
 خسته نباشید ژنرال، 
خدا قوت شهریار

به بهانه دربی ۷۷ ، دربی بی فایده

دربی 77 هم تمام ش��د. بدون رد و بدل ش��دن 
گلی. بدون هیچ هیجان به معنای واقعی. دربی 
77 در درگیری ه��ای فیزیکی میان��ه میدان، 

حرص و جوش های کنار خط امیر قلعه نویی...

 چه خوبه که برگشتیعزرائیلدرکدامجادههادورمیزند
 در شبکه 
نمایش خانگی 

محور نجف آباد - اصفهان به عنوان پرحادثه ترین جاده کشور
سقائیان نژاد سرپرست 

شهرداری اصفهان شد 3
  افزایش قیمت

47 ۷ درصدی پنیر

3

ساخت 2 فیلم 
5پویانمایی  در شهرکرد

نظر وزیراطالعات درباره 
رابطه دولت ومجلس

حجت االسالم والمسلمین س��یدمحمود علوی وزیر اطالعات 
درباره لزوم تعامل هرچه بیش��تر میان دول��ت و مجلس اظهار 
داشت: زمانی که تعامل مبتنی بر یک منطق صحیح و عقالیی 

باشد، روابط، یک روابط سازنده و مثبت خواهد بود...

اهداف ناپیدای حمله 
احتمالی آمریکا به سوریه

 سوریه از سال 2011 صحنه ناآرامی و خشونت های مرگبار بوده 
است. بسیاری از مردم در درگیری های این کشور کشته شده اند. 
بدون شک تحوالت سوریه با دیگر وقایع و اتفاقات رخ داده در 
کشورهای عربی تفاوت های بنیادینی دارد. گر چه دولت سوریه 
ابتکار عمل الزم را برای مهار بحران در همان روزهای ابتدایی 
به خوبی نداشت، اما سوریه با دخالت کشورهای دیگر به صحنه 

رویارویی های ویرانگر و خونین تبدیل شده است. 
آمریکا، برخی کشورهای اتحادیه اروپا، قطر، عربستان سعودی، 
ترکیه و رژیم صهیونیس��تی از ش��به نظامیان مع��ارض دولت 
در س��وریه حمایت می کنند. این دولت ه��ا حداقل یک هدف 
مشترک دارند و آن سرنگونی بشار اسد و تضعیف محور مقاومت 
در منطقه می باشد. این کش��ورها در پی این هستند که حوزه 
تاثیرگذاری و نفوذ جمهوری اس��المی را به ش��دت در منطقه 

کاهش دهند. 

س [
س  فار

]عک

 خدمت
 نظام وظیفه 
نیازمند تحول

3     عض��و کمیس��یون اجتماع��ی مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از فضای فعلی خدمت 
نظام وظیفه، گفت: با گذشت ۳0 سال از انقالب 
تحولی در نظام وظیفه نداشته ایم و این شکل از 

خدمت فایده ای برای کشور ندارد.
ایرج عبدی با بیان اینکه هدف سربازی و نظام 
وظیفه تنها ایجاد کمیت نبوده اس��ت، تصریح 
کرد: خدمت نظام وظیفه در فضای فعلی تنها 
ایجاد کمیت در نیرو های مس��لح بوده که باید 
گفت با وجود این تعداد سرباز بازدهی الزم در 

نیروهای مسلح وجود ندارد. 
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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.
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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

بررسی واگذاری زمین به دانشگاه 
احمدی نژاد

بررسی نحوه واگذاری 260 هکتار زمین به دانشگاه ایرانیان در یک 
نهاد نظارتی آغاز شده است. گفته می شود دستور واگذاری این زمین 
در آخرین سفر اس��تانی هیئت دولت به خراسان رضوی صادر شده 
است. این زمین در منطقه آبس��رد دماوند واقع شده و از زمین های 

منابع طبیعی است.

در ناهار سیاسی  هاشمی و ناطق 
 چه گذشت؟

شنیده شد که سفر آیت ا... هاشمی رفس��نجانی به زادگاه علی اکبر 
ناطق نوری بازتاب نسبتا وسیعی در رس��انه ها داشت. حضور رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در روستای اوزکال از توابع بخش بلده 
شهرستان نور استان مازندران به دعوت ناطق نوری صورت گرفت.

این دعوت که همراه با صرف ناهار بود در رسانه ها به »ناهار سیاسی« 
تعبیر شد. 

س��ایت امید وابس��ته به محمدرضا عارف نوش��ت؛بر اس��اس اخبار 
رس��یده در ای��ن ضیافت ناه��ار طرفی��ن درب��اره احتم��ال حمله 
آمریکا به س��وریه اظهار نگران��ی کردند و معتقد بودن��د این حمله 
احتمالی،در روند مذاکرات دولت دکتر روحان��ی با غرب در ارتباط 
با پرونده هس��ته ای تاثیر منف��ی خواهد گذاش��ت. در این مهمانی 
 سیاس��ی هیچ گونه بحث��ی درخصوص مس��ائل سیاس��ت داخلی

 صورت نگرفت.

 انتقال دانشگاه ایرانیان 
 از كیش به تهران

غالمعلي نادري، مدیر کل دفتر آموزش هاي غیردولتي غیرانتفاعي 
وزارت علوم، با اشاره به تاسیس دانشگاهي به نام »ایرانیان« توسط 
محمود احمدي نژاد گف��ت: در مقطعي از زمان به صورت ش��فاهي 
اعالم شد دانش��گاه احمدي نژاد در کیش باش��د اما بعد قرار شد در 

تهران تاسیس شود. 
ش��ورایعالي انقالب فرهنگ��ي فقط مي توان��د براي دانش��گاه هاي 
غیردولتي مس��تقر در تهران و کرج مجوز صادر کن��د مگر اینکه در 
اساسنامه این دانشگاه قید شده باش��د که امکان تاسیسش در سایر 
شهرها هم وجود دارد و شوراي گسترش وزارت علوم هم باید در این 

زمینه اعمال نظر کند. 
وي افزود: مسووالن دانش��گاه احمدي نژاد منتظر هستند تا موضوع 
این دانشگاه بار دیگر در شورایعالي انقالب فرهنگي مطرح شود و اگر 
کلیات آن به تصویب این شورا رسید، درخواستي به وزارت علوم براي 
بازدید از فضاي در نظر گرفته ش��ده، باید ارس��ال شود. نماینده این 

دانشگاه اصوال باید خود احمدي نژاد باشد.

 توافق اشتون و ظریف برای دیدار
 در نیویورک

سخنگوی کاترین اش��تون روز جمعه اعالم کرد که رییس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشس��ت سازمان ملل در ماه جاری 
با محمد جواد ظریف برای مذاکره درباره گفت وگوهای هس��ته یی 
مالقات می کند.خبرگزاری رویترز از بروکس��ل گزارش داد: حسن 
روحانی، رییس جمهور ایران روز پنجش��نبه اع��الم کرد که وزارت 
 امور خارجه این کش��ور عهده دار مس��وولیت مذاکرات هس��ته یی

 می شود.
 مایکل مان، س��خنگوی کاترین اش��تون، رییس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا که ریاس��ت مذاک��رات درباره برنامه هس��ته یی ایران 
را ب��ه نمایندگ��ی از آمریکا، فرانس��ه، انگلی��س، روس��یه، چین و 
آلمان به عهده دارد، گفت: در پی انتش��ار این خبر ک��ه وزارت امور 
خارجه مس��وول مذاکرات هس��ته یی خواه��د بود، نماین��ده عالی 
)اتحادیه اروپا( صبح امروز با محمد ج��واد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران تماس گرف��ت. وی ادام��ه داد: آنه��ا توافق کردن��د در هفته 
 برگزاری مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل در نیویورک ب��ا یکدیگر 

مالقات کنند.

معاون حقوقی روحانی: فیس بوک 
ندارم

الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره عضویت برخی وزرا و نمایندگان دولت در برخی ش��بکه های 
اجتماعی از جمله »فیس بوک« که در داخل کش��ور از سوی کمیته 
فیلترینگ مسدود شده اند منع قانونی دارد یا خیر، گفت: منع قانونی 
و یا عدم آن را مورد بررسی قرار می دهیم. وی در پاسخ به این پرسش 
که شنیده شده شما نیز در ش��بکه اجتماعی »فیس بوک« عضویت 

دارید، تاکید کرد: بنده عضو فیس بوک نیستم.

اخبار كوتاه 

 سخنگوی شورای نگهبان به 
زودی معرفی می شود

سیامک ره پیک    
حقوقدان شورای نگهبان 

 برای انتخاب س��خنگو خارج از ترکیب اعضای شورای نگهبان منع 
قانونی وجود ندارد. 

در اولین جلسات دور جدید شورا در خصوص معرفی سخنگو تصمیم 
گیری خواهد ش��د.منع قانونی برای انتخاب سخنگو از میان افرادی 
که عضو ش��ورای نگهبان نیس��تند وجود ندارد.ای��ن احتمال وجود 
دارد که آقای کدخدایی یک 
بار دیگ��ر به عنوان س��خنگو 

انتخاب شود.
البته ایش��ان یک بار با رسانه 
ه��ا خداحافظ��ی کردند ولی 
باید منتظ��ر مان��د و دید که 
ش��ورای نگهب��ان درب��اره 
 سخنگو چه تصمیمی خواهد

 گرفت.
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رای نیاوردن کدخدایی  در مجلس از قبل مقدمه چینی شده بود

آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه کدخدایی شخص سفارش ناپذیری بود، گفت: 
در مجلس وی با کمبود یک رای نتوانست عضو شورای نگهبان شود و این مسئله مقدمه چینی 

شده بود و طبیعی نبود و اینگونه نبود که رای گیری آزاد باشد.

تکذیب پیام مقام ایرانی 
به نظامیان عراقی

 پیام هاي دیپلماتیك
 بین اوباما و روحاني

میر یوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در واکنش 
به گ��زارش ادعایی یک روزنام��ه آمریکایی درباره ای��ران تاکید کرد این 
اتهامات بی اساس بوده و با هدف تحریک کنگره برای صدور مجوز حمله 

به سوریه طرح می شود. 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال در گزارشی مدعی ش��د که ایاالت متحده 
موفق شده، دس��تور یک مقام ایرانی را ردیابی کرده که به شبه نظامیان 
حامی ایران در عراق دس��تور می دهد، در صورت حمله به ایاالت متحده 
به سوریه، منافع این کش��ور در عراق را هدف حمله قرار دهند.  بر همین 
اس��اس علیرضا میریوسفی س��خنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل 
متحد در واکنش به گزارش فوق گفت که این اتهامات بی اساس بوده و با 
هدف »تحریک کنگره« برای صدور مجوز حمله به سوریه طرح می گردد. 

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه در پاسخ به این سوال که آیا اوباما نامه یي 
براي آقاي روحاني ارسال کرده اس��ت؟ بیان کرد: ممکن است پیام هایي به 
صورت ش��فاهي یا به  انحاي مختلف براي آقاي رییس جمهور ارس��ال شده 
باش��د، پیام هایي که به صورت علني ارسال شده باش��د به صورت علني نیز 
به آن پاس��خ داده ش��ده اس��ت و پیام هاي دیگري که احتماال در مالقات ها 
و برداش��ت هایي که از دیدگاه هاي ط��رف امریکای��ي در مالقات ها براي ما 
مطرح شده به صورت مناسب در همان مالقات ها پاسخ داده شده است، این 

مجموعه موضوعي است که پیگیري شده. 
 وي در پاس��خ به این س��وال که آیا مش��خصا آقاي روحاني نامه یي دریافت 
کرده اند، اظهار داشت: دیپلماسي یک ابعاد آشکاري دارد که بنده ابعاد آشکار 

آن را خیلي روشن بیان مي کنم

محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اس��المی و یکی از اعضای 
ً  عازم س��وریه شده بود اظهار  هیئت پارلمانی ایران که اخیرا
داشت: یکی از ویژگی ها و برجستگی های سفر ما این بود که 
درست در همان ساعات و لحظات و مکانی که آمریکایی ها 
برای شروع حمله اعالم کرده بودند، هیئت ما وارد دمشق شد.

وی افزود: هم��ان لحظه ای که ما با آقای بشاراس��د مالقات 
داشتیم، وی اولین جمله ای که گفت این بود که ورود شما 
از ایران در واقع به چالش کشیدن صریح حمله آمریکا بود؛ 
آقای اسد از حضور به موقع ما خیلی تشکر و از عزم جمهوری 
اس��المی برای دفاع از ملت س��وریه قدردانی کرد.کریمی 
قدوس��ی ادامه داد: از نکات برجس��ته ای که در این سفر به 
دست ما رسید این بود که در همه مالقات هایی که با مقامات 
سوری داشتیم آمادگی دفاعی و نظامی فوق العاده زیادی را 
در نظرات و مطالبی که از آنها می شنیدیم مشاهده کردیم.وی 
اظهار داشت:  تحلیل دشمنان سوریه این است که ارتش این 
کشور در دو سال گذشته به طور کامل توانش را از دست داده 
و توانایی پاسخگویی ندارد و این مسئله یکی از دالیلی است 
که استکبار جهانی با تکیه بر آن قصد حمله به سوریه را دارد؛ 
ولی آقای بشاراسد از آمادگی باالی قدرت ارتش صحبت کرد 

و ما نگرانی را در آقای اسد در رابطه با حمله آمریکا ندیدیم.

حجت االس��الم والمس��لمین س��یدمحمود علوی وزیر 
اطالعات درب��اره لزوم تعامل هرچه بیش��تر میان دولت 
و مجلس اظهار داش��ت: زمانی که تعامل مبتنی بر یک 
منطق صحیح و عقالیی باشد، روابط، یک روابط سازنده 
و مثبت خواهد بود؛ ما امروز  نه در دولت و نه در مجلس 
انگیزه ای برای تخاصم و روابط مبتنی بر عقده نمی بینیم 

که سر از روابط مخرب در آورد. 
 علوی اضافه کرد: هر چه می بینیم حس��ن نظر و روابط 
عقالیی، تفاه��م و قص��د خدمتگزاری چ��ه در مجلس 
و چه در دولت اس��ت و اگ��ر صحبتی ب��ا همدیگر دارند 
ب��ر س��ر نح��وه خدمتگ��زاری اس��ت و طبیعی اس��ت 
در ای��ن زمین��ه اخت��الف نظ��ر وجود داش��ته باش��د؛ 
اخت��الف نظری ک��ه قطع��اً منج��ر ب��ه خدمت گزاری 
 بهت��ر و تش��خیص راه موثرت��ر در مق��ام خدمتگزاری

 خواهد بود. 
 وزیر اطالعات در پایان خاطرنش��ان کرد: بنابراین، این 
عرصه سر از یک حالت منفی در نخواهد آورد و مجلس و 
دولت در کنار تبادل افکار در جهت خدمت بهتر به نظام 
روابط صمیمانه خ��ود را ادامه خواهن��د داد و ما نتایج و 
ثمرات مثبت و س��ازنده ای را بر این روابط سازنده برای 

کشور مترتب می بینیم.

اس��ماعیل جلیلی نماینده مجلس  با اشاره به کمک 16 
میلیاردی دولت قبل به دانش��گاه ایرانیان گفت: کمک 
دولتها به مراکز آموزشی و فرهنگی معموال همیشه بوده 

و اتفاق غیر طبیعی نیست.
وی ادامه داد: این کمک ها معموال برای رفع مشکالت به 
مراکز انجام می شود اما آنچه این موضوع را دارای شائبه 
کرد این بود که رئیس دولت خود مرکزی داشته است که 
به آن وابستگی دارد اگر هر کسی دیگری به این موسسه 

وابستگی داشت ایرادی بر آن مترتب نبود.
عضو فراکسیون رهروان والیت مجلس خاطرنشان کرد: 
چه خوب بود این اتفاق نمی افتاد زی��را  انتظار از رئیس 
دولت این است که نگاهی فراتر از نگاه شخصی و گروهها و 
متعلقات خود داشته باشد، رئیس جمهوری که نگاه ملی 

داشته باشد می تواند به سمت دولت پاک حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اینکه 
این موضوع رسانه ای و شفاف س��ازی شد و رسانه ها به 
آن حساسیت نش��ان دادند خیلی خوب بود . این کمک 
می کند که مردم قضاوتهای بهتری در آینده از ما داشته 
باشند . خوش��بختانه دیوان محاس��بات و دستگاههای 
نظارتی به خوبی مسائل را رصد می کنند و قطعا این پول 

با کمک این دستگاهها بازمی گشت.

نماینده مردم تهران در مجلس سخنان منتسب به هاشمی 
درباره سوریه را بسیار تعجب بر انگیز خواند و گفت: خیلی 
عجیب است آقای هاشمی به عنوان سیاست مداری با سابقه، 
پیر و کارکشته به این اصل مهم توجه نکنند و حرفی بزنند 
که دولت امریکا آن را بهانه کرده و بخواهد به سوریه حمله 

کند و مسلمانان را به خاک و خون بکشد.
وی با بیان این که دلم نمی خواهد باور کنم این سخنان از 
آقای هاشمی درباره سوریه صحت دارد، ادامه داد: امیدوارم 
ایش��ان ش��خصا این مس��ئله را تکذیب کند و گرنه ما باید 
نظرمان را درموردش��ان تغییر دهیم، مهم این است که ما 
هم نظر با آمریکا نباشیم.توکلی ادامه داد: چنانچه به فرض 
محال این سخنان و خبر درست باشد که خبر و تحلیل من 
این است که غلط اس��ت، آنگاه هم نوا شدن با آمریکایی ها 
یک اثر دارد و آن هم کش��ته ش��دن مردم بی گناه و از بین 
رفتن کشور سوریه به عنوان کشور حامی مقاومت است.وی 
سپس به سخنان هاشمی اشاره کرد و گفت: موضع گیری 
آقای هاشمی فارغ از این که از حیث امنیت ملی یک خطای 
فاحش است مقدمه جنایتی بزرگ در کشور سوریه می شود 
و کمک می کند امریکا خود را به عنوان مصلح منطقه مطرح 
و این طور نش��ان دهد حق دارد در مورد اینکه چه کسی را 

تنبیه یا تشویق کند  تصمیم بگیرد.

دولت مجلسمجلس مجلس

ناگفته هایی از سفر 
هیئت ایرانی به سوریه

نظر وزیراطالعات درباره 
رابطه دولت ومجلس

انتظار بود نگاه احمدی نژاد 
فراتر از اطرافیانش باشد

موضع هاشمی در برابر 
سوریه  خطای فاحش     
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قیام جمعه سیاه 

س��ال 57 با گس��ترش دامنه انقالب و تظاهرات مردمي در 
شهرهاي مختلف دولت جمشید آموزگار مجبور به استعفا 
شد و محمدرضا ش��اه، جعفر ش��ریف امامي را که از سران 
فراماس��ونري و 15 س��ال رییس مجلس س��نا بود به قصد 
کنترل اوضاع ، مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. رژیم شاه 
با این تغییر و تحول و اعالم سیاست آشتي ملي و احترام به 
روحانیت، سعي داش��ت اوضاع را کنتر ل کرده و از خشم و 
نفرت عمومي بکاهد؛ اما، هوشیاري حضرت امام خمیني )ره(  
باعث شد که ایش��ان طي پیامي خطاب به ملت ایران نقشه 
رژیم را رسوا و مردم انقالبي را بیش از پیش آگاه و خروشان 
نمایند. در روز 16 شهریور 57، در پي دعوت جامعه روحانیت 
مبارز، حدود دو میلیون نفر از مردم قهرمان تهران به عنوان 
اعتراض به رژیم، در میدان ش��هیاد تجم��ع کردند. در این 
روز، نام میدان شهیاد به میدان آزادي تغییر یافت. به دنبال 
تظاهرات مفصل و همه جانبه امروز در تهران و شهرستان ها، 
هیئت دولت تصویبنامه اي صادر و به موجب آن مقرر گردید 
از بامداد روز هفدهم ش��هریور، در تهران و یازده شهر دیگر 
حکومت نظامي به مدت ش��ش ماه برقرار گ��ردد، و در بین 
مردم اعالم ش��د که صبح روز بعد، یعني 17 شهریور ماه در 
میدان و خیابان ژاله )شهدا( تجمع صورت خواهد گرفت. در 
اولین ساعات جمعه 17 شهریور ماه، رژیم شاه توسط ارتشبد 
غالمعلي اویسي فرماندار نظامي تهران اعالم حکومت نظامي 
کرد؛ اما مردم در میدان ژاله )شهداي کنوني(  تجمع کردند 
و ناگهان با دیدن تانک ها و زره پوش هاي نظامي و مأموران 

مسلسل به دست حکومت نظامي غافلگیر شدند. 
مأموران مسلح پس از چند بار اخطار از زمین و هوا جمعیت 
را ناجوانمردانه ه��دف رگبار قرار دادند و م��ردم بي گناه را 
به خاک و خون کش��یدند. عده زیادي از م��ردم در این روز 
توسط دژخیمان رژیم به شهادت رس��یدند، اما این حادثه 
نقطه عطفي جهت افزایش خش��م و اعتراض عمومي مردم 
و رس��وایي بیش از پیش رژی��م گردی��د و در تاریخ ننگین 
ستم ش��اهي به عنوان جمعه س��یاه و جمع��ه خونین براي 

همیشه باقي ماند.

تاریخ سیاسی

سوریه از سال 2011 صحنه ناآرامی و خشونت های مرگبار بوده 
است. بسیاری از مردم در درگیری های این کشور کشته شده اند. 
بدون شک تحوالت س��وریه با دیگر وقایع و اتفاقات رخ داده در 
کشورهای عربی تفاوت های بنیادینی دارد. گر چه دولت سوریه 
ابتکار عمل الزم را برای مهار بحران در همان روزهای ابتدایی به 
خوبی نداشت، اما س��وریه با دخالت کش��ورهای دیگر به صحنه 

رویارویی های ویرانگر و خونین تبدیل شده است. 
آمریکا، برخی کشورهای اتحادیه اروپا، قطر، عربستان سعودی، 
ترکیه و رژیم صهیونیس��تی از ش��به نظامیان معارض دولت در 
سوریه حمایت می کنند. این دولت ها حداقل یک هدف مشترک 
دارند و آن سرنگونی بشار اسد و تضعیف محور مقاومت در منطقه 
می باشد. این کشورها در پی این هس��تند که حوزه تاثیرگذاری 

و نفوذ جمهوری اسالمی را به شدت در منطقه کاهش دهند. 
به همین دلیل است که حسنین هیکل نویسنده معروف  مصری 
درباره تحوالت سوریه چند روز پیش نوشته بود:» همه مقامات 
آمریکایی می گویند که تجاوز نظامی به سوریه، حمله ای محدود 
به منظور ادب کردن سوریه است اما روند تحوالت نشان می دهد 
که اهداف آمریکا به مراتب بزرگتر از آن چیزی است که تاکنون 

رسانه ای شده است.« 
در واقع نقل و انتقال های نظامی ناوگان های آمریکا، آرایش نظامی 
رژیم صهیونیستی، آماده باش و دخالت قطعی ترکیه و سعودی 
در حمله به سوریه، موج فراخوانی مجموعه های مسلح در داخل 

سوریه در کنار پمپاژ گسترده انواع و اقسام سالح و ادوات نظامی 
از طریق ترکیه به سوریه و تجهیز ارتشی جدید از مجموعه های 
مس��لح ضد نظام در اردن از س��وی عربستان س��عودی و فعل و 
انفعاالت نظامی گروه ها و مجموعه های مخالف حزب اهلل در لبنان 
همه و همه نش��ان می دهد که بر خالف آنچه که اوباما می گوید 
نه جنگی محدود بلکه جنگی بزرگ در راه است تا ضمن یکسره 
کردن تکلیف نظام سوریه تغییرات اساسی در منطقه خاورمیانه 
ایجاد ش��ود که دنبال��ه همان نظری��ه خاورمیانه جدید اس��ت، 
خاورمیانه ای که نیروهای مقاومت در آن جایی ندارند و دکترین 

آمریکا مبنی بر حفظ امنیت اسرائیل به کرسی می نشیند. 
تغییر س��اختار منطقه خاورمیانه در واقع ه��دف اصلی و نهایی 
آمریکایی ها از چند س��ال پیش بوده اس��ت. اخیرا ژنرال وسلی 
کالرک فرمانده س��ابق ناتو در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که 
که حدود 10 روز پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 به پنتاگون 
رفته و با یک ژنرال امریکایی درباره افغانس��تان و عراق صحبت 
نموده است. بخشی از صحبت های رد و بدل شده بین این دو نفر 
به این شرح بوده است »به این شخص گفتم آیا همچنان تصمیم 
ما برای حمله به عراق به قوت خود باقی است؟ او گفت حتی بدتر 
از این! سپس در دفترش خم شد و یادداشتی را برداشت و گفت: 
من همین االن این یادداش��ت را از دفتر وزیر دفاع در طبقه باال 
دریافت کردم. س��پس گفت این یاداش��ت چگونگی اشغال این 
 کشور ها را  طی پنج سال تشریح کرده است. ما با اشغال عراق آغاز 

می کنیم تا نوبت به سوریه، لبنان، لیبی، سومالی و سودان برسد.« 
در واقع به نظر می رس��د ادعای توس��ل دولت س��وریه به حمله 
شیمیایی نیز چندان مبتنی بر منطق نباشد؛ چرا که این ادعا در 
حالی صورت گرفته که بازرسان سازمان ملل به درخواست دولت 
سوریه به دمشق س��فر کرده بودند تا درباره یک حمله شیمیایی 
دیگر که چند ماه پیش در منطقه خان العسل صورت گرفته بود، 

تحقیق کنند. 
دولت سوریه به شدت ادعای 
استفاده از س��الح شیمیایی 
را رد می کن��د و می گوید در 
ش��رایطی ک��ه پیروزی های 
نظام��ی ب��ه دس��ت آورده و 
بازرس��ان س��ازمان ملل در 
س��وریه به س��ر می برده اند، 
نیروه��ای دولت��ی دلیل��ی 
برای اس��تفاده از تسلیحات 

شیمیایی نداشته اند. 
اما به نظر می رس��د تصمیم 
دول��ت آمریکا ب��رای حمله 
به س��وریه جدی می باش��د. 
رئیس جمهور آمریکا چند روز 
پیش در سخنرانی کاخ سفید 
اعالم کرد اگرچ��ه می تواند 

بدون مجوز کنگره به س��وریه حمله کند ام��ا تصمیم دارد برای 
اقدام نظامی در سوریه از کنگره اجازه بگیرد. این اظهارات رئیس 
جمهور آمریکا در حالی مطرح ش��د که رأی کمیته حقیقت یاب 
سازمان ملل درباره استفاده از سالح های شیمیایی در سوریه هنوز 
اعالم نشده است.  حس��نین هیکل درباره اهداف آمریکا از بهانه 
و دستاویز قرار دادن حمله ش��یمیایی می گوید: »تاکنون بیش 
از صدهزار نفر در س��وریه که بیش��تر آنها از غیرنظامیان هستند 
کشته شده اند پس چرا تا پیش از آن این عاطفه شیطانی حرکتی 
نک��رد؟.« و یا اینکه چرا دول��ت آمریکا آن زمان ک��ه رژیم صدام 
حسین علیه مردم مظلوم ایران، ملت عراق و کردها از سالح های 
شیمیایی استفاده می نمود در پی یکسره نمودن کار صدام حسین 
بر نیامد اما پس از چند سال و با ادعاهایی دروغین به صدام حمله 

نمود و وی را سرنگون نمود.
در واقع به نظر می رسد جواب این سوال، جواب از قصد حقیقی 
برای تجاوزی بزرگ نهفته اس��ت که کل منطقه را هدف گرفته 

است.     

آمریکا به دنبال چیست ؟ 

اهداف ناپیدای حمله احتمالی آمریکا به سوریه

آمریکا، برخی 
كشورهای 

اتحادیه اروپا، 
قطر، عربستان 

سعودی، تركیه و 
رژیم صهیونیستی 

از شبه نظامیان 
معارض دولت در 

سوریه حمایت 
می كنند



یادداشت

سقائیان نژاد سرپرست شهرداری 
اصفهان شد

 دیروز در نخستین جلسه علنی چهارمین دوره ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، مرتضی سقائیان نژاد شهردار فعلی  با 18 رای به عنوان سرپرست 

شهرداری اصفهان انتخاب شد.
ابوالفضل قربانی ،  با تایید این خبر اظهار کرد: با توجه به ابالغ وزیر کشور در 
خصوص عدم منع قانونی برای تعیین سرپرست تا انتخاب شهردار جدید، 
مرتضی س��قائیان نژاد به عنوان سرپرست ش��هرداری اصفهان انتخاب 
شد.وی ادامه داد: طبق ابالغیه وزیر کشور به شوراها، شهرداران قبلی نیز 
می توانند به عنوان سرپرست انتخاب شوند و امروز شهردار فعلی اصفهان 
با 18 رای موافق و سه رای مخالف به عنوان سرپرست شهرداری اصفهان تا 
زمان انتخاب شهردار جدید منصوب شد.وی تاکید کرد: مرتضی سقائیان 

نژاد جز گزینه های شهرداری اصفهان نیز به شمار می آید.

تخفیف 10 درصدی با پرداخت 
عوارض تا پایان سال

معاون اداری و مالی ش��هردار اصفه��ان گفت: ش��هروندانی که حداکثر 
تا پایان س��ال عوارض خود را به ش��هرداری پرداخت کنن��د 10 درصد 
عوارض شهرداری به عنوان جایزه منظور و از عوارض آنان کسر می شود.
 اداره ارتباطات رس��انه ای رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان، مرتضی

 حسام نژاد اظهار کرد: شهرداری اصفهان نیز طبق قانون از سال 49 وصول 
عوارض نوسازی را آغاز کرده است، این عوارض در ابتدا در ساختمان اداره 
نوسازی شهر اصفهان وصول می شد و  به مرور زمان در شهرداری مرکزی 
و شهرداری های هر یک از مناطق یک اداره نوسازی دایر شد و پرداخت 
عوارض برای شهروندان در تمامی مناطق شهر امکانپذیر شد. وی با تاکید 
بر این که شهرداری اصفهان در جهت اعمال سیاست های تشویقی 
وصول و فرهنگ سازی پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری به 
عنوان یک درآمد پایدار برای ش��هرداری، پیشنهاد بخشودگی زیان 
دیرکرد عوارض نوسازی و عمران شهری را طی الیحه ای به شورای 
اسالمی شهر اصفهان ارائه کرد تصریح کرد: عوارض هر سال در اول 
فروردین ماه آن س��ال تحقق می یابد و باید حداکث��ر تا پایان همان 
سال به ش��هرداری پرداخت گردد، همچنین از عوارض مودیانی که 
ظرف مدت مذکور، عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد از 

عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر می شود.

 برگزار ی سومین بازارچه  خیریه
با طعم مهربانی

انجمن امداد دانش��جویی مردمی امام علی)ع( اصفهان بازارچه خیریه  با 
طعم مهربانی را برگزار می کند. در این بازارچه که با هدف معرفی انجمن 
به اقشار مختلف مردم و تامین بودجه مورد نیاز جهت رسیدگی به امور 
کودکان و خانواده های نیازمند تحت پوش��ش برگ��زار می گردد. زمان 
برگزای این خیریه 14 الی 18 شهریور 92 ساعت 17 الی 22 در خیابان 
شهید مطهری، نبش خیابان ش��مس آبادی، هنرستان پسرانه هنرهای 

زیبا است.

گشتی در اخبار 

 آغاز سال تحصیلی جدید، 
بدون دو وزیر اصلی 

  عبدالوحید فیاضی/ سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

در شرایط آغاز سال تحصیلی جدید معرفی وزاری پیشنهادی علوم 
و آموزش و پرورش امری ضروری است، به دلیل حضور سرپرستان 
درای��ن دو وزارتخانه مذکور، ق��ادر نخواهیم ب��ود اقدامات و تحول 

وسیعی در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی ایجاد کنیم.
متاسفانه با توجه به اهمیت باالی بحث آموزش در کشور، شاهدیم 
که هنوز وزارتخانه ه��ای مربوطه یعنی آموزش و پ��رورش و علوم، 
تحقیقات و فن��اوری بدون وزیر ب��وده و از طریق سرپرس��ت اداره 

می شوند.
با وجود اینک��ه تالش ها برای 
انتخ��اب وزرای پیش��نهادی 
آموزش و پ��رورش و علوم از 
س��وی دولت انج��ام گرفته 
ب��ود، ام��ا ای��ن افراد ب��ه هر 
دلیلی نتوانستند نظر موافق 

نمایندگان را جلب کنند.
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چهره روز
هفته ای پر حادثه در اصفهان

سرپرس��ت پلیس راه اس��تان اصفهان با اعالم وقوع 12 تصادف فوتی در هفته گذشته، از کشته 
ش��دن 19 و مجروحیت 10 نف��ر در حوادث مذکور خبر داد.س��رهنگ ش��اپور انص��اری علت 
 اصلی وق��وع این ح��وادث را بی احتیاط��ی رانندگان، عدم توج��ه به جلو، خس��تگی اعالم کرد. 
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س��االنه حدود 20 ه��زار نفر در کش��ور به دلیل 
تصادفات رانندگی کشته ش��ده و ت��ا هفت برابر 
این آمار ه��م دچار معلولیت می ش��وند. این آمار 
وحشتناک به راحتی با قربانیان یک جنگ برابری 

می کند.
در این بین کارشناس��ان علت چنین مرگ و میر 
باالیی را غیراس��تاندارد بودن اتومبیل ها، جاده ها 
و فرهنگ پایی��ن رانندگان عن��وان می کنند. در 
این گ��زارش قصد داری��م به یک��ی از این دالیل 
 یعنی محورهای خطرناک کش��ورمان بپردازیم 
شهریور آخرین ماه فصل تابستان همیشه فرصت 
مناسبی است برای سفر، زیرا با آغاز سال تحصیلی 
جدید خانواده هایی که فرزند محصل دارند دیگر 
زمان مناس��بی برای مس��افرت نخواهند داشت، 
اما در این ماه که به گفت��ه پلیس راهور زمان اوج 
مسافرت هاست، متاسفانه تصادفات رانندگی نیز 
به اوج خود می رسد به همین دلیل اگر محورهای 

حادثه خیز کشور را بیشتر بشناس��ید می توانید 
با ش��ناخت و احتیاط بیش��تر در این محل ها از 
ب��روز حادث��ه جلوگی��ری کنید، هر چن��د  طبق 
 آمار بیش��تر جاده های کشور ش��رایط استاندارد

 را ندارند.

ـ  اصفهان نجف آباد  
چند روز پیش محمود مظفر، رئیس سازمان امداد 
و نجات کش��ور پرحادثه ترین نقاط کشور در پنج 

ماه نخست سال را معرفی کرد.
 او از مح��ور نجف آب��اد ب��ه اصفه��ان ب��ه عنوان 
پرحادثه ترین جاده کش��ور نام برد زیرا ماموران 
فقط در ای��ن مح��ور و در م��دت 1۵0 روز 102 
عملیات امداد و نجات را اجرای��ی کرده اند. البته 
این مقام مسئول درباره نقاط حادثه خیز دیگر نیز 
سخن به میان آورده ، برای نمونه ارتفاعات الوند 
همدان پر حادثه ترین بخش کوهس��تانی کشور 

اس��ت، زیرا در این مدت امدادگران 21 عملیات 
امداد و نجات را در این منطقه عملیاتی کرده اند. 
عالوه بر این می توان سواحل استان مازندران را به 
دلیل اختصاص دادن 108 عملیات امداد و نجات 
به خود حادثه خیز ترین منطقه ساحلی  �  دریایی 

کشور نامید.

ـ  بندرعباس سیرجان  
اگر بخواهی��م به محوره��ای حادثه خی��ز ایران 
اش��اره کنیم، بدون اغراق باید از تمام  محورهای 
پرتردد کش��ور نام برد، چون همه این جاده های 
پرتردد آمار باالی��ی در زمینه تصادفات دارند، اما 
در این میان مدتی قبل، اس��کندر مومنی، رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از محور سیرجان 
 �   بندرعب��اس به عن��وان یک��ی از پرترددترین و 

خطرناک ترین مسیرهای کشور نام برد. 
البته به گفت��ه او مح��ور خرم آباد  �  اندیمش��ک 

نیز وضعی مش��ابه محور س��یرجان  �  بندرعباس 
دارد. این در حالی است که باید به محور تهران  �  
مشهد و تهران  �  ش��یراز نیز به عنوان نمونه هایی 
 از محوره��ای پر حادث��ه کش��ور اش��اره ک��رد.

در کش��ور ما حدود یک دهه اس��ت ک��ه به طور 
میانگین س��االنه ح��دود 20 هزار نف��ر به دلیل 
 تصادف��ات رانندگ��ی ج��ان خ��ود را از دس��ت

 می دهند. 
ماجرا زمانی تاسف بارتر می شود که این آمار را با 
سایر کشورهای جهان مقایسه کنیم. برای نمونه 
کش��وری مانند آلمان که حدود 80 میلیون نفر 
جمعیت داش��ته و تعداد خودروه��ای موجود در 
آن به چهار برابر خودروهای کشورمان می رسد. 
در زمینه آمار مرگ و میر تصادفات بسیار پایین تر 
از کشور ماست، چون با توجه به آمارهای منتشر 
ش��ده در این زمینه س��االنه حدود 4000 نفر در 
آلمان به دلیل تصادفات رانندگی جانش��ان را از 

دست می دهند.

ـ  مشهد تهران  
همه ساله مس��افران زیادی به مشهد رفت و آمد 
می کنند. همین آمار باالی رفت و آمد، این محور 
را به یکی از مس��یر های حادثه خیز کشور تبدیل 
می کند. زیرا به گفته رئیس پلیس راهور در پنج 
ماه نخس��ت امسال در هر س��اعت 1400خودرو 
از محور چن��اران به مش��هد رفته اند. ع��الوه بر 
این طبق آمارهای منتش��ر ش��ده تا کنون هفت 
 میلی��ون و ۵00 هزار خ��ودرو در جاده مش��هد 

تردد کرده اند. 
این درحالی است که این آمار سال گذشته شش 
میلیون تردد را نشان می داد. افزون بر این می توان 
طوالنی بودن این محور یا بیابانی و یکنواخت بودن 
آن  را عاملی ب��رای باال رفتن تصادف��ات رانندگی 
معرف��ی ک��رد. همچنین مح��ور ته��ران  �  قم  �  
اصفهان �  شیراز نیز یکی از پرتردد ترین محورهای 
کشور است که هر س��اله آمار باالیی از تصادفات 
رانندگی را به خود اختصاص می دهد. در کنار این 
مسیر می توان به محور های تهران � قم � اصفهان 
� شیراز و تهران � خوزستان به عنوان محور های 

خطرناک دیگر کشور اشاره کرد.

خطرات شمال
یکی دیگر از جاده های پرتردد کشور که همیشه 
پرحادثه هم بوده جاده چالوس اس��ت، این جاده 
به دلیل زیبایی مس��حور کننده اش همیشه مورد 
اس��تقبال رانندگانی اس��ت که دوس��ت دارند از 
مس��یری خاطره انگیز خود را به ش��مال کش��ور 
برس��انند، اما عرض ک��م، کوهس��تانی   و پرتردد 
بودن این جاده ش��ناخته شده همواره سبب بروز 

تصادفات مرگباری بوده است.
 این درحالی است که ریزش کوه نیز در این جاده 
در برخی مواقع به مرگ مس��افران منجر ش��ده 
البته باید یاد آور ش��د که جاده های دیگری نظیر 
هراز و فیروزک��وه نیز پرتردد هس��تند و می توان 
 از آنها ب��ه عن��وان جاده های حادثه خیز کش��ور

 نام برد.

ـ  الر بندرعباس  
محور بندرعباس  �  الر یکی دیگر از خطرناک ترین 
محورهای کش��ور اس��ت. به اعتقاد کارشناسان 
نب��ود تابلوه��ای هش��دار دهنده و خط کش��ی 
مناس��ب در کنار پرتردد بودن این جاده س��بب 
حادثه خیز بودن آن ش��ده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که می توان تیرهای برق چوب��ی کنار این 
مسیر را به عوامل خطر ساز این محور اضافه کرد. 
بنابراین اگر قصد عبور از این مسیر را دارید، بهتر 
اس��ت برنامه خود را به ش��کلی تنظیم کنید که 
 سفرتان در روش��نایی روز بوده و به تاریکی شب

 برنخورید.

احتیاط را از یادنبرید
حتما تاکنون متوجه ش��ده اید  اگ��ر بخواهیم از 
محورهای خطرناک کشور نام ببریم باید به بیشتر 
آنها اشاره کنیم به همین دلیل باید هشدار داد که 
با توجه به وضع نامناس��ب جاده های کشور فقط 
احتیاط بیش��تر هنگام رانندگی می تواند س��الم 

رسیدن به مقصد را تضمین کند. 
در پایان می ت��وان هش��دار داد  جاده هایی مانند 
کرمانش��اه  �  سنندج، کرمانش��اه - ارومیه، محور 
قم  �  گرمسار و گردنه اسد آباد نیز شرایط مناسبی 

ندارند.

محور نجف آباد - اصفهان به عنوان پرحادثه ترین جاده کشور

عزرائیل در کدام جاده ها دور  می زند
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آگهی فراخوان مناقصه عمومینوبت اول

 م الف 6123روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

1- موضوع مناقصه : اجرای عمليات حدود 10 كيلو متر شبكه پراكنده تعميراتی  فوالدی و پلی اتيلن ، ساخت و نصب حدود 
1550 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتيلن بصورت تكی و پراكنده و سری و عمليات جمع آوری حدود 20 مورد شير پياده رو 
وجابجايی حدود 550 مورد  انشعاب فوالدی  و پلی اتيلن ، جمع آوری حدود 510 مورد انشعاب فوالدی  و پلی اتيلن در سطح 

اداره گاز آران و بيدگل و نواحی تابعه
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ27 شهريور 1392
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 213000000 ريال ) دويست و سيزده ميليون ريال (  

مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه پاي�گاه  اط�الع رس�انی الكترونيك�ی ش�ركت  
ب�ا  ي�ا   WWW.nigo-isfahan.ir.WWW.iets.mporg.ir آدرس  ب�ه  اصفه�ان  اس�تان  گاز 
 ش�ماره تلف�ن ه�ای 5-6271031-0311 ام�ور ق�رار داده�ای ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان تم�اس حاص�ل 

فرمايند.                                                                                                                                                                        كد فراخوان :1337242
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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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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك
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میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  

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

2

9

3

11

3

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی
 اجتماعی 

سه شنبه  26  اردیبهشت   1391 | 23 جمادی الثانی 
1433 شماره 785 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 785 , May 15 ,2012
12 Pages

4

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  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی مناقصه

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اس��المی با انتقاد از 
فضای فعلی خدمت نظام وظیفه، گفت: با گذش��ت ۳0 سال از 
انقالب تحولی در نظام وظیفه نداشته ایم و این شکل از خدمت 

فایده ای برای کشور ندارد.
ایرج عب��دی با بی��ان اینک��ه هدف س��ربازی و نظ��ام وظیفه 

تنه��ا ایج��اد کمی��ت نب��وده اس��ت، تصری��ح ک��رد: خدمت 
نظ��ام وظیف��ه در فض��ای فعل��ی تنه��ا ایج��اد کمی��ت در 
نیرو ه��ای مس��لح بوده ک��ه بای��د گفت ب��ا وجود ای��ن تعداد 
 س��رباز بازده��ی الزم در نیروه��ای مس��لح وج��ود ن��دارد. 
نماینده م��ردم خرم آباد و دوره در مجلس ش��ورای اس��المی، 

گفت: خدمت نظام وظیفه در کش��ور چند مش��خصه اساسی 
باید داشته باشد، اول اینکه در آن از فنون نظامی روز استفاده 
شود و بعد اینکه س��ربازان عالوه بر آموزش های عمومی چند 
کار تخصصی را برای خدمت به کشور فراگیرند، این مهارت ها 
باید از جمله مهارت هایی کاربردی همچون مهارت رانندگی با 
وس��ایل نقلیه جنگی، چتربازی و در آموزش های تخصصی تر 
روش های مقابله با حمالت شیمیایی و میکروبی برای پزشکان 

و ستادهای بحران باشد. 

حقـوق سـربازان کفـاف حداقـل زندگیشـان را 
نمی دهد 

وی با تاکید بر لزوم بکارگیری ش��یوه نوین آموزش س��ربازی 
در کش��ور، ادام��ه داد: در حال حاضر ما تنها 2 س��ال س��رباز 
را به مناطق��ی دور از خانواده می فرس��تیم که اغل��ب بار مالی 
این س��ربازان برعهده خانواده هایش��ان اس��ت ک��ه در برخی 
م��وارد ای��ن خانواده ه��ا ت��وان پرداخ��ت ب��ه س��ربازان را 
ندارن��د و حقوق پرداخت��ی به آنه��ا هم حداقل ه��ای زندگی 
را برایش��ان تأمی��ن نمی کند، ب��ا تخصصی ش��دن موضوعات 
س��ربازی و کاه��ش زم��ان خدم��ت ه��م کارای��ی و بازدهی 
س��ربازان افزای��ش پی��دا می کن��د و ه��م حق��وق پرداختی 
 به آن��ان جبران ی��ک زندگی معمول��ی برایش��ان خواهد بود. 
عبدی در خصوص لزوم تغییر رویه، توضیح داد: نامه ای به مرکز 

پژوهش های مجلس نوشته شد که مطالعات الزم در خصوص 
تغییر رویه ها در نظام وظیفه انجام شود که این مطالعات انجام 
و درنهایت ب��ه طرحی از جان��ب مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
تبدیل شد، س��پس این طرح مورد بررسی مجدد قرار گرفت و 
 اصالحاتی روی آن انجام دادیم تا منجر ب��ه یک طرح جامع و 

مناسب شود. 
وی افزود: از طرف دیگر با صحبت هایی که از طرف کمیسیون 
اجتماعی با سایر نمایندگان انجام شده است به خاطر منطقی 
بودن این طرح اغلب آنان موافقت خود را اعالم کرده اند و من به 
عنوان یکی از مطرح کنندگان طرح به دنبال اصالح و تهیه یک 
طرح مناسب و منطقی هس��تم تا جاگزین شکل فعلی خدمت 

نظام وظیفه شود.

کیفی نگری اساس خدمت سربازی قرار گیرد 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: خدمت نظام وظیفه باید به جای کمی بودن کیفی شود تا 
بازدهی الزم را داشته باش��د و موجب دلزدگی و فشار به اقشار 
کم درآمد و ضعیف جامعه نش��ود، از طرف دیگ��ر وقتی نظام 
آموزش��ی ما مدت زیادی را صرف آموزش نیروهای متخصص 
کرده نباید این اقدام آن در نظام وظیفه نادیده گرفته شود، بلکه 
نظام وظیفه باید مکملی برای این آموزش ها باش��د و از جهاتی 

آموزش عملی به فارغ التحصیالن دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

خدمت نظام وظیفه نیازمند تحول

خدمت نظام وظیفه 
باید به جای کمی 
بودن کیفی شود 
تا بازدهی الزم را 

داشته باشد و موجب 
دلزدگی و فشار به 
اقشار کم درآمد و 

ضعیف جامعه نشود



چهره روزیادداشت

 صدور 83 ضمانت نامه 
در پنج ماهه امسال 

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از صدور 83 
ضمانت نامه تعاونی به ارزش بیش از 43 میلیارد تومان طی پنج ماهه 
امسال خبر داد. امیر میمنت آبادی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و 
اشتغال ایس��نا، اظهار کرد: در پنج ماهه سال 92 تعداد 192 پرونده 
درخواس��ت ضمانت نامه تش��کیل و 117 ضمانت نامه مصوب شده 
اس��ت و کل ضمانت نامه های صادره این صندوق از ابتدای س��ال تا 
پایان مرداد به 83 ضمانت نامه به ارزش 43 میلیارد و 254 میلیون 
و 585 هزار و 300 تومان رس��یده است. وی با اش��اره به رشد 174 
درصدی تشکیل پرونده ها در مقایسه با سال قبل، تعداد پرونده های 

تشکیل شده در پنج ماهه سال گذشته را 70 پرونده ذکر کرد.

اشتغال 2800 نفر در 342 واحد 
تعاونی فعال شهرضا

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان ش��هرضا گفت: 
در حوزه کش��اورزی، عمران، صنعت و خدمات 342 واحد ش��رکت 
تعاونی فعال در شهرس��تان داریم و عملکرد آنها به گونه ای تعریف 
شده است که مردم برای تش��کیل تعاونی ها رغبت دارند. مصطفی 
اب��اذری در گفت وگو با خبرن��گار فارس در اصفهان اظه��ار کرد: در 
بخش تعاون عملکرد این اداره به سه حوزه آموزش و ترویج، تشکیل و 
توسعه و نظارت بر تعاونی ها تقسیم می شود. وی ادامه داد: با توجه به 
عملکردی که در حوزه تعاون برای اداره در 3 حوزه ذکر شده تعریف 
شده است در سال گذش��ته 984 نفر آموزش در راستای تحقق 25 

درصد اشتغال در حوزه تعاون انجام گرفت. 

افتتاح 21 شرکت تعاونی در اصفهان
معاون تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان اصفهان 
گفت: 21 تعاونی تحت پوش��ش اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان اصفهان افتتاح می شود.
 عبدالعظیم سهرابی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار 
کرد: در روز دوشنبه 18 ش��هریور ماه و همزمان با آخرین روز هفته 
تعاون در مراس��می با حضور وزیر محترم تعاون و س��ایر مسئوالن 
اس��تانی و وزارتی، همزمان با افتتاح متمرکز 123 ش��رکت تعاونی 
در سطح اس��تان، 21 تعاونی تحت پوش��ش اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان اصفهان نیز افتتاح می گردد.

 نامه  مرغداران به معاون اول
 رئیس جمهور

اتحادیه ه��ای صنعت طیور با ارس��ال نامه ای به مع��اون اول رئیس 
جمهور مش��کالت مرغداران را مطرح و پیش��نهاد تش��کیل کمیته 

بحران دادند.
در نامه اتحادیه های مرغداران به اس��حاق جهانگی��ری معاون اول 
رئیس جمهوری آمده است: در مورد وضعیت بحرانی صنعت طیور 
به اس��تحضار می رس��د، تصمیم عاجل در رفع بحران مورد امتنان 

خواهد بود.
1- تولیدکنندگان اقدام به جوجه ریزی گله های مادر و تخمگذار بر 

حسب نیاز کشور نموده اند.
2- قیمت ذرت و کنجاله سویا به شدت افزایش یافته و بازار با کمبود 

شدید مواجه است.
3- ذخایر موجود نهاده خوراک به اتمام رس��یده و گشایشی هم در 
ترخیص کاالهای موجود در بندر به علت روشن نبودن تکلیف نرخ 

ارز حاصل نشده است.
 4- ثبت س��فارش برای خریدهای جدید هم طی 2.5 ماه گذشته 
به علت وضعیت نامش��خص ارزی صورت نگرفته است و در آینده نه 

چندان دور با نبود مواد اولیه مواجه خواهیم بود.
5- ذخایر پش��تیبانی امور دام عمدتاً به دامداران اختصاص یافته و 

چیزی برای تولیدکنندگان محصوالت طیور تخصیص نمی یابد.
6- با ادامه روند فعلی، پیش  بینی می ش��ود که گله های مولد حذف 
شوند و در آینده نه چندان دور مشکل تأمین مرغ و تخم مرغ به جد 

بروز خواهد کرد.
7- عاجزانه تقاض��ا دارد در مورد مش��کالت ارزان ترین پروتئین در 
سبد غذایی مردم، فکری عاجل و اقدام شایسته انجام گیرد و تکلیف 

ارز و نرخ تأمین آن و ترخیص کاالهای موجود در بندر روشن شود.
8- با تمام پیگیری ها و جلسات با مس��ئولین و گزارشات، هیچ گونه 
ترتیب اثری به رفع مش��کالت مربوط به تأمین نهاده ها، داده نشده 

است.
در پایان نامه پیشنهاد شده است: کمیته بحران برای رفع مشکالت 
صنعت طیور کش��ور با حضور نمایندگان تش��کل ها و ب��ا اختیارات 
کافی تشکیل شود.این نامه به امضای انجمن تولیدکنندگان جوجه 
یکروزه، انجمن صنایع طیور ای��ران، اتحادیه میهن )مرغ تخمگذار(

اتحادیه سراسری مرغداری گوشتی رسیده است.

اخبار کوتاه
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عضو هیات بازرسی اتاق مرکزی تعاون کشور گفت: طرح انتقال آب از بهشت آباد به فالت مرکزی ایران به 
دلیل هزینه های باالی آن برای سرمایه گذاری نیازمند تشکیل تعاونی فراگیر ملی است.حبیب اهلل بهرامی به 
مناسبت هفته تعاون با تاکید بر اینکه مشکل کم آبی اصفهان با تشکیل تعاونی های فراگیر ملی مرتفع خواهد شد.

اول بال برای پرواز؛
بعد آزادسازی نرخ بلیط ها

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس،

عبدالکریم حسین زاده

در حال حاضر کمیس��یون عمران مجلس به صورت تخصصی در مورد 
افزایش قیمت ایرالین ها تصمیمی نگرفته اس��ت، از ای��ن رو افزایش 
قیمتی در این بخش نخواهیم داشت. آزادس��ازی نرخ بلیت ایرالین ها 
می تواند باع��ث رقابت ش��ده و حتی کاه��ش قیمت ها را نی��ز در پی 
داشته باش��د. با آزاد س��ازی نرخ بلیت هواپیما، ایرالین ها می توانند با 
ارائه خدمات، کیفیت و قیمت 
مناسب مس��افران بیشتری را 
به خود اختص��اص دهند در 
ش��رایطی که زیرساخت های 
اساس��ی ش��بکه حمل و نقل 
هوایی با مشکالت و معضالتی 
مواجه است، چگونه می توان 
از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما 

سخن به میان آورد.
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تولید 23 میلیون لیتر 
بنزین یورو 4 در کشور

فرانسه ۷۵ هزار تن جو 
به ایران صادر می  کند

هم اکنون روزانه به طور میانگین 23 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در چهار 
پاالیش��گاه کش��ور تولید و در 32 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی شهر 

تهران عرضه می شود.
ظرفیت حال حاض��ر تولید بنزین ی��ورو 4 در ای��ران 26 میلیون و 300 
 هزار لیتر است که س��هم پاالیشگاه امام خمینی ش��ازند در تولید بنزین 
 یورو 4 کش��ور به 16 میلیون لیتر، س��هم پاالیش��گاه تندگوی��ان تهران

 به 3 میلیون لیتر، س��هم پاالیش��گاه الوان به 2.8 میلیون لیتر و س��هم 
پاالیشگاه آبادان به 3 میلیون لیتر می رسد.

تولید روزانه بنزین یورو 4 که در میانه تیرماه 92 در این 4 پاالیش��گاه به 
21 میلیون لیتر می رسید، در میانه ش��هریور به مرز 23 میلیون لیتر در 

روز رسیده است.

منابع بندری اروپا گفتند در اقدامی کم س��ابقه، یک کشتی در بندر ال پالیس 
فرانسه لنگر انداخته اس��ت تا یک محموله 75 هزار تنی جو را برای ارسال به 

ایران بارگیری کند. 
منابع بندری اروپا گفتند، در اقدامی کم سابقه، یک کشتی در بندر ال پالیس 
فرانسه لنگر انداخته اس��ت تا یک محموله 75 هزار تنی جو را برای ارسال به 

ایران بارگیری کند.
 اطالعات جمع آوری شده نشان می دهد که  کشتی جیووانی بوتیگلری قرار 
است روز پنجشنبه آینده در این بندر فرانسوی بارگیری کند، اما به گفته منابع 
آگاه، ممکن است بارگیری به علت  وضعیت بد آب و هوایی و اعتصاب از پیش 

اعالم شده کارکنان بندر به تاخیر بیفتد. 
 فرانسه در فصل گذش��ته برای اولین بار در طی چند سال گذشته، 87 هزار و

 400 تن جو به ایران صادر کرد.

 گروه اقتصادی-  هیأت تجاری- بازاریابی کش��ور عراق 
از شش��مین نمایش��گاه بین المللی مصال��ح و تکنولوژی 
ساختمان و ششمین نمایش��گاه اختصاصي آسانسور، پله 
برقی، باالب��ر، نقاله و قطعات، تجهی��زات و لوازم جانبی در 
اصفهان بازدید کرد. این هیأت 7 نفره متش��کل از اعضای 
اتحادیه صنایع عراق و اتحادیه تجار شهر بصره به نمایندگی 
از ش��رکت ها و صنعتگران عراقی از این نمایش��گاه بازدید 
داشتند.  نماینده صنعتگران ش��هر بصره پس از بازدید از 
این نمایش��گاه ها گفت: کش��ور عراق در حال س��ازندگی 
است و در بس��یاری از حوزه های صنعت ساختمان که در 
این نمایش��گاه به نمایش در آمده است، نیازمند خدمات و 
محصوالت است.750 شرکت منتظر کاتالوگ محصوالت 
ایرانی هس��تند  "هانی قاس��م احمد" اتصاالت پلی اتیلن 
و لوله ه��ای PVC را از جمله محصوالتی دانس��ت که در 
صورت صادرات آن به عراق به ش��دت مورد استقبال بازار 
این کشور قرار خواهد گرفت. وی همچنین نیاز این کشور را 
در زمینه آسانسور و پله های برقی باال دانست و افزود: ما به 
نمایندگی از 750 شرکت شهر بصره به ایران و برای بازدید 
از این نمایشگاه آمده ایم و مطمئن هس��تیم که همه این 
شرکت ها منتظر کاتالوگ ها و بروشور محصوالتی هستند 

که ما از ایران با خود می بریم.  

مدیرعامل ش��رکت تعاونی تولیدکنن��دگان فرآورده های 
گوش��تی ایران با اش��اره به اینکه در هر صن��ف و صنعتی 
همواره تعدادی متخلف وجود دارد که باید با آنها برخورد 
شود، گفت: حدود 300 واحد تولید فراورده های پروتئینی 
در کش��ور فعالیت می کنند ک��ه در بین آنه��ا خطاکار نیز 

وجود دارد.
 محم��د موس��وی  درب��اره تخلف��ات رخ داده در تولی��د 
فراورده های پروتئینی غیراس��تاندارد به ویژه سوس��یس 
و کالب��اس عنوان ک��رد: ما ب��ه عن��وان ش��رکت تعاونی 
تولیدکنن��دگان فراورده های گوش��تی ای��ران از برخی از 
تخلفات در شهرستان ها اطالع داش��تیم و این موارد را به 
سازمان اس��تاندارد انتقال دادیم تا با این دسته از واحدها 
برخورد شود. البته در چند سال گذشته بهبود کیفیت در 
تولید محصوالت در اولوی��ت تولیدکنندگان فراورده های 
پروتئینی بوده و به نظر من در این زمینه موفق هم بوده اند. 
او با اشاره به اینکه استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس 
و کالباس همواره از موارد مورد اختالف بوده است، گفت: 
طبق قانون اس��تاندارد اس��تفاده از خمیر م��رغ در تولید 
سوس��یس و کالباس ممنوع اس��ت اما در این زمینه بین 
نهادهای مسئول مانند سازمان استاندارد، وزارت بهداشت 

و همچنین تولیدکنندگان اختالف نظر وجود دارد. 

مدیر ناحیه انرژي و سیاالت شرکت فوالد مبارکه گفت: این 
شرکت با افزایش بهره وري خطوط تولید ، انجام پروژه هاي 
اصالحي در فرآیند و کاهش تلفات آب توانست مصرف آب 
مورد نیاز فرآیند خود را علي رغم افزایش 15 درصدي تولید، 

به میزان 8 درصد کاهش دهد.
مدیر ناحیه انرژي و سیاالت ش��رکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: در سال 1385 مقدار 27 میلیون مترمکعب برداشت 
آب از زاینده رود داشته ایم و این در حالي است که در سال 
1390 این میزان به 25 میلیون مترمکعب تقلیل پیدا کرد 
که کاهش مصرف 2 میلیون مترمکعبي را نش��ان مي  دهد 
و این در حالي است که تولید در این زمان 1/5 میلیون تن 
افزایش یافته است.جواد نیلي یادآور شد: استاندارد مصرف 
آب در جهان 10 تا 18 مترمکعب به ازاي تولید هرتن فوالد 
اس��ت، که فوالد مبارکه با افزایش بهره وري در این زمینه 
توانس��ت مصرف خود را  از 6  مترمکعب به ازاي هر تن در 
سال 85 به 5 مترمکعب تقلیل دهد این در حالي است که اگر 
مصرف آب در نیروگاه 300 مگا واتي برق در شرکت فوالد 
مبارکه که به منظور تولید برق و نه براي تولید محصول به 
مصرف مي رسد را از این مقدار کم کنیم این میزان مصرف 
آب به 3/6 مترمکعب آب تقلیل مي یابد که این میزان یک 

شاخص مهم دربین تولیدکنندگان مشابه مي باشد.

معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت از احتمال لغو برخی 
از محدودیت ه��ا و ممنوعیت های ص��ادرات کاال در آینده 

نزدیک خبر داد. 
کیومرث فتح اهلل کرمانشاهی با اشاره به اینکه سال گذشته 
به دلیل چند نرخی شدن ارز و وجود ارز رانتی مجبور شدیم 
ممنوعیت و محدودیت هایی را روی صادرات برخی کاالها 
اعمال کنیم، افزود: در حال حاضر ک��ه در قانون بودجه ارز 
رسمی 2450 تومان تعیین شده و ارز مرجع نیز فقط به چند 
قلم کاالی استثنایی به منظور تامین کاالی اساسی موردنیاز 
مردم داده می ش��ود می توان راجع به حذف ممنوعیت ها و 
محدودیت های صادراتی برخی کاالها تصمیم گیری کرد. وی 
افزود: سال گذشته برخی کاالها با ارز رانتی وارد کشور شدند 
و درست نبود که ما به آنها اجازه صادرات بدهیم. همچنین 
در راستای بحث جلوگیری از خام فروشی نیز صادرات برخی 
کاالها دچار ممنوعیت و یا پرداخت عوارض شد. او با بیان این 
که اگر کاالیی با ارز رانتی وارد کشور نشده باشد و صادرات 
آن خام فروشی هم نباشد نباید جلوی صادرات آنرا گرفت،  
افزود: در همین راس��تا اخیرا عوارض 15 درصدی صادرات 
ماکارونی حذف ش��د. چرا این صنعت هم اکنون مواد اولیه 
خود را با قیمت آزاد تامین می کن��د و لزومی ندارد که مانع 

صادرات آن شویم.

فرآورده فوالد مبارکهصنعت صادرات

فرصت های سرمایه گذاری 
ایران از زبان صنعتگران عراقی 

تکذیب غیراستاندارد بودن 
گوشت های هندی

کاهش  8 درصدي مصرف 
آب  در شرکت فوالد مبارکه

لغو ممنوعیت صادرات برخی 
کاالها در آینده نزدیک
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بانک  مرکزی گزارش متوس��ط قیمت خرده فروشی برخی از مواد 
خوراکی در تهران هفت��ه منتهی ب��ه 8/6/1392را اعالم کرد که بر 
اس��اس آن قیمت پنیر 7 درصد و ش��یر 2.7 درص��د افزایش یافته 
است. تغییرات قیمتی 11 گروه مواد اصلی خوراکی در یکسال اخیر 
نیز حاکی از افزایش قیمت ها اس��ت. بانک مرکزی گزارش هفتگی 
متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته 
منتهی به 8/6/1392 را اعالم کرد. بر اس��اس این گزارش در هفته 
مورد بررسی، در گروه لبنیات قیمت پنیر و شیر پاستوریزه افزایش 
یافت و بهای سایر اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. 
قیمت تخم مرغ کاهش داشت و شانه ای 76000 الی 105000 ریال 
فروش می رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود 
و قیمت برنج داخله درجه دو اندکی افزایش یافت. در گروه حبوب، 
بهای لوبیا س��فید بدون تغییر بود. قیمت لوبیا قرمز افزایش جزئی 
ولی بهای سایر اقالم این گروه کاهش داشت.در هفته مورد بررسی 
در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از 
آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان 
میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقالم 
مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های 
تازه قیمت انجیر، آلو و هلو افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه به 
ویژه طالبی و خربزه کاهش یافت. در گروه س��بزی های تازه قیمت 
گوجه فرنگی، سیب زمینی و لوبیا سبز افزایش ولی بهای سایر اقالم 
این گروه کاهش داشت.در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت 
تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ اندکی افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند و شکر افزایش جزئی ولی بهای چای 

خارجی اندکی کاهش داشت. قیمت انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
گروه های مواد خوراکی

     لبنیات و تخم مرغ 
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر و شیر پاستوریزه 
به ترتیب معادل 7 درصد و 2.7 درصد افزایش یافت ولی بهای سایر 
اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ 

معادل 1 درصد کاهش داشت.
    برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک ثابت 
بود و قیمت برنج داخله درجه دو معادل 0.1 درصد افزایش یافت. 
در گروه حبوب، بهای لوبیا سفید بدون تغییر بود. قیمت لوبیا قرمز 
معادل 0.2 درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 0.2 

درصد تا 1.2 درصد کاهش داشت.
       گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت 
بود و بهای گوشت مرغ معادل 0.1 درصد افزایش یافت.

     تغییرات قیمتی در یکسال 
براساس این گزارش متوسط قیمت گروه لبنیات در هفته منتهی 
به هشتم شهریورماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.5 
درصد، تخم م��رغ 73.6 درصد، گروه برن��ج 69.8 درصد،حبوبات 
88.2 درصد، میوه های تازه 40.4 درصد، س��بزی های تازه 80.7 
درصد، گوشت قرمز 39.9درصد، گوش��ت مرغ 12.6 درصد، قند 
و شکر 41.1 درصد، چای 98.3 درصد و روغن نباتی 57.7 درصد 

افزایش داشته است.

5 رئیس کل بانک مرکزی در نشستی به بیان دیدگاه ها و مواضع 
خود درباره مسائل اقتصادی کشور پرداختند. قرار است از این پس 
هر چند ماه یکبار نشست ویژه ای بین آنها ترتیب داده شود؛ با این 
حال اولین دیدار آنها با حواشی و رد و بدل شدن مطالبی در دفاع از 

عملکرد خود و انتقاد از دیگر روسای کل همراه شد.
بعدارظهر چهارشنبه هفته جاری همزمان با بیست و چهارمین 
همایش سالیانه بانکداری اسالمی؛ روسای کل اسبق بانک مرکزی 

در یک نشست مشترک شرکت کردند. 
مجید قاسمی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل فعلی 
بانک پاسارگاد اولین نفری بود که سخنرانی کرد. وی با انتقاد شدید 
از وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد: تورم به معنای کمرنگ شدن 

قدرت خرید مردم از ایرانشهر تا پیرانشهر است.
قاسمی درخواست کرد که کنترل تورم به عنوان اولین دستور کار 
مهم در برنامه بانک مرکزی قرار بگیرد و در بیان دلیل خواس��ته 
خود عنوان کرد: اگر تورم کنترل نشود س��رمایه گذاری مولد در 
کشور انجام نمی شود و ثبات نسبی به وجود نمی آورد.وی با انتقاد 
از ایجاد وضعیت فعلی بازار ارز، خواستار پاسخگویی عاملین بروز 
نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز شد و گفت: در سال 81 با یک 
کار مطالعاتی 16 ساله توانسته بودیم سیاست ارز تک نرخی را اجرا 
کنیم، اما در بسته پولی سال 90 به یکباره همه چیز خراب شد.پس 
از قاسمی نوبت به محمدحس��ین عادلی رسید. وی بیان داشت: 
اقتصاد کشور به بیماری هلندی دچار شده و کشور گرفتار تورم 
شده است. امروز 100 هزارتومان می دهید و فردا 70 هزارتومان 
تحویل می گی��رد چون ارزش پول کاغذی مش��خص نیس��ت.

طهماسب مظاهری سومین رئیس کل اسبقی بود که از فرصت به 
دست آمده استفاده کرد و با دفاع از عملکرد خود در دوران رئیس 
کلی بانک مرکزی، 3 قفله کردن خزانه کشور را افتخاری برای خود 
دانست و گفت: 8 سال تاسف آور در نظام اقتصادی کشور را شاهد 
بودیم.مظاهری البته موضوع 3 قفله ک��ردن خزانه را که در زمان 
مدیریتش بر بانک مرکزی مطرح کرده بود را کمی تغییر داد و با 
جا به جایی کلمات عنوان کرد: منظور من 3 قفله کردن چاپخانه 
اسکناس بانک مرکزی بود و نه خزانه، چون خزانه در اختیار بانک 
مرکزی نیست.وی در زمان سخنرانی خود همانند مجید قاسمی؛ 
برخی اتفاقات و مسائل به وجود آمده در اقتصاد کشور را ناشی از 
عملکرد و مدیریت بهمنی در بانک مرکزی دانست و گفت: دولت 
دهم مرتبا به روش های مختلف درخواست چاپ اسکناس می کرد.

پس از مظاهری نوبت بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی بود که 
به برخی نسبت ها و مسائل مطرح شده درباره مدیریتش بر بانک 
مرکزی پاسخ دهد و گفت: آقایان در دوران خود با شرایط همان 
زمان مدیریت کردند و من نیز در دوران دیگری به نحو دیگری کار 
کردم.رئیس کل سابق بانک مرکزی که از سخنان روسای کل اسبق 
بانک مرکزی درباره استقالل بانک مرکزی انتقاد داشت گفت: با 
وضعیت موجود و قوانین فعلی، اگر رئیس فدرال رزرو را هم بیاوریم 
همین آش و همین کاسه  خواهد بود.بهمنی عنوان کرد: در شورای 
پول و اعتباری که 6 نفر از وزرای دولت عضویت دارند چگونه می 
توان از استقالل بانک مرکزی سخن گفت. وی افزود: وزرا می آمدند 
و هر یک تالش می کردند تا ارز را به سمت خود بکشند و از شرایط 

خود حرف بزنند.

 اگر تورم کنترل 
نشود سرمایه 
گذاری مولد 
در کشور انجام 
نمی شود و ثبات 
 نسبی به وجود
 نمی آورد.

 در گروه لبنیات 
قیمت پنیر و شیر 
پاستوریزه به 
 ترتیب معادل
 ۷ درصد و 2.۷ 
 درصد افزایش
 یافت.

سکوت  مدیران  بانک مرکزی شکستجدول گرانی در سبد خانوار:

حواشینشستویژه5رئیسکلافزایشقیمت7درصدیپنیر



اعالن

هفت

کاله قرمزی در جشنواره کودک
بزرگداشت دنیا فنی زاده عروس��ک گردان فیلم هایی همچون "کاله قرمزی” و “گربه آوازه خوان” 
 در بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم  کودک و نوجوان در اصفهان برگزار می ش��ود.

دنیا فنی زاده امسال در بخش بزرگداشت های جشنواره فیلم کودک، از او تقدیر خواهد شد.

5

 هامون
 میزبان  طبیعت

نمایش��گاه آثار نقاش��ی آیدا کبیری 
جمعه ۱۵ شهریور در گالری هامون 
اصفه��ان گش��ایش یافت��ه و ت��ا 
چهارش��نبه ۲۰ ش��هربور ماه ادامه 
می یابد.آیدا کبیری در این باره گفت: 
در این نمایش��گاه ح��دود ۱۵ اثر در 
اندازه هایی بین ۱۰۰ در ۱۵۰ تا ۱۰۰ 
در ۷۰ س��انتی متر با تکنیک رنگ و 
 روغ��ن و ترکی��ب م��واد روی ب��وم ب��ه نمای��ش در خواه��د آمد.

وی افزود: این مجموعه آثار ذهنیی برگرفته از فرم های طبیعت است، 
 فرم ه��ای در ح��ال تغیی��ر و مفاهیم��ی چ��ون رش��د و دگرگونی.

گفتنی است آیدا کبیری متولد ۱۳۶۷ گرگان بوده و کارشناسی اش 
 را در رش��ته نقاش��ی از دانش��گاه هن��ر اصفه��ان اخذ کرده اس��ت.

عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ۱۵ تا ۲۰ شهریور 
ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به نش��انی اصفهان، خیابان خاقانی، روبروی 
مسجد موس��ی ابن جعفر، کوچه شهید حمید ش��هیدی، پالک ۴۴، 

گالری هامون مراجعه نمایند.

بازخوانی آذرستان بر صحنه 
فرشچیان

کنسرت گروه موسیقی آذرستان ۱۹ 
شهریور در تاالر فرشچیان اصفهان 
برگزار می شود.رضا آذزمهر خوانند 
این گ��روه در ای��ن باره گف��ت: این 
کنسرت در دو بخش اصلی به اجرا در 
می آید که بخش اول آن بخش سنتی 
است و  بازخوانی  قطعاتی قدیمی با 
اشعار نواب صفا، علی اکبر کنی پور و 
بیژن ترقی را شامل می شود.وی افزود: بخش دوم کنسرت، موسیقی 
تلفیقی اس��ت و حال و هوای معاصرتری دارد که در آن اش��عاری از 
 اس��تاد پوی��ا، قیص��ر امین پ��ور و رض��ا کرم��ی خوانده می ش��ود.

خواننده گروه آذرس��تان با اش��اره به گرایش روزافزون به موسیقی 
تلفیقی بیان کرد: در موسیقی تلفیقی قابلیتی هست که موجب جذب 
مخاطبان جوان و امروزی می شود، در واقع چون آن ها زبان موسیقی 
سنتی را نمی شناسند بیان آن با زبان تلفیقی و با سازهای امروزی این 
 ن��وع موس��یقی را برایش��ان ج��ذاب و قاب��ل درک می کن��د.

گفتنی است کنسرت گروه آذرس��تان به همت آموزشگاه مقام، سه 
شنبه ۱۹ شهریور در دو سانس ۱۸ و ۲۱ به روی صحنه می رود. 

نمایشگاه نقاشی دراتاق آبی 
گالری اتاق آبی جمعه ۱۵ شهریور ماه 
فعالیتش را با میزبانی یک نمایشگاه 

گروهی نقاشی از سر گرفت.
گالری اتاق آبی که در ماه های اخیر 
نمایشگاهی برگزار نکرده  در هفته 
پیش رو میزبان آثار نقاش��ی سمیه 
کریم��ی، راحله احس��انی، مهس��ا 

معتمدی و زهرا صابرطحان است.
س��میه احس��انی در این باره گفت: در این نمایش��گاه آثار من زهرا 
صابرطحان و سمیه کریمی برداش��ت هایی شخصی از طبیعت است 
 و آثار مهس��ا معتمدی مجموعه ای از آثار فیگوراتیو این نقاش است.

وی اف��زود: آث��ار این نمایش��گاه ح��دود ۲۵ اث��ر خواهد ب��ود که با 
تکنیک هایی همچون آبرنگ، اکرولیک و رنگ و روغن کار شده است.

تازه ترین ساخته داریوش مهرجویی با همت موسسه هنرنمای پارسیان تا 
چند روز آینده در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.

چه خوبه که برگشتی نام فیلمی سینمایی به کارگردانی و تهیه کنندگی 
داریوش مهرجویی اس��ت. ماج��رای این فیل��م برگرفته از داس��تانی از 
نیکالی گوگول است که در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر روی پرده 
رفت و به تازگی اکرانش در س��ینماهای تهران به پایان رس��یده اس��ت.

در خالصه داس��تان این فیلم آمده است: 
فرزاد دندانپزش��کی که پس از سال ها به 
ایران می آید تا دور از مس��ائل و آشفتگی 

زندگی اش به آرامش برسد.
 همزمان با ورود او به کشوریک شی مرموز 
شبه فضایی پدیدار می ش��ود و پای خانم 
دکتر یاسمین و س��نگ های جادویی اش 
را ب��ه ماجرایی ب��از می کند ک��ه رفاقت 
دیرینه فرزاد و کامبیز را که سالهاست در 
همسایگی هم کنار دریا زندگی می کنند، 

به جدالی بیهوده می کشاند ولی...
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 فروش یک میلیاردی 
در نمایشگاه کتاب

نتایج دومین همایش 
تئاتر کودک و نوجوان 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: 
نهمین نمایشگاه کتاب اصفهان بیش از یک میلیارد فروش داشته است.

محم��د قلمکاری��ان ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: خوش��حالیم ک��ه 
امس��ال برگ��زاری نمایش��گاه کت��اب ب��ا رضایتمن��دی گ��روه ه��دف از 
اطالع رس��انی هم��راه ب��ود و بای��د بگوی��م ک��ه امس��ال چی��زی در حدود 
 ۱۰۰ میلی��ون توم��ان ب��رای تبلیغ��ات ای��ن نمایش��گاه هزین��ه کردی��م. 
وی ادامه داد: باالی ۴۰هزار نفر از این نمایش��گاه که با حضور ۶۵هزار عنوان 
 کتاب داخلی و ۱۰ه��زار عنوان کتاب خارجی برگزار ش��د بازدی��د کرده اند. 
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تاکید کرد: 
برگزاری موفق این نمایشگاه ما را بر آن داشته تا نسبت برگزاری نمایشگاه های 

شهرستانی نیز اقدام کنیم.

آثار برگزیده در ببخش بازبینی دومین همایش تئاتر کودک و نوجوان اصفهان 
اعالم شد که اس��امی این آثار به شرح زیر اس��ت:  به دوربین نیست اثر مرتضی 
ریحانی، تولدی از جنس مرگ به کارگردانی میعاد سلیمانی زاد،، »در را باز کنید« 
به کارگردانی وجیه کریمی، »رویای پدر بزرگ« به کارگردانی مرتضی ریحانی، 
»شاخ به سر« به کارگردانی احمد نخودیان، »عقب افتاده از اردو« اثر هادی بهارلو، 
»طمع گرگی« به کارگردانی جالل مشتاقیان، »قلمبه« اثر فاطمه محمودی، 
»کنترل خشم« به کارگردانی صالح نظریان، »گرگ و میش« اثر امید اجاقی، 
»گنجشک و عروس« به کارگردانی محمد رضا وزیری فر، »ما می خواهیم باعث 
افتخار جامعه سوسک ها شویم« به کارگردانی هاجر پورسینا، »ملک جمشید« اثر 
حسن وحید، »مهمان کوچولوی شهر من« به کارگردانی بهمن گرامی، »یه شهر 
پر قصه« اثر محسن کریمی و »یک آسمون آبی« به کارگردانی جلیل زاده است.

ونیز

 چه خوبه که برگشتی
 در شبکه نمایش خانگی 

هویت در شعر ایرانی
از زمانی که »نیما« به تجرب��ه های »متفاوت«اش - بعد 
از سرایش »افس��انه« - دس��ت زد تا اکنون، شعر ایران، 
کمابیش دچار بحران »هویت« بوده است. اکثر ما، در مرز 
این دانش که »فاصله ی یک اث��ر نوآورانه با اثری ناموفق 
و حاصل کژروی چیست؟ « یا »فاصله یک شعر متعادل 
و تکام��ل یافته با یک اث��ر »پس روانه« و کس��ل کننده 

چیست؟ « متوقف مانده ایم.
س��ؤال این اس��ت که در دیگر کش��ورها یا دیگر زبان ها 
هم »ش��عر« دچ��ار چنین مصیبتی اس��ت ک��ه اکنون 
به ح��ذف ۹۸ درصدی مخاطب��ان آن، در ای��ران منجر 
شده است؟ ش��اید مش��کل در همانجاس��ت که حافظ 
آرزو می کند که ان ش��اءاهلل نقدها عی��اری گیرند! »نقد 
ادب��ی« در ایران معاص��ر، چقدر نقش س��ازنده و چقدر 
نقش مخرب داشته اس��ت؟ آیا اصاًل این نوع نقد، نقشی 
 در شناس��ایی ش��عر معاصر به مخاطبان عام داش��ت؟ 
واقعیت امر آن اس��ت که هنوز قوانین ش��ناخته شده و 
مدونی در این حوزه، خودی نشان نداده تا مخاطبان شعر 
یا مخاطبانی ک��ه به طور ذاتی و ژنتیکی از دوس��تداران 
شعرند در کشوری باسابقه ی درخشان و هزارساله شعر، 

به آن قوانین اعتماد و استناد کنند! 
اکنون در۱۳۹۲ ما با انبوهی از شاعران و منتقدان رادیکال 
روبه روییم ک��ه مدعی نوآوری در ش��عرند اما هیچ یک، 
حتی به نوار مرزی تفکرات یکدیگر نیز نزدیک نیستند و 
مخاطبان عام نیز، بی خیال قضیه شده اند و گذاشته اند که 
آنان چون دالکان بیکاری که در آغاز قرن حاضر و با ظهور 
گرمابه های خصوصی در خانه های مدرن، از صحنه خارج 

شدند، سرهای یکدیگر را بتراشند!
شمارگان متداول کتاب های ش��عر که روزگاری در مرز 
پنج هزار نسخه بود اکنون در مرز غیرکارآمد صد نسخه 
متوقف مانده که آن هم توس��ط هدایایی که شاعران به 
ش��اعران دیگر و منتقدان می دهند، پایدار مانده است! 
این ها یعنی نادیده گرفتن انبوه کتاب های ش��عری که 
در کتابفروشی ها، روی هم تلنبار شده یا حتی تلنبار هم 
نشده و تنها در نشست های ادبی، دست به دست می شود 
و س��ر س��ال هم در کارتونی بزرگ، جلوی در منتقدان 
یا شاعران گذاشته می ش��ود تا جزو زباله های خشک و 

بازیافتی به صنعت بازیافت کشور خدمت کند! 
این بحران »هویت« باید حل ش��ود تا تکلیف مردم هم 
روشن شود. نوآوری یا پس روی؟ آیا »مالک«، این هاست 
یا شعری که با روح جمعی یک ملت ارتباط پیدا می کند 

و آن را تعالی می دهد؟ به نظر باید کمی تعجیل کرد!

 روبان قرمز

س��ینمای ای��ران س��ینمای چهره 
هاست. این تعبیر را شاید بتوان برای 
اکثر فیلمه��ای پرفروش ب��کار برد. 
س��ینمایی که تماش��اگر پیش از هر 
س��والی از بازیگران یک فیلم می پرس��د. حتی گاهی جنس 

داستان و ژانر فیلم هم قربانی این تعبیر می شوند.
آخرین ساخته مهدی کرم پور که زمانی فیلم مورد توجه "چه 
کسی امیر را کشت " را در کارنامه خود ثبت نموده است یکی 
از پر سر و صدا ترین فیلم های جشنواره البته  تا قبل از اکران 

و نمایش عمومی آن بود.
پل چوبی ب��ا درونمای��ه ای اجتماعی در بس��تر وقایع پس از 

انتخابات ۸۸ روایت می شود. 
بهرام رادان، هدیه تهرانی، مهناز افش��ار، آتیال پسیانی، فرهاد 
اصالنی، برزو ارجمند، امید روحانی، هس��تی محمایی، آرمان 
پاپی زاده و نیلوفر سجادی از جمله بازیگران این اثر سینمایی 

هستند.
درخالص��ه این فیلم آمده اس��ت: پ��ل چوبی معب��ری بود بر 
خندق ش��مالی طهران، مابی��ن پایتخت و ییالق ش��میران... 
؛ محل اتصال طهران قدی��م و تهران مدرن. ای��ن جا و اکنون 
محله پل چوب��ی یادگار گذش��ته اس��ت. نامی به ج��ا مانده 
 در قلب ش��هر پر هیاه��و؛ محل رخداد عاش��قانه ای ن��اآرام...

با این هم��ه پل چوبی، ب��ا بازیگرانی که هر ک��دام برای حفظ 
گیش��ه یک فیلم کافی س��ت؛ قصه ای دارد ک��ه در ذهن می 
 ماند. قص��ه ای که خاط��ره ح��رف اول و آخ��ر آن را می زند.

فیل��م پل چوب��ی ب��ا روایت به��رام رادان ش��روع می ش��ود. 
راوی ت��ا انته��ای فیلم حض��وری یکدس��ت دارد و درس��ت 
همانجای��ی زب��ان ب��ه ح��رف م��ی گش��اید ک��ه تماش��اگر 
 نیاز ب��ه ش��نیدن دارد. قصه در بس��تر روزهای پرتنش��ی رخ 
می دهد،از پی��ش از انتخابات س��ال ۸۸ تا کمی پ��س از آن. 
این واقعه مهم تاثی��ر مخربی بر قصه گوی��ی فیلم نمی گذارد 
 و تنها دلیلی می ش��ود تا قصه را در آن روزها مجس��م کنیم. 
این بار هم موضوع اصلی ب��ه خیانت می رس��د. از خاطره ای 
ده س��اله آغاز می ش��ود و نش��انه هایی از یک ازدواج ناموفق 
را ب��ه تصویر می کش��د که رویای نف��ر غایب همیش��ه از فرد 
حاضر پررنگ تر بوده اس��ت، سپس داس��تان در مسیری می 
 افتد که شخصیت های قصه در ش��کل گیری اش نقش کمی

 دارند.
 یک اتفاق، خاطره ده سال پیش را زنده می کند و حاال تصمیم 
اصلی را شخصیت ها می گیرند. بهران رادان با عشقی ده ساله 
درگیر اس��ت و دیدار هدیه تهرانی پس از ده س��ال، پایه های 
محبتش را به همسرش مهناز افشار سست می کند. تا جایی که 
شک در دلش رخنه می کند و با همین کشمکش داستان پیش 

 می رود تا فرا رسیدن حس سبکی کنار ساحل در سکانس آخر.
به عقیده برخی این ناتمام ماندن قصه دو دلداده قدیمی اتفاقی 
ست که در روابط زناشوئی امروز جامعه به کرات دیده می شود. 
روابطی که به ظاهر خاتمه می یابد اما در گذر زمان راهی برای 
برگشت می گش��اید. درک این موضوع و آش��نایی مخاطبان 
فیلم با جنس قصه بی ش��ک به برقراری یک رابطه مناس��ب 
بین تماش��اچی و فیلم می انجامد. ح��س همدلی مخاطب را 
برمی انگیزد، که این حس کمک بزرگی ب��ه فیلم می کند. با 
اینهمه س��اختار فیلم ضعف هایی دارد که از چش��م مخاطب 

 تیربین و آگاه دور نمی ماند.
س��اختار فیلم نامه یکدست 
نیس��ت و حض��ور برخ��ی 
ش��خصیت ها با دلی��ل آغاز 
می ش��ود اما ب��ی دلیل رها 
می شود،به طور مثال مهران 
مدیری با نق��ش صبوری به 
نظر می رس��د نقش��ی گره 
گشاتری داشته باشد درحالی 
که از میانه داستان حذف می 
شود و کمکی به روند داستان 

نمی کند. 
از س��وی دیگر آتیال پسیانی 
با نقش دای��ی تنها ب��ه این 
قصد وارد قصه می ش��ود که 
یک رابط��ه قدیمی را جوش 

بدهد،رفتاری که از یک مرد مس��ن و جاافتاده عجیب و بعید 
است.

فیلمنامه ای به ش��دت ضعیف که در آن نه شخصیت ها سر و 
شکل کاملی پیدا می کنند و نه کنش و واکنش های آنها ربطی 

به داستان و البته فضای فرهنگی ایران دارد.
  م��ردی ک��ه همس��رش را ب��ه آن س��وی آب ها فرس��تاده 
 و ب��ا وج��ود حض��ور رقی��ب در کن��ار همس��ر و خب��ر های

 جسته و گریخته ای که از او و رابطه اش دارد به سادگی از کنار 
 آن می گذرد و با عشق قدیمی اش به سیر و سیاحت می پردازد.

 مهدی کرم پ��ور با پ��ل چوبی روایت ت��ازه ای از عش��ق ارائه 
 م��ی کن��د ک��ه نوس��تالژی مح��ور اصل��ی قص��ه را پی��ش 

می برد.
 دیالوگ های شاخص فیلم بی شک در ذهن بیننده مرور می 
 شود. نکته ای که هوشمندی فیلمنامه نویس را بیان می کند.
 با تمامی نق��اط قوت و ضعفی ک��ه "پل چوب��ی" دارد، انتظار

  می رود زنان بیش��تر از م��ردان درگیر قصه فیلم ش��وند؛ که 
 پل چوبی پلی س��ت برای عبور از خاطرات، سس��ت اس��ت و 
 گاه ش��کننده ب��ا اینهم��ه باید گذش��ت تا ب��ه تعبی��ر فیلم 

"حال خوش" دست دهد و عشقی شکل بگیرد

بررسی ونیم نگاهی به فیلم پل چوبی، به بهانه اکران در سینما قدس اصفهان

روایت عشق در گذر از پل چوبی

استقبال از »ماهی و گربه« ایرانی در جشنواره ونیز 
کارگردان فیلم »ماهی و گربه« از اس��تقبال گرم فیلمسازان و منتقدان از این فیلم 

پس از اکران آن در جشنواره ونیز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فیلم »ماهی و گربه«، دومین ساخته شهرام مکری پس از 
اکران در جشنواره ونیز بسیار مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفته است. بسیاری 
از تماشاچیان با اتمام فیلم به مدت ۵ دقیقه به صورت ایستاده شهرام مکری و سایر 

عوامل فیلم را مورد تشویق قرار دادند.
ش��هرام مکری می گوید: »ش��ب گذش��ته فیلم “ماهی و گربه” در بخش افق های 
جشنواره ونیز اکران شد و منتقدان و فیلمسازان پس از تماشای فیلم از ساخت آن با 

سبکی متفاوت استقبال کردند.«
به گفته وی، منتقدان و فیلمسازان بسیاری از ساخت  فیلم سینمایی ماهی و گربه 

در یک سکانس پالن طوالنی بسیار ابراز تعجب کرده و استقبال خوبی از ساخت این 
سبک فیلم کردند.فیلم »ماهی و گربه« در یک سکانس- پالن۱۳۰ دقیقه ای و پس 

از یک ماه تمرین در مکان مورد نظر، در یک شبانه روز ساخته شد.
نمایش فیلم ماهی و گربه در جشنواره ونیز  در بخش افق های جشنواره بوده است 
و این فیلم در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در مجموع پنج 
نمایش داش��ت.»ماهی و گربه« ماجرای گروهی از دانش��جویان و جوانان را تعریف 
می کند که در جریان سفر به شمال کش��ور و حضور در یک اردو درگیر ماجراهایی 
می ش��وند.فیلمبرداری این فیلم که برای یک پالن س��کانس کامل طراحی ش��ده 
به مدیریت محمود کالری انجام گرفته اس��ت.عوامل اصلی تولید فیلم س��ینمایی 
»ماهی و گربه« عبارتند از:نویسنده و کارگردان: شهرام مکری، تهیه کننده: سپهر 

سیفی،   مشاورفیلم نامه:نس��یم احمد پور،مدیر فیلم برداری: محمود کالری،فیلم 
بردار: محمود کالری ،کوهیار کالری،طراح و مشاور پروژه: امیر اثباتی، مجری طرح : 
شهرزاد سیفی، سرمایه گذار: مریم شفیعیف صدابردار و صداگذار،ترکیب صدا: پرویز 
آبنار،آهنگ ساز: کریستف رضاعی،چهره پرداز: احسان روناسی،شیوا پاک نیت،مدیر 

تولید:مهدی بدرلو،دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: اسما ابراهیم زادگان.
بازیگران) به ترتیب اجرای نقش (: بابک کریمی، سعید ابراهیمی فر، محمد برهمنی، 
سیاوش چراغی پور، فراز مدیری، عبد آبس��ت، آیناز آذرهوش، پریناز طیب، پدرام 
شریفی، ارنواز صفری، ندا جبرائیلی، میالد رحیمی، علیرضا عیسی پور، سمانه وفایی، 
محمدرضا مالکی، مونا احمدی، نازنین بابایی، پویا شهرابی، نیما شهرابی، شادی کرم 

رودی و خسرو شهراز ) با حضور گروه موسیقی پالت (

SMS

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان گفت: 
جشن آفتاب هش��تم همزمان با س��الروز میالد امام رضا )ع( در 
فرهنگسرای باران برگزار می شود.محمد بیک در تشریح آخرین 
برنامه های این مرکز در تابستان گفت: مراکز مختلفی در اصفهان 
از جمله باغ ها، فرهنگسراها و اماکن عمومی برای برگزاری جشن، 

جنگ شادی، جنگ شبانه و برنامه های فرهنگی تدارک دیده شده 
بود.وی افزود: از ابتدای تابس��تان برنامه های زیادی در این مراکز 
انجام گرفت که با استقبال زیاد خانوده ها مواجه شد.مدیر عامل 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در بیان برنامه های 
شهریورماه در مراکز مختلف سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان  گفت: برنامه های متنوعی در مجموعه فرهنگی-تفریحی 
صفه، باغ فدک و پارک ناژوان از جمله کنسرت موسیقی پیش بینی 
شده اس��ت.وی گفت: همایش توانمندس��ازی کودکان از طریق 
کتابخوانی در کتابخانه اختصاصی کودک شماره یک و همایش 
علم نجوم و رصد ستارگان در فرهنگسرای دانش برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان ادامه 
داد: جش��ن آفتاب هشتم همزمان با س��الروز میالد امام رضا)ع( 
در فرهنگسرای باران برگزار می شود و  به مناسبت سالروز میالد 
حضرت معصومه )س( نیز جشن والدت در ورزشگاه های مختلف 
شهر برپا می ش��ود.وی تصریح کرد: نزدیک به ده همایش پیاده 
روی خانوادگی در ورزشگاه های شفق، ردان، مشتاق، نور، تمدن، 

نصرآباد، ذکرخانه علی قلی آقا در شهریور ماه اجرا می شود.

کارگردان فعال اصفهانی، اجراهای مشترک با کارگردانان به نام 
تئاتر در آلمان و ایتالیا خواهد داش��ت.امید نی��از کارگردان تئاتر 
اصفهان گفت: به پیش��نهاد دو کمپانی "kids” از کش��ور آلمان 
اثر مش��ترکی خواهیم داش��ت. این اثر برای گروه سنی کودکان 
و نوجوانان و کارگردانی مش��ترک با “پیر دامینگ��ر” خواهد بود.

وی ادامه داد: به ای��ن منظور، اول مهرماه برای بس��تن قرارداد با 
این کمپانی و فراهم کردن ش��رایط تمرین به آلمان سفر خواهم 
کرد. تمرین ها به صورت مشترک در ایران و آلمان برگزار خواهد 
شد؛ البته هنوز بازیگران مشخص نش��ده اند. “دامینگر” پیش از 
این نمایش “س��لطان و گاگول” را با کارگردانی مش��ترک حامد 
زحمتکش در بخش مسابقه هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان داشت.نیاز ادامه داد: بعد از پایان جلسات، 
به ایتالیا خواهم رفت و تمرین نمایش “۱ ۱” را به همراه ”گوگلیلمو 
پاپا” را آغاز خواهیم کرد. قرار است این نمایش ونیز و بونولیا اجرا 
ش��ود.وی در پایان بیان کرد: نمایش “۱ ۱” به دعوت تئاتر شهر 
“فرایبورگ” به وی صحنه خواهد رفت. این اجرا در روزهای ۱۸، 

۱۹ و ۲۰ مهرماه خواهد بود.
الزم به یادآوری است؛ نمایش ۱ ۱ نوشته و کارگردانی “گوگلیلمو 
پاپ��ا” و “امید نیاز” محصول مش��ترک ایران و ایتالیا اس��ت. این 
نمایش داستان دو انسان از دو سرزمین متفاوت است که به طور 
اتفاقی با یکدیگر برخورد کرده و بر سر مکان زندگی با یکدیگر به 

رقابت می پردازند. 

دیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان عنوان کرد :

جشن آفتاب هشتم در زیر سقف باران
:”kids" به پیشنهاد دو کمپانی

ازصحنه های آلمان تا ونیزبه کارگردانی یک اصفهانی 

جمال 
نوروزباقری

پل چوبی،
  با بازیگرانی که 

 هر کدام برای
  حفظ گیشه

 یک فیلم کافی 
ست؛

  قصه ای دارد
 که 

 در ذهن
 می ماند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

تغییر در کادر فنی تیم فوتسال 
گیتی   پسند

علی طاهری مدیرعامل باشگاه گیتی پسند پس از پایان رقابت های 
جام باشگاه های آسیا و با توجه به اتمام زمان سرپرستی محمدحسین 
عراقی زاده در تیم فوتس��ال این باش��گاه، حمید بهرامی را به عنوان 
سرپرس��ت این تیم منصوب کرد. همچنین با انتصاب عراقی زاده به 
سمت مدیر تیم فوتسال باشگاه گیتی پس��ند، تمامی فعالیت های 

رشته فوتسال در این باشگاه تحت نظارت عراقی زاده خواهد بود.

سه پیروزی تیم هندبال نوجوانان 
سپاهان

تیم هندبال نوجوانان ف��والد مبارکه س��پاهان رقابت های قهرمانی 
باشگاه های ایران را با س��ه پیروزی آغاز کرد.به نقل از  پایگاه خبری 
سپاهان، هندبالیس��ت های نوجوان فوالد مبارکه سپاهان که برای 
تصاحب کاپ قهرمانی ایران در همدان به س��ر می برند در سه دیدار 
اول خود در این مسابقات پیروز شدند.رقابت های قهرمانی هندبال 
نوجوانان باشگاه های ایران از دیروز در همدان آغاز شد و تا یک هفته 
ادامه دارد.در این مسابقات محمد علی مشفقی به عنوان سرمربی و 
ولی ا... طبایی به عنوان سرپرست، تیم هندبال نوجوانان فوالد مبارکه 

سپاهان را همراهی می کنند

 مربی مس کرمان
 دار فانی را وداع گفت

مربی تی��م فوتبال مس کرمان چند هفته گذش��ته به علت س��کته 
قلبی و مغزی در بیمارس��تان بستری ش��ده بود. او امروز دار فانی را 
وداع گفت.این مربی کهنهکار کرمانی بامداد شنبه دوم شهریورماه 
بر اثر احس��اس درد در ناحیه قلب خود از خواب بیدار شد و خانواده 
 خود را از این دردمطلع کرد اما تا زمان رسیدن اورژانس دچار سکته

 قلبی شد.به این مربی پیشکسوت در بیمارستان شفا آمپولی تزریق 
شد و تا عصر در وضعیت عادی به سر میبرد و مشکل چندانی نداشت 
اما پس از این حال وی رو به وخامت رفت و به علت وجود لخته خون 
در ناحیه مغز به س��کته مغزی هم دچار ش��د و پس از رفتن به کما 
از بیمارستان ش��فا به بیمارستان ش��هید باهنر کرمان منتقل شد و 

سرانجام این مربی با زندگی در این دنیا وداع کرد.

 دومین دوره آموزشی صالحین
 اواخر سال برگزار می شود

مهدی اسدی در خصوص نخس��تین دوره آموزشی برای سرمربیان 
و س��رحلقههای صالحین بسیج ورزشکاران اس��تان اصفهان که در 
اردوگاه درچه برگزار شد، اظهارکرد: در این دوره 211 نفر متشکل از 

بانوان و آقایان در بخش های مختلف شرکت کردند.
وی افزود: این برنامه آموزشی شامل برنامههای ترویج فرهنگ منش 

پهلوانی، بصیرت دینی و دین شناسی، احترام به والدین و نماز بود.
مسؤول بسیج ورزشکاران استان اصفهان ادامه داد: تمامی برنامههای 
فرهنگی انجام ش��ده بر مبنای تعالیم قرآنی و احادیث اس��ت که به 
وسیله اساتید حوزه و دانشگاه ارائه شد.اسدی با بیان اینکه محوریت 
کار این حلقههای صالحین، تربیت روحی در کنار تربیت جس��می 
ورزشکاران است تصریحکرد: تربیت روحی باعث از خود گذشتگی، 

ایثار و فدارکاری و به طور کل دستیابی به سجایای اخالقی است.
وی در پاسخ به این س��ؤوال که آیا نمایندگان باشگاههای دولتی و 
خصوصی استان در این برنامه حضور داشتند؟ اضافه کرد: نمایندگان 
باش��گاههای س��پاهان و ذوبآهن نیز در این برنامه آموزشی شرکت 
داشتند.مسؤول بسیج ورزشکاران اس��تان اصفهان خاطرنشانکرد: 
برنامه آموزشی بعدی برای سرمربیان و سر حلقههای صالحین استان، 

اواخر امسال برگزار میشود.

 داور
 2 پنالتي را  براي ما نگرفت

محمد غالمی  / مهاجم تیم سپاهان
ما در مقابل راه آهن خوب بازی نکردی��م، اما داوری هم خوب نبود و 
اصال قضاوت درستی انجام نداد. داور دو صحنه پنالتی را روی من و 
آرش افش��ین نگرفت.راه آهن انتحاری بازی می کرد و در تمام طول 
بازی عقب نشس��ته بود. کام��ال دفاعی بازی می کردن��د که دلیلش 
مش��خص نبود و در مقابل چنین تیم بس��ته ای نتیجه گیری بسیار 
سخت اس��ت.امیدوارم روز 
به روز بهتر از قبل باشیم در 
ست اس��ت که امروز آنطور 
که در ش��ان س��پاهان است 
امتیاز نگرفته ایم، اما سپاهان 
تیم بزرگي است و مطمئنا در 
آینده بهتر می شود و دوباره 

برای رقابت به صدر می آید.

پنجمین دوره مس��ابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آس��یا، از دیروز در بانکوک تایلند آغاز شد که  6
تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در بازی افتتاحیه مس��ابقات قهرمانی آسیا، متحمل یک شکست 
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دختران ایران در بازی افتتاحیه شکست خوردند

میالد مسائلی پیشنهاد 
تابعیت قطر را رد کرد

استقالل را از پیش رو 
برمی داریم

اصغر فروتن سرپرس��ت تیم فوتبال ذوب آهن در مورد دی��دار این تیم مقابل 
فوالد خوزستان گفت: بچه های ما تالششان را کردند و بازی خوبی را به نمایش 
گذاشتند، به خصوص در نیمه  دوم ما سوار بر بازی بودیم ولی متاسفانه شانس 
ما را یاری نکرد و نتیجه را واگذار کردیم.وی ادامه داد: مطمئناً حق ما در مسابقه 
گذشته باخت نبود، اما اکنون آن بازی گذشته است و به بازی های آینده خود 
فکر می کنیم. سرپرست ذوب آهن در ادامه در مورد دیدارهای سخت پیش روی 
ذوب آهن نیز بیان داشت: در نا امیدی بسی امید است و شاید این بازی هایی 
که مردم فکر می کنند سخت اس��ت، برای ما بهتر از دیگر بازی ها باشد و اگر 
بچه ها مانند بازی با فوالد بازی کنند، می توانیم در گام اول استقالل را از پیش 
رو برداریم.فروتن در پایان در مورد مصدومین تیم هم اظهار داشت: علی آبادی 
که مصدومیتش طوالنی است و تا حدود ۶ ماه دیگر وی را در اختیار نخواهیم 

داشت، اما مسلمان تا 2 هفته دیگر به میادین باز خواهد گشت.

مسائلی که سال گذشته با جدایی از تیم هندبال سپاهان عازم قطر شد یک فصل 
برای العربی قطر به میدان رفت و در لیگ این کش��ور عنوان بهترین بازیکن و 
گلزن برتر تیم عربی را به خود اختصاص داد. مسائلی اما با درخشش در هندبال 
قطر با پیشنهاد نجومی قطری ها برای پوش��یدن پیراهن تیم ملی این کشور 
مواجه شده است اما با رد این پیشنهاد به ایران بازگشت تا در لیگ این کشور 

عربی نیز دیگر به میدان نرود. 
مسائلی در حالی راهی ایران شده است که باشگاه العربی حاضر به صادر کردن 
آی.تی.سی این بازیکن نمی ش��د اما در نهایت روز گذش��ته با صدور آی.تی.

س��ی ملی پوش هندبال ایران حضور وی در تیم هندبال ثامن الحجج سبزوار 
قطعی شد. 

بازیکن سابق تیم هندبال س��پاهان از هفته آینده برای ثامن الحجج در لیگ 
ایران بازی می کند. 

ورزش به روایت تصویر/ حاشیه های دربی 77

مهاجم راه آهن گفت: مي توانستیم از موقعیت هایمان خوب استفاده 
کنیم و نتیجه بهتری کسب کنیم، اما تساوی برابر تیم قدرتمندی 

همچون سپاهان آن هم در خانه اش کم نیست.

بهادر عبدی گفت : می توانستیم از موقعیت هایمان خوب استفاده 
کنیم و نتیجه بهتری کسب کنیم، اما تساوی برابر تیم قدرتمندی 
همچون سپاهان آن هم در خانه اش کم نیست.وی افزود: سپاهان 

همیش��ه تیم خوب، بزرگ و س��ازمان یافته ای بوده و شاید در این 
فصل نسبت به سال های گذش��ته یک مقدار تیمشان جا نیفتاده 
 اس��ت، اما حتما به جمع مدعیان باز می گردد و م��ن از این قضیه

 اطمینان دارم.
مهاجم راه آهن سورینت ادامه داد: داوری در این فصل برای اولین بار 
متعادل سوت زد و اشتباهات تاثیر گذار نداشت و ما هم از اشتباهات 
بازی های قب��ل درس گرفته بودیم و خلی خ��وب و قوی در مقابل 
سپاهان ظاهر شدیم.عبدی خاطرنشان کرد: من در خصوص صحنه  
بر خورد خودم چیزی نمی دانم فقط می دانم داور دس��تور به ادامه 
بازی داد و بازیکنان س��پاهان نیز توپ را از روی خط دروازه خارج 

کردند، حاال نمی دانم پنالتی بود یا خیر.
همچنین امین منوچه��ری مهاجم تیم راه آهن س��ورینت با بیان 
اینکه مقابل تیم مدعی سپاهان یک امتیاز هم نتیجه خوبی است 
گفت: زمانی که نتیجه تس��اوی در یک بازی رقم می خورد به نفع 
هیچ یک از دو تیم نیس��ت و این تیم های دیگر هس��تند که سود 

 می برند، اما همین که مقابل تیم قدرتمند سپاهان نباختیم بسیار 
مهم اس��ت.وي اظهارکرد: با تساوی مقابل س��پاهان تا حدودی از 
بحران خارج شدیم چرا که در هر صورت سپاهان تیم بسیار خوبی 
است و با این تساوی که از سپاهان گرفتیم می توانیم هفته های بعد 

با روحیه بهتر در لیگ بازی کنیم.
منوچهري افزود: زمانی که نتیجه تساوی در یک بازی رقم می خورد 
به نفع هیچ یک از دو تیم نیست و این تیم های دیگر هستند که سود 
می برند، اما همین که مقابل تیم قدرتمند سپاهان نباختیم بسیار 
مهم است.مهاجم تیم راه آهن س��ورینت تصریح کرد: جایگاه فعلی 
راه آهن مستحق این تیم نیس��ت و بازیکنان می کوشند تا با نتایج 

بهتر در رتبه بهتری قرار گیرند.
منوچه��ری ادامه داد: ما چه��ار هفته نتیجه خ��وب نگرفتیم و در 
مقابل سپاهان قرار گرفتیم تا ابتدا شکست نخوریم و خدا رو شکر 
به هدفمان رس��یدیم و برابر تیم مدعی س��پاهان در خانه اش یک 

امتیاز گرفتیم.

بهادر عبدی

مطمئنم سپاهان به جمع مدعیان باز می گردد

عبدی:  
 می توانستیم

 از موقعیت هایمان 
خوب استفاده 
کنیم و نتیجه 
 بهتری کسب 

کنیم

مصاف با تجربه ها
 و تازه واردها

در آخرین مسابقه از هفته نخست لیگ برتر فوتسال ایران، 
تیم های همش��هری گیتی پس��ند و زمزم در ش��هرآورد 
اصفهان به مصاف هم می روند.در ادام��ه رقابت های هفته 
نخست لیگ برتر فوتسال، تیم های همشهری گیتی پسند 
و زمزم، امروز )یکشنبه( از ساعت 17 در سالن پیروزی رو 

در روی هم قرار می گیرند.
گیتی پسند که نماینده آسیایی ایران در جام باشگاه های 
آس��یا بود پس از شکس��ت در دیدار نهایی و نایب قهرمان 
شدن هم اکنون با بازیکنان سرشناس خود فصل جدیدی را 
پیش رو مي بیند که شاید با قهرمانی دوباره، بتواند سهمیه 
آسیایی ایران را بگیرد.ش��اگردان رضا لک در گیتی پسند 
که جدیدا مجید تیکدری نژاد را در جمع خود می بینند به 
مصاف تیم تازه لیگ برتری شده زمزم اصفهان می روند که 
با نام قبلی گیتی پسند نوین به جمع لیگ برتری ها پیوست.

گیتی پسند مدافع عنوان قهرمانی و با تجربه، تیمی را مقابل 
خود می بیند که بازیکنانی جوان و جویای نام را در ترکیب 
دارد و شاید ش��هرآورد اصفهان برای گیتی پسند چندان 
سخت و دشوار نباشد و بتواند با اختالف زیاد زمزم را از پیش 
رو بردارد تا بتواند از همین ابتدای فصل جایگاه نخست را 
برای خود حفظ کند.از طرف دیگر زم��زم با قرعه ای که از 
یک طرف س��ود و از یک طرف زیان اس��ت باید برابر نایب 
قهرمان آسیا قرار بگیرد، زمزم در شهر خود بازی  می کند، 
اما از طرف دیگر با یکی از قدرت های فوتسال ایران رو به رو 
می شود که به تازگی از جام باش��گاه های آسیا برگشته که 
نتوانسته در آن از عنوان خود دفاع کند و شاید بخواهد زمزم 
را به عنوان یک قربانی با گل هاي فراوان از پیش رو بردارد.

به گزارش ایس��نا؛ بدون احتساب ش��هرآورد اصفهان، تیم 
ش��هرداری تبریز، دبیری تبری��ز و ماه��ان تندیس قم در 
رده های اول تا س��وم جای گرفته اند و تیم های شهرداری 
ساوه و تاسیس��ات دریایی و هالل احمر به ترتیب رده های 

دوازدهم تا چهاردهم را به خود اختصاص داده اند.

خبر

دربی 77 هم تمام شد. بدون رد و بدل شدن گلی. بدون هیچ 
هیجان به معنای واقعی. درب��ی 77 در درگیری های فیزیکی 
میانه میدان، حرص و جوش های کن��ار خط امیر قلعه نویی و 
علی دایی، کل کل های صادقیان ب��ا نکونام و اخطارهای گاه و 
بیگاه فغانی خالصه ش��د و رفت و به تاریخ پیوست.تاریخ ورق 
می خورد اما بعید است کمتر کسی این دربی را در ذهن خود 
به یادگاری بگذارد.نتیجه فنی خاصی از این بازی نگرفتیم. هر 
چه بیشتر چشم چشم کردیم چیزی نیاموختیم. چیزی حاصل 

نشد که بیاموزیم.

هیاهو برای هیچ
قبل از دربی هم می شد حدس زد که این همه هیجان بی مورد 
است. سالهاست که این هیجانات بی خاصیت است. شاید باید 
این ایراد را به خودمان بگیریم که چرا باید در آستانه دربی این 
همه حساس شویم. برای چه باید هیاهو کنیم؟ به احترام کدام 

تیم باید خود را به جنب و جوش بیندازیم؟
دربی که قرار اس��ت نهایت احتیاط در آن ش��ود چه باری می 
تواند داشته باشد؟البته از حاال خود را برای شنیدن توجیهات 
و دالیل فنی اعضای کادرفنی دو تیم آماده کرده ایم.یا زمین 
کج است یا توپ بد است یا داور مسئله دار بوده و از همه مهمتر 
اصال تقصیر رسانه ها و تماشاگران است که این بازی را حساس 

کرده اند.راس��ت می گویند چه معنا دارد هوادار ایرانی قلبش 
برای فوتبال به تپش بیفتد؟ چ��ه معنا دارد به دنبال هیجانات 

مثبت باشیم؟ اصال این کارها برای چیست؟
90 دقیقه دربی 77 شاید نکات فنی برای دو تیم داشت و فقط 
این مربیان دو تیم باش��ند که آن را دیده و فهمیده باشند اما 
برای اکثریت قریب به اتفاق مردم پوک بود و خالی. مثال همان 

ضرب المثلی است که می گوید آواز دهل از دور خوش است.

خسته نباشید ژنرال، خدا قوت شهریار
روی سخن با دو سرمربی است که هر یک جایگاه ویژه خود را 

بین هواداران سرخابی دارند.
از علی دایی شروع می کنیم که به عنوان مربی میهمان اول در 
نشست خبری شرکت کرد. علی دایی از داوری گالیه کرد. به 
طور مستقیم گفت که فغانی به مساوی راضی بود و به اصطالح 

خودمان کار را برای حریف در آورد.
کاش این جمله را شهریار از ما بدون هیچ غرض و منتی بپذیرد 
که اگر پرس��پولیس نمایش دیگری از خود نشان می داد داور 
می توانس��ت حتی با تصمیمات مغرضان��ه تاثیری در کیفیت 
مسابقه بگذارد؟ درست که فغانی می توانست قضاوت بهتری 
داش��ته باش��د و کمتر در جریان بازی فیزیکی دو تیم دخالت 
 کند اما به راس��تی فغانی بازی را مس��اوی کرد؟ راستی تعداد

 موقعیت های گل پرسپولیس به تعداد انگشتان دست رسید؟ 
ما از تعداد موقعیت های گلی صحبت م��ی کنیم که هوادار را 
نیم خی��ز می کند و از ش��دت هیجان قلب را به تپش ش��دید 

وادار می کند.
در س��وی دیگر امیر قلعه نویی گالیه ای از داوری نداشت اما 
از نبود دو بازیکنی س��خن گفت که اگر در میدان بودند شاید 
می توانستند در  نتیجه بازی تغییری حاصل کنند اما آیا این 
توجیه نیست؟ مش��کالت مالی سالهاست دس��ت به گربیان 
استقالل اس��ت ژنرال بزرگوار.ش��اید مغرضانه است به شدت 
هواداران متعصب پرسپولیس بگوییم امیر قلعه نویی به دنبال 
نباختن در دربی اس��ت تا رکورد خود را حف��ظ کند اما کاش 
سرمربی استقالل دوستانه بپذیرد که این قلعه نویی، قلعه نویی 
باجس��ارت و با شهامت چند سال گذش��ته نیست. دربی های 

گذشته می تواند گواه این مدعا باشد.
یادش به خیر که قلعه نویی کنار زمین بند نبود و از شاگردانش 
حمله می خواس��ت و برد. او حریص بردن بود و بس اما از این 
امیر قلعه نویی کنار زمین که زنگ به چهره ندارد تا تیمش گل 
نخورد نمی توانیم خاطره خوبی در ذهنمان نقش ببندیم. قطعا 
امیر قلعه نویی هم در خلوت خود به این موضوع فکر می کند.

کی روش و خواب های آشفته
به نظر شما کی روش نه، هر تماشاگر فوتبالی حق ندارد از این 
فوتبال های بی هیجان و ترس��و خوابش بگیرد؟ ما بی انصاف 
نیس��تیم. می دانیم هیجان بازی بیش از حد ظرفیت توانایی 
های فوتبال ایران باالس��ت، می دانیم که روی مربیان و حتی 
مدیران دو باشگاه فشار غیر منطقی وارد است اما تکلیف روح 
فوتبال چه می شود؟ گناه هواداری که برای نشان دادن قدرت 
تیم خود به با هوادار رقیب کری می خواند و سپس از این بازی 
سرخورده می شود چیس��ت؟ البته باز هم می گوییم این قدر 
بی انصاف نیستیم که همه ناکامی های فوتبال باشگاهی ایران 
را به گردن س��رخابی ها بیندازیم اما واقعیت تلخ اس��ت. گل 
سرس��بد فوتبال باش��گاهی ایران همین دربی است. وقتی در 
دربی چیزی نصیبمان نمی شود نمی توانیم نگاه امیدوارانه ای 

به آینده داشته باشیم.
کی روش از بازی روز گذشته چه فهمید؟ جز کری خوانی های 
صادقیان و نکونام چه دید؟ ج��ز کارت زردهای بی اندازه چه 
دید؟ جز خستگی هواداران چه دید؟ شاید تنها دلخوشی اش 
حرکات گاه و بیگاه صادقیان بود و بس. و اینچنین باید چشم به 

دیگر بازی های لیگ بدوزیم و این داستان ادامه دارد.

به بهانه دربی ۷۷ ، دربی بی فایده
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حجت االسالم نکونام:

 آیت اهلل نوری همدانی به 
چهارمحال و بختیاری سفر می کند

نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد از 
سفر آیت اهلل نوری همدانی به چهارمحال و بختیاری در هفته آینده 
خبر داد.، حجت االسالم محمد علی نکونام ظهر پنج شنبه در جلسه 
هماهنگی و برنامه ریزی سفر حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی 
با بیان اینکه مسئله مرجعیت در عالم تشیع از ارکان های مهم شیعه 
اس��ت، اظهار داش��ت: آن چه که عامل رش��د و بقا و عامل پیشرفت 
فرهنگ بوده مکتب تش��یع بوده مرجعیت بوده است.وی با اشاره بر 
اینکه مرجعیت اس��توانه ای برای بقا و ماندگاری شیعه است، بیان 
داشت: مرجعیت تنها در صحنه علمی نبوده بلکه ویژیگی بارز مذهب 
تشیع حضور در صحنه های سیاسی بوده است.نکونام با اشاره بر اینکه 
مردم این کشور با فتوا مانوس و آشنا هستند، اذعان داشت: بین مردم 
و مرجعیت رابطه تنگا تنگ وجود دارد و در حال حضار مرجعیت با 
والیت تلفیق شده است.وی با بیان اینکه در عصر کنونی والیت فقیه 
به مرجعیت نگاه مثبت داشته و دارد و والیت و مرجعیت در جامعه و 
نظام تبلور یافته است، بیان داشت: بعد از انقالب اسالمی مرجعیت 
و والیت در جامعه تبلور پیدا کرد و هر دو همراه بایکدیگر بوده است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره بر اینکه حضرت آیت اهلل العظمی نوری 
یکی از مراجع بصیر و جهادگر است.

خبر ویژه

علیرضا کریمیان / مدیرکل آموزش و 
پرورش چهارمحال و بختیاری

اول مهر یک روز ملی اس��ت و از همه نهادهای دولتی انتظار می رود 
که در زمینه برگ��زاری هرچه بهت��ر این روز به آم��وزش و پرورش 
کمک کنند.امسال نهایت س��عی و تالش خود را به کار می گیریم تا 
شروعی باشکوه و خاطره انگیز را برای دانش آموزان استان رقم بزنیم.

روسای مناطق آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تمهیداتی 
بیندیش��ند تا دانش آم��وزان قبل از اول مه��ر به مدرس��ه بیایند و 
برنامه هفتگی خود را دریافت کنند.ش��ورای معلمان هم بایس��تی 
قبل از مهرماه تشکیل شود 
و نماینده معلمان را معرفی 
کنند.تم��ام ت��وان و تالش 
خ��ود را ب��ر روی معل��م به 
عنوان مح��ور اصلی آموزش 
و پرورش می گذاریم تا از این 
طریق بتوان خدمات بهتری 

را به دانش اموزان ارائه داد.

 اول مهر
 یک روز ملی است

چهره روزیادداشت
77درصدنشرکتابکشوردرتهرانصورتمیگیرد

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: متاسفانه 77 درصد نشر کتاب کشور در تهران 
صورت می گیرد.علی اسماعیلی در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه سراسری کتاب چهارمحال و 

بختیاری اظهار داشت: کتاب یک میراث گران قدر و ارزشمند است.
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 ساخت 2 فیلم پویانمایی
 در شهرکرد

مدی��رکل کان��ون پ��رورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری گفت: 2فیل��م پویا نمایی با موضوع 
امام رضا )ع( در شهرکرد ساخته شد.پرویز شاهوردی اظهار 
کرد: ساخت فیلم های پویا نمایی و انیمیشن در این مرکز با 
رشد خوبی روبه رو بوده و تا به حال آثار ماندگاری در استان 
چهارمحال و بختیاری ساخته شده است.وی از ارسال دو 
فیلم پویا نمایی اس��تان به جش��نواره فیلم های پویا نمایی 
اس��تان فارس خبر داد و گفت: استان ما با دو اثر به نام های 
»خورشید هشتم« و »آن گنجشک چه می گفت؟« در این 
جش��نواره حضور یافته است.ش��اهوردی افزود: فیلم های 
ارسالی از آثار اعضای مرکز فرهنگی هنری مجتمع شهرکرد 

بودند که دارای ذوق و نوآوری در این زمینه هستند.

اولین یادواره شهدای عشایر 
قشقایی در شهرکرد

فرمانده بس��یج عش��ایری چهارمحال و بختیاری امروز  از 
برگزاری اولین یادواره شهدای عشایر قشقایی استان های 
چهارمحال و بختیاری و فارس در شهرس��تان بروجن خبر 
داد. منوچهر قلی زاده افزود: یادواره 100 ش��هید عش��ایر 
قشقایی با همکاری سپاه عشایری اس��تان، ناحیه بروجن 
و اس��تان فارس فردا، 17شهریور ماه در ش��هر نقنه برگزار 
می شود. وی ش��هادت بیش از 100 نفر از عشایر قشقایی 
در هشت سال دفاع مقدس را یادآور شد و گفت: 95 درصد 
عشایر استان بختیاری و 5 درصد قش��قایی هستند که در 

بروجن ییالق و در کازرون قشالق می کنند. 

 برگزاری گردهمایي مشاوران 
تحصیلی

رییس اداره مش��اوره تربیتي و تحصیلي آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری از برگزاري گردهمایي کارشناسان 
مشاوره تربیتي و تحصیلي مناطق آموزش و پرورش استان 
در ش��هر س��امان خبر داد.  احمدرضا ع��رب   اظهارکرد: 
در راس��تاي اج��راي پ��روژه مه��ر 92 و کمک مش��اوران 
مدارس به اج��راي مطلوب این پروژه در اس��تان، هفتمین 
جلسه کارشناسان مش��اوره تربیتي و تحصیلي استان روز 
یکشنبه 17 ش��هریور ماه در شهرستان س��امان تشکیل 

مي شود.

اخبار کوتاه

ارتقای زیرساخت های جاده ای به طور معمول به عنوان یک 
تکنیک برای کاهش مرگ و میر و صدمات ناش��ی از تصادفات 
در نظر گرفته می شود. ارتقای زیرساخت ها به معنی ساخت 
و س��از و ایجاد سیس��تم های بزرگراه، ایجاد اس��تانداردهای 
مهندسی در شبکه راه ها و بطور کلی انحنای کمتر در راه ها، 
ایجاد خطوط گسترده راه و ازدیاد خطوط بیشتر برای مسافرت 
ها است.در حقیقت، اغلب جاده هاي پر تصادف و با تلفات باال، 
شامل جاده هایي مي شوند که اغلب سرمایه گذاري کمتري در 
آن صورت گرفته است. مهمترین ویژگي هاي این جاده هاي 
پر تصادف، باریک بودن، وجود پیچ هاي غیراس��تاندارد، نبود 

عالئم و خط کشي مناسب، دو طرفه بودن است. 
تجزیه و تحلیل آمار تصادفات کش��ور نیز نشان داده است که 
عامل اصلی حدود 22 درصد از تصادفات در راه ها را نقص راه 
تشکیل می دهد  و همچنین 73/8 درصد تصادفات منجر به 
مرگ، ناشی از کم عرض بودن جاده ها است. میزان اثر سرمایه 
گذاری در زیرس��اخت های جاده ای نی��ز در کوتاه مدت 17 

درصد و در بلندمدت 47 درصد را نشان می دهد.
چهارمحال و بختیاری نیز به واسطه داشتن اقلیم کوهستانی 
دارای جاده هایی پرپیچ و خم و همچنین کیفیت نامطلوب به 
علت شرایط آب و هوایی است که بر همین اساس جزو پرحادثه 

خیز ترین جاده ها محسوب می شوند.
جاده روستای خراجی واقع در مسیر شهرکرد- شلمزار نیز به 

عنوان یکی از جاده های پرحادثه اس��تان به واسطه برخوردار 
نبودن از اس��تاندارد الزم همه س��اله منجر به حوادثی ناگوار 
می شود، اما متاس��فانه تاکنون علیرغم وعده های داده شده 
هیچ گونه اقدام موثری در راس��تای رفع ای��ن معضل صورت 

نگرفته است.
      مردم روستای خراجی در انتظار خدمت صادقانه 

یکی از اعضای ش��ورای روس��تای خراجی در ای��ن زمینه به 
تصادفات چند روز گذشته در جاده خراجي اشاره کرد و افزود: 
چندین س��ال اس��ت که مردم روس��تاي خراجي از مسئوالن 
تقاضاي س��اخت چند پل زیرگذر ی��ا روگذر از ج��اده اصلي 
خراجي که مس��یر ارتباطي بین ش��لمزار- ش��هرکرد است را 
دارند که متاسفانه تاکنون در این راس��تا هیچ اقدامي صورت 
نگرفته است.مس��عود یزداني بیان اینکه شغل اکثر مردم این 
روستا باغداري و کشاورزي است، خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه بیشتر باغات و زمین هاي کش��اورزي روستاي خراجي 
در قس��مت باالي این جاده قرار دارد متاسفانه ساالنه چندین 

تصادف در این مسیر به وقوع مي پیوندد.
وی افزود: تاکنون تالش های مردم این روستا از طریق قانوني 
و مسالمت آمیز در راستاي احداث پل در این مسیر به نتیجه 
نرس��یده اس��ت؛ به طوری که با وقوع چند تص��ادف در چند 
روز گذش��ته در این جاده مردم به منظور رس��یدگی سریع تر 
مسئوالن به منظور رفع این مشکل اقدام به بستن جاده کردند.

وی با اش��اره به بی توجهی مس��ئوالن به امنیت جاني مردم ، 
تصریح کرد: برخي از مس��ئوالن و همچنین نمایندگان وعده 
هایي برای رفع مشکالت در زمینه های مختلف مي دهند اما 
متاسفانه بعد از رسیدن به مسئولیت به هیچ کدام از وعده هاي 
داده شده عمل نمي کنند؛ این در حالی است که از مسئوالنی 
که خود را خدمتگزار مردم می دانند انتظار خدمت صادقانه و 

نه بی توجهی به امورات مردم، وجود دارد.
      با احداث و راه اندازي پ�ل کارون 4 ترافیک جاده 

شهرکرد- شلمزار دو چندان مي شود 
فرماندار شهرس��تان کیار نیز در این راس��تا چهارخطه شدن 
جاده ش��لمزار- ش��هرکرد را اقدامی موثر در رفع این مشکل 
عنوان کرد و افزود: در سفر دوم ریاست جمهور به استان طرح 
چارخطه شدن مسیر شهرکرد- ش��لمزار به تصویب رسید که 
این طرح برای گرفتن اعتبار ملي به معاونت راهبردي ریاست 

جمهوري ارسال شد.
خالد طاهری با اشاره به وقوع تصادفات اخیر در جاده روستاي 
خراجي، تصریح کرد: ساخت پل زیر گذر یا روگذر از این جاده 
درحوالي روستا خراجي در اولویت کاري اداره راه وشهرسازي 
قرار دارد که پیش بینی می شود باحل مشکل اعتبار، این پل تا 

آخر امسال ساخته شود.
وی ب��ا تاکید بر ض��رورت چهار بانده ش��دن جاده ش��لمزار- 
ش��هرکرد، گفت: از آنجا که این جاده در مسیر سه شهرستان 
اردل، فارسان وشهرکرد قرار دارد و بخشي از مسیر شهرکرد- 
خوزس��تان ازاین جاده مي گ��ذرد ترافیک این جاده بس��یار 
باالس��ت همچنین با احداث و راه اندازي پل کارون 4 ترافیک 
این مسیر دو چندان مي شود که ضرورت چهارخطه شدن این 

باند را دو چندان مي کند.
وي به اهمیت اجرایی ش��دن این طرح اشاره کرد و افزود: این 
طرح یکي از پروژه هاي بزرگ استاني است که نیاز به اعتبارت 
ملي دارد که در این طرح باید دو پل بزرگ در رودخانه خراجي 
و تنگ شمس آباد احداث و چند پل زیرگذر دیگر نیز در مسیر 

این جاده احداث شود.
      احداث چهارخطه شهرکرد- شلمزار با اعتبارات 

استاني امکان پذیر نیست
مدیر س��اخت و توس��عه راه و شهرسازی اس��تان نیز به پروژه 
چهارخطه جاده شلمزار- شهرکرد اشاره و اظهارکرد: این پروژه 
یکي از مصوبه هاي سفر دوم دولت به استان است که مطالعات 
آن انجام شده و مدارك و مطالعات موجود به معاونت راهبردي 
ریاست جمهوري ارسال شد.حسینعلی مقصودی خاطر نشان 
کرد: این طرح در کمیسیون 215 به تصویب رسید همچنین 
قرار شد در سال 91 به عنوان یکی از پروژه هاي جدید استان 
اجرایی شود، اما به دلیل مشکالت اقتصادي کشور و عدم تامین 
اعتبار ملي که موجب ش��د هیچ پروژه جدیدي شروع نشود و 
پروژه هاي نیمه تمام باالي 50 درصد پیشرفت در اولویت کار 

قرار گیرند، این پروژه اجرایي نشد.

  مردم روستای خراجی در انتظار خدمت صادقانه

اقلیمکوهستانیشهرکردراههموارمیطلبد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تاسیس 
392 شماره : 103/1430ث/92  آگهی تاسیس شرکت افق بین تاراز با مسئولیت 
ملی  شناسه  و   50501 شماره  تحت   1392/5/14 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود 
لحاظ  از   1392/5/14 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260690145
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
: موضوع  . 1- موضوع شرکت  آگهی می شود  در روزنامه های رسمی  عموم 
بسته بندی انواع  فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – 
زغال و خرید و فروش انواع چوب و خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی و 
ساخت دستمال کاغذی و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی پس از 
اخذ مجوزهای الزم . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان ملک شهر – خیابان انقالب 
اسالمی – کوچه قائم – مجتمع آسمان – واحد 6  کد پستی 8196617431 تلفن 
03116689925، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- خانم زینب حیدری  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
پیمان چراغی به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای پیمان چراغی به سمت مدیر 
عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 5361/3 آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
کلبه  بازرگانی  خدماتی  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1428ث/92   : شماره   391
با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/5/14 تحت  سازان کویر سپانو 
شماره 50499 و شناسه ملی 10260690126 در این اداره به ثبت رسیده و در 
تاریخ 1392/5/14 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- 
موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد – انجام امور خدماتی از قبیل طراحی – نظارت – ساخت و اجرا در کلیه 
پروژه های عمرانی – ساختمان سازی – راه سازی – خرید و فروش و توزیع قیر 
و آسفالت – طراحی و اجرای فضای سبزو خدمات مربوط به درختکاری و طرح 
های فضای سبز – جدول بندی – تعمیر و تجهیز و نگهداری سیستم های حمل 
و نقل – آذین بندی میادین و خیابانها – تهیه و توزیع لباسهای کار پرسنل اداره 
راه و شهرسازی و اماکن دولتی – بازار یابی غیر هرمی – غیر شبکیه ای – غیر 
الکترونیکی – انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل خرید و فروش – تولید – تهیه 
انجام کلیه امور   – و توزیع- صادارات و وارادات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 

مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی – اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت – شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی 
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای   – از شرکت های دولتی و خصوصی 
دولتی و خصوصی – پس از اخذ مجوزهای الزم  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
جابر انصاری – خیابان پنج آذر – نبش کوچه اردیبهشت 5 پالک 110    کد پستی 
8188937000 تلفن 03114391556، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می 
باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم سمیه صادقی  به سمت رئیس هئیت 
مدیره 2-5- آقای امید بهنامیان  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم 
پرستو بهنامیان به سمت عضو هیئت مدیره4-5- خانم سمیه صادقی  به سمت 
مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
رئیس   – : طبق اساسنامه م الف 5361/4آذری  میباشد 7- اختیارات مدیر عامل 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
چهلستون  یاوران صنعت  تاسیس شرکت  آگهی  103/1411ث/92   : 394 شماره 
سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/5/13 تحت شماره 50484 و شناسه 

ملی 10260689951 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/13 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود .1- 

 - واردات   و  قبیل صادرات  از  بازرگانی  فعالیتهای  کلیه  :انجام  موضوع شرکت 
تسهیالت  اخذ   – بازرگانی  کاالهای مجاز  کلیه  توزیع  و  تولید  و  فروش  و  خرید 
کلیه  انجام   – اهداف شرکت  تحقق  جهت  و خصوصی صرفا  دولتی  بانکهای  از 
امور مرتبط با ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی – شرکت در سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی 
–  اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی- انجام امور خدماتی 
از قبیل امور ساختمانی – تامین مواد اولیه و کاالهای ساختمانی و صنعتی و ثبت 
موضوع فعالیت بشرح فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان ملک شهر –خیابان 
بهارستان غربی – کوی فردوسی یک – پالک 48  کد پستی 8194975373 تلفن 
یکصد  به  منقسم  ریال    1000000 مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4  ،03114213501

سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال 
نزد   1392/4/25 مورخ  بانکی شماره 92247-133  گواهی  توسط موسسین طی 
در  الباقی سرمایه  و  است  گردیده  پرداخت  اصفهان  ملک شهر  ملت شعبه  بانک 
تعهد صاحبان سهام می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای احمد پاک 
زاده   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای غالمرضا پاک زاده  به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای امیر هوشنگ پاکزاده  به سمت  عضو هئیت مدیره 
انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  پاکزاده  هوشنگ  امیر  آقای   -5-4
با  اوراق و اسناد مالی تعهد آور شرکت  : کلیه  گردیدند.6- دارندگان حق امضا 
امضای آقای امیر هوشنگ پاکزاده و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر 
: مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و  عامل 
علی البدل : 1-8- آقای رضا قلی زندی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای علی 
قلی زندی  به عنوان بازرس علی البدل  م الف 5361/1رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغییرات 
آپادانا  آپایش  و  کسری  تغییرات شرکت  آگهی   92/103 1954/ت   : شماره   393
به   10260653403 ملی  وشناسه   47262 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/3/2 تصمیمات ذیل اتخاذ 
به شماره شناسنامه   1285519094 ملی  به شماره  راوش  اشرف  خانم   -1 شد 
به  ریال   2000000 مبلغ  پرداخت  با  علی  فرزند   1336/4/6 تولد  تاریخ   359

شماره  به  فالحت  بهنام  آقای   . گرفت  قرار  شرکاء  ردیف  در   ، شرکت  صندوق 
فرزند   1363/8/16 تولد  تاریخ   2478 شناسنامه  شماره  به   2295622832 ملی 
عباسعلی با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق شرکت ، در ردیف شرکاء 
به   1292308338 ملی  شماره  به  اصفهانی  نخودیان  محمد  آقای   . گرفت  قرار 
مبلغ  پرداخت  با  رضا  فرزند   1366/6/5 تولد  تاریخ   15554 شناسنامه  شماره 
2000000 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت . خانم منصوره 
عاملی رنانی به شماره ملی 1141182793 به شماره شناسنامه 1415 تاریخ تولد 
صندوق  به  ریال   2000000 مبلغ  پرداخت  با  اله  فضل  سید  فرزند   1359/5/25
شرکت ، در ردیف شرکاء قرار گرفت . خانم نرگس سادات نور بخش کجانی به 

شماره ملی 1292669810 به شماره شناسنامه 14156 تاریخ تولد 1366/11/15 
فرزند سید حسن با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف 
مبلغ  به  مبلغ 10000000 ریال  از  نتیجه سرمایه شرکت  قرار گرفت در  ء  شرکا 
20000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرید . . در 
تاریخ 1392/5/17 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
ثبت  اداره  رئیس   – آذری  5361/2منصور  الف  م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
388 در خصوص پرونده کالسه 452/92 ش 9 خواهان شرکت حمل و نقل شقایق 

بر  مبنی  دادخواستی  دان  زبان  رضا  وکالت  با  اکبری  اله  امر  مدیریت  با  سپهر 
کانتینر  تحویل  در  تاخیر  از  ناشی  بابت خسارات  ریال  وجه 34755000  مطالبه 
و مطلق خسارات دادرسی  به طرفیت حسین چاووشی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز دو شنبه مورخ 92/8/13 ساعت 8 صبح  تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 6081مدیر 

دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهي فقدان سند مالكیت

395نظر به اینکه خانم خدیجه پناهپوردره شوري باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دوسوم 
سند  که  ازدواصلي شده  فرعي   7468 پالک  دوسهم ششدانگ  ازکل  مشاع  سهم 
مذکور ذیل ثبت 61181 صفحه 385 دفتر 375 بنام خدیجه پناه پوردره شوري ثبت 
و صادرشده سپس نامبرده بموجب سندرهني شماره 90848 – 16 / 6 / 90 دفتر 
دو شهرضا تمامت سهم خودرادررهن بانک توسعه تعاون شعبه شهرضاقرارداده 
است اینک نامبرده درخواست سندمالکیت المثني نموده که دراجراي ماده 120آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند 
مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي 
به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
به  آن  نسخه  ویک  تنظیم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  مجلس 
متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهي فقدان سند مالكیت
که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  کیفته  موسوي  امراله  آقاي  اینکه  به  396نظر 
هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت یک ونیم 
دانگ ازششدانگ یک یاب خانه شماره 3085 فرعي از3 اصلي شده که سندمذکور 
نامبرده  اینک  گردیده  ثبت  وي  بنام   245 دفتر   547 در صفحه   35555 ثبت  ذیل 
درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک 
سند  وجود  مدعي  ویا  نشده  اي  اشاره  آن  در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد 
مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي 
به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
به  آن  نسخه  ویک  تنظیم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  مجلس 
متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

تاسیس 
386 شماره : 103/1610ث/92 آگهی تاسیس فنی مهندسی پیشرو صنعت پرسیس 
سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/6/2 تحت شماره 50652 و شناسه ملی 
10260691906 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/6/2 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود .1- موضوع 
شرکت ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 

نگهداری در  تعمیر و  تامین قطعات و   اجرا و خدمات مشاوره   ، طراحی ، ساخت   –
ماسیون صنعتی  اتو   ، دقیق  ،ابزار  قدرت  الکترونیک    ، قدرت   ، الکترونیک  زمینه های 
شبکه   ، توزیع  های  شبکه   ، قوی  فشار   ، متوسط  فشار   ، ضعیف  فشار  های  تابلو   ،
 ) است  ایران  مخابرات  انحصار شرکت  در  آنچه  از  غیر   ( مخابرات   ، روشنایی  های 
درایو ، راه اندازی موتور های جریان مستقیم  و جریان متناوب ، تولید و توزیع 
، تحصیل  و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
عقد   ، شرکت  موضوع  تحقق  جهت  صرفا  خارجی  و  داخلی  بانکهای  اعتبارات  و  وام 
و  دولتی  مناقصات   و  مزایدات  در  –شرکت  و حقوقی  اشخاص حقیقی    با  داد  قرار 
خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور در صورت نیاز با کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان بلوار آتشگاه خیابان نبوی منش 
کوچه 17 پالک 73   کد پستی 8188646941 تلفن 09366142229، 4- سرمایه شرکت 
: مبلغ 1200000 ریال  منقسم به یکصد و بیست سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد و 
بیست  سهم با نام می باشد که مبلغ 1200000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
گردیده  پرداخت  جمهوری  میدان  شعبه  ملی  بانک  نزد   1392/5/28 663مورخ  شماره 
است  . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای سید ابراهیم میر باقری  به سمت رئیس 
مدیره   5-3-  هیئت  رئیس  نائب  به سمت  تیموری   آقای محمود  مدیره 5-2-  هئیت 
آقای عبداله موحدی فربه سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای عبداله موحدی فر به 
سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
اعضای  از  یکی  و  عامل  مدیر  ثابت  امضای  با  شرکت  آور  تعهد  مالی  اسناد  و 
 : اختیارات مدیر عامل  با مهر شرکت معتبر است. 7-  هئیت مدیره متفقا همراه  
مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 
1-8- آقای امیر حسین شبانیان  پوده به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم زهرا نصر 
 اصفهانی  به عنوان بازرس علی البدل  رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 اصفهان 

تاسیس 

نور  گستران  عدل  حقوقی  موسسه  تاسیس  آگهی   103/1624ث/92   : شماره   387
ملی  شناسه  و   3796 شماره  تحت   1392/6/3 درتاریخ  فوق  موسسه  طالیی  اندیشه 
امضاء  لحاظ  از   1392/6/3 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260692040
ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رسمی آگهی می شود . 1- موضوع موسسه : انجام کلیه فعالیتهای حقوقی به جز موارد 
یکه بموجب قانون در انحصار وکالی دادگستری می باشد- ثبت موضوع فعالیت به 
شرح فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – پس از کسب مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح. 2- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی موسسه : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان پروین – خیابان صباحی 
کوچه آزادی – ساختمان گلها واحد 7    کد پستی 819984368 تلفن 03112259591، 
4- سرمایه موسسه : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران موسسه5-1- 
خانم اعظم السادات طالیی زواره  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم اعظم السادات 
طالیی زواره  به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق 
با مهر  و  عامل  مدیر  امضای  با  تعهدات موسسه  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا 
موسسه معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

گستران  آتیه  صنعت  آزمون  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1951/ت   : شماره   390
استناد  به   10260593954 ملی  وشناسه   41666 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  سبز 
اتخاذ شد  العاده  مورخ 1392/4/27 تصمیمات ذیل  صورتجلسه مجمع عمومی  فوق 
1- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم با نام عادی هر یک به 
ارزش ده هزار ریال می باشد و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح 
گردید ) سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال نقدی منقسم به یکهزار سهم با نام عادی 
هر یک به ارزش ده هزار ریال می باشد (. در تاریخ 1392/5/17 ذیل دفتر ثبت شرکتها 
و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5361/5 منصور 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



دانستنی

 روانشناسي رنگ هاي
 لباس 

اخبار ویژه

ماهنامه نجوم در همکاری با جنبش بین المللی جست وجوی سیارک ها )IASC( مقدمات 
برگزاری جنبش اختصاصی جست و جوی سیارک ها در ایران را فراهم کرده است.

ماهنامه نجوم در شماره شهریورماه جاری طی مقاله ای با عنوان »گام برداشتن در مسیر 
کاشفان«، اطالعات مفصلی درباره چگونگی فعالیت در این جنبش برای کشف سیارک ها 

و اجرام نزدیک زمین ارائه کرده است.
سال گذشته گروهی از ایران به نام »چشم های 51 درجه« )برگرفته از نصف النهار رسمی 
ایران( در کمپین جست وجوی س��یارک انجمن مشورتی نس��ل فضا، 10 جرم نزدیک به 
زمین، یک جرم نزدیک به زمین تائید شده و شش س��یارک )مرحله اولیه( ثبت کردند و 
موفق به کشف یک سیارک در مرحله مشروط )Provisional( شدند که رصدهای بعدی 

آن در حال انجام شدن است
.اعضای این تیم را صفورا تنباکویی از اصفهان، لیال قاس��م زاده از شیراز، مجید قاسمی از 
مشهد و علی علیزاده و بهنوش مسکوب از تهران تشکیل می دهند.همچنین گروه دیگری 
از دانشگاه صنعتی ارومیه با اعضای خود به نام های ساجد زارعی، هاتف طباطبایی، محمد 
حمیدی، رضا ضرغام زاده و علی صدیقی امسال در جنبش جستجوی سیارک که انجمن 
منجمان بدون مرز به مناسبت ماه جهانی نجوم ترتیب داده بود و نیز جنبش جست و جوی 

سیارک هند شرکت کردند .
 در مجموع موفق به ثبت 9 جرم نزدیک به زمین و تأیید دو جرم نزدیک به زمین ش��دند.

اگر شما هم عالقه مند ش��دید درباره این جنبش بیشتر دانس��ته و قدم در مسیر کاشفان 
س��یارک ها بگذارید، کافی اس��ت برای کس��ب اطالع بیش��تر و ثبت نام، نامه ای به پست 

الکترونیک campaign@nojum.ir بفرستید.

هوندا به دنبال راهی جهت استفاده از تلفن های هوشمند برای محافظت از عابران پیاده در 
مقابل رانندگان بی دقت است.

این شرکت خودروسازی امیدوار است طی پروژه ای بزرگ، تلفن های هوشمند را به گونه ای 
اصالح کند که رانندگان را از حضور عابران پیاده آگاه کند.

 )Vehicle-to-Pedestrian( »فناوری جدید این شرکت »وسیله نقلیه -به-عابر پیاده
نام گرفته و از یک جی پی اس گوشی هوشمند و سامانه »ارتباطات اختصاصی طیف کوتاه« 
)DSRC( برای هشدار به رانندگان در زمانی که عابران پیاده از پشت یک خودروی پارک شده 

یا دیگر موانع ظاهر می شوند استفاده می کند.
در این سامانه یک نور بر روی داشبورد روشن می ش��ود تا رانندگان را از حضور عابر پیاده در 
حال نزدیک شدن آگاه کند و عابران پیاده نیز بر روی گوشی هایشان، عالمت هشدار دریافت 

می کنند.
سیستم DSRC می تواند از طریق یک برنامه ویژه با فناوری عملگر بر روی باند 5.9 گیگاهرتز 
برای برنامه های خودکار، عمل کند.هوندا در تعقیب هدف خود تنها نیست و شرکت »جنرال 
موتورز« نیز از فناوری مشابهی برای توسعه فناوری شناسایی عابر پیاده بهره می برد. با این 
حال، هوندا یک گام جلوتر اس��ت و افزون بر فناوری شناس��ایی عابر پیاده، در حال آزمودن 
سیستم های »وسیله نقلیه -به-موتورسیکلت« )Vehicle-to-Motorcycle( است که 
از همان DSRC برای آگاه کردن رانندگان از حضور موتورسیکلت در خارج از میدان دید آن ها 
بهره می برد.در این پروژه خودروسازان دیگری به همراه دانشگاه میشیگان، سازمان حمل و نقل 
امریکا و چند نهاد دیگر با یکدیگر همکاری دارند.در صوت کارکرد درست، این سیستم ها ظرف 

چند سال آینده مورد استفاده عموم قرار خواهند گرفت.

نجات عابران پیاده از دست رانندگان موفقیت منجمان جوان ایرانی در کشف اجرام

چه اهل رانندگي باش��ید و چه ن��ه، احتماالً متوجه 
تغیی��ر رن��گ و م��دل کاله مام��وران پلی��س هاي 
راهنمایي و رانندگي ش��ده اید. آیا ب��ه نظرتان این 
فرم جدی��د تاثی��ري در رانندگي ی��ا رفت��ار آنها با 
ش��ما و برعکس داشته اس��ت؟ آیا این لباس و رنگ 
جدید براي این شغل مناسب اس��ت؟ انتخاب رنگ 
 لباس یکي از دغدغه هاي ج��دي افراد، به خصوص 

خانم هاست.
 بیشتر خانم ها حتي اگر هزار دست لباس رنگارنگ 
هم در کمدشان داشته باشند، براي رفتن به مهماني 
صد بار از خودش��ان مي پرس��ند: »چي بپوش��م؟« 
 این جمل��ه در موقعیت ه��اي مختلف م��دام تکرار 
 مي شود. در موقعیت هاي زندگي انتخاب لباسهایي 
با رنگ مناسب در موفقیت ش��ما تاثیر زیادي دارد. 
برعکس، در جاهایي هم انتخاب رنگ هاي اش��تباه 
شما را از رس��یدن به هدف دور مي کند و بر ذهنیت 
دیگران تاثیر بدي بر جاي مي گذارد. در اینجا به شما 
مي گوییم چه رنگ هایي ب��راي کدام موقعیت هاي 
 زندگي مناسب هستند و ش��ما را به پیروزي نزدیک

 مي کنند.

وقتي م�ي خواهی�د در مصاحبه ش�غلي 
پذیرفته شوید

پژوهش ها نش��ان مي دهد هر وقت ب��راي مصاحبه 
ش��غلي قرار مالقات دارید، بهتر اس��ت آبي پررنگ 
بپوشید. این رنگ اعتماد به نفس شما را به مصاحبه 
کنن��ده القا م��ي کن��د، در نتیج��ه احتم��ال اینکه 

درمصاحبه موفق شوید بیشتر است.
 اگر هم مي خواهید براي مصاحبه شغلي کت و شلوار 
بپوش��ید، زمینه هایي از چند آبي مختلف را انتخاب 
کنید؛ براي مثال آقایان کت سورمه اي را با پیراهن 
آبي آسماني بپوشند. به خانم ها هم توصیه مي شود 
یک مانتوي س��ورمه اي ی��ا آبي تیره را با ش��ال آبي 
روش��ن هماهنگ کنند. آبي رنگ آسمان و دریاست 
و نشان مي دهد فرد قدرتمندي هستید. افرادي که 
 رنگ آبي را براي لباس پوش��یدن انتخاب مي کنند
  صداق��ت بیش��تري دارن��د. خیل��ي از ش��رکت ها

 ب��راي کارمن��دان ش��ان یونیف��رم آبي یا س��ورمه 
 اي در نظر م��ي گیرند ی��ا در لوگو از آبي اس��تفاده

 مي کنند.

وقتي قرار است بیایند خواستگاري
 اگر م��ي خواهید روي اف��راد محی��ط کار و مدیران

 تاثیر بهتري داشته باش��ید، قرمز بپوشید. این رنگ 
بسیار قدرتمند و پرانرژي اس��ت؛ البته انتخاب یک 
پیراهن قرمز روشن در کنار کت و شلوار قهوه اي یک 
انتخاب نامناسب براي محیط هاي کاري است چون 
نشان مي دهد نس��بت به کار گروهي عالقه چنداني 
ندارید. به خانم ها هم توصیه مي ش��ود در جلس��ه 
هاي خواستگاري قرمز بپوشید چون نشان مي دهد 
فردي پرشور و هیجان هستید. بهتر است افرادي که 
 در رس��توران کار مي کنند یونیفرم قرمزي داش��ته

 باشند. 
اگر هم مدیر یک فست فود هستید، لباس کارکنان را 
قرمز انتخاب کنید تا اشتهاي مشتریان تحریک شود 

و غذاي بیشتري سفارش دهند.

وقتي مي خواهید حرفه اي به نظر برسید
خاکس��تري در کنار قرمز و مش��کي ترکیب شکي 
براي لباس هاي شماس��ت که مي تواند براي بعضي 
از محی��ط هاي کاري ی��ا حتي مهماني ها مناس��ب 
باش��د. این رنگ نش��ان مي دهد که کم��ي پیچیده 
هس��تید و دلتان مي خواهد قدرتمند باشید. وقتي 
 در یک ش��رکت مهندس��ي کار مي کنی��د انتخاب
  رن��گ خاکس��تري این ح��س را ب��ه دیگ��ران القا

 مي کن��د که فردي حرف��ه اي هس��تید و اعتماد به 
نفس خوبي دارید و از چیزي نمي ترس��ید. افرادي 
که در محیط هاي طبیعي یا حی��ات وحش کار مي 
کنند بهتر اس��ت خاکس��تري را در کنار رنگ هایي 
 مانند خاکي، یش��مي یا قه��وه اي روش��ن انتخاب

 کنند. ای��ن رنگ ها به محیط ه��اي طبیعي نزدیک 
هستند و سبب جلب توجه حیوانات نمي شوند. رنگ 
هایي مانند قرمز، نارنجي یا بنفش براي کار با حیات 

وحش مناسب به نظر نمي رسند.

وقتي م�ي خواهید در کارتان پیش�رفت 
کنید

ش��اید خیلي ها تصور کنند صورتي رنگي دخترانه 
اس��ت اما وقتي مردي را مي بینید ک��ه صورتي مي 
پوش��د، بدانید اعتماد به نفس خوبي دارد، دلش مي 
خواهد مستقل باشد و نسبت به فعالیت هاي ورزشي 
عالق��ه دارد. خانم هایي هم که در کمدش��ان لباس 
هاي صورتي زیادي دارند کمي حس��اس و آس��یب 

پذیر هستند. 
 صورت��ي در کن��ار س��فید رن��گ مناس��بي ب��راي
  تابس��تان اس��ت. مي توانی��د لباس ه��اي صورتي

 چرک را ب��ا ارغوان��ي ه��م هماهنگ کنی��د، رنگ 
صورتي پس��رها را رمانتیک نش��ان مي دهد. به هر 
 حال ب��راي پیش��رفت در کار صورتي رنگ بس��یار 

موثري است.

دانش��مندان به تازگي متوجه اثرات خطرن��اک و مخفي در 
استفاده از انواع اسپري هاي خوش��بوکننده و ضدتعریق در 
افراد مختلف شده اند و در خصوص اس��تفاده از آنها هشدار 

مي دهند.
براساس جدیدترین تحقیقات، اس��پري هاي خوشبوکننده 
باعث بس��ته ش��دن منافذ تولید کننده عرق در س��طح بدن 
مي ش��وند و عوارضي مانند، اگزما، حساسیت هاي پوستي، 
سردرد، آسم و حتي مشکالت قلبي کشنده و بسیار خطرناک 

را در پي دارند.
گفتني اس��ت، یکي از دالیل بروز این مش��کالت اس��تفاده 
افراد از این اس��پري ها در محیط هاي دربسته و فاقد تهویه 
ي مناسب مانند حمام اس��ت که سبب وارد ش��دن مقادیر 

فراواني از اسانس��ها، عطرها، گازهاي پیش��ران و سایر مواد 
 تش��کیل دهنده ي این اس��پري ها ب��ه حلق و گل��وي افراد 

مي شود.
بررس��ي ها نش��ان مي دهند به تازگي و براس��اس آمارهاي 
بدس��ت آمده 50 درصد از کودکان در س��نین 11 س��الگي 
به بعد از این اس��پري ها اس��تفاده مي کنند که والدین باید 
نظارت بیشتري در استفاده از این اس��پري ها داشته باشند 
و توصیه مي شود که تا سن 18 س��الگي جوانان از این قبیل 
اسپري ها اس��تفاده نکند زیرا ریسک ابتال به مشکالت قلبي 
تنفسي و بروز انواع حساس��یت ها در آنها به مراتب بیشتر از 

بزرگساالن است.
پزش��کان به افراد بزرگس��ال توصیه مي کنند تا حتما از این 
اس��پري ها در مکان هاي ب��از و یا داراي تهویه ي مناس��ب 

استفاده کنند.

خوشبوکننده اي که قاتل قلبتان مي شوند!
این زن ها شوهرشان را بچه 

می کنند!

تا به ح��ال ش��ده که چنی��ن م��واردی را ب��ه همس��رتان بگویید؟ 
»عزی��زم! کی��ف پول��ت را فرام��وش نکن��ی؟«، »موقع برگش��تن 
بگی��ری؟«، از خشکش��ویی  را  لباس ه��ا  نکن��ی   فرام��وش 

 »قبض برق را پرداختی؟«...
اگر چنین جمله هایی را گفته اید باید بدانید مرتکب اشتباه شده اید. 
در این مطلب س��عی کرده ایم تا تمام زوایای این اش��تباه را برایتان 

روشن کنیم.
 ای��ن اش��تباه، یک��ی از معمول تری��ن و مخرب تری��ن عادت ه��ای 
ارتباطی با مردهاس��ت؛ یعنی به گون��ه ای با آن ها رفت��ار می کنیم، 
گویی کودکی بیش نیس��تند و اینط��ور فرض می کنیم ک��ه ناتوان 
هس��تند و نمی توانند از خودش��ان مراقبت کنند و نیاز دارند که ما 
 زندگیش��ان را بگردانیم و این می تواند آثار مخرب��ی روی زندگی ما

 بگذارد.

با این رفتار ها مثل مادرش می شوید
1. در حق آن ها بیش از حد مفید واقع ش��دن و انجام دادن کارهایی 
که باید خودش��ان انجام بدهند؛ مثال: به دنبال کلیدش می گردیم، 

لباس هایش را پشت سرش جمع می کنیم و...
۲. راه انداختن بازی های کالم��ی با آن ها مثل بازی حدس بزن برای 
بیرون کشیدن اطالعات از آن ها؛ مثال می گوییم: گرسنه ای؟ دوست 
داری کمی آش برایت درس��ت کنم؛ نه؟ برایت ماهی درست کنم؟ 
دسر چطور؟ با یک س��وپ موافقی؟ زیاد جالب به نظر نمی آید؟ خب 
بگذار فکر کنم. یک س��اندویچ گریل ش��ده چطور اس��ت؟ آن را هم 

دوست نداری؟
 ۳. معم��وال چنی��ن ف��رض می کنی��م؛ مرد ها ک��م حافظه ب��وده یا

 فراموشکار هس��تند و اطالعاتی که باید خودش��ان به خاطر داشته 
 باش��ند را به آن ها گوش��زد می کنیم: یادت باش��د وقتی رس��یدی

 زن��گ بزنی، ی��ادت نرود بچ��ه را از کالس موس��یقی اش برس��انی 
 خانه، یادت باش��د آش��غال ها را دم در بگذاری، وقت دکترت یادت

 نرود! و...
ن��د؛ »چط��ور   ۴. آن ه��ا را نکوه��ش می کنی��م، گوی��ی بچه ا
 می توان��ی ب��دون ژاک��ت بی��رون ب��روی؟ نمی بینی ه��وای بیرون

 س��رد اس��ت؟«، »چندب��ار بای��د بگوی��م قب��ل از اینک��ه بخوابیم 
 چراغ ه��ا را خاموش ک��ن؟«، »صورتحس��اب های ب��رق خیلی باال

 رفته« و...
5. به عهده گرفتن کارهایی که فکر می کنید نمی توانند به درس��تی 
انجام دهند؛ مثال اینکه بگویید: »من به خرید کردن تو اعتماد ندارم 

چون...«
۶. اصالح کردن اشتباهاتشان و امر و نهی کردن به آن ها؛ مثال: »اگه 
جای تو بودم االن از سمت چپ رانندگی می کردم« یا »از آن مسیر 

برو که ترافیک نباشد.«
رفتار ش��ما او را بچه می کند شاید بگویید که در بس��یاری از مواقع، 

مردان به تذکر چنین مواردی نیاز دارند اما موضوع این نیست؛ 

موردی که در اینجا اهمیت دارد
ممکن اس��ت از رفتارتان شکایتی نداشته باش��د، حتی ممکن است 
اصرار کند به ای��ن کارتان ادامه دهی��د اما یک چیز حتمی اس��ت: 
او ی��ک روز علیه تان ش��ورش خواهد ک��رد؛ همانگونه ک��ه تمامی 
 پس��ر بچه ها دوس��ت دارند روزی از مادرشان جدا ش��وند و خانه را

ترک کنند
 این اس��ت که وقتی ب��ا یک م��رد مانند پس��ر بچه کوچک��ی رفتار
  می کنی��د، او نیز ش��ما را مأیوس نک��رده و مانند بچ��ه ای کوچک

 با ش��ما رفتار خواهد کرد. هنگامی که انتظار دارید ناتوان، درمانده 
 و ضعی��ف باش��د او نی��ز خ��ود را نات��وان، درمانده وضعیف نش��ان

 می دهد.

چرا زن ها در حق همسرانشان مادری می کنند؟
 احتم��اال متنفری��د از اینک��ه بش��نوید ش��ما ه��م در ح��ق م��رد

  زندگیت��ان م��ادری می کردید ام��ا باور کنید تنها ش��ما نیس��تید 
 که ای��ن کار را انج��ام می دهی��د؛ دلیل ای��ن کار چیس��ت؟ زن ها
  ب��رای م��ادری ک��ردن آم��وزش دی��ده و ب��رای آن نی��ز پ��اداش

 می گیرن��د. وقت��ی بچه بودی��د، یگان��ه الگویت��ان مادرت��ان بود و 
همواره ش��اهد بودید که او چگونه از ش��ما، ب��رادر و خواهر هایتان 
حمای��ت می ک��رد؛ به ای��ن ترتی��ب آموختی��د چگون��ه حمایتگر، 
 مهرب��ان و ف��داکار باش��ید و ب��ه نیازه��ای دیگ��ران رس��یدگی

 کنید.
این موضوع نیز حقیقت دارد که شاهد بودید چگونه مادرتان به ویژه 
در حق پدرتان مادری می کرده است؛ پس بیایید به موضوع اینطور 
نگاه کنیم که اگر شما شاهد بودید به جای اینکه مادرتان به طرزی 
رمانیک با پدرتان رفتار کند، همیشه در حق او مادری می کرده است، 

درنتیجه شما هم در کودکی چنین آموختید.
 پ��س فک��ر کردی��د این   هم��ان رفت��اری اس��ت ک��ه زن ه��ا باید 
ب��ا مرد ه��ا داش��ته باش��ند؛ درنتیج��ه وقت��ی خودت��ان ب��زرگ 
 ش��دید و ازدواج کردی��د، عین��ا همی��ن کار را با همس��رتان انجام

 دادید.
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پیامبر اکرم )ص( :
 مرگ انس��ان ها در نتیجه گناهان، بیش��تر از مرگ آنها در نتیجه 
فرا رسیدِن اََجل اس��ت و زنده ماندن انس��ان ها در نتیجه نیکی 
 هایشان، بیشتر از زندگی کردنشان به خاطر باقی بودِن عمر است.

عکس نوشت

گرفتن یک کروکودیل 
330 کیلویی در رود می 
سی سی پی

از تلویزیونی که به دو نفر امکان تماشای همزمان برنامه های 
مختلف را می دهددر بزرگ ترین نمایشگاه الکترونیکی جهان 
)IFA( برلین رونمایی ش��د.با عرضه این فناوری مشاجره بر 

سر کانال های تلویزیون به گذشته خواهد پیوست.
در این سامانه تماشاگران عینک های ویژه ای به چشم خواهند 
گذاش��ت که برنامه های مختلفی را نمایش خواهد داد و یک 
س��معک تعبیه ش��ده در گوش نیز صدا را ارائه می دهد.این 
تلویزیون که S9C ن��ام دارد، مجهز به ی��ک صفحه منحنی 

55 اینچ است.
با اس��تفاده از این تکنول��وژی، دو نفر می توانن��د برنامه های 
مختلف را همزم��ان در صفحه کامل و حتی ب��ا عینک های 

س��ه بعدی MultiView سامس��ونگ نظ��اره کنند.بهای 
فناوری جدید بی��ش از هفت ه��زار پوند اعالم ش��ده و یک 
تکنولوژی لب��ه تی��غ در عرص��ه صفح��ه OLED خواهد 

بود.در این س��امانه هر پیکس��لی خود را روش��ن می کند و 
هنگام غیرفعال بودن، سیاه می ش��ود و در نهایت، تلویزیون 
کیفیت تصویر بی س��ابقه ای را ارائه می دهد.سیس��تم مزبور 
 هم اکنون به بهای هش��ت هزار ی��ورو آماده ف��روش در اروپا

 است.
سامس��ونگ همچنین در ای��ن نمایش��گاه ی��ک تلویزیون 
UHD به ن��ام S900 را به نمایش گذاش��ته که دارای بیش 
از هشت میلیون پیکسل است. این تعداد بیش از چهار برابر 

پیکسل های تلویزیون های HD موجود است.
این شرکت همچنین از یک تلویزیون 98 اینچ رونمایی کرده 

که صفحه آن ۲.5 متر عرض دارد.

تماشای هم زمان شبکه های مختلف برای بینندگان تلویزیون میسر شد
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