
بازنگری قوانین ممنوع الخروجی  بدهکاران بانکی

آزمون های مدارس 
ساماندهی می شود

 قیمت  موبایل
  رو به کاهش
 است

ممنوع الخروج  بدهکاران بیش از 200 میلیون تومان

جزئیاتی از نحوه برگزاری »آزمون « در مدارس و مشروط شدن آن

 خبرنویسی
 در فرهنگسرای رسانه  5 3

 تولید 580 تن سیمان
 در  چهارمحال و بختیاری  7

8

 مرگ بر آمریکا
 آیه قرآن  نیست 

ما مدتی شعار مرگ بر شوروی نیز سر می دادیم و اگر رابطه ایران و آمریکا 
مثل روسیه شود و آمریکا حسن نیت نشان دهد، این مشکل نیز حل مي 
شود. در ضمن آیه قران نازل نشده است که شعار مرگ بر آمریکا را همیشه 
س��ردهیم و همان طور که در آن روزها با روس ها برخورد کردیم و دیگر 

شعار ندادیم با آمریکا نیز   همان طور برخورد می کنیم. 

 کشت و زرع زرگونه؛ 
با تدبیر زرگر پور

در کوی عشق هر که چو من سیم و زر نداشت 
هرگر درخت عشرت او برگ وبر نداشت 

آب برای اصفهان و کشاورزان و اهالی اش حکم حیات 
و زندگی دارد حیاتی که فوق العاده تر از سیم و زراست 
حاال سال هایی است که ما در استان محروم از آب چون 
زریم و زارعت کشاورزان  ما هم از زرع افتاده حرف دل 
رییس انجمن حمایت از کش��لورزان اصفهانی با جناب 

آقای استاندار . 
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رییس مرکز س��نجش وزارت آم��وزش و پرورش ب��ا بیان این 
که دس��تورالعمل نحوه برگزاری آزمون ه��ای مدارس به همه 
 استان ها ابالغ ش��ده، گفت: هیچ مدرس��ه  و منطقه و استانی 
حق برگزاری آزمون بدون مجوز مرکز س��نجش وزارتخانه را 
ندارد. عبداالمیر عرفی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه 
به این که سال تحصیلی آغاز شده و معموال مدارس با همکاری 
برخی مؤسسات اقدام به برگزاری آزمون های متعدد می کنند، 
دس��تورالعمل س��اماندهی آزمون ها تهیه و به تم��ام ادارات و 

مناطق آموزش و پرورش کشور ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس این دس��تورالعمل، آزمون ها باید منطبق 
بر اهداف آموزش��ی بوده و ب��ا فعالیت های رس��می آموزش و 
پرورش تداخل نداش��ته باش��د و به صورت کام��ال داوطلبانه 
باش��د، به این معنا ک��ه هیچ اجب��اری ب��رای دانش آموزان و 
خانواده ه��ا جهت برگ��زاری آزمون ها تحمیل نش��ود.  رییس 
مرکز س��نجش وزارت آموزش و پرورش عنوان ک��رد: در این 
دستورالعمل تأکید شده مؤسس��اتی که توان علمی مناسبی 
 دارند و م��ورد اقبال دانش آم��وزان و خانواده ها هس��تند، باید

با هماهنگی مدرسه و منطقه...

برای اجرای مدیریت ارگانیک 
در اصفهان تالش کردم

 خبرهای خوش وزارت بهداشت
 برای سالمندان

اصفهان نیازمند  80 جایگاه 
سوخت تک منظوره است

 ترانه خوانی
عموهای فیتیله ای

 دوستی مهر 
در کنار رودی فولر
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س
س  فار

]عک

 4 سیاست کلی 
برای عمران شهرداری ها

4

مقصد سفر بعدی
2

 تیم  تدبیر کجاست؟

طرح حمایت از افراد شیمیایی
3

 در جنگ تصویب می شود

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی 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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

س: هادی نعمت الهی/ زاينده 
]عك

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

12 12 12
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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
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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 
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س: فار
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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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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

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ا نی
رض

ید
حم

س: 
عک

[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

س: هادی نعمت الهی/ زاينده 
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
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 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

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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س: هادی نعمت الهی/ زاينده رود[
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ا نی
رض

ید
حم

س: 
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[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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آگهی فراخوان  

آگهی ابالغ  

آگهی مزایده عمومی واگذاری محل غرفه تجهیزات پزشکی
مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانی به صورت اجاره بهای ماهیانه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کار مندان ذوب آهن اصفهان 

ساير موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد 

در اجرای ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، بدينوسيله  به افراد مشروحه ذيل كه پرونده 
آنها در رابطه با غيبت غير موجه متوالی در اين هيات در دست بررسی است ابالغ می گردد كه ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی 
به دفتر اين هيات واقع در طبقه دوم ساختمان آموزش و توسعه منابع انسانی جنب مديريت روابط عمومی شركت مراجعه نمايند. 

بديهی است در صورت عدم مراجعه وفق مقررات اقدام خواهد شد .
1- مسيح نوروزی فرزند علمدار 

2- سيد علی شهيدی  ريزی فرزند سيد حسين 
3- محسن جعفری فشاركی فرزند مهدی 

4- خليل حيدری فرزند همت علی 
5- سيد كمال الدين سجادی فرزند سيد حسام الدين 

6- مجتبی كاظمی فرزند قاسمعلی 
7- ميثم الياسی بختياری فرزند روز علی 

8- قاسم نادری بنی فرزند نعمت اله 
9- مجتبی آقا طاهری خوزانی فرزند امير 

متقاضيان ش�ركت در مزايده می توانند جهت كسب اطالعات بيش�تر به سايت دانشگاه علوم 
پزش�كی اصفهان به آدرس  www.mui.ac.ir يا س�ايت مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه 
 به آدرس / www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و يا با ش�ماره تلفن  0311-7922191 

واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج میگردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

07-92مزايده1
فروش انواع الستيک توئی ، نوار نقاله 

ضايعاتی ، كابل ضايعاتی ) باهادی مسی و 
 آلومينيومی( و انواع بشكه های 

مستعمل مازاد
92/7/792/7/17

09-92مزايده2
فروش انواع موتور های برقی و لوازم برقی، 

 انواع لوازم خانگی ، انواع لوازم 
اداری مستعمل مازاد

92/7/892/7/21

فروش فرم هوای دم سوخته ، سيم بكسل ، 10-92مزايده3
92/7/1292/7/23ضايعات فلزی و ابزار آالت مستعمل

4
 مناقصه  

 دو 
مرحله ای

92/7/1492/7/28خريد بدنه مخزن ساتراتور9200369

5
 مناقصه  

 دو
 مرحله ای 

92/7/1492/7/28خريد دستگاه افقی پاتيل چدن9200308

6
 مناقصه 

  دو
 مرحله ای

9203295R192/7/1892/8/1خريد يک رديف گريس صنعتی

حمل جاده ای 120 هزار تن زغالسنگ از 9204754R1مناقصه7
92/7/1292/7/22معادن طبس 

فراخوان 8
692/7/792/7/27 دستگاه لكوموتيو911157بين المللی

 مناقصه 9
92/7/2092/8/12خريد 2 رديف قطعات الكتروز917760بين المللی

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   
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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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

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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توفان سرخ 
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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
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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.
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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
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آگهی مناقصه

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 
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ا نی
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س: 
عک

[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود
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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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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
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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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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های 
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آگهی فراخوان  

آگهی ابالغ  

آگهی مزایده عمومی واگذاری محل غرفه تجهیزات پزشکی
مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانی به صورت اجاره بهای ماهیانه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کار مندان ذوب آهن اصفهان 

ساير موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد 

در اجرای ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، بدينوسيله  به افراد مشروحه ذيل كه پرونده 
آنها در رابطه با غيبت غير موجه متوالی در اين هيات در دست بررسی است ابالغ می گردد كه ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی 
به دفتر اين هيات واقع در طبقه دوم ساختمان آموزش و توسعه منابع انسانی جنب مديريت روابط عمومی شركت مراجعه نمايند. 

بديهی است در صورت عدم مراجعه وفق مقررات اقدام خواهد شد .
1- مسيح نوروزی فرزند علمدار 

2- سيد علی شهيدی  ريزی فرزند سيد حسين 
3- محسن جعفری فشاركی فرزند مهدی 

4- خليل حيدری فرزند همت علی 
5- سيد كمال الدين سجادی فرزند سيد حسام الدين 

6- مجتبی كاظمی فرزند قاسمعلی 
7- ميثم الياسی بختياری فرزند روز علی 

8- قاسم نادری بنی فرزند نعمت اله 
9- مجتبی آقا طاهری خوزانی فرزند امير 

متقاضيان ش�ركت در مزايده می توانند جهت كسب اطالعات بيش�تر به سايت دانشگاه علوم 
پزش�كی اصفهان به آدرس  www.mui.ac.ir يا س�ايت مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه 
 به آدرس / www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و يا با ش�ماره تلفن  0311-7922191 

واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج میگردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

07-92مزايده1
فروش انواع الستيک توئی ، نوار نقاله 

ضايعاتی ، كابل ضايعاتی ) باهادی مسی و 
 آلومينيومی( و انواع بشكه های 

مستعمل مازاد
92/7/792/7/17

09-92مزايده2
فروش انواع موتور های برقی و لوازم برقی، 

 انواع لوازم خانگی ، انواع لوازم 
اداری مستعمل مازاد

92/7/892/7/21

فروش فرم هوای دم سوخته ، سيم بكسل ، 10-92مزايده3
92/7/1292/7/23ضايعات فلزی و ابزار آالت مستعمل

4
 مناقصه  

 دو 
مرحله ای

92/7/1492/7/28خريد بدنه مخزن ساتراتور9200369

5
 مناقصه  

 دو
 مرحله ای 

92/7/1492/7/28خريد دستگاه افقی پاتيل چدن9200308

6
 مناقصه 

  دو
 مرحله ای

9203295R192/7/1892/8/1خريد يک رديف گريس صنعتی

حمل جاده ای 120 هزار تن زغالسنگ از 9204754R1مناقصه7
92/7/1292/7/22معادن طبس 

فراخوان 8
692/7/792/7/27 دستگاه لكوموتيو911157بين المللی

 مناقصه 9
92/7/2092/8/12خريد 2 رديف قطعات الكتروز917760بين المللی

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

نوبت دوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف /



چهره روزيادداشت

 موافقت نمايندگان
 با طرح نظارتی مجلس

وکالی ملت با کلیات طرح اصالح قوانین، نح��وه معرفی، انتخاب و 
فعالیت ناظرین و س��اماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسالمی 

موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلس��ه علنی روز یک شنبه 
پارلمان، کلیات طرح اصالح قوانین، نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت 
ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی 
کرده و به تصویب رساندند. بهارستان نشینان با 169رأی موافق، 35 
رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع240 نماینده حاضر در صحن 

علنی مجلس با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.

 رايزنی ظريف و ولید معلم
 در نیويورک

محمدجواد ظریف و ولید معلم وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و سوریه در حاشیه شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل در نیویورک دیدار و آخرین تحوالت جاری در سوریه 
و تالش ها در جهت خاتمه این بحران را مورد بررس��ی و تبادل نظر 

قرار دادند.
ولید معلم در این دیدار، آخرین وضعیت بحران سوریه و تالش های 
جاری در محافل بین المللی برای خاتمه این بحران را تشریح کرد و 
طرفین پیرامون راه های کمک به خاتمه بحران از طریق گفتگوهای 

سیاسی رایزنی کردند.

 نیروهای مسلح هر کشور
 تابع رهبران سیاسی هستند

سردار صفوی مشاور نظامی رهبر معظم انقالب  تأکید کرد: جنگ را 
رهبران سیاسی شروع و تمام می کنند و نیروهای مسلح تابع رهبران 
 سیاس��ی هس��تند، البته فرمانده نظامی در مرحله تصمیم س��ازی

تأثیرگذارن��د، اما آغ��از و پای��ان جنگ توس��ط رهبران سیاس��ی 
کشورهاست.

 صفوی در ادامه س��خنان خ��ود با طرح این س��ؤال ک��ه آیا جنگ 
 قاب��ل پی��ش بین��ی ب��ود خاطرنش��ان ک��رد: بل��ه، جن��گ قابل

پیش بینی بود. اگر مس��ئوالن سیاسی و سیاس��ت خارجی مسائل 
آشکار آمریکا، شوروی و کشورهای منطقه را دنبال می کردند متوجه 
می ش��دند که جنگ در راه است. برژینسکی  مش��اور امنیتی کارتر 
بعد از کشف کودتای نوژه این جمالت را گفت که استراتژی آمریکا 
در مقابل جمهوری اس��المی ایران باید تقویت دولت هایی باشد که 
 توان عملیات جنگی علیه رژیم خمینی را داش��ته باشند و یا کارتر 
می گفت اگر فش��ارهای آمریکا به آزادی گروگان ها نینجامد گزینه 

بعدی، جنگ است.

 تصويب قطعنامه 
خلع سالح شیمیايی سوريه

شورای امنیت س��ازمان ملل متحد در جلس��ه ای با رأی مثبت 15 
عضو این ش��ورا، قطعنامه  پیش��نهادی آمریکا و روسیه برای نابودی 

سالح های شیمیایی سوریه را تصویب کرد.
به گزارش شبکه بی بی سی، ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد در 
جلسه ای قطعنامه2118 پیش��نهادی آمریکا و روسیه برای امحای 

تسلیحات شیمیایی سوریه را تصویب کرد.
این قطعنامه با رأی همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل و در واقع 

با رأی مثبت 15 عضو شورای امنیت جمعه شب به تصویب رسید.
بر اس��اس این گزارش، در این قطعنامه کاربرد تسلیحات شیمیایی 
در سوریه محکوم ش��ده، ولی هیچ کدام از طرفین درگیری در این 

رابطه متهم نشده اند.

 تأکید بان کی مون
 به اخراج فوری منافقین

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل گفت که نیاز فوری به اخراج عناصر 
گروهک تروریستی منافقین از عراق، است.

دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد که بان کی مون در دیدار 
با هوش��یار زیباری وزیر امور خارجه عراق از دولت عراق خواست تا 
هر چه سریع تر تحقیقات در خصوص حمله اخیر به اردوگاه اشرف 
را که موجب کشته ش��دن تعدادی از عناصر گروهک منافقین شده 

است، به پایان برساند.
در این بیانیه به نیاز فوری برای انتقال س��اکنان لیبرتی به خارج از 
عراق تأکید شده است. دبیرکل سازمان ملل هم چنین نسبت به بروز 
بحران سیاسی و برهم خوردن اوضاع امنیتی عراق ابراز نگرانی کرد و 
یک بار دیگر از رهبران عراقی خواست تا وارد گفتگوهای جدی شده 

و به امر آشتی ملی تسریع ببخشند.

رییس جمه��ور که بخش زی��ادی از تمرکز خ��ود را بر ترمیم 
روابط ایران با کشورهای همسایه گذاشته تا از مسیر سیاست 
خارجی پلی به بهبود وضعیت معیش��تی مردم در داخل بزند، 
بعد از حضور در اجالس ش��انگهای و اجالس سالیانه سازمان 
ملل ممکن است دهه سوم مهرماه به عربستان سعودی برود. 
شواهد و قرائن نش��ان می دهد روحانی کمر به بهبود روابط با 
این کشور عربی که به گفته خودش رابطه نزدیک منطقه ای،  

فرهنگی و تاریخی با آن داریم بسته است.
در دوران ریاس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد روابط ایران 
با عربس��تان تقریبا در حالت تخاصم قرار گرفت، به نحوی که 
از نتایج آن، همدستی عربس��تان با آمریکا در طرح سناریویی 
ض��د ایرانی – ماجرای س��اختگی ترور س��فیر عربس��تان در 
واش��نگتن- و اعدام ایرانیانی که در عربستان اسیر بودند، بود. 
پادشاه عربستان اما بنا به روابط نزدیکی که با آیت اهلل هاشمی 
دارد و بنا به س��فرهایی که حس��ن روحان��ی در دوره آیت اهلل 
هاشمی به این کشور داشته است، از اولین کشورهایی بود که 
پیام انتخابات ایران را ش��نید و انتخاب رییس جمهور ایران را 
به وی تبریک گفت. بعدها حس��ن روحانی در جمع مسئوالن 
حج به این پیام اشاره کرد و گفت که من و پادشاه عربستان هر 
دوطرف عالقه مند هستیم که در جهت تأمین منافع دوجانبه 

و جهان اسالم تنش هاي جزئي را از سر راه برداریم.

روحانی که در سخنانش گفته مفتخر است که اولین تفاهمنامه 
امنیتی بین ایران و عربستان سعودی از طرف ایران با امضای او 
بوده است، در نخستین نشست خبری اش هم  بر بهبود روابط 
با عربستان س��عودی تأکید کرد. آنجا که گفت:  اولویت دولت 
در سیاست خارجی روابط دوستانه و نزدیک با همه همسایگان 
خواهد بود. ما با کش��ورهای جنوب خلیج فارس همسایه و با 
عربستان هم برادر هس��تیم و قبله گاه مسلمانان در آن کشور 
اس��ت و ما رابطه بس��یار نزدیک منطقه ای فرهنگی و تاریخی 
داریم و صده��ا ایرانی در س��ال برای زیارت خان��ه خدا به آن 
کشور سفر می کنند و اتباع سعودی هم به ایران سفر می کنند. 
خوش��حالم که اولین تفاهمنامه امنیتی بین ایران و عربستان 
س��عودی از طرف ایران با امضای بنده بود. انش��اهلل در دولت 
آینده روابط بس��یار خوبی با همس��ایگان به ویژه با عربستان 

خواهیم داشت.
چند روز قبل از سفر نیویورک، خبر رسید که روحانی از سوی 
پادشاه عربستان به سفرحج دعوت شده است. این خبر را شبکه 
المیادین اعالم کرد و نوش��ت که عبداهلل بن عبدالعزیز پادشاه 
عربس��تان س��عودی از رییس جمهوری ایران برای حضور در 
موسم حج دعوت به عمل آورده و حجت االسالم حسن روحانی 

نیز این دعوت را پذیرفته است.
س��ازمان حج و زیارت هم اعالم کرد ک��ه در صورتی  که خبر 

مذکور از سوی دفتر رییس جمهور محترم اعالم شود، بدیهی 
است این س��ازمان براس��اس مأموریت تعریف ش��ده  خود و با 
هماهنگی دفتر ریاس��ت محت��رم جمهوری اقدام��ات الزم را 

انجام خواهد داد.
خبر سفر روحانی به عربستان در سایه اخباری که از نیویورک 
به گوش می رس��ید گم ش��د، اما امیرعبدالهیان معاون وزیر 

خارج��ه در ی��ک برنام��ه 
تلویزیون��ی ک��ه از ش��بکه 
العال��م پخ��ش می ش��د بار 
دیگر از احتم��ال انجام این 
سفر س��خن به میان آورد و 
گفت ک��ه در گفتگوهایمان 
با عربس��تان بر این موضوع 
تأکید می کنی��م که ایران و 
عربستان دو کش��ور مهم و 
دو بازیگر اساسی در منطقه 
هستند و تعامل، همکاری و 
همفکری ما می تواند به حل 
بخش عمده ای از معضالت 
منطقه و حتی جهان اسالم 

کمک کند.
 دکتر روحانی به مناس��بت 

روز ملی عربستان، پیام تبریکی به پادش��اه این کشور ارسال 
کرد. جهانگیری مع��اون اول ریی��س جمهور ب��رای ولیعهد 
عربس��تان و ظریف برای همتای س��عودی خود پیام تبریک 
فرس��تاد. تهران از هرگونه ابت��کار عمل، گفتگ��و و همکاری 
 که باعث تقویت رابطه بین ایران و عربس��تان ش��ود، استقبال 

می کند.
رییس جمهور کنونی ایران در س��ال84 در مقام دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در س��فری به ریاض با ملک عبداهلل پادش��اه 
این کشور دیدار کرده و چهره ناشناخته ای برای مقامات این 
کشور نیست. او پیش تر سفری به ریاض داشت و با مقامات این 
کشور دیدار کرده اس��ت. اهتمام جدی او برای ترمیم روابط با 
کشورهایی که در سال های گذشته در فضای سوءتفاهم علیه 
ایران قرار گرفته اند، سفر او به عربستان را قریب الوقوع کرده 
است. اگر روحانی دهه سوم مهر به سفر حج برود، در همان ایام 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه او احتماال در ژنو حضور دارد 
تا مذاکرات هسته ای را به سرانجام برساند. مذاکرات هسته ای 

23 مهر برگزار می شود.

تعامل جديد با کشور های همسايه، وارد فاز جديدی می شود  

استاندار سابق اصفهان:مقصد سفر بعدی تیم  تدبیر کجاست؟
برای اجرای مديريت ارگانیک 

در اصفهان تالش کردم
اس��تاندار س��ابق اصفه��ان گفت: تم��ام ت��الش ما در 
زم��ان خدم��ت در اصفه��ان، ای��ن ب��ود ک��ه مدیریت 
ارگانی��ک را در دس��تگاه اجرای��ی اجرای��ی کنی��م. 
علیرضا ذاک��ر اصفهانی ش��نبه6 مه��ر ماه در مراس��م 
تودی��ع خ��ود و معارف��ه اس��تاندار جدی��د اصفه��ان 
 با اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه از آنچ��ه در ای��ن م��دت انجام

داده ام رضایت باطنی دارم، اظهار داشت: قطع ارتباط با 
بدنه اجرایی و فضایی که ب��ا آن خو گرفته بودم برای من 
دشوار است. وی در ادامه افزود: خدا را شاهد می گیرم که 
در این مدت کم فروش��ی نکردم و از تمام قوا و همکاران 
خود برای خدمت استفاده کردم. استاندار سابق اصفهان 
گفت: انسجام اداری مطلوب مدیریت استان در این مدت 

بود و توانستیم از تمام جریانات سیاسی استفاده کنیم.
وی با بیان این که دس��تاورد چند سال حضور من، عدم 
مش��اهده دس��ته بندی و مرزبندی های سیاس��ی بود، 
گفت: تمام تالش ما این بود ک��ه مدیریت ارگانیک را در 
دستگاه اجرایی که ملهم از اندیشه دینی و خدمت باشد، 

اجرایی کنیم.
ذاکر اصفهانی با اشاره به برخی دستاوردهای استانداری 
اصفهان در این مدت، اظهار داش��ت: در بخش عمرانی و 
زیرساختی در اصفهان فعالیت های چشمگیری صورت 
گرفت، به گونه ای که در ایام تاریخی تمام این چهار سال، 

شاهد افتتاح چند هزار پروژه عمرانی در اصفهان بودیم.
وی بیان داشت: کارهای صورت گرفته در بخش اشتغال 

بیشتر ناظر به حفظ وضعیت موجود بود.
استاندار سابق اصفهان افزود: استان اصفهان قطب اصلی 
صنعت کشور است و10 هزار واحد صنعتی دارد که سعی 
کردیم در این چهار سال، این وضعیت نیز محفوظ بماند.

وی با بیان این که در س��ال 1388 ظرفی��ت فوالد خام 
اس��تان اصفهان، 8/7  میلیون تن بود افزود: اکنون این 

ظرفیت به10 میلیون تن افزایش یافته است.
ذاکر اصفهانی اظهار داشت: افق گذاری خوبی در عرصه 
آهن و فوال در اس��تان صورت گرفته، ب��ه گونه ای که در 
آینده 8/5 میلیون تن به ظرفی��ت فوالد اصفهان افزوده 

خواهد شد.
وی بیان داش��ت: جواز تأس��یس واحدهای صنعتی نیز 
نس��بت به دولت نهم در این م��دت300 درصد افزایش 

یافت.

اخبار کوتاه

خبر ويژه

مرگ بر آمريکا، آيه قرآن  نیست 
آیت اهلل طباطبایی/ امام جمعه اصفهان 

ما مدتی شعار مرگ بر شوروی نیز س��ر می دادیم و اگر رابطه ایران و 
آمریکا مثل روسیه شود و آمریکا حسن نیت نشان دهد، این مشکل 
نیز حل مي ش��ود. در ضمن آیه قران نازل نشده است که شعار مرگ 
بر آمریکا را همیشه سردهیم و همان طور که در آن روزها با روس ها 
برخورد کردیم و دیگر ش��عار ندادیم با آمریکا نیز   همان طور برخورد 

می کنیم. 
همان طور که رهبری فرمودند به آمریکا اعتمادی نیست، ولی آنها نیز 
منافعی در جهان دارند که با کاه��ش درگیری ها می توان کاری کرد 
تا آمری��کا از آزار و اذیت خود 
کم کند. باید ب��ا لبخند های 
سیاسی، این مشکالت را حل 
کرد تا یک سری موارد را حل 
کرد و آمریکا نیز تحریم هایش 
را علیه مردم ای��ران کم کند. 
آمری��کا50 س��ال در ای��ران 
دخالت کرده اس��ت و باید از 

ایران عذرخواهی کند.
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قائم مقام رییس دانشگاه آزاد معرفی شد

باقر الریجانی در حکمی از سوی میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد به عنوان قائم مقام رییس دانشگاه 
در امور پزشکی و رییس شورای راهبردی علوم پزشکی انتخاب شد. براساس این گزارش، الریجانی 

رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

عبداهلل بن 
عبدالعزيز پادشاه 
عربستان سعودی 
از ريیس جمهوری 
ايران برای حضور 

در موسم حج 
دعوت به عمل 

آورده و روحانی 
نیز اين دعوت را 

پذيرفته است

به هیچ وجه در دولت 
عضو نمی شوم

ظريف خواستار آزادی 
ديپلمات ربوده شده

دکتر محمدرضا عارف درباره این که مطرح شده ممکن است وی گزینه معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و یا گزینه وزارت علوم در صورت رأی نیاوردن 
توفیقی است، گفت: در حال حاضر رییس جمهور در حال بررسی گزینه مناسب 
برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که به زودی این شخص 

معرفی می شود.
وی همچنین درباره معرفی ش��دنش برای وزارت علوم نیز گفت: امیدواریم با 
حمایت نمایندگان مجلس، سرپرست فعلی وزارت علوم وزیر شود. عارف مجددا 
تأکید کرد که من در دولت عضو نخواهم شد. وی با اشاره به پیشنهادی در زمینه 
ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک اظهار داشت: در این زمینه پیشنهاداتی به 

من شده است که در حال صحبت و فکر کردن درباره آن هستم.

در دیدار ظریف و وزیر امور خارج��ه یمن پیرامون آخرین وضعیت »نوراحمد 
نیکبخت« دیپلمات ربوده شده ایرانی در صنعا مذاکره شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مسئولیت دولت یمن در قبال دیپلمات 
ایرانی ربوده شده در این کشور، خواستار تسریع در اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم 
برای یافتن، آزادی و بازگشت وی شد. در دیدار ظریف و وزیر امور خارجه یمن 
پیرامون آخرین وضعیت »نوراحمد نیکبخت« دیپلمات ربوده شده ایرانی در 
صنعا مذاکره شد و وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مسئولیت دولت یمن، 
خواستار تسریع در اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای یافتن، آزادی و بازگشت 
سالم وی ش��د. وزیر امور خارجه یمن نیز در این ارتباط قول داد که در جهت 

آزادی سریع تر دیپلمات ایرانی حداکثر تالش خود را به عمل آورند.

سازمان اطالعات و جاسوسی آمریکا �� سیا �� تأکید کرد: در 
صورتی که »بشار اسد« رییس جمهوری سوریه در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده این کش��ور در سال 2014 شرکت 

کند، 75 درصد آرا را به دست خواهد آورد.
به گزارش پای��گاه خب��ری دام پرس، س��ازمان اطالعات و 
جاسوسی آمریکا  بر این باور اس��ت که در صورتی که »بشار 
اسد« رییس جمهوری سوریه در انتخابات ریاست جمهوری 
آینده این کش��ور که در س��ال 2014 برگزار خواهد ش��د، 
ش��رکت کند، 75 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. 
بر این اس��اس این س��ازمان نتیجه می گیرد که بشار اسد تا 
سال2020 در س��وریه در قدرت باقی خواهد ماند. سازمان 
سیا پس از دریافت گزارش هایی از داخل سوریه  به این نتیجه 
رسیده که در انتخابات آینده سوریه در صورتی که به درستی و 
باشفافیت و بدون تقلب برگزار شود، اسد خواهد توانست 75 
درصد آرا را از آِن خود کند. این سازمان در ادامه افزوده است: 
روند امور جاری در دو عرصه میدانی و نظامی نشان می دهد 
که هم اکنون کفه ترازو به سود نظام سوریه سنگینی می کند 
و دلیل این امر حمایت های مردمی از آن و حمایت ارتش از 
مردم س��وریه است و پیش بینی می ش��ود این حمایت های 
متقابل تا س��ال آینده میالدی و تا زمان برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری در سوریه ادامه یابد.

حجت االسالم و المس��لمین مجید انصاری درباره سه وزیر 
پیش��نهادي دولت براي معرفي به مجلس گف��ت: اصل بر 

معرفی سه سرپرست فعلی وزارتخانه ها به مجلس است.
وی افزود: جامع ترین و نزدیک ترین افرادی که مطرح بودند، 
سرپرست این سه وزارتخانه شده اند و این سه سرپرست نیز 
علی القاعده به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس معرفی 
خواهند شد. معاون پارلمانی رییس جمهور تصریح کرد: در 
جلسه  معاون پارلمانی تصمیمات مختلفی در زمینه معرفی 
هرچه بهتر و بیشتر سرپرستان فعلی به نمایندگان مطرح شد 
تا نمایندگان شناخت جامع و کامل تری نسبت به این افراد 
برای کسب رأی اعتماد داشته باش��ند. انصاری خاطرنشان 
کرد: سرپرستان این سه وزارتخانه نیز جلسات مشترک بسیار 
خوبی با اعضای کمیسیون ها،  مجامع استانی و فراکسیون ها 
برگزار کردند. وی افزود: برگزاری این جلسات موجب شده 
فضای بسیار خوب و تعاملی در مجلس به وجود آید و برخی از 
ابهامات نیز در این زمینه برطرف شده است و با گذشت زمان 
و حضور بیشتر و گسترده تر سرپرستان در مجلس و برگزاری 
جلسات مشترک به تفاهم و شناخت بیشتر می انجامد. وی 
خاطرنش��ان کرد: فضای مجلس را مثبت و سازنده ارزیابی 
می کنیم و امیدواریم سه سرپرست فعلی با رأی باال، توفیق 

خدمت در سمت وزیر را داشته باشند.

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان و عضو 
تیم مذاکره کننده ایران در نیویورک درباره گفتگوی تلفنی 
رؤس��ای جمهور ایران و آمریکا گفت: در فضایی که شوق و 
عالقه برای دیدار با روحانی از سوی همه کشورها و رسانه ها 

وجود داشت، اوباما تقاضای مالقات با روحانی را کرد.
وی افزود: تنظیم ای��ن مالقات از پیچیدگ��ی های خاصی 
برخوردار است و این طور نیست که پس از یک دوران طوالنی 
و روابط پرتنش، به سادگی مالقاتی صورت گیرد. عراقچی با 
بیان این که روحانی تصمیم گرفت این مالقات انجام نشود، 
تصریح کرد: تماس ه��ا بین نمایندگان دو کش��ور برقرار و 
طرح های دیگری مطرح شد و در نهایت این تصمیم گرفته 
شد که گفتگوی تلفنی صورت گیرد و اوباما با آقای روحانی 
تماس گرفت. وی در این باره که طرف آمریکایی اعالم کرده 
تماس از سوی ایران بوده تأکید کرد: درخواست مالقات بین 
دو رییس جمهور از طرف مقامات آمریکایی بود. وی افزود: 
یکی از مقامات آنها عبارت نادرستی به کار برده بود و بعد هم 
بعضی از رسانه ها که نمی خواهند ارتباط صورت گیرد این 
را بزرگ کردند ما هم اعتراض کردی��م و گفتند اصالح می 
 کنند. وی اظهار داشت: در ادامه مسیر نیز هیچ گاه اطمینان 
نمی کنیم و همواره این گفته رهبر معظ��م انقالب که این 

گفتگوها به جایی نمی رسد را به یاد داریم.

نماینده مردم گرگان در مجلس جزئیات جلس��ه غیر علنی 
مجلس را تشریح کرد.

حجت االسالم س��یدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در 
مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس خبر داد و گفت:  
در این جلسه رییس مجلس و اعضای هیأت رییسه مصوباتی 
را درمورد نظم و انضباط حضور نمایندگان و نشس��ت های 
علنی مجلس داشتند که به نمایندگان گفته شد. وی ادامه 
داد: هیأت رییسه در خصوص حضور نمایندگان و حد نصاب 
آنها در یک جلسه علنی توضیحاتی را به نمایندگان ارایه داد 
و از نمایندگان خواس��ت که با حضور خود در نشست های 
علنی منظم تر بانشد. این نماینده مجلس همچنین تصریح 
کرد: براساس این مصوبه هیأت رییسه از این پس اگر تعداد 
نمایندگان حاضر در یک جلسه علنی به200 نفر برسد، دیگر 
نمایندگان حاضر در جلسه اجازه خروج از صحن مجلس را 

نخواهند داشت. 
طاهری افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس تعداد حاضرین 
در جلسات علنی برای رأی گیری ها و رسمیت یافتن جلسات، 
باید دوسوم تعداد کل نمایندگان یا194 نفر باشد، اما برای 
منظم تر شدن جلس��ات، هیأت رییس��ه تصمیم گرفت که 
از خروج نمایندگان در صورت حض��ور یافتن بیش از200 

نماینده در صحن، جلوگیری کند.

دولت دولتبین الملل مجلس

اذعان سیا به بقای اسد 
درقدرت تا 2۰2۰

3 وزير پیشنهادی دولت 
مشخص شدند

اعتراض به   اظهارات   نادرست 
مقام آمريکايی

ممنوعیت  خروج   نمايندگان 
از جلسات علنی

Society,Cultural  Newspaper No. 1142 |  September   30  ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



يادداشت

3000625577

آتش نشانی

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 کنگره بین المللی امامزادگان
 بازتاب رسانه ای در جهان داشت

 مدیرکل اوقاف و ام��ور خیریه اس��تان اصفهان با اش��اره به بازتاب 
رس��انه ای نخس��یتن کنگ��ره بی��ن الملل��ی امام��زادگان گف��ت: 
 برگزاری گنگ��ره بین الملل��ی امام��زادگان، بازتاب رس��انه ای در 

جهان داشت.
 حجت االسالم و المس��لمین حس��ین اژدری در جلس��ه تجلیل از 
دست اندرکاران فعاالن نخس��تین کنگره بین المللی امامزادگان در 
اصفهان اظهار داشت: نخسیتن کنگره بین المللی امامزادگان از بعد 
معنوی جایگاه ویژه و قابل مالحظه ای در سطح کشور و جهان داشت. 
وی افزود: برگزاری گنگره بین المللی امامزادگان بازتاب رس��انه ای 
در جهان داشت و در مقابله با تهاجم فرهنگی و تبلیغات غلط غرب، 

اثربخش و تحول فرهنگی و معنوی را ایجاد نمود.

ساماندهی کارگاه های مشاغل شهر 
شهردار جدید شاهین شهر گفت: ساماندهی کارگاه های مشاغل شهر 

از اولویت برنامه کاری من در شاهین شهر است.
 علی اصغر ذاکری هرندی در همایش تودیع و معارفه خود که در تاالر 
شیخ بهایی برگزار شد با اشاره به بیان تجربه20 ساله اش در وزارت 
کشور، اظهار داش��ت: آمادگی خود را برای خدمت به مردم همیشه 
در صحنه شاهین ش��هر با ارایه برنامه هایم به ش��ورای اسالمی شهر 

شاهین شهر، اعالم می  کنم.

 برگزاری جلسات گواهینامه
 پايان دوره صحت قرآن و نماز

برگزاری جلس��ات گواهینامه پای��ان دوره صحت قرآن و نماز، مراس��م 
صبحگاه مش��ترک در فریدونش��هر، برگزاری جلسات س��تاد غدیر در 
فریدونش��هر، نمایش��گاه یادش بخیر در سن کاشان و س��اماندهي20 
 هی��أت مذهب��ي دان��ش آم��وزي در فریدونش��هر برخ��ی از مجموعه

فعالیت های شهرستان های سازمان تبلیغات اسالمی در اصفهان است.
گواهینامه ه��اي پایان دوره صحت ق��رآن و نماز توس��ط اداره تبلیغات 
 اسالمي شهرستان نطنز به قرآن آموزان مؤسسه قرآني ثقل االکبر بادرود 

اعطا شد.

 خبرهای خوش وزارت بهداشت
 برای سالمندان

رییس اداره س��المت س��المندان وزارت بهداش��ت با اش��اره به بررسی 
وضعیت س��المت س��المندان ایرانی و همچنین اقدامات انجام شده در 
زمینه »سند س��المت س��المندان« گفت: اخبار خوش برای سالمندان 
در هفته بزرگداشت سالمندان از س��وی معاون بهداشت وزیر بهداشت 

اعالم می شود.
دکتر پریس��ا طاهری در آس��تانه نهم مهر ماه روز جهانی سالمند گفت: 
اول اکتبر هر سال از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان روز جهانی 
سالمند معرفی شده است. براین اساس هفته بزرگداشت و ارتقای منزلت 

سالمندان در ایران نیز از ششم تا دوازدهم مهرماه برگزار می شود.

 ستاد فرماندهی آتش نشانی 
به میدان صفه منتقل می شود

معاون اداره مالی سازمان آتش نشانی استان اصفهان گفت: 
تغییر مکان ستاد فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی به 
ایستگاه شماره۱2 میدان صفه به دلیل مرتفع بودن موقعیت، 

از برنامه های این سازمان در ماه های آینده است.
 حمیدرضا ابطحی در نشس��ت مطبوعاتی ب��ا خبرنگاران 
 رس��انه های گروه��ی ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات س��ازمان 
آتش نشانی در شش ماهه نخست امسال اظهار داشت: بزرگ 
ترین و مهم ترین اقدام س��ازمان در ماه اخیر خرید خودرو 
نردبان60 متری آتش نش��انی به ارزش4 میلی��ارد ریال از 
کمپانی کشور اتریش بوده که تا شش ماه دیگرتحویل داده 
 می ش��ود. وی تصریح کرد:  راه اندازی اتوماس��یون و شبکه 
ایستگاه های آتش نشانی  مرکز شهرداری با هزینه ای بالغ بر 
دو میلیارد ریال انجام شد که برای اتمام این پروژه همچنان 

نیازمند بودجه هستیم.
معاون اداره مالی آتش نش��انی اصفهان تصریح کرد: خرید 
تجهیزات مورد نیاز ایس��تگاه ها و تجهیزات خودرو نجات 
به ارزش6 میلیارد ریال و خرید و راه اندازی یک دس��تگاه 
جرثقیل نجات ب��ه ارزش یک میلیارد و هش��تصد میلیون 
ریال از دیگر اقدامات س��ازمان اس��ت. وی بیان کرد: تغییر 
مکان ستاد فرماندهی عملیات سازمان به ایستگاه شماره۱2 
میدان صفه به دلیل مرتفع بودن موقعیت از دیگر اقدامات 
این سازمان در ماه های آتی اس��ت. ابطحی افزود: سازمان 
آتش نشانی اصفهان به مناسبت روز آتش نشان در شامگاه 
شنبه س��اعت ۱9 ویژه برنامه ای را در ایستگاه شماره یک 
خیابان مطهری، ایستگاه شماره 5 فلکه بزرگمهر، ایستگاه 
شماره 6 خیابان کاوه، ایستگاه شماره 7 میدان الله، ایستگاه 
شماره۱3 در سپاهان شهر و ایستگاه شماره ۱5در خیابان 

جی شرقی برگزار می کند.
      افتتاح کتابخانه تخصصی آتش نشانی 

معاون آموزش و پیشگیری آتش نشانی استان اصفهان گفت: 
به مناسبت7 مهر روز آتش نش��ان در ایستگاه شماره3 سه 
راه حکیم نظامی اصفهان، کتابخانه تخصصی آتش نشانی و 

عمومی افتتاح می شود.
 حمید یاوری با اش��اره ب��ه دو اداره آموزش و پیش��گیری 
س��ازمان آت��ش نش��انی اصفه��ان اظه��ار داش��ت: برای 
 نخس��تین بار در اصفه��ان در واح��د پیش��گیری،4 واحد 
ایمن س��ازی صنایع و پ��روژه واحد ایمن س��ازی صنوف،  
واحد ایمن س��ازی شهری و واحد مهندس��ی سیستم ها و 

دستورالعمل ها فعالیت می کنند.

گشتی در اخبار

 4 سیاست کلی 
برای عمران شهرداری ها

محمدمهدیجمالینژاد
معاوناستانداراصفهان

چهار سیاس��ت کلی برای عمران و آبادانی شهرداری های اصفهان دنبال 
می کنیم.  نخستین سیاس��ت کالن معاونت عمرانی استانداری اصفهان 
در خصوص برنامه چشم انداز توسعه شهری و دومین سیاست کالنی که 
بسیار مهم است، مش��ارکت بخش خصوصی در کارهای عمرانی شهری 
است که باید اهتمام ویژه به آن ورزیده شود. متأسفانه بعضی از شهرداران 

شهرستان های اس��تان تنها به 
بودجه های مصوب ش��هرداری 
اکتف��ا می کنند و اج��ازه ورود 
بخش خصوص��ی را نمی دهند. 
سومین سیاست کالن معاونت 
عمران��ی در ح��وزه ش��هری و 
روستایی است  و حرکت به سمت 
ش��هرهای دانش محور و دانش 

بیان نیزچهارمین سیاست.
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چهره روز
آيين معارفه شهردار گوگد برگزار شد

با حضور مسئوالن شهرستاني، آیین معارفه ش��هردار گوگد از توابع شهرستان گلپایگان برگزار 
شد. آیین معارفه شهردار گوگد با حضور امام جمعه، فرماندار، اعضاي شوراهاي اسالمي سه شهر 
گلپایگان، گوگد و گلشهر و مسئوالن شهرستاني در تاالر اجتماعات شهرداري گوگد برگزار شد.

3

رییس مرکز س��نجش وزارت آم��وزش و پرورش با بی��ان این که 
دس��تورالعمل نح��وه برگ��زاری آزمون ه��ای م��دارس ب��ه همه 
 اس��تان ها ابالغ ش��ده، گف��ت: هیچ مدرس��ه  و منطقه و اس��تانی 
حق برگزاری آزمون بدون مجوز مرکز سنجش وزارتخانه را ندارد. 
عبداالمیر عرفی در گفتگو با ایس��نا اظهار داش��ت: با توجه به این 
که س��ال تحصیلی آغاز ش��ده و معموال مدارس با همکاری برخی 
مؤسسات اقدام به برگزاری آزمون های متعدد می کنند، دستورالعمل 
ساماندهی آزمون ها تهیه و به تمام ادارات و مناطق آموزش و پرورش 

کشور ارسال شده است.
وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، آزمون ها باید منطبق بر اهداف 
آموزش��ی بوده و با فعالیت های رس��می آموزش و پرورش تداخل 
نداشته باشد و به صورت کامال داوطلبانه باشد، به این معنا که هیچ 
اجباری برای دانش آموزان و خانواده ها جه��ت برگزاری آزمون ها 
تحمیل نشود.  رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش عنوان 
کرد: در این دس��تورالعمل تأکید شده مؤسس��اتی که توان علمی 
 مناسبی دارند و مورد اقبال دانش آموزان و خانواده ها هستند، باید

ب��ا هماهنگ��ی مدرس��ه و منطق��ه، مجوزه��ای الزم را دریافت 
و ب��ا ه��دف ارتق��ای کیفی��ت آم��وزش و پ��رورش، آزمون ها را 
برگزار کنند.  عرف��ی با بیان این که ممکن اس��ت ای��ن آزمون ها 
در سه سطح مدرس��ه،  نطقه و اس��تان برگزار  ش��ود، گفت: هیچ 
مدرس��ه ای به صورت مس��تقل حق برگ��زاری آزم��ون و دریافت 

 مبالغی را تحت این عنوان از خانواده ها ن��دارد و چنانچه تخلفی از 
سوی مدارس صورت بگیرد، بر اساس قانون قابل پیگیری است.  وی 
تأکید کرد: همچنین مناطق اس��تان ها نیز نمی توانند با مشارکت 

مؤسسات اقدام به برگزاری آزمون در سطح وسیع تر کنند.
رییس مرک��ز س��نجش وزارت آم��وزش و پ��رورش با اش��اره به 
ساماندهی آزمون های س��طح مدارس، اظهار داش��ت: کمیته ای 
را در مرکز س��نجش وزارت آموزش و پرورش تش��کیل داده ایم و 
این کمیته موظف اس��ت درخواس��ت مدارس و مناطق استان ها 
را مورد بررس��ی قرار دهد و پ��س از اخذ مجوز از مرکز س��نجش 
 وزارت آم��وزش و پرورش نس��بت به برگ��زاری آزمون ه��ا اقدام 
کند. ب��ه گفته عرف��ی، همچنین پس از درخواس��ت اس��تان ها و 
مناط��ق، کمیت��ه ای با حض��ور معاونی��ن مربوط��ه و بخش های 
ذیربط تش��کیل می ش��ود تا با رعایت همه م��وارد، چنانچه مورد 
تأ یی��د و نیاز باش��د، مجوز ه��ای الزم به اس��تان صادر ش��ود تا با 
 مش��ارکت مؤسس��ات که با هدف ارتقای کیفیت آموزشی است و 
 همچنی��ن تداخل��ی ب��ا برنامه ه��ای رس��می آم��وزش و 
پرورش نیز ندارد، به صورت داوطلبانه این آزمون ها برگزار ش��ود.  
رییس مرک��ز س��نجش وزارت آم��وزش و پرورش خاطر نش��ان 
کرد: قبل از صدور مجوز آزمون، س��ؤاالت از لح��اظ فنی و کیفی 
مورد بررس��ی ق��رار می گیرد و چنانچه اش��کاالتی وجود داش��ته 
 باشد، نس��بت به آن تذکرات الزم داده می ش��ود، چرا که هدف از 

صدور مجوزهای برگزاری آزمون، ساماندهی این آزمون ها، نظارت 
و مدیریت بیشتر بر فعالیت مشترک مدارس و مؤسسات است.

عرفی تأکید ک��رد: مدیران مناط��ق و مدارس باید توجه داش��ته 
باش��ند آزمون ها در چارچوب برنامه رس��می آم��وزش و پرورش 
باشد و اگر مقرر باش��د در س��طح کالن این آزمون ها برگزار شود، 
 باید پس از اخذ مجوز از کمیته مربوطه در مرکز س��نجش صورت 
بگیرد.  وی خاطر نشان کرد: چنانچه آزمونی بدون مجوز در سطح 
مدارس، مناطق و استان ها برگزار شود، قطعا طبق قانون با مدیران 

متخلف برخورد خواهد شد.
      فرهنگی�ان می توانن�د در نهض�ت س�وادآموزی 

“حق التدريسی" فعالیت کنند
رییس سازمان نهضت سوادآموزی کش��ور از فراهم شدن شرایط 

جدید در س��امانه بکف��ا برای 
ص��دور اب��الغ “حق التدریس 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته در 

نهضت سوادآموزی" خبر داد.
عل��ی باق��رزاده  در گفت وگو 
با   ایس��نا، گفت: ش��رایطی در 
سیس��تم های نرم افزاری بکفا 
فراهم ش��ده که برای معلمان 
رس��می، پیمانی و بازنشسته 
و کلی��ه کارکن��ان دولت ابالغ 
حق التدریسی صادر می شود. 
بر همین اساس امکان استفاده 
از وق��ت موظ��ف و غیرموظف 
معلمان رسمی و پیمانی، شاغل 
و بازنشسته آموزش و پرورش 
ب��رای حق التدری��س نهضت 

سوادآموزی فراهم می شود.
وی اف��زود: بر همین اس��اس می توان از ظرفی��ت فرهنگیان برای 
همکاری در مجموع نهضت س��وادآموزی اس��تفاده کرد. آنچه که 
مسلم است، پرداخت این حق التدریسی ها طبق احکام کارگزینی 
در اس��تان ها و شهرس��تان ها خواهد بود، لذا معلمانی که داوطلب 
باشند تا از وقت های موظف و غیرموظف خود برای حق التدریس در 
نهضت استفاده کنند، این شرایط فراهم شده است.  رییس سازمان 
نهضت سوادآموزی کشور همچنین از باز تولید کتاب های درسی 
نهضت  سوادآموزی خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 20 عنوان 
پژوهشی در بخش های مختلف سوادآموزی در حال اجراست، چرا 
که معتقدیم باید نیازسنجی آموزشی از جامعه هدف صورت بگیرد.

جزئیاتی از نحوه برگزاری »آزمون « در مدارس و مشروط شدن آن

آزمون های مدارس ساماندهی می شود

 آزمون ها بايد 
منطبق بر اهداف 

 آموزشی بوده و 
با فعالیت های 

رسمی آموزش و 
پرورش تداخل 
نداشته باشد و 
به صورت کامال 

 داوطلبانه 
باشد

No. 1142   |  September 30   ,2013  |  8 PagesSMS

سیمای بیماری های قلب و عروق در ايران

مرگ روزانه300 ايرانی به دلیل بیماری قلبی
ريیس بنیاد شهید و امور ايثارگران:

طرح حمايت از افراد شیمیايی در جنگ تصويب می شود

وحدت شورای شهر و شهرداری فرض اولیه برای اعتالی شهر است

سقائیان نژاد: اساس حرکت شهرداری، »شهر پايدار« برمبنای اعتمادسازی

رییس اداره س��المت قلب و ع��روق وزارت بهداش��ت ضمن 
تش��ریح وضعیت بیماری های قلب و عروق در کشور از مرگ 

روزانه300 ایرانی به دلیل این بیماری خبر داد.
دکتر طاهره سماوات در آستانه روز جهانی »قلب«  در گفتگو 
با ایسناگفت: برای امسال شعار »همواره در مسیر قلب سالم 
 )Take the road to a healthy heart( »حرکت کنید

در نظر گرفته شده است.
وی فعالیت بدن��ی ناکافی، تغذی��ه نامناس��ب و دخانیات را 
س��ه عامل خطر بیماری های قلبی - عروق��ی خواند و گفت: 
فدراسیون جهانی قلب، عالوه بر اهمیت این سه مقوله، امسال 

بر روی سالمت قلب و عروق زنان و کودکان تأکید ویژه دارد، 
 چرا که برخالف آنچه که تصور می ش��ود، زنان از سرطان ها و 
به ویژه از سرطان سینه فوت می کنند، اما عمده مرگ زنان نیز 

به دلیل بیماری های قلبی – عروقی است.
سماوات افزود: سالمت قلب و عروق کودکان نیز از آن جهت 
اهمیت دارد که به ویژه بیماری عروق کرونر از کودکی شکل 
می گیرد. بر این اساس الزم است که آموزش  در جهت تغذیه 
س��الم، فعالیت بدنی کافی و نه گفتن به دخانی��ات از دوران 
کودکی م��ورد توجه قرار گی��رد. موضوع ک��ودکان از جهت 
دیگر هم مهم اس��ت، به طوری که از دس��ت دادن والدین به 
دلیل بیماری های قلب��ی – عروقی، ضربه روحی بزرگی برای 

کودک خواهد بود.
وی در توضیح ارتباط تغذیه س��الم با قلب س��الم، گفت: در 
 این زمین��ه کنترل مصرف نمک از اهمی��ت زیادی برخوردار 

است.
 این درحالیست که به ویژه سرانه مصرف نمک ایرانیان تقریبا 
دو برابر دیگر کشورهاس��ت، به طوری که روزانه حدود9 گرم 
نمک مصرف می کنند.  همچنین به کاهش مصرف چربی ها 
نیز تأکید می ش��ود  که در صورت مصرف بای��د از روغن های 

مایع استفاده شود.

شهردار اصفهان اس��اس حرکت ش��هرداری این شهر را 
رس��یدن به »ش��هر پایدار« برمبنای اعتمادسازی عنوان 
کرد و گفت: ش��هر پایدار برمبنای فرهنگ بومی، توجه به 
مسائل زیست محیطی و مدنظر داشتن اقتصاد شهر تحقق 
می یابد. وی با اش��اره به این که اصفهان شهری است در 
همه   دنیا شناخته شده است، خاطرنشان ساخت: منظر 
مردم اصفهان ملی و بین المللی است، لذا قانع کردن مردم 
این شهر کار آس��انی نیس��ت. ظرفیت هایی که در داخل 
اصفهان وجود داردف بار مس��ئولیت ها را صدچندان می 
 کند. اصفهان وامدار چندین تمدن اس��ت و تمدن سازی

ایران و اسالم در دوران جدید نیز می بایست بر مبنای این 
شهر صورت گیرد. شهردار اصفهان حمایت الهی، پشتوانه 

مردم، هم اندیش��ی ش��ورای اسالمی ش��هر و شهرداری، 
هماهنگی های موجود در س��طح ش��هر از س��وی مردم، 
مسئوالن و به ویژه استاندار جدید را شرایط مثبت و خاص 
به وجود آمده برای اصفهان ارزیابی کرد و اظهارداشت: با 
فراهم آمدن چنین شرایطی اگر نتوانیم انجام وظیفه کنیم، 

کفران نعمت شده است. 
     وحدت ش�ورای شهر و ش�هرداری فرض اولیه 

برای اعتالی شهر است 
وی وحدت بین شورای اسالمی شهر و شهرداری را فرض 
اولیه برای اعتالی ش��هر دانس��ت و تصریح ک��رد: یکی از 
دالیلی که در سال های اخیر ش��هرداری اصفهان را الگو 
و زبانزد خاص و عام کرده، وحدت موجود مابین ش��ورای 
ش��هر و ش��هرداری بوده اس��ت، چرا که در صورت وجود 
این همکاری، لوایح بدون معطلی در شورا مورد بررسی و 
تصویب قرار می گیرد و سریعا در جهت تعالی و پیشرفت 

شهر به مرحله اجرا می رسد. 
    اگر اصفهان برنامه محور را دنبال کنیم، به شهر 

پايدار دست خواهیم يافت 
شهردار اصفهان مبنای حرکت ارگان متبوع خود را رسیدن 
به شهر پایدار برمبنای اعتمادسازی عنوان و تصریح کرد: 

برای رسیدن به ش��هر پایدار، توجه به سه مقوله ضروری 
است. نخست حرکت براس��اس فرهنگ بومی شهر، دوم، 
توجه به مس��ائل زیس��ت محیطی با این شرط که توسعه 
شهری خس��اراتی را برای محیط زیس��ت در پی نداشته 
باشد و در نهایت توجه به اقتصاد ش��هر به گونه ای که به 
طور مثال اجرای یک پروژه  عمران��ی ارزش افزوده برای 

شهر داشته باشد. 
    جشنواره کودک و نوجوان، سال آينده در کنار 

زاينده رود 
ش��هردار اصفهان تدوین خط مشی ش��هرداری در زمینه  
مسائل زیس��ت محیطی، رس��یدن به حمل و نقل پایدار، 
روشن ش��دن جایگاه حمل و نقل عمومی و نیز مترو را در 

شهر اصفهان ضروری دانست. 
 وی از کت��اب » تضمی��ن پای��داری جری��ان آب در 
زاینده رود « رونمایی کرد و ادامه داد: این کتاب دربردارنده 
مجموعه مقاالتی است که در همایشی که به همین منظور 
در اردیبهشت ماه برگزار شد، ارایه گردید. دکتر سقائیان 
نژاد اظهارداش��ت: امیدوار بودیم در روز ۱4 مهرماه سال 
جاری جشنواره  فیلم کودک و نوجوان در کنار زاینده رود 

جاری برگزار شود که این امر محقق نشد. 

  

رییس بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران با تأکید ب��ر این که 
هی��أت تحقی��ق و تفح��ص از ای��ن بنی��اد وظیفه خ��ود را 
انجام ده��د، تأکید ک��رد: بنیاد ش��هید نی��ز در این راس��تا 
با تعاملی که با مجلس داش��ته اس��ت اعالم ک��رده امکانات 
 و برنامه ه��ای خ��ود را در اختی��ار ای��ن هی��أت ق��رار

 می دهد.
 حجت االس��الم والمس��لمین س��ید محمدعلی ش��هیدی 
 در گفتگ��و با ایس��نا با اش��اره ب��ه جلس��ه مجل��س و بنیاد

 ش��هید در ارتباط ب��ا تحقیق و تفح��ص از این بنی��اد اظهار 
داش��ت: در ح��ال رایزن��ی ب��ا مجل��س هس��تیم و اگ��ر 

نمایندگان نظرش��ان این اس��ت که تحقیق و تفح��ص را از 
 بنی��اد انجام دهن��د، به طور کام��ل در خدمتش��ان خواهیم

 بود.
وی ادامه داد: در جلسه با هیأت تحقیق و تفحص عنوان کردیم 

هر تصمیمی که دارند آن را عملی کنند.
 چرا که تحقیق و تفحص از بنیاد یک بازرس��ی اس��ت و به ما 
 کمک می کند که ادامه کارمان را به خوب��ی در بنیاد مدنظر 

قرار دهیم.
رییس بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران از در دس��تور کار قرار 
گرفتن ط��رح جامع ایثارگری خبر داد و گف��ت: این طرح در 

دستور کار معاونان بنیاد است.
 امیدواریم علیرغم مش��کالت و بار مالی بتوانیم آن را اجرایی 

کنیم.
حجت االسالم والمسلمین شهیدی همچنین از طرحی برای 
حمایت از افراد ش��یمیایی در جنگ خبر داد و گفت: هرچند 
که اعالم کرده ایم این طرح یا باید به وزارت خارجه یا وزارت 

دادگستری واگذار شود.
 اما در همین راستا جلساتی برگزار کرده ایم و قرار شده است 
طرح در دولت مصوب شود و خود دولت نیز مصمم به اجرای 

این طرح است.
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چهره روزيادداشت

50 هزار هکتار کشت بهاره اصفهان 
آماده برداشت است

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان از آمادگی استان 
برای برداش��ت حدود50 هزار هکتار کش��ت بهاره این استان و آغاز 

کشت پاییزه خبر داد.
محمد نصراصفهانی در گفتگو با خبرنگار ف��ارس در اصفهان گفت: 
بازگشایی رودخانه زاینده رود در فصل بهار هرچند برای کشاورزان 
کافی نبود، ولی بی تأثیر هم نبود و توانست حدود50 هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی استان را زیر کشت ببرد. وی اظهار داشت: حدود15 
تا 16 هزار هکتار به صورت مستقیم و به همین میزان نیز به صورت 
غیر مستقیم و از طریق چاه ها زیر کشت رفت و حدود20 هزار هکتار 
نیز از لنجانات تا شرق اصفهان در مسیر رودخانه قرار داشت که مورد 
کش��ت بهاره قرار گرفت. مدیرکل س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان این که عمده کشت بهاره استان را پنبه، ذرت، گلرنگ 
و سیفی جات تشکیل داده اس��ت، بیان کرد: در باال دست رودخانه 
نیز مقداری برنج کشت شد که مورد تأیید سازمان جهاد کشاورزی 
بود، اما آنچه که در ش��رق اصفهان برنج کاری ش��د را سازمان جهاد 
کشاورزی تأیید نکرد و مسئولیت هر گونه اتفاق در این زمینه نیز بر 

عهده کشاورزان است.

 اصفهان نخستین تولیدکننده
 کود صنعتی در ايران

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفهان گفت: 
اصفهان نخستین تولیدکننده کود صنعتی در کشور است.

تیمور باجول اظهار داش��ت: کود صنعتی یک غذای کامل و متعادل 
برای گیاهان اس��ت و این کود با دارا بودن مواد هورمونی رشد و نمو 
گیاه را سرعت می بخش��د. وی ادامه داد:اس��تفاده از این کود رنگ، 
طعم، ب��و و کیفیت گل ها، س��بزیجات و میوه را بهبود می بخش��د، 
همچنین به حاصلخیزی خ��اک و نگهداری رطوب��ت در آن کمک 
می کند و فاقد هر گونه آلودگی میکروبی اس��ت. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: از 15مهر ماه کود صنعتی 
در بسته های استاندارد در تمام غرفه های بازیافت به شهروندان ارایه 
خواهد ش��د و به جای آن، مواد بازیافتی از آنها گرفته می شود. وی 
درمورد ایستگاه بازیافت در سطح شهر گفت: در حال حاضر در شهر 
اصفهان53 ایستگاه بازیافت فعال است که از این تعداد، 14ایستگاه 

ساختمانی و 39 غرفه ثابت هستند.

 بازار کوثر10 تا پايان مهر
 به بهره برداری می رسد

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان گفت: بازار کوثر10 در 
خیابان شیخ صدوقی تا پایان مهر ماه جاری به بهره برداری می رسد.

س��یدرضا حکیم فعال اظهار داشت: به دنبال اس��تقبال بسیار خوب 
مردم از بازارهای روز کوثر در سطح ش��هر اصفهان، اقدام به احداث 
بازار کوثر10 و 11 کردیم. وی ادامه داد: بازار کوثر11 در منطقه دو 
شهرداری اصفهان در حال احداث است و تا پایان آذرماه سال جاری 
به بهره برداری می رسد. مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان 
افزود: در بازارهای کوثر، اجناس ب��ا تخفیف10 تا 30 درصدی ارایه 
می شود و تازگی محصوالت و مرغوبیت کاالها عاملی برای استقبال 
همش��هریان از روز بازارهای کوثر است. این مس��ئول تصریح کرد: 
روزانه41 هزار نفر برای خرید مایحتاج خود به میادین میوه و تره بار 

مراجعه می کنند که این آمار در روزهای پنج شنبه افزایش می یابد.

 اصفهان نیازمند
 80 جايگاه سوخت تک منظوره است

رییس ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو ش��هرداری اصفهان گفت: 
در شرایط فعلی، کالن شهر اصفهان به احداث و راه ندازی80 جایگاه 

سوخت CNG تک منظوره نیاز دارد.
 جمشید جمش��یدیان با اش��اره به این که بخش خصوصی باید در 
راستای توس��عه جایگاه های س��وخت CNG در س��طح شهر ها و 
کالن شهر ها فعالیت کند، اظهار  داشت: در حال حاضر قیمت زمین ها 
در شهر های بزرگ و کالن ش��هر ها باال بوده و کارمزد مشخص شده 

برای جایگاه های سوخت نیز پایین است.
وی با بیان این که وجود این عوامل س��بب عدم استقبال بخش های 
خصوصی از راه اندازی و توس��عه جایگاه های سوخت CNG شده 
است، افزود: در حال حاضر 18 جایگاه سوخت CNGتک  منظوره 

در کالن شهر اصفهان راه اندازی شده است.
رییس ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان با تأکید 
بر این که120 هزار دستگاه خودروی گاز سوز در سطح شهر اصفهان 
وجود دارد، تصریح ک��رد: روزانه دو هزار و500 دس��تگاه خودروی 
گاز س��وز در هر یک از جایگاه های سوخت CNG س��رویس دهی 

می شوند.

 قیمت  موبايل
 رو به کاهش است

 معاينه فنی خودرو ها 
صوری است

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروش��ندگان موبای��ل اصفهان گفت: 
قیمت ها نسبت به چندروز گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

 مجید س��اطعی با اش��اره به افت قیمت ها در بازار موبایل اظهار داش��ت: 
قیمت ها نسبت به چند ماه گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای نمونه گوش��ی های مدل apple5 و s4 که قیمتی 
باالتر از دو میلیون تومان داشتند، در حال حاضر به زیر دو میلیون تومان 
رس��یدند. رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان موبایل اصفهان 
افزود: قیمت گوش��ی تلفن همراه تابع قیمت دالر است. وی تصریح کرد: 
هنگامی که قیمت ها باال برود مردم خرید خود را انجام می دهند تا مبادا 
قیمت ها گران تر شود و هنگامی که قیمت ها در بازار کاهش یابد استقبال 

مردم از خرید کم شده و مردم منتظر کاهش بیشتر قیمت ها می مانند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر معاینه 
فنی خودرو ها در سطح کش��ور، صوری اس��ت و متولیان امر باید به منظور 
جلوگیری از وقوع حوادث در س��طح جاده های کش��ور، نظارت بیشتری بر 
روی این موضوع داشته باش��ند. حمیدرضا فوالد گر با اشاره به این که هفته 
گذشته کمیسیون های عمران و صنایع برای بررسی حادثه اتوبان تهران - قم 
در مجلس شورای اسالمی تشکیل ش��ده، اظهار داشت: این کمیسیون ها با 

حضور وزرای صنعت و راه و شهر سازی تشکیل شده است. 
وی با اش��اره به این که همچنین ش��رکت تولید  کننده خودروی اسکانیا در 
جلسه کمیسیون صنایع نیز حضور داش��ت، افزود: در این جلسه از وضعیت 
خودرو اس��کانیا گزارشی ارایه ش��د و سازمان اس��تاندارد نیز گزارشی را در 

راستای استاندارد بودن خودرو مورد نظر ارایه داده است.

 گ�روه اقتص�اد-  ریی��س خان��ه صنع��ت، مع��دن و 
تجارت ش��عبه خمینی ش��هر بزرگ ترین مش��کل صنایع 
 این شهرس��تان را بریدگی ج��اده کمربندی نج��ف آباد- 
خمینی ش��هر  اعالم ک��رد و افزود: از2 س��ال پی��ش قرار 
 بوده پلی برای رفع این مش��کل احداث ش��ود که همچنان 

نیمه کاره مانده است.
محمدتقی ترابی فر با اعالم این که بریدگی این جاده، شهرک 
صنعتی خمینی ش��هر را قفل کرده اس��ت، گفت: وضعیت 
نامناس��ب این جاده برای صنعتگران خطرات��ی را به دنبال 
دارد. وی با مطلوب ارزیابی کردن زیرس��اخت های موجود 
 در شهرک صنعتی خمینی ش��هر گفت: شرکت شهرک ها

 در ای��ن زمینه ت��الش ه��ای مثبتی داش��ته اس��ت؛ مثال 
خیابان کش��ی انجام شده است و برق رس��انی و مسیریابی 
 برای انتقال آب در حال انجام اس��ت. وی ادامه داد: شرکت 
شهرک ها در زمینه صنایع غذایی و بسته بندی هم همکاری 
خوبی داشته است و زمین هایی را برای گسترش این صنایع 
آماده واگذاری دارد. این فعال بخ��ش خصوصی با بیان این 
که در حال حاضر ساخت و س��از  واحدهای تولیدی جدید 
نسبت به س��ال قبل بهبود یافته است، اظهار داشت: صنایع 
غیرآالینده مانند لوازم خانگی می توانند در این شهرستان 

احداث شوند.

 گروه اقتصاد: 4 واح��د متخلف تولید کننده لوله های 
پلی اتیلن توسط بازرسین این اداره کل پلمب گردید.

بر اساس این گزارش بازرسین اداره کل استاندارد استان 
اصفهان در پی اعمال نظارت بر کیفیت تولید محصوالت 
4 واحد تولیدی متخلف که بدون داش��تن پروانه کاربرد 
عالمت اس��تاندارد، اقدام به تولید لوله های پلی اتیلن با 
اس��تفاده صد در صدی مواد ضایعاتی می نمود، کشف و 
خط تولید آنان پلمب گردید. در ادامه این گزارش آمده 
اس��ت پرونده تخلف این واحدهای تولی��دی تکمیل و 
جهت پیگیری به مراجع قضایی انتقال داده شده است، 
همچنین کلیه تولیدات غیراستاندارد مکشوفه نیز پلمب 

و جمع آوری گردیده است.
روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان خطرات 
بهداشتی ناش��ی از مصرف مواد ضایعاتی غیر استاندارد 
در این گونه محصوالت و نیز تهدیداتی که از این طریق 
متوجه محیط زیس��ت می ش��ود را جدی و قابل تأمل 
 خوانده اس��ت، به نحوی که اثرات و پیامدهای پنهان و 
دراز مدت حاصل از استفاده محصوالتی که تماما از مواد 
ضایعاتی و به روش های غیر استاندارد تولید می شود را 

زیانبار و غیر قابل جبران بر شمرده است.

 رییس کانون س��ردفترداران اس��تان اصفه��ان گفت: با 
راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، برخی از امور 

ثبتی به کندی انجیم می شود و یا انجام نمی شود.
امیر مس��عود مرادی درمورد فلسفه وجودی این سامانه 
اظهار داش��ت: س��امانه ثبت الکترونیکی اس��ناد، بانک 
اطالعات جامع اسناد است که با استفاده از این سیستم 
احتمال جعل اسناد به صفر می رسد وهمچنین از فساد 
اداری جلوگیری می کند. وی ادامه داد: این طرح بسیار 
طرح خوب و ایده آلی اس��ت، اما به شرط این که بستر و 
زیرساخت های اجرای آن نیز فراهم باشد و از همه مهم تر 

این که عاری از هرگونه اشکال فنی و حقوقی باشد.
رییس کانون سردفترداران استان اصفهان افزود: در حال 
حاضر این طرح بسیار ناپخته است و اشکاالت زیادی در 
خود دارد؛ به عنوان مثال صاحب خودروی وارداتی برای 
زدن سند به دفترخانه مراجعه می کند، اما نام آن خودرو 
در لیست س��امانه ثبت الکترونیکی درج نشده و به این 

ترتیب این خودرو نمی تواند سند داشته باشد.
این مس��ئول افزود: مشکل بعدی برای اس��تفاده از این 
سامانه قطعی س��رور و مشکالتVPN است که کار را 

برای ما بسیار دشوار کرده است.

بازپرداخت وام مسکن مهر برای دوره جدید ) سال92( و برای 
پروژه هایی که هنوز به مرحله فروش اقس��اطی نرسیده اند، 

همچنان20 ساله است.
یک مقام مسئول در بانک مسکن در خصوص این که آیا 20 
ساله شدن بازپرداخت وام مس��کن مهر منتفی است افزود: 
این امتیاز برای پروژه هایی قابل اجراست که هنوز به مرحله 
فروش اقساطی نرسیده اند و در مرحله مشارکت قرار دارند، 
اما بانک مسکن از مدت ها قبل به دنبال اجرای سازوکاری 
است تا بتواند برای افرادی که واحد خود را فروش اقساطی 
کرده اند و بازپرداخت تسهیالتشان15 ساله است امکانی را 
فراهم کند که این افراد بتوانند اقساط تسهیالت را طی20 
س��ال پرداخت کنند که البته این امر ب��ه تمایل متقاضیان 
نیز بس��تگی دارد. وی افزود: در سال جدید بخشنامه جدید 
بازپرداخت20 ساله مسکن مهر ابالغ ش��ده است، اما برای 
متقاضیان سال های گذشته، بانک مسکن دنبال تمهیدات 
جدید اس��ت تا آن دس��ته از متقاضیانی که دوس��ت دارند 
بازپرداخت اقساط آنها20 ساله شود این تمهیدات جدید را 
برای آنها اعمال کنیم. وی ادامه داد: آنهایی که در حال حاضر 
بازپرداخت اقساط آنها15ساله است نیز باید خودشان تمایل 
به20 ساله شدن نیز داشته باشند، چرا که میزان اقساط با این 

وضعیت تغییر می کند.

پلمپ الکترونیکجاده مسکن

 بريدگی جاده؛ مشکل 
شهرک  صنعتی خمینی شهر

پلمب 4 واحد متخلف 
تولید لوله های پلی اتیلن

مشکل سامانه ثبت 
الکترونیکی   اسناد امور  ثبتی

بازپرداخت تسهیالت 
مسکن مهر؛ همچنان ۲0 ساله

اخبار کوتاه

4
ذخیره 54 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی

غالمرضا زردشتی مدیر اعتبارات بانکی صندوق توسعه ملی با اشاره به این که صندوق توسعه ملی 54 
میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد، گفت: هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیالت تا سقف مجموع اعتبار 

استانی تعیین شده برای استان همدان نداریم و از طرح های پیشنهادی استان استقبال می کنیم. بهترين روش در جهت آبادی  ايران 
در نظر گرفته شود

وزیر راه و شهرسازی/ عباس آخوندی

به رییس سازمان ملی زمین و مسکن اعالم کردم که سیاست های مالی 
به نفع اجاره های بلند مدت تدوین شود و هر چه طول مدت اجاره افزایش 
یابد، مستأجران از رفاه بیشتری برخوردار می شوند و موجر به کسب و کار 
با دوام می پردازد. مهندس کازرونی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به این 
وزارتخانه خدمات زیادی ارایه کرده اس��ت و نام ساختمان ملی زمین و 

مسکن به نام وی نامگذاری شود.
 باید بهتری��ن روش در جهت 
آبادی ایران در نظر گرفته شود. 
وجود مشکالت، دلیل رفع آنها 
و اقدام، بهترین فعالیت برای 
زمین و مسکن اس��ت. از مهم 
ترین وظایف مدیران این است 
که باید  در جهت بهبود کیفیت 
و اقدام��ات دولت، س��نجیده 

عمل کنند.
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در کوی عش�ق ه�ر که چ�و من س�یم و زر 
نداشت 

هرگر درخت عشرت او برگ وبر نداشت 
آب برای اصفهان و کش�اورزان و اهالی اش 
حکم حیات و زندگ�ی دارد حیاتی که فوق 
العاده تر از سیم و زراس�ت حاال سال هايی 
اس�ت که ما در اس�تان محروم از آب چون 
زريم و زارعت کشاورزان  ما هم از زرع افتاده 
حرف دل ريیس انجمن حمايت از کشلورزان 

اصفهانی با جناب آقای استاندار . 
رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان 
گفت: استاندار اصفهان باید از توسعه بی رویه صنایع 
س��نگین در اصفهان، ساخت س��د تنگری در باالی 
دس��ت زاین��ده رود و انتقال غیرکارشناس��ی و غیر 
منصفانه خط دوم لوله آب برای صنایع سنگین استان 

یزد جلوگیری کند.
 حسین محمدرضایي در گفتگو با مهر در خصوص 

توقعات جامعه کش��اورز استان از اس��تاندار جدید 
اصفهان، اظهار داش��ت: با توجه با ای��ن که زرگرپور 
پیش از این، مع��اون وزیر نیرو بوده، اش��راف کاملي 
از وضعیت آب کش��ور دارد و یقینا م��ي تواند براي 
احیاي این رودخانه تالش کن��د. وي با تأکید بر این 
که اس��تاندار جدید اصفهان باید از توسعه بي رویه 
صنایع سنگین در استان جلوگیري کند، افزود: برخي 
مسئوالن کارخانه ذوب آهن مدعي شده اند که این 
کارخانه قصد دارد تا سال1397 تولید فوالد خود را 
 به شش میلیون تن برساند، اما واقعیت این است که 
زاینده رود دیگر آبي ندارد که بخواهد به این صنایع 
بدهد؛ به عبارت س��اده تر باید از این افراد پرسید که 
شما دیگر با کدام منابع آب و هواي سالم نیت چنین 

عملي را دارید؟
رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان 
در ادام��ه با انتقاد از بي حرمتي مس��ئوالن اس��تان 
چهارمحال ب��ه حقابه تاریخي کش��اورزان اصفهاني 

گفت: مجموعه جدید استانداري اصفهان باید براي 
لغو مصوبه ساخت سد تنگري در استان چهار محال و 
بختیاري تالشی جدي اعمال کند، چرا که با ساخت 
این سد در باالدس��ت زاینده رود فاتحه این رودخانه 
خوانده شده و دیگر قطره اي آب به پشت سد زاینده 

رود نمي رسد.
     مصوب�ه خ�ط دوم انتق�ال آب ب�ه ي�زد 

غیر منصفانه و غیر کارشناسی است
وي ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه ایج��اد صنایع پ��ر مصرف 
 آب در س��ایر اس��تان ها موجب اث��رات زیانباري بر 
زاینده رود و ظلم به کشاورزان حقابه دار شد، گفت: 
مطابق مصوبات قانونی انتقال آب یزد باید بعد از حفر 
تونل سوم کوهرنگ انجام می شد، اما 13سال است 
که این انتقال از حقابه تاریخی کشاورزان اصفهانی 

انجام شده است.
رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان 
با انتقاد از این که این حجم آب به اسم شرب و بیشتر 

برای صنایع پر مص��رف این اس��تان همانند فوالد، 
کاشی و سرامیک منتقل شده است، ادامه داد: هنوز 
صدای اعتراضات اواخر سال گذشته کشاورزان شرق 
اصفهان نخوابیده است که در بودجه سال1392 طرح 
انتقال خط دوم لوله آب به یزد تصویب شده است که 
با اجرای آن، 150 میلیون مترمکعب آب در سال به 
این استان منتقل خواهد ش��د. محمدرضایی با غیر 
منصفانه و غیر کارشناس��ی نامیدن این پروژه اظهار 
داش��ت: نمایندگان اصفهان در مجلس و اس��تاندار 
جدید در راستای حمایت از منابع آب استان و حقابه 
کش��اورزان باید تالش جدی برای لغ��و این مصوبه 

انجام دهند.
     ي�زد و کرم�ان نیز ب�ه اندازه س�هم خود 

در حفر تونل بهشت آباد تالش کنند
 وی در خص��وص ط��رح ه��ای انتق��ال آب ب��ه 
زاینده رود گفت: تونل بهشت آباد به طول 65 کیلومتر 
باید با مشارکت اس��تان های اصفهان، یزد و کرمان 
انجام ش��ود، اما در حال حاضر فق��ط مخالفت ها و 
بحث هایی بین مقامات استان چهار محال و اصفهان 
برای انجام این پروژه به وجود آمده است؛ به عبارت 
بهتر این سؤال را باید پرسید که آیا استان های یزد و 
کرمان پس از رفع مشکالت و انتقال آب، مالک آن می 
شوند و آیا در مراحل فعلی نباید تالشی برای تحقق 

آن انجام دهند؟
رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان 
در ادامه گفت: صنایع پر مصرف آب در استان همانند 
ذوب آهن و فوالد مبارکه باید در انتقال آب به فالت 
مرکزی هزینه کنند تا کشاورزان نیز آب زاینده رود 

را بدون منت و همانند قرون گذشته مصرف نمایند.
     انتقال بخش�ی از آب های داخل اس�تان 

عاقالنه تر از انتقال از درياست
محمدرضایی اف��زود: معتق��دم به ج��ای عملیات 
پرهزینه ش��یرین س��ازی آب دریا و انتق��ال آن به 
اس��تان اصفهان، راه های ارزان تر و عملی تر وجود 
دارد، به ای��ن معنا که س��االنه ح��دود دو میلیارد و 
800 میلیون مترمکع��ب آب از11رودخانه اطراف 
 شهرس��تان س��میرم وارد خوزس��تان و س��پس 
خلیج فارس می شود که می توان مقداری از آن را به 

داخل استان انتقال داد.
وی ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه هی��چ گاه توق��ع نداریم 

تمامی ای��ن آب وارد اس��تان اصفهان ش��ود، گفت: 
یک س��وم حجم این آب برای توس��عه کش��اورزی 
شهرستان شهرضا و ش��رق اصفهان کافی است و از 
لحاظ اقتصادی نی��ز هزینه کمتری ص��رف آن می 
 ش��ود. این کارش��ناس کش��اورزی ادامه داد: ارتفاع 
رودخان��ه ه��ای س��میرم در دو هزار متری س��طح 
دریاس��ت و ارتفاع دشت های شهرس��تان اصفهان 
یک ه��زار و600 مت��ر از س��طح دریا که ب��ا توجه 
به این امر آب به راحتی و س��ریع منتقل می ش��ود. 
محمدرضایی یادآور ش��د: برای انتق��ال آب از دریا 
 ب��ه اس��تان اصفه��ان بای��د700 ت��ا800 کیلومتر 
لوله گذاری و عملی��ات پمپ��اژ در ارتفاعات صورت 
گیرد که در مقایسه با روش پیش��نهادی فوق اصال 
صرفه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به منابع آبی غرب 
استان گفت: با احداث سد یالن در فریدونشهر و جمع 
آوری آب آن، س��االنه می توان حدود550 میلیون 
مترمکعب آب به سد زاینده رود افزود و با حفر تونل 
فریدن – کوکان به طول 22 کیلومتر، 200 میلیون 
مترمکعب در سال به ذخایر آب استان اضافه می شود.
     مديري�ت يکپارچ�ه ب�ر زاين�ده رود

 اجرايی شود
رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان 
در ادامه خواس��تار لغو مصوبه س��ال1383 مجلس 
شورای اسالمی در خصوص مدیریت استانی به جای 
مدیریت یکپارچه برداشت آب ش��د و اظهار داشت: 
این مصوبه یکی از عوامل برداشت بی رویه آب زاینده 
رود ش��د، چرا که تا قبل از آن، تقسیم آب با نظارت 
سازمان آب منطقه ای استان انجام می گرفت که با 
تصویب آن، شرکت های آب منطقه ای در سه استان 
یزد، اصفهان و چهارمح��ال پدید آمد و این وضعیت 

ناگوار رقم خورد.
     تعیین خط مرزی بر اساس خط القعر دريچه 

زاينده رود خالف قانون است
محمدرضایی ادامه داد: یکی از مش��کالت جدی که 
توقع پیگیری آن را از استاندار اصفهان داریم، تعیین 
خط مرزی بین دو اس��تان اصفهان و چهارمحال در 
حاشیه دریاچه زاینده رود است، زیرا در20 سال اخیر 
و بر اساس مصوبات وزارت کشور و در دو مرحله، این 
تغییر خط مرزی استان چهار محال را به سد زاینده 

رود نزدیک کرده است.

ريیس انجمن حمايت از کشاورزان می خواهد:

کشت و زرع زرگونه؛ با تدبیر زرگر پور
 



 ترانه خوانی
عموهای فیتیله ای

 خبرنویسی
 در فرهنگسرای رسانه 

 برنامه آغازین جش��نواره فیلم ک��ودک اصفهان را عموه��ای فیتیله ای
رقم خواهند زد. محمد مسلمی در این زمینه گفت: قرار است ما سه نفر، 
مجری مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کودک در اصفهان باشیم که این 
مراسم حدود سه ساعت طول می کش��د. وی افزود: ما سه نفری همزمان 
با هم برنامه را اجرا می کنیم و قرار نیست پشت تریبون قرار بگیریم، بلکه 
بیشتر در نقش شو من ظاهر می شویم و س��عی می کنیم شکل متفاوتی 
از اجرای این مراس��م ها را داش��ته باش��یم که در بخش ه��ای گوناگون 
همچون اهدای جوایز، تقدیر و... متبلور می ش��ود. مس��لمی یادآور شد: 
 تئاتری موزیکال درباره سینمای کودک آماده کرده ایم که با نام حضرت 
محمد )ص( شروع می شود و ما اش��عاری در این رابطه تدارک دیده ایم و 

به ترانه خوانی می پردازیم. 

 مجی��د ش��ریفی فر اظه��ار داش��ت: ب��ه منظ��ور آم��وزش حرف��ه ای برای
عالقه مندان به حرفه خبرنگاری، کالس های متنوعی برگزار شده است.

وی افزود: اصول روزنامه نگاری، خبرنویس��ی، س��بک های خبری، مصاحبه 
و گزارش، مواردی اس��ت که در ای��ن کالس ها آموزش داده می ش��ود. مدیر 
فرهنگسرای رسانه ادامه داد: در این دوره های آموزشی بررسی های عملی بر 
نوع اخبار درج شده در خبرگزاری ها و روزنامه های محلی نیز انجام می شود. 
وی افزود: سه کارگاه خبرنویسی روزهای یک شنبه و سه شنبه در فرهنگسرای 
رسانه برگزار می شود. شریفی فر گفت: همچنین کارگاه فن بیان و گویندگی 
روزهای شنبه  برگزار می شود و کارگاه های وبالگ نویسی، ساخت پادکست، نقد 
فیلم، نرم افزار موبایل، بازی های رایانه ای، کودک و رسانه، آشنایی با شبکه های 

اجتماعی و مبانی سواد رسانه ای از دیگر برنامه های فرهنگسرای رسانه است.

یادداشت

روبان سفید

بازار موسیقی

هفت

سینمای ایران در مسیراسکار 
کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران برای معرفی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، اسامی 
دو نامزد نهایی را برای حض��ور به عنوان نماینده ایران برای رقابت در بخش اس��کار بهترین فیلم 

خارجی زبان اعالم کرد.  دو فیلم »دربند« و »گذشته«  این برگزیده ها هستند.
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قهرمان پوشالی 
با اتم��ام مراحل آماده س��ازی فیلم 
»همب��ازی ب��د« ب��ه زودی فیل��م 
»قهرمان پوشالی« در اصفهان کلید 

می خورد.
روابط عمومی و دس��تیار کارگردان 
فیلم پویانمایی »قهرمان پوش��الی« 
از آغاز تولید این فیل��م در نیمه اول 
مهرماه در ش��هر اصفه��ان خبر داد. 
مجتبی امین با اع��الم این خبر افزود: فیلم »همب��ازی بد« روزهای آخر 
تولید را پشت س��ر می گذارد و با اتمام این فیلم بالفاصله فیلم »قهرمان 
پوشالی« را با هدف دفاع از ساحت مقدس پیامبر اکرم )ص( به کارگردانی 
حس��ن علیرضایی کلید خواهیم زد. امین افزود: این فیلم که بیستمین 
 تجربه فیلمسازی علیرضایی محسوب می شود، برای اکران در جشنواره

بین المللی پیامبر اکرم )ص( تولید می ش��ود و قصد داریم تا پاسخی در 
مقابل عقاید صهیونیست ها نسبت به مقام پیامبر عظیم الشأن داده باشیم.

 سعید پور صمیمی
 در جشنواره تئاتر استان

اسامی اعضای هیأت داوران  بیست و 
پنجمین جش��نواره تئاتر اس��تانی 
اصفهان اعالم شد. سعیدپورصمیمی، 
ناظم کامکاری و وحید فخر موسوی 
اعض��ای هی��أت داوران بیس��ت و 
پنجمی��ن جش��نواره تئاتر اس��تان 
اصفهان هس��تند. بیست و پنجمین 
جش��نواره تئاتر اس��تانی اصفهان با 
حضور10 نمایش از تاریخ 7 مهرماه در س��الن اصلی مجتمع فرهنگی - 
هنری فرش��چیان و س��الن کوچک تاالر هنر کار خود را آغ��از کرد. این 

جشنواره تا تاریخ 9مهرماه هر روز میزبان3 تا 4 نمایش خواهد بود.

شهر کتاب میزبان  خانه ترانه 
مدیر ش��هر کت��اب اصفه��ان گفت: 
جلسات خانه ترانه اصفهان تا اطالع 
ثانوي در شهر کتاب برگزار مي شود. 
اسماعیل مرتضوي در گفتگو با ایسنا 
گفت: ش��هر کتاب میزبان جلسات 
خانه ترانه اصفهان مي شود. وي افزود: 
جلس��ات خانه ترانه که از پنج شنبه 
گذشته به ش��هر کتاب منتقل شده 
اس��ت تا اطالع ثانوي در همین مرکز ادامه پیدا مي کند و ترانه سرایان به 
خوانش و نقد آثار خود مي پردازند. مرتضوي ادامه داد: این جلسات روزهاي 

پنج شنبه، ساعت 17 در شعبه مرکزي شهر کتاب برگزار مي شود.

برگزاری هشتمین جشنواره ملی الغدیر
رییس دفتر فرهنگ اسالمی دانشگاه 
خمینی ش��هر گف��ت: هش��تمین 
جشنواره ملی الغدیر با محوریت شعر 
دینی توس��ط دفتر فرهنگ اسالمی 
دانشگاه آزاد اس��المی خمینی شهر 

برگزار می شود.
حجت االسالم علی موسوی با اشاره 
به جزئیات این جشنواره ملی اظهار 
داش��ت: تاکنون هفت دوره جش��نواره با موضوع غدیر در راستای تبیین 
اهمیت غدیرخم و ش��خصیت امیرالمؤمنین برگزار شد و امسال نیز این 

جشنواره طی فراخوانی در پایان مهر ماه برگزار می شود.

»نگارینه« در بازار موسیقی 
آلبوم موس��یقی »نگارینه« باصدای حسین علیش��اپور و رسول رهو 

روانه بازار موسیقی شد.
آلبوم موسیقایی »نگارینه« برگرفته از موسیقی ها وتصانیف قدیمی با 
تنظیم سیامک جهانگیری وآوازهای رسول رهو وحسین علیشاپور با 
تولید مؤسسه راوی آذرکیمیا  روانه بازارشد. »نگارینه« شامل قطعاتی 
چون رنگ دلگش��ا، س��از و آواز، تصنیف نگار، تصنیف ازاین دلم بی 
خبری، تصنیف نسیم سحر، خسرو شیرین، نادیده رخت، پیش درآمد 

اصفهان از اصغربهاری، رنگ اصفهان 
ازمرتض��ی ن��ی داوود و چهارمضراب 
حجاز از ابوالحسن صباست. همچنین 
سیامک جهانگیری)نی(، علی بهرامی 
فرد)سنتور(، حمیدخوانساری)عود(، 
و  اعض��ا  از  وحیدفتایی)ض��رب( 

نوازندگان این گروه هستند. 
 آلب��وم »نگارین��ه« با ح��ال و هوای 
 موسیقی اصیل ایرانی، فضای تازه ای

 از ژانر موس��یقی ملی ای��ران را پس 
 از م��دت هاخ��أ ش��نیداری ایج��اد 

می کند.

 خوراک، پوشاک، مسکن
 تئاتر!

پس زمینه تئاتر در ایران به دوران باستان برمی گردد البته نه 
این گونه که امروز می بینیم، بلکه به صورت آیین های نمایشی 
متنوع و مختلف. ش��روع اولین آیین نمایش��ی و پدیده های 
بازیگری مردم این سرزمین را می توان در مراسم و تشریفاتی 
جستجو کرد که در آنها به س��تودن قهرمان های افسانه ای و 

ملی و تحقیر دشمن می پرداختند. 
بعدها و تا دو قرن پیش که انقالب صنعتی توانس��ت اروپا را 
بر جهان حاکم کند، همراه ب��ا کاالهای تجاری، فرهنگ این 
کشورها نیز وارد کشورهای دیگر شد که از این میان، تئاتر در 
خط مقدم قرار داشت. از این رو بنا به وقوع جریانات گوناگون 
اجتماعی و سیاس��ی در ایران، تئاتر به میان توده مردم آمد.

کم کم تئاتر وجه و بُعد دیگری به خود پیدا کرد و ماهیت آن 
البته از زبان عده خاصی از جامعه، زبان اعتراض به وضعیت 
موجود بود و این گونه هنر تئاتر تبدیل به هنر منحصر جریان 
روشنفکری ش��د که زبان آن برای باقی مردم چندان گویا و 

مفهوم نبود.
تئاتر در میان مردم البته معموال با نگاه دیگری تعقیب و مورد 
توجه قرار می گیرد؛ تئاتری توأم با طنز سطحی که تحت لوای 
تئاتر آزاد هر از چندگاهی در برخی سالن های شهری شاهد 
به روی صحنه رفتن آن هستیم. البته که این تئاتر چیزی جز 
خندان و سرگرمی برای مخاطبانش به همراه ندارد، هرچند 
ممکن اس��ت با نگاهی طنزگونه برخی مشکالت و معضالت 
جامعه را به یاد مخاطب بیاورد، اما همچنان اثر خنثی بر روی 

مخاطب خوهد داشت.
واقعیت این اس��ت که اغلب م��ردم امروز جامعه م��ا با تئاتر 
اندیشمند بیگانه اند و تئاتر یا هر هنر نمایشی را وسیله ای برای 

وقت گذرانی و داشتن اوقات خوش فرض می کنند.
به نظر می رسد این نگرش باید با داستان گویی از طریق نمایش 
و جذاب تر شدن آثار نمایشی مورد مردم اصالح شود و مردم 
عالوه بر تفنن و سرگرمی تئاتر را بخشی از جنبه های فرهنگ 
ساز در زندگی خود محسوب کنند، اما اکنون که توقع می رود 
تئاتر هم در رفتار و هم در اندیشه، یک چتر گشاده باشد وقت 
آن رس��یده تا روزهای آتی بیش��تر به وجوه مختلف زندگی 

مسالمت آمیز تئاتر و مردم جامعه در کنار یکدیگر بپردازیم.
بی شک مردم حرف های جالب و ش��نیدنی از تئاتر بگویند 
که ش��اید در پس پرده س��ه نیاز اصلی برای بشر امروز یعنی 
خوراک، پوشاک، مسکن دیگر جانی برای درخشش نداشته 
است و ماجرای تئاتر و مردم سر از خانه ای آبادتر درآورد. خدا 

را چه دیده اید؟

فیلم هاي پلیس��ي از ج��ذاب ترین و 
پرکاربردترین آثار سینمایي در جهان 
هس��تند. این فیل��م ها از ی��ک طرف 
قابلیت فراواني در سرگرم س��ازي و رونق اقتصاد سینما دارند 
و از طرف دیگر مي توان در بستر جذابیت دراماتیک این گونه 

آثار، پیگیر تأثیرگذاري فرهنگي نیز بود.
 همچن��ان ک��ه در س��ینماي جه��ان و ب��ه وی��ژه هالی��وود 
بخ��ش قاب��ل توجه��ي از اه��داف اقتص��ادي و فرهنگ��ي و 
ایدئولوژی��ک از طری��ق فیل��م ه��اي پلیس��ي پیگی��ري مي 
 ش��ود. در فیلم ه��ا و س��ریال ه��اي غربي، ش��خصیت هاي

پلیس عمدتا نمایندگان حاکمیت هاي این کشورها محسوب 
مي ش��وند که در نقش منجي ملي و گاه نجات دهنده بشریت 

ظاهر مي شوند.
با این حال، در کش��ور ما هنوز هم از ظرفیت هاي س��ینماي 
 پلیسي اس��تفاده چنداني نش��ده اس��ت، به طوري که تقریبا 
مي توان گفت اث��ر ماندگاري با این موضوع دیده نمي ش��ود. 
هرچند تلویزیون نس��بت به س��ینما در این زمینه فعال تر و 

باکیفیت تر عمل کرده است.
در س��ال هاي نخس��ت انقالب، آثاري چون فیل��م »بازجویي 
یک جنایت« ب��ه کارگرداني محمدعلي س��جادي و »بندر مه 
آلود« س��اخته امیر قویدل با تعریف روایتي پلیس��ي ساخته 

شدند. از دیگر آثار برجسته سینماي پلیسي ایران در دهه60 
مي توان ب��ه »روز ش��یطان« اش��اره کرد که ضمن پلیس��ي 
بودن، یک فیلم جاسوسي و سیاس��ي هم محسوب مي شود. 
این فیل��م ب��ه کارگرداني به��روز افخمي به ماج��راي توطئه 
هاي یک گ��روه خراب��کاري و ماجراه��اي مأم��وران امنیتي 
براي ردیابي و خنثي س��ازي آنها مي پردازد. فیلم »س��ایه به 
 س��ایه« به کارگرداني علي ژکان نیز از دیگر آثار قابل تأمل آن

 دوره است. 
موضوع این فیلم درباره از خودگذشتگي هاي مأموران نیروي 
انتظامي در مبارزه با قاچاقچیان اس��ت. در آن دوره همچنین 
فیلم هایي در قالب اکش��ن و با موضوع تعقی��ب و گریز میان 
نیروهاي عملیات و قاچاقچیان موادمخدر ساخته شد، از جمله 

این آثار مي توان به »افعي«، »قافله«، »نیش« و... اشاره کرد.
نش��انه اصلي و ماندگار ای��ن  فیلم ها حضور س��تاره اي به نام 
جمشید هاشم پور بود که غالبا با ظاهري ثابت و با سرتراشیده 
خودنمایي مي کرد، اما از س��ال1376همزمان با س��یر نزولي 
سینماي ایران در همه   بخش ها، سینماي پلیسي نیز تقریبا 
از میانه میدان خ��ارج  و به حاش��یه رانده ش��د. از این به بعد 
تقریبا به هیچ فیلم پلیس��ي برجس��ته و به یادماندني برنمي 
خوریم. به جز چند نمون��ه، فیلم هایي چ��ون »صحنه جرم، 
ورود ممنوع«، »مخمصه«، »چهره به چهره«، »مومیایي3«، 

»آواز قو«، »کارناوال مرگ« و... اما  با مروري بر تاریخ س��ریال 
هاي تلویزیوني در ایران  نیزمي توان دریافت که مجموعه هاي 

پلیسي همواره از پربیننده ترین برنامه هاي سیما بوده اند.
 ب��ا این ح��ال، ای��ن گونه س��ریال ه��ا ف��راز و نش��یب هاي 
 فراوان��ي داش��ته و موض��وع ه��اي بس��یار گس��ترده اي

را دربرم��ي گرفته ان��د؛ از موضوع هاي کارآگاهي که بیش��تر 
مبتني بر معم��ا بوده اند ت��ا مضامین ضربت��ي و مبارزاتي که 
 در قالب درام هاي تعقیب و گریزي و پ��ر زد و خورد بوده اند.

در برخي از این آث��ار مانند »آیینه عبرت« ک��ه یکي از اولین 
س��ریال هاي پلیس��ي تلویزیون محسوب مي ش��ود، اعتیاد و 
مواد مخ��در و تأثیرات منفي ف��ردي و اجتماع��ي این پدیده 
ش��وم و همچنین مقابله پلیس ب��ا این بیم��اري اجتماعي به 
 نمایش درآمد و در برخي نیز مانند »ش��لیک نهایي« موضوع 
پرونده هاي جنایي دس��تمایه قرار گرفتند. اما در س��ال هاي 
اخیر موج جدیدي از تولیدات پلیسي در سیما ایجاد شد که مي 
توان آغازگر این موج را سریال هایي چون »کارآگاه علوي« و 

»سرنخ« دانست. 
ه��ر دو س��ریال داس��تان های��ي مهی��ج و پرفراز و نش��یب 
را درب��اره پرونده ه��اي قتل، یک��ي در دوران ته��ران قدیم و 
دیگري در تهران امروز  دس��تمایه درام قرار دادند. نکته قابل 
 توجه درباره این دو س��ریال این اس��ت که در ه��ر دوي آنها 
ریشه هاي روانش��ناختي و اجتماعي قتل و جنایت نیز تحلیل 
مي ش��د. در این میان مي توان از مجموعه »خ��واب و بیدار« 
 هم به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ س��ریال هاي پلیس��ي

 یاد کرد. 
از ویژگي هاي خاص این س��ریال این است که براي اولین بار، 
حضور بانوان پلیس در عملیات هاي سخت و نفسگیر به نمایش 

درآمد. این سریال هم تصویري نسبتا بکر به نمایش در آورد.
ورود مواد مخدر جدید و تهدید جوانان از سوي این مواد، موج 
جدیدي از سریال هاي پلیس��ي را پیرامون این موضوع ایجاد 
کرد. »پرواز در حباب« اولین نمونه در این جریان بود که بیشتر 
نگاهي هشداردهنده و آگاهي بخش به خانواده ها ونسل جوان 

را شامل می شد.
  همان ط��ور که این م��رور و تاریخچ��ه خالصه س��ریال ها و 
 فیلم های پلیسي در ایران نشان مي دهد، این گونه مجموعه ها

داراي قابلیت ه��اي منحصر به فردي هس��تند ک��ه در عین 
 برخورداري از جاذبه فراوان و توان س��رگرم س��ازي مخاطب، 
 م��ی توانن��د به خاط��ر پرداخت��ن ب��ه معض��الت اجتماعي، 

آسیب شناسي فرهنگي را نیز انجام دهند.

پلیس در قاب تصویر به بهانه هفته نیروی انتظامی 

در جستجوي ناجي ایراني 
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سینما

آخرین قسمت سریال »بریکینگ بد« یک شنبه شب به وقت لس آنجلس روی آنتن می رود 
و تلویزیون با یکی از بهترین سریال هایش خداحافظی می کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، وقتی آخرین قسمت سریال »بریکینگ بد« یک شنبه 
شب به وقت لس آنجلس )دوشنبه صبح به وقت لندن( روی آنتن برود، بسیاری از مخاطبان 

این سریال به ویژه مخاطبان مرد میانسال، دلشان به شدت می گیرد.
برای61 هفته، مردهای میانس��ال با ترس و تحس��ین به تماشای داس��تان معلم شیمی 
خوش رفتاری نشسته اند که وقتی متوجه می شود دچار سرطانی مهلک شده، برای تأمین 
مخارج زندگی خانواده اش پس از مرگ، وارد دنیای خشن تولید شیشه و عرضه آن می شود.

زمانی بود که حتی نمی توانس��تیم مت آمفتامی��ن را تلفظ کنیم. حاال ک��ه پنج فصل از 

»بریکینگ بد« پخش شده، نه تنها می دانیم امالی این کلمه چطور است، حتی می دانیم 
که آن را »شیشه« می خوانند و گروه DEA یا همان آژانس مبارزه با مواد مخدر، دشمن 
اصلی آن است. داستان فیلم در آلباکرک، در سرزمین کاکتوس های اندک و زمین سوخته 
در آفتاب می گذرد. س��ریالی که مخاطبان انبوه دارد و هفته پیش برنده دو جایزه امی از 
جمله  بهترین سریال درام شده است و بسیاری جوایز دیگر را به خانه برده، همیشه با یک 
سؤال روبه رو بوده است: هر کاری هم بکنید باز این سؤال پیش می آید که سریال از نظر 

اخالقی »مسأله دار« نیست؟
شاید اولین بار این سؤال را جوان ها بپرسند. درست است که مردی میانسال و اهل خانواده 

که حتی آزارش به مورچه هم نمی رسد، دست به چنین کار مخوفی بزند؟
بعد نوبت به منتقدان سریال می رسد؛ آنها اش��اره می کنند چطور می شود والتر وایت که 
سرطان ریه دارد، پسرش معلول است، در کارش موفق نیست و مشکل مالی دارد کم کم به 
گانگستری حسابگر بدل شود و ناگهان از ابتدای فصل دوم، دیگر کاری به اخالقیات نداشته 

باشد و قطب نمای اخالقی خود را دور بیندازد.

کاری به این سؤاالت اخالقی نداریم؛ درست باشند یا غلط، اما به نظر می رسد آنهایی که 
این سؤال ها را بیان می کنند، اصال متوجه نیستند. آنهایی که سریال را دوست دارند ممکن 
 Breaking« است بگویند: »ما خالف هستیم و برایمان مهم نیست« )نزدیک ترین معنی
Bad« خالفکار شدن است.(، اما واقعا چنین نیست، بینندگان سریال، خالفکار نیستند و 
واقعا برخی چیزها مثل خانواده خیلی برایشان مهم است. اگر دقت کنید متوجه می شوید 
که چه رشته کاری شما اداری باشد یا تولید شیشه، شرایط یکی است، چون دنیای بیرون 
شبیه یک جنگل است و ش��ما برای بقای کار خود باید رقبای خود را از بین ببرید وگرنه 
چیزی جز الشه از کار شما باقی نمی ماند. چیزی که به شدت بیننده را به والتر وایت نزدیک 
می کند، نه پول درآوردن و خالفکاری های او، بلکه ش��یوه او در استفاده بسیار ملموس از 
غریب ترین نکته های علم و دانش است و همه بینندگان س��ریال اندکی از این دانش در 
رشته های مختلف بهره برده اند.  برای همین است که مخاطبان انبوهی هر هفته به تماشای 
قهرمان بازی والتر وایت می نشینند، آنها خالفکار نیستند و ترجیح می دهند از روی مبل، 

شاهد قهرمان بازی بت خود باشند.

خداحافظی با »بریکینگ بد« 

والتر وایت نماینده فانتزی های مردانه است

SMS

گروه فرهن�گ- سیداحمد میرعالیی دبیر جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان در آخرین دیدار خود با اعضای ستاد اجرایی 
 جش��نواره، از ویژگی های جشنواره بیس��ت و هفتم سخن گفت. 

به گزارش ستاد خبری بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان، در این مالقات که آخرین حضور دبیر جشنواره 
در اصفهان پیش از آغاز جشنواره بود، میرعالیی با تقدیر از فعالیت 

 گس��ترده اعضای س��تاد اجرایی گفت: امس��ال کمتر از سال های
پیش به اصفه��ان آمدیم، چ��را که رون��د امور اجرایی به ش��کلی 
پخته و مؤثر توس��ط س��تاد اجرایی مس��تقر در اصفهان در حال 
انج��ام اس��ت و اعتم��اد متقاب��ل کام��ال به دس��ت آمده اس��ت. 
امیدوارم این جش��نواره ب��ا تالش همه م��ا به نحوی شایس��ته و 
 در ش��أن ک��ودکان و نوجوانان و م��ردم عزی��ز ای��ران و اصفهان

 برگزار شود.
در این دی��دار که با حضور جعفر گودرزی مدیر اجرایی جش��نواره 
و تعدادی از مدی��ران بنیاد س��ینمایی فارابی و دس��ت اندرکاران 
جش��نواره و نیز اعضای س��تاد اجرایی مس��تقر در اصفهان برگزار 
شد، میرعالیی بر اهمیت جش��نواره کودکان و نوجوانان به عنوان 
بزرگ ترین جشن ویژه کودکان اشاره کرد و افزود: امسال جشنواره 
به نام حضرت رسول اکرم)ص( مزین اس��ت و امیدوارم با تأسی به 
سیره بزرگوارانه این رسول عش��ق و امید، جشنواره امسال سرشار 
از اخالق مداری باش��د و سرچش��مه امید،؛ نش��اط و سرزندگی. 
گفتنی است در این سفر دبیر جش��نواره و همراهان از سینماهای 
جشنواره، هتل ها، س��الن مخصوص رس��انه های گروهی )استاد 
فرشچیان( و مراحل آماده سازی برنامه های جنبی و همچنین از 
 آخرین مراحل ساخت دکور ویژه مراس��م افتتاحیه بازدید کردند. 
در چند روز گذش��ته نیز ده هزار اصفهانی با حضور در جشن پرواز 

بادبادک ها به اس��تقبال بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی 
 فیلم های کودکان و نوجوانان در شهر گنبد های فیروزه ای رفتند.

در این جشن که در بستر خشک زاینده رود و در مجاورت پل تاریخی 
خواجو برگزار شد ، خانواده های اصفهانی با شور و اشتیاق خاصی به 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان سالمی دوباره گفتند. مدیر 
اجرایی اس��تان بیست و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان در باره برگزاری این جشن نیز گفت: جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان یک حماس��ه است؛ حماسه ای برای 
شادی و نشاط و رهاوردی فرهنگی است که باید از آن نهایت استفاده 
را کرد. مجتبی شهیدی ادامه داد: جشن پرواز بادباک ها نیز یکی از 
این موقعیت های فرهنگی است که به منظور افزایش شور و نشاط 
در اهالی نصف جهان و انجام حرکتی تبلیغاتی انجام ش��د، ضمن 
آن که این جشن برنامه های جشنواره بیست و هفتم را نیز به طور 
رسمی کلید زد. وی  تصریح کرد: برنامه های متنوع جنبی دیگری 
نیز برای جشنواره پیش بینی شده است که بزرگ  ترین آنها جشن 
بزرگ پروانه هاست که با حضور مجریان نام آشنای کودک و نوجوان 
در ورزشگاه25 آبان اصفهان برگزار می شود. بیست و هفتمین دوره 
جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با گرامیداشت 
نام پیامبر اکرم )ص( پدر آسمانی کودکان دنیا از پانزدهم تا نوزدهم 

مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

از جشن پرواز بادبادک ها تارهاوردی فرهنگی

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان یک حماسه است

جمال 
نوروزباقری

جشنواره 
بین المللی 

فیلم های کودکان 
یک حماسه است؛ 

حماسه ای برای 
شادی و نشاط و 

رهاوردی فرهنگی 
است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 نصراهلل سجادی، معاون ورزش
 قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش شد

به نقل از پایگاه خب��ری وزارت ورزش و جوانان در حکم س��یدرضا 
صالحی امیری به نصراهلل سجادی آمده است: »نظر به تعهد،  تخصص 
و تجربه جنابعالی، بدین وسیله به موجب این حکم به سمت معاون 
ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب می شوید. انتظار دارم با بهره گیری 
از نظر  صاحبنظران و متخصصان امر، ضمن مدیریت و اجرای وظایف 

ذاتی آن معاونت در امور ذیل اهتمام ویژه مبذول فرمایید:
1- س��اماندهی امور فدراس��یون ها و هیأت های ورزش��ی با اولویت 

فرهنگی، اخالقی، منابع انسانی،  منابع مالی و مدیریت هدفمند.
2- برنامه ریزی برای حضور شایس��ته تیم های مل��ی در رقابت های 

قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان.
3- تشکیل س��تادی به منظور س��اماندهی حضور تیم های ملی در 
کلیه بازی های آسیایی، پاراآسیایی،  المپیک و پارالمپیک با تعامل و 

همکاری نهادهای ذیربط و مسئول.
4- ساماندهی بخش��ی به امور باش��گاه ها با در نظر گرفتن اصل44 

قانون اساسی.
5- ساماندهی نظام استعدادیابی ورزشی در سطح کشور.

6- تعامل سازنده با سایر نهادها و مراکز دولتی و خصوصی در راستای 
اعتالی ورزش قهرمانی و حرفه ای.

شایسته اس��ت تمامی معاونت ها، مدیران کل س��تادی و استانی و 
سایر حوزه های مرتبط به منظور ش��کوفایی و تعالی ورزش به ویژه 
در زمینه های فرهنگی و قهرمانی هماهنگی و همکاری همه جانبه با 

شما را در دستور کار قرار دهند.

کرانچار به من اعتماد پیدا کرده است
بازیکن تیم فوتبال س��پاهان گفت: کرانچار به من اعتماد کرده و از 
من بیشتر در ترکیب تیم اس��تفاده می کند. علی کریمی در گفتگو 
با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان این که19س��الم اس��ت تصریح 
کرد: خدا را ش��کر می کنم که کرانچار در هر بازی به من اعتماد پیدا 
کرده و دارد از وجود من در ترکیب اس��تفاده می کند و من هم سعی 
می کنم جواب اعتماد مربیمان را بدهم تا بتوانم در آینده برای تیمم 

ثمربخشی بیشتری داشته باشم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا روند بازی کردنتان در سپاهان  ادامه 
دارد یا خیر افزود: این نظر س��رمربی تیم اس��ت که چه زمانی از من 
اس��تفاده کند و امیدوارم از من راضی باشد و این موضوع بستگی به 

تمریناتم دارد.
بازیکن تیم فوتبال سپاهان افزود: مش��کل ما دراین چند بازی عدم 
گلزنی است که به مرور حل می ش��ود، زدن ضربه آخر نیاز به تمرکز 
دارد و مهاجمان ما باید بیشتر دقت کنند تا بتوانیم از موقعیت هایمان 

استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هفت سال اس��ت در رده های پایه سپاهان کار 
می کنم تا به تیم بزرگساالن رس��یدم و اصالتا از استان خوزستان و 

شهرستان ایذه هستم.
کریمی در ادامه به تفاوت دربی اصفهان با ش��هرآورد تهران اشاره و 
تأکید کرد: از نظ��ر کیفیتی دربی اصفهان به مرات��ب باالتر از تهران 
بود، اما تف��اوت این دو بازی به ه��واداران این تیم ها  ب��از می گردد، 
 چراکه این حساس��یت مربوط به تعداد ه��واداران دو تیم تهرانی و

 اصفهانی است. 

 یک نقره و یک برنز 
برای تالوکاران زن ایران

دو نماینده دیگ��ر تالوی بان��وان ای��ران در بازی های همبس��تگی 
کشورهای اسالمی به مدال رسیدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم به اندونزی، مسابقات 
ووشوی س��ومین دوره بازی های همبستگی کش��ورهای اسالمی با 
رقابت بانوان تالوکار در فرم چانگ چوان در سالن ووشوی ورزشگاه 
جاکابارینگ پالمبانگ پیگیری شد. در این فرم هانیه رجبی و نفیسه 
پورگنجی نمایندگان کشورمان بودند که به ترتیب با کسب9/64 و 

9/63 امتیاز دوم و سوم شدند.
در این رقابت دختر تالوکار مالزیایی با امتیاز 9/65 به مدال طال رسید 

تا روز طالیی مالزی در بخش تالو کامل شود.

 ذوب آهن 
دو بازیکن خارجی جذب می کند

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای حل مشکالت خود در پست های 
مختلف،  دو بازیکن خارجی جذب می کند.

به گزارش خبرن��گار مهر، تی��م فوتبال ذوب آه��ن اصفهان که طی 
ماه های گذشته مشکالت بسیاری در پست های مهاجم و خط دفاعی 
خود داشته، در تالش است که با صالحدید لوکا بوناچیچ، دو بازیکن 

در این پست ها جذب کند.
ذوبی ها این روزها شرایط چندان خوبی ندارند و مشکالت بازیکنان 
باعث شده که لوکا بوناچیچ خواستار جذب دو بازیکن برای رفع نقاط 

ضعف این تیم باشد.

 تشکیل کارگروه
واگذاری استقالل وپرسپولیس

 سیدرضا صالحی امیری
سرپرست وزارت ورزش و جوانان

کارگروهی برای بحث واگذاری استقالل و پرسپولیس تشکیل شده است و 
قرار شد این موضوع بدون بحث های حاشیه ای یک ماه بررسی شود و بعد 

نتیجه را اعالم خواهیم کرد.
البته به مصلحت نیست که ما فقط به یک یا دو باشگاه توجه کنیم، اما در 
خصوص واگذاری این دو باش��گاه به گونه ای تصمیم می گیریم تا منافع 
دولت و ملت تضمین ش��ود 
تا این باش��گاه ها در انحصار 
فرد خاصی نباشند. در بحث 
داوری فوتبال بنا نیس��ت ما 
در مسائل جزئی وارد شویم، 
ام��ا از فدراس��یون فوتبال 
خواستیم قانونمند با فساد در 
عرصه ورزش برخورد کنند. 

 برخی  کشتی گیران
 کم گذاشتند

س��رمربی پیش��ین تیم ملی کش��تی فرنگی کشورمان 
گفت: هدف رسول خادم، پایین کشیدن کشتی فرنگی و 

تضعیف آن بود که اکنون به هدفش رسیده است.
رسول جزینی در گفتگو با تسنیم، درباره نتایج تیم ملی 
کشتی فرنگی در مسابقات جهانی بوداپست اظهار داشت: 
نتایج بدی در مجارستان رقم نخورد، اما باید تیم ایران با 
بیش از3 مدال، قهرمان جهان می شد. ما در المپیک هم 
می توانس��تیم بهتر نتیجه بگیریم، اما متأسفانه برخی از 

کشتی گیران کم گذاشتند.
وی افزود: پس از المپیک، زمان بس��یار مناس��بی بود تا 
کش��تی فرنگی تقویت ش��ود و بار دیگر در جهان آقایی 
کند، اما با رفتن بنا، کش��تی فرنگی از هم پاشیده شد و 
متأسفانه نتایج به نحوی رقم خورد که تنها توانستیم در 

2 وزن حرفی برای گفتن داشته باشیم.
     بنا همه رکوردها را زد

عضو شورای ش��هر اصفهان  در پاس��خ به این سؤال که 
چمن گل��ی اعالم ک��رده که محم��د بنا گلخان��ه ای کار 
می کرده، گفت: مگر چمن گلی از نونهاالن، کش��تی گیر 
آورده است که این گونه سخن می گوید؟ بنا 4 سال تمام 
رکوردهای موجود را زد. از جام جهانی تا مسابقات جهانی، 
آسیایی و المپیک در هر مسابقه ای رکوردی ثبت شد، اما 
همین دوستان، تیم اصلی خود را به تمام مسابقات اعزام 

کردند و همین گلخانه را نیز نتوانستند پرورش دهند.
جزینی گفت: ما به هر مسابقه ای که می رفتیم یک جوان 
را همراه تیم به مسابقات می بردیم. بنا به جز بزرگساالن 
توجه ویژه ای به جوانان و نوجوانان داش��ت و همان طور 
که می بینید در این سال ها نفراتی مثل علیزاده، پورنیا، 
محسن قاس��می، افش��ین بیابانگرد و بس��یاری دیگر از 

فرنگی کاران فعال شدند.
     اگر بنا بود، المپیکی ها هم بودند

وی خاطرنش��ان کرد: فکر می کنم اگر بنا بود س��وریان، 
نوروزی، عبدولی، اخالقی، رضای��ی و حتی باباجان زاده 
نیز اکنون در کنار تیم حضور داشتند. آنچه که در کشتی 
مهم است این اس��ت که کش��تی گیر مربی اش را قبول 
داشته باشد، اما ما به دلیل ضعف مربی 5 تا 6 مهره ستاره 

را به راحتی از دست دادیم. 
آیا می دانی��د چقدر باید ت��الش کرد تا یک ن��وروزی یا 
عبدولی دیگر ساخته ش��ود؟ وقتی یک مربی نمی تواند 

کشتی گیر را در اردو نگه دارد جای تأسف دارد.

زاویه

6
پای فریدون زندی شکست

هافبک ایرانی االهلی قطر از ناحیه پای راست دچار شکستگی شد. االهلی قطر در هفته  سوم لیگ ستارگان قطر 
با تساوی یک بر یک برابر معیذر متوقف شد. در این دیدار فریدون زندی در دقیقه  87 دچار آسیب شد؛ آسیبی که 

می تواند به دوران فوتبالی او پایان دهد.

حضور تیم ملی زیر17س��ال ایران در آلمان و تس��اوی دو بر دو 
مقابل تیم دورتموند مورد توجه رس��انه های آلمانی قرار گرفته 

است.
 به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حضور تیم ملی زیر17سال 
ایران در آلمان و نتایجی که مقابل س��ه تیم باش��گاهی در رده 
 جوانان گرفته اس��ت، باعث ش��ده تا رس��انه های آلمانی توجه 

ویژه ای به تیم ایران داشته باشند.
چندین ش��بکه تلویزیونی نتایج تیم ملی ای��ران را در آلمان) به 
خصوص تس��اوی دو بر دو مقابل دورتموند( پوش��ش دادند و با 
پخش تصاویری از بازی های ای��ران، این تیم را یکی از تیم های 
پرقدرت جام جهانی نوجوانان دانس��تند که م��ی تواند در جام 

جهانی پدیده باشد.
 روزنامه ها و برخی سایت های آلمانی با اشاره به نتایج ایران در 
اردوی آلمان و دیدار مقابل بورسیا دورتموند، از عدم حضور تیم 
ملی زیر17سال آلمان در جام جهانی2013 امارات انتقاد کردند.

      ش��نبه گذش��ته تیم نوجوانان تمرین خ��ود را برگزار کرد. 
در این تمری��ن بازیکنانی که به مصاف بورس��یا دورتموند رفته 
بودند تمرین سبکی را انجام دادند و با حرکات کششی و نرمشی 

حدود45 دقیقه تمرین کردند.
دیگر بازیکنان ک��ه بازی نک��رده بودند، تمرین��ات تاکتیکی را 
پیگیری کردند و ضربات شوت از راه دور و ارسال ها از جناحین 

را با مهدی مهدوی کیا تمرین کردند.
در پایان، بازیکنان ضربات پنالتی را تمری��ن کردند و بعد برای 
دیدن بازی تیم های بایرلورکوزن و هانوفر به ورزشگاه بایرکوزن 

رفتند.
      اعضای تیم ملی زیر17س��اله ها در ورزشگاه بایرلورکوزن 
حضور پیدا کرده و بازی تی��م های بایرلورک��وزن و هانوفر را از 

نزدیک دیدند.
کاروان تی��م ملی فوتب��ال زیر17 س��ال پس از انج��ام تمرین 
 ریکاوری با ترن از شهر دویس��بورگ به لورکوزن رفتند و پس از 
هماهنگی هایی که توس��ط مهدی مهدوی کیا انجام شده بود، 
بلیت های بازی برای اعضای کادر فنی و سرپرس��تی رسانه ای 
و همچنین بازیکنان تهیه ش��د و بازیکنان در جایگاه درجه اول 
ورزش��گاه لورکوزن نشس��تند و مهدی مهدوی کیا هم در کنار 
بازیکنان حضور داشت و بازی را همراه با بازیکنان و مربیان دید.

بازی با نتیجه دو بر صفر به س��ود بایرلورک��وزن پایان یافت. در 
حاشیه این بازی ایرانیانی که در ورزشگاه بودند با مهدی مهدوی 

کیا و بازیکنان تیم ملی عکس یادگاری گرفتند.
بین دو نیم��ه بازیکن��ان پذیرایی ش��دند و پس از پای��ان بازی 
بازدیدی از باشگاه بایرلوکوزن، فروشگاه فروش پیراهن های این 
تیم و همچنین زمین های تمرینی باشگاه داشتند. پس از پایان 
بازی، کاروان ایران با ترن به ش��هر دیدنی و تاریخی کلن رفت و 

بازیکنان در مراکز تجاری شهر خرید کردند.
دیروزتیم ملی ساعت12:30 به وقت تهران به مصاف تیم جوانان 
فورتنا دوسلدورف رفت  تا چهارمین بازی دوستانه اش را مقابل 
یک تیم لیگ برتری در رده جوانان آلمان انجام دهد. تیم ملی در 
بازی های گذشته توانس��ته بود 4 برصفر و 4 و بر یک از سد تیم 
های پادربورن و آرمینیا بیله فیلد بگذرد و بورس��یا دورتموند را 

دو بر دو متوقف کند.
     سرمربی تیم ملی زیر17 سال ایران شنبه گذشته میهمان 
ویژه باشگاه بایرلورکوزن بود و بازی تیم های لورکوزن و هانوفر 

را از جایگاه ویژه ورزشگاه نگاه کرد.
علی دوستی مهر به دعوت باش��گاه بایرلورکوزن، بازی این تیم 

مقاب��ل هانوف��ر را در جایگاه 
وی��ژه و در کن��ار رودی فولر 
بازیک��ن س��ابق تی��م مل��ی 
آلمان نگاه کرد. در لحظاتی 
از ب��ازی، مه��دی مه��دوی 
کی��ا ه��م ب��ه جای��گاه ویژه 
 رف��ت و کارترجم��ه را برای

دوستی مهر و مربیانی که در 
جایگاه ویژه بودند انجام داد.

چهار نف��ر از مربیانی که در 
جای��گاه وی��ژه بودن��د بازی 
تی��م ه��ای ای��ران و جوانان 
دورتمون��د را دی��ده بودند و 
با س��رمربی ایران دراین باره 

بحث و بررسی کردند.
دوس��تی مه��ر در ای��ن باره 

گفت: آنها ازسیس��تم ب��ازی نوجوان��ان ایران تعری��ف کردند و 
البته نظراتش��ان را درباره نحوه بازی ایران و دیگر نکات درباره 
بازی های روز جهان در فوتبال پایه را با من در میان گذاش��تند. 
بحث های بس��یار خوبی کردیم و از نحوه برنامه ریزی آنها برای 
فوتبال پایه در آلمان و اروپا مطلع شدم. دقایقی هم با رودی فولر 
اسطوره فوتبال آلمان همکالم شدم و اتفاقا وی از این که تیم ملی 
نوجوانان توانسته بود در زمین دورتموند، تیم جوانان این باشگاه 
را دو بر دو متوقف کند، تعجب کرد و خیلی دوس��ت داشت که 
فیلم بازی را از نزدیک ببیند. البته بازی لورکوزن و هانوفر بازی 
بسیار هیجان انگیزی بود و درباره این بازی هم بحث هایی شد. 
در نهایت آنها برای تیم ملی نوجوانان در جام جهانی زیر17سال 

امارات آرزوی موفقیت کردند. 

بازتاب حضور زیر ۱۷ ساله ها در رسانه های آلمان

دوستی مهر در کنار رودی فولر

 اعضای تیم ملی 
زیر۱۷ساله ها 

در ورزشگاه 
بایرلورکوزن 

حضور پیدا کرده 
و بازی تیم های 

 بایرلورکوزن 
و هانوفر را از 

 نزدیک 
دیدند
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شکست یاران شجاعی 
مقابل لوگو

 مدعی صعود
 باقی ماندیم

تیم الس پالماس در حضور مسعود شجاعی در هفتمین بازی این فصل خود در 
لیگ دسته دوم فوتبال اسپانیا در خانه تیم لوگو تن به شکست داد.

در آغاز هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتبال اسپانیا موسوم به سگوندا لیگ، تیم 
الس پالماس در دیداری که مسعود شجاعی را90 دقیقه در ترکیب داشت در 
خانه تیم لوگو با نتیجه3 بر صفر تن به شکست داد. در این بازی کارلوس پیتا 
در دقیقه16، وینچنزو رنیا در دقیقه 26 و ویکتور دیاس در دقیقه 84 گل های 
تیم لوگو را به ثمر رس��اندند. ضمن این که الس پالماس از دقیقه 72 با اخراج 
آرتیلس10 نفره به کارش ادامه داد. لوگو با 3 امتیاز این بازی، 13 امتیازی شد و 
به رده سوم جدول رده بندی سگوندا لیگ صعود کرد. این دومین شکست یاران 

مسعود شجاعی در فصل جدید لیگ دسته دوم اسپانیا بود.

سرمربی تیم آینده سازان شوبوکان کاراته اصفهان گفت: هدفمان این است که 
پدیده های جدیدی را به کاراته استان و کشور معرفی کنیم.

 س��عید انالی در گفتگو با  ف��ارس در اصفهان اظهار داش��ت: هفته دوم لیگ 
آینده سازان کاراته برگزار شد و تیم شوبوکان کاراته اصفهان هر دو بازی خود را 
با پیروزی پشت سر گذاشت. وی با بیان این که این مسابقات در 6 گروه در حال 
برگزاری است، تصریح کرد: در گروه6 این مسابقات قرار داریم و از هر گروه نیز 
دو تیم به مرحله بعدی رقابت ها صعود می کنند. انالی ادامه داد: آخرین دیدار 
دور رفت برابر هیأت کاراته اسالمش��هر و یک مسابقه برابر پیام مقاومت بندر 
انزلی از دور برگشت را انجام دادیم که موفق به شکست هر دو تیم شدیم و در 

کورس مدعیان برای صعود باقی بمانیم.

شادی مدال نقره گرفت
به نقل از س��ایت فدراسیون قایقرانی، مس��ابقات روئینگ قهرمانی 
آسیا با رقابت پاروزنان کش��ورمان در  لوآن چین ادامه پیدا کرد. در 
این رقابت ها محسن شادی در فینال A  ماده تک نفره سنگین وزن 

با حریفان  خود روبه رو شد و در نهایت مدال نقره را از آن خود کرد.

پیروزی میالن 
تیم فوتبال آث میالن ب��ه دومین پیروزی در فصل 
جدید س��ری آ دس��ت یافت. در ادامه این رقابت ها   
آث میالن در ورزشگاه خانگی سن سیرو با تک گل  

روبینیو موفق شد سمپدوریا را از پیش رو بردارد.

هفته ششم لیگ برتر انگلیس
ش��اگردان آرس��ن ونگر با غلبه 2 بر یک بر تیم فوتبال 
سوانزی صدرنشین لیگ برتر شدند. در آخرین دیدار از 
شب نخست رقابت های هفته ششم لیگ برتر انگلیس 
تیم فوتبال سوانزی در خانه خود به مصاف آرسنال رفت. 02
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مربی ارشد تیم ملی جودو گفت: زمانی که رؤسای فدراسیون جودوی ایران و لبنان در 
حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا با هم صحبت می کردند، رودکی در جایگاه تماشاگران 

حضور داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، سبحان رسولی ملی پوش وزن 73 - کیلوگرم و کاپیتان 
تیم ملی نوجوانان که در مسابقه های قهرمانی جهان در آمریکا )یک ماه قبل( به مقام 
هفتم رسید، به همراه حسین خدامرادی ملی پوش وزن 81- کیلوگرم تیم ملی جوانان 

هم  اکنون در لبنان حضور دارند. 
محم��د منص��وری از مربیان ج��ودوی ایران و س��رمربی اس��بق تیم مل��ی جودوی 

ناشنوایان نیز همراه این دو جودوکار در حال حاضر در لبنان حضور دارند و تمرینات 
خود را در اردوی تیم ملی این کشور پیگیری می کنند.

طی چند روز گذش��ته محمد منصوری که در حال حاضر سرمربی تیم ملی جودوی 
لبنان اس��ت در گفتگو با فارس اعالم کرد که رییس فدراسیون جودوی ایران از رفتن 
این دو جودوکار به لبنان اطالع داش��ته و حتی در حاشیه مس��ابقات قهرمانی آسیا و 
اینچئوان کره جنوبی مذاکراتی را با رییس فدراسیون جودوی لبنان نیز داشته است، 
اما محمدعلی رستگار تمام صحبت های منصوری را تکذیب کرد. پس از گذشت نزدیک 
به یک ماه از رفتن این دو جودوکار رییس فدراس��یون ج��ودوی لبنان گویا نامه ای را 

به کمیته ملی المپیک ارس��ال کرده و در آن نامه درمورد رفتن جودوکاران به لبنان 
توضیحاتی را به کمیته ملی المپیک ارایه کرده است.

محمدرض��ا رودکی که ای��ن روزه��ا دوران مصدومیت خ��ود را س��پری می کند، در 
صحبت های خود مدعی شد که شاهد رایزنی رییس فدراسیون جودوی ایران با رییس 

فدراسیون لبنان در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا بوده است.
مسعود حاجی آخوندزاده در گفتگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در واکنش 
به ادعای اخیر محمدرضا رودکی اظهار داشت: در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی 
 آسیا که به میزبانی تایلند اواخر سال جاری برگزار شد، بنده شاهد بودم که محمد علی

رس��تگار به تنهایی در کنار رییس فدراس��یون جودو در حال صحبت کردن است و 
هیچ فرد دیگری به غیر از این دو نفر در آنجا حضور نداشت. البته بعد از این که رییس 
فدراس��یون جودوی لبنان صحبت هایش به پایان رس��ید، رس��تگار اظهار داشت که 
او )رییس فدراس��یون جودو( مدعی ش��ده که رضا نصیرنژاد اعالم کرده که دو نفر از 

جودوکاران ایرانی می خواهند به تیم ملی لبنان بپیوندند.
وی افزود: بنده به همراه رستگار، میراسماعیلی و خسروی نژاد در حال صحبت کردن 
درمورد مبارزات ملی پوش��ان بودیم که دوباره رییس فدراسیون لبنان پیش رستگار 
آمد و اظهار داشت که موضوعی که مطرح کرده اش��تباه بوده و به فراموشی بسپارید، 

چرا که آن دو نفر کوراش کار بوده اند نه جودوکار.
مربی ارشد تیم ملی جودو در ادامه اظهار داشت: این که رودکی مدعی شده که شاهد 
صحبت های رؤسای فدراسیون ایران و لبنان بوده خیلی برایم جای تعجب دارد، چرا 
که بنده ش��اهدم که رودکی در آن لحظه باالی جایگاه تماش��اگران حضور داشت و 
نمی دانم چطور صحبت های این دو نفر را ش��نیده که حاال این طور مدعی شده است. 
رودکی در روزهای پایانی مس��ابقات به همراه محمد منصوری ب��ه تایلند آمد و تنها 

یک بار هم با هم ناهار خوردیم و دیگر او در کنار ما حضور نداشت.

آخوندزاده: 

رودکی شاهد صحبت های رستگار نبود

محمدرضا رودکی، 
در صحبت های 

خود مدعی شد که 
شاهد رایزنی رییس 
فدراسیون جودوی 

ایران با رییس 
فدراسیون لبنان در 

حاشیه مسابقات 
قهرمانی آسیا بوده 

است



یادمان شهدای مطهر شهر پردنجان  
افتتاح شد

همزمان با هفته دفاع مقدس، یادمان شهدای مطهر شهر پردنجان با 
حضور فرماندهی و مسئول نمایندگی سپاه ناحیه فارسان افتتاح شد.

 مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه فارسان با تأکید بر لزوم 
پیروی از والیت، اظهارداش��ت: پیروی از والیت و اطاعت ازفرامین و 
تدابیر والیت فقیه، الزمه پای��داری و موفقیت در تمامی عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی است و به یقین مهم ترین خواسته شهدا 
 نیز این مهم بوده است. حجت االسالم و المس��لمین سید امین اهلل

موس��وی مقدم با بیان نمونه ای از پیروی والیت در س��یره س��ردار 
س��رافراز س��پاه اسالم»ش��هید مهدی زین الدین«، ادامه داد: زنده 
نگهداشتن یاد و خاطره ش��هدا و احترام به خانواده های آنان اجری 
کمتر از خود ش��هادت ندارد. وی با اشاره به ضرورت تعمیق فرهنگ 
 ایثار و ش��هادت در جامع��ه، تصریح ک��رد: چنانچه فرهن��گ ایثار 
 ب��ه درس��تی تبیی��ن و در جامع��ه نهادین��ه ش��ود، به ط��ور قطع 

مصونیت بخش کشور از هر آسیب و فتنه ای خواهد بود.

 مراسم »شبي با شهدا«
در دانشگاه شهركرد برگزار شد

 همزمان با آخرین روز هفته دفاع مقدس، برنامه »شبي با شهدا« در 
دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه ش��هرکرد، در آخرین روز هفته 
دفاع مقدس، مراسم بزرگداشت8 سال دفاع مقدس همراه با برنامه 
»شبي با شهدا« به همت بسیج دانشجویي دانشگاه شهرکرد باحضور 
حجت االس��الم صادقي از اعضای گروه تفحص ش��هدا و مختاري از 
یادگاران دفاع مقدس، در تاالر شهید آویني این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم حجت  االس��الم صادقي ضمن بیان خاطراتي از دوران 
دفاع مقدس از والیتمداري به عنوان مهم ترین ویژگي شهدا یاد کرد. 
وي همچنین افزود: بعد از سرنگوني صدام، اس��نادي یافت شد که 

نشان مي دهد در جنگ،کشورهاي زیادي حامي رژیم عراق بودند.

شهداشخ

خبر ویژه

وقوع 2 حادثه در محور بروجن- لردگان
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشكي چهارمحال و بختیاري گفت:10 نفر در دو حادثه 
ویژه که طي روزهای گذشته در محور بروجن - لردگان )سه راهی ارمند( رخ داد مجروح شدند.  فرامرز 

شاهین اظهارداشت: در حادثه اول که در روز جمعه 5 مردادماه رخ داد، 5 نفر مجروح شدند.
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  كاشت غده پیاز
 در مزارع اردل 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل از کاشت غده پیاز در3 
هكتار از مزارع این شهرس��تان برای نخس��تین بار خبرداد. 
میرزایی با اش��اره به آغاز کاش��ت غده پیاز در شهرس��تان 
اردل، اظهارداش��ت: تولید بذر، مهم ترین هدف کشت پیاز 
است. وی خاطرنشان کرد: به منظور کاشت در هر هكتار10 
الی12ت��ن غده پیاز مصرف ش��ده که ازم��زارع پیاز منطقه 
دیناران تأمین ش��ده اس��ت. میرزایی تولی��د این محصول 
کشاورزی در شهرستان اردل را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: 
پیش بینی می شود به ازای هر هكتار یک تن بذر تولید شود.

  افزایش قیمت 
خرید ذرت از كشاورزان 

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکش��اورزی چهارمحال 
و بختیاری از افزایش قیمت خرید ذرت از کش��اورزان خبر 
داد. حمیدرضا دانش اظهار داشت: ذرت درجه یک امسال در 
استان هزار و350 ریال و ذرت درجه دو به قیمت هزار و250 

ریال از کشاورزان توسط گاوداران خریداری می شود.

 بازدید۱۰هزار نفری
از بازارچه عرضه صنایع دستي 
مدیر اجرایي پل تاریخي مصالي شهر بروجن گفت:10 هزار 
نفر در تابستان امس��ال از بازارچه عرضه محصوالت صنایع 

دستي در این پل تاریخي دیدن کردند.
 مرتضي رس��تمي افزود: مدیریت پل تاریخي مصال از سوي 
اداره میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان به 
بخش خصوصي واگ��ذار و ایام نوروز امس��ال بازارچه دائمي 
عرضه محصوالت صنایع دستي در کنار این جاذبه دائر شد. 

درخشش ورزشكاران استان 
در بازي هاي اسالمي

دوومیدان��ي کاران چهارمح��ال و بختی��اري در بازي هاي 
همبستگي کشورهاي اس��المي در اندونزي موفق به کسب 
مدال هاي رنگارنگ شدند. به گزارش ایرنا،پس از درخشش 
این استان در پوناي هند، این بار ورزشكاران شلمزاري و بروجني 
در اندونزي نیز خوش درخشیدند. در رشته ماده پرتاب دیسک 

دوومیداني، محمد صمیمي موفق به کسب مدال نقره شد. 

اخبار كوتاه

مدیر عامل کارخانه س��یمان ش��هرکرد گف��ت:580 هزار تن 
س��یمان از ابتدای امس��ال تاکنون در این کارخانه تولید شده 

است.
باقر امینی در شهرکرد اظهار داشت: در سال جاری330 هزار 
تن کلینكر صادراتی در استان امس��ال تولید و روانه بازارهای 

داخلی و خارجی شد.
وی افزود: همچنین580 هزار تن س��یمان از ابتدای امس��ال 
تاکنون در این کارخانه تولید شده که 254 هزار تن آن به خارج 

از کشور صادر شده است.
امینی با اشاره به رشد 75 درصدی صادرات از کارخانه سیمان 
شهرکرد، گفت: این مقدار سیمان به کشورهای عراق و کویت 

صادر شده است.
مدیرعامل کارخانه سیمان شهرکرد خاطرنشان کرد: صادرات 
س��یمان این کارخانه امس��ال همچنین13 میلیون دالر برای 

کشور ارز آوری داشته است.
امینی با بیان این که ای��ن کارخانه ب��رای400 نفر به صورت 
مس��تقیم ش��غل ایجاد کرده اس��ت، گفت: تالش م��ا بر این 
 است تا با توس��عه این کارخانه بتوانیم س��هم بسزایی در روند 

اشتغال زایی در استان داشته باشیم.

آغاز تولید آزمایشي كارخانه صبای فوالد زاگرس 

چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري 
از آغاز تولید آزمایشي کارخانه صبای فوالد زاگرس چهارمحال 

و بختیاري خبر داد.
رحمان کرمی  اظهار داش��ت: کارخانه صب��ای فوالد زاگرس 
چهارمحال و بختی��اري به صورت آزمایش��ي  فعالیت خود را 

آغاز کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: س��اخت کارخانه صبای فوالد زاگرس 
با ظرفیت تولید س��االنه100 هزارتن فوالد اس��تنلس استیل 
 ازس��ال 89  در منطق��ه صنعتي س��فید دش��ت شهرس��تان

 بروجن آغاز شد.
کرمی با اش��اره به میزان محصول تولیدی این کارخانه، گفت: 
این کارخانه در بهره برداري آزمایشي روزانه400 تن محصول 

تولید و روانه بازار مصرف مي کند.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: 
براي اجراي این طرح بیش از78 و نیم میلیارد ریال و 7 میلیون 

یورو هزینه شده است.
وی با اشاره به اش��تغال زایی قابل توجه این کارخانه، تصریح 
کرد: با بهره برداري از طرح صب��ای فوالد زاگرس براي85 نفر 
 به صورت مس��تقیم و425 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال 

ایجاد شد.

صادرات بیش از ۱۱2 میلیون دالر كاال از چهارمحال 
و بختیاری

ریی��س س��ازمان صنع��ت، 
معدن و تج��ارت چهارمحال و 
 بختیاري از تحقق 89 درصدي 
 ه��دف صادراتي اس��تان خبر 

داد.
رحم��ان کرمی اظهار داش��ت: 
از ابت��داي امس��ال تاکن��ون 
از  کاال  دالر  112میلی��ون 
چهارمح��ال و بختی��اري ب��ه 
خ��ارج از کش��ور ص��ادر ش��د 
ک��ه 89 درصد تحق��ق هدف 
 صادرات��ي را به همراه داش��ته

 است.
وی با اشاره به اهداف صادراتی 
استان، خاطرنشان کرد:  هدف 
صادرات��ي امس��ال چهارمحال 
و بختیاري185میلی��ون دالر 

تعیین شده بود.
به گفته وی، از ابتدای س��ال جاری تا کنون بیش از251هزار 
تن کاال به ارزش112 میلیون دالر از این استان به کشورهاي 
عراق، سوریه، افغانس��تان، پاکس��تان، امارات عربي متحده، 
 تاجیكس��تان، هن��د، آلمان، ارمنس��تان، مالزي و عربس��تان 

صادر شده است.
کرمي، س��یمان، فرش، گلیم و گبه، موکت، بادام، آب معدني، 
ماهي ق��زل آال، غ��ذاي ماهي، پرن��ده هاي زینتي، کاش��ي و 
س��رامیک، لوازم خانگي برقي، س��نگ ه��اي تزئیني، روغن 
خوراکي و مخزن گاز را از عمده کاالهاي صادراتي چهار محال 

و بختیاري برشمرد.
وي ب��ا اش��اره ب��ه رش��د52 درص��دي ص��ادرات ارزي این 
اس��تان، تصریح ک��رد: ای��ن مق��دار کاال را22 ص��ادر کننده 
فع��ال چهار مح��ال و بختی��اري ص��ادر کرده اند که هش��ت 
 نف��ر از آنه��ا از صادرکنندگان برتر اس��تاني و ی��ک نفر نمونه 

ملي هستند.
یادآور می شود، چهارمحال و بختیاري امس��ال از گروه سوم 
اس��تان هاي فعال در زمینه صادرات به جای��گاه دوم صنعتي 

ارتقا یافت.

مدیرعامل كارخانه سیمان شهركرد:

580 تن سیمان در چهارمحال و بختیاری تولید شد
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  با بهره برداري
 از طرح صبای 
فوالد زاگرس 

 براي85 نفر 
به صورت مستقیم 

 و425 نفر 
 به صورت 

غیر مستقیم 
 اشتغال 

ایجاد شد

 كمبود 2۰ قلم دارو
 در چهارمحال و بختیاری

رییس دانش��گاه علوم پزش��كی ش��هرکرد گفت:20 قل��م دارو در 
چهارمحال و بختیاری کم است که به زودی این مشكل حل خواهد 
شد. رضا ایمانی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در واحد های 
تولیدی دارو مش��كالت اعتباری وجود داردک��ه داروهای خود را به 

صورت نقدی به فروش می رسانند.
وی با اش��اره به این که این استان گستردگی اس��تان های بزرگ را 
ندارد، بیان داشت: 20 قلم کمبود دارو در این استان وجود دارد که با 

پیگیری های الزم، این مسأله به زودی حل خواهد شد.
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پيامبر )ص( :
 هر كه به آنچه خداوند روزيش كرده راضى باش��د، خوش و 

خرم بماند.

مرهمی برای معده

دل درد، حالت تهوع، نفخ، درد معده و غیره. اگر با هضم غذا و معده تان 
مش��کل دارید بدون ش��ک راه های زیادی را رفته اید تا درمانی پیدا 
کنید. باید بدانید که برخالف برخی از نوش��یدنی ها ک��ه معده را به 
زحمت می اندازد، نوشیدنی های دیگری هم هستند که به کمک این 
ارگان حیاتی می آیند. با ما همراه باشید تا با نوشیدنی های دوستدار 

معده آشنا شوید.

آب سبزیجات
آب س��بزیجات برای هض��م بهت��ر چربی ها: آب س��بزیجات حاوی 
مواد معدن��ی متع��ددی مانن��د پتاس��یم، منیزیم و کلس��یم و آب 
هس��تند و برای همین هم می توانند بدن را از زیر فشار اثرات منفی 
غذاهای چ��رب و اس��یدی مانند گوش��ت های چرب، سوس��یس و 
کالباس ه��ا و غیره درآورن��د. آب موج��ود در این نوش��یدنی ها نیز 
برای هضم راحت تر غذا الزم و ضروری اس��ت. بهترین نوش��یدنی ها 
 ب��رای هض��م بهت��ر چربی ه��ا آب هوی��ج، آب کل��م، آب خی��ار یا 

آب ترب است. 
غذاهای خیلی چرب و سنگین باعث تحریک و آسیب پذیری مخاط 
دستگاه گوارش می شوند. آب هویج یا آب کلم مرهمی بر این مخاط 
هستند. همچنین می توانید روی آب خیار حساب کنید، به خاطر این 
که یک نوشیدنی ادرارآور فوق العاده است. باید بدانید که آب نیز برای 

کبد و عملکرد صفرا بسیار مفید است.

ميزان مصرف
یک تا دو لیوان از این آب سبزیجات قبل یا بعد از غذا. توصیه می کنیم 
بالفاصله بع��د از گرفتن آب این س��بزیجات آنها را مص��رف کنید تا 
خواص آن از بین نرود. توجه داشته باشید اسید بیش از اندازه در بدن 

باعث دل درد و بوی بد دهان می شود.

دم کرده شاه پسند
جوشانده   نعناع، شاه پسند یا مرزنگوش برای رفع نفخ معده: جوشانده  
نعناع فلفلی سرشار از اس��ید فنولیک و فالوونوئیدهاست که به رفع 
اسپاسم شهرت دارند. این جوشانده باعث هضم راحت غذا شده و نفخ 
معده را از بین می برد و تحریک پذیری روده ها را تس��کین می دهد. 
جوشانده  شاه پسند سرشار از فالوونوئیدها و اسید فنول هستند که 
گرفتگی عضالت و دردهای گوارشی را از بین می برد. در نهایت این 
که جوشانده  مرزنگوش نیز حاوی مولکول هایی است که باعث هضم 

بهتر غذا شده و دفع گاز معده را راحت تر می کند.

ميزان مصرف
یک فنجان بعد از هر وعده  غذایی به مدت۳ تا ۴ روز. )اگر از گیاهان 
کیسه ای استفاده می کنید یک کیس��ه برای هر فنجان آب جوش و 

یا ۳ قاشق چای خوری از این گیاهان برای یک فنجان آب جوش(.

چای سبز
یک فنجان چای س��بز برای دفع سموم بدن: چای س��بز برای دفع 
توکسین ها یا همان س��موم بدن فوق العاده اس��ت به خاطر این که 
ادرارآور است و باعث دفع سموم بدن از کلیه ها می شود. به این ترتیب 
هم با احتباس آب )جمع شدن آب در بافت های بدن( مقابله کرده و 
هم سموم بدن )که به دلیل مصرف زیاد پروتئین انباشته می شوند( 

را از بدن خارج می کند.

ميزان مصرف
یک فنجان بعد از هر وعده  غذایی به مدت یک هفته. حواستان باشد 
چای های دیگر مانند چای س��یاه حالت اس��یدی دارند و می توانند 
باعث افزایش اسید معده ش��وند که برای معده های حساس مناسب 
نیست. افزایش اسید معده نیز باعث مش��کالتی مانند نفخ، هضم بد 
غذا، حالت تهوع و سوزش و ریفالکس معده می شود. پس اگر معده  
حساسی دارید از نوشیدن چای س��یاه داغ به خصوص بالفاصله بعد 

از غذا بپرهیزید.

آب گازدار برای مقابله با سنگينی معده
غذاهای چرب و سنگین شیره اس��یدی معده را بیشتر می کنند که 
باعث معده درد می شود. بی کربنات موجود در آب های معدنی گازدار 
این حالت اسیدی بیش از اندازه را خنثی می کنند و احساس سنگینی 

معده را کاهش می دهند.

ميزان مصرف
بعد از این که یک غذای خیلی س��نگین و چرب  و چیلی میل کردید 

می توانید۳ فنجان )در فواصل مختلف( آب گازدار بنوشید.
  اگ��ر می��زان س��دیم آب زی��اد باش��د، دو لی��وان از آن نی��ز 
کافی است. حواس��تان باشد آب هایی که س��دیم زیادی دارند برای 
همه به خصوص افرادی که مش��کل فش��ارخون دارن��د و یا این که 
مجبورند نمک را از برنامه  غذایی ش��ان حذف کنند خوب نیس��ت. 
 اگر جزء این افراد هس��تید بهتر اس��ت قبل از مصرف با پزش��کتان

  مش��ورت کنید. بهترین نوش��یدنی ها ب��رای هضم بهت��ر چربی ها 
آب هویج، آب کلم، آب خیار یا آب ترب است.  غذاهای خیلی چرب و 
سنگین باعث تحریک و آسیب پذیری مخاط دستگاه گوارش می شوند 

و آب هویج یا آب کلم مرهمی بر این مخاط هستند.

 امروزه عم��ل های جراح��ی بس��یاری در دنی��ا انجام 
می شود که برخی از آنها بسیار عجیب هستند و گاهی 
خطرناک نیز می ش��وند. این عمل های خطرناک برای 
زیبایی یا مواردی هس��تند که ش��اید واقعا هیچ سودی 

برای زندگی انسان نداشته باشند. 
     چاله گونه 

 یکی از م��واردی که جزء  زیبایی ش��ناخته می ش��ود، 
چاله های روی گونه است. این چاله ها زمانی که لبخند 
می زنید روی صورت ایجاد می ش��ود. ای��ن چاله ها که 
 به نوع��ی نقص در یک��ی از عضالت صورت به حس��اب 
می آید، این روزها ب��ه یک تابوی زیبایی تبدیل ش��ده 
اس��ت. تعدادی از پزش��کان به تازگی آمپ��ول هایی را 
طراحی ک��رده ان��د که ب��ا تزری��ق روی گون��ه، عضله 
 مخص��وص ای��ن چال��ه را از بی��ن ب��رده  و چال��ه ها را 

به وجود می آورد. 
     بزرگ کردن چشم 

 یکی از جالب ترین عمل های جراحی که در کشورهای 
شرق آس��یا انجام می ش��ود، بزرگ کردن چشم است. 
این عمل جراحی مخصوص کش��ورهای چشم بادامی 
اس��ت و در کره جنوبی طرف��داران بس��یاری دارد. این 
عمل جراحی ب��ه حدی محبوب ش��ده اس��ت که کره 
جنوب��ی را به یک��ی از ب��زرگ ترین کش��ورهای عمل 
جراح��ی تبدیل ک��رده اس��ت. در این عم��ل جراحی 
 دکترها انتهای چش��م را می بُرند تا چش��م ها بزرگ تر

ش��ود. این عمل جراحی به عنوان یکی از عجیب ترین 
عمل های دنیا شناخته می شود. 

     کاشت سبيل 
کاشت، یکی از عمل هایی است که این روزها در بسیاری 
از کشورهای دنیا انجام می شود، اما ترکیه کشوری است 
که به تازگی یک عمل جراحی جدی��د را به دنیا معرفی 
کرده است. مردان ترکیه عالقه خاصی به سبیل دارند، 
از این رو برخی از پزش��کان پوس��ت و مو در این کشور، 
جراحی خاصی را آغاز کرده اند که به کاش��ت س��بیل 
معروف شده است. این عمل جراحی، 5 هزار دالر قیمت 
دارد و نزدیک به6 ساعت نیز به طول می انجامد. افرادی 
که می خواهند ای��ن عمل را انجام دهند باید س��ری به 

استانبول بزنند. 
     تغيير رنگ چشم 

 یکی از عمل های جراحی که بس��یاری را در دنیا تحت 
تأثیر خود قرار داده است، عمل جراحی تغییر رنگ چشم 
اس��ت. در این عمل جراحی، مایعی خاص که از جنس 
مواد تش��کیل دهنده لنزهای خارجی اس��ت در چشم 
تزریق می شود و خیلی راحت رنگ آن را تغییر می دهد. 
این عمل جراحی حتی باعث می شود تا شما بتوانید رنگ 
قهوه ای چش��متان را به آبی تبدیل کنید. البته این نوع 
عمل جراحی گاهی بسیار خطرناک شده و امکان نابینا 
کردن فرد را دارد. این عمل تح��ت نظر دکتر خاصی به 

نام»کنث روسنتال« در تمام دنیا انجام می شود. 
     عمل کف دست 

 یکی از عمل های جراحی که به تازگی در ژاپن انجام می 
شود، عمل کف دست است. در این جراحی، فرد دست 
خود را در اختیار پزش��ک قرار می ده��د تا خطوط کف 
دستش را عوض کند. ژاپنی ها اعتقاد دارند اگر خطوط 
کف دست، حالت خاصی داشته باشد سرنوشت آنها نیز 
تغییر خواهد کرد، از این رو دست خود را عمل می کنند 
تا سرنوشتش��ان نیز تغییر کند. ای��ن عمل جراحی 15 

دقیقه بیشتر طول نمی کشد.

بازنگری قوانين، ممنوعيت 
خروج بدهکاران بانکی 

با بازنگری قوانی��ن، ممنوعیت خروج بده��کاران بانکی 
تسهیل و هدفمند شد.  به گزارش خبرگزاری دانشجویان 
ایران)ایسنا(، بر اس��اس قوانین جدید ممنوعیت خروج 
بدهکاران بانکی، تقاضای خ��روج ممنوعیت، صرفاً برای 
بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت 
خروج ضامنان خودداری می ش��ود.  بر اساس بخشنامه 
جدید بانک مرکزی این ممنوعیت برای اشخاصی است که 
میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا باالتر بوده و فاقد 
وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول )ملک(، اموال 

منقول )سپرده و وثایق قابل قبول( باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر 
تشّرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری، از قبیل انجام 
امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، 
ضمن پیش بین��ی تمهیدات مقتض��ی )در مقابل تأمین 
وثیقه الزم(، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، 

صورت می پذیرد.
بانکها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت 
خروج افراد، نس��بت به آگاه کردن آنان از موضوع، جهت 
جلوگیری از بروز مش��کالت هنگام خروج از کشور اقدام 
کنند.  در این بخشنامه همچنین به بانکها توصیه شده است 
هنگام اعطای تسهیالت نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی 
و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج 
بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی 
در مورد انواع وثایق مأخ��وذه و قراردادهای الزم االجراء و 
صرفاً در صورت عدم حصول نتیج��ه مطلوب و بالوصول 

ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.
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اخبار ویژه

مدیرعام��ل س��ازمان تاکس��یراني 
ش��هرداري زاهدان از بازگرداندن نیم 
کیلو طالی ب��ه جا مان��ده در یکی از 
خودروهای این ناوگان توسط راننده 

نیکوکار زاهدانی خبر داد.
خدابخش کوهکن در این رابطه گفت: 
صبح روز ش��نبه یکی از ش��هروندان 
زاهدان��ی ب��ا مراجع��ه به س��ازمان 
تاکس��یراني به دلیل بازگرداندن نیم 
کیلو طالی گم ش��ده به صاحبانش، 
خواستار تقدیر از این راننده نیکوکار 

شد.
وی افزود: راننده تاکسي این سازمان 
به دلیل محفوظ ماندن اج��ر و پاداش عملش در ن��زد خداوند، از فاش ک��ردن این موضوع 
خودداري کرده بود، اما با اطالع این سازمان از این عمل خداپسندانه، مقرر شد تا از این راننده 
زاهدانی تقدیر شود. در این رابطه عباسعلي ایراني راننده  نیکوکار تاکسیرانی زاهدان در این 
رابطه گفت: ساعت1۴روز پنج ش��نبه۴مهرماه تعدادی مسافر را سوار کردم که پس از ترک 
خودرو و رسیدن به منزل، متوجه ش��دم کیف زنانه ای در خودرو جامانده است. وي افزود: 
پس از بازگشایی کیف مذکور جهت پیداکردن آدرس صاحبانش، مقدار نیم کیلو طال در آن 
مشاهده کردم که بالفاصله به محل سوار کردن آخرین مسافران خود بازگشتم و کیف حاوي 
طالها را به صاحبانش بازگرداندم. ایراني افزود: ما امانتدار مردم هستیم و مردم به ما اطمینان 
کامل دارند، لذا باید کاري کنیم که این اطمینان براي همیش��ه باقي بماند. وی تأکید کرد: 
وظیفه ما خدمت به مردم است و باید از طریق حالل کس��ب روزي کنیم و  هر چند شرایط 
اقتصادی بد است، اما باید برای روزی حالل تالش کنیم. عباسعلي ایراني متولد سال1۳۴5 

بوده و مدت ۲5 سال است که به عنوان راننده تاکسي مشغول خدمتگزاري به مردم است.

مدیر ارتباط��ات و بازاریابی ش��رکت 
ارتباطات ثابت ایران از فروش اینترنت 
پرسرعت )ADSL ( تجاری با سرعت 
10 مگابیت در ثانیه برای نخس��تین 
 بار در کش��ور خبر داد. محمدحسین 
نیک اخت��ر، فروش تج��اری، خانگی، 
عمده و بازاریابی اینترنت پرس��رعت 
ADSL را از جمل��ه   ب��ر بس��تر 
استراتژی های بخش معاونت تجاری 
ش��رکت ارتباطات ثابت دانس��ت و از 
ف��روش ADSL در بخ��ش تج��اری 
 برای ش��رکت های کوچ��ک، بزرگ و 
س��ازمان ها خبر داد. وی گفت: عرضه 

اینترنت پرسرعت با سرعت حداکثر۲ مگابیت بر ثانیه برای مشترکان خانگی صورت می گیرد،  
اما برای نخستین بار در کشور اینترنت باسرعت 5  و 10 مگابیتی برای مشترکان تجاری عرضه 
می شود. نیک اختر گفت : در این طرح که اکنون در نمایش��گاه تلکام نیز ثبت نام آن آغاز شده 

است، متقاضیان می توانند از اینترنت10 مگابیتی در دو نوع نامحدود و حجمی استفاده کنند.
مدیر ارتباطات و بازاریابی شرکت ارتباطات ثابت ایران، عرضه این سرویس را همراه با مودم رایگان 
عنوان کرد و ادامه داد: در کمپین تجاری شرکت ارتباطات ثابت ایران، نرخ فروش ADSL تجاری 
10 مگابیتی ماهیانه۳90هزار تومان با ۳96 گیگابایت حجم مصرف در نظر گرفته ش��ده است، 
همچنین مشتریان متقاضی استفاده حجمی می توانند برای این سرویس با حجم۲ گیگابایت 
مبلغ ۳۲ هزار تومان ، ۴ گیگابایت مبلغ ۳8 هزار و500 تومان و 8 گیگابایت مبلغ ۴۳ هزار تومان 
پرداخت کنند. وی افزود: تفاوت س��رویس ADSL تجاری مخابرات با دیگر سرویس ها امکان 
پرداخت مبلغ استفاده مشترکان بر روی قبوض تلفن ثابت است. وی تأکید کرد: پوشش سراسری 

سرویس های تجاری ADSL در کل کشور از جمله برنامه های این شرکت است.

فروش اینترنت پرسرعت 10 مگابيتیبازگرداندن نيم کيلو طال به صاحبش!

اگر یک پیشگام ش��بکه فرانس��وی در دهه1970 در پروژه خود 
 »catenet« موفق شده بود، ممکن بود امروزه اینترنت را با نام

بشناسیم.
در س��ال197۴ لویس پوزین  مهندس فرانس��وی یکی از اولین 
فناوری های کلیدزنی بس��ته را طراح��ی کرد ک��ه داده ها را به 
بسته های کوچک تر تجزیه کرده و این اطالعات را به شکل چند 

بخش به طور بی سیم به چند رایانه می فرستاد.
این فن��اوری catenet )ب��ا تلف��ظ کاتِنت( خوانده می ش��د و 
مقدمه س��از چیزی بود که امروز به عنوان اینترنت مورد استفاده 

است.
پوزین این عبارت را در مقاله ای با عنوان » طرحی برای شبکه های 

کلیدزنی بسته مرتبط« ابداع کرده بود.
وی ش��بکه کلیدزنی بس��ته Cyclades را در اوایل دهه1970 
تأسیس کرد. در آن زمان ش��بکه جهانی به معنی چیزی بود که 

امروزه آن را شبکه محلی می خوانیم.
این به معنی شبکه ای اس��ت که رایانه ها را در یک ناحیه محدود 
مانند خانه ی��ا اداره مرتب��ط می کن��د. البته این ش��بکه مانند 

شبکه های اینترنت امروزی در خارج از آن ناحیه کار نمی کرد.
ش��بکه کاتنت پوزین، مفهوم پیوند این ش��بکه ها در یک شبکه 
از ش��بکه هایی بود که می توانس��ت به دس��تگاه ها آدرس های 

مختلف بدهد.
این فناوری در دوره زمانی مشابهی با شبکه کلیدزنی بسته آرپانت 
ساخته شد که اولین شبکه کاربردی جهان برای ارسال بسته های 

داده بود.  آرپانت اولین شبکه ای بود که پروتکل TCP/IP را که 
بعدها بخشی از چارچوب اینترنت امروزی شد، اتخاذ کرد.

یکی از محدودیت های شبکه کاتنت این بود که داده ها همیشه 
به همان شکلی که ارسال شده بودند، دریافت نمی شدند. پوزین 

همچنین پروتکل TCP/IP را اجرا نکرد.
این پروتکل به ارای��ه ارتباط پایانه به پایان��ه پرداخته که به طور 
دقیق شکل فرمت بسته های داده را بسته به شکل و محل ارسال 

آنها تعیین می کند.
ای��ن بس��ته ها س��پس آدرس دار ش��ده، ب��ا اولی��ن رایان��ه یا 
TCP/ دس��تگاه پردازش��گر منتق��ل می ش��ود و پروت��کل
"IP چگونگ��ی دریاف��ت داده توس��ط دس��تگاه دوم را کنت��رل

 می کند.
این پروتکل ها جایگزین پروتکل های اولیه ای ش��دند که توسط 
کاتنت و آرپانت ارایه شده بود، چرا که شیوه بسیار مؤثرتری برای 

ارسال اطالعات محسوب می شد.
این امر پایه شبکه داخلی ش��د که بعدها به نام اینترنت مختصر 

شده و عبارت کاتنت را منسوخ کرد.

شبکه دیگری که می توانست جایگزین اینترنت باشد

عکس نوشت

 عکسی از یک 
 حشره عجيب 
 با استفاده از
 امکانات مخصوص 

برای اولین ب��ار در دنیا پزش��کان یک پ��ای مصنوعی کامال 
بیونیک س��اخته اند که با فک��ر فرد کنترل ش��ده و حرکت 

می کند.
 پزشکان در مؤسسه توانبخشی ش��یکاگو موفق شدند برای 
زک واوتر که پای خود را در یک تصادف با موتور س��یکلت از 

دست داده بود، یک پای کامال بیونیک بسازند.
زک واوتر به عنوان نخستین مردی که از چنین پای بیونیکی 
برخوردار شده گفت: می توانم پایم را دراز کنم، انگشت پایم 

را جمع کرده و باز کنم.
وی تم��ام این حرکات را همچ��ون تمام انس��ان هایی انجام 
م��ی دهد ک��ه یک پ��ای کام��ال س��الم دارند و چ��ون همه 
 اف��راد دیگر، ای��ن ح��رکات را با ق��درت فکر خ��ود اجرایی

 می کند.
این بیمار پای راست خود را در س��ال ۲009 از زانو به پایین 
از دست داد، اما پای بیونیک به وی این امکان را می دهد که 

زانوی خود را خم کرده و قوزک پایش را حرکت دهد.
به تصدیق بسیاری از معلوالنی که از پای مصنوعی پالستیکی 
اس��تفاده می کنند، حرکت با این پا میسر نیس��ت، اما واوتر 
تجربه حرکت با پای بیونیک خود را هیج��ان انگیز توصیف 
کرده که موجب ش��ده وی بخواهد هم��واره در حرکت بوده 

و راه برود.

دو عصب در پ��ای واوتر به ماهیچه زرد پی وی متصل ش��ده 
است. این عصب ها با حس��گرهای داخلی پای مصنوعی در 
ارتباط هستند. این حس��گرها پیامی را به یک رایانه ارسال 

می کنند.
 بنابرای��ن وقت��ی وی درب��اره دراز ک��ردن پای��ش ی��ا خم 
ک��ردن زانوی خ��ود فک��ر می کن��د، رایان��ه م��ی تواند آن 
 را تش��خیص ده��د و ب��ه زان��و دس��تور دراز ش��دن و ی��ا 

خم شدن بدهد.
یک تیم از مهندسان زیس��ت پزشکی در مؤسسه توانبخشی 
شیکاگو به ریاس��ت دکتر لوی هارگروو۴ سال صرف تکمیل 
 فناوری کرده اند ک��ه در حال حاض��ر واوتر از آن اس��تفاده 

می کند.
پزشکان اش��اره کردند که انجام آزمایش پای کامال بیونیک 
 روی واوت��ر موجب می ش��ود که وی ب��ه ص��ورت بالقوه به 

میلیون ها نفر کمک کند.

حرکت و کنترل پای مصنوعی با قدرت فکر
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