
کاهش رنج مردم با جداسازی سیاست از اقتصاد

 انسجام داخلی جمهوری اسالمی
 را آسیب ناپذیرتر خواهد کرد

انسجام داخلی جمهوری اسالمی  را آسیب ناپذیرتر خواهد کرد

وقوع "قتل 
 بی عیب و نقص" 
در بازار نشر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع اصفهانی ها عنوان کرد  :

رهبر معظم انقالب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور:

 افراد دو شناسنامه ای
3 مجرم هستند

 پاسخ سرپرست علوم
2 به خبر عزل دانشجو

 حضور 185 ناشر
7 در نمایشگاه کتاب 

4

 آمریکا پاسخ سختی
 دریافت خواهد کرد

بروچردی رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس در بیان واکنش 
ایران به حمله احتمالی به س��وریه گفت: مواضع ایران نس��بت به 
مقاومت، حزب اهلل و بقیه گروه های مقاومت، همچنین س��وریه به 
عنوان محور پشتیبان مقاومت، برای تمام دنیا مشخص است، لذا 

ایران در برابر حمله غیرقانونی، غیرمنطقی و ...

مطالبات بازنشستگان 
نیازمند توجه دولت است 

پرداخت بدهی یک هزار و 830 میلیارد تومانی بدهی 
دولت به بازنشستگان داد و فریاد های بازنشستگان را 
درآورده است، البته هفت ساله ش��دن این بدهی به 
معنای این است که مس��ئوالن دولتی گوش شنوایی 

برای خواسته های این افراد ندارند.
از اصفهان، از س��ال 1386 با اج��رای قانون مدیریت 
خدمات کشوری، بازنشستگان حدود یک هزار و 830 

میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند...
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ماهواره"شریفست"
2

بهفضامیرود

گذری 
5

به تماشاخانه های شهر اصفهان

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تاکید کردند: گس��ترش تدریجی 
تفکر و هویت انقاب اس��امی ایران، غربیها را به شدت نگران 
کرد و آنها، همزمان با عمق یافتن تفکر اسامی، برنامه ریزیها و 

طراحی های خود را نیز پیچیده تر و عمیق تر کردند.
 به نق��ل از پایگاه اطاع رس��انی دفت��ر مقام معظ��م رهبری،  
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی پیش 
از ظهر دیروز )دوش��نبه( در دیدار ائمه جمعه سراس��ر کشور، 
نماز جمعه را یک ش��بکه مهم و ارزش��مند دین��ی، مردمی و 
حکومتی دانس��تند و با تأکید بر لزوم وجود نگاه جامع و کان 
در مس��ائل کش��ور، جهان و منطقه، گفتند: دولت، مسئوالن، 
سیاسیون، دیپلماتها و مردم باید تحرکات و رفتارهای پیچیده 
و ظاهرس��ازیهای حقوق بش��ری غرب و امریکا را با نگاه واقع 

بینانه و در چارچوب رویارویی عمیق و مبنایی غرب با  اسام 
تحلیل کنند زیرا در غیر اینصورت در تمایز میان تاکتیک ها و 
راهبردهای طرف مقابل و حتی ش��ناخت دشمن دچار اشتباه 
خواهیم ش��د. رهبر انقاب اس��امی در تبیین چرائی اهمیت 
نگاه کان و واقع بینانه به مسائل کشور و جهان،  به رویاروئی 
مبنائی غرب با اس��ام در طول چند قرن اخیر و نقش پیروزی 
انقاب اسامی بعنوان نقطه عطف این رویاروئی اشاره کردند 
و افزودند: غرب، در دوران استعمار، سیطره و سلطه اقتصادی، 
سیاس��ی و فرهنگی خود را بر ش��رق از جمله دنیای اس��ام 
گسترش داد و بواسطه پیش��رفتهای علمی و فناوری ،اینگونه 
القاء کرد که الگو و مرکزیت همه محاسبات، دنیای غرب است.

 قالیباف رکورد کرباسچی 
را می زند

 تحصیل 6میلیون نوآموز
 در سال تحصیلی جدید 

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
4250 تومان

"سرشاخ"  بر روی صحنه 
فرشچیان 

 کرانچار
 به اصفهان بازگشت
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 پاالیشگاه اصفهان
 به بورس بازگشت
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی مناقصه نوبت اول

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

س��ازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری ش��هرداری اصفهان در نظر 
دارد عملیات خرید، حمل و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر کندانسور آبی به ظرفیت 
80 تن تبرید مجهز به یک دس��تگاه کمپر س��ور اس��کرو هنبر کامر ایتالیایی با کنترل 
ظرفیت پیوسته سیستم PLCمونیتورینگ HMI از نوع singer Touch و اپراتور و 
کندانسورپوسته و لوله به همراه دو دستگاه برج خنک کننده بظرفیت 100 تن از نوع فایبر 
گالس با صفحات ضد رسوب با خدمات گارانتی مربوط به مجموعه مطبوعاتی الله واقع 
در میدان الله را به مبلغ تقریبی 3300000000 ریال بر اساس مبلغ پیشنهادی از طریق 
مناقصه خریداری نمای��د . متقاضیان می توانند از تاری��خ 92/4/24 تا پایان وقت اداری 
مورخه 92/5/1 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه سوابق کاری شرکت 
به دفتر فنی سازمان واقع در خیابان سجاد، قائم مقام فراهانی ) سپهساالر ( ابتدای کوچه 
گلستان چهار مراجعه نموده و پس از اخذ تائیدیه دفتر فنی اقدام به واریز مبلغ 200000 
ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب جاری شماره 3100003041007 
نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ( نموده و اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند. تلفن تماس :6302477-78 
1- پیمانکاران بایستی دارای توان اجرای مناسب ، س��وابق کاری و حسن سابقه در این 

زمینه باشند .
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 15/500/000 ریال طی ضمانت بانکی یا فیش 

پرداختی الزامی است . 
3- مدت زمان تحویل اقالم : بیست روز 

4- مهلت ارسال پیشنهادات:  تا ساعت 13 مورخه 92/5/5 می باشد. 
5- پیشنهادات در پایان وقت اداری مورخه 92/5/5 بازگشایی می شود .

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است . 

هزینه سونوگرافی از 17 هزار تا 350 هزار تومان
عدم نظارت بر نحوه دریافت هزینه های خدمات پزشکی در بازار سامت کشور، باعث 
شده ش��اهد دریافت تعرفه های چند نرخی باش��یم. به طوریکه تعرفه سونوگرافی با 
دفترچه بیمه تامین اجتماعی دو درمانگاه که در فاصله 50 قدمی از یکدیگر قرار دارند، 

4 هزار تومان اختاف قیمت دارد..
وضعیت بازار س��امت به قدری آشفته اس��ت که بازرس��ی های وزارت بهداشت هم 
قدرت چندانی برای کنترل نابس��امانی در بخش خدمات پزشکی را ندارد. به طوریکه 
دو درمانگاه که در فاصله 50 قدمی از یکدیگر قرار دارند، برای انجام یک س��ونوگرافی 
معمولی با دفترچه بیمه تامین اجتماعی، دو تعرفه متفاوت می گیرند. در حالی که هیچ 

تفاوتی بین این دو خدمت در این دو درمانگاه وجود ندارد.
به گفته کارشناس��ان حوزه س��امت، دخالتهای نابجا در حوزه پزشکی و خدماتی که 
توسط برخی پزشکان غیر مرتبط با رش��ته ای که فارغ التحصیل ش��ده اند، تا حدود 
زیادی باعث آشفتگی بازار سامت شده است. این موضوع را دکتر عبدالرسول صداقت 
رئیس سابق انجمن رادیولوژی ایران نیز از دخالتهای سایر رشته های پزشکی در حوزه 
تصویربرداری پزشکی انتقاد کرده و عنوان داشته است که دخالت غیر رادیولوژیست 

در امر سونوگرافی منجر به نابسامانی تعرفه ها شده است.

عضو هیئت مدیره انجم��ن رادیولوژی ایران با عنوان این مطل��ب که نظارت در حوزه 
خدمات پزشکی برداشته شده اس��ت، افزود: وضعیت به قدری آش��فته است که یک 
متخصص زنان و زایمان، کار خودش را رها کرده و به انجام سونوگرافی در مطب روی 

آورده است. چون درآمد بیشتری از این طریق کسب می کند.
صداقت با بیان این ملب که حداکثر تعرفه س��ونوگرافی مربوط به سونوگرافی جنین 
اس��ت، گفت: برای این خدمت 125 هزار تومان تعرفه تعیین ش��ده اس��ت اما همان 
متخصص زنان و زایم��ان برای همین س��ونوگرافی جنین 350 هزار توم��ان از بیمار 

دریافت می کند.
وی، دلیل دریافت اینگون��ه ارقام عجیب و غریب را، عدم نظارت دانس��ت و افزود: این 

پزشک متخصص، دفترچه بیمه قبول نمی کند.
صداق��ت همچنی��ن ب��ه یک��ی دیگ��ر از م��وارد مش��ابه دخالته��ای پزش��کان غیر 
رادیولوژیس��ت در امور تصویربرداری پزش��کی اش��اره کرد و گف��ت: یک متخصص 
زن��ان و زایمان ب��ا تهیه 3 دس��تگاه س��ونوگرافی در مطب��ش، بابت ویزی��ت و انجام 
 س��ونوگرافی بیمار، 50 هزار تومان حق ویزیت می گیرد که این کار دخالت در حرفه

 رادیولوژیست هاست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: آنها حتی محاسبات جغرافیایی را بر مبنای اصالت و  
برتری دنیای غرب تغییر دادند و اصطاحات نادرستی همچون خاور نزدیک، خاورمیانه 

و خاور دور را بوجود آوردند.
ایش��ان با اش��اره به حاکمیت مطلق و ارب��اب مآبانه غرب بواس��طه دوران اس��تعمار، 
خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی که همه کشورهای منطقه از جمله ایران، تحت 
تأثیر استیای غرب و دنیای مادی بود، انقاب اسامی ایران بر مبنای استقال مطلق 
و پایبندی به اس��ام و مبانی قرآنی به پیروزی رسید و ضربه س��ختی به بنای تاریخی 

غربی ها وارد آمد.
رهبر انقاب اس��امی با اش��اره به تأثیرات انقاب اس��امی ایران در منطقه و دنیای 
اسام و هویت اسامی و دینی که این انقاب به ملتها داد، افزودند: گسترش تدریجی 
تفکر و هویت انقاب اس��امی ایران، غربیها را به ش��دت نگران ک��رد و آنها، همزمان 
 با عمق یافتن تفکر اس��امی، برنامه ریزیه��ا و طراحی های خود را نی��ز پیچیده تر و 

عمیق تر کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اکنون شرایط منطقه و دنیای اسام بگونه ای 
است که غربیها تصور می کنند از هماوردی با تفکر انقاب اسامی عقب مانده اند و بر 

همین اساس تمام توان خود را به کار گرفته اند تا این عقب ماندگی را جبران کنند.
ایشان افزودند: در چنین ش��رایطی حرکت بیداری اس��امی نیز در منطقه آغاز شد و 
غربیها که خود را عقب مانده از حرکت تفکر انقاب اسامی، می دیدند، با سراسیمگی 

برای مقابله با بیداری اسامی و اسام سیاسی وارد میدان شدند.
ایشان با تأکید بر اینکه حوادث منطقه را باید با چنین نگاهی تحلیل کرد، گفتند: دولت 
و مسئوالن و سیاسیون و دیپلماتها و آحاد مردم، باید دارای نگاه جامع و صحیحی باشند 
زیرا در غیر این صورت، واقعیات را نخواهیم دید و عاوه بر آنکه س��رمان کاه خواهد 

رفت، ضربه هم خواهیم خورد.
رهبر انقاب، جمهوری اسامی ایران را یک »فتح الفتوح« در عرصه رویارویی دنیای 
مادی با اسام دانستند و افزودند: این فتح الفتوح همچنان با قدرت و استحکام وجود 
دارد و انسجام داخلی بیش از پیش و پایبندی بیشتر دستگاهها به ارزشها و اصول، قطعاً 

این اقتدار و فتح الفتوح را آسیب ناپذیرتر خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکی��د کردند: باید در مقابل دنیای غ��رب، مقتدر بود زیرا 
آنها نشان داده اند که به هیچکس رحم نمی کنند و برخاف ادعاهای حقوق بشری و 
ظاهر سازی هایشان، کشته شدن میلیونها انسان نیز، وجدان آنها را متأثر نخواهد کرد.

ایش��ان، دروغگویی و ظاهرسازی را از خصلت های سیاس��تمداران غربی برشمردند و 
افزودند:   باطن قضیه آن اس��ت که غربی ها از کشتار هیروش��یما، از کشتار میلیونها 
انسان در جنگ های جهانی اول و دوم، و از کش��تار مردم بیگناه پاکستان، افغانستان 

و عراق، احس��اس ناراحتی نمی کنند و در آینده هم هرجا که منافعشان اقتضا کند از 
کشتار انسانها ابائی نخواهند داش��ت، بنابراین باید اقتدار درونی خود را در عرصه های 

گوناگون سیاسی، حکومتی، معیشتی و مردمی افزایش دهیم.
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنان خود، نماز جمعه را یک شبکه ارزشمند 
دینی، مردمی و حکومتی دانستند و گفتند: نماز جمعه ترکیبی از بیان حقایق معنوی 
و اسامی، حضور غیر دستوری مردم در این صحنه و مرتبط با حکومت اسامی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص مرتبط بودن نماز جمعه با حکومت تأکید کردند: 
برخاف تصور برخی افراد، حکومت فقط وظیفه تأمین رفاه و آزادی و استقال سیاسی 

مردم را ندارد بلکه حکومت در قبال دین و اعتقادات مردم نیز وظیفه دارد.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: این ش��بکه ی مهم، در عین حالی که مردمی، اسامی، 
حکومتی و سیاس��ی اس��ت اما داخل در جناح بندیهای گوناگون م��ردم و جناح های 

سیاسی نیست.
رهبر انقاب اسامی افزودند: نماز جمعه نس��بت به اصول و ارزشهای انقاب اسامی 
نیز وظیفه دارد و نماز جمعه باید به ارزشهای اسامی پایبندِی مبتنی بر مبانی فکری 

و عقلی داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین ائمه جمعه را به بیان خطبه های کوتاه و در عین 
حال پرمغز و همراه با موعظه، س��فارش کردند و گفتند: سعی ش��ود خطبه های نماز 
جمعه، دربر دارنده نیازها و پاسخ دهنده سؤاالت و گره های ذهنی مخاطبان بویژه نسل 

جوان در زمینه های اعتقادی، عملی و سیاسی باشد.
ایشان با تأکید بر اینکه باید برآیند خطبه های نمازجمعه، امید آفرین و مستحکم کننده 
رابطه مردم با نظام اسامی باشد، ائمه جمعه را به ارتباط هرچه بیشتر با مردم و حضور 

در مجامع جوانان، دانشجویان و طاب و شنیدن صحبت های آنان توصیه کردند.
رهبر انقاب اسامی افزودند: یکی از مس��ائلی که باید در خطبه های نماز جمعه مورد 
توجه جدی قرار گیرد، موضوع س��بک زندگی و بحث های کامًا مستند و زنده در این 

خصوص است.
در ابتدای این دیدار حجت االسام والمسلمین تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه سراسر کشور با اشاره به برگزاری بیست و دومین گردهمایی ائمه جمعه گفت: 

در حال حاضر در 750 نقطه از کشور به صورت هفتگی نماز جمعه برگزار می شود.
وی ت��اش برای تقوی��ت وح��دت در کش��ور، تبیین سیاس��ت های نظ��ام در حوزه 
ه��ای فرهنگ��ی، سیاس��ی و اقتص��ادی ب��رای آح��اد جامع��ه، کمک به گس��ترش 
دی��ن و معنوی��ت، ارتب��اط چه��ره ب��ه چه��ره ب��ا م��ردم و کم��ک ب��ه مس��ئوالن 
 اجرای��ی در نق��اط مختل��ف کش��ور را از برنام��ه ه��ای ائمه جمعه سراس��ر کش��ور

 بیان کرد.

 ادامه در همین صفحه



چهره روزیادداشت

 انفصال از خدمت
 رییس دانشگاه امیرکبیر

در پی ش��کایت یکی از دانش��جویان دانش��گاه صنعتی امیرکبیر به 
دیوان عدال��ت اداری مبنی بر عدم پذیرش وی در این دانش��گاه در 
دوره دکتری، دیوان عدالت اداری رای به دو سال انفصال از خدمات 
دولتی علیرضا رهایی، رییس دانش��گاه امیرکبیر داد.  سینا صفایی 
دانش��جوی مذکور مدعی ش��د: در آزمون ورودی دکتری دانشگاه 
امیرکبیر پذیرفته شده، اما دانش��گاه از ثبت نام او امتناع کرده است 
و پس از رای دیوان عدالت اداری به ثبت نام او در دانش��گاه و امتناع 
مجدد دانش��گاه از این ام��ر، دیوان عدال��ت اداری رای به دو س��ال 
 انفصال از خدمات رییس این دانشگاه داد.  در همین راستا بختیاری

 مدیر روابط عمومی دانش��گاه امیرکبیر، با بیان اینکه این دانش��جو 
در زمان پذیرش غیرمتمرکز و به ص��ورت آزمون دکتری داخلی در 
این دانش��گاه قبول شده اس��ت، گفت: وی مرحله اول آزمون کتبی 
را پذیرفته شد و توصیه ای نیز از اس��اتید گرفت که اگر در مصاحبه 
پذیرفته شد، یکی از آنها را به عنوان استاد راهنمای خود معرفی کند.

 وزیر احمدی نژاد
 معاون وزیر روحانی می شود

احتمال بازگشت محمد رحمتی وزیر راه و ترابری سابق به وزارت راه و 
شهرسازی قوت گرفت.  محمد رحمتی که پس از استیضاح جنجالی 
احمد خرم در س��ال پایانی دولت اصالحات، وزیر راه و ترابری شد و 
در دولت اول احمدی نژاد هم این سمت را حفظ کرد، با پیشنهاداتی 
از س��وی عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی برای بازگش��ت به 
این وزارتخانه مواجه ش��ده است.  گفته می ش��ود آخوندی چندین 
پیشنهاد به رحمتی ارائه کرده و وزیر سابق راه هم در حال بررسی این 
پیشنهادات اس��ت.  عباس آخوندی تاکنون مدیرکل دفتر وزارتی و 
مدیرعامل راه آهن را تغییر داده است، ضمن اینکه تغییرات دیگری 

نیز از آخوندی در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد.

عارف پیشنهاد هاشمی را پذیرفت
محمدرضا عارف نام��زد اصالح طلبان در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
یازدهم قرار است از سوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان معاون 
رییس مجمع و ریاست مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام منصوب شود.محمدرضا عارف شنبه شب دیداری با آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و 
در این دیدار معاون اول رییس جمهور اصالحات پیشنهاد رییس مجمع 
تشخیص مصلحت برای جانش��ینی حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک را پذیرفته است.بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۴ خرداد و انتخاب حجت االسالم و المسلمین حسن 

روحانی به عنوان رییس جمهور، جانشین وی تعیین نشده بود.

رضایی برنامه ای برای کاندیداتوری 
در انتخابات مجلس ندارد

حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی با اشاره به اینکه این 
جبه نحوه تعامل با دولت را  بررس��ی می کند، گفت: یکی از موضوعات 
مهم در جلسات ش��ورای عالی نحوه تعامل با دولت و حضور تشکل ها و 
اعضای جدید در این جبهه است.وی افزود: جبهه ایستادگی با محسن 
رضایی ارتباط خوبی دارد و هر از گاهی با وی دیدار و گفت وگو خواهد 
کرد و در دیداری که اخیرا داش��تیم هم درباره مسائل سیاسی بحث و 
بررسی کردیم.دبیر سیاسی جبهه ایس��تادگی درباره اینکه آیا محسن 
رضایی قصد کاندیدات��وری در انتخابات مجلس آین��ده را دارد یا خیر، 
تصریح کرد: تا االن چنین بحثی بین ما و رضایی مطرح نشده و بعید هم 
می دانم وی برنامه ای برای انتخابات مجلس داشته باشد، البته بعنوان 

چهره سیاسی فعال خواهد بود.

قطعی شدن حضور سران قوا در 
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

عزت اهلل یوسفیان مال عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به 
برگزاری جلسات این ستاد در دولت یازدهم، گفت: تاکنون جلسات 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور مستمر برگزار شده و در آینده 
نیز برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: در حال حاضر کارگروه های این 
ستاد مش��غول فعالیت هستند که قرار ش��ده تا بررسی هایی از روند 

رسیدگی به پرونده ها داشته باشند و نتایج را به اعضا اعالم کنند.
وی  اظهارداشت: قرار اس��ت در جلسه آینده این س��تاد که در روز 
یک شنبه و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، قانون 
ارتقای س��المت اداری مورد بررس��ی قرار گیرد. وی درباره احتمال 
حضور سران قوا در جلسات س��تاد گفت: قرار شده هر موضوعی که 
نیاز به تصمیم سران قوا دارد، سران قوا در جلسه حضور یابند یعنی هر 
سه یا نهایتا ۴ جلسه یک بار جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

با حضور سران قوا برگزار خواهد شد.

اخبار کوتاه 

اصولگرایی باید تئوریزه شود 
عماد افروغ/ استاد دانشگاه    

قبل از اینک��ه اصولگرایی اولویت ه��ای خود را ب��رای دهه پیش رو 
معلوم کند باید خود را تئوریزه کرده و با روشن کردن مبانی نظری، 
فلسفه سیاس��ی و مواضع فرهنگی، سیاس��ی و اقتصادی خود ذیل 
گفتمان انقالب اسالمی به یک اجماع برسد. همانطور که از گفتمان 
اصولگرایی بر می آید، اصول گرایان نباید به جریانی مقطعی و زودگذر 
و س��طحی وصل ش��وند و هر روز به دنبال گرفت��ن موضعی جدید و 
حسب مقتضیات و منافع روزمره باشند. اصولگرایان حداقل در برنامه 
 های پیش روی خود باید بدانند که توق��ع دم دمی مزاج بودن از آنها 
نمی رود و نباید به این شکل 
عم��ل کنن��د، بلک��ه از آنان 
توق��ع م��ی رود که پ��ا جای 
پای بزرگان دین گذاش��ته و 
از الگوی جام��ع و پر صالبت 
تاریخ��ی ش��یعیان، یعن��ی 
حض��رت امی��ر )ع(، چ��ه در 
قدرت و چه در غیر قدرت الگو 
گرفته و از ایشان تبعیت کنند.
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ایجاد فضای جدیدی از تعامل از اهداف جدی دولت جدید ایران است
حس��ن روحانی به پیام تبریک "مارتین ش��ولز"، رییس پارلمان اروپایی پاسخ گفت.رئیس 
جمهوردر این پیام  تاکید کرد: تالش در جهت پیشبرد روابط ایران و پارلمان و دیگر نهادهای 
اروپایی و رفع سوء تفاهمات از اهداف اولیه و جدی در سیاست خارجی دولت جدید ایران است.

 ماهواره "شریف ست"
 به فضا می رود

 پاسخ سرپرست علوم
 به خبر عزل دانشجو

رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به وضعیت نهایی 
طرح های کالن این دانشگاه به آخرین وضعیت ماهواره های این دانشگاه 
اشاره کرد و گفت: طراحی ماهواره دانشجویی "شریف ست" با وزنی کمتر 
از 50 کیلوگرم حاصل فعالیت های دقیق علمی و پژوهشی بیش از 100 
نفر اس��ت.وی با اش��اره به زمان پرتاپ این ماهواره تصریح کرد: عملیات 
س��اخت ماهواره شریف س��ت به اتمام رس��یده و هم اکنون این ماهواره 
در نوبت پرتاب است.رئیس دانشگاه صنعتی ش��ریف تأکید کرد: تعیین 
زمان پرتاب این ماهواره به عهده س��ازمان فضایی اس��ت و این س��ازمان 
درباره زمان پرتاب تصمیم گیری خواهد کرد.روستا آزاد با اشاره به دیگر 
ویژگی های پرتاب این ماهواره خاطرنش��ان کرد: شریف ست با ماهواره بر 
بومی "س��فیریک  ��  بی" ب��ه فضا پرتاب می ش��ود و مأموری��ت اصلی آن 

عکس برداری، تهیه تصویر رنگی و مخابره آن به زمین است.

جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، گفت: عزل رئیس دانشگاه آزاد باید بر 
اساس روال قانونی صورت بگیرد به این صورت که جلسه هیئت امنا تشکیل 
و در این مورد تصمیم گرفته  شود ولی تاکنون جلسه  هیئت امنای دانشگاه 
آزاد در این زمینه تشکیل نشده است.وی افزود: اینگونه نیست که با امضای 
یک صورت جلسه رئیس دانشگاه آزاد را بتوان عزل کرد و چنین موردی نیز 

اتفاق نیفتاده است که صورت جلسه ای امضا شود.
توفیقی گفت: این خبر را تکذیب می کنم که با امضای یک صورتجلسه رئیس 
دانشگاه آزاد عزل شده اس��ت زیرا چنین چیزی ممکن نیست و عزل رئیس 

دانشگاه آزاد از اختیارات هیئت امناست.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا برنامه ای برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد 
وجود دارد یا خیر، گفت: من در این مورد اطالعی ندارم و مس��ئولیتش نیز 

با من نیست.

صفحه فیس بوک پایگاه اطالع رس��انی دول��ت تدبیر و 
امید به وسیله بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت در این شبکه 

اجتماعی معرفی ش��د.
 اما صفحه فیس ب��وک دول��ت تدبیر و امی��د 18 عضو 
فعال دارد و علی چیت چیان با ارس��ال ش��کلک لبخند 
نوش��ته اخبار مربوط به وزرا و دول��ت را در این صفحه 
دنب��ال کنید. 18 وزی��ر کابینه روحان��ی در این صفحه 
مطالب خ��ود را منتش��ر می کنند و ج��واد ظریف وزیر 
امور خارج��ه در مطلبی که در این صفحه به اش��تراک 
گذاشته، نوشته اس��ت: »دیروز در مرور کامنت ها دیدم 
 یک تعدادی از دوستان نظرات خود را با نام و عکس بنده

 قرار می دهند. ممنون می شوم اگر نظراتتان را با نام خود 
منتش��ر کنید.

 بقی��ه دوس��تان ه��م توج��ه کنن��د ک��ه بن��ده فقط 
 مس��وول مطال��ب منتشرش��ده توس��ط ای��ن صفحه

 )facebook. com/jzarif( هس��تم. از توجه ش��ما 
سپاس��گزارم.  بیژن نامدارزنگن��ه در معرفی این صفحه 
نوشته است: »این صفحه مرجع رسمی برای دسترسی 
به برگه های رس��می وزیران دولت تدبیر و امید است.« 
 منظور زنگنه از برگه، برگ��ردان عبارت پیج و فن پیج به

 فارسی است. 

 بش��ار اس��د، رئیس جمهوری س��وریه در مصاحبه با شبکه 
)سی.بی.اس( آمریکا، اخبار منتش��ر شده مبنی بر استفاده 
نظام سوریه از سالح ش��یمیایی در تاریخ ۲1 اوت در غوطه 
دمش��ق را تکذیب کرده و گفت: هیچ مدرک موثقی وجود 
ندارد که من علیه مردم خود از سالح شیمیایی استفاده کرده 
باشم.  اسد در ادامه خاطرنش��ان کرد که نظام سوریه هیچ 
ارتباطی با حمله شیمیایی مشکوک در غوطه دمشق ندارد. 

 وی به خبرنگار شبکه سی.بی.اس آمریکا گفت: چیزی که 
بس��یار اهمیت دارد این اس��ت که هیچ دلیلی وجود ندارد 
نظام سوریه بخواهد از سالح های شیمیایی علیه مردم خود 
استفاده کند.  خبرنگار شبکه سی بی اس همچنین اعالم کرد 
که بشار اسد در مصاحبه خود این مساله را که نظام سوریه 
سالح شیمیایی در اختیار دارد یا خیر تکذیب یا تایید نکرده 
و تنها تاکید کرده اس��ت که اگر دمش��ق چنین سالح هایی 
داشته باش��د بدون ش��ک تحت کنترل کامل است.  اسد به 
ادعاها و تهدیدهای آمریکا برای حمله به سوریه اشاره کرده 
و گفت: آمریکا باید اگر س��ند و مدرکی در اختیار دارد ارائه 
دهد.  رئیس جمهوری سوریه در ادامه تاکید کرد: من لزوما 
نمی دانم که  آیا حمله نظامی به سوریه اتفاق خواهد افتاد یا 
خیر اما تاکید می کنم مردم سوریه به بهترین شکل ممکن 

برای رویارویی با این مساله آماده شده اند. 

بروچردی رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس در بیان 
واکنش ایران ب��ه حمله احتمالی به س��وریه گفت: مواضع 
ایران نسبت به مقاومت، حزب اهلل و بقیه گروه های مقاومت، 
همچنین س��وریه به عنوان محور پشتیبان مقاومت، برای 
تمام دنیا مشخص است، لذا ایران در برابر حمله غیرقانونی، 
غیرمنطقی و چالش آفرین به س��وریه دست بسته نخواهد 
ب��ود، از هم پیمانان خ��ود در منطقه حمای��ت می کنیم و 
بی تفاوت نیستیم، اما طراحی نحوه عکس العمل با نظامیان 
است.آمریکاییان در افغانستان و عراق حضور دارند، افکار 
عمومی منطقه نسبت به این حرکت آمریکا حساس است، 
اقدام مردم عراق در قبال س��ازمان تروریس��تی منافقین 
دولتی نب��ود با این ح��ال عظیم بود، آمریکا ممکن اس��ت 
از مردم منطقه جواب س��ختی دریافت کن��د، لذا کنگره و 
دولت آمریکا بای��د این موضوع را در نظ��ر بگیرند، لذا غیر 
قابل کنترل بوده و ممکن است به منافع آمریکا ضربه بزند. 
بحران س��وریه با بحران عراق و افغانس��تان کامال متفاوت 
است. بروجردی در پاسخ به پرسشی پیرامون بستن تنگه 
هرمز به روی ش��ناورها توس��ط ایران گفت: ما عالقمند به 
بسته شدن تنگه هرمز نیستیم، ولی در شرایط بحران تمام 
گزینه ها می تواند روی میز قرار داش��ته باش��د، در صورت 

اشتباه محاسبه توسط آمریکا ابعاد آن روشن نخواهد بود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای 
اسالمی از تهیه نامه ای خطاب به رئیس جمهور در راستای 
افزایش بودجه های فرهنگی خبر داد.  حس��ینعلی حاجی 
دلیگانی با اشاره به گزارش حجت االسالم قرائتی از وضعیت 
فرهنگی کشور در صحن علنی مجلس گفت: در این جلسه 
حجت االسالم قرائتی دلسوزانه از مشکالت کشور در وجوه 
فرهنگی،اعتقادی، دینی و مذهبی صحبت کردند.  نماینده 
مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
بر این اساس نمایندگان تصمیم گرفتند نامه ای را در تقدیر 
از زحمات حجت االسالم قرائتی و لزوم افزایش بودجه بخش 
های فرهنگی در الیحه بودجه 93 خطاب به رئیس جمهور 
تنظیم کنند.  عضو ش��ورای مرکزی فراکسیون اصولگریاان 
مجلس شورای اس��المی تصریح کرد بخش هایی از بودجه 
فرهنگی که طی سال های گذش��ته مورد کم توجهی قرار 
گرفته ان��د باید در الیح��ه بودجه 93 توجه وی��ژه ای به آن 
اعتبارات فرهنگی در راستای رشد فضائل اخالقی و تعمیق 
اعتقادات دینی مردم  شود.  حاجی با تاکید بر اینکه این نامه از 
طرف همه نمایندگان تهیه شده و به فراکسیون خاصی تعلق 
ندارد اظهار داشت: در این نامه که خطاب به رئیس جمهور 
نوشته شده، از دلس��وزی های حجت االسالم قرائتی تقدیر 
شده و خواستار افزایش بودجه های فرهنگی کشور شده ایم.

بین الملل مجلسدولت مجلس

راه اندازی صفحه فیس بوک 
کابینه

 برای هرگونه حمله
 نظامی آماده ایم

 آمریکا پاسخ سختی
 دریافت خواهد کرد

 نامه   فرهنگی
 برخی نمایندگان به روحانی
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هشدار چین به آمریکا درباره 
حمله به سوریه

فارس��ک در حالیکه آمریکا اعالم کرده ک��ه برای حمله به 
سوریه به دنبال کسب مجوز از شورای امنیت نیست، وزیر 
خارجه چین در گفت وگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود 
اعالم کرد که موضوع سوریه باید در سازمان ملل مطرح و 
بررس��ی ش��ود.  به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالیکه 
آمریکا اعالم کرده است که به دنبال تأییدیه شورای امنیت 
س��ازمان ملل برای اقدام نظامی در سوریه نیست، چین از 
واشنگتن خواس��ت که در خصوص موضوع سوریه باید به 
س��ازمان ملل رجوع کند.  »وانگ یی« وزیر خارجه چین 
اعالم کرد که کشورهای مرتبط باید قبل از هرگونه اقدامی 

سه بار فکر کنند و نهایت احتیاط را پیشه کنند. 

تغییر لحن آمریکا در مورد 
حمله به سوریه

به گفته یک منبع نظامی آمریکایی، وزارت دفاع این کشور 
)پنتاگ��ون( برنامه حمله به س��وریه را تغیی��ر داده و برای 
حمالت گس��ترده تر برنامه ریزی می کند. ابتدا حمله سه 
روزه به سوریه با موش��ک باران 50 هدف انجام می شود و 
پس از آن، اهدافی که در مرحله اول نابود نشده است، هدف 
قرار خواهد گرفت.روزنامه ل��س آنجلس تایمز به نقل از دو 
افسر آمریکایی که خواستند نامش��ان فاش نشود، نوشت: 
پنتاگون قصد دارد در این حمل��ه از بمب افکنهای نیروی 
هوایی و 5 کشتی نظامی مستقر در خاورمیانه استفاده کند.

حمله اوباما به سوریه بر سر 
ایران و اسرائیل است

روزنامه دیلی می��ل در مطلبی به نقل از کارشناس��انی که 
درباره گفته ه��ای واقعی اوباما تردید دارند می نویس��د در 
حالی که وی با هیج��ان به دنبال جل��ِب حمایت از حمله 
آمریکا به س��وریه به بهانه استفاده از سالح هسته ای است، 
اما انگیزه واقعی از ورود در این جن��گ داخلی، ممانعت از 

رسیدن هرگونه آسیبی به رژیم صهیونیستی است.
به نوش��ته روزنامه انگلیس��ی: "مراودات آمریکا با اسرائیل 
از زمان ایجاد ادامه داشته اس��ت و رئیس جمهور اوباما در 
دوران عهده  داری خود، ارتباط��ات نزدیک را تصریح کرده 
است."در ادامه آمده است، کاخ سفید از ابتدا بحران سوریه 

را با مساله ایران مرتبط دانسته است.

اخبار بین الملل

تهران از بدو برگزیده ش��دنش به پایتختی شهرداران بسیاری به 
خود دیده است .شهرداری این کالن ش��هر با مشکالت پیچیده 
اش در مقام اجرایی چیزی کم از ریاست جمهوری ندارد. در این 

میان برخی چهره ها از بقیه برجسته تر بودندکه در زیر می آید.

موسی مهام، بانی پارک های شهر
در سال های میانی دهه بیست و با آرامش نسبی پایتخت، موسی 
مهام عهده دار سمت شهرداری می شود. مهام به گلکاری و ساختن 
میدان ها و آب نماها عالقه خاصی داش��ت و بس��یاری از نماهای 
شهری امروز یادگار دوران اوس��ت.بولوار آب کرج یا همان بولوار 
کش��اورز فعلی، پارک الله، میدان ولی عصر و... در همان سال ها 
ساخته ش��ده اند. مهام هم در سال ۴1 به بازپرس��ی فراخوانده و 

وثیقه بی سابقه 610 میلیون ریالی برای او صادر شد.

مهدی مشایخی، مرد چاه های ناتمام
با شروع حکومت محمدرضا پهلوی، شهردار های دیگری پی درپی 
به این سمت منصوب شدند. بحث بر سر چگونگی لوله کشی آب 
شهر تهران در این دوران محوریت دارد و در نهایت در زمان او این 
موضوع تصمیم گیری و به نتیجه می  رسد.هرچند که مشایخی در 
اجرای این تصمیم ناتوان می ماند و شهر پر از چاه هایی می شود که 
به آب نرسیده اند. در نهایت، مشایخی به اتهام اختالس به دادگاه 

فراخوانده و محکوم می شود.

احمد نفیسی، شهردار جنجالی
یکی از جنجالی ترین ش��هردارهای پایتخت احمد نفیسی است 
که از خرداد ۴1 به م��دت 19 ماه عهده دار ای��ن مقام بود. پارک 
ساعی در دوران مسئولیت او احداث ش��د. البته نفیسی تألیف و 
ترجمه هایی را نیز در پرونده کاری خود داشت.در زمان شهردار 
بودنش به پنج نفر از پادشاهان و رؤسای جمهور کشورهای بزرگ 
جهان کلید طالیی ش��هر تهران را اهدا کرد. هم چنین نظارت در 

انتخابات مجلس شورای ملی از فعالیت های دیگر او بود.

غالمحسین کرباسچی، تغییرگر چهره شهر
غالمحسین کرباس��چی به عنوان نهمین شهردار تهران برگزیده 
شد، بعد از انقالب اس��المی روزهای آش��وب دهه شصت چهره  
ش��هر را زش��ت و جنگ زده کرده بود. س��ال 68 بود که عبداهلل 
نوری تصمیم گرفت اس��تاندار موفق اصفهان را به تهران بخواند. 
کرباس��چی به تهران آمد و کار خود را ش��روع کرد.تغییر چهره 
شهر کار سختی بود که در طول سال ها میسر می شد. کرباسچی 
توانس��ت ش��بکه بزرگراه های تهران را رونق بده��د و در ایجاد 
پارک های کوچک و بوس��تان های محلی بکوش��د. جرقه ایجاد 
فرهنگسراها در دوران مس��ئولیت او زده ش��د و به مرحله عمل 

رسید.

محمود احمدی نژاد، پله پله تا ریاست جمهوری

احمدی نژاد شهردار خوش اقبالی بود که توانست در مدت دو سال 
تکیه بر ریاست شهرداری، به ریاست جمهوری ایران برسد. او که 
تا قبل از آن هیچ وقت ش��هردار نبود، در سال 8۲ توانست با رأی 

شورای شهر تهران به این مقام برسد.
ت��ا پی��ش از آن، احمدی نژاد فرمان��داری خوی و ماکو، مش��اور 
اس��تانداری کردس��تان و نیز اس��تانداری اردبیل را تجربه کرده 
بود. او با تکیه بر فعالیت هایش در ش��هرداری توانست کاندیدای 
ریاست جمهوری شود و در نهایت در سوم تیرماه 8۴ به ریاست 

جمهوری کشور برسد.

محمدباقر قالیباف، از اتوبان صدر تا دریاچه چیتگر
از شهریور 8۴ دکتر محمد باقر قالیباف به سمت شهرداری تهران 
انتخاب شد. وی پیش از آن در مسند هایی چون فرماندهی نیروی 

انتظامی توانست اقدامات مهم و تاثیرگذاری انجام دهد.
با انتخ��اب وی به عنوان ش��هردار، بار دیگر ش��هرداری در مقام 
یک نهاد فعال آغاز به کار کرد. وی در دوران یک ساله فعالیتش 
توانست به فعالیت های عمرانی گوناگونی بپردازد که مهمترین 
اقدام وی به پایان رساندن تونل رسالت بود که باالخره پس از 9 

سال در زمان او به بهره برداری رسید.
وی بعد از انتخابات ریاس��ت جمه��وری باردیگر خ��ود را برای 
ش��هرداری تهران کاندید کرد که در رقابت تنگاتنگ با محس��ن 

هاشمی بار دیگر شهردار تهران شد.
وی در دو س��ال اخیر با افتتاح مناطقی چون پ��ارک پرندگان و 
دریاچه چیتگر و همچنین تالش برای اتمام دو طبقه کردن اتوبان 

صدر از خود چهره موفقی را به نمایش گذاشت.

شهرداران بعد از انقالب
بعد از انقالب ابتدا محمد توسلی از به مدت۲۴ ماه شهردار بود پس 
از وی سید رضا زواره ای کمتر از 1 ماه وکمال ادین نیک روش با 7 
ماه پس از آنها به ترتیب غالمحسین دلجو 13 ماه ،محمد کاظم 
سیفیان با 9 ماه وحسین بنکدار با۴ ماه ش��هردار تهران بودند تا 
 نوبت به محمد نبی حبیبی رس��ید که وی ۴۴ ماه شهردار تهران

 بود.
 سید مرتضی طباطبایی پس از او 16 ماه شهردار تهران بود تا این 
که نوبت به غالمحسین کرباسچی رسید که با 108 ماه رکوردار 
بیشترین مدت شهرداری در بعد از انقالب بود پس از وی مرتضی 
الویری3۲ ماه و محمد حس��ن ملک مدنی 10 ماه شهردار بودند 
تا این که محمد حس��ین مقیمی ۴ ماه سرپرست بود و پس از او 
محمود احمدی نژاد حدود دوس��ال به شهرداری آمد و سپس به 
پاستور رفت پیش از قالیباف علی سعید لو سه ماه سرپرست بود 
تا این که قالیباف به عنوان آخرین ش��هردار تهران انتخاب شد تا 
بتواند رکورد کرباسچی به عنوان پر سابقه ترین شهردار تهران  بعد 
از انقالب  را بزند.البته در صورت پابرجا ماندن وی در این سمت تا 
پایان ۴ سال او پر سابقه ترین شهردار تهران از بدو برگزیده شدن 

تهران به پایتختی خواهد بود.

تنها کسی که برای سومین بار شهردار تهران شد 

 قالیباف رکورد کرباسچی را می زند



یادداشت

تکمیل ایستگاه مترو شریعتی
علیرضا قاری قرآن با اش��اره به پایان عملیات اجرایی س��ازه هسته 
مرکزی ایستگاه مترو خیابان چهارباغ باال در مهرماه گفت : عملیات 
اجرایی سازه هسته مرکزی در اوایل خردادماه سال ۹۲ آغاز شده و 

تاکنون ۵۸صد پیشرفت فیزیكي داشته است.

افراد دو شناسنامه ای مجرم هستند
معاون اس��ناد هویتی اداره کل ثبت احوال اس��تان اصفهان با تاکید 
بر اینكه اف��راد دارای دو شناس��نامه از نظر قانونی مجرم هس��تند، 
افزود: ای��ن افراد حتم��ا باید ب��ا مراجعه ب��ه اداره ثبت اح��وال، بر 
اساس قانون، یكی از شناس��نامه های خود را تحویل دهند، در غیر 
 اینصورت پس از احراز جرم، س��وء س��ابقه در پرونده ی آنها به ثبت 

خواهد رسید.

20 درصد پسماند شهر شیرآبه است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: 
روزانه در اصفهان به طور متوس��ط ۹۰۰ تن زباله تولید می شود که 

حدود ۲۰ درصد آن به صورت شیرآبه است.
تیمور باجول گفت: تولید ش��یرآبه در فصول مختلف متفاوت است 
به طوری که در فصل تابس��تان به دلیل اس��تفاده از میوه هاي آب 
 دار همچون خربزه، هندوانه و غیره تولید ش��یرآبه افزایش مي یابد. 
وي با اش��اره به اینكه تولید شیرآبه پس��ماند به نوع رفتار و مصرف 

شهروندان بستگی دارد.

اخبار کوتاه

  باید هزینه تخلف 
در شهر گران شود

رضا امینی/ رئیس شورای شهر اصفهان  
قرارمان در ش��ورای چهارم اصفهان این اس��ت که ش��ورایی جلو رویم و 
نظر دوس��تان را بگیریم و از همه ظرفیت ها در مدیریت شهری استفاده 
می کنیم.  اولین و ضروری ترین وظیفه ش��ورا انتخاب ش��هردار است. در 
فرآیند انتخاب شهردار اصفهان با توجه به مولفه های این شهر حساسیت 
و انتظار باالست و وظیفه سنگینی برای دقت در فرآیند انتخاب شهردار بر 
دوش اعضای شورای شهر است.اصفهان یكی از قدیمی ترین و زیباترین 
شهرهای دنیاست که از این لحاظ وظیفه سنگینی برای انتخاب شهردار بر 

دوش اعضای شورای شهر است. 
ذکاوت و هوش��یاری مردم این 
وظیفه را بر دوش اعضای  شورا 
گذاشته که در انتخاب شهردار و 
برنامه ریزی شهری نهایت دقت 
را داشته باشند.مرتضی سقائیان 
 نژاد به عنوان شهردار اصفهان در 
دوره های دوم و س��وم خدمات 

ارزنده ارایه کرده است.

چهره روز
راه اندازی نخستین کتابخانه روستایی سمیرم

رئیس کتابخانه عمومی شهرستان سمیرم گفت: نخستین کتابخانه روستایی در روستای خینه 
سمیرم به صورت مشارکتی راه اندازی می شود.صفرعلی بهادری اظهار داشت: شهرستان سمیرم با 

داشتن 1۲۰ روستا از داشتن کتابخانه عمومی در همه روستاها محروم است.
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تحصیل 6میلیون نوآموز در سال تحصیلی جدید 

21 دی ماه به عنوان روز ملی “اهداکنندگان خون نادر” معرفی شد

مع��اون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آم��وزش و پرورش 
از تحصیل بال��غ بر ۵.7 میلی��ون نوآم��وز و دانش آموز 
پیش دبس��تانی و دبستانی در س��ال تحصیلی ۹۲-۹3 

خبرداد. ، فاطمه قرب��ان در گردهمایی معاونان آموزش 
ابتدایی کش��ور در اردوگاه ش��هید باهنر تهران با اشاره 
به این مطلب که دوره ابتدای��ی، مهم ترین دوره تعلیم 
و تربیت در کش��ور محس��وب می ش��ود، گفت: ارتقای 
جای��گاه تعلیم و تربیت مس��تلزم هم��كاری و همدلی 
صف و ستاد است. وی بررس��ی نهایی وضعیت آموزش 
ابتدایی در استان های کشور را به عنوان هدف برگزاری 
این گردهمایی عنوان و با اشاره به حرکت برنامه محور 
معاونت ابتدایی اظهار کرد: برنامه سال تحصیلی جدید 
دوره ابتدایی در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور 
مشخص و بسته ش��ده اس��ت. معاون آموزش ابتدایی 

وزارت آموزش وپرورش، توس��عه کمی انسداد مبادی 
بیسوادی را اولین برنامه راهبردی این معاونت خواند و 
افزود: بازمانده حتی یک کودک الزم التعلیم از تحصیل، 
زیبنده نظام مقدس جمهوری اس��المی نیس��ت و این 
مهم از تاکیدات مق��ام معظم رهب��ری ) مدظله العالی 
( مبنی بر صف��ر رس��اندن بیس��وادی در برنامه پنجم 
توسعه نیز می باشد. وی با اش��اره به اجرای نظام دوری 
در دبستان های کشور گفت: در این نظام معلم پایه اول 
تا سوم ابتدایی دانش آموز یک ش��خص است و با اتمام 
کالس اول و رفتن به کالس دوم معلم دانش آموز تغییر 

نمی کند.

رییس سازمان انتقال خون ایران ۲1 دی ماه را روز ملی 
»اهداکنندگان خون نادر« معرفی کرد و گفت: این روز 
به مناس��بت شناس��ایی و تامین خون کودکی با گروه 
خونی بمبئی در س��ال ۹۰ تحت این عنوان نامگذاری 

شده است.

دکتر غالمرضا توگه در مراسم معرفی روز ملی خون های 
نادر که در س��ازمان انتقال خ��ون برگزار ش��د، با بیان 
اینكه سازمان انتقال خون امس��ال وارد چهلمین سال 
فعالیتش شده اس��ت، عنوان کرد: در طول این سال ها 
توانس��ته ایم با اتكا به فرهنگ ایرانی اسالمی، سازمان 

 را از نظر ش��اخص ها و معیارهای انتقال خون در جهان
 ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: ایران طبق آمارهای س��ازمان بهداش��ت 
جهانی مق��ام اول را در ش��اخص های انتق��ال خون در 

منطقه »امرو« کسب کرده است.
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آگهی تجدید مزایده شماره 92/21/8 
نوبت دوم

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 

موضوع مزایده : واگ�ذاری يک باب غرفه ب�ه صورت اجاره 
بدون اخذ سر قفلی صرفا به منظور بهره برداری بصورت اغذيه 

فروشی 
مبلغ سپرده : مبلغ سپرده مزايده بابت غرفه اغذيه فروشی 

9000000 ريال در قالب ضمانت نامه بانكی  يا فيش واريزی 
قیمت پایه مال االجاره ماهیانه : قيمت  پايه مال االجاره بابت 

غرفه اغذيه فروشی ماهيانه 7500000 ريال می باشد 
مهلت دریافت اسناد: از تاريخ درج آگهی به مدت 7 روز 

محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات : دبير خانه اداره كل 
حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان - بلوار ميرزا كوچک 

خان جنگلی 
 مهلت تس�لیم پیش�نهادات : تا پايان وق�ت اداری 92/6/31 

می باشد 
تاریخ بازگشائی پاکات : ساعت 13:30 مورخ دوشنبه 92/7/1 

برای كسب اطالعات بيشتر رجوع كنيد به سايت
  iets.mporg.ir 6173 م الف 
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آگهی فراخوان مناقصه عمومینوبت دوم

 م الف 6123روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

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

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

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

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

فرمايند.                                                                                                                                                                        كد فراخوان :1337242

 م الف 6173

پرداخت بدهی یک ه��زار و ۸3۰ میلیارد تومانی 
بده��ی دولت ب��ه بازنشس��تگان داد و فریاد های 
بازنشستگان را درآورده اس��ت، البته هفت ساله 
شدن این بدهی به معنای این است که مسئوالن 
دولت��ی گوش ش��نوایی برای خواس��ته های این 

افراد ندارند.
از اصفهان، از سال 13۸6 با اجرای قانون مدیریت 
خدمات کشوری، بازنشس��تگان حدود یک هزار 
و ۸3۰ میلیارد تومان از دولت طلبكار هس��تند، 
امروز هشت سال از بدهی دولت به بازنشستگان 
می گذرد، اما تنها یک سوم از این بدهی به صورت 
قطره چكانی پرداخت ش��ده و این موضوع سبب 
گالیه ها و شكایت های بازنشستگان شده، تداوم 
یافتن بی توجهی های دولت و مسئوالن باال دستی 
به بازنشستگان توجیه پذیر نیس��ت و امیدواریم 
دولت یازدهم ب��ا توجه و نگاه ویژه به مش��كالت 
قشر بازنشسته درصدد پرداخت کامل این بدهی 

به این افراد باشد.

 تنها 30 درصد از مطالبات بازنشستگان 
پرداخت شده است

مدیرعام��ل کان��ون بازنشس��تگان فرهنگ��ی 
و وظیفه بگی��ران اس��تان اصفهان با بی��ان اینكه 
هشت س��ال از عمر بدهی دولت به بازنشستگان 
گذشته، گفت: اما طی این سال ها تنها 3۰ درصد 
از مطالب��ات یک ه��زار و ۸3۰ میلی��ارد تومانی 
بازنشستگان پرداخت شده است.مجید روستایی 
امروز با اشاره به اینكه طی سال های گذشته دولت 
هیچ توجهی به بازنشستگان نداشته است، اضافه 
کرد: عدم پرداخت مطالبات بازنشس��تگان، عدم 
افزایش حقوق این افراد براساس نرخ تورم و عدم 
رسیدگی به مش��كالت درمانی قش��ر بازنشسته 
ادعای بی توجهی های دول��ت را به این افراد ثابت 
می کند.وی به میزان بدهی دولت به بازنشستگان 
اشاره کرد و ادامه داد: دولت از سال 13۸6 تاکنون 
یک هزار و ۸3۰ میلیارد تومان به بازنشس��تگان 

بدهكار است.

 روش ه�ای دول�ت ب�رای پرداخ�ت
 بدهی بازنشستگان نا درست است

مدیرعام��ل کان��ون بازنشس��تگان فرهنگ��ی و 
وظیفه بگیران اس��تان اصفهان با بی��ان اینكه اما 
این مطالبات هنوز پرداخت نش��ده و همچنان بر 
سر جای خود باقی مانده، چرا که روش های دولت 
در راس��تای پرداخت بدهی خود به بازنشستگان 
نا درست است، تصریح کرد: البته طی این سال ها 
بخش محدودی از این بدهی پرداخت شده است 
و نحوه پرداخ��ت بدهی بازنشس��تگان به اصالح 

قانون نیاز دارد.
این مس��ئول با تاکید بر اینكه مقرر شده که این 
بده��ی در قالب فروش س��هام به بازنشس��تگان 
پرداخت ش��ود، اما در ح��ال حاضر س��هام قابل 
عرضه ای برای پرداخت بدهی بازنشستگان وجود 
ندارد، افزود: مجلس ش��ورای اسالمی ماده ای را 
در طرح قانون خدمات مدیریت کش��وری مبنی 
بر پرداخت حقوق ناشی از اجرای قانون خدمات 

مدیریت کشوری با فروش س��هام تصویب کرده 
است.روستایی تاکید کرد: البته مجلس با تصویب 
این ماده قانونی دست دولت را برای عدم پرداخت 
مطالب��ات بازنشس��تگان باز گذاش��ته و س��هام 
کارخانه هایی که س��ود قابل توجهی ندارد برای 

پرداخت این مطالبات در نظر گرفته شده است.

   م�اده 136 قان�ون خدم�ات مدیریت 
کشوری باید اصالح شود

وی اضاف��ه ک��رد: بازنشس��تگان ب��رای دریافت 
مطالبات خود خواس��تار اصالح قانون هستند و 
ماده 136 قانون خدمات مدیریت کش��وری باید 

اصالح شود.
مدیرعام��ل کان��ون بازنشس��تگان فرهنگ��ی 
و وظیفه بگی��ران اس��تان اصفهان با بی��ان اینكه 
مطالبات بازنشستگان فرهنگی هنوز روی زمین 
مانده، یادآور ش��د: اخب��ار اعالم ش��ده مبنی بر 
پرداخت این مطالبات همانند وعده های تو خالی 

می ماند.
این مسئول با اش��اره به اینكه اجرای کامل قانون 
از مهم ترین مطالبات و خواس��ته های فرهنگیان 
بازنشس��ته اس��ت، اظهار ک��رد: بی توجهی های 
مسئوالن مطالبات و خواس��ته های بازنشستگان 
روز ب��ه روز درص��د آس��یب پذیری این اف��راد را 
افزایش می دهد و بازنشستگان با حدس، گمان و 
وعده های تو خالی و تحقق نشدنی قادر به زندگی 

نیستند.

   بی توجهی ه�ای دول�ت به مش�کالت 
بازنشستگان دامن می زند

 بازنشستگان در زمان پیری و کهنسالی خود هر 
روز با بیماری ها و هزینه های باالی زندگی مواجه 
هس��تند و البته افزایش نرخ تورم نیز مشكالت و 
هزینه های این افراد را دو چن��دان کرده، در کنار 
تم��ام این م��وارد بی مهری ه��ا و بی توجهی های 
دولت نیز به مشكالت بازنشستگان دامن می زند و 
مسئوالن دولت نباید بیش از این با بی توجهی های 

خود نمک بر زخم های بازنشستگان بپاشند.

 مطالب�ات 1830 میلی�ارد تومان�ی 
بازنشستگان به صورت صدقه گونه پرداخت 

می شود
معاون پیگیری امور معیشتی کانون بازنشستگان 
فرهنگی اس��تان اصفه��ان ادام��ه داد: مطالبات 
بازنشس��تگان پس از گذشت س��ال ها انتظار به 

صورت صدقه گونه پرداخت می شود.
رضا باغبانی با بیان اینك��ه بی توجهی های دولت 
و مس��ئوالن باال دس��تی بازنشس��تگان و به ویژه 
فرهنگی��ان بازنشس��ته را در تنگنا های س��خت 
معیش��تی قرار داده، ابراز داشت: مطالبات هشت 
ساله بازنشستگان ناشی از اجرای قانون مدیریت 

خدمات کشوری است.
وی با تاکید ب��ر اینكه فرهنگیان بازنشس��ته در 
مقابل بدقولی ها و بی توجهی های دولت و سازمان 
بازنشستگی کشوری فرهنگی وار رفتار می کنند، 
عنوان کرد: دولت نبای��د به گونه ای رفتار کند که 
فرهنگیان بازنشسته ناچار به رفتاری غیرفرهنگی 

شوند.

مطالب�ات  اقس�اطی    پرداخ�ت 
بازنشستگان عادالنه نیست

معاون پیگیری امور معیشتی کانون بازنشستگان 
فرهنگی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینكه هیچ 
انصاف، عقل و مروتی حكم نمی کند که مطالبات 
فرهنگیان بازنشسته به صورت اقساطی از سوی 
دولت پرداخت شود، افزود: قشر فرهنگی موجود 
در سطح جامعه یكی از اقشار آسیب پذیر هستند 
و حقوق فرهنگیان بازنشسته براساس نرخ تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران نیست.
وی با اش��اره به اینكه ش��یوه پرداختی دولت در 
راس��تای پرداخت مطالبات پنج  ساله فرهنگیان 
بازنشسته مورد قبول این افراد نیست و تبعیض در 
پرداخت های دولت سبب افزایش نارضایتی های 
فرهنگیان بازنشسته شده، گفت: بی توجهی های 
دولت و مسئوالن باال دستی فرهنگیان بازنشسته 
 را در تنگنا ه��ای س��خت معیش��تی ق��رار داده 

است.

   مجلس�ی ها درص�دد اص�الح قان�ون 
نحوه پرداخت مطالبات بازنشستگان باشند

دولت و مجلس باید با اصالح ماده قانونی پرداخت 
مطالبات بازنشس��تگان در راس��تای رس��یدگی 
به وضعیت این افراد تالش کنند، چرا که ش��یوه 
فعلی س��بب نا رضایتی ها و شكایت های این افراد 
شده و اصالح قانون نحوه پرداخت بدهی دولت به 
بازنشستگان از مهم ترین خواسته های این افراد 
است و مجلسی ها باید با بررسی و انجام مطالعات 
موردنظر نس��بت به رس��یدگی به ای��ن وضعیت 

اقدام کنند.

 مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و  وظیفه  بگیران استان اصفهان:

مطالبات بازنشستگان نیازمند توجه دولت است 



چهره روزیادداشت

 زنگنه و طیب نیا به کمیسیون
 بودجه می روند

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: وزرای نفت و اقتصاد میهمانان 
ویژه کمیسیون بودجه در اولین هفته کاری بعد از تعطیالت تابستانی 
مجلس خواهند ب��ود و در این جلس��ه گزارش درآمده��ای این دو 

وزارتخانه به کمیسیون ارائه می شود.

 کارنامه قابل قبول شرکت گاز 
اصفهان در ممیزی ایمنی

عملکرد شرکت گاز اس��تان اصفهان، در ممیزی ایمنی، بهداشت و 
محیط زیس��ت )HSE( در س��الجاری رضایت بخش بود و توانست 

مطابق با استاندارهای تعیین شده کارنامه قابل قبولی ارائه دهد.

صادرات ممنوع و تعرفه حذف شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات جلسه دیروز 
س��تاد تنظیم بازار به منظور تنظیم بازار تخم مرغ، گفت: بر اساس 
مصوبه امروز س��تاد تنظیم بازار که به تایید وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت رسید، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 4250 تومان تعیین شد، 
ضمن اینکه صادرات تخم مرغ ممنوع و تعرفه واردات آن حذف شد.

انتقال اطالعات از طریق خطوط 
لوله گاز توسط محققان ایرانی 

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از انجام 
طرح »انتق��ال اطالعات از طری��ق لوله گاز« از س��وی محققان این 
دانشگاه خبر داد. دکتر مهدی احسانیان گفت: طرح های پژوهشی 
بسیاری در دانش��گاه خواجه نصیر انجام می شود که این طرح ها در 
زمینه های مختلف علمی و در دانش��کده های این دانشگاه در حال 
انجام اس��ت. وی افزود: طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیر به  طور معمول بر اس��اس نیاز صنعتی کش��ور انجام می شود. 
احسانیان تصریح کرد: یکی از طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر، طرح انتقال اطالعات و دیتاه��ا از طریق لوله های گاز 

است. 

 آمادگی کامل بازار پوشاک
 برای فصل مدارس 

مشاور رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک از عدم 
سیاست گذاری لباس فرم در کشور خبر داد. مهدی محمودی اظهار 
کرد: در کشور سیاست گذاری واحدی برای لباس فرم وجود ندارد اما 
خوشبختانه مدارس با همکاری مناطق آموزش و پرورش لباس فرم 

واحدی برای رده های سنی متفاوت طراحی کرده اند. 
وی ادام��ه داد: لباس فرم مدارس قیمت ارزان تری نس��بت به دیگر 
لباس ها دارد و این نشات گرفته از مدل دوخت و سادگی کار است. 
او تاکید کرد: طراحی صورت گرفته در این حوزه بسیار خوب بوده و 
تولید کنندگان خوشنام و بزرگ صنعت پوشاک در تولید لباس فرم 

وارد شده اند. 

 افزایش مبلغ وام مسکن منوط
 به تصمیم وزیر راه و شهرسازی 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به افزایش بی رویه قیمت ها 
و بی ارزش ش��دن وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن، در کارگروه 
مسکن مصوب شد مبلغ این وام افزایش یابد و نهایی شدن آن منوط 

به تصمیم وزیر راه و شهرسازی است.
 ابوالفضل صومعلو اظهار کرد: قبال وام های 20 میلیون تومانی خرید 
مسکن بیش از 70 درصد قیمت یک واحد آپارتمان را تامین می کرد 
اما اکنون به دلیل افزایش بی روی��ه قیمت ها این وام ارزش خود را از 

دست داده  است. 

 کاهش 50 درصد
 برداشت محصول در استان

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال زراعی 
جاری تنها 20 درصد آب به حوزه کشاورزی اصفهان تخصیص یافت 
ولی با این وجود به علت پتانسیل باالی اصفهان، توانستیم 50 درصد 

محصول برداشت کنیم. 
علیرضا نصر اصفهانی اظهارکرد: طی یکسال گذشته با کمبود شدیی 
آب در حوزه کش��اورزی مواجه بودیم و به همین دلیل به کشاورزان 
خسارت زیادی وارد شد.وی افزود: برای جبران کم آبی در این حوزه 
50 درصد طرح های افتتاح ش��ده این سازمان در راستای تامین آب 
بوده ضمن اینکه بیش��ترین توان خود را در حوزه توس��عه دامداری 

گذاشته ایم که به آب کمتری احتیاج دارد.

اخبار کوتاه

4
زغال سنگ خام ۲۰ درصد گران شد

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعالم اینکه براي حمایت از تولید زغال سنگ و فعاالن بخش خصوصي در این 
معادن، با اصالح قیمت این ماده معدني موافقت و قیمت جدید ابالغ شد، گفت: 20 درصد به قیمت قبلي 

زغال سنگ براي تحویل به کارخانه هاي کک سازي افزوده می شود.
  افزایش قیمت آب و برق فعال 

در دستور کار نیست
حمید چیت چیا /  وزیر نیرو

 افزایش قیمت بستگی به تصمیمات دولت و مجلس دارد؛ فعال این موضوع 
در دستور کار ما نیست، اما در بلند مدت به آن نیاز داریم. تاکید بر لزوم باید  
توجه بیشتر به مصرف آب در حوزه کشاورزی و تعیین نوع محصوالت کرد.

مناطق مختلف متناسب با شرایط آب منطقه باید محصوالتی انتخاب شوند 
که مصرف کم آب نیاز داشته باشند و راندمان باال رود، هم چنین تغییر نوع 
آبیاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در اکثر کشور ما برای 
کشاورزی از روش غرق آبی استفاده می شود و بهتر از آبیاری تحت فشار یا 
کشت گلخانه ای جایگزین آن 
شود.در بودجه در حذف منابع 
آب بخش��ی از اعتبارات منابع 
آب به کشاورزی اختصاص پیدا 
کرده ک��ه به ص��ورت وام برای 
تغییر روش آبی��اری و غیره در 
اختیار کشاورزان قرار می گیرد، 
اما میزان آن اعتبار با هدف ما 

فاصله دارد.
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 پاالیشگاه اصفهان
 به بورس بازگشت

قوانین گمرکی به نفع 
واردات خودرو است 

 در معامالت دیروز بورس تهران نماد معامالتی پاالیشگاه نفت اصفهان 
پس از دو ماه توقف بازگشایی شد.

در معام��الت دیروز ب��ورس ته��ران نم��اد معامالتی ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان پ��س از برگ��زاری مجمع عموم��ی عادی س��الیانه مبنی 
ب��ر تقس��یم س��ود نق��دی و ارائ��ه اطالع��ات ش��فاف س��ازی، ب��دون 
 محدودی��ت نوس��ان قیمت ب��ا اس��تفاده از مکانیزم حراج ت��ک قیمتی

 باز شد.
به ای��ن ترتیب نماد “ش��پنا” ک��ه از روز 15 تیر م��اه به دلی��ل ابهاماتی 
که در صورته��ای مالی وجود داش��ت متوقف ش��ده ب��ود، در معامالت 
دیروز بع��د از پاالیش��گاه های بندرعب��اس، ته��ران، تبری��ز و الوان باز 
 ش��د.این ش��رکت در روز 15 تیر م��اه با قیم��ت 3011 توم��ان متوقف 

شده بود.

مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: میزان تعرفه و قوانین گمرکی به گونه ای 
اس��ت که صرفه اقتصادی واردات خودرو بیش تر از تولید آن در داخل کشور 
است. داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: هم اکنون میزان تعرفه گمرکی واردات 
خودروی آماده )CBU( معادل 40 درصد و تعرفه گمرکی واردات قطعات تولید 

خودرو )CKD( معادل 26 درصد است. 
وی با بیان این که میزان تعرفه براس��اس نرخ ارز مبادالتی 2500 تومانی اخذ 
می شود، خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به نرخ ارز  آزاد حدودا 3300 تومانی، 
میزان تعرفه واقعی واردات خودروی آماده 30 درصد و واردات قطعات تولید 
خودرو 20 درصد است. میرخانی رشتی ادامه داد: تعرفه واردات خودروی آماده 
تنها حدود 10 درصد بیشتر از تعرفه واردات قطعات تولید خودرو است بنابراین 
با توجه به هزینه های بسته بندی، حمل و مونتاژ قطعات در داخل کشور، واردات 

خودروی آماده به صرفه تر از تولید خودرو در داخل کشور است. 

ایران ب��ا ش��رکت های س��اینوپک چی��ن و یک ش��رکت 
سرش��ناس کره جنوبی ب��ه منظ��ور اجرای ط��رح حدود 
1.5 میلی��ارد دالری ط��رح توس��عه فرآین��د و بهین��ه 
س��ازی پاالیش��گاه نفت اصفهان ب��رای افزای��ش ظرفیت 
 تویلد بنزی��ن و گازوئیل ی��ورو 4 و 5 اروپا ب��ه توافق نهایی

 رسید.
ای��ران و چی��ن از ح��دود س��ه س��ال گذش��ته تاکن��ون 
مذاک��رات متع��ددی ب��ه منظ��ور تامی��ن مناب��ع مالی از 
 محل فاینان��س و س��اخت دو طرح عظیم پاالیش��گاهی را

 آغاز کردند.
 از این رو قرار بود که طرح توس��عه و بهینه س��ازی دو طرح 
بهینه س��ازی و توس��عه پاالیش��گاه های نف��ت اصفهان و 
 آبادان با فاینان��س 2.6 میلی��ارد دالری چینی ها عملیاتی

 شود.
فرهاد احمدی مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان 
نفت ایران هم فروردین ماه س��الجاری در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین وضعیت طرح تثبیت پاالیش��گاه نفت آبادان 
گفته بود: بار مالی قرارداد 2 طرح توس��عه و بهینه س��ازی 
پاالیش��گاه های آبادان و اصفهان ب��ه ارزش تقریبی حدود 
2.6 میلیارد دالر با فاینانس 85 درص��دی چینی ها تامین 

خواهد شد.

رئیس کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به جلسات کمیس��یون با وزیر جهاد کشاورزی از 
پیش��نهاد این وزارتخانه به دولت برای خرید تضمینی 
گندم با قیمت باالی 1000 تومان در هر کیلو در الیحه 

بودجه 93 خبر داد.
عباس رجایی با اش��اره به دیدار های اعضای کمیسیون 
کشاورزی با حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در فصل  
زراعی جدید وزارت کشاورزی در تالش برای تامین بذر، 

نهاده ها و ماشین آالت است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
نمایندگان همچنین خواس��تار تامین کس��ری بودجه 

1000 میلیارد تومانی صندوق بیمه کشاورزی شدند.
وی ادامه داد: وزیر کش��اورزی قول داد نهاده های دامی 
و کنجاله برای کش��اورزان و دامداران در سال پیش رو 

تامین شود.
رجایی تصریح کرد: وزرات کش��اورزی پیشنهاد قیمت 
ب��االی 1000 تومان را ب��رای خرید تضمین��ی هر کیلو 
گندم به هیئ��ت دولت ارائ��ه داده اس��ت.قیمت خرید 
تضمینی گندم در س��ال گذش��ته کیلویی 720 تومان 
 بود که اعتراض��ات نماین��دگان و کش��اورزان را در پی

 داشت.

چین، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و هند در پنج 
ماهه اول سالجاري عمده ترین خریداران کاالهاي صادراتي 

ایران بوده اند.
چی��ن، ع��راق، ام��ارات متح��ده عرب��ي، افغانس��تان و 
هن��د در پنج ماه��ه نخس��ت س��ال 1392 پن��ج کش��ور 
کش��ورمان صادرات��ي  کااله��اي  خری��دار   عم��ده 

 بوده اند.
گمرک اع��الم ک��رد: در ای��ن مدت چی��ن با 2میلی��ارد و 
540میلیون دالر اولین خریدار کاالهاي صادراتي کشورمان 

بوده است.
 پس از چین به ترتیب عراق با 2میلیارد و 365میلیون دالر، 
امارات متحده عربي با ی��ک میلی��ارد و 436میلیون دالر، 
افغانس��تان با یک میلیارد و 188میلیون دالر و هند با 915 
میلیون دالر عمده ترین خریداران کاالهاي صادراتي ایران 

بوده اند.
براساس این گزارش، حدود 80 درصد از وزن و 70درصد از 
ارزش کل صادرات کشورمان به 5 کش��ور فوق الذکر صادر 

شده است.
همچنی��ن 86 درص��د از ارزش کل ص��ادرات کش��ورمان 
 در پن��ج ماه��ه نخس��ت س��ال 1392 از تولی��دات 10 

استان بود.

هم زمان با افزایش افسار گسیخته مصرف بنزین در کشور 
و ثبت رکوردهای تاریخی، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تاکید می کند که این افزایش مصرف عادی و طبیعی 

بوده و جای نگرانی وجود ندارد.
 از ابتدای س��الجاری تاکن��ون بی��ش از 11.6 میلیارد لیتر 
بنزین در کش��ور مصرف ش��ده اس��ت و آمارهای حاکی از 
رش��د 7.5 درصدی مصرف این فرآورده اس��تراتژیک نفتی 
اس��ت. از این رو هر چند مس��ئوالن دالیل افزایش مصرف 
بنزین را ورود خودروهای بیش��تر به نم��اوگان حمل و نقل 
و ذخیره سازی بنزین س��همیه ای در کارت های هوسمند 
س��وخت عنوان می کنند اما در بخش فرهنگ س��ازی هم 
تمامی فعالیت ه��ا به حالت تعلیق درامده اس��ت. آمارهای 
رس��می ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران نش��ان می دهد در هفته دوم ش��هریور ماه سالجاری 
و با اوج گیری س��فرهای تابستانی متوس��ط مصرف بنزین 
معمولی و سوپر ایران بار دیگر در محدوده 80 میلیون لیتر 
در روز جا خوش کرده اس��ت. در این بین حتی در برخی از 
روزها متوسط مصرف روزانه حدود 83 میلیون لیتری هم به 
ثبت رسیده است اما مس��ئوالن شرکت ملی پخش با وجود 
س��ونامی مصرف بنزین تاکید می کنند که جای هیچ گونه 
 نگرانی وجود ندارد و انبارهای بنزین کش��ور کامل اس��ت.

پیشنهاد صادراتنفت بنزین

 کره  جنوبی 
به نفت ایران بازگشت

 خرید تضمینی گندم
 به قیمت باالی 1000 تومان 

 5 کشور خریدار 
عمده کاالهاي صادراتي ایران 

 مصرف بنزین ایران
 افسار پاره کرد
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وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاس��فانه 
امروز کش��ور از نظر بهره وری در جایگاه مناس��بی 
قرار ندارد، تعداد بیکاران در کش��ورمان را به دلیل 

دست کاری آمارها به درستی نمی دانم.
علی ربیع��ی دی��روزدر آیی��ن افتتاح هش��تمین 
جش��نواره تعاونی ه��ای برت��ر اس��تان اصفه��ان 
با بیان اینک��ه ب��ا ورود نمادین و صرفا خش��ک به 
جای��گاه واالی ش��هدای اصفهان احس��اس خوبی 
نداشتم، اظهار داشت: باید نس��بت که کارهایمان 
 تعهد دین��ی، اجتماعی و اخالقی داش��ته باش��یم. 
وی اس��تان اصفهان را ب��ه عنوان چهارمین س��فر 
اس��تانی خود طی م��دت 25 روز خدمت در دولت 
تدبیر و امید معرفی ک��رد و افزود: از وظایفی که در 
قبال مردم جامعه دارم همیشه در هراسم و امیدوارم 

بتوانم از عهده مسوولیت های واگذار شده برآییم.  
رکود در اقتصاد و عدم تامین درآمد ۷۲0 

میلیارد دالری
  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه با 

وضعیت کسری بودجه در سال جاری دیگر خبری 
از 720 میلیارد دالر درآمد برای کشور نیست، گفت: 
امروز اقتصادمان رکود دارد و هم تورم همراه با رکود 
را تجربه می کند. وی فضای کسب و کار کشورمان 
را پویا ندانس��ت و اظهار کرد: در ح��ال حاضر فقط 
بازنشستگان فوالد مبارکه و ذوب آهن مشکل ندارد، 
بلکه بس��یاری از قشرها دچار مش��کالتی هستند، 
بنده با فقر دست و پنجه نرم کرده ام و شرایط حالی 
تمامی افراد آسیب پذیر جامعه را می دانم، اما اکنون 
در شرایط تحریم هس��تیم نباید عقب را نگاه کنیم 

باید دید ما به جلو باشد.
تحریم ها؛ هزینه عزت مردم ایران

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با بی��ان اینکه 
متاس��انه در ش��رایط تحریم های کابینه را تحویل 
گرفته ایم، افزود: معتقدم تحریم های ظالمانه به ما 
فش��ار می آورد، اما تحریم ها هزینه عزت کشورمان 
است باید با تدبیر آنها را برطرف کنیم البته نباید به 

مردم فشار بیاید.

کاهش رن�ج زندگی مردم با جداس�ازی  
عرصه سیاسی از اقتصادی

 وی تاکی��د ک��رد: ب��ا محرویت زدای��ی بای��د رنج 
زندگی مردم را کاهش دهیم و نش��اط را به جامعه 
برگردانیم نباید جوانان ما منزوی باش��ند البته این 
 اهداف ما در ش��رایط تحریم ها رق��م می خورد باید 

همدلی داشت. 
ربیعی با تاکید بر اینکه با خدای خودم عهد کرده ام 
تمام لحظات عمرم صرف خیر و صالح جامعه باشد، 
گفت: برای رفع حال جامعه نخس��تین گام اساسی 
عرصه سیاسی را از اقتصاد جدا کرده ایم و در همین 
زمینه با انتخاب نوربخش به عنوان رییس سازمان 
 تامین اجتماعی کل کشور به عهدمان وفا می کنیم. 
دس��ت کاری آماره��ا و بی اطالعی وزی��ر از تعداد 
بیکاران کش��ور  وی خاطر نش��ان ک��رد: در حوزه 
تعاون، رف��اه و کار نیاز ب��ه کار و ت��الش داریم، اما 
متاسفانه امروز کش��ور از نظر بهره وری در جایگاه 
مناس��بی قرار ندارد، تعداد بیکاران در کشورمان را 

 به دلیل دس��ت کاری آمارها به درس��تی نمی دانم. 
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با بی��ان اینکه 
در مبحث تولی��د و نفت به��ره وری پایی��ن داریم 
باید س��اختار ادارات اصالح ش��ود، گفت: اینها در 
گرو بودجه نیس��ت بای��د اصالح��ات فرهنگی در 
ادارات اجرایی ش��ود اگر به آرمان انقالب اسالمی 
برنگردیم بدون شک خصوصی سازی در کشورمان 

تجاری سازی می شود.
وی ادامه داد: دیدگاه ها در بحث کس��ب و کار باید 
 تغییر کند، زیرا دیگر فرصت غلط راه رفتن نداریم. 

ربیعی دیدگاه کارشناسی را در اجرای برنامه ها در 
سطح کشور ضروری دانس��ت، بیان داشت: امروزه 
دنیا با فعالیت و وجود پررنگ نخبگان و خالقان اداره 
می شود و با اهمیت و باید اهمیت به این مسله مهم 
 کارهای خالقانه را وارد فضای کس��ب و کار کنیم. 
وی تعاون را یک��ی از حوزه های مهم ب��رای ایجاد 
کس��ب و کار در جامعه بی��ان کرد و اف��زود: باور به 
تعاون نخس��تین راه ورود به بخش تعاون اس��ت و 
مردم باید با خروج پول ها از تش��ک های خود وارد 

عرصه تولید شوند.
آسیب پذیری تعاونی های کشورمان با 

دست کاری های دولت 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاس��ف از اینکه 
تعاونی های کش��ورمان با دس��ت کاری های دولت 
با آس��یب های جدی روبه رو ش��دند، اظهار داشت: 
برخی از نهادها به صورت سنتی در رده پایین اداره 
می شدند اکنون تعاونی ها باید به عنوان یک پدیده 
و نی��از اجتماعی از قش��رهای آس��یب پذیر جامعه 

شکل بگیرند
افزای�ش 10 برابری س�رمایه در گردش 
مردم و عدم تامین درآمد کافی نفتی کشور با 

وجود تحریم ها 
وی گف��ت: ام��روز ب��ه دلی��ل تحریم ه��ا درآم��د 
نفتی کش��ورمان قابل توجه نیس��ت، اما س��رمایه 
 گ��ردش در اختیار م��ردم 10 برابر ش��ده اس��ت. 
ربیعی در ادامه تاکید کرد: ایجاد فضای اشتغال به 
عهده دولت اس��ت، اما خورده پول های که دس��ت 
مردم اس��ت از همین تعاونی ها به ثمر می رسد باید 

خصوصی سازی را با تعاون گره بزنیم.
ل�زوم تغیی�ر ن�ام تع�اون و کار و رفاه   

اجتماعی  به وزارت عدالت اجتماعی
وی با بیان اینکه تعاونی های ما یکس��ری اشکاالت 
ساختاری در دورن خود دارند، تصریح کرد: معتقدم 
تع��اون و کار و رف��اه اجتماعی باید ب��ا تغییر نام به 
 عن��وان وزارت عدالت اجتماع��ی در خدمت مردم

 باشد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه های 
دولت تدبیر و امید را ارایه خدمات بیشتر و مفیدتر 
به افراد تحت پوش��ش س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
معرفی ک��رد و بیان داش��ت: ط��ی 25 روز از آغاز 
خدمت دولت جدید تمام بدهی ه��ای داروخانه ها 

و بیمارستان های تامین اجتماعی را صفر کردیم. 
وی با اشاره به تشکیل کمیته ای برای افزایش درصد 
دفترچه های تامی��ن اجتماعی، گف��ت: در همین 
راس��تا دولت برای رفاه اجتماعی کار کارشناس��ی 
قوی را اجرایی کرده و همچنین بیماران هموفیلی 
و سرطانی تحت پوش��ش خود را با جدیت حمایت 

می کند.  
ربیعی اصالح مدیریت را در اج��رای تمام کارهای 
مهم دانس��ت و اظهار داش��ت: در کش��ور ما برای 
مبحث رف��اه اجتماعی هزینه های بس��یاری صرف 
 می ش��ود، اما متاس��فانه ای��ن هزینه ه��ا هدفمند

 نبوده است. 
 وی وجود کارگ��ر و کارفرم��ا را در کن��ار یکدیگر 
فضلیت دانس��ت و اظهار کرد: در این مس��یر نباید 
مباح��ث پولی مط��رح باش��د بلکه عزت اف��راد در 
جامع��ه باید حفظ ش��ود.  وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی با اش��اره ب��ه اینک��ه رای ب��االی دولت 
جدی��د از س��وی روس��تاییان کش��ورمان ب��وده، 
تصری��ح ک��رد: این اف��راد ب��ه دنبال حف��ظ عزت 
خ��ود در جامعه هس��تند و بای��د برای رف��اه حال 
 آنه��ا در بهبود فضای کس��ب و کار ت��الش کنیم. 

وی بیان داش��ت: امیدواری��م مرکز آمار اش��تغال 
 را ق��وی کنی��م و ایجاد ش��غل در فض��ای مجازی 

واقعی باشد.  
ربیعی در پایان ضمن رساندن سالم رییس جمهور 
خدمت مردم اصفه��ان و تعاونی های برتر اس��تان 
اصفهان، تاکید کرد: اکنون روح ایجاد کار در دولت 
روحانی دمیده ش��ده و دولت تدبیر و امید به دنبال 

ایجاد جامعه ای پویا و بانشاط است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع اصفهانی ها عنوان کرد  :

کاهش رنج مردم با جداسازی سیاست از اقتصاد



کافه کتاب

هفت

 طنازی یک اصفهانی در رادیو جوان
دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان از اعالم نتایج سومین مسابقه طنز رادیو جوان خبر داد. در 
این مسابقه از میان 24 نفر که به بخش نیمه نهایی راه یافته بودند، 8 نفر به عنوان فینالیست معرفی 
شدند که از این میان، فریبا زمانی طنزپرداز اصفهانی موفق به کسب مقام اول از این جشنواره شد.
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سرشاخ  بر روی صحنه فرشچیان 
گروه تئاتر پژوهش مهر با همکاری 
ش��رکت ورزش��ی رای��ن نمایش 
"سرشاخ" به نویس��ندگی کیوان 
نخع��ی و طراح��ی و کارگردانی 
رادمهر کشانی را از2۰ شهریور تا 
۵ مهرم��اه ۱۳۹2س��اعت 2۰ در 
مجتم��ع فرهنگی هنری اس��تاد 
فرشچیان به روی صحنه می برد.

کش��انی در ای��ن رابط��ه گفت: 
این اثر به هم��ت گروه تئات��ر پژوهش مه��ر و با همکاری ش��رکت 
راین تولی��د ش��ده اس��ت.در اجرای ای��ن تئات��ر از ش��یوه کمدی 
شخصیت اس��تفاده ش��ده اس��ت و دارای میزانس��ن های خالقانه 
 و متناس��ب ب��ا فض��ا و ش��خصیت ه��ای اف��راد نمای��ش اس��ت. 
وی در ادام��ه اف��زود: در طول تاری��خ ادبیات و به خص��وص ادبیات 
نمایش��ی کس��انی که قصد داش��تند واقعیت ها را به ش��کلی تأثیر 
گذارت��ر ومؤثرت��ر ب��رای مخاطبانش��ان بازگ��و کننداز بی��ان طنز 
اس��تفاده می کردندو بزرگان��ی در این زمینه خلق ش��دندکه بعد از 
 گذش��ت قرن ها وس��ال ها هنوز پیامش��ان جاودانه و ماندگار است. 
کشانی تصریح نمود: همچنین از نکات متمایز این اجرا استفاده از سه 
نسل بازیگران استان می باشد که در جای خود بسیار ارزشمند است. 

چهار زن درآپادانا
نمایشگاه گروهی جمعی از زنان 
نق��اش جمع��ه 22 ش��هریور در 
گالری آپادانا اصفهان گش��ایش 

می یابد.
در ای��ن نمایش��گاه آث��اری از 
اعظ��م اس��ماعیل زاده، زه��را 
پهلوان ن��ژاد، اله��ام رفیعای��ی 
و آمن��ه رئیس��ی ب��ه نمایش در 
اس��ت  آمد.گفتن��ی  خواه��د 
ای��ن هنرمندان نقاش��ی را بص��ورت آزاد دنب��ال ک��رده و همگی از 
فارغ التحصی��الن کالس های نقاش��ی انجم��ن هنرمن��دان نقاش 
 اصفهان هس��تند که دوره های طراح��ی و نقاش��ی را در این انجمن

 گذرانده اند.
آثار این نمایشگاه با شیوه واقع گرایی از طبیعت شهری و فیگوراتیو 
 و با تکنیک رنگ و روغن و اکرولیک روی بوم به اجرا در آمده اس��ت.

عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از 22 تا 2۷ شهریور 
ماه از ساعت ۱۷ تا 2۱ به گالری آپادانا اصفهان به نشانی خیابان ۱۵ 
خرداد )خیاب��ان آپادانا دوم(، کوچه الله، نبش کوچه گل پرنس��س، 

پالک 2۵ مراجعه نمایند. 

صنایع دستی در گالری کوثر
نمایشگاه آثار الیه چینی و صنایع 
دس��تی جمع��ی از هنرمندان در 
گال��ری کوثر اصفهان گش��ایش 

یافته و تا 2۱ شهریور ادامه دارد.
فهیمه حقیقی در این باره گفت: 
در این نمایش��گاه آثار حجمی و 
کاربردی مثل ظ��روف، قاب آینه 
و قلم��دان که ب��ا تکنی��ک الیه 
چینی ب��ر روی آن ه��ا تزئین و با 
 ورق طال پوش��یده و در نهایت پتینه شده اس��ت به نمایش در آمده.

عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 2۱ شهریور 
صبح ها از ۹ تا ۱2 و بعد از ظهرها از ساعت ۱۶تا ۱8 به نگارخانه کوثر 

واقع در میدان نقش جهان، جنب عالی قاپو مراجعه کنند. 

رمان »قتل بی عیب و نقص« نوشته جان لوکاره با ترجمه فرزاد فربد 
توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر شد.

»جاسوسی که از سردسیر آمد« و »تلفن به مرد مرده« دو رمان دیگر 
از جان لوکاره هستند که در کنار »قتل بی عیب و نقص« یک سه گانه 
جاسوسی را تشکیل می دهند و محور اصلی اشتراک آن ها، شخصیت 
جرج اسمایلی جاسوس حرفه ای و کهنه کار سازمان جاسوسی بریتانیا 

است. این رمان به عنوان یکی از آثار 
متقدم این نویس��نده بیش از آن که 
جاسوسی باشد، پلیس��ی است که 
لوکاره ای��ن رمان خود را در س��ال 

۱۹۶2 منتشر کرد.
ج��ان ل��وکاره جاس��وس کهنه کار 
سیس��تم اطالعاتی انگلستان بوده 
که بعد از بازنشس��تگی به کس��وت 
نویس��ندگی درآم��ده و رمان های 
جاسوس��ی  و  پلیس��ی  ج��ذاب 
جاودانه ای را روانه بازار نشر جهانی 

کرده است. 
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  فیلم اولی ها 
در سینما تک

 از مشکالت اقتصادی 
تا جشنواره کودک

انجمن سینماي جوانان استان اصفهان امس��ال با ۱2 اثر در دومین جشنواره 
فیلم اولي ها حاضر شده است.

فخري هدایت ؛ معاون انجمن سینماي جوانان استان اصفهان گفت: فیلم هاي 
راه یافته به دومین جشنواره فیلم اولي ها تا ۱۹ شهریورماه در سینما تک انجمن 
سینماي جوانان اصفهان اکران خواهد شد.وي در مورد آثار پذیرفته شده در این 
دوره از جشنواره اظهار کرد: در این دوره آثار پذیرفته شده در جشنواره به طور 
همزمان در کل مراکز انجمن سینماي جوانان کشور به نمایش در خواهد آمد 
که سهم اصفهان از ۶8 فیلم کوتاه داستاني و مستند راه یافته به این مرحله، ۱2 
اثر است .هدایت افزود: این دوره از جشنواره به فیلم هاي پایان دوره فیلمسازاني 
اختصاص دارد که س��ال ۹۰ وارد انجمن ش��دند و بعد از یک سال آموزش و 

گذراندن چهار ترم تحصیلي توانستند فیلم خود را بسازند. 

مجتبي شهیدي ي با بیان اینکه تاکنون ۱8۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شده اس��ت، افزود: از این تعداد ۱۵ فیلم بلند و سینمایي است و بقیه آثار به 
فیلم هاي کوتاه، انمیشین و آثار بین المللي تعلق دارد.دبیر اجرایي بیست و 
هفتمین جشنواره بین المللي فیلم کودک و نوجوان ادامه داد: در بخش بین 
الملل این جشنواره ۱۰۰ اثر از 4۰ کشور مختلف جهان به دبیرخانه جشنواره 
رسیده است که از مهم ترن کشورها مي توان به آلمان، سویس، مصر، عراق، 
روسیه و.. اش��اره کرد.وي در خصوص اینکه مش��کالت اقتصادي که براي 
بنیاد سینمایي فارابي ایجاد شده چه تاثیري بر این جشنواره گذاشته است، 
خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل مشکالت اقتصادي، بنیاد فارابي در تولید 
فیلم موفق نبوده و تعداد فیلم هاي بلند شرکت کننده فقط ۱۵ اثر مي باشد، 

در حالي که 2۰ فیلم نامه براي دبیرخانه ارسال شده بود.

صدرنشینی یک فیلم علمی تخیلی در گیشه های فروش

 وقوع "قتل بی عیب و نقص" 
در بازار نشر

فرهنگ؛ نیاز یا..؟ 
گروه فرهنگ. »نیاز« حس��ی اس��ت س��اکن و س��اکت 
در درون جامعه ک��ه تا برانگیخته نش��ود، نم��ود و تظاهر 
ن��دارد، ام��ا زمانی ک��ه تحریک ش��د، س��ر برم��ی آورد و 
تبدیل ب��ه »احس��اس نیاز« می ش��ود؛ کش��ش و گرایش 
پی��دا می کن��د. آن وقت می گوین��د جامعه احس��اس نیاز 
 می کن��د یعن��ی ب��ه ط��رف موضوع��ی گرای��ش دارد.

مثال اینکه: همه ما به آب »نیاز« داریم، اما تا وقتی تشنگی 
به س��راغ مان نیامده اس��ت؛ تبدیل به حس نمی شود. پس 
نیازها را می توان به دو دسته تقس��یم کرد: نیازهای پنهان 
و نیازهای آشکار. نیازهای آش��کار آن دسته از کشش های 
ظاهر شده اس��ت که واس��طه ای آنها را بیدار کرده است و 
نیازهای پنهان آن دس��ته از گرایش های خفته ای است که 
 هنوز واسطه ای برای برانگیخته شدن آنها یافت نشده است.

و اما ی��ک پرس��ش: فرهنگ جزو ک��دام ی��ک از نیازهای 
 جامع��ه اس��ت؟ نیازه��ای پنه��ان ی��ا نیازهای آش��کار؟

یک پاس��خ عموم��ی - در هم��ه جوامع - به این پرس��ش 
وجود دارد: »بله. فرهنگ یک نیاز آش��کار اس��ت و جامعه 
ما به واسطه خواست مس��ئوالن و مردم نسبت به فرهنگ 
احس��اس نیاز می کن��د.« این پاس��خ عمومی ک��ه اعتماد 
هی��چ آدم فرانگ��ری را برنمی انگیزد، یک جواب رس��می 
اس��ت و جواب های رسمی قبل از اینکه راس��ت یا ناراست 
باش��ند، جواب هس��تند و به همین اندازه کارب��رد دارند. 
اما ب��رای دریاف��ت پاس��خ حقیقی می بایس��ت به س��راغ 
نمادهای فرهنگ��ی آن جامعه رفت، ضرب��ان آنها را گرفت 
و به تپش قلب ش��ان گ��وش داد. یعنی بای��د نبض کتاب و 
تابلو را گرفت و گوش به س��ینه نش��ریه و فیلم گذاش��ت. 
اگر صدای زندگی از آنها به گوش برس��د، پاس��خ این است 
که جامعه نس��بت به فرهنگ احس��اس نیاز کرده اس��ت 
و اگر تپش��ی نباش��د، فرهنگ به ش��کل یک نی��از پنهان، 
 س��اکن و س��اکت در درون آن جامع��ه خفت��ه اس��ت.

در این میان، آنچه خطربار می نماید آن است که باور شود 
همه نیازهای پنهان به فرهنگ، تبدیل به نیازهای آش��کار 
شده اس��ت. این تلقی، آن هم در جوامعی که فرهنگش با 
عصای س��لیقه ها و مدیریت های موسمی حرکت می کند، 
یک باور کاذب اس��ت که فقط می تواند آن عده از صاحبان 
قدرت را که متخصص دادن پاسخ های رسمی هستند قانع 
کنند. در مقابل، گروهی که عادت به دادن پاسخ های رسمی 
ندارند، معتقدند که فرهنگ در بسیاری از وجوه خود هنوز 
یک نیاز پنهان است و واسطه ای که بتواند تشنگی بیافریند 
و احساس نیاز برانگیزد، یافت نشده است، بله، فرهنگ امروز 

ما هم در برخی از وجوه خود، هنوز یک نیاز پنهان است.

 روبان قرمز

این روزها اگر گذرتان به تماش��اخانه 
جمال 
نوروزباقری

های ش��هر اصفه��ان از فرش��چیان تا 
تاالرهنر افتاده باش��د ش��اهد نوسان 
وافزای��ش قیمت بلیط هس��تید که نه 
متناسب این شهراست ونه اثری که اجرا میشود زیرا بیشتر آثار 
بر صحنه رفته بیش از اینکه یک اثر فرهنگی باشد یک محصول 
برای فروش بیشتر است و نقطه آغاز یک تئاترفقط وفقط برای 

فروختن وفروش است نه چیز دیگر.
اینکه تئاتر یک هنر فاخر برای قش��ر متمول جامعه است یا به 
همه اقشار جامعه مرتبط است هنوز محل اختالف بسیاری از 

کارشناسان این عرصه هنری است.
در اینکه تئاتر آیا یک هنر فاخر برای قشر متمول جامعه است و 
یا به همه اقشار جامعه مرتبط است هنوز محل اختالف بسیاری 
از کارشناسان این عرصه هنری است. بی تردید تئاتر حتی اگر 
روزگاری چنین کارکردی داشت امروز یکی از مصالح مهم در 
جهت تقویت بنیه های فکری و اندیشه ای ملل گوناگون است، 
تئاتری که مردمی است و بنا به شعاری که اکنون چندین سال 
است در برگزاری جشنواره تئاتر فجر از آن یاد می شود "تئاتر 

برای همه" است.
به طور حتم برای تحقق چنین ش��عاری نی��از به فراهم آمدن 
شرایطی اس��ت که تئاتر بیش از پیش در انظار اقشار مختلف 

مردم قرار بگیرد و از حالتی تشریفاتی خارج شده و این امکان 
را بدهد تا آنها را بیش از پیش به دیدن، تحلیل و بررسی ماوقع 
جاری در آن البته بس��ته ب��ه میزان درایت و فهم ذهنیش��ان 

مشتاق کند.
به هر ترتیب تئاتر برای خود ابزار و مختصاتی را داراست که در 
صورت فراهم نشدن حداقل ها برای اجرای آن دیگر نمی توان 
به آن لفظ تئاتر خطاب کرد در نتیجه صرفنظر از مکان نمایشی 
که بعدها به دالیلی از جمله کمبودها، آرام آرام کارکرد دیگر 
پیدا کرد و به فضای باز خیابان ها و پیاده روها کشیده شد، ابزار 
دیگری همچون بازیگ��ر از جمله ملزومات آن اس��ت که باید 
فراهم ش��ود و صدالبته فراهم آمدن چنین امکاناتی مستلزم 

اختصاص بودجه برای هزینه کرد است.
بازیگر مهم ترین الزام تئاتری اس��ت و چه بس��ا برای مخاطب 
عام مهمترین دلیل برای خرید بلیط یک نمایش و نشستن بر 
پای آن؛ در این بین بی تردید اشخاص خاصی با اشتغال در آن 
از این راه ارتزاق می کنند و باید درآمد حاصل از این رهگذر به 
شکلی باشد که ضمن تأمین نیازهای بحق زندگی آنها فارغ از 
هر دغدغه ای تنها بر کیفیت تولیدات خود بیاندیشند و با وجود 
اینکه همواره تئاتر در طول تاریخ بی نیاز از عنایات و توجهات 
فرهنگی نبوده اس��ت اما در ای��ن چرخه مردم بع��د اصلی در 

حمایت مالی و معنوی از تولیدات تئاتری هستند.

بهبود اقتصاد تئاتر و فروش به حق و قابل قبول آثار نمایش��ی 
رابطه مس��تقیم با میزان آش��نایی مردم با این هنر و احساس 
نیازی دارد ک��ه آنها در خود تماش��ای تئاتر را ب��ه عنوان یک 
نیاز ضروری در زندگی تش��خیص داده و بودجه ای را در سبد 

فرهنگی خانواده اختصاص می دهند.
تئات��ر امری پویاس��ت و بیش��ترین ضربه را از بع��د اقتصادی 
می خورد لذا باید تمهیداتی اندیش��یده شود که این معضل به 
گونه ای با مش��ارکت مردم و استقبال بیش��تر آنها از اجراهای 
صحن��ه ای مرتفع ش��ود؛ افزای��ش ظرفیت های س��الن های 
نمایش، فراهم آمدن تس��هیالت برای اقشار کم درآمد جامعه 
که با پرداخت درصدی از مبلغ تعیین شده بتوانند به تماشای 
اجراهای صحنه بنشینند از جمله شرایطی است که می  تواند 

ضمن افزایش کمی تماشاچیان به اقتصاد تئاتر کمک کند.
در کشورهای توس��عه یافته پیاده شدن سیاس��ت بلیط باز به 
این معنا که قش��ر متمول جامعه با همت عال��ی خود مبلغی 
بیش��تر از مبلغ تعیین شده بلیط را برای پش��تیبانی از اجرای 
تئاتر بپردازند یکی دیگر از راه های مؤثر در زمینه اقتصاد تئاتر 
است و می تواند خأل ناش��ی از فروش بلیط به افراد کم بضاعت 

را جبران کند.
افزای��ش روزه��ای ب��ه روی صحنه رفت��ن تئات��ر و برگزاری 
رپرتوارهای نمایش هایی که با اس��تقبال تماش��اچیان مواجه 
شده اند از جمله موارد دیگری اس��ت که می تواند در افزایش 

فروش گیشه ای تئاتر کمک بسزایی بکند.
ودر پایان باید گفت که اگر عاقالنه ب��ه این موضوع  نگاه کنیم 
، افزایش قیمت بلی��ط برای در آمد زایی گروهه��ا به ضرر انها 
اس��ت واگر از نگاه اقتصادی به آن نیزبنگری��م این موضوع را 
تثبیت میکند اما با ید توجه داشته باشیم که بسته به سابقه کار 
کارگردان نیز دارد ولی این تفاوت نباید منجر به بازار کاسبی 
بشود وباید اعتدال را نگه داشت و گیشه محل مطمئنی برای 

تکیه کردن کردن نیست و تنها یک کمک هزینه است.
باید گفت اولی��ن گام موثر زمانی اس��ت که ،ی��ک کارگردان 
متن مناس��ب را اتخاب میکند وز مانی ک��ه یک متن نه حرف 
عامه مردم و نه حتی  حرف روشنفکران جامعه  است ،طبیعتا 

مخاطب آن را پس میزند.
تئاتر هنری اس��ت که نمیتواند مخارج خ��ود را تامین کند و 
نمیتوان بازده را از گیش��ه انتظار داشت والزم است که توسط 
یک نفرحمای��ت مالی صورت بگیرد مش��روط ب��ر اینکه این 
حمایت به گرفتن امتیازنیانجامد وبستر برای رشد وبالندگی 

هنرباشد.     

گذری به تماشاخانه های شهر اصفهان

 بررسی عوامل مؤثر بر میزان فروش تولیدات نمایشی

  »ریدیک« فیلم اول هفته شد 
سومین فیلم مجموعه س��ینمایی »ریدیک« با بازی وین دیزل در هفته اول اکران 

در آمریکای شمالی به سه هفته صدرنشینی »سرپیشخدمت لی دانیلز« پایان داد.
 )Riddick( »به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، فیلم اکشن و علمی تخیلی »ریدیک
در اولین هفت��ه نمایش در ای��االت متح��ده و کان��ادا از جمعه تا یکش��نبه ۱8.۷ 
 میلیون دالر ب��ه دس��ت آورد و رده اول جدول ف��روش را به خ��ود اختصاص داد.

کارشناس��ان فروش پی��ش از اکران س��ومین فیلم س��ه گانه مردان��ه »ریدیک«، 
فروش ح��دود 2۰ میلی��ون دالر در هفته اول اک��ران را ب��رای آن پیش بینی کرده 
بودند، هرچند ش��رکت یونیورس��ال ترجی��ح داد درمورد پیش بین��ی فروش فیلم 
محافظه کارانه عمل کن��د. اولین فیلم مجموع��ه با عن��وان »Pitch Black« در 
فوریه 2۰۰۰ با ۱۱.۶ میلی��ون دالر کار خود را آغاز کرد. فیل��م دوم »وقایع نگاری 
 ریدیک« هم ژوئ��ن 2۰۰4 در هفته اول نمایش 24.۳ میلیون دالر به دس��ت آورد.

سومین فیلم »ریدیک« را نیز دیوید چویی کارگردانی کرده و فیلمنامه را هم مانند 
دو فیلم قبلی خودش نوش��ته اس��ت.وین دیزل بار دیگر به نقش شخصیت ریدیک 
 ظاهر شده است، یک مجرم س��ابِق میان کهکش��انی که می تواند در تاریکی ببیند. 
داس��تان »ریدیک« پنج س��ال پ��س از »وقایع ن��گاری ریدی��ک« روی می دهد. 
ریدی��ک س��رگردان در س��یاره ای متروکه و س��وزان، خ��ود را مقابل گون��ه ای از 
موج��ودات بیگانه غارتگ��ر می یابد. وین دی��زل در »ریدیک« برای س��ومین بار به 
نقش شخصیت ریدیک ظاهر ش��ده اس��ت . یوردی موال، مت نیبل، کتی ساکوف، 
دیو باتیس��تا و کارل اربن از دیگر بازیگران »ریدیک« هس��تند که به طور مستقل 
با بودجه ای حدود ۳8 میلیون دالر س��اخته ش��ده اس��ت. یونیورس��ال حق پخش 
 فیلم در آمری��کا را ب��ه عه��ده دارد. دو فیلم قبلی را ه��م این ش��رکت توزیع کرد.

هفته بعد از هفته تعطیالت روز کارگر همیشه از نظر استقبال تماشاگران از فیلم ها 

با یک رکود همراه است. به لطف موفقیت »ریدیک«، مجموع فروش فیلم ها در این 
هفته در مقایسه با هفته مشابه 24 درصد بیشتر بود.  

»سرپیش��خدمت لی دانیلز« با بازی فورس��ت ویتکر و اپرا وینفری در هفته چهارم 
اکران نیز در گیش��ه ها موفق ظاهر ش��د و با 8.۹ میلیون دالر ضم��ن اینکه در رده 
 دوم ج��دول قرار گرف��ت، مجموع ف��روش خود را ب��ه ۹۱.۹ میلیون دالر رس��اند. 
کمدی اس��پانیایی زبان »دس��تور عمل ندارد« به کارگردانی یوژنی��و دربس با 8.۱ 
میلیون دالر فروش تنها در ۷۱۷ سینما رده س��وم جدول را به خود اختصاص داد و 
کمدی »We're the Millers« با بازی جیسن سادیکیس و جنیفر آنیستن با ۷.۹ 
 )Salinger( »میلیون دالر چهارم شد. در حوزه نمایش محدود، مستند »سلینجر
به کارگردانی شین سالرنو در چهار سینما در نیویورک و لس آنجلس به فروش خوب 

۹۰.۹۶۹ هزار دالر دست پیدا کرد. 

SMS

گروه فرهنگ.جا ب جا با مضمون طنز،داس��تان فردی است 
که به اشتباه با یک فرمانده جنگ اشتباه گرفته می شود و باعث 
بوجود آمدن اتفاقاتی در زندگی اش می شود. جا به جا در ژانر 

کمدی-جنگی ساخته شده است.

اس��تفاده ازبازیگر پیشکسوت س��ینما و تلویزیون اکبر عبدی 
و همبازی ش��دن دختر او المیرا عبدی ب��ا او و بازیگران دیگر 
کارگردان این فیلم را کمک بزرگی کرده است تا بتواند جریان 

فیلم را به خوبی به بیننده القا کند.

در فیلم “جاب جا” اکبرعبدی نقش نگهبان س��اده ای را بازی 
می کند که همراه با خانواده ش��لوغش در خان��ه ای محقر در 
جنوب ش��هر زندگی می کند و از زندگی خود راضی اس��ت. او 
کارگر زاده ای است که درزمان بچگی همراه خانواده کشاورزی 
می کرده و در همان زمان از ناحیه پا دچارمعلولیت شده است.

درست در نقطه مقابل اکبرعبدی مهران رجبی قرار دارد که به 
عنوان رزمنده درجنگ تحمیلی حضور داش��ته و حاال صاحب 
خانه ای بزرگ و اتومبیلی بسیار گرانقیمت و کار و کسب بسیار 
خوبی شده است. روند پیشرفت داستان و دیالوگ هایی که از 
زبان آدم های فیلم بیان می ش��ود این نکته را به تماشاگر القا 
می کند که مه��ران رجبی همه این امکانات ومس��تغالت را به 
واسطه حضور درجبهه به دست آورده است.فیلم درصدد نشان 
دادن این موضوع اس��ت که برخی از کسانی که در هشت سال 
دفاع مقدس حضور داش��تند وارد کارهای اقتصادی شده اند و 
به واس��طه ارتباطاتی که دارند از رانتهای دولتی استفاده کرده 
و فاسد ش��ده اند. تالش کارگردان و نویسنده برای نشان دادن 
این موضوع بی نتیجه می ماند و اطالعات الزم در خصوص رانت 
خواری مهران رجبی و همکارش به خوبی به تماش��اگر منتقل 
نمی شود. متاس��فانه مس��اله رانت خواری در سطح می ماند و 
عمیق نمی شود.÷در بخشی از فیلم “جا ب جا ” به طور مختصر 

به آدم های درست و خدمتگزار جنگ پرداخته می شود اما این 
پرداخت آن قدر کوتاه است که به هیچ وجه نمی تواند اطالعات 

الزم را به بیننده منقل کند.
شوخی های فیلم بسیار س��طحی و گذرا هستند و نمی توانند 
از عهده خنداندن تماشاگر بربیایند. حضور مهران غفوریان هم 
به عنوان یک بازیگر کمدی هم هیچ کمکی به فیلم نمی کند و 
فاقد جذابیت الزم برای خنداندن تماشاگر است.آدم هایی که 
در فیلم حضور دارند اکثر تیپ و یا ما قبل تیپ هستند و به هیچ 

وجه به “شخصیت” تبدیل نمی شوند. 
موقعیت هایی که در فیلم ایجاد می شوند کامال تکراری هستند 
و ما نمونه های آن را قبال بارها و بارها در فیلم های مختلف دیده 
ایم و دی��دن آن جذابیتی برای ما ن��دارد. حضور حمید لوالیی 
در نقش رئیس کارخان��ه از نکات منفی فیلم است.نویس��نده 
فیلمنامه ایده بسیار خوبی در اختیار داشته که نتوانسته آن را به 
فیلمنامه ای خوب و قابل توجه تبدیل کند. البته همه تقصیرها 
را نمی توان بر دوش نویسنده گذاشت چرا که در سینمای ایران 
تهیه کننده اجازه مانور چندانی ب��ه فیلمنامه نویس نمی دهد 
و دوس��ت دارد همه اجزا فیلم از زیر دس��ت خودش بگذارد و 
خودش به عنوان صاحب سرمایه به طور مستقیم در همه امور 

فیلم دخالت کند. 

 نگاهی به "جابه جا به بهانه اکران در ساحل

در فیلم “جاب جا” 
اکبرعبدی نقش 
نگهبان ساده ای 

را بازی می کند که 
همراه با خانواده 

شلوغش در خانه ای 
محقر در جنوب شهر 

زندگی می کند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

باید ۳ گل به گسترش می زدیم
عادل کاله کج/ هافبک تیم  استقالل خوزستان

تقصیر خودمان است باید س��ه گل می زدیم اما از موقعیت ها استفاده 
نکردیم تا دیدارمان مساوی شود. اگر قدر موقعیت هایمان را می دانستیم 
دیگر این حرف ها را نمی زدند، 2 روز اس��ت پای��م درد می کند و من را 
مصدوم کردند حتی نتوانس��تم تمرین کنم، حاال می گویند خودمان را 
بی جهت زمین می زدیم البته نظرشان را گفتند اما این موضوع درست 
نیست. ما بهترین بازی ها را ارائه می کنیم اما توپ هایمان گل نمی شود، 
توپی که گسترش فوالد وارد دروازه ما کرد قبل آن روی بازیکن ما خطا 
شده بود. در این میان پخش 
زنده بازی ما مقابل اس��تقالل 
توان تیمی مان را نش��ان داد. 
همه دیدند چطور حفظ توپ 
می کنیم و چقدر خوب بازی 
می کنیم. استقالل که مدعی 
لیگ است را آن طور شکست 
دادیم و همه بازی ما را دیدند.

سیف زاده کناره گیری کرد
با توجه به پایان مدت دوره ریاست هیات وزنه برداری استان اصفهان 
حسین رضازاده رئیس فدراس��یون وزنه برداری روز گذشته با صدور 
حکمی مرتضی س��یف زاده را به عنوان سرپرست هیات وزنه برداری 
استان اصفهان برای سه ماه منصوب کرد اما سیف زاده امروز با کناره 
گیری از این سمت مرتضی زغالیانپور دبیر هیات وزنه برداری استان 
اصفهان را به عنوان سرپرست این هیات به اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان معرفی کرد. 

کرانچار به اصفهان بازگشت
زالتکو کرانچار که پنجشنبه پس از برگزاری بازی با راه آهن به فرانسه 
رفت تا دیداری با خوانده اش داشته باشد به اصفهان بازگشت.بازگشت 
او به اصفهان بر ش��ایعاتی که در این چند روز بابت قهر وی از این تیم 

مطرح شده بود خط بطالن کشید.

فوالدشهر میزبان دیدارهای 
گیتی  پسند

به نقل از واح��د خبر باش��گاه صنایع گیتی پس��ند، پ��س از کش و 
قوس های فراوان و با هماهنگی های صورت گرفته با باشگاه ذوب آهن، 
ورزشگاه فوالدشهر به عنوان ورزشگاه میزبان دیدارهای تیم فوتبال 
گیتی پسند در جام آزادگان معرفی شد. اسماعیل تمامیار سرپرست 
تیم فوتبال گیتی پس��ند با تأیید این خبر اظهار داشت: پیش از این 
قرار بود ورزش��گاه نقش جهان به عنوان ورزشگاه میزبان تیم فوتبال 
این باشگاه باشد که پس از پلمپ این ورزشگاه مجبور به معرفی یک 
ورزشگاه دیگر شدیم. وی ادامه داد: با توافقاتی که با باشگاه ذوب آهن 
صورت گرفت قرار شد ورزشگاه فوالدشهر به عنوان ورزشگاه میزبان 

بازی های گیتی پسند در جام حذفی و جام آزادگان باشد.

کسر یک امتیاز از داماش لغو شود
اس��ماعیل حس��ن زاده رئیس کمیته انضباطی در نامه  ای به کمیته 
استیناف، اعتراض باش��گاه داماش گیالن به کس��ر یک امتیاز از این 
تیم را به دلیل فحاشی تماشاگران به همراه پرونده به کمیته استیناف 
ارجاع داده اس��ت، اما نکته قابل تامل در این نامه که رونوشت آن به 
سازمان لیگ هم ارائه شده این است که حسن زاده از رئیس سازمان 
لیگ خواسته اس��ت که کس��ر یک امتیاز داماش تا زمان صدور رای 
کمیته استیناف از این تیم در جدول لیگ محاسبه نشود و این مسئله 

کم لن یکن تلقی شود و یک امتیاز به داماش برگردانده شود.

پنجمین دوره مسابقات کمانگیری 
روی اسب  برگزار می شود

پنجمین دوره مسابقات کمانگیری روی اسب قهرمانی کشور با تغییر 
تاریخ قبلی و به دلیل تمایل ورزش��کاران برای آمادگی بیش��تر برای 
ش��رکت در این دوره مس��ابقات و همچنین مصادف بودن با والدت 
امام رضا)ع( در 26 ش��هریور ماه س��ال جاری در باشگاه سوارکاری و 

کمانگیری روی اسب سمند برگزار می گردد.

سرپرست تیم ملی والیبال بانوان 
استعفا کرد

لعبت خلیلی، سرپرس��ت تیم ملی والیبال بانوان که مدت ها در کنار 
ملی پوشان حضور داش��ت، به دلیل مشکالت ش��خصی از ادامه کار 
انصراف داد.بر این اس��اس قرار اس��ت فریبا صادقی به عنوان مربی و 
سرپرست کارهای مربوط به ملی پوشان را انجام دهد.تیم ملی والیبال 
بانوان خود را برای حضور در مس��ابقات قهرمانی آسیا آماده می کند 
که در تایلند برگزار می شود. ملی پوش��ان فردا ایران را به مقصد این 

کشور ترک می کنند.
تیم ملی والیبال بانوان ایران در ای��ن دوره از رقابت ها با چین، هند و 

فیلیپین هم گروه است.

س از آنکه تیم ملی فوتبال کامرون با نتیجه یک بر صفر موفق به شکس��ت لیبی ش��د و حضورش در جام 6
جهانی 2014 برزیل را قطعی کرد، ساموئل اتوئو به دوستانش در تیم ملی گفت که می خواهد از بازی های 
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کناره گیری اتوئو از تیم ملی کامرون

با استعفای یاوری 
موافقت شد

بررسی مدرک تحصیلی 
میرواحدی

غالمعلی مرادی از تأیید مدرک تحصیلی میرواحدی از سوی حراست اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان خبر داد اما گویا کار بررسی صحت این مدرک 
از سوی حراست اداره کل همچنان ادامه دارد. مدارک تحصیلی مربوط به ثبت 
نام میرواحدی در انتخابات هیات کشتی از سوی گروه ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان مورد تأیید قرار گرفته و از نظر ما این مدرک قابل قبول اس��ت. وی 
ادامه داد: اما این مدرک در حراست اداره کل ورزش و جوانان استان همچنان 
در حال بررسی است و هنوز پاسخ این بررسی به ما اعالم نشده است.انتخابات 
هیات کشتی استان اصفهان قرار بود دیروز با حضور حسن رنگرز نایب رئیس 
فدراسیون کشتی در تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شود که به 
دلیل اعتراض تعدادی از اعضای مجمع به مدرک تحصیلی علیرضا میرواحدی 
سرپرست و کاندیدای احراز پست ریاست این هیات و نامه ای از سوی دفتر امور 
مشترک فدراسیون های ورزشی این مجمع لغو و به زمان دیگری موکول شد. 

اکبر ایرانمنش  در خصوص استعفای محمود یاوری عنوان کرد: ما شب گذشته 
با یاوری جلسه داشتیم و به این تفاهم رسیدیم که او در این هفته تیم را تمرین 
بدهد و در بازی مقابل فوتبال روی نیمکت بنشیند اما پس از آن کرمان را ترک 
کند تا ما هم در این مدت به دنبال سرمربی جدیدی باشیم.وی در مورد حضور 
لوکا بوناچیچ در این تیم خاطر نشان کرد: این موارد را مردم و رسانه ها مطرح 
می کنند و به ما ارتباطی ندارد. مدیرعام��ل ذوب آهن اعالم کرده که مس در 
کار آنها دخالت نکند اما من می گویم چه کسی با مربی آنها صحبت کرده است، 
مطلبی که مردم مطرح می کنند به ما مربوط نمی شود.مدیرعامل باشگاه مس 
کرمان یادآور شد: ما در حال حاضر گزینه های مورد نظر را بررسی می کنیم و 
هنوز هم گزینه ای مطرح نیست که بخواهیم نامی ببریم، صالح نیست که هم 
اکنون اسمی را ببرم زیرا این موضوع باعث می شود شایعاتی در رسانه ها مطرح 

شود. هر کس که حضورش در مس قطعی شد نام او را خواهیم گفت.

پس از نایب قهرمانی تیم فوتسال گیتی پسند در جام باشگاه های 
فوتسال آسیا و بازگش��ت این تیم به ایران، آخرین دیدار هفته اول 
لیگ برتر فوتسال بین این تیم و تیم زمزم اصفهان برگزار شد.این 
دیدار که با تاخیر بیش از یک س��اعته آغاز ش��د، مسابقه ی گرم و 
جذابی از آب درآمد؛ در یک سو مدافع عنوان قهرمانی و در سوی دیگر 

تیم فوتسال زمزم که با خرید امتیاز گیتی نوین در این مسابقه حاضر 
شده بود.نیمه ی اول این دیدار یک مسابقه ی فیزیکی و درگیرانه بود 
و دو تیم خطاهای زیادی را مرتکب شدند. در دقیقه ی ۹ بازی بود که 
پس از چند حمله پردامنه از تیم گیتی پسند، افشین کاظمی موفق 
شد دروازه ی تیم زمزم را باز کند. پس از این گل، حمالت تیم زمزم 

بیشتر شد و این تیم موقعیت هایی را هم برای تغییر نتیجه ی بازی 
داشت، اما در نهایت نیمه ی اول این دیدار که بسیار هم جذاب بود، با 
همین تک گل به پایان رسید.در اوایل نیمه ی دوم، روی یک حرکت 
ترکیبی زیبا احمد اسماعیل پور موفق شد گل دوم گیتی پسند را 
هم به ثمر برس��اند تا این تیم با خیال راحتی بازی را ادامه دهد. در 
ادامه و در دقیقه ی ۳0 بازی، اسماعیل پور سانتر ارسالی تقی زاده را 
به زیبایی کنترل کرد و گل دوم تیمش را هم به ثمر رساند، این در 
شرایطی بود که تیم گیتی پسند 4 خطا انجام داده بود و نیاز داشت 
فاصله ی گل های خ��ود را افزایش دهد تا در ص��ورت اعالم خطای 
پنالتی دوم به سود زمزم، این تیم مشکلی نداشته باشد. درست یک 
دقیقه بعد باز هم همکاری زیبای اسماعیل پور و تقی زاده، گل چهارم 
را برای گیتی پسند به ارمغان آورد و تقی زاده زننده ی این گل بود. در 
ادامه ی بازی، واکنش های زیبای سپهر محمدی اجازه نداد اختالف 
گل این دو تیم کمتر شود و روی یک ضد حمله، محمد طاهری موفق 
شد گل پنجم قرمزپوشان گیتی پسند را به ثمر برساند. بازی پایاپای 
دنبال می ش��د که باز هم روی یک ضدحمله، فرش��اد شارقی گل 
ششم تیم گیتی پسند را به ثمر رساند. در ادامه باز هم اسماعیل پور 

با دروازه بان زمزم تک به تک شد و با یک ضربه چیپ زیبا گل هفتم 
را وارد دروازه زمزم کرد.دوندگی  بی امان اسماعیل پور در طول بازی، 
ترکیب دفاعی زمزم را به هم ریخته بود و با به ثمر رساندن سه گل، 
عالوه بر این که خود را باز هم مدعی جدی آقای گلی نشان داد عنوان 
بهترین بازیکن زمین را به دست آورد. ضمن این که از بازی زیبای 
س��پهر محمدی، دروازه بان گیتی پس��ند هم نمی توان به راحتی 
گذش��ت که در طول بازی بارها دروازه تیم��ش را نجات داد و مانع 
گلزنی حریف شد.این دیدار در نهایت با نتیجه ی ۷ بر صفر به سود 
گیتی پسند به پایان رس��ید. در نتیجه هفته اول لیگ برتر فوتسال 
باشگاههای کشور دیروز با برگزاری داربی اصفهان به پایان رسید تا 
جایگاه تیم ها در پایان این هفته مشخص شود. گیتی پسند که در 
آخرین دیدار هفته زمزم را با ۷ گل شکست داد با ۳ امتیاز و تفاضل 
گل بهتر نسبت به شهرداری و دبیری تبریز در صدر جدول رده بندی 
قرار گرفت. پایین تر از گیتی پس��ند دو نماینده تبریز با ۳ امتیاز و 
تفاضل 4+ در رده های دوم و سوم قرار دارند. در انتهای جدول نیز 
تأسیس��ات دریایی، هالل احمر تبریز و زمزم اصفهان بدون امتیاز 

رده های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قرار دارند.

هفته اول لیگ برتر فوتسال

پیروزی گیتی پسند برابر زمزم در داربی پرحاشیه اصفهان

گیتی پسند در آخرین 
دیدار هفته زمزم را 
با ۷ گل شکست داد 
با ۳ امتیاز و تفاضل 
گل بهتر نسبت به 

شهرداری و دبیری 
تبریز در صدر جدول 
رده بندی قرار گرفت
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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.«
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angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی

mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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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
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

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 R

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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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رس��ول جزینی رأی مثبت اج��الس کمیته بین 
الملل��ی المپیک به حفظ کش��تی در رقابت های 
المپیک را سورپرایزی برای کشتی ایران دانست 
و گفت: اگر چیزی جز این اتفاق می افتاد ورزش 

ایران به قهقرای واقعی می رسید.
 کش��تی ایران و موفقی��ت هایی ک��ه در میادین 
گوناگون به دست آورده است نشانه تالش فردی 
اشخاصی مانند محمد بنا است وگرنه کشتی در 
ایران از یک نظام سیس��تماتیک بهره مند نیست 
و مدیران شایسته ای باالی س��ر خود نمی بیند. 
در این اوضاع و احوال هیچ رش��ته ای توان رشد 
و پیشرفت ندارد مگر کش��تی که آن هم در خون 
ایرانی هاس��ت و تالش های ش��خصی و انفرادی 

باعث درخشش آن شده است نه چیز دیگری. 
وی افزود: معتقدیم کش��تی نه تنها ورزش ملی 
ایران اس��ت بلکه ورزش ملی جهان نیز به شمار 
می رود، چرا که از همان ابتدای عمر بشر و خلقت 
آدم و حوا این هابیل و قابی��ل بودند که اولین بار 

” کش��تی ایران و موفقیت هایی ک��ه در میادین 
گوناگون به دست آورده است نشانه تالش فردی 
اشخاصی مانند محمد بنا است وگرنه کشتی در 
ایران از یک نظام سیس��تماتیک بهره مند نیست 

و مدیران شایسته ای باالی سر خود نمی بیند “
با هم کش��تی گرفتن��د و این ورزش ام��روز هم 
برای همه انس��ان ها در همه جای دنیا ش��ناخته 

شده است. 

کشتی ایران ثبات مدیریت می خواهد
جزینی در خصوص حواش��ی فدراسیون کشتی 
و به تعویق افت��ادن انتخابات این فدراس��یون و 
وضعیت بالتکلیف این رش��ته گفت: فدراسیون 
کش��تی را تا کنون به دس��ت هرکس داده بودند 
تا االن تکلیفش مش��خص ش��ده بود، نمی دانم 
وزارت ورزش منتظر چیست؟ اول منتظر المپیک 
بودند که برگزار ش��د، بعد منتظر وزیر بودند که 
مشخص شد اما مدت هاست این رشته را به بهانه 

های مختلف بین زمین و آس��مان نگه داشته اند. 
نمی دانم چرا تکلیف فدراسیون به این مهمی به 
خصوص بعد از درخشش��ی که در لندن داش��ت 
را مش��خص نمی کنند. کش��تی گل ورزش های 
ماس��ت و تا المپیک بعدی ه��م آنقدرها فرصت 
نداری��م و نباید بیش��تر از این زم��ان  ” اگر خود 
خطیب ه��م تکلیف ریاس��تش در فدراس��یون 
مشخص ش��ود بهتر می تواند کار کند و اوضاع را 
مدیریت کند، مشکل کنونی کشتی ما عدم ثبات 

مدیریت است “ را از دست بدهیم. 
وی ادام��ه داد: با کش��تی در حال ب��ازی کردن 
هس��تند، نمی دانم منتظ��ر معجزه هس��تند تا 
دستی بجنبانند؟ االن نفرات خوبی برای ریاست 
فدراسیون کاندیدا ش��ده اند، خطیب، امیر خادم 
و.. حتی اگر خود خطیب هم تکلیف ریاستش در 
فدراسیون مشخص شود بهتر می تواند کار کند 
و اوضاع را مدیریت کند، مشکل کنونی کشتی ما 
عدم ثبات مدیریت اس��ت. اگر مدیریت خطیب 

ثبات پیدا کند و با افرادش نیز سازگار شود اوضاع 
بسیار متفاوت تر از آنچه االن هست می شود. 

دوست ندارم وارد بازی کسانی شوم که 
در ورزش هیچ نبوده اند 

جزینی که کاندیدای احراز پس��ت ریاست هیات 
کش��تی اس��تان اصفهان نیز هس��ت در رابطه با 
وضعیت این رشته در اصفهان و حواشی انتخابات 
گفت: در شورای شهر کار س��نگین و فشرده ای 
برای انتخاب شهردار داریم بنابراین خواستار لغو 
مجمع و موکول شدن آن به زمان دیگری بودم، به 
رغم میل دوستانی که در اصفهان بودند تعدادی 
از اعضای مجمع به وزارت ورزش رفته و خواستار 
 لغو مجمع ش��دند، با هم��ه این اح��واالت تصور 
نمی کنم میلی برای مان��دن در عرصه انتخابات 
داشته باشم چون معتقدم وقتی عده ای نخواهند 
من باش��م و فعالیت کنم چرا وقت خودم را خرج 

کنم؟ 
کاندیدای ریاست هیات کش��تی استان اصفهان 
گفت: به خاطر اص��رار تعدادی از اهالی کش��تی 
به این عرصه وارد ش��دم، اما متأسفانه کسانی که 
تخصص ورزشی ندارند وارد شده اند و کسانی که 
تخصص دارند برای حض��ور در این عرصه ترس و 
واهمه دارند. اصال دوست ندارم وارد بازی کسانی 
شود که در ورزش هیچ ” ریاست هیات کشتی تاج 
روی سر کسی نیس��ت و کار دراین عرصه سخت 
و به خاطر خدمت به خود کش��تی اس��ت. فعاًل از 
حضور در انتخابات تصمیم ب��ه انصراف گرفته ام 
و بعید است در مجمع ش��رکت کنم “نبوده اند، با 
البی به دنبال تصدی پست های مدیریتی هستند 

و ورزش را به مسیر نابودی و قهقرا کشانده اند. 

انصراف می دهم/ ریاست هیات کشتی 
تاج روی سر کسی نیست 

وی تصریح کرد: انتخابات هنوز برگزار نشده اما تا 
امروز چند تخلف در مراحل آن انجام شده است 
که البته وقت��ی قدرت مطل��ق در اختیار یک نفر 
باش��د و نظارت الزم انجام نش��ود بهتر از این نیز 
نخواهد ش��د. ورود به عرصه مدیری��ت در هیات 
کش��تی به لحاظ مالی هیچ دس��تاوردی ندارد، 

تیم ملی هم نیس��ت که ش��هرت داش��ته باشد، 
من خواس��تم وارد شوم تا چهار س��ال به کشتی 
خدمت کنم اما نمی دانم چرا عده ای متوجه این 
موضوع نیستند. ریاس��ت هیات کشتی تاج روی 
سر کسی نیس��ت و کار دراین عرصه سخت و به 
خاطر خدمت به خود کشتی است. فعاًل از حضور 
در انتخابات تصمیم به انص��راف گرفته ام و بعید 
است در مجمع ش��رکت کنم. به دنبال این بودم 
تا از ظرفیت شورای ش��هر در جهت رشد کشتی 
اصفهان استفاده کنم اما عده ای مانع خیر شدند. 
می تواند به عنوان الگو ب��رای نخبه پروری مفید 
باشد اما نیروهای بومی و پرورش بازیکن نیز نباید 

نادیده گرفته شود. 

تکمیل نقش جهان و حل مش�کل آب 
زاینده رود دو اولویت شهر اصفهان 

جزینی اختص��اص درص��د بیش��تری از بودجه 
باشگاهها به بحث پایه را راهکار اساسی پشتوانه 
س��ازی ورزش��ی دانس��ت و گفت: اگر به عنوان 
مثال امروز ن��ود درصد تیم فوتبال بزرگس��االن 
 یک باش��گاه بودجه دریافت می کند و ده درصد 
تیم ه��ای پایه این درص��د کم کم ب��ه تیم های 
پایه اضافه شود تا پش��توانه ها نیز تقویت شوند، 
این ب��ه م��رور باع��ث درآمدزایی نیز می ش��ود 
چرا ک��ه نیروهای بوم��ی پرورش یافت��ه و جای 
نف��رات غیربوم��ی را می گیرن��د. البت��ه تحقق 
این هدف کمی مش��کل اس��ت اما ام��کان پذیر 
 اس��ت به ش��رطی که مدی��ران ما کمت��ر نتیجه 

گرا باشند. 
عضو شورای شهر اصفهان ورزشگاه نقش جهان 
و حل مشکل آب زاینده رود از دو اولویت از چهار 
اولویت ش��هر اصفهان دانس��ت و بیان داشت: در 
شورای شهر به این دو موضوع اساسی به صورت 
ویژه خواهی��م پرداخت و امیدوار ب��ه حل این دو 

مساله هستیم. 
وی در پای��ان گف��ت: صحبت های مطرح ش��ده 
نسبت به شخص خاصی نیست و متوجه جایگاه 
مدیریتی مس��ئوالن اس��ت، امی��دوارم آنچه که 
به حق بود و گفت��م باعث رنجیده خاطر ش��دن 

دوستان نشود.

تکمیل نقش جهان و حل مشکل آب زاینده رود دو اولویت شهر اصفهان است

حفظ کشتی در المپیک برای ایران سورپرایز بود

 ش�ایان نصی�ران دان�ش آموز ممت�از دبس�تان دانش 
 مقطع ابتدایی را با معدل 20 گذرانده و پایه ی س�وم را 

به صورت جهشی سپری کرده است.
پسر عزیزمان موفقیت تحصیلی ات را تبریک می گوییم.

 از طرف پدر و مادرت



  استقبال  پرشور مردم شهرکرد 
 از آیت اهلل نوری همدانی 

آیت اهلل نوری همدانی یکشنبه  گذشته 
در هنگام ورود به ش��هر ش��هرکرد با 
استقبال مردم اس��تان چهارمحال و 
بختیاری روبرو ش��د.اهالی شهرکرد 
خود را به میدان قمر بنی هاش��م در 
ورودی ش��هر رس��انده و در حالی که 
گل و پرچم در دس��ت داش��تند برای 
خوش آمد گویی در محل جمع شده 
بودند.مردم با ش��عارهای “صلی علی 
محمد یاور رهبر آمد”، “دسته گل محمدی به شهر خوش ما خوش آمدی” 
و... به اس��تقبال آیت اهلل نوری همدانی رفتند.نماینده ولی فقیه در استان 
چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در مراسم استقبال از آیت اهلل 
نوری همدانی اظهار داشت: امروز یکی از روز های خوب و عالی در تاریخ 
استان چهارمحال و بختیاری است.نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال 
و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به برکات سفر این مرجع عالیقدر، 
گفت: حضور آیت اهلل در استان با برکاتی بزرگی همراه است.آیت اهلل نوری 
همدانی در امروز  دو دیدار مردمی در صبح و بعد از ظهر و در روز های بعدی 
یک دیدار مردمی خواهند داشت. حضور در شورای اداری و حضور در جمع 
فرهیختگان در دانشگاه شهرکرد وحضور درگردهمایی هیئت های مذهبی 

از دیگر برنامه های آیت اهلل نوری همدانی در این استان است.

خبر ویژه

صادق نظري / كارشناس و مشاور 
آموزش و پرورش چهارمحال وبختياري

 نگرانی جدایی از والدین و درگیری میان والدین از عمده ترین عوامل 
بی رغبتی کالس اولی ها برای رفتن به مدرسه است.

از هم اکنون که چند روزي به بازگش��ایي مدارس  باقی مانده است 
باید وابستگي فرزندان به خانواده را کم کرد؛ چراکه ترس جدایي از 
والدین یکي از عمده ترین دالیل نگراني و بي رغبتي کودکان برای 
رفتن به مدرسه اس��ت.ترس از درگیری والدین به هنگام حضور در 
مدرسه موجب نگرانی و در نتیجه بی رغبتی کودکان برای رفتن به 

مدرسه می شود.
والدین باید مزایاي مدرسه 
و اوقات خوشي که در آن جا 
بوجود مي آید را براي فرزند 
خ��ود توضیح دهن��د؛ البته 
درحد تعادل چراکه  تعریف 
افراطي ممکن اس��ت باعث 

نگراني کودك شود.

  عمده ترین عامل استرس 
کالس اولی ها

زنگ مهریادداشت
مسجد شهید غالمرضا کیانی اردل ساخته شد

مسجد شهید غالمرضا کیانی توسط علی کیانی در روستای سرچول اردل ساخته شد.علی کیانی 
اظهار داشت: ش��هدا حق زیادی بر این مملکت دارند و با خون خودشان درخت انقالب را آبیاری 
کردند.این خیر نیکوکار افزود: این مسجد در زمینی به مساحت 400 متر مربع احداث شده است.
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آغاز  برداشت بادام
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 

از آغاز برداشت بادام در استان خبر داد.
حمیدرضا منصوری اظهارکرد: امسال 23 هزار تن بادام در 
اس��تان تولید می ش��ود. وی با بیان اینکه 16 هزار هکتار از 
اراضی استان به کشت بادام اختصاص دارد، تصریح کرد: از 
این میزان، 11 هزار  و 500 هکتار بارور و 4 هزار و 500 هکتار 

شامل نهال است.

 کمبود دارو ساز 
در چهارمحال و بختیاری 

محمد شاهقلي با اشاره به ضرورت رفع این معضل استان، 
اظهارکرد: مهاجرت فارغ التحصیالن داروسازي و تمایل 
آنان به خدمت در ش��هرهاي بزرگ، باعث شده تا تعداد 
داروس��ازان فعال در اس��تان با میزان جمعیت تناس��ب 

نداشته باشد. 
شاهقلي خاطرنشان کرد: بر این اساس تعداد قابل توجهي 
از داروس��ازان مش��غول به فعالیت در داروخانه هایي با 

مالکیت افراد غیرداروساز شده اند .

  دانشگاه پیام نور سامان 
کمبود دانشجو دارد

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان سامان با اشاره به تحصیل 
530 دانشجو در دانشگاه پیام نور سامان گفت: عمده مشکل 
دانشگاه پیام نور سامان کمبود دانشجو و رشته های کم در 
این دانشگاه است.جمش��ید ابراهیم پور با بیان اینکه 530 
دانشجو در دانشگاه پیام نور سامان تحصیل می کنند، اظهار 
داشت: این تعداد دانشجو در هشت رشته تحصیلی مشغول 

به تحصیل هستند.

 تجلیل کارگزاران 
 پیشکسوت حج 

یوسف آقابزرگی  اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته 
حج برنامه های متنوعی در دستور کار قرار گرفته که طبق 
جدول زمان بندی اجرا می شود.وی از تجلیل کارگزاران و 
پیشکسوتان حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری خبر 
داد و گفت:دیروز  از تمامی افرادی که بیشتر عمر خود را در 
راه خدمت به زائران خانه حضرت دوست سپری کرده اند، 

تجلیل خواهد شد .

اخبار کوتاه

185 ناشر و نمایندگان موسسات آموزشی در نهمین نمایشگاه 
بزرگ کتاب استان چهارمحال و بختیاری دارای غرفه هستند 
و به معرف��ی و فروش جدید ترین کتابهای انتش��ار یافته خود 

مشغول هستند.
نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان چهارمحال و بختیاری از 
روز شنبه در محل نمایشگاه های بین المللی استان چهارمحال 
و بختیاری در مرکز اس��تان برپا ش��ده و این نمایشگاه دارای 
185 غرفه است.بیش از 185 ناشران کشوری و محلی استان، 
نمایندگان موسس��ات آموزش��ی و کنکوری در این نمایشگاه 
حضور فعال دارند و این ناشران جدیدترین کناب های انتشار 
یافته خود را در معرض دید مردم این استان قرار داده اند.این 
نمایشگاه از زمان گشایش با استقبال گسترده مردم این استان 
روبه رو بوده اس��ت و روز به روز آمار بازدید از این نمایش��گاه 

افزایش پیدا می کند.
یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه با رضایت از برگزاری این 
نمایشگاه کتاب، تاکید کرد: کتاب ها با قیمت و تحفیف مناسب 

در این نمایشگاته عرضه می شود.
امید حسینی با اشاره به اینکه ناش��ران تخفیف های خوبی را 
در فروش کتاب عرضه می کنند، اظهار داشت: کتاب های که 
نیاز من برای دانشگاه بود را توانستم با تخفیف مناسب و خیلی 

پایین تر از قیمت بازار تهیه کنم.
وی تصریح کرد: خدمات ارائه ش��ده در این نمایش��گاه کتاب 

مطلوب است و وجود عابر بانک در نمایشگاه یکی از مزیت های 
خوب نمایشگاه است. یکی دیگر از بازیدکنندگان این نمایشگاه 
در رابطه به تنوع کتاب های عرضه ش��ده توس��ط ناش��ران به 
خبرنگار مهر می گوید: تنوع کتاب های ارائه شده بسیار خوب 
است اما کتاب در رابطه با رشته های فنی در این نمایشگاه کم 
به چشم می خورد که نیاز است مسئوالن برگزاری نمایشگاه 

به آن توجه کنند.
کمالی تصرح کرد: کتابهای مربوط به آموزش های شغل های 
خانگی مانند گلدوزی، گلس��ازی و... در این نمایش��گاه کم به 
چش��م خورد و من نتوانس��تم کتابی را که در ای��ن مورد می 

خواستم را تهیه کنم.
وی اذعان داشت: خدمات ارائه شده در این نمایشگاه مطلوب 
است اما نیاز اس��ت برای پارکینگ نمایشگاه فکر جدی شود و 
ظرفیت پارکینگ بسیار کم است و برای پارك ماشین مشکل 

جدی در کنار نمایشگاه وجود دارد.
مدیر اجرایی نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب استان چهارمحال 
و بختی��اری دارای 185 غرفه اس��ت که ناش��ران کش��وری، 
نمایندگان موسس��ات آموزش��ی و کنکوری در این نمایشگاه 
حضور پر رنگی دارند.علی هلل گانی تاکید کرد: این نمایشگاه از 
16 شهریور ماه در محل نمایشکاه بین المللی استان چهارمحال 
و بختیاری دایر شده است و تا 22 ش��هریور ماه سالجاری برپا 

است.
وی ادامه داد: در حاشیه برگزاری نمایشگاه یک غرفه اختصاص 
به س��خنرانی اس��اتید اختصاص یافته اس��ت و روزانه اساتید 
حوزه و دانشگاه در این غرفه در خصوص مسائل خاص کتاب، 

روانشانی، دفاع مقدس و... سخنرانی می کنند.
وی با اشاره به تخفیف 40 
درصدی خری��د کتاب در 
این نمایشگاه کتاب تاکید 
کرد: 20 درصد تحفیف در 
پی خرید بن کت��اب و 20 
درصد تخفیف هم توس��ط 
ناشر از امتیازهای ارائه شده 

در این نمایشگاه است.
عل��ی  هلل گان��ی ب��ا اش��اره 
چه��ار  اختص��اص  ب��ه 
اتوب��وس ب��رای رف��ت و 
آم��د بازیدکنن��دگان از 
نمایش��گاه کت��اب، عنوان 
ک��رد: اتوبوس ه��ا رایگان 
بازیدکنن��دگان را به مرکز 
شهر به نمایشگاه و بالعکس 
انتقال می دهند.وی تاکید 

کرد: 250 هزار نفر پیش بینی ش��ده اس��ت از این نمایشگاه 
بازدید کنند.

انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب شهرکرد 
رئیس حوزه هنری گفت : انتش��ارات سوره مهر به عنوان یکی 
از انتش��ارات برتر درحوزه فرهنگ و هنر توانسته است با خلق 
ابتکارات نوین در ام��ر چاپ کتاب مخاطب ام��روزی را که به 

دنیای مجازی گرایش بیشتری دارد، در اختیار خود بگیرد.
حجت اهلل شیروانی افزود: س��وره مهر در زمینه های مختلف 
چون ادبیات مقاومت و پایداری، فلس��فه، هنر و تاریخ فعالیت 
می کند که همین امر باعث افزایش مخاطبان این انتش��ارات 

فعال کشوری بوده است.
به گفته وی حوزه هنری اس��تان نیز تاکنون توانس��ته آثاری 
از هنرمندان اس��تان را در زمینه های ادبیات پایداری، شعر و 

داستان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر کند.
رئیس حوزه هنری افزود: در این نمایشگاه بیش از 400 ناشر 
از سراسر ایران حضور دارد که انتش��ارات سوره مهر با بیش از 

450عنوان کتاب در این نمایشگاه شرکت کرده است .

پیش بینی بازدید 250 هزار نفر در نهمین نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری

حضور 185 ناشر در نمایشگاه کتاب 

این نمایشگاه از 
زمان گشایش با 

استقبال گسترده 
مردم این استان 

روبه رو بوده است 
و روز به روز آمار 

بازدید از این 
 نمایشگاه

  افزایش پیدا
 می کند.
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تحدید حدود اختصاصی
1609 شماره 92/2770/33/و چون تحدید حدود ششدانگ یک  درب باغ مشجر و ساده 
پالک شماره 3183 واقع در کوی راهمیان اردستان  یک  اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید محمد سعید اسالمی طبائی فرزند 
سید محمدو غیره   در جریان ثبت است، و تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی 
تجدید می گردد و اینک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخه 92/7/8 راس ساعت 9 صبح در محل 
 شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات 
صورت تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و   مجاورین 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
 را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

 اردستان

تحدید حدود اختصاصی
1611 شماره 92/2759/32/وچون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه ملک پالک شماره 
5982 فرعی واقع در کوی کبودان اردستان یک  اصلی دهستان گرمسیر بخش 
فرزند  علی سندی  محمد  سید  آقای  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان  ثبت   17
عبدالحمید و غیره  در جریان ثبت است، تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی 
قبلی تجدید می گردد و اینک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت تهدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخه 92/7/10 راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، 
 20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند.  محل حضور  در 
خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره ثبت اسناد و امالک  اداره تسلیم نماید. م الف 166خیراله عصاری- رئیس 

 اردستان

ابالغ وقت رسیدگی

404 در خصوص پرونده کالسه 845/92 خواهان محمد رضا ایلبکی زمان آبادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمرضا مبارز خو تقدیم نموده است. 

وقت رسیدگی برای مورخ 92/7/30 ساعت 11 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 
– روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کد پستی 8165756441 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای    6 شعبه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 6168 مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ رای 

405 کالسه پرونده : 354/92 مرجع رسیدگی : شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان 
: خ وحید مسجد  : 617مورخ 92/5/30 خواهان ندا میر طالبی بنشانی  شماره دادنامه 
ک ش حمید رضا محمدی پ 50 خوانده : ابراهیم شکل آبادی بنشانی :  ائمه اطهار – 
مجهول المکان خواسته مطالبه شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
پرونده کالسه 354/92 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای شورا در خصوص دعوی 
ندا میر طالبی به طرفیت ابراهیم شکل آبادی به خواسته مطالبه 4 فقره چک به میزان 

و   89/3/25 مورخ   636424 و   89/4/21 636422مورخ  شماره  به  ریال   38900000
636404مورخ 89/2/20 و 636403مورخ 89/10/30به انضمام تاخیر تادیه و خسارات 

دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین واشتغال 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای 
لذا شورا  اند  نیاورده  به عمل  برائت ذمه خویش  پرداخت دین و  بر  مطروحه و مبنی 
 . د   . آ   . مواد 198و519و515و522 ق  استناد  به  و  وارد تشخیص  را  دعوی خواهان 
م رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38900000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام 46000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه بر اساس شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ سر رسید تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالمی می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس  
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 89/1/30 به مبلغ 3600000 ریال و تاریخ 89/2/20 مبلغ 9800000 
ریال و تاریخ 89/3/25 مبلغ 11000000 ریال و تاریخ 89/4/20 مبلغ 14500000 ریال 

می باشد . م الف 6178 قاضی شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
دو  باستناد  حیدر  فرزند  زواره  ریحانیان  غالمرضا  92/1883/31/وآقای  369 شماره 
برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند 
مالکیت ششدانگ 5180 فرعی مجزی شده از شماره 1964 باقی مانده فرعی از 16 
اصلی گرمسیر  بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 493 دفتر 26 امالک بنام 
غالمرضا ریحانیان فرزند حیدرثبت و سند و صادر و تسلیم گردیده و به حکایت 
دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در  اثر اسباب کشی مفقود شده است نظر 
باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 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 مدت  10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا  
 ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل
 سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
 متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف 216 ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

 زواره  

دادنامه 
407  شماره دادنامه : 9209973633100076  شماره پرونده : 9109983633100995  
شماره بایگانی شعبه : 911027 خواهان : بانک ملت اصفهان به مدیریت آقای علی 
شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی  به  آرش شیرانی  آقای  وکالت  با  دیواندری 
) کوچه بهمن  ابتدای کوچه 23  اصفهان خیابان فروغی روبروی بانک صادرات 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی  به  آقای محسن حداد خوزانی   -1 : ( خواندگان 
 -3 فروشانی  عموسلطانی  داود  آقای   -2   ،20 پالک  عمویی  کوی شهید  جنوبی 
خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  همگی  سفادرانی  ورنو  سلطانی  رضا  آقای 
پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  وجه سفته   مطالبه   -2 تامین خواسته   -1  :
. رای دادگاه  اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید  ختم رسیدگی را 
وکالت  با  دیوانداری  علی  آقای  مدیریت  به  ملت  بانک  دادخواست  در خصوص 

ناصر 2-  فرزند  بطرفیت 1- رضا سلطانی ورنو سفادرانی  آقای آرش شیرانی 
بخواسته  خوزانی  حداد  محسن   -3 عبدالعلی  فرزند  فروشانی  عموسلطانی  داود 
مطالبه مبلغ 22000000 ریال وجه 2 فقره سفته به شماره خزانه داری 791956 
تمبر   – دادرسی  از هزینه  اعم  دادرسی  نحو تضامنی و خسارت  به  و 321375 
از  بانکی  داد  قرار  طبق  تادیه  تاخیر  خسارت   – الوکاله  حق   – واخواست  هزینه 
تاریخ واخواست سفته لغایت اجرای احکام ، با مالحظه دادخواست و ضمائم آن 
و جود اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از استحقاق وی در مطالبه وجه 
ایراد و اعتراض باقی مانده  و اشتغال ذمه خواندگان دارد و مصون از هرگونه 
است .و اینکه خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع موثری و دلیلی 
بر صحت  را محمول  لذا دعوی خواهان   . اند  نکرده  ارائه  ذمه خویش  داللت  بر 

مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  مواد 197-515-519-531از  به  مستندا  و  تلقی 
بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 22000000 ریال بابت 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 440000 ریال  اصل خواسته و مبلغ 547000 ریال 
بابت هزینه واخواست سفته ها و مبلغ 792000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به 
انضمام خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ زمان واخواست سفته ها لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد . خسارت تاخیر در تادیه براساس 
و  بوده  غیابی  صادره  رای  شد.  خواهد  محاسبه  اجرا  زمان  در  بانکی  داد  قرار 
ظرف 20 روزقابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می 
احکام  اجرای  توسط  اجرا  زمان  در  تعیین شده  مبالغ  است  ذکر  به  . الزم  باشد 
 محاسبه واحد می گردد.  م الف 14083 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

 خمینی شهر 

دادنامه 
 : پرونده  شماره    9209973633100081  : دادنامه  شماره    408
: بانک ملت به  109983633100996 9 شماره بایگانی شعبه : 911028 خواهان 
مدیریت آقای علی دیواندری با وکالت آقای آرش شیرانی به نشانی استان اصفهان 
– شهرستان اصفهان خیابان فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای کوچه 23 ) 
کوچه بهمن ( خواندگان : 1- آقای بهمن نصیری قلعه شاهرخی به نشانی شاهین 
آقای   -3 کیانی  زهرا  خانم   -2  5 واحد  آریان  مجتمع   12 فرعی  مخابرات  شهر 
المکان 5- خانم  به نشانی مجهول  رمضان ملکی 4- خانم رویا نصیری  همگی 
بین 2و 3 شرقی  به نشانی شاهین شهر خ دهخدا  قلعه شاهرخی  شیوا نصیری 
مجتمع پاسارگاد طبقه 2 واحد 3 خواسته : 1- مطالبه وجه سفته  دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید 
. رای دادگاه در خصوص دادخواست بانک ملت به مدیریت آقای علی دیوانداری 
با وکالت آقای آرش شیرانی بطرفیت 1- شیوا نصیری قلعه شاهرخی فرزند بهمن 
2- زهرا کیانی فرزند بهرام 3- رویا نصیری فرزند بهرام 4- رمضان ملکی فرزند 
ذبیح اله 5- بهمن نصیری قلعه شاهرخی فرزند غالمرضا بخواسته مطالبه مبلغ 
70000000 ریال وجه 2 فقره سفته به شماره خزانه داری کل 572509 و 016930 
به نحو تضامنی و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی – تمبر هزینه واخواست 
و حق الوکاله خسارت تاخیر تادیه طبق قرار داد بانکی از تاریخ واخواست سفته 
لغایت اجرای حکم ، با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و جود اصول مستندات 
در ید خواهان که حکایت از استحقاق وی در مطالبه وجه و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است .و اینکه خواندگان در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع موثری و دلیلی بر داللت ذمه خویش ارائه 
نکرده اند . لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 197-

515-519-521 از آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
70000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1507000 ریال بابت هزینه دادرسی 
ریال  مبلغ 2520000  و  ها  واخواست سفته  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 1400000  و 
واخواست  زمان  از  تادیه  در  تاخیر  انضمام خسارت  به  وکیل  الوکاله  بابت حق 
. خسارت  دارد  اعالم می  اجرای حکم در حق خواهان صادر و  لغایت  ها  سفته 
تاخیر در تادیه براساس قرار داد بانکی در زمان اجرا محاسبه خواهد شد. رای 
صادره غیابی بوده و ظرف 20 روزقابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد . الزم به ذکر است مبالغ تعیین شده در زمان اجرا توسط 
دادگاه  اول  رئیس شعبه  الف 14081  م  گردد.   واحد می  احکام محاسبه   اجرای 

عمومی حقوقی خمینی شهر 

دادنامه 
406  شماره دادنامه : 9209973633100003  شماره پرونده : 9009983633100299  
علی  آقای  مدیریت  به  ملت  بانک   : خواهان   900327  : شعبه  بایگانی  شماره 
شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی  به  آرش شیرانی  آقای  وکالت  با  دیواندری 
وکالت  دفتر   23 کوچه  ابتدای  صادرات  بانک  روبروی  فروغی  خیابان  اصفهان 
خ   – خ 700 دستگاه   – امید قاسمی به نشانی خمینی شهر  : 1- آقای  خواندگان 
میثم – کوچه ارشاد پالک 3 ، 2- آقای حجت اله حیدری به نشانی خمینی شهر  خ 
بوعلی – جنب بانک مسکن 3- آقای علی گلبو4- آقای امیر حسین توکل همگی به 

نشانی مجهول المکان  5- آقای مجید امیدی فر 6- خانم مریم حیدری جوی /ابادی 
همگی به نشانی خمینی شهر – خ اشرفی اصفهانی – جوی آباد – ایستگاه موزائیک 
سازی – کوچه سروستان 106 فرعی اول جنب پالک 84 منزل شخصی  خواسته 
: 1- مطالبه وجه سفته  دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید . رای دادگاه در خصوص دادخواست 
بانک ملت به مدیریت آقای علی دیوانداری با وکالت آقای آرش شیرانی بطرفیت 
1خانم مریم حیدری جو آبادی فرزند محمد و آقایان 1- حجت اله حیدری فرزند 
محمد 3- علی گلبو فرزند اصغر 4- امید قاسمی فرزند امر اله 5- امیر حسین توکل 
فرزند محمد رضا 6- مجید امیدی فر فرزند علی  بخواسته مطالبه مبلغ 77500000 
دادرسی  کلیه خسارت  بانضمام  به شماره 334707  فقره سفته  یک  ریال وجه 
وخسارت تاخیر درتادیه وفق قرار داد بانکی  صدور تامین خواسته با مالحظه 
نامه  و مالحظه  اول  ردیف  اظهارات خوانده  استماع  و  آن  دادخواست و ضمائم 
90/9/10 مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان که  شماره 830/90/33066 – 
حکایت از آن دارد که کل بدهی تا تاریخ 90/9/8 مبلغ 25/464/287 ریال می باشد 
و میزان بازپرداخت خواندگان را نیز تا تاریخ 90/6/5 -52050000 ریال می باشد 
لذا دعوی خواهان تا تاریخ 90/9/8 که مبلغ دین را به نحو مسلم و منجز مشخص 
نموده اند ثابت تشخیص  و مستندا به مواد 198-515-519 قانون مدنی و مواد 
10-230-1284-1301 قانون مدنی و ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 25464287 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 514285 ریال بابت 
بابت واخواست سفته ها و مبلغ 916714  هزینه دادرسی و مبلغ 514285 ریال 
ریال بابت حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیر در تادیه وفق قرار داد بانکی 
از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد . خسارت تاخیر در تادیه در زمان اجرا محاسبه خواهد شد و چنانچه به اصل 
خواسته صدور حکم خسارت تاخیر در تادیه آن در محاسبات بانک لحاظ شده 
است و اعالم شده است تا تاریخ 90/9/8 خسارت مذکور تعلق نخواهد گرفت و من 
بعد از آن محاسبه خواهد شد . خواسته خواهان مازاد بر مبالغ مذکور نسبت به 
دیونی که سر رسید آن رسیده بوده است و تسویه شده است حکم به بطالن آن 
صادر و اعالم می دارد و نسبت به مابقی آن بعد از تاریخ 90/9/8 نظر به اینکه 
این هنوز مسلم و منجز نمی باشد و مابقی آن سر رسیدنرسیده است قابل استماع 
نمی باشد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعالم 
می دارد . حکم به بطالن و قرار رد صادره و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد . و رای صادره در قسمت 
محکومیت خواندگان نسبت به خانم مریم حیدری حضوری و به شرح فوق قابل 
اعتراض است و نسبت به ما بقی خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه وپس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل 
اعتنراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف 14082 دادرس 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

ابالغ 

414 شماره درخواست : 9210463757300018 شماره پرونده : 9109983757301484 
شماره بایگانی : 911584 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش مهر دشت موضوع : 
ابالغ وقت رسیدگی احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه 9109983757301484 
دایر بر صدور چک بال محل علیه  اکبر شکایتی  آقای محمد رضایی فرزند علی 
سویی  از  و  است  نموده  مطرح  دادگاه  این  در  حسن  فرزند  حقیقتی  رضا  آقای 
اینکه  اقامتگاه مشخص و مجهول المکان می باشند علیهذا نظر به  مشارالیه فاقد 
صبح   9/30 ساعت   1392/6/18 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  امر  پرونده  در 
ماده  طبق  رسیدگی  وقت  فرمایی  دستور  است  مستدعی  است  گردیده  تعیین 
کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  برای  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   15
الزامی می  توضیح  اخذ  متهم جهت  قید گردد و حضور  و  آگهی  االنتشار محلی 
این  به  نامبرده  پرونده  در  جهت ضبط  منتشره  آگهی  از  ای  نسخه  باشد ضمنا 
وقت  بین  یکماهه  زمانی  فرجه  رعایت  است  ذکر  شایان  گردد  ارسال  دادگاه 
 رسیدگی و انتشار آگهی می گردد . مدیر دفتر شعبه اول  دادگاه عمومی بخش

 مهر دشت . 



دانستنی

 داليل
 نادرست ازدواج

اخبار ویژه

پژوهشگران می گویند پخش موسیقی های آرامش بخش در حین رانندگی باعث آرامش 
رانندگان و کاهش خشم آنها می شود.

نتایج این تحقیق که در مجله ارگونومی به چاپ رسیده است، می گوید در شرایط پراسترس 
که خش��ونت جاده ای باال می رود، گوش دادن به موس��یقی های آرام می تواند بسیار موثر 
و باعث آرام ش��دن راننده شود.موس��یقی روحیات راننده را تحت تاثیر قرار داده و بیشتر 
تصادفات وقتی رخ می دهد که موس��یقی ای با ریتم تند در اتومبیل در حال پخش شدن 
است. این موضوع می تواند به این دلیل باش��د که این نوع موسیقی حواس راننده را بیشتر 
پرت می کند یا باعث می شود راننده سرعت خود را باال ببرد. در حالی که موسیقی با ریتم 

مالیم باعث آسایش راننده شده و رانندگی مطمئنی را به دنبال خواهد داشت.
پژوهشگران برای پاسخ به این سوال که آیا با شروع رانندگی پخش موسیقی آرام نیز شروع 
شود یا به تدریج از موسیقی تند به موسیقی آرام برسیم و اینکه کدام یک بیشترین تاثیر را 
روی راننده دارد از تعدادی داوطلب استفاده کردند.آنها به این نتیجه رسیدند که در هر دو 
مورد راننده به آرامش می رسد اگرچه کسانی که در همان ابتدای رانندگی به موسیقی مالیم 

گوش داده بودند زودتر به آرامش رسیدند و مرتکب اشتباهات رانندگی کمتری شدند.

ش��رکت برابوس از دیرباز به عنوان تیونر معتمد مرس��دس بنز آلمان ش��ناخته می ش��د. 
دستکار ی های فنی و تیونینگی مهندسان آنها به قدری دقیق و حساب شده است که نظر 

مدیران سخت گیر مرسدس  را نیز به خود جلب کرده است.
 آخرین دستاورد برابوس، یک Sکالس فوق العاده به نام iBusiness است. پدیده ای که از 
نظر ظاهر و باطن بی رقیب است.  برابوس با نصب لوازم و قطعات برجسته روی بدنه خودرو، 
ضریب آیرودینامیک آن را بهبود بخشیده است. هم چنین با تعبیه رینگ های 21 اینچی و 

ترمزهای کربن-سرامیکی، مانورهای ایمنی  را موجب می شود.
 داخل کابین می توان به کاربرد خاص لوازمی چون آیپ��د، آیفون، آیمک و اپل تی وی پی 
برد. در حقیقت قسمت انتهایی آن یک دفتر کار بسیار شیک برای مدیران پرمشغله است.

 موتور این مرسدس بنز دارای 5500 سی سی حجم با آرایش هشت سیلندر Vشکل است. 
قدرت خروجی آن به لطف نصب دو توربوشارژر به مرز باورنکردنی 850 اسب بخار با گشتاور 

رویایی 1150 نیوتن متر رسیده است.
 شتاب صفر تا 100 آن 3.5 ثانیه و س��رعت نهایی اش 350 کیلومتر در ساعت ثبت شده 

است.

چه کسی پشت اين»بنز«می نشیند؟پخش موسیقی از حوادث جاده ای می کاهد

هیچ انس��ان عاق��ل و بالغ��ي منکر این نیس��ت که 
ازدواج خوب و الزم اس��ت ام��ا اول بای��د تکلیفتان 
 با خودتان معلوم باش��د که اصال چ��را دارید ازدواج

 مي کنید؟ 
نگویید ازدواج کردن دلیل نمي خواهد. اگر شما در نا 
خودآگاه دالیل غیرمنطقي براي ازدواج داشته باشید 
ممکن است در آینده دچار مشکالتي شوید که حل 
کردنش از عهده هیچ کس برنیاید. پس حواستان را 
جمع کنید در ادامه شما را با چند دلیل نادرست براي 

ازدواج آشنا مي کنیم:

1     لج بازي با والدين
 خیلي ها به خاطر این ازدواج مي کنند که با خانواده 
هایشان لج بازي کرده باش��ند. خب این دیگر گفتن 
ندارد که ش��ما حتي اگر با این کار از پدر و مادرتان 
 انتقام ه��م بگیرید، ب��از دودش به چش��م خودتان

 مي رود. چون با این کار خانواده تان را از دست داده 
اید و پشتوانه اي براي روزهاي سخت زندگي دو نفره 

تان نخواهید داشت. 

2      فقط براي استقالل
 معموال آدم ها باید مس��تقل ش��وند تا بع��د بتوانند 
 ازدواج کنند. ام��ا گاهي قضیه بر عکس مي ش��ود؛ 
بعضي ها مي خواهند به وسیله ازدواج که یک دلیل 
بیروني است، مستقل ش��وند یعني خودش��ان را با 

ازدواج مجبور به استقالل کنند.
 اگر ش��ما موفق ش��دید یک پارچ آب را ب��ا چنگال 
بخورید، در این کار هم موفق مي شوید! البته همیشه 
فرض محال، محال نیست اما هزینه این فرض خیلي 

باالست!

3      التیام يک رابطه شکست خورده
  این هم از آن دالیل پیچیده اس��ت ک��ه خیلي ها از 
روي غفلت به آن تن در مي دهند. اگر در یک رابطه 
عشقي به هر دلیلي شکست خورده اید و »نه« شنیده 
اید و حاال مي خواهید از راه ازدواج با فرد دیگري به 
خودتان ثابت کنید که مي توانید عزت نفس��تان را 

بازگردانید، سخت در اشتباه هستید...

4      فشار خانواده و اجتماع
»زن بگیر، موهات داره رنگ دندونات میش��ه«، »به 
این خواس��تگار جواب بده داري تو خونه مي ترشي 
!« و... کافي اس��ت چندتا دختر معرفي کنند و شما 
بگویید نمي خواهم یا چندتا خواستگار بیاید و شما 
ردشان کنید، آن وقت است که سیل حرف و حدیث 
هایي از این قبیل از هر طرف به س��ویتان جاري مي 
شود. هر چند این مسائل فشار رواني بسیاري به آدم 
وارد مي کند ولي حواستان باش��د که تنها، به دلیل 

خالص شدن از این فشارها ازدواج نکنید.

5     به خاطر آرزوهاي پدر و مادر
 خوشبختانه این موضوع در حال ور افتادن است. اما 
گاهي پیش مي آید که پدر و م��ادري فرزند بینوا را 
مجبور مي کنند که با یک نفر به خصوص ازدواج کند. 
خودتان تصور کنید که با شرایط امروز چه زندگي در 

پیش روي این زوج اجباري است.
 احترام گذاش��تن به خواس��ته هاي پدر و مادر براي 
فرزندان واجب اس��ت اما نه این که اگ��ر والدین تان 
اصرار کردند که با کسي ازدواج کنید براي به دست 
آوردن دل آن ها از خواسته و عالقه خود چشم پوشي 
و براي همیشه خود را اسیر رویاهاي آن ها کنید. در 
ضمن طوري هم نباش��د که از آن ط��رف بام بیفتید 
و ب��راي ازدواج، خودس��رانه عمل کنی��د، هر چقدر 
هم که تحصیالت داش��ته باش��ید باز هم تجربه تان 
از والدین تان کمتر اس��ت. پس در انتخاب همس��ر 
 مش��ورت ها و نصایح آن ها را بس��یار بس��یار جدي

 بگیرید.

6      پول، پول، پول! 
بعضي وقت ها دختر و پس��ر در انتخاب همسر، فقط 
به پول طرف مقابل نگاه مي کنند تا بعد از ازدواج به 
واسطه خانواده همسر به یک نان و نوایي برسند.حاال 
تصورش را بکنی��د که بع��د از ازدواج خانواده پولدار 
ورشکسته شوند یا به هر دلیلي ش��ما را به خواسته 
پولکي تان نرسانند، دیگر به چه امیدي مي شود آن 

زندگي را ادامه داد.

7      درماني براي تنهايي
بعضي موق��ع ها ی��ک نفر صرف��ا به خاط��ر این که 
تنهاس��ت، تصمیم ب��ه ازدواج مي گیرد ب��دون این 
که شرایط ازدواج را داش��ته باشد. وقتي که احساس 
تنهایي مي کنید و به تنگ آمده اید، احتمال آن که 
انتخاب هاي ضعیف تري بکنید باال م��ي رود و یا از 
روابطي س��ر در خواهید آورد که هیچ س��ودي براي 

شما ندارد.
بنابراین گاه��ي ازدواج به خاطر ت��رس از تنهایي، از 
دست دادن زیبایي، از دست دادن پدر و مادر، کاهش 
ش��ور زندگي و ... انجام مي گیرد. در چنین فضایي، 
امکان س��ازگاري با مش��کل هاي زندگ��ي، کم و در 

نهایت، ضریب ریسک این ازدواج ها، باال است.

صف انتظار اپل برای رونمایی از محصوالت تلفن هوشمند، با 
خبر تولید گوشی هایی با نمایش��گرهای ۶ اینچی سنگین تر 

می شود.
در حالیکه اخیرا اخبار رونمایی های اپل از دو محصول 5S و 
5C بر سر زبان ها جاری اس��ت و نگاه ها نیز به IFA دوخته 
شده است، خبری از محصولی جدیدتر از این دو مدل در شرف 

رونمایی، منتشر شده است.
با توجه به اینکه یکی از ش��یوه های سامس��ونگ با توجه به 
توزیع نقطه ای و بازارهای چندگانه، تولید محصوالت متفاوت 
از منظر ویژگی های ظاهری اس��ت، ظاهرا اپل هم قرار است 
همین رویه را پیش کشد و از این منظر اعالم کرده که در حال 
تست نمایشگرهای ۶ اینچی برای تولیدات آینده خود است.

البته صراحت��ا گفته که رنج ه��ای 4.8 تا ۶ اینچ��ی را برای 

محصول هوشمند آینده خود تست و ارزیابی می کند.
واشنگتن پس��ت با اتکا به اظهار نظر کارشناس��ی که به کار 
تس��ت و آزمون اش��راف دارند، گفته که اپل در نظ��ر دارد با 

تست تجهیزات و دستگاه های مختلف، تغییراتی را در تلفن 
هوشمند نسل آینده خود ایجاد کند و این به منزله این نیست 
که تمامی رنج های 4.8 تا ۶ اینچ تولید ش��ود هرچند ممکن 

است در بلند مدت تمامی این فاصله به تولید برسد.
این اولین باری اس��ت که خبری مبنی بر تغییر در نمایشگر 
آیفون منتش��ر می ش��ود زیرا پیش از این هر چند رس��الت 
تولید تبلت این ش��رکت متفاوت بود و در رنج های مختلفی 
از نمایشگرها تولید می ش��د اما تلفن های هوشمند اش این 

چنین نبود.
اما جالب اس��ت در همین راس��تا، پایگاه دیگ��ری گفته که 
سایزهای متفاوتی توسط این شرکت در ماه های اخیر تست 
شده اما مجددا بر سر محصول 4.8 اینچی اجماع شده و میل 

تولید آینده، حول چنین محصولی قرار گرفته است.

اپل به سمت گوشی های ۶ اينچی می رود؟
 راه هايی باورنکردنی

 برای  پول  در آوردن!

بی پولی، درآمد کم، تامین نیازهای روزمره، بیکاری و س��رگردانی، 
بی نتیجه بودن شرکت در جلسات استخدامی، افزایش قراردادهای 
خارج از چارچوب قانون کار، فراهم نبودن ش��رایط ورود کارجویان 
به مشاغل رسمی و نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار، تنها 

بخشی از عوامل روی آوردن به مشاغل کاذب است.
در این گزارش قصد داریم به مشاغل نوظهوری که عوام آنها را کاذب 

می نامند اما درآمد آنها قابل توجه است، بپردازیم.

نوبت فروشی در بانک
چند س��الی اس��ت در بانک ها برای جلوگیری از ازدحام مش��تریان 
و احترام ب��ه آنه��ا، دس��تگاه هایی برای ش��ماره دهی نصب ش��ده 
اس��ت. با این وج��ود در ش��عب ش��لوغ بانک ه��ا مانند ب��ازار، این 
روش هم نتوانس��ته از درد س��ر هجوم مش��تری به ش��عبه بکاهد. 
 در همین راس��تا ش��غلی ب��ه ن��ام »نوبت فروش��ی« در این ش��عب 

ایجاد شده است. 
در این وضعیت، ف��ردی با گرفتن ش��ماره های متعدد از دس��تگاه، 
آن را نگه داش��ته و به اف��رادی که عجل��ه دارن��د و نمی خواهند در 
صف انتظار منتظر ش��وند، می فروشند. نرخ گزارش ش��ده 5 تا 10 
هزار تومان اس��ت. این کار گرچه ش��غل نیس��ت ام��ا درآمد خوبی 
 دارد. از س��وی دیگر هم خریدار و هم فروش��نده از کارش��ان راضی

 هستند!

شماره فروشی در میدان انقالب
داش��تن ش��ماره آدم های معروف چندان جذابیتی ندارد اما ظاهرا 

عده ای از این طریق پول درمی آورند.
 ای��ن روزه��ا در اط��راف می��دان انق��الب ته��ران  کس��انی ک��ه 
پی��ش از ای��ن ن��وار کاس��ت و فیلم ه��ای غیرقانون��ی کپی ش��ده 
و لو رفت��ه از افراد مع��روف را می فروختند، ش��غل جدی��دی برای 
 خ��ود دس��ت و پ��ا کرده ان��د؛ ف��روش ش��ماره تلف��ن آدم ه��ای 

معروف!
در می��ان این ش��ماره تلفن ها، اس��م بازیگ��ران س��ینما، مقام های 
دولت��ی، خواننده ه��ا و فوتبالیس��ت ها دیده می ش��ود. ش��اید این 
 ش��ماره تلفن ها از دفترچه تلفن یکی از همی��ن خبرنگارها لو رفته

 باشد.

کارراه اندازی
بعد از دادزن، عروسک شدن جلوی رستوران، گریه کن مراسم ترحیم 
و مجلس گرم کن در عروسی، شغل جدیدی در تهران ظهور کرده به 
نام »کارراه اندازی«! کارراه انداز کس��ی اس��ت که از یک شهرستان 
دورافتاده برای س��ربازی یا گذران دوران دانشجویی به تهران آمده 
است. او از این فرصت استفاده کرده و کار همشهریانش را در تهران 

راه می اندازد.
 خرید کتاب و دارو، ثبت نام در دانشگاه، حضور در نمایشگاه و خرید 
از یک غرفه خاص و نظیر آن، کارهایی اس��ت ک��ه او در تهران برای 
همش��هریانش انجام می دهد. هر طور حس��اب کنید، این روش هم 
به نفع سفارش دهنده کار اس��ت و هم به نفع کارراه انداز! حاال اینکه 
این کار هم شغل محس��وب می ش��ود یا نه را باید از مسئوالن مرکز 

آمار پرسید.

تعريف جهانی کار چیست؟
بر اس��اس تعریف س��ازمان جهانی کار، تفاوت بین ش��اغل و بیکار 
مش��خص ش��ده که البته ILO برای روشن ش��دن بهتر این مساله 
با در نظر گرفتن تفاوت های کش��ورها، تعاریف را براس��اس مناطق 

جغرافیایی مطرح کرده است.
 براساس نظر سازمان جهانی کار، اگر کسی امسال 30 تا 40 ساعت 
در هفته کار داش��ته باشد و این میزان در س��ال آینده به 20 ساعت 
کاهش یابد، دارای اش��تغال ناقص خواهد بود و اگر این میزان به 10 

ساعت رسیده باشد، دیگر شاغل محسوب نمی شود. 
در ای��ران، قان��ون کار می��زان س��اعت کار هفتگ��ی را 44 س��اعت 
ب��رآورد ک��رده و صرف��ا اف��رادی ک��ه ای��ن می��زان کار داش��ته 
باش��ند ش��اغل ش��ناخته می ش��وند ولی مرکز آم��ار ای��ران اعالم 
 می کند هر ک��س در هفت��ه یک تا دو س��اعت کار داش��ته باش��د،

 شاغل است.

چه بايد کرد؟
گفته می ش��ود چنین مش��اغلی در همه اقتصادهای متوسط و رو به 
پایین دنیا وجود دارد و علت ظهور آنها هم یک نیاز است، با این وجود 
نباید غفلت کرد که برخی از این مشاغل کاذب، گاه اقتصاد کشور را 

به چالش می کشند.
 آخرین نمونه ای��ن وضعیت را می ت��وان در داللی بازار س��که و ارز 
دید، به ط��وری که یک س��ال پیش ب��ا اوج گرفتن قیمت س��که در 
بازار، پلیس خری��د و فروش ارز و س��که در محلی غی��ر از صرافی و 
بانک را جرم اعالم و تع��داد زیادی از دالالن این بخش را دس��تگیر 
کرد. داللی البته ش��غل کاذبی اس��ت که در بخش ه��ای دیگری از 
 اقتصاد کش��ور هم وجود دارد، مانند مس��کن، خودرو و حتی داللی 

مجوز نشریه.

خواندنی
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امام علی  )ع( :
 هر ک��س ب��ه آنچ��ه خداون��د ب��ه او داده اس��ت راضی باش��د، 

راحت ترین زندگی را دارد.

عکس نوشت

قدردانی مردم توکیو از 
کمیته بین المللی المپیک 
به خاطر انتخاب اين شهر 
برای میزبانی المپیک 2020

محققان نروژی با هدف کاهش م��رگ و میر نوزادان تازه متولد 
شده و مادران در زمان زایمان، یک دس��تگاه شبیه ساز زایمان 
س��اخته اند که در حقیقت یک بسته آموزش��ی برای ماماها در 

کشورهای در حال توسعه است. 
این محققان یک گروه س��ه تایی از محصوالت مقرون به صرفه 
را با هدف کمک به نجات جان انسانها در کشورهایی که در آن 
مرگ و میر ناشی از تولد قابل پیشگیری به دلیل عدم دسترسی 
ماماها ب��ه تحصیالت یا دوره های آموزش��ی زیاد ب��وده، تولید 
کرده اند. »مجموعه ناتالی« شامل یک شبیه ساز زایمان، دستگاه 
مکش و شبیه ساز نوزاد برای ارائه آموزش علمی به منظور کاهش 

مرگ نوزاد و مادر پس از زایمان است. 
این طرح مفهومی که طراحی صنعتی و آموزش را با هم ترکیب 
کرده، ایده ش��رکت Laerdal Global Health در واکنش 
به آمار تکان هنده مرگ 3000 نوزاد در اثر خفگی حین تولد و 
مرگ 1000 مادر در حین زایمان در هر روز بوده است. به ادعای 
س��ازندگان، این محصول یک روش قابل حم��ل و ارزان برای 
آموزش متخصصان مهارت دیده است. محصول شبیه ساز تولد 

»ناتالی« یک ابزار پوشیدنی بوده که می تواند رحم یک زن را به 
شکل نسبتا تهاجمی و انتزاعی شبیه سازی کند. 

این طراحی س��اده تنها بر مهمترین ویژگیها تمرکز داشته و بر 
نکته های دست وپاگیر زیباشناختی واقعی توجه ندارد. 

اگرچه می توان از آن با خون مصنوعی برای آماده سازی و آموزش 
ماما برای خونریزی پس از تولد که یک��ی از دالیل اصلی مرگ 
مادر است، استفاده کرد. یک دستگاه پنگوئنی شکل موسوم به 
مکش نئوناتالی برای آموزش ماماها به منظور دسترس��ی موثر 

به سوراخهای بینی نوزاد و کمک ایمن به کودک دارای مشکل 
تنفسی طراحی شده است. 

این دس��تگاه به آس��انی ضدعفونی ش��ده و ش��فاف اس��ت تا 
متخصصان بتوانند مواد مکیده شده را بررسی کنند. شبیه ساز 
نئوناتالی نیز یک مانکن است که برای توجه کاربر به جنبه های 
مهم بدن یک کودک طراحی شده اس��ت. جزئیاتی مانند وزن، 
مفصل بندی س��ر، نبض نافی، تنف��س و ضربان قل��ب نوازد به 
شبیه ترین شکل ممکن شبیه سازی ش��ده تا مدل را مانند یک 

کودک واقعی نشان دهد. 
یک برنامه آموزش��ی در موسس��ه کمک به نوزاد برای تنفس، 
که از مجموعه نئوناتالی در تانزانیا اس��تفاده کرده، کاهش 47 
درصدی در مرگ نوزادان در اثر خفگ��ی پس از تولد را گزارش 
داده است. به ادعای سازندگان، این محصول فرآیند آموزش را 
جذاب کرده و به ماماها و کمک هایش��ان اجازه می دهد تا نقش 
بازی کنند. همچنین از آن جایی که این محصول بر اساس کار 
 عملی بوده، مش��کل زبان، از کمترین تاثی��ر در فرآیند آموزش

 برخوردار است. 

ساخت شبیه ساز تولد نوزاد
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