
حذف رانت خواری در حوزه دارو

  تولد نوه شنگول و منگول 
در پژوهشگاه رویان اصفهان

"̋گاه دلتنگی˝ 
روانه بازار 
موسیقی شد

دست های پشت پرده بازار دارو کوتاه خواهند شد؟

دکتر نصراصفهانی 

 افزایش حق بن کارگران
4 سرانجام ابالغ شد

 تبدیل پارک شهید 
رجایی به باغ ایرانی 3

صادرات 7 میلیون دالری بخش 
تعاون در شهرکرد 7

3

 افزایش ۵۰ درصدی ترافیک
 در روزهای آخر شهریورماه

افزایش ۵۰ درصدی ترافیک در روزهای آخر شهریورماه  وضعیتی 
است که هر س��اله با ش��روع س��ال تحصیلی جدید و پایان فصل 
تابستان به سراغ شهر اصفهان می آید.  گره های ترافیکی روزهای 
آخر ش��هریور را هم به دلیل حض��ور والدین برای خرید مدرس��ه 

دانش آموزان و ...

سنجش تخصصی 
کودکان برای داوری

کاشت نهالی برای سینما

 از بخش ه��ا و جوای��ز اصل��ی جش��نواره بین المللی 
فیلم های ک��ودکان و نوجوانان اعط��ای پروانه زرین 
داوران ک��ودکان و نوجوان��ان به فیلم برگزیده ش��ان 
است که این داوران هر ساله قبل از شروع جشنواره از 
طریق آزمون و مصاحبه انتخاب می شوند و با شرکت 
در کالس ها و دوره های ویژه زیر نظر اساتید برجسته 

سینما آموزش الزم برای داوری فیلم ها می بینند. 

2

4

3

شناسایی 99 بیمار 
3

مبتال به وبا در ایران 

عرضه 35 هزار جلد کتاب 
7

در نمایشگاه کتاب استان

نسل سوم یا به عبارتی نوه ش��نگول و منگول با سالمت کامل به 
دنیا آمد.

ش��نگول و منگ��ول را ک��ه یادت��ان هس��ت، هم��ان دو بزغال��ه 
ترایخته ای که در س��ال ۸۸ متولد ش��دند و با تولد خود بسیاری 
از محقق��ان را به وج��د آوردند. این بزغاله ها پس از س��ه س��ال 
تالش بی وقفه در پژوهش��گاه روی��ان به دنیا آمدند،  این دس��ت 
حیوان��ات دارای فاکتور ۹ انعقادی بودند و تولد آنها می توانس��ت 
 امیدی ب��رای س��اخت دارو ب��رای بیم��اران هموفیل��ی و نجات

 آنان باشد. 
در دی م��اه س��ال ۹۰ بود ک��ه ای��ن دو بزغال��ه بچه دار ش��دند 

و دومی��ن نس��ل از آنه��ا ب��رای تولی��د داروه��ای مختل��ف 
فاکت��ور ۸ و ۹ و داروی وی��ژه بیم��اران دیابت��ی ایج��اد و 
 امی��دی ت��ازه ب��رای دانش��مندان در درم��ان بیم��اران خاص 

پدید آورد.
دکتر محمدحس��ین نصراصفهانی از تولد نسل سوم یا به عبارتی 
نوه ش��نگول و منگول خبر داد و گف��ت: این دو ب��ز تراریخته در 
حال حاضر چهار ساله هستند و با اینکه س��ومین نسل از آنان به 
 دنیا آمده است هنوز هم س��الم بوده و در شرایط جسمانی خوبی

 به سر می برند. 

 قالیباف
 در بهشت ماندگار شد

 میزبانی بام سبز اصفهان
 از مسافران

 تعطیلی کشاورزی
 در حوضه زاینده رود

 همیشه بچه ام
 و بزرگ نمی شوم

 خیال کرانچار
 راحت نیست

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

3

4

5

6

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دو شنبه   18  شهریور   1392 | 3 ذی القعده   1434 
شمار ه 1124   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1124 ,September  9  
,2013   8 Pages

 ثبات قیمت 
در بازار لوازم التحریر

5

س[
س:  فار

]عك

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

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 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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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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

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

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

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

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

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

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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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آگهی تجدید مناقصه

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

1- موضوع مناقصه : اجرای نازک كاری مسجد محله C1 شهر جديد فوالد شهر 
2- مناقصه گزار : شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاريخ 92/6/14 تا پايان وقت اداری مورخ 92/6/20 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتی 
WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به ش�ركت عمران ش�هر جديد فوالد شهر به 

نشانی : بلوار ولی عصر - ميدان ولی عصر : تلفن 0324-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن : زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداری مورخ 92/6/30 و زمان 

گشايش پاكتهای پيشنهاد قيمت در تاريخ 92/6/31 می باشد .
5- مبلغ برآورد : پنج ميليارد و ششصد و پانزده ميليون و چهار صد و هفتاد و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و دو )5615475882(  

ريال بر اساس فهرست بهای ابنيه و تاسيسات برقی و مكانيكی سال 92.
6- نوع و میزان سپرده شرکت درمناقصه : مبلغ دويست و هشتاد و پنج ميليون )285000000( ريال بصورت ضمانت نامه بانكی در 
وجه شركت عمران شهر جديد فوالد شهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و با فيش واريزی به حساب شماره 

2173690205004 سيبا بانک ملی بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری : ارائه معرفينامه كتبی نماينده شركت 

 تذكر : داش�تن حداقل پايه پنج س�اختمان و ابنيه ) گواهينام�ه صالحيت معاونت برنام�ه ريزی و نظارت راهبردی ( جهت ش�ركت 
در مناقصه الزامی است. 

شماره 92/5110/ص مورخ 92/6/9

تجدید آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای 
شماره تقاضا 20208-20046

شماره آگهی : 87320014
شماره مجوز : 262973

 م الف 6171روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گا ز

شرکت انتقال گاز ایران
 منطقه دو عملیات انتقال گاز 

 دستگاه مناقصه گزار : شركت انتقال گاز ايران - منطقه دو عمليات انتقال گاز 
 موضوع مناقصه : خريد ديسک آببندی و راهنمای پيگ 42و56 اينچ به شرح زير : 

A سختی ديسک های راهنما 88 شور -A سختی ديسک های آببندی 70 شور

 محل اخذ نقشه ها و اس�ناد  مناقصه : اصفهان - كيلو متر 17 جاده اصفهان - نجف آباد - منطقه 2 عمليات انتقال گاز - امور 
كاال - تلفن 6278205-0311 / نمابر 021-81314571

 آخرین مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد : حداكثر 14 روز پس از نشر آگهی 
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : دويست و يک ميليون /201000000 ريال 

محل تحویل پاکتهای مناقصه : دبير خانه منطقه دو عمليات انتقال گاز به نشانی فوق 
- ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده ) روزنامه رسمی ( برای شركتها و سازندگان داخلی الزامی است 

 - برنده مناقصه در هنگام عقد قرار داد بايستی ضمانتنامه معادل 10 درصدكل مبلغ قرار داد را بعنوان حسن اجرای تعهدات 
در وجه شركت انتقال گاز ايران  منطقه دو . با مدت زمان اعتبار حداقل يک سال ارائه نمايد .
- برنده مناقصه می بايست توانايی توليد و تحويل اقالم را در مدت 60 روز كاری دارا باشد . 

- حضور نماينده فنی منطقه در زمان ساخت قطعات به صالح ديد كار فرما در محل توليد الزامی است .
- رعايت استاندارد های شركت ملی گاز ايران و استاندارد های موجود در خصوص ساخت قطعات الزامی است. 

- ارائه ايران كد محصوالت توليدی الزامی است. 
- متن پيش نويس قرار دادشامل 11 صفحه در سايتWWW.NIGC-DIST 2 .IR  موجود است . 

- اطالعات فوق در سايت های ذيل نيز قابل رويت است: 
WWW.NIGC-NIGTC.IR
  WWW.NIGC-DIST 2 .IR

WWW.SHANA.IR
http://iets.mporg.ir

تعداد كاال شرح كاالرديف

1DW-B56INCH-7 57 عددديسک آببندی پيگ 56 اينچ طبق نقشه شماره

2DW-B56INCH-11 57 عددديسک راهنما پيگ 56 اينچ طبق نقشه شماره

3DW-B42INCH-1 15 عددديسک آببندی پيگ 42 اينچ طبق نقشه شماره

4DW-B42INCH-2 15 عددديسک راهنما پيگ 42 اينچ طبق نقشه شماره



چهره روزیادداشت

 سفیرافغانستان به وزارت خارجه
 فراخوانده شد

افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان گفت :در چارچوب 
تاکيد بر لزوم تامين امنيت سرکنسولگري جمهوري اسالمي ايران 
در هرات از سوي دولت افغانستان ،  سفير افغانستان براي ادای پاره 
ای توضيحات در مورد حادثه هرات ب��ه وزارت امور خارجه دعوت و 
مديرکل آسياي غربي اين وزارت نگرانی کشورمان نسبت به حادثه 

اخير هرات و وقايع مشابه را به ايشان منعكس کرد.

 تجهیز نیروی  زمینی  سپاه  
به  پهپادهای  مدرن 

پاکپ��ور فرمانده ني��روی زمينی س��پاه گفت:  اي��ن نيرو ام��روز به 
پيشرفته ترين و مدرن ترين هواپيماهای بدون سرنشين در حوزه های 

شناسايی و تک )رزمی( مجهز شده است. 
س��ردار محمد پاکپور اظه��ار داش��ت: يكی از اقدامات مه��م ما در 
ش��مالغرب، اقدامات مهندس��ی در مناطقی مانند کترال، پانه سر، 
ش��يخان، حاجيان و غيره بود چراکه برخی از اي��ن مناطق حتی از 
داشتن يک جاده ساده نيز محروم بودند.  پاکپور با اشاره به استقرار 
نيروی زمينی سپاه در اين مناطق مرزی اظهار داشت: امنيت مرزها 
اساسی ترين مسائل راهبردی ما بود که اين موضوع در شمالغرب از 
سال 90 در دستور کار قرار گرفت که به دنبال آن خأل های مرزی در 
اين مناطق پر شد و پاسگاه های مراقبت و ديده بانی را در اين مناطق 

احداث کرديم.

هاشمی گزینه قطعی استانداری 
تهران شد

يک منبع آگاه در گفتگو با مهر، از قطعی شدن سيدحسين هاشمی 
رئيس س��ابق کميس��ون صنايع مجلس و نماينده مردم آذربايجان 
شرقی و شهر ميانه برای استانداری تهران خبر داد. پيش از اين وزير 
کشور از قطعی ش��دن گزينه اس��تانداری تهران و تغيير تمدن خبر 
داده بود.سيد حس��ين هاشمی س��ابقه چهار دوره نمايندگی مردم 
آذربايجان شرقی وشهر ميانه و رياس��ت کميسيون صنايع و معادن 
مجلس را در سه دوره متوالی از دوره پنجم تا هشتم را داشته است.

وی در انتخابات مجلس نهم نيز در ليست صدای ملت قرار داشت که 
موفق به راهيابی به مجلس نهم نشد.

 دولت باید قیمت حامل های انرژی
 را افزایش دهد

پور  ابراهيم��ی نائب رئيس کميس��يون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی با تاکيد بر اينكه تازمانی که اصالحيه قانون بو دجه به تصويب 
نرس��يده دولت بايد قانون بودجه فعلی را اجرا کند از عملكرد دولت 
در عدم افزايش قيمت حامل های انرژی و استفاده از ارز مرجع انتقاد 
کرد.محمدرضا پورابراهيمی با انتقاد از عملكرد دولت در اجرای قانون 
بودجه سال 92 گفت: تا زمانيكه اصالحيه بودجه به تصويب مجلس 
نرسيده دولت موظف به اجرای مُ�ّر قانون بودجه است. نماينده مردم 
کرمان در مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه پيش از ارائه اليحه دو 
فوريتی اصالح قانون بودجه به دولت اعالم کرده بوديم که با فوريت 
بررسی اين اليحه مخالفيم، تصريح کرد: اخيرا مشاهده می شود که 
عملكرد دولت در اجرای بودجه بر اساس قانون نيست اگرچه دولت 
نظرش اين اس��ت که تغييرات مورد نظر خود را در اصالحيه بودجه 
خواهد آورد، اما تا زمانی که اين اصالحيه به تصويب نرسيده بايد بر 

اساس قانون فعلی بودجه اقدام کند، اين کار غيرقانونی است.

اصالح طلبان حتما برای انتخابات 
مجلس دهم برنامه ریزی می کنند

محمدعلی ابطحی رئيس دفتر س��ابق خاتم��ی در خصوص کابينه 
روحانی گفت: ترکيب اين کابينه خوب است و بر اساس حداقلی هايی 
در رابطه با ش��عارهای رئيس جمهور در ايام انتخابات تشكيل شده 
است و فكر می کنم اگر مشكلی پيش نيايد می توان اميد زيادی به 
روند رفتار کابينه در آينده داشت تا بتوانند مشكالت را در چارچوب 
مبانی و معيارهايی که روحانی بر اساس آنها انتخاب شده است حل 
کند.وی در پاسخ به اين سوال که کابينه دولت روحانی چقدر توانسته 
اس��ت انتظارات اصالح طلبان را برآورده کند، گفت:  معتقدم همين 
که شرايط امروز ما مثل شرايط سال گذشته نيست يک گام مهم به 
جلو برداشته ايم.ابطحی همچنين در خصوص فعاليت و برنامه های 
اصالح طلبان برای آينده و انتخابات بعدی مجلس گفت: طبيعتاً حق 
همه گروه های سياسی است که برای آينده خود به خصوص جاهايی 
که رای مردم بر می گردد برنامه داشته باشند، اصالح طلبان نيز حتماً 
برای مجلس آينده برنامه ريزی خواهند داشت و اين مردم هستند که 

در نهايت تصميم گيری می کنند.

اخبار کوتاه 

مالک ها ی انتخاب استانداران
رحمانی فضلی/ وزیر کشور    

 روال قانونی اين گونه اس��ت که وزير کشور اس��تانداران را به رئيس 
جمهور معرفی می کند و رئيس جمهور ني��ز افراد را در هيئت دولت 
مطرح می کند و همه اعضای دولت بايد به آن فرد رأی دهند. اگر يک 
فرد در هيئت دولت رأی نياورد، نمی تواند استاندار باشد و زمانی که 
يک فرد به عنوان استاندار انتخاب می ش��ود، به نيابت از دولت به آن 

استان ها می رود. 
بنده بارها اعالم کردم که هرکسی می تواند به ما استاندار معرفی کند 
و در همين زمينه نمايندگان مجلس و مجامع استانی نيز می توانند 
اي��ن کار را انجام دهن��د. اما 
ما ش��رايط را ب��رای انتخاب 

استاندار تعيين کرديم. 
نگاه اعتدالی، س��ابقه مفيد، 
نگاه اقتصادی، پاک دس��تی، 
قانون گرايی و قبول داش��تن 
برنامه های دولت از اصلی ترين 
معياره��ای ما ب��رای انتخاب 

استاندار است. 
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انتقاد علم الهدی از روحانی برای انتخاب سخنگوی زن 

عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به مذاکراتش با رئيس جمه��وردر خصوص انتصاب 
سخنگوی زن در وزارت خارجه گفت: به روحانی گفتم سخنگوی وزارت خارجه بيانگر سياست 
خارجی يک دولت اسالمی و دينی است، لذا نبايد در اين خصوص خالف آيه قرآن عمل کرد.

 پیگیر
اموال ملی هستم

انتخاب عراق نشانه 
اهمیت  این کشور  است 

ترکان درباره بازگرداند اموال باقی مانده اموال  باقی مانده دولت نزد دولت دهم 
گفت : مهم استرداد اموال است اگر تاکنون اس��ترداد اموال مربوط به دولت و 
مناطق آزاد داوطلبانه بوده من تشكر می کنم و در خواست دارم باقی اين اموال 
را هم به صورت داوطلبانه بازگردانند. ماشين ها، دفاتر و ساختمان های مربوط 
به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقايان است اگر به همين صورت و به ادعای 
خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از اين امر استقبال می کنم مهم اين است که 
اموال مربوط به هر نهادی در اختيار همان سازمان يا نهاد قرار گيرد وی در ادامه 
گفت : لذا خواهش��منديم به همين صورت، محترمانه اموال بازگردانده شوند.  
 من کميسر پليس نيستم اما پيگير اموال ملی و نهادهايی که مسووليت آنها به 
من واگذار شده هستم و اگر اين اموال از راه منطقی و معمول بازگردانده نشود 

مراجع قضايی حتما به وظيفه خود عمل خواهد کرد .

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران که ديروز برای 
ديدار با مقامات عالی رتبه عراقی به اين کش��ور سفر کرده است، در بدو ورود 
به فرودگاه بغداد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از دوست قديمی و برادر 
عزيزم آقای هوشيار زيباری و دولت عراق بخاطر استقبال گرم تشكر می کنم، 
انتخاب اولين سفر به مقصد عراق نشان دهنده اهميت عراق برای جمهوری 
اسالمی ايران و توجه دولت تدبير به روابط با همسايگان و به ويژه عراق است.

ظريف اضافه کرد: اميدوارم در اين سفر در رابطه با مسائل دو جانبه و شرايط 
خطير منطقه با دوستان عراقی گفتگوهايی داش��ته باشيم.هوشيار زيباری 
وزير امور خارجه عراق نيز در جمع خبرنگاران انتخاب نخستين مقصد وزير 
خارجه ايران به عراق را نش��ان دهنده عمق روابط تهران و بغداد عنوان کرد و 

به وی خير مقدم گفت.

کاترين اش��تون با بيان اين که اتحاديه اروپا آماده شنيدن 
پيش��نهادات ط��رف ايرانی اس��ت، تاکي��د کرد ک��ه 5+1 

پيشنهادات جديدی برای تهران دارد. 
رييس سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا در حاش��يه نشست 
اقتصادی سران گروه 20 در س��ن پترزبورگ در گفت وگو با 
روزنامه  عربستانی عكاظ درباره روابط اروپا و ايران گفت که 
بسيار مهم است که مذاکرات گروه 1+5 بر سر برنامه  هسته يی 
ايران آغاز ش��ود.  وی افزود که محمد جواد ظريف وزير امور 
خارجه ايران بر توجه کشورش به از س��رگيری رايزنی های 
بين المللی تاکيد کرد به گونه ای که با او مكالمات تلفنی داشته 
و اش��اره کرده اس��ت که ديدار با اين گروه )1+5( در حاشيه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اين ماه در نيويورک 
انجام خواهد شد.  اش��تون تاکيد کرد که اين ديدار به دليل 
ابعاد سياس��ی مهمش به ويژه در خصوص روابط آتی ميان 
اتحاديه اروپا و ايران از يک سو و ايران و منطقه خليج فارس از 
سوی ديگر، از اهميت زيادی برخوردار است.  رييس سياست 
خارجی اتحاديه اروپا با بيان اين ک��ه در ديدار قريب الوقوع 
مسووالن اتحاديه اروپا و ايران در نيويورک مساله سوريه نيز 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود که ديدگاه های متفاوتی 
)دراين باره( وجود دارد اما فكر نمی کنم که اختالفی بر سر 
استفاده از سالح شيميايی در سوريه وجود داشته باشد.

سردار سالمی جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران  با اشاره 
به اينكه مردم عراق از دو سال گذشته تجمعات روزانه ای را 
در برابر پادگان اشرف برقرار می کردند که بر اساس همين 
فشارها دولت مجبور ش��د ۳ هزار نفر از منافقين را به مقر 
ليبرتی در مرکز بغداد منتقل کند، افزود: نكته مهم حماقت 
و اشتباه فاحش س��رکرده منافقين است که دست به يک 
تفكيک زد و 100 نف��ر از اصلی ترين کادرهای رهبری اين 
سازمان را در اشرف نگاه داشت. دولت عراق دفعات بسياری 

به آنها اخطار داد که آنجا را ترک کنند ولی نپذيرفتند. 
 به گفته وی، ح��دود 1۶ الی 20 نف��ر از کادری های اصلی 
شورای مقاومت ملی و 5 �� ۶ نفر از کادرهای اصلی شورای 
رهبری اين گروهک در اين اردوگاه نگاه داشته می شدند. 
عمليات مردم عليه اينها آن قدر برق آس��ا و غافلگيرکننده 
بود که نه ارتش عراق متوجه ش��د و نه منافقين توانستند 
واکنشی نشان دهند. سالمی با اشاره به گذشت يک هفته 
از اين حادثه و عدم واکنش از سوی سرکرده اين گروهک 
تروريستی، اظهار داشت: اين عدم واکنش گمانه زنی هايی 
را رقم کرده که رجوی يا کش��ته ش��ده يا آن قدر حماقت 
کرده و کادرهای اصلی را دستچين کرده که زير فشارهای 
اعضای سازمان قادر به توجيه اشتباهش نيست و به سكوت 

روی آورده است. 

در جلسه روز يكشنبه شورای اسالمی ش��هر تهران که به 
منظور انتخاب شهردار جديد پايتخت تشكيل شده بود، با 
معرفی محمد باقر قاليباف به پايان رسيد. در اين جلسه هر 
۳1 عضو شورای چهارم شهر تهران حضور داشتند. در اين 
جلس��ه، محمدباقر قاليباف 1۶ رأی و محسن هاشمی 14 
رأی را به خود اختصاص دادن��د و بدين ترتيب، محمدباقر 
قاليباف بار ديگر شهردار تهران ش��د.محمدباقر قاليباف و 
محسن هاشمی، دو گزينه اصلی شهرداری تهران بودند. در 
اين جلس��ه ابتدا قاليباف در مدت ۳0 دقيقه به ارائه برنامه 
هايش پرداخت و به دنبال او محس��ن هاشمی برنامه های 
خودش را به شورا ارائه داد. پس از آن اعضای شورای شهر 
تهران برای انتخاب ش��هردار جديد پايتخ��ت رای گيری 
را آغاز کردند ک��ه در نهايت محمدباق��ر قاليباف به عنوان 
شهردار انتخاب شد. گفتنی اس��ت، در رأی گيری نخست 
هاشمی 15 رأی و قاليباف نيز 15 رأی بدست آوردند و يک 
رأی نيز ممتنع شد که بدين ترتيب انتخاب شهردار به دور 
دوم کشيده شد. و س��رانجام در دومين مرحله رای گيری 
از ۳1 عضو ش��ورا دکتر محمد باقر قاليباف با کس��ب 1۶ 
رای حايز اکثريت آرای ش��ورا ش��د و با احتساب يک رای 
مخدوش، محسن هاشمی نيز 14 رای را کسب کرد و بدين 

ترتيب قاليباف در بهشت ماند.

ديروز هماهنگ شده بود که برخی اعضای هيئت علمی 
دانشگاه علم و صنعت از جمله حميد بهبهانی وزير سابق 
راه و معلم احمدی نژاد همچنين حس��ن زياری رئيس 
دانش��گاه پيام نور برای اس��تقبال از احمدی نژاد جهت 
شروع تدريس در دانشگاه علم و صنعت به درب منزلش 
بروند. با آمدن اين اساتيد خبرنگاران و اهالی ميدان 72 

تهران  بار ديگر دور احمدی نژاد جمع شدند. 
 وی در پاس��خ به پرس��ش خبرن��گاران درب��اره اين که 
توضيحاتی را در خصوص دانش��گاه جديدش ارائه کند 
تنها به بيان يک جمله بسنده کرد و گفت: اخبار جديد را 

در آينده اعالم می کنم. 
 وی در پاسخ به پرسش مهر که از همين امروز تدريسش 
را در دانش��گاه آغاز می کند با تعجب پرسيد: مگر سال 

تحصيلی آغاز شده که من تدريسم را آغاز کنم. 
 پس از س��وال احمدی نژاد خبرنگاران وی را در جريان 
آغاز س��ال تحصيلی قرار دادند. يكی از اهالی ميدان 72 
که احمدی نژاد او را شناخت بسيار اصرار داشت درباره 
وامی که درخواست کرده با رئيس جمهور سابق صحبت 
کند اما احمدی نژاد به وی گفت فعال بايد بروم دانشگاه 
س��اعت 10، 10:۳0 ش��ب برمی گردم آن وق��ت با هم 

صحبت می کنيم.

سپاه شهرداریبین الملل حاشیه

1+5 پیشنهادات جدیدی 
برای تهران دارد

احتمال کشته شدن 
مسعود رجوی

 قالیباف
 در بهشت ماندگار شد

 احمدی نژاد 
به دانشگاه رفت
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 فریب ایران را نخورید،
فشارها را بیشترکنید

»بنيامين نتانياهو« نخست وزير رژيم صهيونيستی شنبه 
شب بار ديگر دولت جديد ايران را به فريبكاری متهم کرد 
و گفت جامعه جهانی بايد فشارها بر ايران را افزايش دهد.

وی در بخشی از بيانيه خود آورده است: جامعه بين الملل 
نبايد فريب بخورد. بايد از ايران به جای حرف، عمل طلب 

کرد. بايد فشارها افزايش يابد.
نتانياهو افزود: جامعه بين الملل بايد فش��ارها بر ايران را 
افزايش دهد تا غنی سازی را متوقف کند، مواد )اورانيوم 
غنی شده( را خارج کند، تاسيسات قم )فردو( را تعطيل 

کند و ساخت رآکتور پلوتونيوم را متوقف کند.

 دستور ترک فوری "اشرف" 
به منافقین

يک مقام عراق��ی تاکيد کرد که دولت ع��راق به اعضای 
گروهک تروريس��تی منافقين دستور داده است اردوگاه 
"اشرف" را ترک کنند.  علی موس��وی، سخنگوی نوری 
المالكی، نخس��ت وزير عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: 
دولت حق دارد به آنها دستور ترک را بدهد. به آنها دستور 

ترک فوری اردوگاه داده شده است. 
 نمايندگی سازمان ملل در بغداد در بيانيه ای اعالم کرد 
که بر اين باور است که دولت عراق برای اجرای اين دستور 
بدون تاخير اقدام خواهد کرد. اين دس��تور مستلزم آن 
است که 42 ساکن باقی مانده اردوگاه اشرف به اردوگاه 

لييبرتی منتقل شوند.

تاکید اشتون بر حل و فصل 
فوری بحران سوریه 

رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا با تاکيد بر لزوم حل 
و فصل فوری بحران سوريه، جامعه جهانی را به تشويق 
طرفين درگير س��وری جهت مذاکره برای حل سياسی 

بحران اين کشور فراخواند. 
به نوشته روزنامه اماراتی الخليج، کاترين آشتون، رئيس 
سياس��ت خارجه اتحاديه اروپا در ديدار ب��ا ابراهيم بن 
عبدالعزيز عس��اف، وزير دارايی و نماينده عربس��تان در 
حاشيه کنفرانس گروه 20 در سن پترزبورگ روسيه، با 
وی در خصوص پاره ای از مسائل منطقه ای و در راس آن 

بحران سوريه گفت وگو کرد. 

اخبار بین الملل

ترکيب کابينه روحانی که مشخص ش��د يک ويژگی تحصيلی در 
کليت کابينه مشهود بود و آن تحصيل اعضای کابينه در دو مدرسه 
معروفی است که در س��ير انقالب نقش ماندگار داشته اند. مدرسه 
حقانی و مدرسه علوی که به مدرس��ه ديپلمات ساز معروف است، 

سهم چشمگيری در تربيت وزيران روحانی دارد.
اکثر مديران و دولتمردان انقالب از فارغ التحصيالن و يا از اس��اتيد 
مدرسه حقانی هستند. اين مدرسه در سال های پايانی دهه 1۳۳0 
و بنا به ضرورتی ک��ه برخی روحانيون روش��نفكر از جمله آيت اهلل 
سيد محمد حسينی بهشتی در تحول در دروس حوزوی احساس 

می کردند ايجاد شد.
 آيت اهلل مصباح يزدی، آيت اهلل بهشتی، مرتضی آقاتهرانی، روح اهلل 
حس��ينيان، علی فالحيان، غالمحس��ين محس��نی اژه ای، حتی 
غالمحسين کرباسچی و جمع ديگری از مديران نظام از مدرسان و 

محصالن اين مدرسه هستند.
اما چهره های ديگری هم در دولت روحانی هستند که از فيلترهای 
تربيتی سخت اين مدرسه گذش��ته اند. آيت اهلل جنتی فرزند خود 
علی جنتی را به همين مدرس��ه فرس��تاده و وزير ارش��اد فعلی از 
دانش آموختگان مدرسه حقانی است. رابطه تحصيلی او با مصطفی 
پورمحمدی وزير کشور دولت احمدی نژاد باعث شد که او در سال 
84 س��فارت کويت را ترک کرده و به دعوت پورمحمدی به تهران 
بيايد و معاونت سياس��ی اولين وزير کش��ور دولت احمدی نژاد را 
بپذيرد اما دولت او و پورمحمدی در وزارت کشور ديری نپاييد و هر 

دو وزارت کشور احمدی نژاد را به زودی ترک کردند تا هشت سال 
بعد در دولت روحانی اين بار يكی در قامت وزير ارشاد و ديگری در 
کسوت وزير دادگستری در کنار هم قرار گيرند.پورمحمدی درباره 
دليل ورودش به مدرسه حقانی می گويد: »مدرسه حقانی مدرسه 
خيلی معروفی بود و به عنوان بهترين مدرسه منظم طلبگی مطرح 
بود. خب مرحوم آيت اهلل بهش��تی رئيس ش��ورای مدرسه بودند، 
آيت اهلل قدوسی مدير مدرس��ه بود. آيت اهلل جوادی جزو مدرسين 
مدرسه بودند. همينطور آيت اهلل مشكينی و آيت اهلل مصباح. آيت اهلل 
جنتی باز جزو مديران مدرس��ه بود. به هر ح��ال اينها  همان موقع 
هم جزو چهره های ممتاز و برجس��ته حوزه بودند که يا جزو ارکان 
مديريتی مدرسه بودند و يا مدرس مدرسه بودند. خب کسی هم که 
به طور جدی می خواست طلبگی کند خواهی نخواهی راغب بود به 
اين مدرسه برود. من آن سال اول که رفتم مدرسه حقانی جذب نكرد 
و رفتم مدرسه مرحوم آيت اهلل گلپايگانی. يک سال آنجا بودم و سال 
بعد مدرسه حقانی جذب طلبه داشت که ديگر آمدم مدرسه حقانی 

و همانجا هم طلبگی خودم را ادامه دادم.«
علی يونسی از چهره های نزديک به حسن روحانی نيز که از ابتدا نام 
او به عنوان وزير اطالعات کابينه مطرح بود از ديگر فارغ التحصيالن 
مدرس��ه حقانی اس��ت. در مقطعی تصور اين بود که بس��ياری از 
فارغ التحصيالن اين مدرس��ه از چهره های امنيتی نظام هس��تند. 
مصطفی پورمحمدی در اين ب��اره اين گونه توضيح می دهد: »علت 
برجسته شدن اين موضوع اين اس��ت که مرحوم آيت اهلل قدوسی 

که دادستان انقالب شدند از تعدادی از ما  دعوت کردند و يک تيم 
15-20 نفره ای رفتيم به دادستانی کل. حاکم شرع شديم، دادستان 
شديم و مقامات قضايی را بر عهده گرفتيم. وقتی وزارت اطالعات 
تشكيل شد و آقای ری شهری شدند وزير اطالعات، تعداد معدودی 
از اين جمع دعوت شديم به وزارت اطالعات. شايد از مدرسه حقانی 

5 يا ۶ نفر رفتيم به وزارت اطالعات.«
مدرسه علوی را هم در مسير تحوالت انقالب با اقامت امام خمينی 
)ره( در اين مدرسه می شناس��ند. اين مدرس��ه تقريبا همزمان با 
روزهايی که مدرس��ه حقانی در حال تاسيس بود، شكل گرفت. در 
کوران سياست زدگی بعد از کودتای 28 مرداد، موسسين مدرسه 
علوی به اين نتيجه رس��يده بودند که کار سياس��ی و دنباله روی از 
سياستگران مشكل گشای جامعه دينی نيس��ت و به جای آن بايد 
انس��ان های متدين متخصص و تحصيل ک��رده را با کمک بهترين 
متخصصان دانش��گاهی تربيت ک��رد. هدف اين موسس��ه از ابتدا 
بسيار آش��كار بود: رقابت با نس��ل تحصيل کرده س��كوالر، تربيت 
دانش آموختگان متدين در بيشتر رشته های مورد نياز دانشگاهی، 
به خصوص رش��ته های فنی و پزش��كی و اثبات اين نكته که دين و 
دانش با هم تنافری ندارن��د و می توان هم تحصيلك��رده بود و هم 

متدين باقی ماند.
تقريبا طيف عم��ده ای از مديران ميانی نظام جمهوری اس��المی 
در دهه ش��صت و هفتاد از فارغ التحصيالن مدرسه علوی بوده اند. 
آنها بيش��تر به عرصه سياس��ت خارجی راه يافته اند. معروف ترين 
چهره حاض��ر در کابينه روحانی ک��ه از فارغ التحصيالن مدرس��ه 
علوی اس��ت، محمدجواد ظريف وزير خارجه کش��ورمان است که 
بنا به روحيه دينمداری پدرش به اين مدرسه راه پيدا می کند. او از 
شاگردان ممتاز اين مدرسه بوده است که به گفته خودش با معدل 
باال از اين مدرسه فارغ التحصيل می شود. ظريف پس از طی دوران 
دبيرستان در مدرسه علوی به آمريكا می رود و در آنجا تحصيل خود 
 را ادامه می دهد.محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور هم از

 فارغ التحصيالن اين مدرسه اس��ت. او پس از آنكه دبيرستان را از 
مدرسه علوی به پايان برد، به س��فارش پدرش به تحصيل حوزوی 
مشغول شد. سال 51 وارد رشته اقتصاد شد و ليسانس گرفت اما فوق 
ليسانس��ش را هنگام اوج گيری انقالب نيمه رها کرد و به جريانات 
انقالب 57 پيوس��ت. نهاونديان هم مثل ظريف در سال ۶4 همراه 
همسر و فرزندانش به آمريكا رفت تا برای فوق ليسانس و دکترای 

رشته اقتصاد در دانشگاه جورج واشينگتن ادامه تحصيل دهد.
يكی از معروف ترين چهره های حاض��ر در کابينه روحانی هم که از 
مدرسه علوی فارغ التحصيل شده است، محمدرضا نعمت زاده وزير 
صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم اس��ت. نعمت زاده دو س��ال 

پايانی دبيرستانش را در اين مدرسه معروف گذرانده است.
س��ال 85 همايش��ی برای گراميداش��ت 50 س��الگی تاس��يس 
مدرس��ه علوی برگزار ش��د که آن همايش محل تجمع بسياری از 
سياس��تمداران و مديران ميانی نظام و فارغ التحصيالن دبيرستان 
محل اقامت امام )ره( بود؛ از غالمعلی ح��داد عادل گرفته تا کمال 

خرازی وزير خارجه اسبق.

وزرای روحانی از این دو مدرسه علوی و حقانی  آمده اند

درباره دو مدرسه معروف سیاسی خیز  ! 



یادداشت

دکتر نصراصفهانی 
  تولد نوه شنگول و منگول 
در پژوهشگاه رویان اصفهان

نسل سوم یا به عبارتی نوه شنگول و منگول با سالمت کامل به دنیا آمد.
ش��نگول و منگول را که یادتان هس��ت، هم��ان دو بزغال��ه ترایخته ای 
ک��ه در س��ال ۸۸ متولد ش��دند و با تول��د خ��ود بس��یاری از محققان 
را به وجد آوردن��د. این بزغاله ها پس از س��ه س��ال ت��الش بی وقفه در 
پژوهش��گاه روی��ان ب��ه دنی��ا آمدن��د،  ای��ن دس��ت حیوان��ات دارای 
فاکت��ور ۹ انعق��ادی بودن��د و تول��د آنه��ا می توانس��ت امی��دی برای 
 س��اخت دارو ب��رای بیم��اران هموفیل��ی و نج��ات آن��ان باش��د. 
در دی ماه س��ال ۹۰ بود که این دو بزغاله بچه دار شدند و دومین نسل از 
آنها برای تولید داروهای مختلف فاکتور ۸ و ۹ و داروی ویژه بیماران دیابتی 
 ایجاد و امیدی تازه برای دانشمندان در درمان بیماران خاص پدید آورد. 
دکت��ر محمدحس��ین نصراصفهانی از تولد نس��ل س��وم یا ب��ه عبارتی 
نوه ش��نگول و منگول خب��ر داد و گفت: ای��ن دو بز تراریخت��ه در حال 
حاضر چهار ساله هس��تند و با اینکه سومین نس��ل از آنان به دنیا آمده 
 است هنوز هم س��الم بوده و در شرایط جس��مانی خوبی به سر می برند. 
وی با بیان اینکه هدف پژوهش��گاه روی��ان از تولد این دس��ت حیوانات 
تراریخته تولید دارو از شیر این حیوانات است، اظهارداشت: در شیر این 
حیوانات تراریخت شده پروتیین الزم برای تولید فاکتور ۸ و ۹ و داروهای 
جلوگیری از لختگی خون در بیماران قلبی و مغزی اس��ت که از توجیهه 

اقتصادی خوبی برخوردار است.

خبر ویژه

 افزایش ۵۰ درصدی ترافیک
 در روزهای آخر شهریورماه

  سرهنگ رضایی
رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان

افزایش ۵۰ درصدی ترافیک در روزهای آخر شهریورماه  وضعیتی است 
که هر ساله با شروع سال تحصیلی جدید و پایان فصل تابستان به سراغ 

شهر اصفهان می آید.  
گره ه��ای ترافیک��ی روزهای آخ��ر ش��هریور را ه��م به دلی��ل حضور 
والدین ب��رای خری��د مدرس��ه دانش آم��وزان و ه��م حض��ور آخرین 
 گروه ه��ای مس��افران تابس��تانی در کالنش��هر اصفه��ان اس��ت. . 

س��اماندهی بهت��ر وضعی��ت 
ترافیک در اصفهان با استفاده 
از ۵۰ نیروی کمک��ی ویژه که 
عالوه بر نیروهای راهور به کار 
گیری شده اند و مکان استقرار 
نیروه��ای پلی��س راهنمایی 
رانندگی بیش��تر در حاش��یه 
ش��مال و جنوب شهر، میدان 

امام )ره( است .
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چهره روز
محمد هویدا شهردار شهرضا شد

محمد هویدا توانست با هشت رأی موافق شهردار شهرضا شود.در جلسه انتخابی شهردار شهرضا 
پیش از ظهر یک شنبه که با حضور هشت نفر از منتخبین شورای شهر برگزار گردید محمد هویدا 

توانست با اخذ ۸ رأی شهردار شهرضا شود.
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شناسایی 99 بیمار مبتال به وبا در ایران  تبدیل پارک شهید رجایی به باغ ایرانی 
معاون شهرسازی و معماری ش��هرداری اصفهان با اش��اره به این که پارک شهید 
رجایی در دوره های گذش��ته ش��امل دو ب��اغ خیمه گاه و هش��ت بهش��ت بوده 
اس��ت، اعالم کرد: بر اس��اس ط��رح دولتخانه صفوی فضای س��بز پارک ش��هید 
 رجای��ی حفظ می ش��ود اما با انج��ام اقدامات��ی این پارک ب��ه باغ ایران��ی تبدیل

 می شود.
مس��عود نریمانی با بیان این مطلب گفت: محور تاریخی فرهنگی ش��هر اصفهان 
شامل ۵ مرکز شاخص از جمله محدوده مسجد جامع و میدان امام علی )ع(، بازار 
اصفهان و بافت پیرام��ون آن، مجموعه میدان ام��ام )ره(،دولتخانه صفوی و محور 

چهارباغ عباسی است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
۹۹ بیمار مبتال به وبا در ایران شناسایی شدند.

محمدمه��دی گویا اظه��ار داش��ت: در حال حاض��ر ح��دود ۹۹ نفر بیم��ار مبتال به 
 بیماری وبا در کشور شناسایی ش��ده اس��ت که به غیر از دو نفر همه این موارد افغانی

 بودند.وی  با اش��اره به ابتال تعدادی از اتباع بیگانه غیرمجاز در کش��ور به بیماری وبا 
گفت: رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم در جلوگیری و کاهش مبتالیان به بیماری 
وبا  ضروری اس��ت.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی ابراز داشت: شست و شوی مرتب دس��ت ها، ضدعفونی کردن میوه و 

سبزی و مصرف آب آشامیدنی سالم از نکاتی است که مردم باید آن را رعایت کنند.

معاون اجتماعی و دبیر س��تاد هفته نی��روی انتظامی اس��تان اصفهان از 
برپایی مس��ابقه بزرگ مقاله نویس��ی علمی تخصصی با موضوعات نظم و 
امنیت در هفته نی��روی انتظامی خبر داد. به نق��ل از پایگاه خبري پلیس، 
سرهنگ جهانگیر کریمی با بیان این خبر، اظهار کرد: ستاد برگزاری هفته 
نیروی انتظامی استان اصفهان در نظر دارد تا در آستانه این هفته مسابقه 
مقاله نویسی علمی تخصصی با موضوعات نظم و امنیت را برگزار و به بهترین 
مقاالت ارسالی جوایزی ویژه اهدا کند. وی افزود: به همین جهت از تمامی 
صاحب نظران عرصه نظم و امنیت، دانش��جویان، پژوهشگران، محققان و 
عالقمندان دعوت می شود تا برای شرکت در این مسابقه مقاالت تخصصی 
خود را حداکثر تا 2۵ ش��هریورماه به صورت س��ی دی به مرکز تحقیقات 
کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ پایین، 
جنب دانش��گاه علمی کاکربردی انصارالمهدی )عج( پلیس استان ارسال 
کنند. معاون اجتماعی و دبیر س��تاد هفته نیروی انتظامی استان اصفهان 
گفت: این مس��ابقه با محوریت موضوعاتي مانند اصفهان شناسی - نظم و 
امنیت، خانواده - نظم و امنیت، گردشگری – نظم و امنیت، محیط فردی 
و اجتماعی - نظم و امنیت و فضای مجازی - نظم و امنیت برگزار مي شود.

کریمی خاطرنشان کرد: پس از جمع آوری مقاالت ارسالی و ارزیابی صورت 
گرفته به بهترین مقاالت جوایز ویژه ای در هفته ناجا به صاحبان اثر اهدا و 
مقاالت برتر در هفته نامه امین جامع��ه نیروی انتظامی نیز به چاپ خواهد 

رسید. 

رئیس مرکز تحقیقات س��لولی صارم گفت: تولد نوزاد با سه والد با هدف 
پیش��گیری از تولد نوزادان معلول یا افزایش شانس صاحب فرزند شدن 
برای والدینی که به دلیل برخی مشکالت ژنتیکی قادر به داشتن فرزند 
سالم نیستند، در کشور امکانپذیر است.دکتر ابوطالب صارمی با اعالم این 
خبر گفت: این روش همچنین برای خانمهایی که در سنین باال ازدواج 
می کنند و مایل به داشتن فرزند هس��تند - با توجه به اینکه بارداری در 
سنین باالی 3۵ سال، احتمال سقط جنین را افزایش می دهد- می تواند، 
کمک کننده باشد.وی ادامه داد: چندی پیش، خبری با عنوان “بریتانیا 
برای نوزادانی با سه والد آماده می شود” به صورت وسیع در رسانه های 
گروهی دنیا مطرح ش��د و مورد توجه همگان ق��رار گرفت.رئیس مرکز 
تحقیقات سلولی صارم خاطر نشان ساخت: این ش��یوه در صورت آنکه 
جنبه تبلیغاتی به خود نگیرد، به عنوان یک روش منطقی برای پیشگیری 
از تولد نوزادان معلول یا افزایش شانس صاحب فرزند شدن برای والدینی 
که به دلیل مش��کل میتوکندری و ژن های معیوب آنها قادر به داشتن 
فرزند سالم نیستند، شیوه ای مناس��ب است و هم اینک امکان انجام آن 

در مراکز درمانی داخل کشور نیز فراهم است.
رئیس مرکز تحقیقات س��لولی صارم تصریح کرد: از نظر مسایل وراثتی 
نیز نوزاد از فرد صاحب سیتوپالسم جایگزین شده نیز به لحاظ ژنتیکی، 
خصوصیاتی را به ارث نخواهد برد. چون عامل اصلی انتقال توارث، هسته 

سلول است. 

مسابقه تحقیقات

تولد نوزاد با سه والد در ایران 
امکان پذیر است

برگزاری مسابقه مقاله نویسی 
 علمی تخصصی پلیس اصفهان

رییس س��ازمان غذا و دارو تدابیر جدید دارویی دولت را اعالم و 
بر برخورد جدی با افراد سوء اس��تفاده گر و رانت جو تاکید کرد و 
گفت که تالش می کنیم دولت تا آذر ماه بخش قابل مالحظه ای از 
اعتبارات دارویی را تخصیص دهد.دکتر رسول دیناروند با بیان این 
که باید افزایش قیمت داروی بیماران صعب العالج جبران می شد 
که محقق نشد، عنوان کرد: اما سعی می کنیم این افزایش قیمت 
را بویژه برای بیماران خاص و صعب العالج برطرف کنیم.وی ادامه 
داد: در خصوص سایر داروها هم قصد داریم بخش زیادی از اعتبار 
را به سازمان های بیمه گر بدهیم. بسیاری از سازمان های بیمه گر 
تغییرات ناش��ی از تغییر قیمت ارز را نپذیرفتند و به همین دلیل 
بیمار احساس می کند قیمت دارو باال رفته است، در صورتی که 
اگر بیمه ها هم تعهدات خود را بپذیرند، مطمئنا بازگشت آرامش 

به حوزه دارو امکان پذیر می شود.

تضمین پرداخت ارز دارو توس�ط دولت تا یک سال 
آینده

رییس س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه دولت از وزارت بهداشت 
برای تامین و ت��دارک دارو حمایت می کند، عن��وان کرد: دولت 
پرداخت ارز برای دارو را تا یک س��ال آینده تضمین کرده است. 
دولت چند هفته پیش در خصوص دارو مصوبه ای داش��ت که در 
آن، در مورد نقدینگی تمهیداتی را قائل شدند. براین اساس وقتی 
این مصوبه اجرایی شود، شرکت ها می توانند راحت تر به ارز دارو 
دسترس��ی پیدا کنند و مواد اولیه و یا داروهای ساخته شده را به 
سهولت وارد کش��ور کنند.معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 
همچنین بناست ترخیص دارو از گمرک به سهولت انجام شود، 
گفت: این تدابیر برای فعالین حوزه دارو در شرایط سخت تحریمی 

و دارویی راهگشا خواهد بود.

پرداخت بخشی از اعتبارات دارویی تا آذر ماه
دیناروند ادامه داد: وزارت بهداشت در حوزه دارویی به شدت در 
مضیقه اعتباری اس��ت. در وهله اول اعتبارات مصوب پیش بینی 
ش��ده در دولت را دنبال خواهیم کرد تا بتوانی��م این اعتبارات را 
در زمان کوتاه تری جذب کنیم، همچنین در همین راستا سعی 
می کنیم دولت حداکثر تا پایان آذر ماه اعتبار مربوط به مابه التفاوت 
قیمت دارو را تخصیص دهد. مطمئنا تسریع در تخصیص اعتبارات 
بخش بزرگی از مش��کالت را برطرف می کند.وی در ادامه درباره 
نحوه پرداخت یارانه  دارویی گفت: متاس��فانه پرداخت مستقیم 
یارانه به بیماران عملی نیست و وزارت بهداشت نتوانسته است آن 
را عملیاتی کند. اما تعهداتی ایجاد شده است و در تالش هستیم 
بیمارانی که طی چند ماه اخی��ر دارو را گران تر خریداری کردند 

مابه التفاوت قیمت داروی خود را به طور کامل دریافت کنند.
دیناروند ادامه داد: اما از این پس یارانه را به ش��یوه قبل پرداخت 
می کنیم و دارو ارزان تر در اختیار بیماران قرار می گیرد.به گفته 
معاون وزیر بهداشت، مایل هس��تیم داروی مورد نیاز مردم را از 
طریق س��ازمان های بیمه گر و مراکز درمانی با قیمت مناس��ب 

تامین کنیم.

پدست های پشت پرده بازار دارو کوتاه خواهند شد؟
دیناروند در واکنش به فعالیت مافیای دارویی و دست های پشت 
پرده بازار دارویی که روند تامین دارو را برای مردم با مشکل مواجه 
کرده اند، گفت: ما به عنوان وزارت بهداش��ت و سازمان غذا و دارو 
باید قانونی، طبق ضوابط و ش��فاف عمل کنیم. حاکمیت سلیقه 
بسیار خطرناک است و باید حذف شود.رییس سازمان غذا و دارو 
تاکید کرد: اگر درست، قانونی و شفاف عمل کنیم افرادی که به 

دنبال سوء استفاده و رانت جویی هستند، حذف خواهند شد.

شهردار منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: پارک کوهستانی 
صفه به عنوان بام سبز شهر اصفهان میزبان مسافران تابستانی 

است.
حمید عصارزادگان اظهار کرد: پارک کوهستانی صفه مکان 
گردشگری فرامنطقه ای و منحصر به فردی است که  جذابیت 
ویژه ای برای مردم استان اصفهان و سطح کشور دارد.وی ادامه 
داد: برای  رفاه حال مسافران و همش��هریانی که برای تفریح 
به پارک کوهس��تانی صفه می روند اقدامات رفاهی و امنیتی 

را انجام دادیم.
شهردار منطقه پنج ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: یکی  از 
مشکالتی که همواره در پارک کوهس��تانی صفه با آن روبرو 
بوده ایم مسئله پارک خودرو اس��ت که برای رفع این مشکل 
اقدام به ساخت پارکینگ های ورودی حاشیه پارک کرده ایم.

وی اضافه کرد: این پارکینگ  در 4هزار مترمربع احداث شده 
است و ظرفیت پارک 7۰۰ خودرو را دارد.

عصارزادگان اقدام��ات دیگر صورت گرفت��ه در این پارک را 
اینگونه ادام��ه داد: اح��داث نمازخانه با اعتب��اری بالغ بر دو 
میلیارد و 6۰۰ میلی��ون ریال در پارک صفه احداث ش��د، و 
همچنین س��رویس های بهداش��تی این پارک را با مبلغ یک 
میلیارد ریال  هزینه افزایش دادیم.وی تاکید کرد: نرده گذاری 
فاز دوم جهت ایمنی پارک صفه ب��ه 7۰۰ متر طول، اجرای 
دیوار س��نگی جهت ایمنی در پارک صفه و 3۰۰ مترمکعب 
سنگ چینی دیوار حایل، تعمیرات و ساماندهی معابر از دیگر 

اقدامات انجام شده در پارک صفه است.
شهردار منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: ساخت درمانگاه 

پارک وحش صفه اقدام دیگ��ری بود که در این پارک صورت 
گرفت این درمانگاه ب��ا اعتبار اولیه یک و نی��م میلیارد ریال 
راه اندازی شده اس��ت.وی در پایان از اقدامات صورت گرفته 
به منظور آس��ایش مسافران و همش��هریان اینگونه یاد کرد: 
قسمت های مختلف پارک صفه به مبلمان شهری تجهیزشده 

است.

یک سوم صنایع دس�تی در یونس�کو متعلق به 
اصفهان است

رئیس اتحادی��ه صنایع دس��تی اصفهان گفت: در یونس��کو 
حدود 64۰ نوع صنایع دس��تی وجود دارد ک��ه از این تعداد 
362 صنایع دس��تی متعلق به ایران و 1۹6 م��ورد مربوط به 
اصفهان است.غالمحس��ین فیض الله��ی در جمع هنرمندان 
و پیشکس��وتان عرصه می��راث فرهنگی،  صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه س��ه دوره ارتباط با 
اس��تانداران را تجربه کرده ام، اظهار کرد: فعالیت این دوره با 
دوره های قبلی قابل قیاس نیست چنانکه یکی از اقدامات مهم 
این دوره ممنوعیت فروش  صنایع دستی خارجی در اماکن 

تاریخی اصفهان بود.
رئیس اتحادیه صنایع دس��تی اصفه��ان با بی��ان اینکه این 
اتحادیه در راس��تای حمای��ت از هنرمندان بس��یاری از آثار 
آنان را خریداری کرد، تصریح کرد: در بین 21۰ کش��ور دنیا 
حدود 64۰ نوع صنایع دس��تی وجود دارد ک��ه از این تعداد 
362 صنایع دس��تی متعلق به ایران و 1۹6 م��ورد مربوط به 

اصفهان است.
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چهره روزیادداشت

ثبات قیمت در بازار لوازم التحریر
رئیس اتحادیه کت��اب و لوازم التحری��ر اصفهان گفت: در آس��تانه 
آغاز س��ال تحصیلی جدی��د و جنب و ج��وش دانش آم��وزان برای 
خرید لوازم التحریر اس��تقبال از دفاتر با طرح ه��ای ایرانی افزایش 
یافته اس��ت. اکبر چیت ساز امروز با اش��اره به قرار گرفتن در آستانه 
بازگشایی مدارس اظهار داشت: طی هشت ماه گذشته قیمت لوازم 
 التحریر در بازار تغییری نکرده و بازار این محصول ش��اهد ثبات در

 قیمت ها است.
 وی با توجه به عرضه محصوالت نوشت افزاری در نمایشگاه ها عنوان 
کرد: در نمایشگاه های توزیع لوازم التحریر و فروش پاییزه قیمت این 
محصوالت با 15 درصد زیر قیمت بازار به دانش آموزان ارائه می شود. 
رئی��س اتحادیه کتاب و ل��وازم التحریر اصفهان اضاف��ه کرد: عرضه 
کتاب در کتاب فروشی ها و مراکز توزیع کتاب درسی از 16 شهریور 
آغاز ش��ده و دانش آموزان با مراجعه به این مراکز نس��بت به تحویل 

کتاب های درسی خود اقدام کنند.

افزایش فروش کود کمپوست 
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفهان گفت: 
فروش کود استاندارد کمپوست در پنج ماهه نخست سال جاری 15 
درصد افزایش داشته اس��ت. تیمور اظهار کرد: در پنج ماهه نخست 
سال جاری 11 هزار و 300 تن کود اس��تاندارد کمپوست به فروش 
رسیده است. وی ادامه داد: این میزان فروش نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 15 درصد رشد داشته است. 

آغاز  همایش مسئوالن مطالعات 
عشایر سراسر کشور 

همایش مسئوالن مطالعات عشایر سراسر کشور در جهت ساماندهی 
عشایر در اصفهان آغاز ش��د. علی محمد یوسفی با اشاره به برگزاری 
همایش مسئوالن مطالعات عشایر سراس��ر کشور در اصفهان اظهار 
داش��ت: این همایش از دیروز آغاز ش��ده تا فردا بعد از ظهر در مرکز 
آموزش فرهنگی شماره سه خانه معلم اصفهان با هدف سامان دهی 

عشایر ادامه دارد.
 وی ادامه داد: حدود 45 نفر از مدیران مطالعات عش��ایری کش��ور 
به همراه عده ای از مدیران عش��ایر کش��ور در این همایش به تبادل 
اطالعات و بیان برنامه های خود می پردازند تا مشکالت عشایر بررسی 
و حل شود. مسئول مطالعات و توسعه عشایر اصفهان گفت: در این 
همایش دوروزه برنامه ها و پروژه های سامان دهی عشایر در گذشته 

و حال و آینده بررسی می شود. 

 شایسته ساالری مبنای تغییرات 
در بدنه وزارت اقتصاد 

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس، با اش��اره به 
تغییرات ص��ورت گرفته در بدن��ه وزارت  اقتصاد و دارایی از س��وی 
طیب نیا، گفت: بی شک جابه جایی نیروها بر حسب شایسته ساالری 

و برای کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده است. 
عزت اهلل یوس��فیان مال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
خانه ملت، با بیان اینکه جابه جایی و تغییر نیرو در وزارت اقتصاد حق 
مسلم وزیر این وزارتخانه اس��ت، افزود: تمامی تغییر و تحوالتی که 
در بدنه وزارت اقتصاد در حال وقوع اس��ت برای بهتر شدن وضعیت 

کشور صورت می گیرد.
 نماینده مردم آمل و الریجان در مجلس شورای اسالمی، با تأکید بر 
اینکه تغییر و جابه جایی نیروها نباید در هیچ وزارت خانه  ای منجر به 
کنار گذاشتن نیرهای کارآمد دولت قبلی تنها به این علت که با دولت 
دهم کارکرده اند شود، تصریح کرد: بها دادن به خدمات و فعالیت های 

نیروهای متخصص و کارآمد رمز پیشرفت و رشد کشور است.

معمارنژاد در وزارت اقتصاد می ماند
وزیر اقتصاد با اش��اره به ویژگی ه��ای گمرک کارآم��د و نوین برای 
تجارت با کشورهای مختلف و لزوم یکپارچه س��ازی قوانین در این 
حوزه گفت: معمارنژاد در بخشی دیگر از مجموعه وزارت اقتصاد به 

کارگیری خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراس��م تودی��ع و معارفه رئیس کل 
گمرک جمهوری اسالمی ایران ضمن تش��کر از اقدامات معمار نژاد 
در دوران مسئولیت و در پیش��برد امور در شرایط تحریم گفت: این 
جلسه را جلسه تودیع و معارفه نام گذاری کرده اند اما مصداق ندارد 
زیرا کرباسیان با توجه به سابقه ای که در گمرک دارد به خانه خودش 

برمی گردد و معارفه برای او معنایی ندارد.
 علی طیب نیا افزود: معمارنژاد هم از دوس��تان خوب ما است و قرار 
نیست از مجموعه تودیعی داشته باشد و در وزارت اقتصاد در بخش 

آسانتری در خدمت شان خواهیم بود.
 وی اضافه کرد: گمرک ایران از مرزبان اقتصاد کشور و تنظیم کننده 
تجارت خارجی هست و به همین دلیل در توس��عه اقتصادی نقش 

مهمی ایفا می کند.

اخبار کوتاه

4
ارتقا ی سیستم كنترل روشنايي فرودگاه اصفهان 

سیستم کنترل روشنایي باند فرودگاه بین المللي شهید بهشتي اصفهان به سیستم جدید P.L.C) برنامه 
کنترل منطقي( مجهز شد.این سیستم قابلیت تشخیص عملکرد صحیح تمام مدارات روشنایي باند از طریق 

مانیتور 15 اینچي در برج مراقبت پرواز را داراست. 
 پیشرفت بازار مالی عامل مهم 

در ارتقاء شاخص رقابت پذیری 
عضو کمیسیون انرژی مجلس

 روبرت بگلریان 

متاس��فانه در س��الهای اخیر به علت کم توجهی به عوامل تاثیر گذاری 
مانند س��رعت و نحوه تشکیل ش��رکت ها و انحالل آنها و یا کم توجهی 
به موضوع��ات دیگری مانند ش��فافیت ه��ای اطالعاتی و انب��ارداری، 
فضای کس��ب و کار از رونق مناس��بی برخ��وردار نبوده اس��ت. باید با 
ارتقاء بازار سرمایه و ایجاد تنوع و پیش��رفت در ابزارهای مالی و بورس 
به مانند راه ان��دازی تاالرهای 
دوم و س��وم بورس،توج��ه به 
راه ان��دازی معام��الت آنالین 
سهام و غیره، زمینه بهبود رتبه 
ایران از لحاظ شاخص رقابت 
پذیری فراهم شود.بورس باید 
در زمینه ارتقاء بازار،کارآمدی 
و ش��فافیت اطالعاتی فعالیت 

بیشتری صورت گیرد. 
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تولید گوشت گوساله غنی 
شده با اسید های چرب 

کاهش ۲۰ میلیارد ریالی 
هزینه  سد نصرآباد

گروه اقتص�اد- برای اولی��ن بار در خاورمیانه و کش��ور ، پ��روژه تولید 
محصول گوشت گوساله غنی شده با اس��دهای چرب لینولئیک کنژوکه 

)CLA( تحت برند تجاری شرکت کشت و دامپروری فکا آغاز شد.
 به گفته طهمورث نامداری مدی��ر امور دام س��ازمان ، تعداد 500 راس 
گوساله نر در سن 12 تا 14 ماهگی و با رسیدن به وزن مطلوب جهت ذبح 
به کشتارگاه ارسال و تحت برند گوشت گوس��اله غنی شده با اسید های 
چرب لینولئیک کنژوگه )CLA( و بعن��وان غذا – دارو وارد بازار مصرف 

خواهد شد.
  وی در ادامه افزود : در سال های اخیر توجه زیادی به توسعه و تحقیقات 
محصوالت خوراکی غنی ش��ده ) بوی��ژه محصوالت دامی ( در راس��تای 
افزایش کیفیت و بهبود سالمت غذا برای انسان انجام شده است که این 

غذا ها به اصطالح غذا – دارو – نامیده می شوند . 

گروه اقتصاد-  فرماندار اصفهان گفت: طرح سد نصرآباد با پیش بینی ذخیره 
200 تا 300 میلیون متر مکعب باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد همچنین 
هزینه های تامین خاکریزی این سد باید تا 20 میلیارد ریال کاهش یابد تا به 

مرحله عملیاتی شدن برسد.
فضل اهلل کفیل در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرس��تان اصفهان به منظور 
بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی و تعیین اعتبار مورد نیاز 40 دستگاه 
اجرایی از محل تملک دارایی های سرمایه ای س��ال جاری، اظهار داشت: در 
تخصیص این اعتبارات به دس��تگاه های اجرایی محدودیت و س��قف در نظر 
گرفته شده و حوزه های بهداشت، محیط زیست، ورزش و میراث فرهنگی در 

اولویت اعتباری قرار دارند. 
وی تاکید کرد: امید اس��ت همانند س��نوات گذش��ته بیش از ۷5 درصد این 

اعتبارات محقق شود،

گروه اقتصاد-  بازرس��ین این اداره کل ،  در جریان نظارت 
و کنترل بازار مصرف محصوالت تولیدی ، محصول سبزی 
خرد ک��ن برقی با ن��ام تج��اری » نوید « را کش��ف نمودند 
که پس از بررس��ی های صورت گرفته مش��خص ش��د این 
محصول ، با مش��خصات جعل��ی و بصورت تقلب��ی و بدون 
أخذ پروانه اس��تاندارد و مجوز تولید ، به بازار روانه ش��ده و 
 کیفیت محصول تولید شده نیز با استاندارد های الزم کاماًل 

مغایرت دارد .
در این گزارش آمده است : دستگاه سبزی خردکن همچون 
بسیاری از وس��ایل برقی الکتریکی که برای آسایش بیشتر 
مصرف کنندگان و س��هولت کارها ابداع ش��ده ، در صورت 
عدم رعایت تدابیر ایمنی الزم و عدم رعایت استانداردهای 
مربوطه در ساخت آن می تواند به ش��دت خطر ساز شده و 
س��المتی انس��ان را به خطر بیاندازد و تهدیدات استفاده از 
وسایل برقی غیر استاندارد می تواند موجب خسارات سنگین 
 بوده و گاه لطمات جبران ناپذیری را برای اس��تفاده کننده

 بوجود آورد . 
سبزی خردکن ها عموما دارای یک موتور متصل به تیغه دوار 
بوده که در هر دقیقه 1400 بار می گردد و به هر چیزی که در 
سر راهش قرار گیر ضربه می زند و تصور اینکه دست انسان 
به این تیغه ها دسترسی داشته باشد بسیار وحشتناک است . 

ش��هردار بهارس��تان گف��ت: مرحل��ه دوم از انتق��ال 
 پس��اب در ش��هر جدید بهارس��تان در حال اجرا است.

احمدرض��ا پری در مورد مش��کل کم آبی در این ش��هر 
اظهار داشت: بهارس��تان با مشکل شدید کم آبی روبه رو 
است و همین مسئله سبب شده که فضای سبز مناسبی 

نداشته باشد. 
وی ادامه داد: برای  جلوگیری  از خشک شدن درختان و 
بیابانی شدن این شهر ناگزیر به مخلوط کردن  آب شور و 
شیرین برای آبیاری شدیم. شهردار شهر جدید بهارستان 
تصریح کرد: در سال  های اخیر سطح آب های زیرزمینی 
در شهر بهارستان به ش��دت افت و امالح آب بسیار زیاد 
شده است. این مس��ئول افزود: آب موجود در بهارستان 
به  هیچ عنوان  برای آبیاری  درختان مناسب نیست زیرا 
سبب خشک شدن  همین مقدار کم فضای سبز می شود. 
پری اضافه کرد: احیای فضای سبز بهارستان همیشه در 
دستور کار شهرداری بوده و در همین راستا طرح خرید 
و انتقال پساب از تصفیه خانه بهارستان به فضای سبز را 
پیگیری و اجرا کردیم. وی تاکید کرد: با اجرایی ش��دن 
این طرح توانستیم از پساب برای آبیاری استفاده کنیم 
و از مشکل کمبود فضای س��بز و خشک شدن درختان 

برون رفت کنیم.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور از 
ابالغ مصوبه افزایش بن نقدی کارگران از 35 به 50 هزارتومان 
طبق مصوبه هفتم مردادماه امس��ال ش��ورای عالی کار خبر 
داد و گفت: سرنوش��ت افزایش حق مس��کن 20 هزارتومانی 
همچنان نامش��خص اس��ت. اولیاء عل��ی بیگ��ی در گفتگو با 
مهر از ابالغ افزای��ش حق بن نقدی کارگران از س��وی وزارت 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی خبر داد و گف��ت: پس از 41 روز 
از تصویب افزایش حق بن نقدی کارگران از 35 هزارتومان به 
50 هزارتومان، باالخره ابالغیه وزارت کار ارس��ال شد. رئیس 
هیئت مدیره کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار کشور اظهار 
داش��ت: افزایش حق بن نقدی از اختیارات شورای عالی کار 
است و این شورا می توان راسا در اینباره تصمیم گیری نماید، 
اما افزایش حق مسکن باید به تایید هیئت وزیران برسد. علی 
بیگی با بیان اینکه ادعای مقام��ات دولت دهم درباره تصویب 
افزایش حق مس��کن کارگران در آخرین جلسه هیئت دولت 
دهم تا به امروز دس��تاوردی برای کارگران نداشته است بیان 
داشت: ما همچنان منتظر سرنوشت افزایش 10 هزارتومانی 
حق مسکن کارگران هستیم. وی ادامه داد: از وزیر تعاون، کار 
و رفاه می خواهیم که اگر موضوع افزایش حق مسکن در هیئت 
دولت دهم مطرح نشده است، وی این موضوع را برای تصویب 

به هیئت وزیران ببرد تا درباره آن تصمیم گیری شود.

رئیس سازمان خصوصی س��ازی با تشریح وضعیت افراد 
تازه متولد ش��ده برای دریافت س��هام عدالت، گفت که 
در این میان افرادی هم از دنی��ا رفته اند و باید اطالعات 
آنان نیز مش��خص ش��ود. محمد رحیم احمد وند رئیس 
سازمان خصوصی سازی در گفت  وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری ف��ارس، درباره آخرین اقدامات انجام ش��ده 
درباره جلسات هیئت واگذاری گفت: این جلسات پیش 
از این روزهای ش��نبه برگزار می شد که در این خصوص 
پس از هماهنگی با وزی��ر اقتصاد این جلس��ات مجددا 
برگزار خواهد شد. ی ادامه داد: هماهنگی  الزم و گزارش 
کار مربوط به اقدامات انجام شده درباره سهام عدالت به 
وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه شده و پس از نهایی شدن 
نظرات، سازوکار معامالت آن به طور رسمی اعالم خواهد 
شد. احمد وند همچنین درباره تکلیف سهام عدالت افراد 
تازه متولد شده بعد از توزیع سهام عدالت نیز گفت: فعال 
بنایی برای ارائه سهام عدالت به افراد جدید و تازه متولد 
ش��ده نداریم و باید اطالعات افرادی که تاکنون س��هام 
عدالت دریافت کرده اند، به روز شود.معاون وزیر اقتصاد 
افزود: در این میان امکان دارد اف��رادی هم از دنیا رفته 
باشند که اطالعات این دسته از افراد نیز در حال به روز 

رسانی است. 

بهارستان کارگراستاندارد خصوصی سازی

 با نام تجاری » نوید « 
فاقد مجوز تولید

اجرا مرحله دوم از انتقال 
پساب بهارستان 

افزایش حق بن کارگران 
سرانجام ابالغ شد

وضعیت سهام عدالت تازه 
متولدها
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گروه اقتصاد-  مس��ئول کمیته آب اتاق اصفهان گفت: در 
حالیکه سرانه مصرف آب در اس��تان اصفهان 1300 میلیون 
متر مکعب اس��ت، اما اکنون میزان 600 میلیون مترمکعبی 
ذخی��ره آب اصفه��ان در حوضه زاین��ده رود نش��ان دهنده 

خطرناک بودن وضعیت و بحران شدید است.
مهدی بصیری در پانزدهمین جلس��ه کمیته آب کمیسیون 
کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره 
به اینکه در حوضه زاینده رود در اس��تان اصفهان که ش��امل 
ش��هر اصفهان نیز م��ی ش��ود می��زان آب 600 میلیون متر 
مکعب است، تاکید کرد: وقتی س��رانه آب از 1۷00 میلیون 
متر مکعب کمتر می شود نش��ان دهنده کمبود است و زمانی 
 که به نزدیک 1000 می رس��د حد بحرانی را نشان می دهد. 
وی مجموع آب انتقال��ی از حوضه کوهرنگ ب��ه زاینده رود 
را حدود 600 میلی��ون متر مکعب اعالم کرد و یادآور ش��د: 
این میزان در سال های خش��ک حتی ممکن است به نصف 
نیز تقلی��ل یاب��د همچنین میزان برداش��ت ه��ا از رودخانه 
توس��ط پمپاژها چه در س��ال های پ��ر باران و چه در س��ال 
 های خش��ک در ح��دود 4۹0 میلی��ون متر مکعب اس��ت. 
مس��ئول کمیته آب اتاق اصفهان خاطر نش��ان کرد: در حال 
حاضر برداش��ت بی رویه س��الیانه آب در محدوده سد تا پل 
کله به تنهایی بیش از کل میزان آبی است که ساالنه توسط 
تونل دوم و تونل چش��مه لنگان وارد حوض��ه زاینده رود می 
 شود و میزان برداشت سال به س��ال در حال افزایش است. 

 پایین رفتن سطح آب و خشکی سفره های زیرزمینی اصفهان 
مس��ئول کمیت��ه آب ات��اق اصفه��ان ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه 
ب��ه دلی��ل س��دی ک��ه روی رودخانه  زده ش��ده نف��وذ آب 
در س��فره های زیرزمین��ی پ��س از س��د ح��ذف ش��ده 
اس��ت، یادآور ش��د: س��دها جلوی س��یل را می گیرند و آب 
فراوانی ب��رای تغذیه ای��ن س��فره ها در زاین��ده رود جریان 
نمی یابد بنابراین س��طح س��فره ه��ای آب زی��ر زمینی هم 
 در اصفه��ان پایی��ن رفته و در حال خش��ک  ش��دن اس��ت. 
وی با اش��اره به اینکه در باال دس��ت رودخانه در اثر برداشت 
آب حدود 30 هزار هکتار به اراضی کش��ت شده اضافه شده 
اس��ت، افزود: این درحالی اس��ت که بیش از ۷0 هزار هکتار 
 زمین مرغوب در پایین دس��ت غیر قابل کش��ت شده است. 
بصی��ری بی��ان داش��ت: یکپارچگ��ی اکوسیس��تم زاین��ده 
رود از زردک��وه بختی��اری ت��ا بات��الق گاو خون��ی س��بب 
تن��وع زیس��تی و پیدای��ش جوام��ع انس��انی متع��ددی 
ش��ده ک��ه رم��ز اصل��ی در پای��داری محی��ط زیس��ت و 
 فعالی��ت انس��انی در حاش��یه ای��ن رودخان��ه اس��ت. 
وی حق آبه را حق اس��تفاده از آب و مالکی��ت آن که متعلق 
به صاح��ب آب تعری��ف کرد و بی��ان داش��ت: در کار تدوین 
حق آبه ها که در زمان اردش��یر بابکان شکل گرفت و در زمان 
صفویه و توسط شیخ بهایی این حق آبه ها بررسی شد، تغییر 
 زیادی انج��ام نگرفت، اما به صورت مکت��وب و مدون درآمد. 

علي خس��روي مهندس طراحي واج��راي پروژه هاي ناحیه 
فوالدسازي از اجراي موفقیت آمیز پروژه انتقال آهن اسفنجي 
از مگامدول ش��هید خ��رازي به ناحیه فوالدس��ازي خبرداد 
وگفت: با توجه به مصوبه و اجرایي شدن پروژه هاي مگامدول 
ش��هید خرازي و توس��عه زیر س��قف ناحیه فوالدسازي در 
س��ال88، براي آهن اس��فنجي تولی��د ش��ده در مگامدول 
شهیدخرازي به بین هاي ذخیره توسعه زیر سقف فوالدسازي 
الزم بود که این پروژه اجرا ش��ود، در همین راستا درمهرماه 
س��ال8۹ پس از برگزاري مناقصه و تشریفات مربوطه پروژه 

مذکور به شرکت ماشین سازي اصفهان واگذار گردید.
وي افزود: طراحي سازه هاي فلزي و سیویل، مکانیک سیستم 
انتقال و شامل نقاله ها، شوت ها و دایورتورهاي مربوطه، برق 
رساني، غبارگیرها، اتوماس��یون و ابزار دقیق، سیستم اعالم 
و اطفاء حری��ق،  پیجینگ و دوربین هاي مداربس��ته همگي 
توسط پیمانکارداخلي انجام پذیرفت و امور مهندسي نسبت 
به کنترل طراحي ها و محاسبات مربوطه توسط کارشناسان 
خود با همکاري نمایندگان بهره برداري واحد احیاء مستقیم 

اقدام نمود.
مسئول پروژه انتقال آهن آس��فنجي به فوالدسازي درادامه 
گفت: طرح نهایي انتقال آهن اس��فنجي پس از اصالحات و 
اضافه و کسر نمودن بخش هاي مورد نظر بهره بردار شامل 8 
نوارنقاله جمعأ به طول1850 متر و باعرض1200میلیمتر که 
دو نوار نقاله آن به صورت تریپري )قابل تغییر محل تخلیه( 

به همراه تجهیزات و متعلقات مربوط در مسیر انبارها و روي 
کانال  Iوارد مرحله ساخت و تأمین تجهیزات و اجراء گردید.

وی افزود: آماده سازي و سیویل پروژه شامل نقشه برداري ها 
و تست خاک ، دمونتاژانبار C12  انجام و بیش از 11500 متر 
مکعب خاک برداري، 350 تن آرمات��ور،3400  متر مکعب 
بتن ریزي ،4231 تن بک فین و همچنین شمع کوبي در دو 
سوي کانال I بدون مسدود نمودن انجام شد و ساخت اسکلت 
سازه هاي فلزي نوار نقاله ها، س��ازه هاي مکانیک و....به وزن 

3هزارتن بومي سازي، ساخته و اجراگردید.
وي خاطرنش��ان کرد: در اج��راي این پ��روژه جمعا200تن 
تجهیزات مشتمل بر بلت ها رولیک ها، موتورها، گیربکس ها 
و کوپلینگ  ها و نی��ز بیرینگ ها علیرغ��م تحریم ها از خارج 
کشور تأمین و در موعد مقرر در پروژه مذکور مورد استفاده 
قرار گرفت.  علي خسروي افزود: پس از اجراي پروژه انتقال 
آهن اسفنجي به ناحیه فوالدسازي تست سرد و گرم پروژه در 
اواخر سال گذشته انجام و با آماده به کاري خطوط خروجي 
آهن اس��فنجي از مگامدول ونوارهاي انتق��ال زیر بین هاي 
ذخیره توسعه زیرسقف فوالدسازي درمرداد ماه سال جاري 
بهره برداري از این خطوط با ظرفی��ت انتقال 800تن آهن 
اسفنجي در ساعت آغازگردید که با توجه با ضریب طراحي 
1/3تا1050تن در ساعت قابل بهره برداري است که قابلیت 
2 برابر ظرفیت تولید فعلي مگامدول هاي ش��هید خرازي را 

دارا مي باشد.

سال88، براي آهن 
اسفنجي تولید 
شده در مگامدول 
شهیدخرازي به 
بین هاي ذخیره 
توسعه زیر سقف 
فوالدسازي الزم 
بود که این پروژه 
اجرا شود

سرانه آب از ۱۷۰۰ 
میلیون متر مکعب 
کمتر می شود 
نشان دهنده کمبود 
است و زمانی 
که به نزدیک 
۱۰۰۰ می رسد حد 
بحرانی را نشان 
می دهد

فوالدمبارکه؛خطر بحران شدید آب؛

اجراي پروژه انتقال آهن اسفنجيتعطیلی كشاورزی در حوضه زاينده رود



اعالن

هفت

شجریان بر صحنه ایران
استاد آواز ایران در خانه موسیقی گفت: اگر شرایط مناسبی فراهم شود در ایران کنسرت هم خواهم 
داد. محمدرضا شجریان که در نشست سازهای ابداعی  خود صحبت می کرد، افزود: چند سالی است 
علی رغم انتشار آلبوم موسیقی در ایران فعالیت صحنه ای نداشته ام و مشتاقم که روی صحنه باشم.

5

برگزاری کارگاه بازیگری تئاتر 
عروسکی با حضور ”مریم سعادت"

یونیمای ش��عبه اصفه��ان، کارگاه 
بازیگری تئاتر عروس��کی را تحت 
زبان ب��دن˝ با حضور مریم  عنوان̋ 
سعادت، یکی از اس��اتید مجرب و 
بنام کش��ور، 21 و 22 شهریورماه 
)صبح و بعد از ظهر( در پالتوی یک 
مجتم��ع فرهنگ��ی هنری اس��تاد 

فرشچیان برگزار می کند.
امید نی��از، رئیس یونیم��ای دفتر 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: این سومین دوره کارگاه های آموزشی 
یونیما در اصفهان اس��ت که به همت دفتر یونیمای تهران و اداره کل 
ارشاد استان اصفهان و انجمن نمایش اصفهان در راستای ارتقای سطح 
کیفی و کمی تئاتر عروسکی برگزار خواهد شد.همچنین تولید دو تئاتر 
عروسکی با چشم انداز شرکت در جشنواره بین المللی یونیمای مبارک 

93 از دیگر اهداف دفتر یونیما در اصفهان خواهد بود.

واگذاری تاالر هنر به آقای اشمیت
به همت تاالر هنر وابسته به سازمان 
فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری 
اصفهان و همکاری گروه تئاتر جلفا 
آقای اشمیت کیه!˝ از 14  نمایش̋ 
شهریورماه به روی صحنه این تاالر 

رفته است.
میثم بکتاش��یان با اعالم این خبر 
گفت: نمایش "آقای اشمیت کیه!" 
نوشته سباس��تین تیری و ترجمه 
شهال حائری است که اسماعیل موحدی آن را کارگردانی کرده است.

وی افزود: شهاب غزالی، حامد احمد جو، فریدالدین سلیمانی، امین 
فرخزاد، بهناز نادری و اسماعیل موحدی نقش آفرینان این اثر هستند. 
و همچنین فریدالدین سلیمانی و امین فرخزاد دستیاران کارگردان، 
حسین احمد جو، آهنگساز و نعیمه حدادی و مهدی محسنی گریمور 
این نمایش هستند.رئیس تاالر هنر تصریح کرد: "آقای اشمیت کیه!" 
داستان آقا و خانم اش��میت را روایت می کند که در حال غذا خوردن 
تلفن آن ها زنگ میزند در حالی که آن ها اش��تراک تلفن ندارند. رفته 
رفته متوجه می ش��وند که تمامی اثاثیه خانه عوض شده، پلیس وارد 
می شود و اعالم می کند اینجا خانه اشمیت است،آن ها مجبور می شوند 
اش��میت بودن را بپذیرد.عالقه من��دان جهت تماش��ای این نمایش 
می توانند تا 29 شهریورماه، هر شب از ساعت 20:15 به سالن اصلی 

تاالر هنر اصفهان مراجعه کنند.

 زمزمه های قصه گویی رضوی
 در آسمان سپاهان

به گزارش روابط عمومی اداره کل 
کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و 
نوجوانان اصفهان،آخرین هماهنگی 
ها جهت برگزاری با شکوه جشنواره 
بی��ن المللی قصه گوی��ی رضوی با 

حضور دبیر جشنواره برگزار شد.
مدیر کل کانون استان ضمن تبریک 
پیشاپیش دهه کرامت عنوان کرد:با 
اتمام داوری جش��نواره در مرحله 
دوم اسامی برگزیدگان نهایی اعالم ش��د و دعوت از این اسامی جهت 

حضور در روزهای 23 و 24 شهریور ماه صورت گرفت.

گاه دلتنگ��ی˝ که اثری بی کالم از محس��ن غالمی محس��وب   آلبوم̋ 
می شود از سوی موسسه فرهنگی هنری راوی آذرکیمیا منتشر شد.

آلبوم "گاه دلتنگ��ی" از دو بخش در دس��تگاه ها و آوازهای ش��ور، نوا، 
دش��تی، ابوعطا و بیات ترک تشکیل 
شده که بخش اول آن، به همنوازی 
مازی��ار منصوری)کمانچه( و فردین 
الهورپور)ن��ی( با همراهی ارکس��تر 

سازهای ایرانی اختصاص دارد.
بخش دوم این آلبوم نیز با همنوازی 
محس��ن غالمی، احمد مس��تنبط، 
آرمین خامه و میالد ولی زاده به اجرا 
در آمده اس��ت. ارکستر ایرانی که در 
این اثر همکاری کرده نیز با همراهی 
یعق��وب نوروزی)ع��ود(، محس��ن 
غالم��ی وآرمین خامه ور)س��نتور(، 
میالد ولی زاده)ضرب(، فاطمه حسن 
نیا)تارباس(، تارا رودگریان و علیرضا 

احمدی)تار( به اجرا پرداخته است.
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 راز  ماندگار
در جشنواره کپنهاگ

 از قاب خاتم تا سفره 
قلمکار در یونسکو

خش��ایار محمود آبادي فیلم س��از اصفهاني با فیلم "راز ماندگار"در جشنواره 
 فیل��م کپنه��اگ دانم��ارک ک��ه، از 15 مهرم��اه آغاز خواهد ش��د ش��رکت

 خواهد کرد.
وي با اشاره به آخرین ساخته خود تصریح کرد: "راز ماندگار" مستندي است که 
سه سال پیش در شهر اصفهان به تهیه کنندگي حوزه هنر اصفهان و با موضوع 
آثار تاریخي اصفهان از نگاه یک گردش��گر خارجي تهیه و تولید شد و این اثر 

محصول مشترک ایران و ایرلند بود.
این فیلم ساز با اشاره به اینکه در 40 جشنواره بین المللي حضور داشته  و از این 
تعداد بیش از 33 جایزه کسب کرده است در خصوص جو هنري کشور، گفت: 
متأسفانه جو هنري کشور به گونه اي شده است که به هنرمندان غیر تهراني 

توجه نمي شود وبعضا آثارشان مورد بي مهري قرار مي گیرد .

غالمحس��ین فیض اللهی درجمع هنرمندان و پیشکس��وتان عرصه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان با بیان اینکه سه دوره 
ارتباط با استانداران را تجربه کرده ام، بیان کرد: فعالیت این دوره با دوره های 
قبلی قابل قیاس نیس��ت چنانکه یکی از اقدامات مهم ای��ن دوره ممنوعیت 

فروش صنایع دستی خارجی در اماکن تاریخی اصفهان بود.
رئیس اتحادیه صنایع دس��تی اصفهان با بیان اینکه این اتحادیه در راستای 
حمایت از هنرمندان بس��یاری از آثار آنان را خریداری کرد، تصریح کرد: در 
بین 210 کشور دنیا حدود 640 نوع صنایع دستی وجود دارد که از این تعداد 
 362 صنایع دس��تی متعلق به ایران و 196 مورد مربوط به اصفهان اس��ت.

وی ادامه داد: یک سوم صنایع دستی در یونس��کو متعلق به اصفهان است و 
این در حالی است که ما نتوانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

69 سالگی هوشنگ مرادی کرمانی 

̋"گاه دلتنگی˝ 
روانه بازار موسیقی شد

 تبلیغات رسانه ای
 یا تغییر در زندگی

جم�ال نوروزباق�ری- ب��رای ش��ناخت تبلیغ��ات، 
نیازمند درک تأثیر آن بر رس��انه و ش��رکت های تجاری 
هس��تیم. رس��انه ها در مصرف نق��ش مح��وری دارند. 
اصوالً تبلیغ��ات برای رس��انه ها یک ضرورت اس��ت، نه 
انتخ��اب. ام��روزه تبلیغات بی��ش از گذش��ته در تأمین 
منابع مالی رس��انه ها و ادامه ی حی��ات آن ها نقش بازی 
می کنند. با پیگیری سیاس��ت های خصوصی س��ازی و 
مقررات زدای��ی در اکثر نقاط دنی��ا و کاهش کمک های 
بخش عمومی، روزبه روز وابس��تگی رسانه ها به تبلیغات 
بیشتر می ش��ود. می توان انتظار داش��ت این وابستگی، 
پیامدهای ناخواسته و یا نامطلوبی در محتوای برنامه ها 
به طور عام و تبلیغات عرضه ش��ده به طور خاص داشته 
باش��د؛ هرچند این پیامدها مطلوب رس��انه ها نباش��د و 
 برخی آن را مغایر اخ��الق حرفه ای رس��انه تلقی کنند.

کاالهایی ک��ه محص��ول صنع��ت فرهنگ هس��تند به 
تحقق یافتن ارزش هایش��ان در بازار نی��از دارند. از نظر 
صنعتی، تولید فرهنگ فرآیند اس��تاندارد ش��دن است 
که طی آن، محصوالت ش��کل مش��ترک تمام کاالها را 
به خود می گیرند؛ مثاًل فیلم های وس��ترن که برای تمام 
عالقه مندان به سینما آشنا هستند. اما این انگیزه، نوعی 
حس فردیت را تقوی��ت می کند و ه��ر کاال ظاهراً برای 
سلیقه ی یک فرد خاص تولید می شود. ویژگی اختصاصی 
بودن هر محصول، استاندارد شدن و کنترل هشیاری از 
سوی صنعت فرهنگ را مبهم می کند. این بدان معناست 
که هر قدر محصوالت فرهنگی بیش��تر یکسان شوند به 
نظر متفاوت تر می آیند. امروزه این ش��کل ساده ی اقناع 
و تأثیرپذیری دیگر امکان پذیر نیس��ت. پیشرفت وسایل 
ارتباطی، گسترش رسانه های جمعی، افزایش قابلیت های 
تعاملی رسانه های جدید و فردگرا ش��دن این رسانه ها، 
بیش از پیش ترکیب مخاطبان و سالیق آن ها را متنوع تر 
و پیچیده تر کرده اس��ت. در تبلیغات نیز به این تحوالت 
توجه می ش��ود و تکنیک ها و اصول تبلیغاتی ظریف تر، 
 نامحس��وس تر و هوش��مندتر از گذش��ته ش��ده است.

اگر مصرف را به مثابه ی یک فرآیند در نظر بگیریم، تولید، 
توزیع، تبلیغات و خرید، مراحل این فرآیند هس��تند. هر 
کدام از این مراحل، به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم، بر 
همدیگر تأثی��ر می گذارند. برای مث��ال، بازخورد منفی 
یا مثبت مصرف کننده نس��بت به محص��والت می تواند 

شکل های تولید، توزیع یا تبلیغات را دچار تغییر کند.

 روبان قرمز

 از بخش ه��ا و جوایز اصلی جش��نواره 
گروه 
بین الملل��ی فیلم ه��ای ک��ودکان و فرهنگ

نوجوانان اعطای پروان��ه زرین داوران 
کودکان و نوجوانان به فیلم برگزیده شان است که این داوران 
هر ساله قبل از ش��روع جش��نواره از طریق آزمون و مصاحبه 
انتخاب می شوند و با شرکت در کالس ها و دوره های ویژه زیر 
نظر اساتید برجسته س��ینما آموزش الزم برای داوری فیلم ها 
می بینند. در همین راستا وطبق سنوات گذشته آزمون انتخاب 
داوران کودک و نوجوان بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان سه شنبه 12 شهریور در مجموعه 
فرهنگی، تفریحی باغ غدیر اصفهان برگزار ش��د، که برگزاری 
این آزمون امسال به صورت یک پیک نیک خانوادگی با حضور 
خانواده های ش��رکت کنندگان و با توجه به فض��ای برگزاری 
محیطی ش��اد و کودکانه و کامال خانوادگی برای افراد شرکت 

کننده برگزار شد.
فرزان معَظ��م در گفتگو با س��تاد خبری بیس��ت و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، با اشاره به 
شرایط و چگونگی انتخاب داوران کودک و نوجوان، گفت: طی 
فراخوانی از کودکان متولد سال 78 الی 82 دعوت به همکاری 
کردیم و روز سه شنبه هفته گذشته آزمونی کتبی از حدود 400 
نفر با آیتم هایی مانند آشنایی با هنر و مبانی سینما در دو گروه 

کودک و نوجوان انجام شد. البته عمق این مبانی را با توجه به 
اندازه توان این گروه سنی کودکان و نوجوانان در نظر گرفتیم. 
معظم ادامه داد: کسانی که در این آزمون نمره قبولی را کسب 
کرده اند به مرحله مصاحبه و یا آزمون شفاهی می رسند و طی 
س��ه روز در این هفته، این مصاحبه از 70 نف��ر از برگزیدگان 
آزمون کتبی انجام خواهد شد و تا 19 شهریورماه اسامی نفرات 

نهایی اعالم می شود. 
به گفته مدیرهیئت انتخاب داوران کودک و نوجوان، از میان 
این گ��روه 70 نفره، 27 نفر کودک و 27 نفر نوجوان هس��تند 
که این عدد به نشانه دوره برگزاری جش��نواره درنظر در نظر 

گرفته شده است. 
وی اضافه ک��رد: اف��رادی که توانس��تند مرحل��ه مصاحبه را 
نیز ب��ا موفقیت پش��ت س��ر بگذارن��د وارد مرحل��ه آموزش 
خواهند ش��د و در ای��ن فرآیند با مبان��ی و مفاهیم س��ینما، 
انیمیش��ن،  کارگردانی، بازیگری، زیباشناس��ی تصویر آشنا 
می ش��وند. همچنین نمای��ش فیلم ب��ا حض��ور خانواده ها را 
برای ک��ودک و نوج��وان داور خواهیم داش��ت ک��ه بازخورد 
این آموزش اه��دای پروان��ه زری��ن ک��ودکان و نوجوانان به 
 بهترین فیلم از ن��گاه داوران ک��ودک و نوج��وان خواهد بود.

معظم گفت: با توجه به اینکه ش��عار امسال جشنواره حمایت 
از ک��ودکان درگیر جنگ و معلول اس��ت، ما 5 نف��ر از داوران 

را از میان معلوالن جس��می و حرکتی انتخ��اب کردیم که در 
 کنار کودکان و نوجونان دیگر به بررس��ی فیلم ها می پردازند.

این مدرس دانش��گاه بیان کرد: رواب��ط اجتماعی و خالقیت 
تصویری نوجوانان برای ما اهمیت بس��یاری دارد یعنی بچه ها 
باید به سینما آشنایی و توانایی مناس��بی در صحبت کردن و 

دفاع از آرای خود داشته باشند.
 برای این نوع س��نجش نوجوان��ان، چن��د واژه را در آزمون به 
آن ها دادیم و گفتیم بر اس��اس این واژه ها یک داستان کوتاه 
بنویسد که به این ش��کل نیز خالقیت فکری و تصویری آن ها 

سنجیده شود. 
وی با اش��اره به انتخ��اب داوران از میان ک��ودکان اصفهانی، 
گفت: داوران را از میان بچه های اصفهان��ی انتخاب می کنیم 
چراکه این جش��نواره در اصفهان برگزار می شود و اگر داوران 
اصفهانی نباش��ند، بحث اقامت و رفت و آم��د بچه ها با توجه 
به ای��ن که س��ال تحصیلی آغاز خواهد ش��د، مش��کل آفرین 
خواهد بود. معظ��م گفت: بچه هایی که س��ال قب��ل هم داور 
بودند می توانند امس��ال دوب��اره مانند دیگ��ران در آزمون ها 
 شرکت کنند اما در ش��رایط برابر، اولویت با شرکت کنندکان

 جدید است. 
وی در پایان با اش��اره ب��ه این که هم��ه ک��ودکان و نوجوان 
شرکت کننده در آزمون، روی پوس��تر جشنواره یک جمله را 
یادگاری نوش��ته و امضاء کرده اند، گفت: س��عی کردیم تمام 
اقدامات مان در این زمینه تخصصی باش��د چراکه ما در حال 
کاشت نهالی هس��تیم که شاید 10 س��ال آینده میوه دهد. به 
همین دلیل در مصاحبه ها و س��نجش کودکان و نوجوانان به 
میزان خالقت وعالقه مندی آن ها به س��ینما و روابط عمومی 
 اجتماع��ی و توانایی گفتاری ش��ان اهمیت بس��یاری دادیم. 
به گزارش ستاد خبری بیس��ت و هفتمین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان، کارشناسانی که امسال از کودکان مصاحبه 
می گیرن��د و آن ها را ب��رای داوری فیلم ها انتخ��اب می کنند، 
عبارتند از: زاون قوکاسیان منتقد س��ینما، غالم رضا آب آب؛ 
مدرس مراکز سینمایی، شیرن شهیدی؛ متخصص روانشناسی، 
علی مفضلی؛ انیماتور، مرجان چاوشی؛ متخصص روانشناسی 
کودکان با گرایش کودکان پیش فعال و فرزان معظم، مدرس 
 دانش��گاه در رش��ته عکاس��ی، فیلمبرداری و مبانی س��ینما. 
گفتنی است ، بیس��ت  و هفتمین دوره جش��نواره بین المللی 
فیلمهای کودکان و نوجوانان با گرامی داش��ت نام پیامبر اکرم 
)ص( پدر آسمانی کودکان دنیا، از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه 

برگزار خواهد شد.

 ناگفته ها ازبخش اعطای پروانه زرین توسط داوران کودکان در بیست  و هفتمین دوره جشنواره کودک اصفهان

سنجش تخصصی کودکان برای داوری، کاشت نهالی برای سینما

همیشه بچه ام و بزرگ نمی شوم
هوشنگ مرادی کرمانی در جشن 69 سالگی خود گفت: من با همه ناتوانی ام صداقت 
داشته ام و هیچ گاه برای خوش��امد هیچ حکومت و دس��ته و گروه و تفکر و گرایش 
و وکیل و وزیری، ننوش��ته ام و از هیچکس هم هیچ نفرتی نداش��ته و ندارم. در این 
50 سال کار نوشتن، راوی صادقی بوده ام و امیدوارم همین راهی که آمده ام، بتوانم 

ادامه دهم.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت س��الروز تولد هوشنگ مرادی کرمانی 
نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان عصر روز شنبه 16 شهریور و با حضور 
عالقه مندان آثارش در تاالر دکتر علی شریعتی حسینیه ارشاد در تهران برگزار شد.

در این برنامه ابتدا فیلم مستند زندگی هوشنگ مرادی کرمانی پخش شد و در ادامه 
مهرناز خراسانچی رئیس کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ضمن خوشامدگویی به 

حاضران، در سخنان کوتاهی گفت: اگر شخصیت آقای مرادی کرمانی را بشناسیم 
متوجه می شویم که او هیچ تفاوتی با نوشته هایش ندارد. ما خیلی راحت توانستیم از 

ایشان دعوت کنیم تا روز تولدشان را در کنارشان باشیم.
اگر قرار باشد کسی در روز تولد من سخنرانی کند، او مادرم است

در ادامه هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده پیشکسوت و خالق  آثاری چون »قصه های 
مجید« و »داستان آن خمره« در ابتدا گفت: اگر قرار باشد کسی در اینجا حرفی بزند، 
او مادرم است که من را در این روز به دنیا آورد. هر چند خیلی زود از کنار من دور شد. 

اینگونه جلسات از بهترین کارهایی است که می شود برای یک هنرمند انجام داد.
وی سپس مردم جوامع را به سه گروه تقسیم کرد و افزود: گروهی هستند که به دنیا 
می آیند و معموال بدون آنکه تاثیری بر اطرافشان بگذارند، از دنیا هم می روند. عده ای 

هم هس��تند که بر اینها حکومت می کنند و بعضاً هم موجب آسایش آنها می شوند. 
دسته سوم هنرمندان هستند که اینها متعلق به مردم هستند. آنها موقعیت فکری و 

اجتماعی و احساسی مردم را درک و آن را تبدیل به یک اثر هنری می کنند.
وی گفت: آدم ه��ای خیلی عادی مانن��د آئینه می مانند که زندگی ش��ان توس��ط 
هنرمندان در جامعه بازت��اب می یابد. البته بازتاب های ی��ک جامعه وقتی در آئینه 
می افتند، زود فراموش می ش��وند، اما هنرمندان موقعیت دوس��تی آنها را در آثاری 

مانند کتاب و نقاشی و فیلم ماندگار می کنند.
این نویسنده پیشکسوت ادامه داد: تا امروز هزاران حسنک وزیر با آن وضعیت فجیع 
در ایران و جهان کشته شده اند، اما تنها عده کمی مانند او این شانس را داشته اند که 

کسانی مانند ابوالفضل بیهقی سرگذشت و سرنوشت آنها را ثبت کنند.

SMS

گروه فرهنگ-  مهدی باقربیگی، همان بازیگر نوجوان »قصه های 
مجید« است که در کنار زنده یاد پروین دخت یزدانیان هنرنمایی 

می کرد. 

او بعد از گذشت 22 سال از »قصه های مجید« می گوید: »قصه های 
مجید« آن قدر س��ادگی و صمیمیت داشت که همه آن را دوست 
داشتند و هر بار از هر شبکه ای بازپخش می شود، همه گروه سنی 

را پای خود می نشاند. یادش بخیر ... 
این بازیگر که اکنون عضو شورای شهر اصفهان است،  متعقد است: 
کاری ماندگار می ش��ود که تک تک گروه برایش زحمت بکشند، 
دلس��وزانه و با خلوص نیت کار کنند. »قصه های مجید« همه این 

ویژگی ها را داشت که توانست ماندگار شود. 
باقر بیگ��ی در گفت و گویی که ب��ا خبرگذاری دانش��جویان ایران 
)ایس��نا( انجام داده با ابراز خوش��حالی از بازپخ��ش چندین باره 
»قصه های مجید« از تلویزیون خاطرنشان کرد: پیش از اینکه شبکه 
تماشا »قصه های مجید« را به روی آنتن ببرد، این مجموعه از شبکه 
دو نیز پخش می شد. من »قصه های مجید« را خیلی دوست دارم و 
هر زمان که متوجه شوم از شبکه ای قرار است بازپخش شود حتما 
آن را تماشا می کنم. این کار با وجودی که در گروه کودک و نوجوان 
شبکه دو تولید و پخش شد، اما االن بعد از گذشت بیش از دو دهه 
هر زمان که تکرار می شود اقشار مختلف مردم از بزرگ و کوچک 

آن را نگاه می کنند. 
بازیگر نقش مجید »قصه ه��ای مجید« با بیان اینکه نویس��نده و 
کارگ��ردان زحمات زیادی ب��رای این مجموعه کش��یدند، گفت:  
زحمتی ک��ه ابت��دا نویس��نده کار و همچنین کارگ��ردان - آقای 
کیومرث پوراحمد - برای »قصه های مجید« کش��یدند،  ستودنی 
است. به نحوی که شاید داستان ها را بیش از هزار بار خواندند تا در 

نهایت فیلنامه ای ماندگار از آب دربیاید. در آن زمان همه عوامل با 
دلسوزی کار می کردیم و دوست داشتیم کارمان ماندگار شود. وی 
سپس با زنده کردن یاد پروین دخت یزدانیان - بازیگر نقش بی بی 
»قصه های مجید« - یادآور شد: زنده یاد خانم یزدانیان بی بی همه 
بچه های ایران بود. ایشان در »قصه های مجید« مثل یک مادربزرگ 
واقعی مرا دوست داشت و مواظب من بود. در حال حاضر با وجودی 
که 22 سال از »قصه های مجید« می گذرد و وی دیگر در قید حیات 
نیست، اما همچنان ارتباطم را با خانواده آن مرحوم حفظ کرده ام 
و آن ها هم مرا جزئی از خانواده ش��ان می دانند و همیشه به چشم 
نوه ی خودش��ان به من نگاه می کنند. این بازیگر همچنین درباره 
دیالوگ ه��ای فی البداهه اش در »قصه های مجی��د« اینگونه بیان 
کرد: ش��اید می توان گفت بیش از 95 درص��د از دیالوگ هایم در 
این مجموعه بر اساس متن فیلمنامه بود، فقط گاهی اوقات جهت 
شیرین تر کردن کار از بداهه اس��تفاده می کردم اما در کل هر چه 
می گفتم از روی فیلمنامه بود. باقر بیگی همچنین در بخش��ی از 
گفت وگوی خود پیش��نهادش به تلویزیون در زمینه ساخت آثار 
ماندگار همچون »قصه ه��ای مجید« را اینگون��ه مطرح کرد: این 
پیشنهاد را می دهم که بر اساس شایس��تگی و توانایی افراد کارها 
را تقسیم کنند و کارها بر اس��اس روابط نباشد؛ البته منظورم این 

نیست که در حال حاضر این طور است. 

  قصه های مجید به روایت مهدی باقر بیگی
 عضو شوراء شهر

»قصه های مجید« آن 
قدر سادگی و صمیمیت 

 داشت که همه آن
  را دوست داشتند

 و  هر بار از هر شبکه ای 
 بازپخش می شود،

 همه گروه سنی را پای 
 خود می نشاند. 

یادش بخیر ...



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

خوشحالم به اصفهان بازگشتم
محمد طاهری/بازیکن فوتسال گیتی پسند

کاًل انتظار از فوتس��ال ایران باالس��ت و گیتی پس��ند هم که عنوان 
پرافتخارتری��ن تیم آس��یا را یدک می کش��د. اما در این مس��ابقات 
نتوانستیم آنطور که باید و ش��اید از اعتبار فوتسال ایران دفاع کنیم. 
به مردم اصفهان قول می دهم که با بازیکنان جدیدی که گرفته ایم، 
نتایج بهتری را کس��ب کنیم و در آینده قهرمانی آس��یا را راحت تر 
به دست آوریم. بازی های آسیایی خیلی س��خت شده است ولی ما 
باید بهتر از گذش��ته کار کنیم تا باز هم این عنوان را به دست آوریم.

خیلی خوش��حال هستم که 
دوباره به اصفهان برگش��تم 
و امی��دوارم بتوانم افتخارات 
خوب��ی ک��ه ب��ا فوالدماهان 
به دس��ت آورده ب��ودم را با 
گیتی پسند هم جبران کنم؛ 
خاط��رات خیل��ی خوبی از 

اصفهان دارم 

دایی در گلزنی نهم شد
 مهاجم پیشین تیم ملی ایران از نظر میانگین گل در رده نهم بهترین 

گلزنان ملی قرار گرفته است.
در حالی که تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار راهیابی به جام جهانی 
2014 برزیل در روز سه شنبه باید در زمین اوکراین به میدان برود، 

با مشکل نداشتن مهاجم روبه رو است
وین رونی و دنیل استاریج به دلیل آسیب دیدگی و دنی ولبک هم به 
دلیل محرومیت نمی توانند سه شیر را در این دیدار همراهی کنند تا 

روی هاجسون در خط حمله با یک بحران روبه رو باشد.
از سوی دیگر حضور ریکی لمبرت، مهاجم ساوتهمپتون در این دیدار 
ممکن است گره گشا باشد. او در دو دیدار ملی موفق به زدن دو گل 
شده تا رکورد 100 درصد گلزنی خود برای تیم ملی فوتبال انگلیس 

را حفظ کند.
اکن��ون نش��ریه دیل��ی می��ل انگلی��س نگاه��ی ب��ه بهتری��ن 
میانگین ه��ای گلزن��ی در تیم ه��ای مل��ی انداخت��ه ک��ه در آن 
 نام عل��ی دایی، مهاجم پیش��ین تیم مل��ی فوتبال ای��ران نیز دیده 

می شود.
دای��ی ک��ه 149 ب��ازی مل��ی در کارنام��ه دارد ب��ا 109 گل نیز به 
عنوان بهترین گل��زن ملی در جهان ش��ناخته می ش��ود. میانگین 
 گلزنی او 0.61 اس��ت که در این فهرس��ت در رتبه نه��م قرار گرفته

 است.

 شکست بسکتبال ایران
 در وقت اضافه

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در اولین دیدار خود در رقابت های 
 جوان��ان زیر 2۳ س��ال جه��ان، ب��ا اخت��الف دو امتی��از مغل��وب

 آلمان شد.
در اولین روز از مس��ابقات بس��کتبال با ویلچر جوانان زیر 2۳ سال 
جهان، روز شنبه تیم ملی کشورمان مقابل تیم ملی آلمان به میدان 

رفت.
در این دیدار که در س��الن »آدنا مندرس« برگزار ش��د، ملی پوشان 
جوان ایران ب��ا نتیجه نزدیک 91 بر ۸9 و در وق��ت اضافه، مغلوب 

قهرمان اروپا شدند.
تیم مل��ی ای��ران، در دومی��ن دی��دار خ��ود در دور مقدمات��ی، از 
س��اعت 14:۳0 امروز به وقت محلی در سالن ورزش��ی »یارگیر« 
ش��هر آدانا برابر مکزیک ب��ه میدان خواه��د رفت.تیم مل��ی ایران، 
در دور مقدمات��ی ای��ن مس��ابقات در گ��روه ی��ک، ب��ا تیم ه��ای 
 آلم��ان، مکزی��ک، انگلس��تان، آفریقای جنوب��ی و کان��ادا روبه رو 

خواهد شد.
در گروه دو نیز تیم های استرالیا، ایتالیا، ژاپن، سوئد، ونزوئال و ترکیه 

در مرحله مقدماتی به مصاف هم می روند.
رقابت ه��ای بس��کتبال ب��ا ویلچ��ر جوان��ان زیر 2۳ س��ال جهان 
از 16 تا 2۳ ش��هریور م��اه در ش��هر آدانا، کش��ور ترکی��ه برگزار 
می ش��ود. علی کریم��ی ملی پوش اصفهان��ی در ترکی��ب تیم ملی 
 بس��کتبال ب��ا ویلچ��ر جوان��ان ای��ران ب��ه ای��ن مس��ابقات اعزام

 شده است.

حضور چهار بانوی پومسه رو اصفهانی 
در تیم ملی

چهار تکواندوکار نوجوان و جوان اصفهانی به تیم ملی پومسه بانوان 
کشور راه یافتند. 

رقابت ه��ای انتخاب��ی تی��م های مل��ی پومس��ه کش��ورمان در دو 
بخ��ش بان��وان و آقایان ب��ه منظور حض��ور در مس��ابقات قهرمانی 
جه��ان اندون��زی،  از 16 ش��هریورماه در خان��ه تکوان��دو در حال 
برگزاری اس��ت. در پایان ای��ن رقابت ها مهس��ا صادق��ی، مرجان 
سلحش��وری و فاطمه حس��ام در رده س��نی 15 تا 17سال،مهس��ا 
 مردان��ی در رده س��نی 1۸ ت��ا 29س��ال از اصفه��ان به تی��م ملی

 راه یافتند.
گفتنی اس��ت، مسابقات پومس��ه قهرمانی جهان از 9 الی 12 آبان 
ماه س��ال جاری به میزبانی کش��ور اندون��زی و در ش��هر بالی و در 
 دو بخ��ش آقای��ان و بانوان و ب��ه صورت تیم��ی و انف��رادی برگزار

 می شود.

یاوری به طور کتبی از سرمربیگری 
مس استعفا کرد

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان به طور کتبی از سمت خود استعفا 
کرد اما هیئت مدیره باشگاه با این استعفا مخالف است.

به گ��زارش خبرگزاری فارس، محم��ود یاوری ام��روز در کرمان به 
باش��گاه مس رفت و اس��تعفای خود را به طور کتبی ب��ه مدیرعامل 

باشگاه ارائه کرد.
اکبر ایرانمنش مدیرعامل باش��گاه با تائید این خبر به فارس گفت: 
ایشان اس��تعفا داده اند اما من و هیئت مدیره باش��گاه با این استعفا 

مخالفت کرده ایم.

حاضران در صد و بیس��ت و پنجمین اجالس کمیته بین المللی المپیک به میزبانی توکیو در 6
المپیک 2020 رأی دادند. در اولین رأی گیری مادرید کمترین رأی را به خود اختصاص داد تا 
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طلسم هیات کشتی 
شکستنی نیست!

 سپاهان
 از درون ضربه می خورد

مدافع تیم فوتبال س��پاهان گفت: از ش��ایعات خبر ندارم اما به نظر از درون 
باشگاه در حال ضربه خوردن هستیم.هادی عقیلی در مورد شرایط سپاهان 
و شایعاتی مبنی بر تغییر سرمربی در این تیم اظهار داشت: شاید حرف هایی 
که بزنم به ضررم تمام شود اما کس��انی که از داخل باشگاه در حال جو دادن 
به ش��ایعات هس��تند باید خود را جمع کنند. این تیم به روزهای خوب خود 
بازگردد همین افراد خجالت زده می شوند. ما باید نگران حواشی بیرون باشیم 
نه داخل. چنین رفتارهایی در حق کرانچار و خود باشگاه درست نیست.وی 
ادامه داد: کسی که می خواد تیم را آنالیز کند باید بداند که ما در همین ابتدای 
راه 5 بازیکن هجومی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم چرا باید 
بابت چنین چیزی به مربی گیر داد و به او ایراد گرفت؟ قرار نیس��ت که یک 
تیم هر س��ال قهرمانی بیاورد و یا از همان ابتدا مقتدر نشان دهد. وقتی ابزار 

خریداری شده مصدوم شده مربی باید چی کار کند؟

بعد از لغو مجمع هیات کشتی اس��تان اصفهان که قرار بود تیر ماه برگزار 
ش��ود ، 17 ش��هریور، به عنوان زمان جدید برگزاری این مجمع از سوی 
اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان اعالم ش��د. در حالی که قرار 
بود این مجمع ساعت 11 روز ش��نبه با حضور حسن رنگرز نایب رئیس 
فدراسیون کشتی برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شد. تعدادی 
از پیشکسوتان کشتی اصفهان با بردن شکایت خود به دفتر امور مشترک 
فدراسیون های ورزشی خواستار لغو این مجمع شده اند. مدرک تحصیلی 
علیرضا میرواحدی سرپرست هیات کشتی و کاندیدای احراز پست ریاست 
این هیات دلیل شکایت پیشکسوتان بوده است.گفتنی است مرداد 91 با 
حضور محمدجواهری در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، علیرضا 
میرواحدی جانشین داوود شیران در این هیات شد. مجمع هیات کشتی 

استان اصفهان قرار است با شش کاندیدا برگزار شود.

میالد مس��ائلی ملی پوش هندب��ال ایران گف��ت: قطری ها تصور 
می کنند می توانند همه را با پول بخرند، فکر می کنند ایرانی ها مثل 
دیگر ورزشکاران به راحتی برای مبلغی پول حاضرند نام کشور خود 
را زیر پا بگذارند. اما من به خاطر نام ای��ران و گرفتن حق هندبال 

کشورم از آسیا به این پیشنهاد جواب منفی دادم.
میالد مس��ائلی در گفتگو با ایمن��ا در رابطه با پیش��نهاد هنگفت 

قطری ها برای پذیرفتن تابعیت این کشور و پوشیدن پیراهن تیم 
ملی هندبال قطر اظهار داش��ت: فصل گذش��ته به عنوان بهترین 
بازیکن و گلزن برتر تی��م هندبال العربی انتخاب ش��دم و همین 
موضوع درخواست قطری ها به من برای پذیرفتن تابعیت این کشور 

را به دنبال داشت.
وی ادامه داد: برای راضی کردن من مبلغ بسیار باالیی را پیشنهاد 

دادند، اما به خاطر هویتم و نام ایران این پیشنهاد را با قاطعیت رد 
کردم. قطری ها تصور می کنند می توانند همه را با پول بخرند، فکر 
می کنند ایرانی ها مثل دیگر ورزش��کاران ب��ه راحتی برای مبلغی 
پول حاضرند نام کش��ور خود را زیر پا بگذارند. اما من به خاطر نام 
ایران و گرفتن حق هندبال کشورم از آسیا به این پیشنهاد جواب 
منفی دادم.وی با بیان اینکه از حضور در لیگ قطر به دنبال رسیدن 

به هندبال اروپا بودم و از کش��ورهای اروپایی مانند نایب قهرمان 
مقدونیه که سابقه خوبی در هندبال جهان دارد نیز پیشنهاد داشتم 
گفت: به خاطر مشکالتی که در قطر وجود داشت تمایلی به ماندن 
در این کشور نداشتم. از طرفی مسئوالن ثامن الحجج سبزوار هم 
باالی بیست تماس تلفنی با من داش��تند تا بپذیرم و در لیگ برتر 
برای آنها به میدان بروم. از آنجایی که نماینده س��بزوار اکثر ملی 
پوش��ان را دور هم جمع کرده و رافائل س��رمربی تیم ملی هم به 
دنبال آماده کردن این بازیکنان در طول لیگ برای حضور در جام 
ملت های آسیا و سهمیه جام جهانی است ترجیح دادم قبول کنم 
و به ایران برگردم.مس��ائلی ادامه داد: متأسفانه با حضورم در ایران 
هم جو بدی علیه من راه انداختند و این طور بر سر زبان ها انداختند 
که بازار گرمی کرده ام و خودم خواس��ته ام به این تیم بپیوندم، اما 
من فقط به خاطر اینکه نمی خواس��تم با عرب ه��ا ادامه بدهم به 

ایران برگشتم. 
مبلغ قراردادم با ثامن یک س��وم قراردادم با العربی است اما فقط 
به خاطر کشورم به ایران برگش��تم. در واقع برگشتم تا به تیم ملی 
کشورم خدمت کنم و امسال هر طور ش��ده در جام ملت ها موفق 
شویم، جهانی شویم و حقمان را از کشورهای عربی بگیریم.بازیکن 
اصفهانی تیم هندبال ثامن الحجج سبزوار ادامه داد: باشگاه العربی 
حاضر به صدور آی.تی. س��ی من برای حضور در لیگ ایران نبود و 
به خاطر قرارداد سه س��اله ای که با این تیم داشتم حتی پیشنهاد 
هنگفت باشگاههای متمول این کشور مثل قیاده و السد را نیز رد 
کرد تا من را حفظ کند اما باالخره و بعد از کش و قوس بسیار موفق 

به گرفتن رضایت نامه ام شدم تا به ایران برگردم.

 میالد مسائلی:

 به خاطر پول نام ایران را زیر پا نمی گذاریم

  قطری ها 
تصور می کنند می توانند 
همه را با پول بخرند، فکر 

 می کنند
 ایرانی ها مثل دیگر 

 ورزشکاران به
 راحتی برای مبلغی پول 

 حاضرند نام کشور
  خود را زیر پا

  بگذارند. اما من 
به خاطر نام ایران و 
گرفتن حق هندبال 

 کشورم از آسیا به
 این پیشنهاد جواب 

منفی دادم

مرادی: مدرک میرواحدی 
تقلبی نیست

رئیس گروه ورزش قهرمان��ی اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان گفت: به عن��وان رئیس گ��روه ورزش 
قهرمانی اداره کل برای من تفاوتی ندارد که چه کس��ی 
رئیس هیات شود، بنابراین حیثیت کاری ام را برای آنچه 

که نتیجه اش سودی به حال من ندارد لکه دار نمی کنم.
غالمعلی م��رادی در ارتباط با لغو مجمع هیات کش��تی 
استان اصفهان اظهار داش��ت: تعدادی از اعضای مجمع 
به مدرک تحصیلی میرواحدی سرپرس��ت و کاندیدای 
پست ریاست هیات معترض شده اند. این اعضا که شش، 
هفت نفری هستند بعد از ظهر روز شنبه با حضور در دفتر 
باقری رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی 
مدرک تحصیلی میرواحدی را تقلبی دانستند و خواستار 

لغو مجمع شدند.
وی ادامه داد: دفتر امور مش��ترک فدراس��یون ها نیز در 
تماس با ما خواس��تار زمان بیش��تر برای بررسی مجدد 
مدرک شد. هرچند ما اعالم کردیم که حراست اداره کل 
و گروه ورزش قهرمانی بارها این مدارک را مورد بررسی 
قرار داده است و نش��انی از تقلبی بودن در آن نیافته اما 
گفتند اجازه بررس��ی مجدد می خواهن��د و در چند روز 
آینده با بررس��ی دوباره، مجمع برگزار می ش��ود، ما نیز 
اصراری به اینگونه برگ��زار کردن نداش��تیم بنابراین تا 

پاسخ آنها صبر می کنیم.
مرادی با بیان اینکه تا دی��روز همین آقایان جنجال به پا 
کردند که چرا مجمع را برگ��زار نمی کنید و امروز هیاهو 
می کنند که چرا برگزار می شود تصریح کرد: همین شش، 
هفت نفر دیروز به دفتر ما آمدند، همان هایی که در چند 
ماه گذشته از طرف اس��تانداری و غیره فشار می آوردند 
که چرا مجمع برگزار نمی شود حاال بعد از اینکه چهار بار 
تاریخ برگزاری انتخابات را ارائه کردیم و با تاریخ چهارمی 
یعنی هفدهم ش��هریور موافقت شد ش��کایت و شکایت 

کشی کردند.
رئیس گروه ورزش قهرمان��ی اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان در خصوص مدرک تحصیلی سرپرست 
هیات کشتی گفت: ما بررسی های الزم را صورت دادیم. 
او با این مدرک حتی در دوره کاردانی به کارشناسی هم 
ثبت نام کرده است. همان زمانی که میرواحدی به عنوان 
سرپرست هیات کشتی انتخاب ش��د اعالم کرد که من 
دیپلم دارم اما در حال تحصیل در دوره کاردانی هستم و 

تا چند ماه دیگر مدرکم را دریافت می کنم.

خبر

داستان اخراج موقت مجتبی جباری از سپاهان و حاشیه های 
مربوط به آن چند هفته ای اس��ت که آرامش سپاهان را تحت 
تاثیر قرار داده و کرانچار مجبور است تا در تمام مصاحبه هایش 
به نوعی پاسخگوی رفتار باشگاه س��پاهان و خودش در قبال 

این مساله باشد.
کرانچار در آخری��ن روزهای مرداد ماه و پی��ش از بازی با صبا 
در ش��رایطی مجتبی جباری را از لیست تیمش کنار گذاشت 
که طی بیست روز گذش��ته اخبار زیادی درمورد شرایط ادامه 
و یا قطع همکاری باشگاه سپاهان با جباری شنیده می شود و 
هرکس بسته به اطالعات و منابع خبری که در این زمینه دارد 

نسبت به وضعیت هافبک سپاهانی ها اظهار نظر می کند.
اما مهمترین مس��اله ای که در این بین قطعی ش��ده به جایی 
برمی گردد که موضع باشگاه سپاهان و سرمربی سپاهان نسبت 
به جباری یکسان نیس��ت و از یک طرف هرچقدر که مدیران 
باشگاه سپاهان با مصاحبه های نرم و مثبت سعی در آرام کردن 
ش��رایط و بازگرداندن جباری به اصفهان دارند از طرف دیگر 
کرانچار به عنوان یک مربی حرفه ای همچنان بر روی مواضع 
قبلی خودش پافش��اری می کند و تنها راه بازگشت جباری به 
سپاهان را برطرف شدن اختالف دل و ذهن او در بروز عالقه دو 

طرفه اش به استقالل و سپاهان می داند. 
البته هم مدیران س��پاهان و ه��م کرانچ��ار در مصاحبه های 

خودشان نظرات یکدیگر را تایید می کنند ولی از نحوه صحبتها 
مشخص است که هنوز یک نظر جمعی و قطعی در مورد اخراج 

و یا بازگشت مجتبی جباری شکل نگرفته است.
غیر از این مساله باید اش��اره ای هم به خود جباری داشت که 
هفته گذشته شایعه بازگش��ت دوباره اش به اصفهان و آفتابی 
شدنش در تمرینات س��پاهان به گوش رسید ولی فعال خبری 
از او نیست و سپاهان مجبور است طی چند هفته آینده هم با 

این مساله کنار بیاید.
 س��پاهان از هفته نهم تا یازدهم که سه بازی سنگین و سخت 
مقابل استقالل خوزستان، پرس��پولیس و ذوب آهن را پیش 
روی دارد احتیاج به تیمی آماده و س��رحال دارد که امتیازات 
از دس��ت رفته در طی هش��ت هفته اخیر را جبران کند ولی 
جباری خودش ه��م به خوبی فهمیده که رفت��ارش در مقابل 
باش��گاه س��پاهان آن خرده محبوبیتش بر روی سکوها را هم 
تحت تاثیر قرار داده و طبیعی است که جباری حتی در صورت 
بازگش��ت دوباره به اصفهان هم مورد لطف همیشگی کرانچار 
و هواداران زرد قرار نگیرد. غیبت هافبک س��پاهان که روزی 
قرار بود جانش��ین موقت محرم در میانه میدان باشد شرایط 
سپاهان را طی سه هفته گذشته تغییر داده و از بخت بد هافبک 
های دیگر سپاهان هم بصورت یک در میان محروم شده اند تا 
خط هافبک تیم کرانچار با مش��کالت زیادی روبرو شود. البته 

جباری در همان پنج هفته ابتدایی هم که در ترکیب سپاهان 
بازی کرد نمایشی ضعیف از خودش به جا گذاشت ولی به هر 
حال حضور او حتی بر روی نیمکت ذخیره ها هم می توانست 
اعتماد به نف��س بازیکنان جوان��ی مثل جهان عالی��ان را هم 
باالتر ببرد که در حضور جباری خودشان را به ترکیب فیکس 

سپاهان رسانده اند.
ام��ا مس��اله ای که ش��اید 
تح��ت تاثی��ر غیب��ت فنی 
و تاکتیک��ی جب��اری در 
ترکیب سپاهان قرار گرفته 
مربوط به جایی می ش��ود 
ک��ه بالتکلیف��ی جب��اری 
به نوع��ی ش��رایط روحی و 
فکری کرانچ��ار و تیمش را 
هم تحت تاثیر ق��رار داده و 
همین که کرانچ��ار مجبور 
می ش��ود هر هفته در مورد 
جباری و ادام��ه حضورش 
در س��پاهان صحب��ت کند 
کافی است تا ذهن سرمربی 
کروات س��پاهان ب��ه جای 
برط��رف کردن مش��کالت 
فنی تیمش ب��ه فکر بازیکن 

اخراجی تیمش باش��د. کرانچار به جای اینکه در این روزهای 
سخت و پرفشار تمام حواس��ش را به بازیکنان فعلی تیمش و 
اس��تفاده کامل از بازیکنانش معطوف کند هر روز باید پیگیر 
وضعی��ت مجتبی جباری و بازگش��تش به اصفهان باش��د که 
همین مساله بدون شک تصمیم گیری های سرمربی سپاهان 
در شرایط حس��اس را هم تحت تاثیر قرار می دهد. به هر حال 
باید هرچه زودتر تکلیف جباری مش��خص شود و اگر تصمیم 
به قطع همکاری احتمالی و عدم بازگشت جباری به اصفهان 
است که این مساله خیلی زود اعالم شود تا هم خیال هواداران 
بابت این مساله راحت ش��ود و هم بازیکنان سپاهان به دور از 
حاشیه های اخبار مربوط به جباری حواسشان را به بقیه بازی 

های فصل بدهند.
 اگر هم قرار است جباری به سپاهان بازگردانده شود که خیلی 
زود این اتف��اق بیفتد و کرانچار حتی با وجود نیمکت نش��ین 
کردن جباری مجبور نباش��د که هر روز و ه��ر هفته در مورد 

هافبک اخراجی تیمش صحبت کند.

چرا تکلیف جباری مشخص نمی شود؟

خیال کرانچار راحت نیست

 غیبت هافبک 
سپاهان که روزی 
قرار بود جانشین 

موقت محرم در 
میانه میدان باشد 

شرایط سپاهان 
را طی سه هفته 

گذشته تغییر داده 
است
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درخواست عجیب مربی پرو از فیفا
سرمربی پرو از فیفا درخواست کرد داور بازی تیمش با اروگوئه، در جام 
جهانی 2014 امکان قضاوت پیدا نکند.سرخیو مارکاریان معتقد است 
»پاتریکو لوستائو« دیدار شاگردانش با اروگوئه را به جنجال کشاند. به 

اعتقاد این مربی، داور اقدام به قضاوت جانبدارانه از میهمان کرد.

مالقات هاینکس و گواردیوال
سرمربی فعلی و سابق بایرن مونیخ در جریان دیدار تیم ملی آلمان با 
اتریش در ورزشگاه آلیانس آره نا با هم دیدار کردند.  تیم ملی آلمان 
در پیکارهای راه یابی به جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه آلیانس 

آره نا مقابل اتریش به میدان رفت و با نتیجه سه بر صفر پیروز شد.

رجبعلی فردی اخراج شد

شروین رجبعلی فردی در دیدار هانزاروستوک مقابل 
شیمنتس به علت دریافت اخطار دوم از زمین اخراج 
شد. هانزاروستوک که فصل جاری از رجبعلی فردی، 

لژیونر ایرانی بهره می گیرد . 03



براي نخستين بار در کشور؛

  اجرای طرح »زکات مرکب«
 در فارسان

ري��س س��تاد زكات كميته 
ام��داد ام��ام خمين��ي)ره( 
چهارمح��ال و بختي��اري از 
اج��راي ط��رح زكات مركب 
براي نخس��تين بار در كشور 
فارس��ان  شهرس��تان  در 

خبرداد.
حجت االس��ام و المسلمين 
روح اهلل مولوي ، ب��ا تاكيد بر 
لزوم احيای فرهنگ زكات در اس��تان، اجرای طرح زكات مركب را 

اقدامی موثر در اين راستا عنوان كرد.
وی با اش��اره به هم��کاری يک ه��زار نف��ر در ط��رح زكات مركب، 
خاطرنشان كرد: پيش بيني مي ش��ود در استان بيش از 10هزار نفر 

تاپايان سال در اين طرح ثبت نام كنند.
حجت االس��ام مولوی با بيان اينکه بر اس��اس اين طرح رانندگان 
درصدي از درآمد خود را براي كمک به فق��را اهدا مي كند، تصريح 
كرد: پيش بينی می شود تا پايان س��ال جاری افزون بر سه ميليارد 

ريال جمع آوري شود.

خبر ویژه

حجت االسالم فرحزاد
 استاد حوزه و دانشگاه

اس��تاد حوزه و دانش��گاه با بيان اينکه اخاق در راس همه مس��ائل 
اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دارد، تاكيد كرد: در س��بک زندگی 

اسامی بايد اخاق جايگاه ويژه داشته باشد.
به گ��زارش خبرنگار مهر، حجت االس��ام حبي��ب اهلل فرحزاد عصر 
ش��نبه در جم��ع دانش��جويان، فرهيختگان و اس��اتيد دانش��گاه 
 ش��هركرد اظهار داش��ت: جايگاه افراد در زندگ��ی از اهميت بااليی

 برخوردار اس��ت.وی با بيان اينکه عبادت ب��دون اخاق هيچ كس 
را نج��ات نمی ده��د، عنوان 
كرد: باي��د در زندگی اخاق 

را جدی بگيريم.
حجت االس��ام حبي��ب اهلل 
فرح��زاد ب��ا بي��ان اينک��ه 
اخاق در راس همه مسائل 
اجتماعی و فرهنگی جامعه 

قرار دارد.

 اخالق
 در راس همه مسائل

چهره روزیادداشت
هدیه ازدواج به مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری

معاون كميته  امدادچهارمحال و بختياری از اعطای هديه ازدواج به عروس و دامادهای تحت پوشش 
كميته امداد چهارمحال و بختياری در دهه كرامت خبر داد.مهران شريف پور اظهار كرد: به عروس 

و دامادهای زير پوشش اين نهاد مقدس 12 ميليون ريال اعطا می شود. 
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صادرات 7 ميليون دالری 
بخش تعاون در شهرکرد

مديركل سازمان تعاون،كار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختياری گفت: تاكنون 7 ميليون دالر در بخش تعاون 

اين استان صادرات انجام شده است.
داوود ش��يونوی اظهار ك��رد: برای تحقق بخش��يدن به 
منوي��ات مقام معظم رهبری هرس��اله در اي��ن اداره كل 
برنامه های م��دون و دقيق��ی طراحی و اجرا می ش��ود.

مدي��ركل اداره تعاون، كار و رف��اه اجتماعی چهارمحال 
و بختياری با اش��اره به صادرات بخش تعاون اين استان 
ابراز كرد: تا كنون 7 ميلي��ون دالر از اين بخش صادرات 

صورت گرفته است.

912 نشست  هم اندیشی  دینی 
در چهارمحال و بختياری 

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزش��ی تبليغات اسامی 
چهارمح��ال و بختي��اری از برگ��زاری 912 نشس��ت 

هم انديشی دينی در تابستان امسال در استان خبر داد.

اعالم نتایج آزمون مدارس 
نمونه در شهرکرد  

رييس اداره س��نجش آموزش و پرورش استان از اعام 
نتايج آزم��ون تکميل ظرفيت مدارس نمونه اس��تان در 
روز سه شنبه 19 شهريور س��ال جاري خبر داد. سعيد 
خدابخش��ي اظهارك��رد: نتايج آزم��ون تکميل ظرفيت 
مدارس نمونه استان در روز سه ش��نبه، 19 شهريورماه 
سال جاري از طريق سايت س��نجش آموزش و پرورش 
استان اعام مي ش��ود.وي خاطرنشان كرد: 555 دانش 
آموز در اين آزمون براي رفتن به پايه هاي دوم، س��وم و 

پيش دانشگاهي مدارس نمونه با هم رقابت كردند.

ایجاد 4500 فرصت شغلي براي 
نيازمندان شهرکردی

معاون اش��تغال و خودكفايي كميته امداد چهارمحال و 
بختياری گفت: امس��ال 380 ميليارد ريال اعتبار براي 

ايجاد فرصت هاي شغلي هزينه مي شود.
 نوذر حيدري افزود: اين اعتبار براي ايجاد 4500 فرصت 

شغلي براي نيازمندان استان هزينه مي شود.

اخبار کوتاه

مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمح��ال و بختياری 
از عرضه 35 هزار جلد كتاب در نمايش��گاه كتاب اين اس��تان 

خبر داد.
حس��ين گنجی  با اعام اين خبر اظهار كرد: نمايشگاه كتاب 
استان چهارمحال و بختياری روز گذشته با حضور 400 ناشر از 
سراسر كشور كار خود را آغاز كرد و تا 21 شهريور ادامه خواهد 
داشت.وی از عرضه 35 هزار جلد كتاب در اين نمايشگاه خبر 

داد و گفت: دراين نمايشگاه 190 غرفه داير شده است.
گنجی تنوع در موضوعات را يک��ی از ويژگی های بارز نهمين 
نمايشگاه كتاب استان برش��مرد و خاطرنشان كرد: پرداختن 
به موضوعات روز و مطرح كش��ور مانند سبک زندگی ايرانی و 

اسامی از ديگر موضوعات قابل توجه است.
مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال و بختياری با 
اشاره به اينکه در دهه كرامت قرار داريم يادآور شد: موضوعات 
مذهبی و دينی مانند داس��تان زندگی امامان معصوم به ويژه 
داستان زندگی امام رضا)ع( و خواهر گرانقدر ايشان به خوبی 

در اين نمايشگاه پرداخته شده است.
وی از ارائه تخفيف 40 درصدی خريد كتاب خبر داد و گفت: 
اين ي��ک هفته فرص��ت خوبی ب��رای عاقمندان ب��ه كتاب و 
كتابخوانی است كه به همت ناشران، وزارت  فرهنگ و ارشاد 

اسامی و استانداری فراهم شده است.
اين مسئول از فراهم سازی 14 برنامه جنبی در نمايشگاه كتاب 

خبر داد و تصريح كرد: موضوعات فرهنگی مانند ارتباط خانواده 
و فرزند، فرهنگ بومی و محلی استان، جوانان و سبک زندگی 
دينی و شب شعر از فعاليت های جنبی است كه هر روزه بعد از 

ظهرها اجرا خواهد شد.
به گزارش فارس نهمين نمايشگاه سراسری كتاب چهارمحال و 
بختياری شنبه گذشته با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��امی، اس��تاندار چهارمحال و بختياری، نماينده 
ولی فقيه در اين اس��تان، مديركل فرهنگ و ارش��اد اسامی 
چهارمحال و بختياری و جمعی از مسئوالن استان كار خود را 

آغاز كرد و به مدت يک هفته ادامه خواهد داشت.

عضویت رایگان کودکان بازدیدکننده از نمایشگاه 
کتاب 

مديركل نه��اد كتابخانه های عمومی چهارمح��ال و بختياری 
گفت: كودكان بازديدكننده از نمايش��گاه كتاب اين اس��تان 

رايگان عضو كتابخانه ها می شوند.
بهروز صادقی در ش��هركرد اظه��ار كرد: برگزاری نمايش��گاه 
بزرگ كتاب در شهركرد فرصت بسيار مناسبی فراهم كرده تا 
خانواده ها همراه با فرزندانشان از فضای موجود بازديد كرده و 

با كتاب انس و الفت دوباره بگيرند.
وی افزود: برگزاری چنين نمايشگاهی كه تنوع موضوعات در 
آن زياد است به كودكان و نوجوانان كمک می كند تا به عاقه 

و ميل خود كتاب��ی را انتخاب كرده و زمينه گس��ترده تری را 
بررسی كنند.

صادقی از عضويت رايگان برخی از بازديدكنندگان نمايشگاه 
در كتابخانه ه��ای عمومی 
اي��ن اس��تان خب��ر داد و 
گفت: طبق آيين نامه نهاد 
كتابخانه ها بازنشس��تگان، 
كودكان، نخب��گان و افراد 
تح��ت پوشش س��ازمان 
بهزيس��تی و كميته امداد 
امام خمينی چهارمحال و 
بختياری می توانند رايگان 

عضو شوند.
مديركل  نهاد كتابخانه های 
و  چهارمح��ال  عموم��ی 
بختي��اری ادام��ه داد: در 
سراس��ری  نمايش��گاه 
كتاب  اي��ن اس��تان غرفه 
به اين س��ازمان اختصاص 
داده ش��ده ت��ا خدم��ات 

نهاد كتابخانه ها به مردم اس��تان بيش��تر معرفی شود. وی از 
اجرای مس��ابقه در محل نمايش��گاه خبر داد و اذعان داشت: 
 تمام��ی بازديدكنن��دگان می توانن��د در مس��ابقات چه��ار

 گزينه ای ب��ا موضوع تاثيرات كتاب ش��ركت كنن��د و نتايج 
 مسابقه در روز اختتاميه نمايشگاه با برگزاری قرعه كشی اعام 

خواهد شد.
صادقی با اشاره به برخی از برنامه های نمايشگاه يادآور شد: در 
اين مدت سعی می شود به معرفی تازه های نشر، ايستگاه های 
كتاب و معرفی طرح كتاب من به عاقمندان كتاب و كتابخانه 
پرداخته  ش��ود. می  گويند كتاب به بال های تخيل و خاقيت 
آدم قدرت پرواز می دهد؛ می گويند كتاب خواندن وسعت ديد 
آدم ها را بيشتر می كند، وسعت ديد هم می تواند به حل بهتر 

مسائل و درك بهتر شرايط زندگی كمک كند.
اما هميشه پس از اعام آمار كتابخوانی در ايران، سرها به نشانه 
تأسف تکان می خورد. اين يعنی ايرانی ها با يک عادت نامطلوب 
دس��ت به گريبانند؛ عادت كتاب نخواندن! برخی كارشناسان 
معتقدند؛ كتاب نخوانی به جزيی از فرهنگ تبديل شده است.

بگذريم از آمارهای درست و غلطی كه روز به روز نگرانی جامعه 
فرهنگی و خانواده ها را در كشور پررنگ تر می كند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری خبر داد

عرضه 35 هزار جلد کتاب در نمایشگاه کتاب استان

این یک هفته 
 فرصت خوبی

  برای عالقمندان 
به کتاب و کتابخوانی 

 است که به 
 همت ناشران، 

وزارت  فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی 

 و استانداری
 فراهم شده است.
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فقدان سند مالکیت 
فرهاد   فرزند  دوست  ایران  زهرا  خانم   103/92/1438/24  : شماره   399
باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 
و مدعی است که سند مالکیت تمامت از ششدانگ یک باب مغازه پالک شماره 
1/8439 واقع میمه بخش ثبتی میمه  که در صفحه 148 دفتر 105 امالک ذیل 
شماره 14910 به نام زهرا اخالقی بوزانی فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی شماره 1666711-86/5/14 دفتر خانه 20 
اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشده / به موجب سند 
رهنی – دفتر خانه – نزد- مرهون است که به علت جابجایی اثاثه منزل از بین 
رفته / مفقود گردیده است چون  درخواست سند مالکیت المثنی نموده است ، 
طبق تبصره ماده ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز – رئیس ثبت میمه 

تاسیس شرکت 
)با مسئولیت  اردستان  پارسا گستر  تاسیس شرکت معدن آهک  آگهی   397
محدود( به شماره ثبت 848 و شناسه ملی 14003577675خالصه تقاضانامه 
و شرکت نامه و اساسنامه شرکت معدن آهگ پارسا گستر اردستان بشماره 
ثبت 848دایره  ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری این اداره و شناسه ملی 
14003577675 که در تاریخ 1392/5/30 به ثبت رسیده  و در تاریخ 92/6/2 
از حیث امضا های ذیل ثبت تکمیل شده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی 
منتشر می شود: 1-  آگهی و  ذیل  به شرح  زاینده رود اصفهان  و روزنامه 
نام شرکت: معدن آهگ پارسا گستر اردستان 2- نوع شرکت : با مسئولیت 
به  موضوع شرکت  اساسنامه    2 ماده  مطابق  موضوع شرکت:   -3 محدود 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. استخراج و تولید آهگ – انجام 
کلیه امور خدماتی و بازرگانی از قبیل طرح و ایجاد و نگهداری فضاهای سبز 
- شرکت در مناقصات و مزایدات مراکز ادارات دولتی و نهادهای عمومی و 
مراکز خصوصی – تامین نیروی انسانی موقت نهادها و سازمانهای دولتی  
عمومی و خصوصی- امور مربوط به تنظیف اماکن – صادرات و واردات و 
ترخیص کاال از  خرید و فروش ئ تهیه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی – 

گمرکات کشور – اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات 
در  مفاد موضوع شرکت  انجام   – اهداف شرکت  دولتی و خصوصی جهت 
پذیر می  امکان  قانونی  مراجع ذیصالح  از  اخذ مجوز  از  لزوم پس  صورت 
باشد . 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5- آدرس محل و 
مرکز شرکت: اردستان – خیابان امام خمینی ) ره ( – مقابل امامزاده موسی 
– کد پستی 8381956971 ،6- مدیران و صاحبان امضاء: آقای حسین کردی 
اردستانی  فرزند علی  با کدملی 118933767 و کدپستی 8381743744 به 
سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن موسائی اردستانی  فرزند ماشاءاله 
و  عامل  مدیر  سمت  به   1784795891 کدپستی  و   0069694370 کدملی  با 
آقای رحمت اله عامری نیا فرزند یداله  با کدملی 1189299224 و کدپستی 
8381857111 به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب 
شدند. 6- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته 
و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل  و رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- سرمایه شرکت: یک میلیون 
ریال که تمامًا پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. م الف: 
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دادنامه 
 : پرونده  شماره   9209973633100262  : دادنامه  شماره   398

کالسه  پرونده   911010  : بایگانی  شماره   9109983633100979
دادگستری   ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9109983633100979
خواهان   9209973633100262 شماره  دادنامه  شهر  خمینی  : شهرستان 

آقای علیرضا قاسمی به نشانی : اصفهان ابتدای اتوبان فرودگاه کوچه امام 
آقای سید محمد حسینی حسن   -1 : خمینی کار گاه مواد غذایی خواندگان 
آبادی 2- آقای محمد حبیبی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه 
وجه چک دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
دادخواست  در خصوص  دادگاه   .رای  نماید  می  رای  مبادرت بصدور  ذیل 
آبادی  آقایان 1- سید محمد حسین حسن  آقای علیرضا قاسمی به طرفیت 
فرزند سید رضا 2- محمد حبیبی به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال به 
استناد دو فقره چک به شماره های 1317/635449/57 و 1317/635448/20 
عهده بانک ملت از حساب جاری 41224595/55 و گواهی عدم پرداخت بانک 
خسارت  انضمام  به   91/447965/91/417977 های  شماره  به  علیه  محال 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار داشته خواندگان 
بترتیب به عنوان صادر کننده و ضامن هر دو فقره چک می باشند که در 

آوردن  به  اقدام  به  نامبرده  دوم  که خوانده ردیف  غذایی  مواد  فروش  قبال 
چکهای موضوع دعوی نموده و در حضور ظهر هر دو چک را بعنوان ضامن 
امضاء و تحویل بنده داده که با مراجعه به بانک به لحاظ عدم کفایت موجودی 
ابالغ وقت  .خواندگان علرغم  پرداخت صادر گردیده است  نامه عدم  گواهی 
و   )  91/2/7 مورخ  رود  زاینده  )روزنامه  در  آگهی  نشر  طریق  از  رسیدگی 
انتظار کافی حاضر نشده اند و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند . بنابراین با 
توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و امضاء خوانده ردیف اول 
در ذیل چک و امضای خوانده ردیف  دوم بعنوان ضامن در ظهر چک که 
امضا ء خواند ه ردیف اول توسط بانک نیز گواهی گردیده است و با عنایت 
به وجود چکهای مستندا دعوا در ید خواهان و عدم تعرض نسبت به امضا 
خواندگان و نظر به اینکه خواندگان دلیلی به پرداخت مافی الذمه خود ارائه 
نکرده اند و در جلسه رسیدگی نیز علی رغم ابالغ قانونی حاضر نشده اند 
دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد313و314 
آئین  قانون  ماده 198  تجارت و  قانون  ماده ی 249  به  ناظر  تجارت  قانون 
محکومیت  به  رای  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل 
خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ودر خصوص مطالبه ی 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر باینکه به تصریح تبصره ی الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و ماده واحده ی استفساریه ی تبصره مذکور مصوب 77/9/21 دارنده چک 

کلیه خسارات  پرداخت  به  نسبت  را  کننده  تواندصرفا محکومیت صادر  می 
و هزینه های وارد شده که مستقیما و بطور متعارف در جهت وصول طلب 
بنابراین  نماید.  تقاضا  دادگاه  از   . است  شده  متحمل  وی  ی  ناحیه  از  خود 
بعنوان  اول  ردیف  خوانده  محکومیت  بر  رای  فوق  مواد  به  مستندا  دادگاه 
خسارت  و  به  محکوم  ماخذ  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  چک  کننده  صادر 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  طبق  تادیه  تاخیر 
محاسبه صورت  اساس  بر  آن  تاریخ وصول  تا  چکها  رسید  سر  تاریخ  از 
گرفته در مرحله ی اجرای حکم توسط اجرای احکام در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر

ابالغ رای 
اصفهان  کیوانداریان  :سهیال  92/5/15خواهان  مورخ   325 شماره   401
خوانده   7 واحد   8 طبقه  آسمان  مجتمع  فالطوری  خیابان  اشراق  چهارراه 
به  حکم  صدور  تقاضای   : خواسته  المکان  مجهول   : نشانی  وکیل  موسی   :
و خسارت  و شارژ  گاز  و  برق  قبوض  هزینه  بابت  ریال  مطالبه 1762000 
به خواسته فوق بطرفیت خوانده  : خواهان داداخواستی  دادرسی گردشکار 

تقدیم نموده که پس از انجام مراحل قانونی و تشکیل جلسه به تصدی اعضاء 
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ارئه شده  دالیل  و  پرونده  محتوای  به   عنایت  با 
خصوص  در   : شورا  قاضی  رای  گردید.  رای  بصدور  مبادرت  ذیل  بشرح 
دادخواست خانم سهیال کیوانداریان بطرفیت آقای موسی وکیل به خواسته 
دستمزد  و  و شارژ  گاز  و  برق  قبوض  هزینه  بابت  ریال  مطالبه 1762000 
به  با عنایت  ارائه شده که  نامه  اجاره  استنادفاکتور و  به  قفل سازی  هزینه 
محتوای پرونده و مفاد دادخواست تقدیم شده و اظهار ات خواهان در جلسه 
بر  نمودن خواسته  اضافه  بر  مبنی  افزایش خواسته خواهان  و  رسیدگی 
آب  هزینه  ریال  و20000  ریال   130000 مبلغ  به  معوقه  اجور  پرداخت 
ارائه شده و اجاره  با مالحظه مدارک  مشترک درخواست گریده است که 
ابالغ  نامه احراز می گردد خوانده مستاجر خواهان بوده است و علی رغم 
حاضر  رسیدگی  جلسه  در  دادرسی  آئین   73 ماده  وفق  خوانده  به  قانونی 
است  نیاورده  به عمل  تکذیبی  و  ایراد  به دعوی مطروحه  و نسبت  نگردیده 
لذا دعوی خواهان مقرون به  ارائه ننموده است  و دلیل بر برائت ذمه خود 
 198 ماده  و  مدنی  قوانین   271 ماده  مستندا  و  شده  داده  تشخیص  صحت 
مبلغ 1912000  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  مدنی حکم  دادرسی  آئین 
ریال بابت خواسته در حق خواهان صادر می گردد و در خصوص هزینه 
دادرسی مستند به ماده 519 قوانین آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی صادر می گردد حکم 
صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظردر محاکم حقوقی شهرستان 
اختالف  حل  حقوقی شورای  هشتم  قاضی شعبه   . باشد  می   شاهین شهر  

شاهین شهر 

ابالغ  وقت رسیدگی 

طالخونچه  نوید عالمی  پرونده کالسه 853/92 خواهان  در خصوص   400 
فرزند محمد کریم سن 26 شغل آزاد نشانی مبارکه طالخونچه خیابان آیت 
فرزند  ملی 5419950723  وکیل حسین محمدیان  کد  اهلل هاشمی پالک 30 
شمالی  شیخ صدوق  خیابان  اصفهان  دادگستری  وکیل  30 شغل  یداهلل سن 
خیابان شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه اول واحد 1 کد ملی 5129935616 
دادخواستی مبنی بر پرداخت مبلغ 50000000 ریال  به طرفیت صمد شهریاری 
کله مسیحی سعید سن 22 شغل آزاد مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/7/23 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان سجاد اول ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف  اصفهان شعبه 6مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شودم الف 6146 . مدیر 

دفتر شعبه 32  شورای حل اختالف اصفهان

تغییرات 

صنعت  آزمون  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1933/ت   : شماره   389
ملی  وشناسه   41666 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  سبز   گستران  آتیه 
10260593954 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 
تغییر  ذیل  بشرح  موضوع شرکت  اتخاذ شد1-  ذیل  تصمیمات   1392/4/23
های  زمینه  در  فعالیت   . گردید  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 
نمونه برداری از آب – خاک – هوا و اندازه گیری آالینده های زیست محیطی 
اندازه گیری   – موجود در آنها و مطابقت با استاندارد های زیست محیطی 
آلو دگی صوتی – اند ازه گیری آلودگی حاصل از تشعشعات و اندازه گیری 
آالینده های زیست محیطی وسائط نقلیه موتوری و مطابقت موارد مذکور با 
استاندارد های زیست محیطی – انجام پروژ ه های ارزیابی زیست محیطی 
شرکتهای  از  آزمایشگاهی  تجهیزات  فروش  و  خرید  نمایندگی  اخذ   –
با کاهش  ارتباط  انجام مشاوره زیست محیطی در   – و خارجی  داخلی 

آالیندگی واحد های صنعتی و استقرار واحد های صنعتی اندازه گیری 
مشاوره در اجرای مدیریت پسماند-   – آالینده های واحد های صنعتی 
ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور 
محیط کار – ارزشیابی و کنترل – مشاوره و اجرای  پروژ ه های ایمنی 
و بهداشت حرفه ای پس از کسب مجوزهای الزم ثبت موضوع فوق به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیمباشد.. در تاریخ 1392/5/16 ذیل 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء 
قرار گرفت . م الف 5361/6منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

منور  ستاره  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2263/ت   : شماره   385
ملی  وشناسه   49470 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  خاورمیانه 
10260678260 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1392/5/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- موضوع شرکت به شرح ذیل 
موضوع  گردید.ثبت  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر 
کلیه  انجام   – باشد  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  فعالیت 
فعالیتهای بازرگانی از قبیل واردات و صادرات – خریدو فروش – تولید 
و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهیالت از بانکهای خصوصی 
و دولتی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت – انجام کلیه امور مربوط به 
ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
لوله  تعمیر  و  نصب   – سازی  محوطه  و  ابنیه  ساخت   – خصوصی  و 
کشی های آب و فاضالب شهری و صنعتی – طراحی- نصب و تعمیر 
 – نظافتی سازمانها  و  امور خدماتی   – گازی  نفتی و  یونیتهای صنعتی 
ارگانهای شهری – طراحی کلیه امور برق ساختمان – طبخ و توزیع غذا 
گود برداری و زیر سازی  خاک برداری –  جهت ارگانها و سازمانها – 
جاده های شهری و بین شهری – مشاوره فن آوری اطالعات – پشتیبانی 
بهره  خرید و فروش قطعات –  شبکه و کلیه فعالیتهای سخت افزاری – 
برداری – تعمیر و نگهداری – نصب و راه اندازی و تامین نیروی انسانی 
ایجاد و نگهداری فضای  موقت و متخصص جایگاه های سی ان جی – 
کسب  از  پس  عمومی  اماکن  و  بیمارستانها  و  سازمانها   – پارکها  سبز 
از مراجع ذیصالح  در تاریخ 1392/6/4 ذیل دفتر ثبت  مجوزهای الزم 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . 
م الف 5836منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان

حصر وراثت 
403 آقای ابراهیم جزینی درچه  دارای شناسنامه شماره 3986 به شرح 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   508/92 کالسه  به  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی جزینی درچه 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/5/15 تاریخ  در   6300 بشناسنامه 
به: 1- صدیقه  الفوت آن مرحوم منحصر است  زندگی گفته ورثه حین 
جزینی درچه فرزند مهدی ش ش 255 همسر 2- ابراهیم جزینی درچه 
اله جزینی درچه  فرزند 3- روح  فرزند محمد علی ش ش 3986 درچه 
فرزند محمد علی ش ش 525 فرزند 4- اعظم جزینی درچه فرزند محمد 
علی ش ش 439 فرزند 5- فاطمه جزینی درچه فرزند محمد علی ش ش 
 1542 علی ش ش  محمد  فرزند  درچه  جزینی  خدیجه   -6 فرزند   2790
فرزند 7- هاجر جزینی درچه فرزند محمد علی ش ش 113-015650-8 
فرزند 8- اشرف جزینی درچه فرزند محمد علی ش ش 1263 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
اال  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او 
اختالف الف 14076شعبه 7 شورای حل  م   گواهی صادر خواهد شد.  

 خمینی شهر  
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام علی  )ع( :
هر کس حریم خدا را حفظ کند، حرمتش حفظ می ش��ود و هر کس 

خدا را اطاعت کند، اطاعت می شود.

مجموعه ای که تحت عنوان سند توس��عه بخش تعاون در جلسه مورخ 91/10/6 
هيات وزیران تصویب و در تاریخ 92/2/8 ابالغ ش��د، ش��امل اهداف کيفي و کمي 
بخش تعاون، راهبردهاي کالن و سياست هاي اجرایي توسعه بخش تعاوني متناظر 

با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و احكام اجرایي آن است.
از جمله اه��داف کيفی این بخ��ش حمایت و توانمندس��ازي اقشارمتوس��ط و کم 
درآمد جامعه، افزایش سطح اش��تغال مولد، کمک به حذف واسطه های غيرضرور، 
افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امكانات معيش��تی و رفاه مردم و ارتقاء 
رقابت پذیری فعاالن اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها می باشد.همچنين 
در زمره سياست های اجرایی توسعه بخش تعاونی متناظر با سياست های کلی اصل 
44 قانونی اساسی، در این سند به افزایش سهم بخش تعاونی به 25درصد اقتصاد تا 
پایان برنامه پنجم، اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بيكاران در جهت اشتغال 
مولد، حمایت دولت از تشكيل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفيف 
مالياتی، ارائه تسهيالت اعتباری حمایتی و پرهيز از هرگونه دریافت اضافی دولت از 

تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی اشاره شده است.
در سند توس��عه بخش تعاون در زمينه احكام اجرایی، موظف نمودن دستگاه هاي 
 اجرایي در خصوص لحاظ نمودن سياس��تهاي سند توس��عه بخش تعاون در تهيه 
 برنام��ه ها و بودج��ه س��االنه، اولوی��ت دادن دس��تگاههاي اجرایي به ش��رکتها و 
اتحادیه ه��اي تعاوني در اجراي سياس��ت هاي حمایتي از قبيل اعطاي مش��وقها، 
تخفيفات، کمک هاي بالعوض، کمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده، اولویت 
تعاوني ها در اعطاي کمک هاي دول��ت براي کارورزي یا کارآم��وزي کارجویان و 

حمایت از تشكيل و توسعه تعاوني ها آورده شده است.
همچنين در این سند براختصاص حداقل 50 درصد تس��هيالت وجوه اداره شده، 
کمک هاي فني اعتباري و بالع��وض به بخش تعاون به منظور ایجاد، گس��ترش و 
سرمایه گذاري بخش هاي غير دولتی و افزایش زمان بازپرداخت تسهيالت بانكي 
براي تعاوني ها و اختصاص خطوط اعتباري مناس��ب جهت خرید کاال از تعاوني ها 

تاکيد شده است.

ايجاد ۲۰ شركت تعاوني بانوان براي ۳۰۷ نفر فرصت شغلي فراهم كرد
ریيس اداره تشكيل و توسعه تعاوني هاي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان 

اصفهان گفت: در پنج ماه گذشته 20 شرکت تعاوني بانوان در استان تشكيل شد که 
براي ۳0۷ نفر فرصت شغلي ایجاد کرد.شهين مشرف جوادي  اظهار کرد: این تعداد 
شرکت تعاوني بانوان با س��رمایه اوليه 15هزار و ۳4 ميليون ریال و با عضویت 281 
نفر راه اندازي شده است.وي با اشاره به تاثير ادغام دو وزارتخانه کار و تعاون در ایجاد 
و راه اندازي شرکت هاي تعاوني بانوان در دو س��ال گذشته افزود: در این مدت 88 
شرکت تعاوني بانوان با حضور بيش از 6۷0 بانو در استان اصفهان ایجاد شده است.

مشاور امور بانوان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان با اشاره به اینكه 
تعاوني هاي بانوان عضو مرد نيز مي پذیرد، بيان کرد: این تعداد شرکت تعاوني 150 
عضو مرد نيز دارد و موجب اش��تغالزایي براي یک هزار و 25 نفر شده است.مشرف 

جوادي تاکيد کرد: شرکت هاي تعاوني بانوان در گرایش هاي مختلف چند منظوره، 
خدماتي، تامين نياز و کشاورزي فعاليت مي کنند.

اصفهان رتبه اول طرح هاي افتتاحي هفته تعاون را در كشور كسب 
كرد

قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماع��ي اصفهان گفت: از ۷5۳ واحد 
تعاوني آماده بهره برداري در هفته تعاون در سطح کشور، بيشترین تعداد طرح قابل 

افتتاح مربوط به استان اصفهان با 12۳ واحد است.
غالمعلي قادري اظهار کرد: بعد از اصفهان، استان خوزستان با 9۳ طرح آماده افتتاح 

رتبه دوم را دارد و کمترین آن مربوط به اس��تان کرمانشاه با س��ه طرح است.وي بيان 
کرد: در هفته تعاون امسال ۷5۳ پروژه ش��رکت تعاوني با 42هزار و 89 عضو و 24هزار 
و850 نفر فرصت ش��غلي در کش��ور به به��ره برداري مي رس��د.به گفت��ه وي، ميزان 
 س��رمایه گذاري طرح هاي فوق، 9هزار و 99 ميليارد ریال و ميزان تسهيالت دریافتي 
چهار هزار و280 ميليارد ریال اس��ت.وي تصریح کرد: متوس��ط س��رانه تعداد اعضاء 
تعاون��ي هاي آماده به��ره ب��رداري در هفته تعاون 56 نفر و متوس��ط فرصت ش��غلي 
۳۳ نفر اس��ت.قائم مق��ام وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ي تاکيد ک��رد: در هفته 
تعاون پن��ج اتحادیه در کل کش��ور مورد بهره ب��رداري قرار مي گيرد ک��ه دو اتحادیه 
 مربوط به اس��تان کهگيلویه و بویراحمد و بقيه مربوط به اس��تان هاي ایالم، قزوین و
  کرمانش��اه اس��ت.قادري اضافه کرد: بيش��ترین و کمترین تعداد فرصت ش��غلي این

 طرح ها، مربوط به استان هاي اصفهان و کرمانشاه به ترتيب با 14هزار و1۳4 و 1۳ نفر 
است.به گفته وی این تعداد پروژه با سرمایه گذاری افزون بر ۳16 ميليارد تومان محقق 
ش��ده اس��ت. وی افزود: از 12۳ طرح تعاونی مذکور 6۳ طرح در بخش مسكن، ۳1 در 
بخش خدماتی، 12 در بخش صنعتی، 9 کش��اورزی، چهار تامين نياز توليدکنندگان، 
یک حمل و نقل، یک تامين نياز مصرف کنندگان، یک عمرانی و یک طرح تامين نياز 
صنوف می باشد. وی با اش��اره به اینكه این طرح ها همگی در شهرستان های مختلف 
پراکنده است، گفت: شهرس��تان اصفهان با 21 طرح، لنجان 1۷ طرح و مبارکه با 11 

طرح بيشترین تعداد طرح های افتتاحی را دارد. 
مدیرکل تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: از جمله ش��اخص ترین 
این طرح ها س��اخت 500 مسكن توسط ش��رکت تعاونی مس��كن کارکنان هوانيروز 
اصفه��ان و ایجاد ۷60 فرصت ش��غلی توس��ط این طرح م��ی باش��د. وی اضافه کرد: 
شرکت تعاونی آبی زیست اس��پادانا در زمينه تامين نياز توليدکنندگان ماهيان زینتی 
در شهرس��تان اصفهان، س��اخت درمانگاه در نجف اباد توس��ط ش��رکت تعاونی طب 
 حكيم و مكانيزاس��يون کش��اورزی زمين گس��تر در بادرود از دیگر طرح های مطرح 
افتتاحيه های هفته تعاون امسال است. قادری  با اشاره به برگزاری هشتمين جشنواره  
تعاونی های برتر استان اصفهان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این 
مراسم ضمن افتتاح متمرکز 12۳ طرح، از ۳5 شرکت تعاونی برتر استان در بخش های 

مختلف رتبه اول، دوم، برتر ملی و برتر ویژه تقدیر و تجليل خواهد شد. 

سند توسعه بخش تعاون،  گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصاد مردم محور

شهرستانگرایشنام شركت تعاونيردیف

اصفهاناعتباراعتبارمتحد كاركنان اداره كل تعاون استان اصفهان1

دهاقانمصرف آموزشگاهيمصرف آموزشگاهي دبستان دخترانه ايمان2

اصفهانتامین نیاز تولیدكنندگانمجد جي3

اصفهانتامین نیاز صنوف خدماتیتولید و توزيع صنف گز و شیريني استان اصفهان4

اصفهانتامین نیاز مصرف كنندگانمصرف كاركنان فوالد مباركه )ویژه ملی(5

اصفهانحمل و نقلحمل ونقل قیركشداران خود راننده استان اصفهان6

اصفهانخدماتيدرمانگران پاسارگاد7

اصفهاندانش بنیاندانش بنیان زيست فناوري طبیعت نگار مهرگان8

مباركهبانوانعام بانوان مباركه9

اصفهانسهام عدالتسهام عدالت شهرستان اصفهان10

اصفهانصنعتيچند منظوره نوید نور )برتر استانی(11

اصفهانعمرانيعمراني راهیان احسان12

فالورجانفرش دستباففرش گلبوته فالور13

اصفهانكشاورزيرهسازان طبیعت صفاهان14
اصفهانمسكنمسكن پرشیا فلز15

اصفهانمعدنيمعدني شن و ماسه آسیا16
اصفهاندهیاريدهیاري هاي بخش مركزي اصفهان17

اصفهاناتاق تعاوناتاق تعاون استان اصفهان18
اصفهاناتحاديهاتحاديه شركت هاي تعاوني درب و پنجره سازان استان اصفهان19

ليست تعاوني هاي منتخب استان اصفهان در هشتمين جشنواره ملي تعاوني هاي برتر - رتبه دومليست تعاونيهاي منتخب استان اصفهان در هشتمين جشنواره ملي تعاوني هاي برتر-رتبه اول

شهرستانگرایشنام شركت تعاونیردیف

اصفهاناعتباراعتبار كاركنان بانك صادرات استان اصفهان1
اصفهانمصرف آموزشگاهيمصرف آموزشگاهي دبیرستان دخترانه الزهرا )برتر ملی(2
دهاقانتامین نیاز تولیدكنندگانكشاورزي گلخانه داران نگین كشت گلشن3
شاهین شهر و میمهتامین نیاز مصرف كنندگانمصرف هواپیمايي هسا4

شهرضاحمل و نقلكامیون داران شهرضا5
لنجانخدماتيبهداشتي درماني زرين بهداشت6
اصفهانبانوانغزال كارآفرينان مانا7
لنجانسهام عدالتسهام عدالت لنجان8
فالورجانصنعتيپوشاك نگار قهدريجان9

مباركهعمرانيكنترل سازه زاينده رود10
اصفهانفرش دستباففرش دستباف جانبازان استان اصفهان11
فريدنكشاورزيكشاورزي بوقلمون گوشتي فريدن12
اصفهانمسكنمسكن رفاه كاركنان هوانیروز اصفهان13
كاشاناتاق تعاوناتاق تعاون كاشان14
اصفهاناتحاديهاتحاديه مصرف فرهنگیان استان اصفهان15
لنجانفرش دستبافبانوان سمیه چرمهین ) ويژه استانی(16

از شهريور ماه سال1۳9۰ تا شهريور 1۳9۲ تعداد 5۳8 تعاونی در استان اصفهان با سرمايه گذاری اوليه 
بالغ بر ۷1  ميليارد ريال به ثبت رس�يده و در نتيجهِ  اجرای اين طرحهای تعاونی در گرايشهای مختلف   

تعداد1118۰ فرصت شغلي ايجادشده است.

تعاون در کشور ما مي تواند سرانگشت گره گشایي باشد.
)مقام معظم رهبری(

عليرضا تيغ ساز- معاون امور تعاون

غالمعلی قادری- قائم مقام وزير و مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان
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