارکت ها را تقوی��ت کنیم. 
 ب��ه دلی��ل اینک��ه درآم��د ه��ای ش��هرداری ه��ا نس��بت ب��ه 

هزینه هایش��ان بس��یار پایین 
۷۰ درص��د  اس��ت ام��روز 
هاورشکس��ته  ش��هرداری 
هس��تند. یک��ی از دالی��ل آن 
افزای��ش قیم��ت هاس��ت. در 
س��ال های گذش��ته افزای��ش 
قیمت در ح��وزه های مختلف 
وجود داش��ته ام��ا درآمدها به 
تناسب آن افزایش نیافته است.
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چهره روز
 احیا سه موقوفه جدید در خوانسار 

سرپرست اوقاف و امور خیریه خوانسار گفت: پس از پیگیری های مداوم توسط این اداره، سه موقوفه 
جدید در شهرستان خوانسار شناسایی و احیا شد.حجت االسالم و المسلمین عباس نصیراالسالمی 

اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده، سه فقره موقوفه جدید در  این شهرستان  احیا شد.
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با پایان گرفتن برنامه اصفهان ۹۵بخ��ش اعظمي از نیازهاي 
شهر برطرف می شودسومین سال از چهارمین برنامه ۵ ساله 
شهر "اصفهان ۹۵" می گذرد، در این سال اجرای 1۰۰ طرح 
پیش بینی شده اس��ت که بخش��ی از این طرح ها نیز در این 
مدت ۵ ماهه به بهره برداری رس��یده اس��ت، به طور حتم در 
پایان برنامه اصفهان ۹۵ شاهد چهره متفاوتی از شهر خواهیم 
بود، این در حالی اس��ت که اکنون نیز هر مسافر و گردشگری 
که وارد شهر می شود بر تغییر چهره سریع شهر طی چند سال 

اخیر اذعان می کند.

در طي این برنامه براي تمامي مناطق شهرداري اصفهان پروژه 
هاي متفاوتي تعریف شده اما برخي از این پروژه ها به واسطه 
اهمیت ج��زو برنامه هاي ش��اخص قرار گرفته اند ت��ا با پایان 
گرفتن برنامه اصفهان ۹۵ و اتمام پ��روژه ها بخش اعظمي از 
نیازهاي ش��هر برطرف شود. بر اس��اس برنامه چشم انداز ۲۰ 
ساله تا کنون ۴ برنامه ۵ س��اله براي اصفهان تعیین شده که 
اصفهان ۸۵، اصفه��ان ۹۰ و اصفه��ان ۹۵ برنامه هاي تدوین 
شده تا به امروز هس��تند و در تمامي آن بر پایداري اقتصادي، 
اجتماعي و محیط زیس��ت ش��هر اصفهان تاکید شده است و 
تاکنون تعدادي از طرح هاي مشخص شده در برنامه اصفهان 
۹۵ به پایان رسیده و تعدادي دیگر وارد فاز اجرایي شده است. 
پروژه هاي قطار شهري، احیاي میدان امام علي)ع(، بدنه سازي 
شرق چهارباغ، شهربازي رویاها، سالن همایش هاي بین المللي، 
خطوط اتوبوس هاي تندرو، پایانه جنوب غرب اصفهان، رینگ 
حفاظتي شهر، تولید برق از پسماند هاي زباله، باغ خزندگان، 
توسعه باغ پرندگان و پارك وحش صفه، برگزاري روز اصفهان 
و جشنواره فیلم کودك و نوجوان، جشنواره خواهر خوانده ها، 
احداث تئاتر شهر، طرح تله س��یژ ناژوان، تجهیز تاکسي ها به 
تاکسیمتر و  ...در سومین سال اجرای برنامه اصفهان ۹۵ است. 

سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: شهرداری باید به تعهدات خود در خصوص 

تخریب برج جهان نما عمل کند.
محس��ن مصلحی اظهار داشت: در س��الهای اخیر این سازمان با 
همکاری شخص استاندار تالش زیادی را برای آگاه کردن مردم در 

خصوص حفظ میراث فرهنگی نموده است.
وی افزود:معتقدیم که میراث فرهنگی استان اصفهان از قابلیت 
باالیی در حوزه اشتغال، اقتصاد و افزایش سطح ارتباطات جهانی 

برای این استان برخوردار است.

 سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان با اشاره به پروژه ایران هراسی از طرف رسانه های 
جهان غرب گفت: ایران بر اس��اس مقتضیات فرهنگی خود نمی 
تواند از تمامی انواع درآمد های توریستی مثل کشورهای همسایه 
برخوردار ش��ود اما با این حال اعتقاد دارم امرگردشگری را باید با 
اولویت افزایش ارتباطات فرهنگی توسعه دهیم.مصلحی با اشاره 
به سابقه 3۰ ساله خصومت غرب با کشور ایران گفت: گردشگری 
با این رویکرد دی��دگاه جهانیان را به نس��بت این تبلیغات عوض 
نموده سایر مردم دنیا متوجه فضای آرام داخل کشورمان شده و 
در نتیجه بین رفتارهای مسلمانان تندرو و تروریست در خاورمیانه 
با مردم ایران تفاوت می گذارن��د.وی با بیان اینکه ذهنیت حدود 
۹۵ درصد گردشگران خارجی هنگام بازگشت آنان از اصفهان به 
کشورهایشان به نگرش��ی مثبت از اوضاع داخل ایران بدل شده 
اس��ت،یادآور ش��د: انعکاس گفته های گردش��گران خارجی در 
کشورهایشان از اصفهان به مراتب موثر تر از تبلیغات و بازاریابی 
سازمان میراث فرهنگی است.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در ادامه اظهار داشت: 
محور توسعه اس��تان اصفهان با توجه به ظرفیت های موجود بر 

اساس توسعه صنعت گردشگری حرکت کند.
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چهره شهر دگرگون می شود
مدیرکل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان:

شهرداری به تعهد خود در مورد تخریب جهان نما عمل کند

یکی از پاش��نه آش��یل 
ه��ای اساس��ی نظ��ام 
بهداشت و درمان کشور، 
محدود بودن خدمات انواع و اقسام بیمه های درمانی 
است.با وجود آن که بیمه های درمانی متنوعی در 
کش��ور وجود دارد و حتی برخی نهادها و سازمان 
ها نیز بیمه های اختصاص��ی دارند، اما این بیمه ها 
نتوانسته اند برای جبران هزینه های دارو و درمان 
بیماران، تاثیر بسزایی داشته باشند؛ به گونه ای که 
هم اکنون مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت، 
حدود ۷۰ درصد از هزینه های درمان بر دوش مردم 
اس��ت.حال آنکه در اهداف چش��م انداز توسعه ای 
کشور لزوم کاهش سهم مردم از پرداخت بیمه های 
درمانی وارتقا کمی وکیفی آن آمده وبرضرورت اجرا 
تاکید شده اس��ت.به بهانه اعالم برنامه 1۰۰روزه از 
سوی وزیر بهداشت,برای اجرا در این وزارتخانه به 

گزارشی ازاین موضوع می پردازیم. 
اکنون 16روز از ساکن شدن هاشمی درساختمان 

وزارت بهداشت می گذرد .
درت��ازه ترین اظه��ار نظروزی��ر بهداش��ت درباره 
هزینه ه��ای درم��ان گفت��ه ش��ده:در برخ��ی 
م��وارد هزینه های درم��ان کمرش��کن و باعث فقر 
خانواده هاست. هزینه های پرداختی از جیب مردم 
در زمینه سالمت تا چند س��ال گذشته حدود ۵3 
درصد بود، اما اکنون بیش از 6۵ درصد هزینه های 
سالمت از جیب مردم پرداخت می شود، این در حالی 
است که بر اس��اس قانون برنامه پنجم توسعه باید 
س��هم مردم در پرداخت هزینه های سالمت به زیر 
3۰ درصد کاهش یابد. در این سه سالی که از برنامه 
پنجم توسعه می گذرد، نه تنها این امر محقق نشده، 
بلکه سهم مردم در پرداخت این هزینه ها به صورت 

صعودی افزایش یافته است. 
اما شاخص »سهم مردم از هزینه سالمت« عبارت 

از چیست؟
 نس��بت میزان پرداخت مس��تقیم خانوار ها در امر 
س��المت هنگام دریافت خدمات به کل هزینه های 

بخش س��المت. درمق��ام مقایس��ه ای��ران دربین 
کش��ورهای جهان رتبه 11۸ را دارد. سهم مردم از 
هزینه های س��المت همواره عدد باالیی را تشکیل 
داده اس��ت و دولت ها کمتر به ای��ن موضوع توجه 

کرده اند.
از نظ��ر وزی��ر بهداش��ت  راه��کاری ک��ه در کوتاه 
مدت می تواند به کاهش س��هم مردم در پرداخت 
هزینه های سالمت کمک کند آن است که کل نظام 
و دولت در کنار بحث امنیت به مبحث سالمت نیز 
بها دهند اکنون در بس��یاری از کش��ورهای اطراف 
سهم سالمت از تولید ناخالص ملی به حدود ۵۰۰ 
دالر می رسد، این در حالی اس��ت که این سهم در 
ایران کمت��ر از پنج دالر اس��ت که تا این قس��مت 
حل نشود به نظر می رسد مشکالت همچنان باقی 

خواهد ماند. 
نکته دیگر مش��کل بودجه و تخصیص اعتبار است 
.اعتبار در نظر گرفته ش��ده برای وزارت بهداشت از 
درآمد ناش��ی از هدفمندی یارانه ها، در اختیار این 

وزارتخانه قرار نگر فت است تا این وزارتخانه بتواند 
به هدف کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های 

سالمت نزدیک شود. 
نبود تجمیع بیمه ها ولزوم فراهم آوردن 

بیمه ای فراگیر
تیتر باال نکته ای اس��ت که احتماال هم��ه ما با این 
مسعله در مراکز درمانی مواجه شده ایم  زیرا فعالن   
بیمه ها پراکنده اند و الزم اس��ت بیمه ای فراگیر که 
اغلب خدمات تامین س��المت را پوشش می دهد، 
برای مردم فراهم ش��ود. به گفته هاشمی این بیمه 
فراگیر باید عمق مناس��بی برای آحاد مردم داشته 
باش��د و هیچ تفاوتی برای پوشش س��اکنان شهر و 

روستا وجود نداشته باشد. 
ب�ازار درم�ان همچن�ان چش�م انتظار 

دفترچه های یکسان 
نکته دیگر اینکه دفترچه های درمانی یکس��ان که 
قرار است در اختیار تمامی جمعیت ایران قرار بگیرد 

هنوز، آماده نشده است.
یکی از صاحب��ان دفترچ��ه تأمی��ن اجتماعی در 
واکنش به خبر یکسان ش��دن دفترچه های درمان 
گفت:در ای��ن صورت در حق بیمه ش��دگان تأمین 
اجتماعی اجحاف می ش��ود، م��ا االن می توانیم به 
بیمارس��تان های تأمین اجتماعی بروی��م و بدون 
اینکه پول بپردازیم، کاره��ای درمانی مان را انجام 
بدهیم، اگر قرار باشد همه دفترچه ها مثل هم بشود، 
 آنوقت تکلیف ما چه می ش��ود؟ درمان رایگانمان از 

بین می رود؟
او معتقد اس��ت که درمان رایگان یک��ی از حقوق 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی است و نگرانی اش از 
این است که اگر قرار باشد دفترچه تأمین اجتماعی 
نداشته باشند، پس حتما نمی توانند از درمان رایگان 
در بیمارستان های تأمین اجتماعی استفاده کنند و 
به همین دلیل با از دست دادن دفترچه اش مخالفت 
ج��دی دارد.بیمه ش��دگان بانک ها ،  ش��رکت نفت 
وپتروشیمی و شرکت های فوالد نیز حاضر نیستند 
که دفترچه های درمانشان را با دفترچه  ای که میان 
همه  مردم توزیع شده است عوض کنند، آنها ترس 
این را دارند ک��ه تمامی خدمات درمانی ش��ان را از 
دس��ت بدهند و برای انجام کارهای درمانی خود و 
خانواده شان از حمایت س��ازمان  محل خدماتشان 
بهره مند نشوند.زنی ۴۰ساله که دفترچه درمان یکی 
از شرکت های تابع وزارت نفت را دارد و پیش از این 
با استفاده از امکاناتی که بخش درمانی سازمانش در 
اختیارش قرارداده در یکی از بیمارستان های درجه 
یک تهران جراحی قلب انج��ام داده، می گوید:چرا 

من باید دفترچه ام را از دس��ت بدهم؟به هر حال با 
امکانات خوبی که در اختی��ار دارم ،  در حال حاضر 
برای مشکالت احتمالی و بیماری هایی که ممکن 
اس��ت برای خودم و خان��واده ام پی��ش بیاید هیچ 
نگرانی ای ندارم، خب در این شرایط چرا باید راضی 

باشم که دفترچه  درمانی  ام را از دست بدهم؟
برای این پرسش ها هنوز پاسخی نیست،  همانطور 
که از دفترچه های یکس��ان هم خبری نیست اما به 
هر حال نگرانی مردم را می توان یکی از عوامل مؤثر بر 
تأخیر اجرای طرح توزیع دفترچه های یکسان میان 
آنها دانست. خبر توزیع دفترچه های یکسان تا کنون 
چندبار اعالم ش��ده اما هنوز از توزیع دفترچه های 

جدید بیمه درمان خبری نیست.
درب�اره بیمه ه�ای تکمیلی نی�ز به نظر 

وزیربهداشت:
دس��تگاه های مختلف، بیمه های خاصی را تعریف 
کرده اند. این امر یا نباید باشد یا باید برای همه باشد. 
دفترچه های بیمه اکنون ارزش چندانی ندارند، الزم 
است بیمه فراگیری تعریف شود که ارزش آن حداقل 
سه تا چهار برابر بیمه های فعلی باشد. وی تاکید می 
کند بیمارستان ها باید از گردش اقتصادی مطلوبی 
برخوردار باشند. با تعرفه های کنونی و پوشش های 
بیمه ای، اصرار به ادامه وضع موجود، نهایتا به تقویت 
بخش خصوصی خواهد انجامید، این در حالیس��ت 
که باید برای بخش خصوصی رقیب درست کنیم. 
تقویت بیمارستان ها در بخش دولتی نیازمند عزم 
جدی دولت است. مطمئنم رییس جمهور و دولت 
همراه��ی الزم را در ای��ن زمینه خواهند داش��ت. 
ش��اید این موضوع مهمترین ماموریتی باش��د که 
این روزها بر عهده ماس��ت. امیدوارم سربلند از آن 
بیرون آییم. افزایش تعرفه های پزش��کی به معنی 
افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه های سالمت 
نیست*نظرهاشمی براین است که قطعا تعرفه های 
پزشکی باید افزایش یابد و افزایش تعرفه ها به معنای 
افزودن بر هزینه های مردم نیس��ت ای��ن تعرفه ها 
زمانی باید افزایش یابد که نظام بیمه سالمت اصالح 

شده باشد.
در یکه جمع بندی لزوم همکاری متولیان درمان و 
اجرای عملی برنامه توسعه ای بیمه سالمت متناسب 
با افق چش��م انداز1۴۰۴کش��ور و ضرورت کاستن 
هرچه س��ریعتر بار س��نگین هزینه های درمان از 
دوش مردم که از آمال بیماری دیگر دغدغه هزینه 
نباشد وعده ایست از سوی دولت که از سالها پیش 
مردم منتظر تحقق اش هس��تند.تا در حوزه درمان 

احساس امنیت کنند. 

به بهانه اعالم برنامه 100روزه از سوی وزیر بهداشت  

بازار درمان همچنان چشم انتظار دفترچه های یکسان 
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چهره روزیادداشت

 فعالیت 10 تعاونی دانش بنیان 
در استان

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: در طی دو سال گذشته، تعداد 538 تعاونی در استان اصفهان 

تشکیل شده است که بیشترین آن ها در زمینه خدماتی بوده است.
علیرضا تیغ ساز ، بیان داشت: از ش��هریورماه سال ۹۰ تا شهریورماه 
س��ال ۹۲ و پس از ادغام دو وزارتخانه تعاون و کار با یکدیگر، تعداد 

538 تعاونی در سطح استان اصفهان تشکیل شده است.
وی اضاف��ه ک��رد: در ۶ ماه��ه نخس��ت س��ال ۹۲ ه��م تع��داد 
 ۱۲3 تعاون��ی در س��طح اس��تان اصفه��ان ایج��اد ش��ده اس��ت. 
معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: از این تعداد، ۱۹3 تعاونی در بخش خدماتی، ۱۴8 تعاونی در 
 بخش صنعت و ۱۰۰ تعاونی هم در بخش کش��اورزی فعال هستند. 
وی اف��زود: ۱۰ تع��اون دان��ش بنی��ان ه��م ب��ا عضوی��ت ف��ارغ 
التحصی��ان دانش��گاه ه��ا، مخترع��ان و مبتک��ران، برگزی��دگان 
المپیاده��ای داخل��ی و خارج��ی، برگزی��دگان جش��نواره ه��ای 
 خوارزمی و ش��یخ بهایی و اس��تعدادهای برتر ایجاد ش��ده اس��ت. 
تیغ ساز یادآور شد: این ش��رکت های تعاونی دانش بنیان در زمینه 
های تولید مینی تیوبر سیب زمینی، بیوایمپلنت آلوگرافت، گیاهان 
دارویی و محصوالت کش��اورزی به صورت انبوه، بلوک های س��بک 
 نانو سلولزی، تولید گیاهان دارویی و غذایی ارگانیک فعالیت دارند. 

کاهش ۸00 تنی تولید گردو در اصفهان
مدیر امور باغبانی جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: به دلیل 
سرمازدگی در فصل سرما و گرمازدگی شدید در ابتدای سال، تولید 

محصول گردو در استان اصفهان 8۰۰ تن کاهش داشته است.
 احمدرضا رئیس زاده با اشاره به اینکه هم اکنون تولید گردو در استان 
در سطح ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار کشت می شود، یادآور شد: از این میزان 
5 هزار و 8۰۰ هکتار س��طح بارور و بقیه نهال اس��ت که پیش بینی 
 می ش��ود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تن گردو در س��ال جاری برداش��ت شود. 
وی همچنین با بیان اینکه محصول بادام در س��طح ۱۱ هزار و ۶۰۰ 
هکتار در استان اصفهان کشت می شود که از این میزان 8 هزار و ۷۰۰ 
هکتار بارور و ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار نهال است، تاکید کرد: پیش بینی 
 می ش��ود 8 هزار و 5۰۰ تن محصول در س��ال جاری برداشت شود. 
مدی��ر ام��ور باغبان��ی جه��اد کش��اورزی اس��تان اصفه��ان 
بی��ان داش��ت: نجف آب��اد، تی��ران و ک��رون، چ��ادگان و 
لنج��ان از جمل��ه شهرس��تان های عم��ده در تولی��د ای��ن 
 محص��ول اس��ت و اصفه��ان رتب��ه چه��ارم را در کش��ور دارد. 
وی با تاکید بر اینکه امس��ال تولید بادام افزایش یافته است، تصریح 
کرد: تولید بادام در استان نسبت به س��ال گذشته ۶5۰ تن افزایش 

داشته که در ارقام مامایی، منقی و ربیع کشت می شود.

نرخ های جدید  خرید تضمینی به 
زودی اعالم می شود

: وزیر جهاد کش��اورزی از تعیین قیمت  خریده��ای تضمینی و حل 
مشکل واردات کودهای شیمیایی در آینده نزدیک خبر داد.

، محمود حجتی با تش��ریح اقدامات این وزارتخانه در زمینه برطرف 
کردن مشکات کود کش��اورزی، اظهار داش��ت:  با همکاری دولت 
و بانک مرک��زی مش��کات واردات کودهای کش��اورزی ب��ه ویژه 
 کود فس��فات وارد فاز عملیاتی ش��ده و به زودی برطرف می ش��ود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه قیم��ت خریده��ای تضمین��ی بای��د 
ت��ا پای��ان ش��هریور در دول��ت تصوی��ب ش��ود، تاکی��د ک��رد: با 
ارس��ال نام��ه ای ب��ه دول��ت پیگی��ر هس��تیم ت��ا قیمت ه��ا ه��ر 
 چ��ه س��ریع تر در دول��ت نهای��ی ش��ود و آن را اع��ام کنی��م. 
وزیر جهاد کش��اورزی خاطر نش��ان کرد: با تدابیر دولت امیدواریم 
 کود فس��فات با کم��ی تاخیر به کش��ت پاییزه کش��اورزان برس��د. 
وی با اش��اره به توقف توزیع کود اوره، بیان داشت: این مشکل نیز با 
همکاری پتروشیمی ها و همکارانم در وزارت جهاد کشاورزی در حال 
برطرف شدن اس��ت که امید اس��ت بتوانیم این نوع کود را با قیمت 

مصوبی که دولت اعام کرده در اختیار کشاورزان قرار دهیم. 

ظرفیت سرمایه گذاری در استان 
اصفهان فراهم است

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با بیان اینکه تمام 
ظرفیت های سرمایه گذاری در این استان فراهم است، بر روان سازی 

دستگاه های اجرایی در این راستا تاکید کرد.
نی��ان در جلس��ه س��تاد س��رمایه گ��ذاری،  علیرض��ا همدا
اظه��ار داش��ت: ب��رون س��پاری فعالی��ت ه��ای اقتص��ادی 
اس��ت.  لزام��ی  ا خصوص��ی  بخ��ش  ب��ه  خدمات��ی   و 

اخبار کوتاه

4
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران شد

با حکم علی طیب نیا وزی��ر امور اقتصادی و دارایی، مس��عود کرباس��یان رئی��س کل گمرک جمهوری 
 اسامی ایران شد. مسعود کرباس��یان در دولت خاتمی برای مدت چند سال رئیس کل گمرک ایران نیز 

بوده است.
دولت برای حمایت از تولید ملی 

الیحه ارائه می دهد
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی /

حمیدرضا فوالدگر

ترجیح ما این اس��ت که حمایت از تولید ملی به دلی��ل رفع بار مالی آن 
در قالب الیحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود البته این در شرایطی 
است که مفاد الیحه دولت با طرح مجلس هم سو باشد. البته الیحه دولت 
قطعا نسبت به طرح مجلس برای حمایت از تولید ملی تغییراتی خواهد 
داشت اما در صورتی که محتوای کلی الیحه دولت با طرح مجلس همسو 
باشد ترجیح ما در مجلس این 
است که حمایت از تولید ملی 
در قالب الیحه ارائه ش��ود. در 
این راس��تا ب��ا وزاری اقتصاد، 
صنعت  و نهاوندی��ان رئیس 
دفتر رئییس جمهور مذاکراتی 
داش��ته ایم که ب��ا ارائه الیحه 
حمایت از تولی��د ملی موافق 

هستند
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شاخص بهای کاالها
 و خدمات مصرفی

تولید 45 تن گوشت 
بلدرچین در تیران  

بانک مرکزی در گزارش شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
 ش��هری ایران، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به م��رداد ۹۲ را 3۹ درصد اعام
  کرد. ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران

 اعام شد. 
خاصه نتایج بدست آمده از ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 

مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱3۹۰ به شرح ذیل است:
- شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درمرداد 
ماه ۱3۹۲ به عدد ۱۷3.۷واحد رسید که نس��بت به ماه قبل ۱.۲ درصد 

افزایش یافت.
- شاخص مذکور در مرداد ماه ۱3۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 

۴3.۱ درصد افزایش داشته است .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: با تولید ساالنه بیش از ۴5 
تن گوشت بلدرچین تیران و کرون جز چهار شهرستان برترتولید کننده بلدر 

چین در استان اصفهان است.
 به��رام کریمی در گفتگ��و با مهر ب��ا بیان اینک��ه مرزعه تولی��د بلدرچین در 
 شهرس��تان تیران و کرون احداث و افتتاح ش��ده اس��ت، اظهار داشت: برای

  احداث این مرزعه چهار میلیارد ریال هزینه ش��ده که ی��ک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون ریال آن از تسهیات بانکی است.

 وی افزود: در این مرزعه کلیه مراحل جوجه کش��ی، پرورش، تولید گوشت،
  تخم بلدرچین کش��تار و بس��ته بندی صورت می گیرد ک��ه دارای ظرفیت
س��ال در  بلدرچی��ن  گوش��ت  ت��ن   ۴5 از  بی��ش  تولی��د    

 است.

نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه کشاورزی محور استقال 
کشور اس��ت خواس��تار تخصیص اعتبارات ویژه برای بخش 
کشاورزی ش��دند.هدایت اهلل میرمراد زهی دبیر کمیسیون 
کش��اورزی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص 
حضور وزیر کش��اورزی در  کمیسیون کش��اورزی مجلس 
شورای اس��امی اظهار داشت: ایشان با تش��ریح برنامه های 
خود، تس��هیل در کش��ت فعلی و فراهم کردن ب��ذر و کود و 
ماشین آالت برای کشت پاییزه سال جاری را جزو اولویت ها 
برشمرد.وی ادامه داد: مهندس حجتی از عدم بیمه مناسب 
کش��اورزان اظهار نگرانی کرده این درحالی است که صندوق 
بیمه کشاورزی بیش از هزار میلیارد تومان به بانک کشاورزی 
بدهکار اس��ت و نیاز اس��ت که با راهکاری مناسب خسارات 
کشاورزان جبران شود.دبیر کمیسیون کشاورزی خاطر نشان 
کرد: نهاده های کش��اورزی که مکمل کش��ت است در سال 
گذش��ته برخی از این نهاده ها همچون کود فسفات و ازت به 
موقع به دست کشاورزان نرسیده است و باعث بروز مشکات 
فراوانی شده اس��ت، همچنین در بخش تجهیزات و ماشین 
آالت کشاورزی هم با بحران روبرو هستیم که تمام این سخنان 
از سوی مهندس حجتی در کمیسیون عنوان شد. به گفته میر 
مرادزهی، حجتی دغدغه بعدی خود را استفاده بهینه از آب و 

حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور عنوان کرده است.

رییس اتحادیه خش��کبار از ع��دم تمایل عراق��ی ها به 
خشکبار ایرانی خبر داد.

مصطفی احمدی رییس اتحادیه خشکبار، با بیان اینکه 
هم اکنون تقاضای خرید خشکبار به شدت کاهش یافته 
اس��ت، اظهار داش��ت: هر چند در فصل تابستان میزان 
تقاضای خشکبار از سوی مردم کاسته می شود و برخی 
از کسبه در صنف ما ترجیح می دهند ۶ ماه ابتدایی سال 
را به ش��غل دیگری بپردازند، اما امسال تابستان کاهش 
تقاضای خشکبار از سوی مردم چشمگیرتر بود  و  بازار 

خشکبار رونقی نداشت.
وی افزود:  حوزه صادرات خشکبار نیز از ابتدای امسال 
با س��یر نزولی مواجه شد،  کشورهای عربی به خصوص 
عراقی ها استقبالی از خشکبار ما نکردند و حتی برای عید 
فطر هم رغبتی برای خرید نداش��تند و نس��بت به سال 

گذشته تقاضای خریدشان به یک سوم تقلیل یافت.
احمدی خاطر نش��ان ک��رد: البته با توجه به ش��رایطی 
که در کش��ورهای عربی بوجود آمد و عدم امنیت آنها و 
تغییر و تحوالت سیاسی که در کشور ما حاصل شد این 
مسئله قابل پیش بینی شود و  به نظر می رسد مشتریان 
خارجی ایران نیز همانن��د ما در انتظار ثب��ات ارزی در 

کشور هستند.

بان��ک مه��ر اقتصاد  ب��رای اس��تقرار بانکداری اس��امی 
درارائه  الگوهای عمل��ی و راهبردی بانک��داری بدون ربا ، 

پیشرو است.
هفت��ه دوم ش��هریور م��اه ب��ه ن��ام هفت��ه بانک��داری 
اسامی  نامگذاری شده است. بانک مهر اقتصاد که همواره 
در راستای تحقق بانکداری اسامی طایه دار سیستم بانکی 
کشور بوده با توجه به تجربیات سنوات گذشته خود در این 
حوزه، امسال با تشکیل ستاد ویژه هفته بانکداری اسامی، 
اقدام به انجام فعالیتهای ویژه و ارزشمندی نموده است که 
می توان به اعام تدوین س��ند راهبردی بانکداری اسامی، 
ارایه الگوی عملی اس��تقرار قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، 
آموزش قواعد فقهی،  نظارت شرعی و اطاع رسانی و ترویج 

بانکداری اسامی را  اشاره کرد.
طالبی جانش��ین مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان اصفهان 
در رابطه با  ضرورت بانکداری اس��امی و برنامه های ویژه 
این بانک در هفته بانکداری اسامی با خبرنگار ما گفتگویی 
داش��ته که در زیر می خوانیم. به اعتقاد مدیران این بانک، 
اجرای صحیح برنامه های طراحی شده، بستر ساز استقرار 
بانکداری اسامی به عنوان کلیدی ترین عنصر تاثیرگذار در 
تحقق منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص 

اقتصاد مقاومتی  و خلق حماسه  اقتصادی خواهد شد.

زنگنه گفت: اص��اح قرارداده��ای نفتی به منظ��ور ایجاد 
جذابیت برای شرکت های نفتی داخلی و خارجی است.

وزیر نفت در حاشیه جلس��ه هیات دولت اظهار کرد: اصاح 
قراردادهای نفتی به منظور ایجاد جذابیت س��رمایه گذاری 

برای شرکت های نفتی داخلی و خارجی است.
وزیر نفت پیش از اخذ رای اعتم��اد از نمایندگان مجلس به 
ایسنا گفته بود: در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس در اولین 
روزهای حضورم در صنعت نفت با کمک همه مجموعه نفت، 
مطالعه برای تغییر و اصاح س��اختار ق��رار دادهای نفتی با 
اس��تفاده از نخبگان و کارشناس��ان داخلی و خارجی را در 

دستور کار قرار خواهم داد.
زنگنه گفت��ه بود: بای��د ای��ن قراردادها جاذب��ه کافی برای 
پیمانکاران و ش��رکت ملی نفت داش��ته باشد؛ اس��تفاده از 
قراردادهای نفتی اصاح شده برای ایران که میدانهای با عمر 

باال دارد ضروری است.
وی در مورد اجرای پروژه های جدید در صنعت نفت گفت: 
بخش��ی از این پروژه ها در میدان های اصلی ایران که عمر 
باالیی دارند با تمرکز بر افزای��ش ضریب بازیافت نفت و گاز 
اجرا خواهد ش��د و تصمیم دارم با اصاح قرار دادهای نفتی 
بیش از ۱۰ پروژه از این دس��ت را در اولویت کاری خود قرار 

دهم.

اتحادیه بانککشاورزی  نفت

نگرانی وزیر جهادکشاورزی 
از وضعیت کشاورزان

عراقی ها دیگر تمایلی به 
خرید خشكبار ایران ندارند

عزم جدی بانک مهر اقتصاد 
برای خلق حماسه اقتصادی

 اصالح قراردادهای
 نفتی
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ساخت 3 هزار مترمكعب 
مخزن ذخیره آب

به گزارش معاونت مهندسی و توس��عه در پنج ماهه اول 
سال ۹۲ در شهرهای خوانسار ، شهرضا ، ویاشهر نجف 
آباد ، فوالدشهر ، فریدن ، چادگان ، طالخونچه ، گلشهر 
گلپایگان ، خمینی شهر ، کمه س��میرم ، بادرود ، حسن 
آباد مبارکه ، تودش��ک ، نجف آباد و زواره 3 هزار و ۱۹۶ 
مترمکعب مخزن ذخیره ساخت آن آغاز گردیده است که 
هزینه اجرای این پروژه تاکنون بالغ بر ۴۹ میلیارد و ۹3۱ 

میلیون ریال می باشد.

واریز یارانه نفتی به حساب مردم
بیژن نامدار زنگنه با اش��اره به جلس��ات مشترک وزارت 
نفت و هیات دولت ب��رای تامین یارانه نقدی ش��هریور 
ماه، گف��ت: روز گذش��ته مذاکراتی برای تامی��ن یارانه 
نقدی ش��هریور م��اه انج��ام و مق��رر ش��د وزارت نفت 
 زودتر از موع��د مقرر س��هم ماهان��ه خود را ب��ه خزانه

 واریز کند.
 وزیر نفت با اعام اینکه وزارت نفت نقش تعیین کننده 
ای در تامی��ن یارانه نق��دی ماهانه مردم ایف��ا می کند، 
تصریح ک��رد: از این رو به طور متوس��ط ماهانه س��هم 
وزارت نفت در تامین یارانه نقدی حدود ۲5۰۰ میلیارد 
تومان اس��ت. این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری 
اینکه ب��رای تامین یارانه نقدی ش��هریور ماه مش��کلی 
وجود ن��دارد، تاکید ک��رد: وزارت نفت هم ت��ا چند روز 
 آینده سهم خود را به حس��اب دولت واریز خواهد کرد.

این مق��ام مس��ئول با اش��اره به ص��ادرات نف��ت ایران 
با قیمت نزدی��ک ب��ه ۱۰۰ دالر بیان کرد: بای��د بدانیم 
قیم��ت ب��االی نف��ت در کوتاه م��دت برای سیاس��یون 
کش��ور جذاب اس��ت، اما در بلن��د مدت باع��ث تهدید 
 می ش��ود، چرا ک��ه رقبای م��ا ب��ا قیمت های ب��اال وارد

 می شوند.

جابجایی بیش از 200 میلیارد 
دالر منابع ارزی

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان این که در بانک مرکزی 
جریان حیات را مثل آب روان برای مقابله با تحریم ها پیدا 
کردیم، گفت:  در دوره تحریم ها بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر 

از منابع ارزی کشور جابجا شد. 

خبر ویژه

محمود بهمنی ب��ا انتق��اد از انتخاب رئی��س کل بانک 
مرک��زی توس��ط رئیس جمهور در پاس��خ ب��ه ایرادات 
وارده ب��ه عدم اس��تقال ای��ن بانک گفت: اگ��ر رئیس 
 فدرال رزرو را ه��م بیاورید همین آش و همین کاس��ه 

خواهد بود.
محمود بهمنی در میزگرد بانکداری اسامی با موضوع 
سیاس��ت های پولی و مال��ی ضرورت هماهنگ��ی و آثار 
آن بر اقتصاد کش��ور که در حاشیه بیس��ت و چهارمین 
همای��ش بانکداری اس��امی ب��ا حضور رؤس��ای فعلی 
و پیش��ین بانک مرکزی برگزار ش��ده اس��ت ب��ه ایراد 
س��خنانی در دفاع از عملک��رد خود در بان��ک مرکزی 
طی 5 س��ال گذش��ته پرداخت و اظهار داش��ت: خدا را 
ش��اکرم که توفیق داد بن��ده قطار را ب��ه خوبی هدایت 
 کنم البت��ه از نظ��ر خ��ودم و در ایس��تگاه آخ��ر پیاده 
. م  ش��و

 من شاگرد تمام این بزرگوارانم )روسای فعلی و پیشین 
بانک مرکزی(وی درباره انتقادات وارده به استقال بانک 
مرکزی اینطور توضیح داد که اس��تقال بانک مرکزی 
با تعویض مدیران حل نمی ش��ود بلکه باید در قوانین و 
مقررات تغییراتی اعمال ش��ود؛ حتی اگر رئیس فدرال 
رزرو را بیاورند و در بان��ک مرکزی بگذارند همین آش و 

همین کاسه خواهد بود.

رئیس کل س��ابق بانک مرکزی ادم��ه داد: اینکه رئیس 
بانک مرکزی را رئیس جمهور انتخاب می کند استقال 
رئیس کل بان��ک مرک��زی را از بین می برد چ��را که با 
ارس��ال یک پیام از طریق یک تاکس��ی یا یک فکس به 
 راحت��ی می توانند رئی��س کل بانک مرک��زی را تغییر

 دهند.
بهمنی با انتقاد از بخش��ی بودن ش��ورای پول و اعتبار 
تصریح کرد: اینکه اکثریت شورای پول و اعتبار اعضای 
هیئت دولت هس��تند ب��ه خودی خود اس��تقال بانک 
مرکزی و این شورا را زیر سوال می برد؛ گاهی در جلسات 
شورای پول و اعتبار ش��اهد بودیم که در فقط یک نفر و 
در بسیاری مقاطع فقط دس��ت دو نفر باال می رفت. این 

استقال نیست.
بهمنی ضم��ن تاکید ب��ر اینکه باید اصاح س��اختاری 
در باالتری��ن رکن بان��ک مرکزی یعنی ش��ورای پول و 
اعتبار انجام ش��ود و بعد در انتخاب رئیس کل این بانک 
تجدیدنظر ص��ورت گیرد اف��زود: اول اتومبی��ل را باید 
 تجهیز کنند و بعد با آن به مسافرت چند صد کیلومتری

 بروند.
وی گفت: یک زمانی آقای قاس��می، آقای عادلی، آقای 
مظاهری و یا حتی بنده در بانک مرکزی به نحوی عمل 
کردیم که شرایط روز می طلبید؛ اقتصاد یک علم انسانی 

است بر همین اساس با انسان های زنده سر و کار دارند و 
با علم فیزیک و شیمی متفاوت است.

بهمنی با اشاره به اینکه در اقتصاد باید بر اساس شرایط 
و ضوابط تصمیم گی��ری صورت گیرد اف��زود: اگر آقای 
کنز هم بیاید نمی تواند االن کاری کند؛ به عنوان نمونه 
امروز تصویب می کنند که ارز ۱۲۲۶ به کاالی اساس��ی 
پرداخت ش��ود ولی همان روز قان��ون بودج��ه را با ارز 
۲۴۷۰ توم��ان تصویب می کنند ولی ب��از هم می گویند 
ارز ۱۲۲۶ ب��ه کاالی اساس��ی پرداخت کنی��د.وی در 
همین ارتباط با کنایه ب��ر اینکه بچه ۴۰ س��الش تمام 

ش��د ولی هنوز از شیرش 
نمی گیرن��د اف��زود: وقتی 
با کس��ری بودجه مواجهه 
شده ایم چطور می خواهند 
با پرداخت ۱۲۲۶ که خود 
به کسری بودجه می افزاید 
 اقتص��اد را سروس��امان

 دهند.بهمنی ضمن تاکید 
ب��ر اینک��ه نقدینه خواهی 
جامع��ه صددرصد افزایش 
یافته اس��ت تصری��ح کرد: 
نمی ت��وان نقدینه خواهی 
جامع��ه را کن��ار افزایش 
نقدینگی نادیده گرفت. اگر 
تورم را بتوان در بلند مدت 
مهار کرد باید این کار انجام 

شود تا اینکه خروج از رکود در دستور کار قرار گیرد.
*خاطره بهمنی از اعتراضات به سیس��تم بانکی/ گفتم 
آق��ای احمدی نژاد ش��ما پ��در ماییدرئیس کل س��ابق 
بانک مرکزی در ادامه به انتقادات وارد شده به سیستم 
بانکی طی س��الهای اخیر در ش��هر قم اش��اره و تصریح 
کرد: سیس��تم بانک��ی جای تخریب نیس��ت چ��را که 
تخریب این سیس��تم خطر بزرگی برای اقتصاد اس��ت. 
آن زمان انتق��ادات به سیس��تم بانکی در ق��م افزایش 
یافته بود و آقای مظاه��ری می خواس��تند بروند و این 
 مش��کل را حل کنند ول��ی من گفتم اج��ازه بدهید من

 بروم. 
کسی می تواند بگوید صلح امام حسن ارزش کمتری از 

جنگ امام حسین دارد؟

بهمنی با انتقاد از عدم استقالل بانک مرکزی:

رئیس فدرال رزرو هم بیاید همین آش و همین کاسه است
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باید اصالح
 ساختاری 
در باالترین

 رکن بانک مرکزی 
یعنی شورای پول

 و اعتبار انجام شود 
و بعد در انتخاب 

رئیس کل این بانک 
تجدیدنظر صورت 

گیرد



اعالن

هفت

شکایت خانه سینما از جواد شمقدری 
مصطفی افضلی فرد گفت: کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در حال بررسی 
موضوع شکایت مسئوالن خانه سینما از جواد شمقدری به عنوان مسئول سازمان 

سینمایی کشور در دولت دهم است که گزارش آن را به زودی آماده خواهد کرد.
5

سرزمین نوچ در شهر کتاب
"سرزمین نوچ" به نویسندگي کیوان 
ارزاقي با حضور ایشان در شهر کتاب 
اصفهان نقد مي ش��ود.اّولین کتاب 
»کیوان ارزاقی« ، »س��رزمین نوچ« 
که توسط نشر افق عرضه شده، نامزد 
جایزه ی کتاب فصل شد. این کتاب 
که در سال 90 منتشر و در سال91 
در 296 صفحه به چاپ دوم رسید ، 
ماجرای زوج جوانی به نام آرش و صنم اس��ت که به آمریکا مهاجرت 
می کنند و زندگی شان دست خوش فراز و نشیب های بسیاری می شود 
.کیوان ارزاقي در "سرزمین نوچ" ، زندگي ایرانیان ساکن لس آنجلس 

را به شکلي واقعي و زنده ترسیم کرده است.
کارگاه نقد داس��تان ای��ن هفته با حض��ور کیوان ارزاقي و س��یاوش 
گلشیري ، یکشنبه 17 شهریور ماه ساعت 17 در شهر کتاب اصفهان 

واقع در چهارباغ عباسي کوچه سپاهان برگزار مي شود.

قهرمان کوچک در اشعار کودکانه
»قهرمان کوچک« عنوان مجموعه 
ش��عر کودکانه حوزه دفاع مقدس و 
س��روده عابد کریمی اس��ت که در 
آس��تانه هفته دفاع مقدس از سوی 
بنیاد حف��ظ آثار و نش��ر ارزش های 
دفاع مقدس استان اصفهان منتشر 
می شود.عابد کریمی گفت: مجموعه 
اشعار کودکانه حوزه دفاع مقدس را 
نوش��ته ام.  کوچ��ک«  »قهرم��ان  عن��وان  ب��ا  کتاب��ی   در 
وی با بیان این که »قهرمان کوچک« به سفارش بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان نوشته شده است، گفت: این 
مجموعه شعر دربردارنده 9 شعر کودکانه است که به صورت سریالی 
 داس��تان جن��گ تحمیل��ی را ب��رای ک��ودکان روای��ت می کن��د. 
این شاعر از انتشار این مجموعه شعر در آستانه هفته دفاع مقدس خبر 
داد و توضی��ح داد: با آن  ک��ه عالقه مند به ارای��ه واقعیت های جنگ 
تحمیلی در قالب شعر هس��تم اما این امر برای کودکان بسیار دشوار 
است و کوشیده ام جنبه های مقاومت و ایثار را در این شعر ها پررنگ 

کنم

آثار گرافیکی در آپادانا
نمایشگاه آثار گرافیک نرگس روان 
جمعه 1۵ ش��هریور م��اه در گالری 
آپادان��ا اصفهان گش��ایش می یابد.

نرگس روان در این باره گفت: در این 
در  اث��ر   70 ح��دود نمایش��گاه 
گرایش های طراحی پوس��تر، اوراق 
اداری، آرم و لوگو و کارت ویزیت به 
نمایش در می آید.وی افزود: این آثار 
گزیده ای از آثار من در طی 10 سال فعالیتم در زمینه گرافیک است 
که با چیدمان و ارائه ای خاص در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار 
می گیرد.این هنرمند با اشاره به فعالیتش در زمینه گرافیک بیان کرد: 
من  فارغ التحصیل رشته ارتباطات تصویری از دانشگاه هنر یزد هستم 
و فعالیت حرفه ای��م را از س��ال ۸2 آغاز ک��ردم. در این س��ال ها در 
زمینه  های مختلف گرافیک برای سفارش دهندگان شهرهای مختلف 
 ایران و همچنین کش��ورهای آلمان و مالزی ب��ه طراحی پرداخته ام.

عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از 1۵ تا 20شهریور 
ماه از ساعت 17 تا 21 به گالری آپادانا اصفهان به نشانی خیابان 1۵ 
خرداد )خیاب��ان آپادانا دوم(، کوچه الله، نبش کوچه گل پرنس��س، 

پالک 2۵ مراجعه نمایند. 

فیلم سینمایی "من مادر هستم" ساخته فریدون جیرانی تا چند روزوارد 
شبکه نمایش خانگي می شود. این فیلم به همراه یک مستند پشت صحنه 
از روند ساخته شدن "من مادر هس��تم" وارد بازار شبکه خانگی می شود. 
پخش "من مادر هستم" برعهده موسسه فیلمسازان جوان است. این فیلم 
به کارگردانی جیرانی و تهیه کنندگی غالمرضا موسوی پاییز سال گذشته 
اکران عمومی ش��د.این فیلم جزو آثاری بود که س��ینماهای حوزه هنری 
را در زمان اکران در اختیار نداش��ت و نمایش آن با حاش��یه های فراوانی 

روبرو ش��د. در این فیلم ب��اران کوثری، 
هنگامه قاضیانی، فرهاد اصالنی، حبیب 
رضایی، امیر حسین آرمان، پانته آ بهرام 
و ... بازی می کنند.فیلم درباره دختری 
اس��ت که به دلیل تعرضی که از سوی 
دوست خانوادگی شان به وی می شود، 
او را به قتل می رس��اند و پیرو این اتفاق 
چالش های زیادی ب��رای چند خانواده 
ایجاد می شود.گفتنی است این فیلم به 
یک زور آزمایی سیاسی در سال گذشته 
بدل شده بود که در یک طرف  سینما ودر 

طرف مقابل حوزه هنری قرار داشت.
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چند قدم از جشنواره 
کودک تا اصفهان

 از حوزه هنری تا 
پایان پول نفت

ب��ا برپای��ی نشس��ت هماهنگ��ی اعض��ای س��تاد اجرای��ی جش��نواره 
 ک��ودک، آخری��ن هماهنگی ه��ا جه��ت میزبان��ی جش��نواره انج��ام ش��د. 
به گزارش س��تاد خب��ری این جش��نواره، در ای��ن نشس��ت هماهنگی های الزم 
جه��ت برگ��زاری جش��نواره در ای��ن ش��هر ص��ورت گرف��ت و درب��اره آخرین 
وضعیت س��الن های نمای��ش فیلم،برگزاری نشس��ت ها، محل اس��کان مهمانان 
 و هنرمن��دان و س��ایر برنامه ه��ای اجرایی جش��نواره بح��ث و تبادل نظر ش��د. 
در این سفر که به میزبانی ستاد برگزاری جشواره فیلم کودک در اصفهان برگزارشد 
عالوه بر »مجتبی شهیدی« دبیر اجرایی ستاد جشنواره در اصفهان و همکارانش در 
تشریفات، روابط عمومی و ستاد افتتاحیه و اختتامیه جشنواره مستقر در اصفهان، 
از ستاد تهران نیز »جعفر گودرزی« مدیر امور اجرایی و مشاور دبیر جشنواره،  و...

حضور داشتند.

علي معلم، منتقد و تهیه کننده سینما در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران، در 
خصوص ادامه اقدامات حوزه هنري اظهارداشت: هر اقدام غیر قانوني در 
کشور باید از بین برود و همچنین ارگان ها و نهادهاي مختلف نباید در مقابل 

مجوزهاي قانوني و نمایش فیلم ها در کشور با قدرت بایستند.
وي ادامه داد: امیدوارم با ایجاد شرایطي س��ینماي حوزه هنري به مردم 
واگذار ش��ود و مدیریت جدید با تعهد مانع از فش��ارهاي بیروني از سوي 
نهادهاي غیر مسئول شوند.براساس قواعد سرمایه داري، ضد انحصاري و 
اقتصادي انحصار حوزه هنري با نمایش ندادن فیلم ها باید از بین بروند و به 
عنوان یک نهاد عمومي حق ندارد سالن هاي بزرگ سینمایي را در اختیار 
بگیرد. قدرت انحصاري حوزه هنري بر روي سینما و تولیدات آن باید از بین 

برود شاید زماني که پول نفت به پایان برسد به سراغ زندگي شان بروند.

الماس ها ابدی اند 

"من مادر هستم" در شبکه خانگی

مد یا نشانه پیشرفت؟! 
گروه فرهنگ.وقتی پایه های فرهنگ بومی جامعه ایی دراثر 
تبلیغات گس��ترده سست ش��د، اموری چون خود کم بینی، 
احس��اس حقارت و در نهایت، خود باختگی فرهنگی پدید 
می آید، ام��وری که در نهای��ت، زمینه س��از پذیرش عناصر 
فرهنگ بیگانه می شوند. با پذیرش فرهنگ بیگانه و گسترش 
عوامل زیر بنای��ی آن از جمله سکوالریس��م، مادی گرایی، 
فردگرایی، خودشیفتگی و لذت جویی، بازار فروش کاالهای 
فرهنگی و مصرفی بیگانه در داخل رواج می یابد و بدین سان 
نیروی ابتکار، خالقیت و مهمتر از همه هویت فرهنگی کشور 
مورد هجوم قرار گرفته و دچار بحران می شود. به تبع این امر، 
اعتماد مردم نس��بت به اصول فرهنگی بومی از بین می رود 
و زمینه پذیرش فرهنگ بیگانه فراهم می گردد؛ به گونه ای 
که بیگانگان با تبلیغ گس��ترده خود، پذی��رش ارزش های 
فرهنگی خوی��ش را تنها از راه پیش��رفت و س��عادت افراد 
معرفی می کنند. در چنین ش��رایطی پایبندی به ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی، »نماد انحط��اط و جمود فکری« و 
پذیرش فرهنگ بیگانه، »نش��انه پیش��رفت و تمدن« تلقی 

می شود.
رابطه مد و خصوصاً در بخش پوشش، لباس پوشیدن را باید 
از دیدگاه های مختلفی چون روانشناس��ی، اخالق، اقتصاد، 
 جامعه شناس��ی، مذهب، قان��ون و جغرافیا، قابل بررس��ی

 دانست. منشاء اصلی پیدایش لباس  نیاز به محفوظ ماندن، 
عفیف ماندن و زیبا بودن  است و اشتباه است اگر تصور کنیم 
که می توانیم این اختالف و تنوعی را که در لباس افراد جوامع 
و دورانهای مختلف دیده می شود، تنها با در نظر گرفتن این 
سه اصل توجیه کنیم. رابطه فرهنگ و لباس را در طول رابطه 
لباس با سایر عوامل اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی و تاریخی 
در ارتباط مستقیم اس��ت.نه در عرض آن و تأثیر فرهنگ بر 
لباس را مهمتر و کلی تر از آن که در ردیف سایر تأثیر ها قرار 
میگیرد. همه تغییراتی که در لباس، از ناحیه عوامل داخلی 
غیر از فرهنگ ایجاد می ش��ود، تابع رابطه لباس و فرهنگ و 
محاط در چارچوب محدودیت های فرهنگی است، فرهنگ، 
کلی ترین بخش و نگرش یک جامعه به جهان است و اختالف 
در لباس جوامع ع��الوه بر عوامل اجتماع��ی، اقتصادی و ... 
ناشی از فرهنگ ها و بینش های مختلف آنان است.اما آنچه 
که امروزه مشاهده می شود، سیطره غرب بر فرهنگ با اتکا 
بر رسانه های فراگیر و صنعت، دنیا را به سوی همسان سازی 
عظیم پیش می ب��رد ک��ه از تجلی های عینی آن پوش��ش 
مردمان روی این سیاره اس��ت. این یکسان سازی بیشترین 
تاثیر خود را در حوزه پوش��اک و لباس گذاشته است و نمود 

عینی آن در این زمینه بیشتر است.

 روبان قرمز

  این ب��ار درادامه س��فرهای خود به 
کتابفروش��ی های ش��هر ب��ه کتاب 
فروشی کتاب آخر رسیده ایم،اینجا 
آخرین ایستگاه ماست تا به دنبال کتاب گمشده خود بگردیم 
وشاید حرف های ناگفته ای را بش��نویم از آدمهایی که خوی 
ونشانشان را باید در البه الی کتاب ها جست وجو کنی تا بیشتر 
با آنها آشنا بش��ویم.جلو پیش��خوان مغازه می ایستیم وسراغ 
گمشده خود را می گیریم اما انگار یوس��ف ما نه در این اینجا 
که دیگران دزدیده اند،هرکسی تا دم در مغازه می آید سراغی 
میگ یرد از گمش��ده اش ومیرود اما پیدا نمی کند،انگار ما در 

این شهر تنها در جستجو کتاب نیستیم.
او صحبت های خود را با گالیه آغاز می کند وصراحتا می گوید:

کتابفروشی در اصفهان جزء مش��اغل سخت دنیاست و گالیه 
دارد از اینکه نسل جدید به اندازه نسل قدیم کتاب خوان نیست 
ودلیل آن را از یک سو خساس��ت مردم شهر و از سودیگر نگاه 
آنها به کتاب به منزله یک کاالی رای��گان می داند و بعضی ها 
نیز که اصال فکر نمی کنند که برای کتاب باید پول بدهند واین 
ناشی از آن است که  کتاب دغدغه مردم مانیست وهرگز نبوده 
اس��ت.وی عوامل مختلف را در این امردخیل می داند وآنها را 

اینگونه بیان می کند:
به عنوان مثال همان طور که مردم پرایدو سمند را برای سوار 

ش��دن انتخاب می کنند،می توانند کتاب را هم انتخاب کنند  
ولی خیلی عوامل دخیل است،شما به جز یک دو عنوان کتاب 
روانشناسی من به ش��خصه هیچ تبلیغی در رسانه  ندیده ام به 
جز نمایشگاه کتاب که ان هم سطحی و برنامه ریزی شده است 
وعامل دیگر را میتوان نس��خه های دیجیتال واستقبال از آن 
 توس��ط نس��ل امروز معرفی کرد که ابتدا کتابفروشی را نابود

 می کند بعد ناشر وبعد هم نویسنده را.
من یک مثال می زنم،چهل سال پیش برای سی ملیون نفریک 
کتاب از یک نویسنده طی یک س��ال تیراژآن از ملیون نسخه 
می گذشت،برای سی وپنج ملیون همان کتاب در سال ۸0 پنج 
هزار نسخه چاپ میشودو برای هفتاد میلیون تبدیل به پانصد 
نسخه می شود.معلوم نیس��ت آدمهای آن دوره واقعا دغدغه 

دانستن و آگاهی داشتند یا آدمهایی که امروز هستند.
مس��ئول کتابفروش��ی، کتاب آخ��ر در ادام��ه صحبت های 
خودکتابفروشی های اصفهان را بعد از تهران در سطح بهتری 
می داند،اما اینکه چرا مردم این شهرتمایلی به خواندن کتاب 

ندارند را اینگونه پاسخ می گوید: 
باید بس��تری ایجاد بش��ود که احس��اس کند کتاب به سوال 
های در ذهن او پاسخ میدهد ولی متاسفانه عواملی هست که 
افراد جواب س��والهای خود را به طریقی دیگردریافت میکنند 
 ویا اینکه در ذهن آنها س��والی وجود ندارد همین عامل باعث

 می ش��ود کتاب در گوشه ای قرار بگیرد وش��اید به این خاطر 
اس��ت که در ذهن مردم هیچ سوالی نیس��ت وعادت کرده اند 
بدون سوال زندگی کنند.هر ایرانی تا پایان عمرخود از دوهزار 
کلمه بیش��تر اس��تفاده نمی کند، در حالی ک��ه یک فرهنگ 
دهخدا  16 جلد و  فرهنگ معین ۸ جلد داشته های ما در زبان 
است، این همه تعداد کلمات و انواع کاربردآنها وجود دارد ولی 
به دلیل نخواندن به دلیل س��طح پایین آگاهی این کلمات از 

بین می رود.
اومعتقد است انسان دو وظیفه در زندگی خود دارد: یک اینکه 
بمیرد و دیگ��ر کتاب بخواند، وی در پای��ان صحبت های خود 

فرهنگ را اینگونه ترس��یم 
می کند:

فرهنگ در بین مردم ما تغیر 
کرده وهمه چی��ز تبدیل به 
یک نماد ش��ده وبه ش��دت 
نزول پیدا کرده است، نشانه 
ش��خصیت افراد تغییرکرده 
وج��ای خود را به ماش��ین و 
موبایل آخرین مدل داده که 

هیچ کاربردی ندارد.
ما نه فرهنگ ایرانی را حفظ 
کردیم ونه فرهنگ اسالمی  
ونه حتی توانستیم خودمان 
را با غ��رب تطبیق بدهیم در 
حالی که غرب به درستی از 
فرهنگ ش��رق تاثیر گرفت 

واین به خاطر افراط وتفریط ماست که  نمی توانیم میانه روی 
داشته باشیم.جس��ت وجو ما به دنبال کتاب به پایان رسید اما 
آنچه که در این سفرهای کوتاه و مالقات با فروشندگان بدست 
امد حائزنکات با اهمیت اما فراموش ش��ده ای بود که همه ما 
به بهانه های مختلف وش��رایط موجود به فراموشی آنها کمک 
کرده ایم، روزی در این سرزمین کتاب جایگاهی در نزد شاهان 
داش��ت و هم منزله وهمرتبه آنها بود و رفت��ه رفته جایگاهش 
میان مردم تثبیت ش��د اما در دوره ای که ش��اهد آن هستیم 

کتاب در محل تولدش به خاک سپرده می شود.
کافیست به دنیا به یک س��وال بزرگ نگاه کنیم وبه سادگی از 
کنارش عبور نکنیم آن وقت اس��ت که حضور کتاب رنگ می 
گیرد و خواندن دلیل بر آن می شود که هر گفته یا عملی را به 

سادگی نپذیریم وکمی درباره آن کنکاش کنیم.

نگاهی به وضعیت کتاب وکتابخوانی درسطح شهر

فصل آخر: از انتخاب خودرو ملی تا آخرین صفحه کتاب

هرکول پوآرو زنده می شود

ش�خصیت محبوب هرکول پوآرو با رمانی جدید به عرصه ادبیات باز می گردد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالی�ن، خانواده آگاتا کریس�تی موافقت کرده اند، 
نویسنده ای دیگر در داستانی جدید شخصیت هرکول پوآرو را زنده کند. این در 
حالی است که 39 سال می شود هرکول پوآرو در هیچ داستانی حضور نداشته 

است. آگاتا کریستی 38 سال پیش درگذشت.
این کتاب همچنین اولین اثری است که یکی از شخصیت های کریستی را پس 
از مرگ این نویس�نده احیا می کند. قرار است این رمان را سوفی هانا نویسنده 
مطرح داستان های جنایی بنویسد و وعده داده شده داستان مملو از »سرنخ های 
شیطانی گمراه کننده« باشد که در داستان های کریستی به وفور دیده می شد.
خانواده کریستی تاکنون هیچ پیشنهادی برای ادامه داستان های آگاتا کریستی 
را قبول نکرده بودند، اما وقتی سوفی هانا با خط داستانی کامل و بدون نقص سراغ 

آن ها رفت، پیشنهادش را قبول کردند.
این کتاب جدید که فعال نامی ندارد، س�ی و چهارمین کتابی اس�ت که کامال به 
ماجراهای پوآرو می پردازد. قرار است این رمان سپتامبر سال آینده منتشر شود.
متیو ریچارد، نوه کریس�تی گفته برای خواندن این کتاب جدید »روزشماری« 
می کند و هانا نیز گفت�ه از اینکه به من »اعتماد  کردن�د کاری مهم انجام دهم« 
خوشحال است.این نویسنده افزود: »آشکار اس�ت که این کار کمی ترسناک 
است، و احتماال برخی هم دلخور باشند. اما من خیلی هیجان زده هستم و تمام 

سعی و تالشم را می کنم تا آگاتا کریستی و پوآرو را خجالت زده نکنم.«
او درباره طرح داس�تان که در 100 صفحه نوش�ته ش�ده و به خانواده کریستی 
نشان داده شده گفت: »خط داستانی رمانم پرپیچ وخم و سرشار از سرنخ های 
گمراه کننده است، همان چیزهایی که طرفداران رمان های کریستی با آن آشنا 

هستند"ریچارد که رئیس »آگاتا کریستی با مس�ئولیت محدود« است اشاره 
کرد ابراز امی�دواری کرد کتاب خوانان ب�ا خواندن این رمان ب�ه خواندن دیگر 
رمان های پوآرو عالقه مند و بدین ترتیب نسل جدیدی از کتاب خوانان با پوآرو 
آشنا شوند.هرکول پوآرو اولین بار حدود 90 سال پیش و در سال 1920 در رمانی 
از کریستی ظاهر شد. این رمان »ماجرای اسرارآمیز در استایلز« نام دارد. پوآرو 
جدا از رمان ها در یک نمایشنامه به نام »قهوه تلخ« و بیش از 50 داستان کوتاه 

کریستی نیز حضور داشته است.
پوآرو شخصیتی کامال خیالی و اهل بلژیک است. نام این شخصیت برگرفته از نام 
دو شخصیت ادبی است: هرکول پوپو مخلوق ماری بلوک لوندز و موسیو پوآرو 
مخلوق فرانک هاول ایوانز. موسیو پوآرو افسر پلیس بازنشسته بلژیکی ساکن 

لندن بود که شباهت بسیاری به پوآروی کریستی داشت.

SMS

گروه فرهنگ.هر چند نام اصفهان به پایتختی فرهنگی  ایران گره 
خورده است و حداقل اصفهانی ها داعیه فرهنگی بودن اصفهان را 
دارند اما همواره یکی از نقاط جدی محل اختالف ونقد  در طول این 
سال ها بر مدیریت شهری اصفهان  مسائل فرهنگی بوده و منتقدان 

مدیریت فعلی شهر اصفهان اذعان داشته اند که  فرهنگ و مسائل 
مربوط به آن در  برنامه ریزی برای شهر اصفهان مورد غفلت واقع 
شده است.اصفهان شهری فرهنگی است که در طول این سال ها 
سعی نشده این وجه از شهر پررنگ شود و هر چه از فرهنگ آن گفته 

شده مربوط به گذشته آن بوده است و ظرفیت جدیدی برای  برای 
اصفهان ایجاد نشده ، این در ش��رایطی است که اصفهان ظرفیت 
شهری و انسانی زیادی در این زمینه دارد و مسئله بر سر به فعلیت 

رساندن آن است. 
در بررسی مقایسه ای اصفهان هم وضعیت فرهنگی آن را در مقایسه 
با کالن ش��هر های دیگری چون تهران و مشهد و تالش هایی که 
به نسبت اصفهان می توانسته صورت بگیرد چندان رضایت بخش 
نیس��ت. پایتخت فرهنگی ایران هنوز یک موزه ن��دارد! پایتخت 
فرهنگی ایران هنوز س��الن سینما و تاتر درس��ت و درمان ندارد و 
پایتخت فرهنگ و تم��دن ایران هنوز حتی زیر س��ازی فرهنگی 
مناسبی هم ندارد و به قدر لقب پر طمطراق خود نتوانسته ظرفیت 

تازه ایجاد کند.
این ها تازه بحث از زیر ساخت فرهنگی اصفهان است و نرم افزار و 
سرمایه اجتماعی بزرگی که به خاطر نبودن برنامه ریزی مشخص 
فرهنگی هدر می رود سر جای خود باقی است و البته آن حکایت 

درد آور تری است .
 با این حال فرصت شورای چهارم و تعیین مجدد شهردا ر و مدیریت 
ش��هری فرصت تازه ای را برای نگاهی نو به اصفهان فراهم آورده 
است .این روز ها که نام های زیادی برای مدیریت شهری اصفهان 
مطرح می شود و شنیده می شود نام دو چهره فرهنگی هم با توجه 

به ش��رایط اصفهان برای کس��انی که  فرهنگ برایشان در اولویت 
است امیدوار کننده تراست. علی قاسم زاده و مهدی مصور کسانی 
هستند که نامشان در محافل  سیاسی شنیده می شود و در بین نام 

های مطرح شده چهره های  فرهنگی تری هستند.
 قاسم زاده دکترای مشاوره دارد و به تدریس در دانشگاه مشغول 
است و پیش تر ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان 
را  به عهده داشته اس��ت . وی از  پیش��تازان و فعالین فرهنگی در 
اصفهان اس��ت و از بنانگذاران مجموعه فرهنگی مدرس به شمار 
می رود. قاسم زاده  از بنیانگذاران تشکل سیاسی کانون اندیشه و 
تمدن هم هس��ت و هم اکنون نیز دبیر کل این تشکل سیاسی نیز 

به حساب  می آید . 
مصور هم که از نیروهای خوش��نام فرهنگی اصفهان اس��ت پیش 
تر نیز ب��رای تصدی مدیریت ش��هر اصفه��ان مطرح ب��ود و این 
 روز ها هم دوب��اره نامش برای تصدی مدیریت ش��هری ش��نیده 

می شود.
 وی در حال حاضر شهردار منطقه 7 است و در سوابق خود سوابقی 
چون عضو خزانه دار و رئیس کمیس��یون اقتص��ادي دومین دوره 
شوراي اسالمي شهر اصفهان ، مدیر عامل صندوق مهر امام رضا )ع( 
 استان اصفهان ، معاون اداري مالي و پشتیباني سازمان قطار شهري

 را هم دارد.

مطرح شدن  چهره های فرهنگی برای مدیریت  شهر 

اصفهان شهری 
فرهنگی است که 

در طول این سال ها 
سعی نشده این وجه 

از شهر پررنگ شود و 
هر چه از فرهنگ آن 
گفته شده مربوط به 

گذشته است

جمال 
نوروزباقری

ما نه فرهنگ 
ایرانی را حفظ 

کردیم ونه فرهنگ 
اسالمی  ونه حتی 

توانستیم خودمان 
را با غرب تطبیق 

بدهیم در حالی که 
غرب به درستی از 

فرهنگ شرق تاثیر 
گرفت



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

رویانیان می ترسد که دروغ 
می گوید

زالتکو کرانچار/ سرمربی تیم سپاهان
 فکر می کنم رویانیان به دلیل ترس ناشی از عدم اعتماد به نفس نسبت 
به شرایطی که تیمش دارد اظهار نظرهای کذب و در واقع غیر حقیقی 
را مطرح می کند. من کامال آزاد هستم و هرجا که بخواهم می توانم کار 
کنم و هر گونه فعالیت اجتماعی را که بخواهم می توانم انجام دهم. آقای 
رویانیان بهتر است به ش��رایط تیم خود بپردازد. ما در این خصوص در 
کرواسی ضرب المثلی داریم 
که اول در حیاط خانه خود را 
جارو کن و بعد به حیاط خانه 
دیگری بپرداز! محرم نویدکیا 
بع��د از عمل جراح��ی که در 
آلمان داشت، به ایران برگشته 
و اکن��ون دوران نقاهت پس 

ازعمل خود را طی می کند.

 جوان اصفهانی مچ جهان
را خواباند!

سجاد قادری ملی پوش اصفهانی مچ اندازی ایران به عنوان قهرمانی 
مسابقات جهانی لهستان رسید.س��جاد قادری در رقابت هایی که به 
میزبانی ورش��و پایتخت لهستان برگزار ش��د در دسته فوق سنگین 
)۱۰۰ کلیوگ��رم( موفق به غلبه ب��ر حریفان جهانی خود ش��د تا بر 
سکوی قهرمانی بایستد. این ورزشکار اصفهانی پیش از این قهرمانی 

مسابقات مچ اندازی آسیا را نیز از آن خود کرده بود. 

سه اصفهانی در لیست جدید 
دوستی  مهر

علی دوستی مهر س��رمربی تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال ایران ۲۷ 
بازیکن را به مرحله جدید اردوی این تیم دعوت کرد. این اردو از ۱۷ 
تا ۲۷ شهریور ماه در آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود و بازیکنان 
باید ساعت ۱۴ یکشنبه ۱۷ ش��هریور خود را در محل هتل آکادمی 
به کادرفنی سرپرس��تی تیم ملی معرفی کنند. امیرحسین کریمی، 
مهدی امینی و میالد کریمی از  اصفهان در این اردو حضور خواهند 

داشت. 

 کانون حسنات استان
 در مرحله سوم

مرحله س��وم رقابت های دوومیدانی قهرمانی باشگاههای کشوردر 
بخش مردان  روز شنبه ۱۶ ش��هریور ماه در مجموعه آفتاب انقالب 

تهران برگزار می شود.
 این مس��ابقات با حضور تیم های پیکان تهران، نفت تهران، زنجان، 
هتل ورزش قزوی��ن، مجتمع صنعتی پترو آوران خراس��ان رضوی، 
کانون حس��نات اصفهان و مقاومت خوزس��تان برگزار می ش��ود و 
ورزش��کاران در ۲۲ ماده با هم به رقابت خواهند پرداخت. در مرحله 
دوم این رقابت ه��ا تیم پیکان با ۱۸۹ امتیاز قهرمان ش��د و تیم های 
نفت تهران و هتل ورزش قزوین به ترتیب ب��ا ۱۷۱ و ۸۵ امتیاز دوم 

و سوم شدند.  

 اصفهان میزبان
 نونهاالن پینگ پنگ ایران

تیم ملی تنیس روی میز نونهاالن کشور برای اردوی تدارکاتی خود به 
اصفهان می آیند. تیم ملی تنیس روی میز نونهاالن کشور از تاریخ ۱۶ 
شهریور ماه سال جاری لغایت ۲۰ شهریور ماه اردوی تدارکاتی خود 
را در شهر اصفهان برپا می کند.  ۱۶ بازیکن نونهال به این اردو دعوت 
ش��ده اند.  این اردو که برای آمادگی تیم ملی برگزار میشود سومین 

اردوی تیم ملی نونهاالن کشور در سال جاری است. 

یوونتوس به دنبال جذب ژابی آلونسو
یوونت��وس در نظر دارد هافبک مص��دوم رئال مادری��د را در اختیار 
بگیرد. در حالی که پنجره نقل و انتقاالت تابس��تانی به تازگی بسته 
شده اس��ت، یوونتوس تمایل فراوانش را به جذب ژابی آلونسو اعالم 

کرده است.
قرارداد هافبک اسپانیایی با رئال مادرید ژوئن آینده به پایان می رسد. 
گفته می شود آلونسو در خصوص تمدید قراردادش صحبتی نکرده 
است و باش��گاه ایتالیایی به دنبال آوردن بازیکنی با ویژگی های وی 

است اما تالش  ها تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.
این حقیقت ک��ه پیرلو ب��ه احتم��ال زی��اد در پایان فص��ل تیم را 
ترک خواه��د کرد ب��ه معنای آن اس��ت که یوونتوس ب��رای جذب 
بازیکنی ب��ه منظور پر ک��ردن میانه زمی��ن مصمم ت��ر خواهد بود. 
 ژابی آلونس��و در ح��ال حاضر مصدوم اس��ت و تا نوامبر اس��تراحت 

خواهد کرد. 
گمانه زنی ها در ایتالیا نشان می دهد که او تالش می کند در صورتی 
که جایش را در ترکیب اصلی رئال از دست بدهد به تیم دیگری برود.

کاکا به مادرید بازمی گردد
بازیکن سابق رئال به منظور تش��کر از رئیس باشگاه برای موافقت با 
خروج وی از تیم به مادرید سفر خواهد کرد.به محض اینکه بازگشت 
کاکا به میالن رسمی شد، بازیکن برزیلی با پرس تماس گرفت تا از 

او تشکر کند.
 مهاجم س��ابق رئال مادرید ب��ر این باور اس��ت که به دلی��ل اینکه 
فلورنتینو بازگشت وی به روس��ونری را ممکن ساخته است به پرس 
بدهکار اس��ت و در نظر دارد برای خداحافظی ب��ه مادرید بازگردد. 
کاکا می داند ک��ه در برنامه این فص��ل کارلو آنچلوت��ی و پرس قرار 
 داش��ت و این دو نفر امید خود را برای بازگشتن کاکا به اوج از دست 
نداده بودند. به هر ح��ال بازیکن برزیلی تمایل��ش را برای خروج از 
باشگاه اعالم کرد و آنها را وادار کرد که با رفتنش از این تیم موافقت 
کنند.  وی در نظر دارد از فلورنتینو پرس به دلیل موافقت س��ریع با 

بازگشت وی به میالن تشکر کند. 

س��ر الکس فرگوس��ن در ماه های آینده روزهای عجیب��ی پیش رو خواهد داش��ت. او قرار اس��ت کتاب 6
زندگی نامه اش را رونمایی کند. این کتاب »زندگی نامه  من« نام دارد و درباره ۲۶ سال و نیم خارق العاده ای 
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رونمایی فرگوسن از کتاب زندگی نامه اش 

 رویانیان مرتکب تخلف 
شده است؟ 

رییس کل سابق بانک مرکزي، پرداخت مطالبات باشگاه 
عجمان ام��ارات عربي متحده باب��ت انتقال »محمدرضا 
خلعتبري« به تیم پرس��پولیس تهران با ارز مبادله اي را 
تکذیب کرد و گفت: این پول ب��ا ارز مبادله اي پرداخت 

نشده است. 
محمود بهمني« در حاشیه برگزاري بیست و چهارمین 
همایش بانکداري اس��المي در گفت و گو با ایرنا با بیان 
اینکه امکان این تخفیف به هیچ وجه وجود نداشته است، 
تصریح کرد: پرداخت مطالبات باش��گاه عجمان امارات 
عربي متحده با ارز مبادل��ه اي تخلف بوده و امکان ندارد 
با آن موافقت کرده باش��م چرا که ارز مبادله اي فقط به 

کاالهاي اساسي پرداخت مي شده است. 
وي افزود: با این همه اگر این اتفاق افتاده باش��د، تخلف 

است و باید به آن رسیدگي شود. 
بهمني در حالي این اظه��ارات را عنوان کرد که »محمد 
رویانی��ان« مدیرعام��ل باش��گاه پرس��پولیس ته��ران 
پیش از این مدعي ش��ده بود مطالبات باش��گاه عجمان 
ام��ارات در خصوص انتق��ال »محمدرض��ا خلعبتري« 
 به تیم پرس��پولیس تهران ب��ا ارز مبادل��ه اي پرداخت 

شده است!
این درحالی اس��ت ک��ه مدیررواب��ط عمومی باش��گاه 
پرس��پولیس  پیش از این گفته بود: به گفته مدیرعامل 
ما استقالل بیشتر از پرس��پولیس دالر مبادله ای گرفته 
اس��ت.اما در کل، لطفا انتق��ال خلعتبری را ب��ه داروها 
یا نیازه��ای مردم رب��ط ندهی��د. فراموش ه��م نکنیم 
 فصل گذش��ته هزین��ه تعدادی از باش��گاهها بیش��تر از

 ما بود. 
در فصل جاری ما فقط یک بازیکن ب��االی یک میلیارد 
توم��ان داریم؛ آن هم ب��ا پاداش هایی اس��ت که برایش 
در نظ��ر گرفته ایم. م��ا فصل قبل ه��م دو بازیکن باالی 
دو میلیارد تومان داش��تیم. بروید ببین��د برخی تیم ها 
که بازیکنان ش��ان از قطر و امارات پیش��نهاد داش��تند، 
 چگون��ه و با چ��ه رق��م های��ی بازیکن��ان ش��ان را نگه 

داشتند.
 باالی ی��ک میلی��ارد و ۵۰۰ و حتی ب��االی دو میلیارد 
تومان قرارداد بس��تند. فصل گذش��ته ای��ن حرف ها را 
زدیم و کسی باور نکرد اما بعدها دیدیدیکی از بازیکنان 
 همین تیم اعتراف کرد که سال قبل یک میلیارد و ۷۵۰

 میلیون.

خبر روز خبر روز 

تیم بس��کتبال فوالدماه��ان با آمادگی 
نسبی، خود را مهیای حضور در رقابت 

های جام باشگاههای آسیا می کند. 
شاکله اصلی این تیم که از روز سه شنبه هفته گذشته دور هم 
جمع شده اند با انجام تمرینات فش��رده و منسجم در تدارک 

حضوری پرقدرت در این رقابت ها هستند.
ماهانی ها که اولین تجربه حضور در آسیا را پیش روی خود می 
بینند با ترکیب حامد حدادی،جواد داوری، اوشین ساهاکیان، 
محمدرضا اکبری، مهدی ش��یرجنگ، مهراد آتش��ی، مهدی 
کامران��ی، آرن داوودی، محمد ترابی، جابر روزبهانی، س��انی 
بچیرویچ و جاشوا جوزف اس��لین در این مسابقات حضور پیدا 

می کنند. 

تجربه بازیکنان به ما کمک خواهد کرد
سرمربی تیم بس��کتبال فوالدماهان آمادگی تیمش را چندان 
ایده آل برای این رقابت ها نمی داند اما معتقد است با این همه 
می توان روی حرفه ای بودن بازیکنان تیمش حساب باز کرد 
که با درک موقعیت ب��ازی ها خیلی زود با ش��رایط هماهنگ 
شوند:»بازیکنانی که در تیم هستند همه از شاخص حرفه ای 

بودن برخوردارند. 
ما از ابتدا قرار ب��ود مجموع��ه ای از بازیکنان تی��م ملی را در 
اختیار داشته باشم اما متاسفانه اتفاقاتی افتاد که نگرش تغییر 

 کرد و به یکس��ری بازیکن ش��اخص و بازیکنان بومی قناعت 
کردیم.«

محس��ن صادق زاده می گوی��د: حضور حامد ح��دادی، آرن 
داودی، جاشوا اسلین و سانی بچیرویچ در کنار بازیکنانی مثل 
داوری و  ساهاکیان کمک بزرگی به تیم خواهد کرد و مطمئنا 

در لحظات حساس تجربه این بازیکنان به درد تیم می خورد.
جاشوا اسلین و سانی به نس��بت بازیکنان خارجی که تاکنون 
ماهان در اختیار داش��ته از هماهنگی خوبی با سایر بازیکنان 
برخوردارند به ویژه اسلین  که با وجود بیگانه بودن با بازیکنان 
و نوع بازی آنها خیلی خوب در روند بازی قرار گرفته و کارآیی 
الزم را برای تیمش از خود به نمایش گذاشته و شاید این امر در 
اردن به یاری فوالدماهان بیاید. ضمن اینکه سانی نیز بواسطه 
حضور یکساله در لیگ ایران و شناخت کافی از نوع بازی  تیم 

ماهان راضی کننده عمل کرده است.
 صادق زاده در این باره م��ی گوید:» قبل از ه��ر چیز برای ما 
ش��خصیت بازیکن حائز اهمیت بود. ای��ن دوبازیکن به لحاظ 
شخصیتی و حرفه ای خیلی خوب هستند. جاشو بازیکن فوق 
العاده با شخصیتی است که در لیگ حرفه ای اسپانیا هم بازی 
کرده و سانی هم شناخت خوبی دارد و نوع بازی این دو کلیدی 

و قابل اتکا است.«
ایرادی که شاید بتوان از تیم فوالدماهان گرفت تعدد بازیکن 
در پس��ت های مختلف اس��ت. این در حالی اس��ت که صادق 

زاده این انتقاد را رد می کند و می گوید:»م��ا در تیم دو گارد 
راس قطع��ی داریم ک��ه آرن 
داودی و کامران��ی هس��تند . 
ج��واد داوری قابلیت بازی در 
هر دو پست یک و دو را دارد . 
ضمن اینکه روی کامرانی هم 
می توان در پس��ت دو حساب 
کرد و آرن پشتوانه خوبی برای 
کامرانی در پس��ت یک است.

در پس��ت دو هم مهراد آتشی 
حمایت کنن��ده خوبی برای 
جواد خواهد بود. ضمن اینکه 
اکبری قابلیت بازی در پست 
س��ه و چهار را دارد و اسلین و 
اوشین هر دو در پست چهار و 
پنج می توانن��د به تیم کمک 
کنند و من روی مثلث اوشین، 
اسلین و حامد حدادی حساب 

ویژه ای باز کرده ام.«

قول قهرمانی نمی دهم
س��رمربی تیم بس��کتبال فوالدماهان از دادن ق��ول قهرمانی 
پرهیز می کند و معتق��د دادن قول قهرمانی دیوانگی اس��ت 
اما تاکید دارد ک��ه برای این هدف راهی ای��ن رقابت های می 
شوند:دادن قول قهرمانی در شرایط عادی هم دیوانگی محض 
است چه برس��د به این که ما کمتر از هشت روز برای آمادگی 
فرصت داشتیم و با یکسری بازیکن خسته راهی این تورنمنت 

می شویم.
 ما برای حفظ آبروی بسکتبال ایران و هدف تعریف شده برای 
قهرمانی در این رقابت ها حضور خواهیم داشت اما نباید از این 
مهم غافل ش��د که همه چیز در مستطیل بس��کتبال رقم می 
خورد.  انجام هشت بازی در ده روز فشار و انرژی مضاعفی را از 
تیم می گیرد که آمادگی جسمانی و روانی بازیکنان حرف اول 
را می زند که امیدواریم با همدلی و پشتکار و تالش کادرفنی و 

بازیکنان به این هدف دست پیدا کنیم. 
بیس��ت و چهارمین دوره رقابتهای جام باش��گاههای آسیا از 
۱3لغایت ۲۱سپتامبر برابر با ۲۲ تا 3۰شهریور ماه در امان اردن 
برگزار می ش��ود که در این میان تیم فوالدماهان با تیم های 

اردن، مغولستان،بحرین و سوریه همگروه است. 

نبود هماهنگی دغدغه این روزهای صادق زاده

بسکتبال ماهان مهیای عملیاتی ممکن در آسیا

حضور حامد 
حدادی، آرن 

داودی، اسلین 
و سانی در کنار 
بازیکنانی مثل 

داوری و  ساهاکیان 
کمک بزرگی 

به تیم خواهد 
کرد و  در لحظات 

حساس تجربه این 
بازیکنان به درد 

تیم می خورد
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سومین سهمیه برای 
فوتبال ساحلی اصفهان

رضایت کی روش از 
جلسه با صالحی

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: جلسه بسیار خوب و شفافی با سرپرست وزارت 
ورزش و جوانان برای حل مشکالت تیم ملی داش��تیم. کارلوس کی روش در 
خصوص جلس��ه با صالحی امیری سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان اظهار 
داشت: در مجموع جلسه بس��یار خوبی بود و صحبت هایی که صالحی امیری 
و کفاشیان داشتند بسیار ش��فاف بود امیدوارم برنامه های تیم ملی از این به 
بعد رو به جلو حرکت کند. وی ادامه داد: باید به صحبت های صالحی امیری و 
کفاشیان اش��اره کنم که امید زیادی را دادند و من ساختمان وزارت ورزش را 
با امید ترک می کنم.صالحی امیری سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان نیز در 
این باره اظهار داش��ت:  طبیعی اس��ت نظام جمهوری اسالمی با ظرفیت های 
 بزرگی که دارد هیچ وقت مس��ئله ای نداش��ته و ندارد و همیش��ه مش��کالت

 حل شده است. 

تیم فوتبال ساحلی یاران اصفهان با کسب شش امتیاز از دو بازی پیش از 
پایان مرحاه نهایی لیگ دسته یک، صعود خود به لیگ برتر را قطعی کرد. 
با انجام دو ب��ازی در روز دوم مس��ابقات مرحله نهایی لیگ دس��ته یک 
فوتبال ساحلی باشگاههای کش��ور تکلیف دو تیم صعود کننده به لیگ 
برتر مشخص شد در دیدار اول یاران اصفهان موفق شد در دیداری پرگل 
چلیچه ش��هرکرد را شکس��ت داده و با ش��ش امتیاز در انتظار بازی دوم 
بنشیند. در دیدار دوم که حساس و نفسگیر بود دو تیم فائزکاران ساری و 
موج گناوه برای پیروزی و کسب سهمیه به مصاف هم رفتند که در پایان 
فائزکاران ساری موفق شد با استفاده از تجربه بازیکنان کلیدی خود پیروز 
این میدان باشد و دو تیم یاران اصفهان و فائزکاران با کسب شش امتیاز 
از دو بازی یک روز مانده به پایان مسابقات جواز حضور در لیگ برتر فصل 

آینده را به دست آوردند. 

ژابی آلونسو زیر ذره بین یووه برای سال 2014
روزنامه ایتالیایی توتوسپورت در گزارشی به این نکته اشاره کرد که سران 
باشگاه یوونتوس تمایل زیادی به جذب ژابی آلونسو بازیکن خط میانی رئال 
مادرید دارند. قرارداد کنونی آلونسو با رئال مادرید در تابستان سال آینده به 

پایان خواهد رسید. 

بواتنگ: کلوپ اصال بامزه نیست
کوین پرینس بواتنگ خرید تابستانی باشگاه شالکه بعد از انتقالش از 
میالن به شالکه به این نکته اشاره کرده که صحبت های اخیر کلوپ 
دراین باره اصال هم خنده دار نبود:» خیلی ها فکر می کنند که کلوپ 

بامزه است ولی من اصال چنین فکری نمی کنم.« 

مسی وپرداخت 5میلیون یورو مالیات

لیونل مسی و پدرش برای بخش��ی از بازپرسی های مرتبط با 
فساد مالیاتی، مبلغ ۵ میلیون یوروی دیگر به مقامات اسپانیایی 
پرداخت کرده اند. وی در طول سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ مدارک 

کافی مالیاتی را به مقامات مربوطه ارائه نکرده بود.

زمین فوتبال به ابزار مهمی برای ائتالف و معیاری برای موفقیت 
سیاس��ت های ائتالف جویانه اروپایی تبدیل ش��ده اس��ت. به 
همین دلیل معیاری به وجود می آید که سیاستمداران محلی، 

منطقه ای و ملی نمی توانند آن را نادیده بگیرند. 
مسئله حجاب در سال های اخیر در وزرش بانوان و به خصوص 
در فوتبال بانوان سر و صداهای زیادی را به همراه داشته است 
و این حواشی زمانی جدی تر شد که داور بحرینی در دیدار تیم 
ملی فوتبال بانوان ایران مقاب��ل اردن در رقابت های مقدماتی 

المپیک از قضاوت بازی خود داری ک��رد تا با تصمیم فیفا ایران 
از گردونه مسابقات حذف شده و از راهیابی به المپیک محروم 
ش��ود. این در حالی که بود ایران پیش از آن با همان لباس در 

مسابقات حاضر می شد.
اشکال تراشی های فیفا باعث ش��د تا فدراسیون ایران دست به 
کار ش��ود و اولین نامه را برای تجدید نظ��ر در این خصوص به 
فیفا ارسال کند. پس از آن با تالش  ها برای تغییر کیفیت و شکل 
لباس بانوان مسلمان به نحوی که مورد تأیید فیفا باشد و امنیت 

بازیکنان را به خطر نیاندازد 
صورت گرفت. در این مسیر 
عالوه بر ایران، بن علی نایب 
رئی��س فیفا نی��ز تالش های 

زیادی کرد.
دانم��ارک، کش��وری که در 
س��ال های اخی��ر ش��رایط 
ب��رای  را  س��خت تری 
مهاج��ران اعم��ال ک��رده 
اس��ت؛ یک��ی از مدافع��ان 
پوش��ش حجاب ب��رای زنان 
 فوتبالیست در زمین مسابقه

بوده است. 
 فدراسیون فوتبال دانمارک در س��ال ۲۰۰۸ از زینب الخطیب 
حمایت ک��رد؛ س��تاره ۱۵ س��اله ب��ا اصلیتی فلس��طینی که 
بن��ری را در اروپ��ا در حمای��ت از زنانی ک��ه می خواهند حق 
 بازی در زمین مس��ابقه با پوش��ش را داش��ته باش��ند، حمل

 می کرد. 
حمایت این کش��ور کمپینی را در به تصویر کش��یدن پوشش 
سر به عنوان یک فرهنگ و نه یک نماد مذهبی به راه انداخت. 
این تمایز سرانجام هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی فوتبال 
را مج��اب کرد که در س��ال ۲۰۱۲ ای��ن قان��ون را وضع کنند 
که زنان مذهبی بتوانند از پوش��ش س��ر به عنوان احتیاجات 
 مذهبی و همچنین با توجه به رعایت موارد امنیتی اس��تفاده

 کنند. 
حمایت دانمارک از الخطیب بس��یار برجس��ته بود، در زمانی 
که مجل��س فرانس��ه، بلژیک و اس��پانیا ک��ه محدودیت هایی 
علیه زنان مس��لمان اعم��ال کردن��د. خطیب اولی��ن بازیکن 
 ملی پوش باحجاب در اروپا بود که با موفقیت در تیمش حاضر

 می شد.
 وی از مقنعه ای مشکی که به سرش چسبیده استفاده می کرد 
که در زمان��ی که می خواس��ت مهارت های فوتبال��ی اش را به 
نمایش بگذارد یا با س��رش به توپ ضربه بزند مشکلی برایش 

به وجود نیاید. 
فدراسیون فوتبال دانمارک از حجاب س��تاره نوک حمله تیم 
فوتبال بانوان زیر ۱۸ س��الش به عنوان ی��ک تعهد فرهنگی و 
نه یک تعه��د مذهبی دفاع ک��رد و آن را با هدبن��د رونالدینیو 
گائوچینیو، هافبک برزیلی مقایسه کرد که او هم قوانین فیفا را 

زیر پا گذاشته است.
حمایت فدراس��یون فوتبال دانمارک از خطیب نمونه ای برای 
ائتالف مربی��ان و مقام��ات زن اروپایی و آس��یایی و بازیکنان 
خاورمیانه با ریاست ش��اهزاده علی بن الحسین اردن است که 
تالش زیادی برای برداش��تن ممنوعیت حجاب در فیفا انجام 
داد. زمین فوتبال به ابزار مهمی برای ائت��الف و معیاری برای 
 موفقی��ت سیاس��ت های ائتالف جویانه اروپایی تبدیل ش��ده

 اس��ت. ب��ه همین دلی��ل معی��اری ب��ه وج��ود می آی��د که 
 سیاستمداران محلی، منطقه ای و ملی نمی توانند آن را نادیده

 بگیرند.

تشکیل ائتالف بزرگ به نتیجه رسید

حجاب به عنوان نمادی فرهنگی در فیفا نهادینه شد

فدراسیون فوتبال 
دانمارک از حجاب 
به عنوان یک تعهد 

فرهنگی و نه یک 
تعهد مذهبی دفاع 

کرد

گروه 
ورزش



داشتن روحیه تعاونی موجب تسریع 
کارها می شود

فرماندار شهرستان لردگان گفت: داشتن روحیه تعاونی و انجام کار 
گروهی موجب تسریع در انجام کارها می ش��ود.خبرگزاری فارس: 
داشتن روحیه تعاونی موجب تس��ریع کارها می شودعلی زاهدی در 
ویژه برنامه هفته تعاون با تبریک این هفته به تعاونگران، اظهار داشت: 
تعاون و موضوع آن ریشه در اعتقادات ما دارد.وی به ضرورت تشکیل 
تعاونی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: با تشکیل تعاونی زمینه 
جذب اعتبارات بهتر فراهم می شود و در سال گذشته اعتبارات خوبی 
از طریق تعاونی ها در شهرستان توسط تعاونگران جذب شد.زاهدی 
تصریح کرد: زمانی اخذ تسهیالت و امتیازات  خاص، در دست عده ای 
خاص بود و همگان از گرفتن تس��هیالت و اعتبارات دولتی محروم 
بودند ولی ب��ا رونق گرفن تعاون��ی و فراگیرش��دن آن مخصوصا در 
دولت های نهم و دهم  رئیس جمهور وقت با تش��کیل کارگروه های 
اش��تغال زا از جمله کارگروه کش��اورزی اعتبارات بیش��تر به سمت 
مناطق محروم س��وق داده شد.وی با اشاره به ش��روع کار شوراهای 
اسالمی در دور چهارم گفت:  ش��ورا و دهیار نمایندگان مردم جهت 
رساندن مش��کالت به گوش مسئوالن هس��تند که مسئوالن باید با 
س��عه صدر با آنان برخورد نمایند.پس از پایان این جلسه مسئوالن 
شهرس��تان به همراه تع��دادی از تعاونگران شهرس��تان به منظور 
غبارروبی گلزار مطهر شهدای گمنام در گلزار شهدا حضور یافتند و با 

نثار فاتحه یاد و خاطر این شهدا را زنده نگه داشتند.

خبر ویژه

حجت االسالم میردامادی
امام جمعه سامان

اطاعت از قوانین و مقرارات باید در مرکز مش��ورت ش��ورا ها در س��طح 
شهرستان باشد.اطاعت از قوانین و مقررات باید در مرکز مشورت شوراها 
در سطح شهرستان قرار گیرد، مش��ورت در اسالم تاکید و سفارش شده 

است.
شوراها باید با یکدیگر هماهنگ باشند چرا که عدم ناهماهنگ بودن شورا 
ها موجب لطمه دیدن مردم می شودظرفیت های گردشگری و محیط 
زیستی در این شهرس��تان س��امان  جز ثروت های عمومی است، باید 
در حفظ و نگه��داری محیط 
زیست کوشا بوده و ثروت های 
عمومی را برای آیندگان حفظ 
کنیم.باید در این شهرس��تان 
مواظ��ب زمین خ��وران که به 
عن��وان س��رمایه گذار وارد 
شهرستان می شود و در اصل 

سرمایه بر هستند باشیم.

 قانون باید در مرکز مشورت
 شوراها باشد

چهره روزیادداشت
7بازگویی وقایع ورود امام رضا )ع( به ایران برای کودکان 
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الفبای ورزش زورخانه ای 
احترام به دیگران است

رئی��س هیئ��ت ورزش ه��ای باس��تانی و زورخان��ه ای 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه ورزش زورخانه 
ای ورزشی مذهبی است، گفت: الفبای ورزش زورخانه ای 
احترام به دیگران است.کیومرث هادی پور با بیان اینکه 
الفبای ورزش زورخانه ای احترام به دیگران است، اظهار 
داش��ت: ورزش زورخانه ای ورزش��ی مذهبی و فرهنگی 
است.وی ادامه داد: ورزشکار در این رشته ورزشی با وضو 
وارد می ش��ود و از ابتدای ورود به گود احترام به دیگران 
و بزرگان را باید س��رلوحه فعالیت خود قرار دهد.رئیس 
هیئت ورزش های باس��تانی و زورخانه ای چهارمحال و 
بختیاری سادات در این ورزش از احترام باالیی برخوردار 
هستند و ورزش��کاران باید به س��ادات و بزرگان احترام 
بگذارند.وی با اشاره به اینکه ورزش باستانی یک ورزش 
فرهنگی محسوب می ش��ود، عنوان کرد: سالم و صلوات 
در جای جای فعالیت های ورزش��ی این رش��ته ورزشی 
وجود دارد.کیومرث هادی پور با اشاره به ترغیب خانواده 
ها به فرستادن نوجوانان خود به سالن های زورخانه ای، 
عنوان کرد: کودکان و جوانان در این رشته ورزشی بسیار 
رشد کرده واز نظر ادب و احترام نسبت به دیگر هم سنی 

های خود از نگرش و توانایی باالیی برخوردار می شوند.

هرگز نگاه درآمدی به تخلفات 
ساختمانی نداریم

شهردار ش��هرکرد گفت: هرگز نگاه درآمدی به تخلفات 
س��اختمانی نداریم.نوراهلل غالمیان در نشست با عوامل 
اجرائیات ش��هرداری ش��هرکرد اظهار داشت: سیاست و 
برنامه ما جلوگیری از بروز تخلفات س��اختمانی در این 
شهر است و مأموران ش��هرداری با هرگونه ساخت و ساز 

غیرمجاز به شدت برخورد قانونی خواهند داشت.
وی با اش��اره به اینکه مأم��وران این ش��هرداری ملزم به 
نظارت دقیق و جدی بر جلوگیری از تخلفات ساختمانی 
در شهر هس��تند، بر بازدید و نظارت بر سایر پرونده های 
ساختمانی مجاز و فاقد شاکی توسط مأموران نیز تأکید 
کرد.ش��هردار ش��هرکرد افزود: بر خالف تصور برخی که 
منبع درآمد شهرداری را از تخلفات ساختمانی می دانند، 
شهرداری و شورای اسالمی ش��هرکرد با قدرت به دنبال 
جلوگیری از اعمال تخلفات س��اختمانی هس��تند و با  

متخلفان به شدت برخورد قانونی می شود.

اخبار کوتاه

امروزه تورم و بیکاری به عنوان دو معض��ل مهم اقتصادی مد 
نظر است؛ به طوری که مهار آن از جمله اهداف اولیه سیاست 
های کالن اقتصادی دولت هاس��ت چراکه هنگامی که جامعه 
با مش��کل بیکاری روبه روست مفاس��د اجتماعی نیز افزایش 
می یابد.استاندار چهارمحال و بختیاری نرخ بیکاری استان را 
10.8 درصد دانست و اظهارکرد: در حال حاضر میزان بیکاری 
چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری پایین تر است این 

در حالی است که در سال 89  این آمار ، 16.4 اعالم شد.
علی اصغر عنابس��تانی با اش��اره به وج��ود 3.5 میلیون بیکار 
در کش��ور، خاطرنش��ان کرد: هرچند میزان بیکاری استان از 
متوسط کشوری پایین تر است اما معضل بیکاری همچنان در 

چهارمحال و بختیاری نمود دارد.
وی دو برابر بودن آمار بیکاران جوان اس��تان را از عمده ترین 
دالیل نمود داش��تن این معضل در اس��تان برش��مرد و گفت: 
هم اکنون میزان بیکاری جوانان اس��تان 22.4 درصد است و 
بواسطه اینکه این قشر بیشترین متقاضیان کار هستند معضل 

بیکاری در استان علیرغم کاهش، نمود دارد.
عنابستانی با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال با توجه به نیاز روز 
جامعه، خاطرنشان کرد: حرکت به س��مت ایجاد نوع اشتغال 
مطلوب جوانان از مهم ترین راهکارهای رفع این معضل است.

اس��تاندار با تاکید بر لزوم تغییر فرهنگ اش��تغال در جوانان، 
تصریح کرد: متاس��فانه جوانان نه به دنب��ال کارآفرینی، بلکه 

به دنبال استخدام هس��تند که داش��تن این نوع نگاه افزایش 
بیکاری را در استان به دنبال دارد که می طلبد در تغییر آن به 
جد کوشید.وی همچنین ساختار بیمه را از دیگر دالیل داشتن 
این نوع نگاه به اشتغال برشمرد و اظهارکرد: تغییر ساختار بیمه 
از دیگر راهکارهای موثر در تغییر نوع نگاه به اشتغال است که 

باید با جدیت در این راستا اقدام کرد.
عنابستانی متناسب نبودن نظام آموزشی بر اساس برنامه ریزی 
کشور و نبود تکنسین و نیروی تخصصی را از دیگر علل بیکاری 
در استان برشمرد و با انتقاد از نظام آموزشی کشور و به تبع آن 
دراستان، گفت: عدم تناسب رشته های دانشگاه های با شرایط  
اقلیمی و محیطی استان از دیگر عوامل تشدید بیکاری جوانان 
استان است. وی با تاکید بر لزوم تناسب رشته های دانشگاهی 
با نیاز بازار روز، ادامه داد: توس��عه آموزش عالی اس��تان باید 
مناسب با شرایط حاکم بر استان قرار داده تا نیاز های در زمینه 

های مختلف استان بر طرف شود.
استاندار راه اندازی رشته شیالت در دانشگاه اردل را از اقدامات 
انجام گرفته در راس��تای حرکت در راستای نیازهخای استان 
برشمرد و گفت: چنانچه در این مس��یر هدفمند اقدام شود به 

طور قطع بسیاری از مشکالت نیز رفع خواهد شد.
وی با اش��اره به شروع توس��عه اش��تغال در بخش صنعت در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار ک��رد: هم اکنون تعداد 23 هزار 
نفر در صنعت استان مشغول به کار هستند و 12 هزار نفر دیگر 

نیز به این بخش  اضافه خواهند شد.
عنابستانی با بیان اینکه چند طرح صنعتی دیگر در استان در 
دس��تور کار قرار دارد، گفت: با بهره ب��رداری از این طرح های 
صنعتی در آینده نزدی��ک زمینه ایجاد 20 هزار ش��غل برای 

جوانان جویای کار  استان فراهم خواهد شد.
عنابس��تانی نبود نیروی تکنس��ین و تخصصی را دلیل عقب 
ماندگی بیشتر فعالیت های صنعتی اس��تان عنوان و تصریح 
کرد: با تربیت نیروی تخصصی در دانشگاه های استان و بهره 
برداری از پروژه هایی چون فوالد وضعیت اش��تغال در استان 

بهبود خواهد یافت.

مشاغل خانگی نقش موثری در ایجاد اشتغال و رفع 
معضل بیکاری دارد

مدیرکل تع��اون،کار و رفاه اجتماعی اس��تان ضمن تش��ریح 
اقدامات ای��ن اداره کل در راس��تای رفع بیکاری در اس��تان، 
پرداخت وام های خود اش��تغالی، تسهیالت بانک ها، صندوق 
مهر امام رضا)ع( و مش��اغل خانگی را از مهم ترین اقدامات در 

این زمینه دانست.
داود شیوندی با اش��اره به بیش از 670 میلیارد تومان اعتبار 
سنجی بانک های عامل استان، خاطرنشان کرد: با همکاری و 
هماهنگی بانک ها و طرح های بخ��ش تعاون و خصوصی  این 
تسهیالت در زمینه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در استان 
استفاده می شوند.وی با اشاره به نقش موثر طرح های مشاغل 
خانگی در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، اظهار کرد: طرح 
مشاغل خانگی از جمله طرح هایی است که در راستای ایجاد 
فرصت های شغلی در محل س��کونت و کمک به امرار معاش 

خانواده در دست پیگیری است.

سرمایه گذاری در بخش تولید، الزمه رفع معضل 
بیکاری در استان است

نماینده مردم شهرستانهای فارسان،کیار،اردل و کوهرنگ در 
مجلس ضعف مدیریت در بهره وری از نیروهای انسانی، ضعف 
فرهنگ کار و مس��ائل و مش��کالت پیش روی کشور را از علل 

بیکاری در استان عنوان کرد.
حمیدرضا عزیزی با انتقاد از کم شدن انگیزه کار در بین مردم  
بعد از پرداخت یارانه ها، تصریح کرد: در واقع با پرداخت یارانه 
ها حجم نقدینگی  باال رفت و به جای آنکه یارانه ها هدفمندو 
موجب گسترش تولید شوند در این زمینه بر عکس عمل شد. 

کردیم.

گزارشی از معضل بیکاری در چهار محال و بختیاری

سرمایه گذاری در بخش تولید،الزمه رفع معضل بیکاری در استان

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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فقدان سند مالکیت 
پورفرزند  قلیاقی  قربانعلی  آقای    103/12/13881337 شماره   368
غالم باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود 
رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت مجاری نیم دانگ 
) یک ساعت( از 96 دانگ قنات مشهور دستجرده پالک شماره 42-
اصلی ردیف 19 واقع در بخش 9 که در صفحه 74 دفتر 14  مجاری 
و  ثبت و صادر  پورفرزند غالم   قلیاقی  قربانعلی  بنام   29 ثبت  ذیل 
اسباب کشی  اثر  در  و  نشده  انجام  دیگری  معامله  و  تسلیم گردیده 
سند  المثنی  صدور  درخواست  چون  است  شده  رفته/مفقود  بین  از 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین  مالکیت 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
سند  وجود  یا  آن  به  نسبت  شده(  ذکر  آگهی  این  در  آنچه  از  )غیر 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 176 مجتبی شادمان 

– رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
اختصاصی  حدود  تحدید  103/92/411/347چون  شماره   380
ششدانگ قطعه زمین مشجر به شماره 2219 فرعی واقع در جوشقان 
نام  به  ثبتی  پرونده  پالک یک اصلی بخش دوازده کاشان  که طبق 
عدم  بعلت  است،  ثبت  جریان  در  علی  محمد  فرزند  باقری  ابراهیم 
ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  حضور 
15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1392/7/6 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد 
حدودبه  تحدید  عملیات  تعطیلی  روز  با  مصادف  ر صورت  ود  شد 
روز بعد موکول خواهد شد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ  صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  معترض  ثبت،  معترضی  های 

اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

 ابالغ رای

374 کالسه پرونده :1913/91شماره دادنامه : 126 تاریخ 92/2/26 
:عباسعلی  خواهان  اختالف  حل  شورای   8 شعبه   : رسیدگی  مرجع 
از  بعد  کبیر  امیر  خ   – اصفهان   : نشانی  علی   فرزند محمد  سبزیان 
چهارراه هزار دستان جنب تعمیر گاه خلیج فارس فروشگاه اصفهان  
خیابان  اصفهان   : نشانی  یداله   فرزند  محمدیان  : حسین  هوووکیل 
شیخ صدوق شمالی – خیابان شیخ مفید – ساختمان عقیق طبقه اول 
واحد 1   خوانده : جهانگیر ساالری شفیعی فرزند غالم شاه  مجهول 
 20000000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  خواسته:  المکان  
بانک   89/2/15 تاریخ   249200 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال 
حق  و  هزینه  از  اعم  دادرسی  خسارات  کلیه  انضمام  به  کشاورزی 
به  عنایت  با    : گردشکار  تادیه    و  تاخیر  و  وکیل خسارت  الوکاله 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا  ختم رسیدگی  
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی 

شورای حل اختالف "در خصوص دعوی عباسعلی سبزیان با وکالت 
خواسته  به  شفیعی  ساالری  جهانگیر  طرفیت  به  محمدیان   حسین 
مطالبه مبلغ20000000ریال وجه چک به 249200 مورخ 89/2/15 

بعهده بانک کشاورزی  به انضمام مطلق خسارات قانونی با  توجه 
به محتویات پرونده  و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
علی  خوانده  واینکه  دارد  آن   وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و 
هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی   ابالغ  رغم 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد   310و313 قانون 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بابت  اصل  مبلغ 20000000ریال  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده 
هزینه  بابت  ریال   36000 آگهی  نشر  های  و42000هزینه  خواسته 
تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )89/2/15( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ به خوانده قابل واخواهی در 
این شورا پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نطر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف 5984 

قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان 

تاسیس شرکت 

و  راه  اداره  کنان  کار  مسکن  تعاونی  شرکت  تاسیس  آگهی   375
شهر سازی شهرستان اردستان به شماره ثبت 845  و شناسه ملی 
الذکرکه  14003474695خالصه اظهار نامه واساسنامه شرکت فوق 
ذیل نامه شماره 634-1392/2/15 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
ارسال شده  اداره  این  به   1392/2/16 مورخه  اردستان  شهر ستان 
از   1392/6/6 مورخه  و  رسیده  ثبت  به     1392/3/26 تاریخ  در  و 
در  عمومی  اطالع  برای  را  شده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضاهای  حیث 
می  آگهی  زیر  شرح  رودبه  زاینده  روزنامه  نیز  و  رسمی  روزنامه 
ساختمان – خانه  شود: 1- موضوع شرکت: تهیه زمین مسکونی – 
به  یا  نقدا  تمانهای مسکونی و واگذاری واحد های مسکونی  آپار  و 
اقساط به اعضاء و همچنین تاسیسات عمومی مورداستفاده مشترک 
اعضاء 2- خرید واحد های مسکونی نیمه تمام  و یا تکمیل شده و 

واگذاری به اعضاء- بقیه به شرح کامل ماده 3 اساسنامه 2- مدت 
شرکت: مطابق نامه شماره 634-1392/2/15 اداره تعاون کار و رفاه 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3-  اجتماعی شهرستان اردستان – 
مرکز اصلی شرکت : اردستان – اداره راه و شهرسازی شهرستان 
اردستان 4- سرمایه شرکت : مبلغ 282000000 ریال نقدی که به 47 
سهم شش میلیون ریالی با نام تقسیم شده و مطابق گواهی مورخه 
1392/2/5 بانک توسعه تعاون شعبه اردستان مبلغ 94000000 ریال 
میباشد  اعضاء  تعهد  در  وبقیه  واریز  مفتوحه شرکت  به حساب  آن 
.5- اولین مدیران شرکت : آقای رضا حاجی آقاجانی فرزند حسین 

رئیس  بسمت   8381954831 پستی  کد  و   11893510156 ملی  کد 
ملی  کد  عباس  فرزند سید  عقدائی  نوراله  آقای سید  و  مدیره  هیات 
1189365057 و کد پستی 8381863651 به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره و آقای رضا نعمت الهی فرزند مرتضی کد ملی 1189918315 
آقای  و  مدیره  هیات  منشی  سمت  به   8381957961 پستی  کد  و 
اله کد ملی 1189539268 و کد پستی  مجتبی رمضانی فرزند شکر 
8441656393 به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه 
سال انتخاب شدند همچنین آقای سید نوراله عقدائی به سمت مدیر 
امضاء  دارندگان حق   -6 . انتخاب گردید  برای مدت دو سال  عامل 
: کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک و 

مدیر  عقدائی  نوراله  سید  امضای  با  بهادار  اوراق  و  برات   – سفته 
عامل و رضا حاجی آقا جانی رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس 
مهر  با  همراه  مدیره  هیات  منشی  الهی  نعمت  آقای رضا  امضای  با 
شرکت معتبر است و در مورد اسناد عادی با امضای مدیر عامل و 
مهر شرکت معتبر میباشد . 8- بازرسان : آقای احمد کاشکی فرزند 
به سمت   8381993651 پستی  کد  و   1189305402 ملی  کد  حسین 
مصطفی  سید  فرزند  وطنخواه  مسعود  سید  آقای  و  اصلی  بازرس 
کد ملی 1189302799 و کد پستی 8381842171 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .  م الف: 218 خیراله 

عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان  

قرار تامین خواسته 

382 کالسه پرونده : 393/92 ح 3 شماره دادنامه 421 تاریخ رسیدگی 
: 92/6/12 مرجع رسیدگی : شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی 
مدنی  ش  خ  شهر  خمینی   : نشانی  زاده  ملک  ایرج   : خواهان  شهر 
نشانی  صالحی  احمد   : خوانده  شخصی  منزل   257 پالک  شرقی 
با   : تامین خواسته گردشکار  المکان خواسته : صدور قرار  مجهول 
بررسی محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن 
با  و  است  نموده  نیز  خواسته  تامین  خواست  در  دادخواست  تقدیم 
توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید . 
قرا تامین خواسته : در خصوص درخواست ایرج ملک زاده بطرفیت 
به  توجه  با  خواسته  تامین  قرار   خواسته صدور  به  احمد صالحی 
و  به شرح صورتجلسه  مشورتی شورا  نظریه  و  پرونده  محتویات 
مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است از 1 سفته شماره 
492869 به مبلغ پنجاه میلیون ریال که در مهلت مقرر قانونی / برابر 
و  تشخیص  وارد  درخواست وی  گردید  واخواست   / تجارت  قانون 
مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 87/2/29 
مجلس شورای اسالمی بند ج ماده 108 و مواد 115و116 از قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تامین 
و توقیف قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
می باشد . م الف 14069 قاضی شورای حل اختالف سوم حوزه قضائی 

خمینی شهر 

حصر وراثت 
381  آقای احمد مال کریمی خوزانی دارای شناسنامه شماره 16 به شرح 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   503/92 کالسه  به  دادخواست 
کریمی  مال  رحمان  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
خود  دائمی  اقامتگاه   1392/2/14 تاریخ  در   3697 بشناسنامه  خوزانی 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد 
مالکریمی خوزانی فرزند رحمان ش ش 16 فرزند 2- حسن مالکریمی 
خوزانی فرزند رحمان ش ش 451 فرزند 3- ابوالقاسم  مالکریمی خوزانی 
فرزند  خوزانی  مالکریمی  صدیقه   -4 فرزند   57 ش  ش  رحمان  فرزند 
رحمان ش ش 49 فرزند 5- ماه بیگم مالکریمی خوزانی فرزند رحمان 
ش ش 161 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 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 14068شعبه هفت 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ

383 آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی مرجع رسیدگی شعبه سوم شورای حل اختالف 

تقاطع  بهشتی  شهید  دکتر  خیابان  قدس  میدان  نشانی  به  شهر  خمینی 
: 418/92 ح  ) محسن ( صادقی کالسه پرونده  دوم کوچه شهید محمد 
3 وقت رسیدگی : ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 92/7/22 
پدر  نام   : زاده  ملک  خانوادگی  نام  ایرج  نام  به   : خواهان  مشخصات  
فرج اله مقیم : خمینی شهر خ شهید مدنی شرقی پالک 257 مشخصات 
خوانده مجهول المکان : احمد صالحی خواسته و بهای آن : مطالبه 1 فقره 
خسارت  و  دادرسی  هزینه   91/10/27 مورخ   492869 شماره  به   سفته 
زمان لغایت   91/10/27 سفته  رسید  سر  زمان  از  تادیه  و   تاخیر 

مورخ   492869 شماره  به  سفته  فقره   1  : خواهان  دالیل  حکم  اجرای   
و  اعالم  المکان  مجهول  را  خوانده  خواهان  کار:  گردش   91/10/27
 تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  وفق  االنتشار  کثیر  هیا  روزنامه  ار  یکی 
. لذا در اجرای  دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
و دادخواست  ثانی  نسخه  شورا  این  به  مراجعه  با  تواند  می   خوانده 
حاضر  رسیدگی  جهت  مقرر  وقت  در  و  نموده  یافت  در  را  ضمائم   
اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  14070رئیس  الف  م   .  گردد 

خمینی شهر 

تغییرات 
378 شماره : 2216/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت راد ایستا صنعت 
پارس سهامی خاص به شماره ثبت 44510 وشناسه ملی 10260624170 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 
1392/2/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای همایون ناطقی به عنوان 
بازرس اصلی ، آقای فریدون واعظ زاده به عنوان بازرس علی البدل برای 
زاینده  االنتشار  کثیر  .2- روزنامه  انتخاب گردیدند  مالی  مدت یک سال 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره 
به قرار ذیل می باشند : آقای محمد ربانی و آقای مهدی ماهر النقش و 
خانم سارا ماهر النقش   تا تاریخ 1394/2/17- 4- سمت اعضاء هئیت 
: آقای محمد ربانی  به سمت رئیس  مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند 
هئیت مدیره و آقای مهدی ماهر النقش به سمت نائب رئیس هئیت مدیره 
سارا  خانم  و  مدیره  هئیت  عضو  سمت  به  النقش   ماهر  سارا  خانم  و 
ماهر النقش به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد ات 
با مهر شرکت معتبر است ظمنا مدیر  با امضای مدیر عامل و  شرکت  
عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/6/2 ذیل 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء 
و  ثبت شرکتها  اداره  رئیس   – آذری  الف 5806منصور  م   . قرار گرفت 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
بازرگانی  شرکت   تغییرات  آگهی   92/103 2219/ت   : شماره   379
 48090 ثبت  به شماره  پارسی سهامی خاص  الملل  بین  تجارت  داریک 
وشناسه ملی 10260662519 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1392/5/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- بنا به تفویض اختیار حاصله از 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/5/26 به هیئت مدیره در خصوص 
از  افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت 
محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 1500000000 
ریال به مبلغ 3000000000 ریال منقسم به سیصد هزار سهم بانام به 
ارزش هر سهم 10000 ریال که مبلغ 1500000000 ریال بموجب گواهی 
گردیده  پرداخت  اصفهان   1602 شعبه   1392/5/26 مورخ   289 شماره 
در   . گردید   اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  است 
تاریخ 1392/6/2 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا ء قرار گرفت .  م الف 5806/1منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

 مدیرکل کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گف��ت: همزمان با دهه
  کرام��ت، وقای��ع ورود ام��ام رض��ا )ع( ب��ه ای��ران ب��رای ک��ودکان اس��تان بازگوی��ی

 می شود.



دانستنی

حسودها بخوانند

اخبار ویژه

استفاده از رمز عبورهای بیومتریک مانند اثر 
انگشت، اسکن عنبیه یا ریتم منحصر به فرد 
ضربان قلب بسرعت در حال جایگزین شدن 

با کلمات عبور معمولی هستند.
دس��تبند Nymi با نظارت بر ضربان قلب، 
جدیدترین فن��اوری عرضه ش��ده در حوزه 
رمز عبورهای بیومتریک محسوب می شود.

کاربر با بس��تن این دس��تبند به دور مچ، از 
الگ��وی منحصر به ف��رد ضرب��ان قلب برای 
تأیید هوی��ت و قفل گش��ایی از تلفن همراه 
 هوشمند، تبلت یا رایانه ش��خصی استفاده

 می کند.
شناسایی کاربر توسط گجت های مختلف تا زمانیکه این دستبند دور مچ قرار داشته باشد، 
ادامه پیدا می کند؛ اما درصورتیکه کاربر دیگری دستبند را استفاده کند، گجت با تشخیص 

ضربان قلب متفاوت بسرعت قفل می شود.
این دستبند مجهز به حس��گر الکترودیاگرام و آشکارساز حرکت اس��ت که امکان کنترل 
حرکات دس��ت را فراهم می کند؛ نرم افزار این گجت هوش��مند برای استفاده در سیستم 

عامل اندروید، ویندوز، Macs  و iOS طراحی شده است.
مراحل آزمایش نمونه اولیه دستبند ضربان قلب در حال انجام است و پیش بینی می شود 

که این محصول در بهار 2014 میالدی به قیمت 99 دالر به بازار عرضه شود.

»س��یمون م��ور« از اس��اتید دانش��گاه 
متروپولیتن لندن با ه��دف تهیه با کیفیت 
ترین بستنی، مطالعه ای را با مشارکت یک 

هزار شهروند انگلیسی انجام داد. 
 آب ش��دن و ریختن بس��تنی اصلی ترین 
نگرانی افراد محسوب می ش��ود؛ بر اساس 
مطالعه صورت گرفته حدود 68 درصد افراد 
آب شدن سریع بستنی را اصلی ترین مشکل 
می دانند و 18 درصد نیز ف��رو رفتن قطعه 
ش��کالت روی بستنی در چش��م را مشکل 

دیگر عنوان می کنند! 
 همچنین 28 درصد پاسخگویان افزودن بین 35 تا 50 درصد شکالت به بستنی را باعث 

بهبود طعم آن عنوان کرده اند. 
 محققان ب��ا اس��تفاده از ای��ن اطالعات، مدع��ی یافت��ن فرمول ت��ازه ای ب��رای تهیه با 
کیفیت ترین بس��تنی ش��ده اند که بر این اس��اس، زاویه مناس��ب برای قرار دادن قطعه 
 ش��کالت در قله بس��تنی زاویه 45 درجه اس��ت که به حفظ ساختار بس��تنی نیز کمک

 می کند. 
 بهترین دما برای بستنی 15- درجه سانتیگراد است که این دما باعث اذیت شدن دندان ها 
نشده و در عین حال از سرمای کافی برای آب نشدن سریع بستنی برخوردار است. افزودن 

35 درصد به شکالت نیز به بهبود طعم بستنی کمک شایانی می کند.

کشف فرمول تهیه خوشمزه ترین بستنی!ضربان قلب جایگزین رمز عبور می شود!

آسمان خراش 37 طبقه ای که تا سال آینده در مرکز لندن به 
بهره برداری خواهد رسید، نه تنها با نور خیره کننده خود حرکت 
در پیاده رو را دشوار می کند؛ بلکه با مجتمع کردن پرتوهای نور 

باعث از بین رفتن بدنه خودروها می شود. 
 آس��مان خراش 200میلی��ون پون��دی که به خاطر ش��کل 
عجیبش »واکی تاکی« نام گرفته، بدون ش��ک چشم عابران را 
خیره می کند؛ اما متاس��فانه نه آنطور که سازندگان آن انتظار 
داشته اند. این آسمان خراش عالوه بر این تاکنون پنل داخلی، 
آینه و بدن��ه خودروهای متع��ددی را ذوب ک��رده که یکی از 
آخرین آنها جگوار XJ اس��ت که تنها یک س��اعت در معرض 
نور خیره کننده بازتاب ش��ده از آن قرار داش��ته اس��ت.  این 
آسمان خراش که در مرکز لندن ساخته می شود به دلیل شکل 
مقعر خود نور را مجتمع کرده و به سطح خیابان باز می تاباند. 
اغلب عابران پیاده از دست های خود سایبان درست می کنند 
یا به ش��کلی تالش می کنند از این نور خیره کنن��ده در امان 

بمانند؛ اما از خودروهای پارک ش��ده به زودی بوی پالستیک 
س��وخته بلند خواهد ش��د. برای جگوار XJ مارتین لیندسی 
نیز اتفاق مش��ابهی افتاده اس��ت. با اینکه او تنها یک س��اعت 
این خودرو را پارک کرده، بوی س��وختگی از پنل آن به مشام 
می رس��یده و آینه بغل و بخش کنار شیش��ه جل��و به وضوح 

جمع شده اس��ت. کارشناسان می گویند ش��کل عجیب این 
آسمان خراش باعث ش��ده پرتوهای ش��دید نور به خودروها 
بتابد و خرابی های جبران ناپذیری را در آنه��ا ایجاد کند.  این 
پدیده در بعدازظهرهای آفتابی بسیارشدیدتر است. ادی کانن، 
مهندس گرمایش و تهویه و یکی دیگر از رانندگان بدشانسی 
که خودروی خود را روبروی این آس��مان خراش پارک کرده، 
می گوید: »تمامی بخش های پالس��تیکی سمت چپ خودرو 
آب شده، چیزی از داشبورد باقی نمانده و حتی به نظر می رسد 
یک بطری نوشیدنی انرژی زا که درون ماشین بوده، پخته شده 
است«.  بررسی ها نشان می دهد شکل مقعر واکی تاکی باعث 
شده پرتوهای نور منعکس شده در یک نقطه متمرکز شوند و 
حجم قابل توجهی از گرما تولید کنند. در حال حاضر پارکینگ 
روبروی این ساختمان تعطیل ش��ده تا خودروهای بیشتری 
آسیب نبینند. این آسمانخراش 37 طبقه که 160 متر ارتفاع 

دارد، سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. 

آسمان خراشی که خودروها را ذوب می کند!
 چندغذایی که نباید برای

 صبحانه خورد 

موادغذایی که واقعا جزء بدترین موادغذایی صبحانه محسوب می شوند 
به شرح زیر هستند.  دونات: اولین چیزی که شما در صبح عالقه زیادی به 
خوردن آن دارید،دونات است. دونات ها یکی از گزینه های صبحانه است 
که به دلیل عجله داشتن و راحت بدست آوردن آنها در مسیر مدرسه یا 

محل کار بیشتر ترجیح داده می شود. 
 به خاطر داش��ته باش��ید که دونات ها ممل��و از قندهای تصفیه ش��ده، 
چربی های ترانس، روغن هیدروژنه و آرد سفید فرآوری شده اند که از نظر 
فواید تغذیه ای برای بدن مناسب نیست.  هات داگ : هات داگ ها به طور 
متوس��ط حاوی حدود 130 تا 140 کالری هستند که این میزان به 80 
درصد کالری که چربی ناسالم اس��ت، افزایش می یابد. همچنین، عالوه 
بر این انواع سس ها و چاشنی های روی غذا فاجعه بیشتری را برای قلب 
ایجاد می کنند.  گوشتهای فرآوری ش��ده و چاشنی های مورد استفاده 
بر روی هات داگ ها با بیماری های قلبی و س��رطان روده بزرگ مرتبط 
هستند.  غالت ش��یرین تفت داده ش��ده:اگر چه کودکان و بزرگساالن 
غالت ش��یرین تفت داده شده را بس��یار دوس��ت دارند اما این نوع مواد 
غذایی انتخابی درست برای صبحانه نیست.  سازمان غذا و داروی آمریکا 
)FDA( متذکر شده اس��ت که رنگ های موادغذایی مورد استفاده در 
این غالت در کودکان منجر به بیش فعالی می شود.  این نوع مواد غذایی 
همچنین با شیرین کننده های مصنوعی و طعم دهنده هایی که می تواند 
باعث چاقی شود، بسته بندی شده است.  اگر شما ترجیح می دهید که این 
نوع غالت را برای صبحانه بخورید، سعی کنید که آنها را با فیبر باال و قند 
کم امتحان کنید.  شیرینی : موادغذایی از قبیل شیرینی دانمارکی، رول 
دارچین و شیرینی های نان برشته شده از کالری و چربی باالیی برخوردار 
هستند.  عالوه بر این، زیادی خامه های روی کیک یا شیرینی منجر به 
چاقی می شود. همچنین، بس��یاری از نانوایان از آرد سفید فرآوری شده 

استفاده می کنند تا  کالری های بیشتری را به آن بیافزایند. 
 این خوشه ها با قندها افزایش می یابد و بدن را با انفجار اولیه انرژی مجهز 

می کند که به احتمال زیاد در چند ساعت ناپدید می شود. 
 شیر کامل : ش��یر مملو از چربی هایی اشباع ش��ده که سطح کلسترول 
را افزایش می دهد، بروز التهاب و در موارد ش��دید به انس��داد عروق نیز 
کمک می کند.  برای برخی از  افراد که خوردن یک لیوان شیر برای آنها 
مشکالتی را فراهم می  سازد؛ توصیه می شود آن را با سر شیر تعویض کنند. 
 این نس��خه کم چرب ش��یرعاری از چربی است و تنها ش��امل کلسیم، 
پتاسیم، ویتامین D و پروتئین است.  پن کیک:  پن کیک ها موادغذایی 
محبوبی برای صبحانه محسوب می شوند و امروزه با مخلوط های آماده 
در فروشگاه ها موجود هس��تند که حتی راحت تر درست می شوند . شما 
فقط این پودر را با آب مخل��وط کنید و س��پس آن را در یک ماهی تابه 
گرم یا ماهی تابه بریزی��د.  پن کیک  ها غنی از کربوهیدرات ها هس��تند 
که بطور حتم معده ش��ما را پر می کند، اما دوب��اره، نبودن کالری باعث 
می شود که شما سریع گرس��نه ش��وید.  به عالوه انتخاب چاشنی های 
 روی غذا، مانند شربت افرا، پودر شکر و بیکن به چاقی و ناسالمی منتهی

 می شود. 
  فست فود : آماده کردن صبحانه و غذا خوردن می تواند وقت گیر باشد، از 
این رو خرید صبحانه از سر راه محل کار یا مدرسه به نظر می رسد بهترین 
گزینه باشد.  بسیاری از ما، از جمله کودکانمان، از این کار لذت می برند، 
اما هر زمانی که در یک اش��تراک فس��ت فود توقف می کنید اقالمی از 
چربی های اشباع شده،  سدیم و قندهای مصنوعی را به میزان باال مصرف 
می کنید.  سدیم بیش از حد می تواند باعث یک افزایش ناگهانی در فشار 
خون شود و آن همچنین ممکن است احتمال سکته مغزی در افراد مبتال 

به فشار خون باال را افزایش دهد. 
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پیامبر اکرم )ص(: 
  خداون��د جلیل و عزی��ز فرموده اس��ت : هر کار ارزش��مندى که 

«  ذکر نشود ناقص است. در آن »بسم اللهّ

عکس نوشت

مسابقات اسب سواری 
در غزه

»سال هاست که از داشتن این صفت رنج مي برم. به محض 
اینکه خبردار مي شوم کسي از اطرافیانم موقعیتي خاص و 
یا شرایطي مطابق میل و خواسته اش به دست آورده است، 
آتش حسادت در درونم شعله ور مي شود و آرزو مي کنم 
که اي کاش این نعمت به او نمي رس��ید! با خودم فکر مي 
کنم این شرایط عالي چرا باید نصیب و روزي او شود؟ مگر 
او چه فرقي با من دارد؟ از نظر من او صالحیت داشتن این 
نعمت و روزي را ندارد. من با داشتن این نعمت و روزي را 
ندارد. من با داشتن این حس و این نگاه، ناخودآگاه آن فرد 
را دش��من خود مي دانم و هر وقت کساني را مي بینیم که 
او را مي شناسند، فرصت را براي بدبین کردن آنها نسبت 
به او از دست نمي دهم؛ کارهایي مثل بدگویي کردن، زیر 
آب زدن و خوار و خفیف نش��ان دادن او. در واقع هر کاري 
را که به ذهنم برسد، براي کوچک جلوه دادن او انجام مي 
دهم. ش��رایطم طوري ش��ده که دیگر از نعمت هایي که 
خودم دارم، کوچکترین لذتي نمي برم و مدام به این فکرم 
که چرا دیگران باید فالن نعمت ها را داشته باشند، اما من 
نه؟! تازگي ها دیگر اطرافیانم من را فردي محبوب و دوست 

داشتني نمي دانند.

حسود از داشتن آرامش محروم است 
خوشبختي و احس��اس رضایت داشتن در زندگي، در گرو 
داش��تن باورهاي آرامش بخش و زندگي کردن آنهاست. 
وقتي باور داشته باشیم که نگاه و عملکرد روزانه ما، سهم 
داشتن از نعمت هاي الهي را در زندگي برایمان فراهم مي 
س��ازد، هیچ گاه اجازه نخواهیم داد عوامل بیروني، سبب 
از بین رفتن آرامش ما ش��ود و ما را از نعمت هاي زندگي 
محروم کند. اگر فکر کنیم که با داشتن شرایط و امکانات 
مالي و یا موقعیت هاي اجتماعي، مي توانیم سهم بیشتري 
از این موهبت داشته باشیم، سخت در اشتباهیم، زیرا در 
اطراف خود افراد فراواني را س��راغ داریم که شاید به ظاهر 
جایگاه مالي و شرایط و موقعیت هاي عالي نداشته باشند، 
اما وقتي براي مدت��ي کوتاه با آنها همراه مي ش��ویم، مي 
بینیم داشته ها و نداش��ته هاي آنها، هیچ وقت نمي تواند 
ذره اي از آرامش شان کم کند، چرا که باور دارند نعمت ها و 
رسیدن به خواسته ها، تنها به دست خداوند فراهم مي شود 
و تا زماني که خود را موظف به انجام وظیفه مي دانند، دیگر 
نگران رسیدن یا نرسیدن به آرزوهایشان نیستند و داشته 
هاي دیگران، حتي لحظه اي زمینه ساز بروز حسادت در 
آنها نمي ش��ود. از آنجا که همه ما دوست داریم روز به روز 
نعمت ها و موهبت هاي بیشتري را در زندگي نصیب خود 
سازیم، باید توجه داشته باشیم که حسادت، مانعي جدي 

در جهت رسین به خواسته ها محسوب مي شود. 

حسود به آرزوهایش نمي رسد
حسادت، یکي از ابزارهاي ش��یطان است. این ویژگي هم 
آرامش را از شخص حسود مي گیرد و هم رنج و زحمت را 
براي دیگراني که مورد حسادت واقع مي شوند، فراهم مي 
کند. اگر حسادت را نوعي بیماري مهلک و کشنده بدانیم، 
قطعاً همین امروز، بدون لحظه اي درنگ، به فکر اصالح و 
درمان آن در درون خود خواهیم بود، چ��را که امام علي، 
علیه الس��الم مي فرماید: »آفرین بر حسادت! چه عدالت 

پیشه است! پیش از همه صاحب خود را مي کشد!«
بیایید همین امروز و در همین لحظه، نحوه تفکر و نگرش 
خود را تغییر دهیم تا به این وس��یله در خود انگیزه ایجاد 
کنیم و اثرات منفي حسادت را دائماً به خود یادآور شویم. 
باید به منافع زندگي بدون حس��ادت توجه کنیم؛ منافعي 
مانند داشتن یک زندگي توام با آرامش و رسیدن به تمام 

خواسته ها!
ما همیشه باید به خاطر داش��ته باشیم که آنکه نعمت مي 
دهد و نعمت مي س��تاند، فقط خداس��ت و باید باور کنیم 
که خداوند حکیم اس��ت و آنچه که در اختیار دیگران قرار 
مي دهد، براساس مصلحت و تقدیر اوست. بنابراین براي 
به دس��ت آوردن آرامش و رهایي از این صف ناخوشایند، 
سعي کنیم بهترین نعمت ها و دستاوردها را براي دیگران 

آرزو کنیم.
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م الف 5878

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی شرکت در مناقصه

ش�ركت س�هامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات بهره برداری ونگه 
داری ايستگاه پمپاژ كرون–كاشان )اصلی–كمكی(  از طريق مناقصه عمومی به واجدين 

شرايط واگذار نمايد. 
لذا از شركت های واجد ش�رايط دعوت می شود از تاريخ انتش�ار آگهی به مدت 7 روز 
نسبت به ارسال سوابق كاری و گواهی حسن انجام كار ورزومه  شركت واستانداردهای 

توليد به دفتر امور بازرگانی اين شركت اقدام نمايد .
آدرس : اصفهان ، پل خواجو ،بلوار آيينه خانه، جنب هالل احمر،ش�ركت آب منطقه ای 

اصفهان ، امور بازرگانی . تلفن تماس : 5-6615360 داخلی 144
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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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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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معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
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درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
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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

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
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!«
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی آگهی تجدید مزایده

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان  

محسن خندان  - شهردار نجف آباد

موضوع مناقصه :: اجرای عمليات س�اخت ونص�ب حدود 1000 مورد انش�عاب فوالدی 
بصورت تكی وحدود 4000 متر لوله گ�ذاری پراكنده به قطر 3/4 اينچ در س�طح منطقه 

غرب اصفهان وتوابع  
نام و نشانی دس�تگاه مناقصه گزار: اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان 

اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/5/30 

میزان تضمین شرکت در مناقصه : 85,000,000 ريال ) هشتاد وپنج ميليون ريال ( 
  کد فراخوان : 1334902 

مناقص�ه گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالع�ات بيش�تر به پاي�گاه اطالع رس�انی 
 www.nigc-isfahan.ir : الكترونيك�ی ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس 
www.iets.mporg.ir يا با ش�ماره تلفن ه�ای 5-6271031-0311 امور قرار دادها ی 

شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند . 

موضوع مزایده : فروش عرصه سه واحد تجاری به صورت كالن به مساحت 89/12 متر 
مربع ازپالک ثبتی شماره 6/493بخش 12 نجف آباد واقع در يزدانشهر ،بلوار شهدا شهر 

نجف آباد 
دستگاه مزایده گزار : شهرداری نجف آباد 

محل عرصه سه واحدتجاری واقع در يزدانشهر ، بلوار شهدای شهر نجف آباد 
شرایط شرکت در مزایده : ش�ركت برای عم�وم آزاد می باشد كه بايس�تی دارای كپی 
شناسنامه عكسدار ويا كپی كارت ملی معتبر ،اساس�نامه شركت با آخرين تغييرات در 
روزنامه رس�می كه منقضی نشده باش�د )ش�ركت كنندگان در مزايده بايد رعايت منع 

مداخله كاركنان دولت را بنمايند (.
محل دریافت اسناد مزایده : امور قراردادهای شهرداری نجف آباد 

 مهلت دریافت وارسال اس�ناد مزایده وپیش�نهاد قیمت : از افراد واجد شرايط دعوت
  می شودجهت كسب اطالعات بيش�تر ودريافت اس�ناد مزايده تاپايان وقت اداری روز 
پنج شنبه مورخ 92/05/31 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه وپيشنهادات 
خود را حداكثر تا پاي�ان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 1392/06/06ب�ه دبير خانه 
محرمانه ش�هرداری نجف آباد تحويل نمايند ) دريافت اسناد مزايده به صورت حضوری 

وبا ارائه معرفی نامه كتبی با مهر وامضاء مجاز وتعهد آور شركت انجام می گيرد (
قيمت پايه عرصه سه واحد تجاری به صورت كالن به مساحت 89/12 متر مربع از قرار هر 

متر مربع 7,000,000 ريال
مبلغ فروش اسناد مزایده : 200,000 ريال طی فيش واريزی به حساب سيبابانک ملی به 

شماره 0104544156001در آمد شهرداری نجف آباد 
میزان س�پرده : معادل 5 درصد قيمت پايه عرصه س�ه واحد تجاری به صورت كالن به 
مبلغ ) 31,192,000(ريال را طی فيش واريزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 

شهرداری نجف آباد ويا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكی ارائه نمايند . 
برندگان اول ودوم وسوم  مزايده هرگاه حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتيب 

ضبط خواهد شد .
ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است . 

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

م الف 5055

نوبت  اول نوبت  اول
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان اصفهان
(سهامی خاص)
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