
والدت امام  هادی 
علیه السالم را به 
مسلما نان جهان 
تبریک می گوییم 

 به کسی 
باج نمی دهیم

س��ید عراقچ��ی مع��اون ام��ور حقوق��ی و بین الملل��ی وزارت ام��ور 
خارج��ه ب��ه تش��ریح مذاک��رات ای��ران و 1+5 در ژن��و پرداخ��ت.

بی��ان  ب��ا  ژن��و  در   5+1 و  ای��ران  مذاک��رات  از  ارزیاب��ی  در   وی 
این که تعابیر مختلفی از مذاکرات توسط کشورهای شرکت کننده به کار رفته 

2است، گفت: مهم ترین مشخصه ای که در این دور شاهد بودیم و شاخص است
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روایتی تازه  از مشکالت 
تاکسیرانان  اصفهانی 

 گاوخونی به کانون های
 گرد و غبار اضافه می شود

س : ایمنا [
]عك

3  این روزها زندگي تاکسیرانان به سختي
 م��ي گ��ذرد و به ق��ول خودش��ان خ��رج  و 
دخلش��ان باهم نمي خواند، افزای��ش هزینه 
های خدمات فن��ی اتومبی��ل، تعویض روغن 
وقیم��ت  قطعات یدک��ی اتومبی��ل و هزاران 
مشكل دیگر همه و همه دس��ت به دست هم 
داده است تا زندگی تاکس��ی دارها به سختی 
بگذرد.از ط��رف دیگر دخالت مس��افربرهاي 

ش��خصي و عدم برخورد قاطع با آنان مشكلي 
بر مشكالت این قش��ر افزوده اس��ت. یكی از 
این تاکس��یرانان ب��ا لهجه ش��یرین اصفهانی 
اش از شریک شدن مسافربرهای شخصی در 
جابه جایی مس��افران گله مند اس��ت.عزیزي 
مي گوید:ما تاکس��یران ها  رزق گنجیش��كی 
 هس��تیم و درآمدم��ان کف��اف زندگیمان را 

نمی دهد...

4   خشک شدن زاینده رود اکنون مشكلی است 
که به اساس��ی ترین چالش برای مردم و شهروندان 
پایین دست زاینده رود تبدیل شده است. این پدیده 
اخیرا عامل ظهور و تش��دید بحران زیست محیطی 
 بوده و اس��تان را با چالش جدی روبه رو خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند ریشه اصلی بحران در اتفاقاتی 
است که طی سه دهه گذش��ته روی داده و می توان 
گفت که ریش��ه اصلی بح��ران در تخلف��ات قانونی 
در برداش��ت از حوضه، توس��عه بدون لحاظ عدالت 
و رعای��ت حقابه ها ، تفكیک مدیری��ت حوضه، عدم 

رعایت الگوی کش��ت مناس��ب و برداشت از حوضه 
بدون جایگزین کردن منابع است. تابلوهای انتقال 
آب در قس��مت هایی از مس��یر رودخانه ش��اهدی 
 جدی بر این ادعاس��ت ک��ه آب زاین��ده رود به کجا 

می رود. 
نبود کارشناسی صحیح در بخش کشاورزی و امور 
آب نیز منجر به وارد آمدن خسارات زیادی به بخش 
کشاورزی اصفهان ش��ده و باعث گردیده که در این 
مناطق خانواده ها در تأمین مایحتاج زندگی خود با 

مشكل روبه رو شوند.

از اشعار حافظ تا تکرار آثار گذشتگان درهنرهای سنتی 
بسیاری از اصفهانی ها ترجیح می دهند برای تزئین خانه های خود به جای سر زدن به میدان نقش جهان، به مغازه های مدرن شهر بروند و سراغی از آثار جدیدتر بگیرند. بسیاری از این 

افراد به هنرهای سنتی عالقه دارند، اما نبود خالقیت در این هنرها آنها را دلزده کرده است. شاید تعصب اساتید این عرصه به حفظ سنت و نقوش قدیمی در این آثار و مقاومت آنها در...
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تأثیرات آزادسازی واردات 
خودروهای لوکس بر بازار 4

 وجود 800 نوع سم 
در لوازم آرایشی

دبیر کمیس��یون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز خراس��ان 
رضوی گفت: 800 نوع سم در اقالم آرایشی وجود دارد.

پرویز فروزانفر با اشاره به سموم موجود در لوازم آرایشی 
عنوان کرد: استفاده کننده از لوازم آرایشی در طول یک 
سال، بیش از دو کیلو س��م وارد بدن خود می کند. وی 
تصریح کرد: ایران هفتمین کش��ور جهان اس��ت که از 

بیشترین لوازم آرایشی استفاده می کند. او...

بدون ش��ک هفته س��یزدهم لیگ برتر فوتبال کش��ور 
ب��ه کام قرمزپوش��ان پایتخ��ت رق��م خورد؛جایی که 
تیم های باالنش��ین ج��دول همچون س��پاهان، فوالد 
خوزستان،تراکتورسازی، نفت تهران و حتی استقالل به 
کسب یک امتیاز قانع شدند تا پرسپولیسی ها با شكست 
تیم داماش ب��ه رده دوم صع��ود کنند. عل��ی دایی که 
هنوز20 دقیقه از بازی نگذشته بود با اعتراض شدید به 
شاهین حاج بابایی قاضی میدان به نوعی روی تصمیمات 
این داور تأثیر منفی گذاشت که برنامه 90 امشب نیز باید 

صحیح یا عدم صحیح گل اول....

3

 هفته سیزدهم لیگ برتر
 به کام قرمزپوشان

بازگشایی اولین مرکز تخصصی» ام اس« در اصفهان 
رییس انجمن» ام اس«  استان : در کشور صورت می گیرد 

مجلس رأی به حذف 
یارانه 3  دهک  داد 4

 نبود سالن
7 استاندارد  تئاتر  3

 بان کی مون خواستار
 لغو تحریم ها علیه ایران شد

3
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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. 

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

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

2292/8/1192/8/26 رديف الكترود جوشكاری3922-920مناقصه 1

92/8/692/8/19دستگاه آپارات گرم هيدروليكی8030-91مناقصه2

خريد يک رديف بلبرينگ و دو 3407-920مناقصه3
92/8/1192/8/26رديف كنس

آگهی فراخوان    نوبت   دوم

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

دعوت به همکاری
يک شركت معتبر IT جهت تكميل كادر پشتيبانی فنی نياز به نيروی كار با مشخصات ذيل را دارد

ازواجدين شرايط خواهشمند است با شماره تلفن 7-6204565 تماس حاصل فرمايند.

 1- روابط عمومی باال 2- رشته مرتبط فوق دیپلم یا
 لیسانس کامپیوتر3- تمام وقت 
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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 
شود. با همه این

 برگزار می 
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

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

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 

د کرده است. 
 بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

 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 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

ام/
ومر

یک
ضا ن

در
حمی

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 
شود. با همه این

 برگزار می 
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

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

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 

د کرده است. 
 بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

 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 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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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 
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اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
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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 
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آگهی مناقصات عمومی
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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
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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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

ام/
ومر

یک
ضا ن

در
حمی

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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بانک صادرات اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه  ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران 
واجد ش�رايط واگذار نمايد ، لذا از شركت های تعيين صالحيت شده توس�ط سازمان مديريت 
 و برنامه ري�زی دارای ظرفيت آزاد كاری دعوت می ش�ود از زمان انتش�ار اي�ن آگهی در مدت

 5 روز كاری از تاريخ انتشار آگهی دوم به منظور دريافت اسناد مناقصه به دايره ساختمان بانک 
 صادرات واقع در اصفهان ، خيابان آزادگان ) سعادت آباد ( ، جنب شهرداری منطقه 6 طبقه پنجم 

مراجعه نمايند.

بدينوسيله به استحضار می رساند باش�گاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن در 
نظر دارد غرفه های مواد غذايی واقع در ورزش�گاه بزرگ فوالدش�هر را از 
 طريق مزايده واگذار نمايد . لذا از عالقمندان خواهش�مند است حداكثر تا 
تاريخ 1392/8/4 با شماره تلفن 2238540 تماس ، و يا به صورت حضوری 
به واحد بازار يابی و فروش اين باش�گاه در اصفهان - خيابان شمس آبادی 

مراجعه نمايند. 
* ضمنا هزينه درج آگهی با برنده مزايده می باشد . 

برآورد اوليه به ريال مدت اجراءعنوان پروژهرديف

1415/750/000/000پروژه سی و سه پل ) روبروی مجتمع كوثر چهار باغ باال (  1

126/294/120/000 ماهپروژه احداث بانک شعبه اردستان ) خيابان امام ( 2

آگهی  مناقصه عمومی آگهی مزایده

بانک صادرات استان اصفهان واحد بازاریابی و فروش باشگاه فرهنگی و رزشی ذوب آهن  اصفهان 

 نوبت   اول

م الف 7838

بانک صادرات اصفهان 



چهره روزيادداشت

 روحانی، 3 وزير پیشنهادی را
 به مجلس معرفی کرد

عضو هيأت رييسه مجلس شوراي اسللامي گفت: رييس جمهوري 
در نامه اي سيد رضا صالحي اميري، علي اصغر فاني و رضا فرجي دانا 
را به ترتيب به عنوان وزيران پيشللنهادي ورزش و جوانان، آموزش 
و پرورش و علوم و تحقيقات براي اخللذ رأي به مجلس معرفي كرد. 
عليرضا منادي افزود: اين نامه معرفي حجت االسللام و المسلمين  
حسن روحاني در جلسه علني مجلس شوراي اسامي اعام وصول 
شللد. وي يادآور شد: جلسه بررسي صاحيت سلله وزير پيشنهادي 

دولت، يك شنبه آينده برگزار مي شود.
علي اصغر فاني و سلليد رضا صالحي اميري هم اكنون سرپرسللتي 

وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان را برعهده دارند.

 آمادگی ايران 
برای آموزش خلبانان روسیه

امير عليرضللا برخور جانشللين فرمانده نيروی هوايللی ارتش اظهار 
داشللت: امير شللاه صفی فرمانده نيروی هوايی ارتش كه در مراسم 
يکصدمين سال تأسيس فدراسيون هوايی روسيه شركت كرده بود، 
از فرمانده نيروی هوايی اين كشللور برای بازديللد از ايران، دعوت به 
عمل آورد كه اين هيأت شنبه گذشته وارد تهران شد و يك شنبه  نيز 

با فرمانده نيروی هوايی كشورمان ديدار و مذاكره داشت.
برخور افللزود: در ايللن ديدار، موضوعللات مختلفی نظيللر تبادالت 
آموزشی، آموزش خلبانی و تمايل ايران برای اعزام دانشجو به خارج 
از كشور طرح شد و فرمانده نيروی هوايی كشورمان نيز اعام كرد ما 

آمادگی آموزش دانشجويان رشته خلبانی روسيه را داريم.
وی ادامه داد: اين هيأت روسللی در برنامه های آتی خود از دانشگاه 
علوم و فنون هوايی شهيد سللتاری، پايگاه شللکاری ترابری شهيد 
لشللکری مهرآباد و پايگاه شللکاری شللهيد بابايی اصفهللان بازديد 

خواهند كرد.

 بان کی مون خواستار
 لغو تحريم ها علیه ايران شد

دبيركل سازمان ملل متحد عما لغو تحريم ها عليه ايران را خواستار 
شللد. بان كی مللون در گزارش»وضعيت حقوق بشللر در جمهوری 
اسامی ايران«، خطاب به شورای امنيت سازمان ملل متحد تأكيد 
كرد كه عواقب ناشی از اقدامات و تحريم های بين المللی و يك جانبه 
عليه ايران برای تمامی اقشللار اين كشللور دشللواری و سختی را به 
همراه داشته و ارايه كمك های بشر دوستانه به مردم ايران را دشوار 
می سللازد. بنا بر گزارش صدای روسلليه، بان كی مون معتقد است 
تحريم هايی كه به خاطر )آنچه وی( اسللناد ضللد و نقيض در برنامه 
هسللته ای ايران)خوانده( وضع شللده اند، مانع از انتقال منابع مالی 
برای اجرای پروژه های سازمان ملل متحد و كمك های فنی و خريد 

تجهيزات برای اين كشور است.

 زمان اعالم گزارش
 پرونده دانشگاه احمدی نژاد

سللخنگوی كميسلليون اصل۹۰ مجلس اعام كرد: گزارش نهايی 
پرونده دانشگاه احمدی نژاد احتمال دارد تا پايان مهرماه اعام شود.

مصطفی افضلی فرد با اشللاره بلله آخرين وضعيت پرونده دانشللگاه 
احمدی نژاد گفت: گزارش نهايی پرونده دانشگاه احمدی نژاد احتمال 
دارد تا پايان مهرماه آماده و اعام شود. وی ادامه داد: پرونده دانشگاه 
احمدی نژاد درحال حاضر براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسامی 
از مصاديق هزينه در غير مورد معين، توسللط كارشناسللان درحال 
بررسی است. سخنگوی كميسيون اصل۹۰ در خصوص اين مطلب 
كه از طرف وی عنوان شده بود كه مجوز دانشگاه ايرانيان اعتبار ندارد 
و حساب اين دانشگاه مسدود شده اسللت، گفت: متأسفانه برخی از 
دوستان امانتداری در خبر را مراعات نمی كنند. من حرفی درمورد 
مسدود شدن حساب دانشگاه نزده ام. وی ادامه داد: تنها مسأله ای كه 
عنوان كردم اين بود كه وضعيت دانشگاه احمدی نژاد براساس قانون 
مجازات اسامی بررسی می شود و بازگشت بودجه دانشگاه مذكور 

به خزانه دولت نيز، نافی رسيدگی قضايی نيست.

مطالبه مردم، کنترل تورم است
كوهکن رييس واحد سياسی جبهه پيروان خط امام و رهبری گفت: 
مطالبه مردم، كنترل تورم و داشتن زندگی خوب است كه اين مطالبه 

بدون ارتباط با آمريکا قابل تحقق است.
محسن كوهکن عضو شورای مركزی با بيان اين كه ساده لوحانه است 
اگر بگوييم مشکات اقتصادی از طريق ارتباط با آمريکا حل می شود و 
يا مردم به سعادت و خوشبختی خواهند رسيد، گفت: افرادی كه اين 
گونه سخن می گويند يا از اوضاع بی اطاع هستند و يا دانسته مطالب 

ناپخته ای را بيان می كنند.

حبيب اهلل عسگراوالدی سرد و گرم چشيده عرصه سياست، مشق 
سياست را پای منبر شهيد نواب سياسی آموخته است، اگرچه تأثير  
شيخ محمد حسين زاهد بر او بيشتر از سايرين است. او مبارزاتش 
را از همان محضر شيخ محمد حسين زاهد آغاز می كند. حبس ابد 
ارمغان دولت ستمشاهی برای حاج حبيب اهلل عسگراوالدی بود كه 
به جشن سپاس گره خورد؛ جشنی كه گاهی اپوزيسيون از آن برای 
هجمه به حاج حبيب اهلل عسللگراوالدی و برخی چهره های مبارز 
انقاب سوءاستفاده می كنند، اما به گفته اسداهلل بادامچيان همراه 
ديروز و امروز حبيب اهلل عسللگراوالدی » آقايان علما به ما تکليف 
كردند كه شما مقابل رژيم در زندان مقابله نکنيد.« او می گويد: علما 
گفتند »از آنجا كه روحانيت و مردم شما را قبول دارند، بنابراين شما 
از اين به بعد موظف هستيد حالت برخوردی كه داخل زندان با رژيم 
داشتيد را كنار بگذاريد و از زندان بيرون برويد، ولو اين كه رژيم را 

گول بزنيد. برويد بيرون و مبارزه را اداره كنيد.«
پس از انقاب، حاج حبيب اهلل عسگراوالدی كه بزرگ شده بازار و 
درس آموخته منبر روحانيون بود و در جريان مبارزات انقابی مشق 
سياست را خوب آموخته بود، وارد كابينه شد. »من از ابتدای انقاب، 
سه دوره وزير بازرگانی بودم؛ يك مرحله، در دولت شهيدان رجايی 
و باهنر، يك دوره در دولت آيت اهلل مهدوی كنی و يك مرحله هم در 
دولت مهندس موسوی. در بدو تشکيل كابينه آقای موسوی، پيش 
از اين كه وزارت را بپذيرم از حضرت امام)ره( كسب اجازه كردم و 

گفتم به شرطی قبول می كنم كه شما اجازه دهيد من ماهانه خدمت 
شما برسم و گزارش كنم و نظرات شما را بگيرم.«

مسئوليت هايی همچون نمايندگی ولی فقيه در كميته امداد امام 
خمينی)ره( را هم برعهده داشت. بعدها كه از كارهای اجرايی در 
عرصه سياست كنار كشلليد و پايی به سن گذاشللت نقش ريش 
سفيدی به خود گرفت. او به چهره متنفذ جريان اصولگرايی تبديل 
شد و در قامت دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبری به تکاليف 
شرعی و سياسی خود عمل می كرد. در انتخابات سال76 از حاميان 
علی اكبر ناطق نوری بود. در انتخابات۸4 براساس ساز وكار شورای 
هماهنگی به حمايت از علی الريجانی برآمد و در انتخابات سال۸۸ 
 هم حامی احمدی نژاد بود. گاه از همان جايگاه ريش سفيدی خود 
توصيه هايی هم به دولت احمدی نژاد كرد كه ناشنيده گرفته شد. 
تجربه بازار او سللرانجام هدفمندی يارانه ها را برايش متصور می 
كرد، از همين رو نامه ای به احمدی نژآد می نويسللد: » دو نامه به 
احمدی نژاد نوشتم؛ اول اين كه گفتم سعی كنيد مردم حقوق بگير 
دولت نشللوند و هدفمندی را در دهك های نيازمنللد نگه داريد و 
نظارت كنيد. درسللت اسللت اين پول ريختن ها گشايش هايی را 
ايجاد كرد، اما اين پول ها وارد بازار شد و كنترل تورم ميسر نشد، 
لذا پيشنهاد دادم تا از كميته امداد و بهزيستی برای توزيع يارانه ها 
استفاده شللود. زمانی كه احمدی نژاد درباره ۵ برابر كردن يارانه ها 
صحبت كرد نامه ديگری به او نوشللتم و گفتم كه اگللر اين كار را 

بکند مردم حقوق بگير دولت می شوند و اصل هدفمندی زير سؤال 
می رود، اما معتقدم تاش های دولت بايد در تاريخ ثبت شود.«

او البته بعدها منتقد احمدی نژاد شللد و وقتی ماجرای سفرهای 
استانی رييس جمهور سابق با اسللفنديار رحيم مشايی پيش آمد 
گفت كه اينهللا دو دوره رييس جمهور بودند، امللا باز می خواهند 
در مسللند قدرت بمانند. اگر دقللت كنيد در دوره آخر هاشللمی 
هم عده ای می خواستند زمينه ماندن ايشللان در مسند رياست 
جمهوری را تمديللد كنند و در زمللان خاتمی هللم اليحه دوقلو 
را تنظيم كردنللد. احمدی نژاد با طللرح مدودف مللی خواهد در 
 قدرت بماند، احمللدی نژاد مللی خواهد رياسللت جمهوری اش

 بللا مشللايی ادامه پيللدا كنللد و بعللد از 6 ماه مشللايی اسللتعفا 
 دهللد و دوبللاره احمللدی نللژاد وارد عرصه شللود و قللدرت را در

 دست بگيرد.«
او شللش مللاه قبللل از انتخابات بللا »بللرادر« خطاب كللردن دو 
 نامزد انتخابات سللال۸۸ و بيان اين كه آنها فتنه سللاز نيسللتند،

هجمه ها را به جللان خريد تا بلله تنور انتخابات سللال۹2 دميده 
باشللد و به وظيفه شللرعی و سياسللی اش كه همانا تبديل كردن 
 انتخابات به ميدان جشللن ملی بود عمل كند: »من اين هجمه ها

را به فللال نيك مللي گيرم و اگللر اعتراضي باشللد بلله آن جواب 
خواهم داد .« تا آسللتانه اخللراج از حزب متبوع خللود هم رفت، 
خود را آفتاب لب بام دانسللت كه بايد به تکليفش عمل كند و در 
جواب كسللانی كه او را كف روی آب دانسللته بودند گفت كه من 
 می خواهم جواب »كللف روی آب« را با نقل سللخنی از امام )ره(

بدهم. امام )ره( فرمودند اگر شما را از در بيرون كردند، از پنجره وارد 
شللويد، اگر از پنجره بيرون كردند، زاويه ای پيدا كنيد و از آن وارد 
شويد. شما مثل ريگ ته جوی بمانيد. شما برای تصفيه آب هستيد. 
اين كه شللما را كجا راه می دهند يا نه، به فکر آن نباشيد. شما بايد 
بمانيد و آب را تصفيه كنيد.« احسللاس تکليف را با شعار زنده باد 
مرده باد عوض نمی كند. نبايد زنده باد به من سللرعت ببخشد يا 
مرده باد ُكند كَند. حبيب اهلل عسگراوالدی می گويد كه بيش از۸۰ 
سال زندگی كرده  است و همه عمرش را وقف مبارزه و انقاب كرده  
است:»من و خانواده ام برای پيروزی انقاب از جان و مال خود مايه 
گذاشتيم. من قبل از انقاب كار اقتصادی می كردم. بازاری بودم و 
كار تجارت می كردم. منتها هر چه بيشتر به انقاب نزديك شديم، 

تجارت را   رها كردم و در امور سياسی به فعاليت پرداختم.«
دبير كل۸1 سللاله جبهه پيروان خط امام و رهبری، مبارز ديروز و 
ريش سفيد امروز عرصه سياست، اين روزها در بستر بيماری است. 
در يك ماه گذشته بزرگان نظام با حضور در محل بستری او، جويای 

حال او شده اند.

همه چیز درباره زندگی سیاسی عسگر اوالدی  

 نتانیاهو روابط مخفیروزهای سخت مرد تکلیف
 با عربستان را فاش کرد

بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي فاش كرده 
است كه اين رژيم با عربستان سللعودی و برخی كشورهای 

حاشيه خليج فارس، روابط مخفی دارد.
 به گزارش پرس تي وي، اظهللارات نتانياهو در اين هفته در 
حالی  مطرح شد كه كشورهای عربی به اين درک رسيد ه اند 
كه اسرائيل دشمن آنها نيست و همين موضوع پرده از روابط 
پنهانی ميان اسرائيل و كشورهای عربی كه اخيرا تقويت شده 
است، برداشت. اين شبکه مخفی روابط، شامل كشورهايی 
است كه رابطه ديپلماتيك رسمی با اسرائيل ندارند. در ادامه 
آمده است كه تنش در خاورميانه برای اسرائيل و اين كشورها، 
منافع سياسی و امنيتی به همراه داشته و آنها در حال حاضر، 

رژيم تل آويو را به عنوان يك متحد قابل اعتماد می دانند.

 ناکامی طرح تروريستی علیه
حرم امامین عسکريین

نيروی زمينی عراق از خنثی شدن طرح تروريستی عليه حرم 
امامين عسکريين در سامرا خبر داد.

ارتشبد ستاد علی غيدان فرمانده نيروهای زمينی عراق اعام 
كرد كه نيروهای نظامی اين كشللور در روزهای اخير موفق 
شللده اند يك طرح تروريسللتی برای هدف قرار دادن حرم 
امامين عسکريين در سامرا را ناكام بگذارند. وی تأكيد كرد 
كه نيروهای نظامی عراق عمليات خود را در منطقه الجزيره 
متمركز كرده اند، چرا كه ايللن منطقه محل اتصال مرزهای 

سوريه با داخل عراق است.

غرب، غنی سازی اورانیوم را 
پذيرفت

يك منبع ايرانی به روزنامه فرامنطقه ای الحيات اعام كرد كه 
مذاكره كنندگان كشورهای1+۵ در مذاكرات هسته ای اخير 
در ژنو كه هفته گذشته انجام شد، با غنی سازی اورانيوم در 

تهران در سطح پايين موافقت كرده اند.
بر اساس گزارش الحيات، اين موضوع به منزله پذيرش چرخه 
كامل فناوری هسته ای از جمله غنی سازی اورانيوم در ايران 
از سوی غرب است. اين گزارش می افزايد: مقامات ايرانی در 
آسللتانه مذاكرات اعام كرده بودند كه از حق خود در اصل 
غنی سازی اورانيوم  چشم پوشی نخواهند كرد، اما حاضرند 
در صورت تأمين بدون مشکل اورانيوم غنی سازی شده در 

سطوح باال، سطح غنی سازی در كشور را كاهش دهند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 مجلس رفتار دوگانه از 1+5 ببیند 
فعالیت هسته ای را الزامی می کند 

علی الریجانی/ رییس مجلس 

 ايللران عضو آژانللس اسللت و NPT را پذيرفته اسللت و NPT مقررات 
بين المللی برای همه كشورها در مسللأله هسته ای است. در اين شرايط، 
هم مذاكره كنندگان ايرانی بايد توجه تام داشللته باشللند و هم مجلس 
شورای اسامی چنانچه احسللاس كند طرف های قدرتمند رفتار دوگانه 
و غيرموجهی دارنللد، در زمينه تنللوع فعاليت های هسللته ای، مقررات 
الزم را مصوب خواهد كرد. علل 
سياسللی اعتماد كردن به اين 
قدرت هللا در  فضای سياسللی 
فعلی غير عقانی اسللت، كما 
اين كه بارهللا نتيجه قول های 
دروغين آنها ديده شللده است، 
الزمه توفيق در اين مسير صرفا 
رعايت ضوابط عام بين المللی 

است.
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امروز ایران اسالمی، امن ترین کشور جهان است

سردار عزيز جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفت : اگر لياقت شللهادت را نداريم الاقل بايد با شهدا 
رفاقت داشته باشيم. خوشبختانه روحيه استقامت در برابر ظلم در ايران اسامی و به  اكثريت مردم 

عطا شده است. امروز ايران اسامی، امن ترين كشور جهان است.

صدور کیفرخواست 
برای فاطمه هاشمی

کمیته 3 نفره انتخاب 
استانداران صحت ندارد

محمود عليللزاده طباطبايی وكيل فائزه هاشللمی اظهار داشللت: پس از 
بررسی پرونده فاطمه هاشمی به ما اعام شد عليه او به اتهام نشراكاذيب، 
كيفرخواست صادر شده اسللت. اين در حالی است كه اتهام نشر اكاذيب 

نياز به شاكی خصوصی دارد.
وی افللزود: پرونده هنوز به دادگاه ارسللال نشللده و احتمللال دارد آقای 
الريجانی، خود اين مسللأله را حل كند. اظهار نظر موكلم در حد يك نقد 

ساده بود و خوب نيست به اين خاطر برای او كيفرخواست صادر شود.
فاطمه هاشمي رفسللنجاني اواخر مرداد ماه امسللال به دليل اظهاراتش 
درباره اتفاقات مجلس شوراي اسللامي در يکي از رسانه ها به شعبه12 

دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شد.

حسللينعلی اميللری قائللم مقللام و سللخنگوی وزارت كشللور دربللاره خبر 
 تشکيل تيم سلله نفره متشللکل از اسللحاق جهانگيری، علی يونسی و علی

عبدالعلی زاده بللرای انتخللاب و معرفی اسللتانداران به وزير كشللور، اظهار 
داشللت: يکی از ويژگی هللای ايللن دوره رياسللت جمهوری اين اسللت كه 
 رييس جمهللور محترم يللك حقوقدان برجسللته و صاحب نام اسللت كه بر

قانون مداری تأكيد دارد و نگاهش به مسائل، حقوقی است.
قائم مقام وزير كشور با بيان اين كه در نهايت امر اين وزير كشور است كه شخص 
واجد صاحيت استانداری را به هيأت وزيران پيشنهاد می دهد، تصريح كرد: 
پس از انجام اين پروسه نهايتا رييس جمهور و اعضای هيأت دولت درباره قبول 

و يا عدم قبول استانداران پيشنهادی تصميم می گيرند.

رييس دستگاه ديپلماسللي دو روز پس از مذاكرات ژنو 
و ارايه طرح پيشللنهادي جديد تهران بلله اعضاي۵+1 
در يادداشللتي كه در يکي از صفحاتش در يك شللبکه 
اجتماعي نوشللته اسللت، درباره برخللي اظهارنظرها و 
گمانه زني ها افللزود: اعضاي تيم مذاكللره كننده ايران، 
تنها افرادي هستند كه از اين پيشنهاد اطاع دارند و تنها 
به طور رسمي در اين مورد سللخن مي گويند و مقامات 

ناشناس هيچ اطاعاتي ندارند.
 ظريللف افزود: مقامللات ايراني كه با رسللانه هللا گفتگو

مي كنند، گمانه زني هاي خودشان را دارند. افراد مطلع 
از جزئيات )از طرف ايللران و انشللاءاهلل 1+۵ ( صحبتي 

نخواهند كرد.
 مذاكره كننده ارشللد هسللته اي ايران تأكيللد كرد: ما 
رونللدي را آغللاز كرديم تا بلله يك بحللران غيرضروري 
پايان دهيم و افق هاي تازه اي را بگشللاييم. اين مسأله 
به شللهامت نياز دارد، اما نتيجه مثبللت براي همه مفيد 

خواهد بود.
وي تصريح كرد: چنانچه در ژنو درمورد نقطه نظراتمان  
توافق شللد، آنها را ارايه خواهيم داد. لطفا عجله نکنيد و 
گمانه زني نداشللته باشلليد )البته اگر مي توانيد به اين 

قضيه كمك كنيد(.

احمد توكلللی نماينده مردم تهران در مجلس شللورای 
اسامی در خصوص پذيرش پروتکل الحاقی گفت: طبق 
 NPT قانون اساسی تصميم گيری درباره ملحق شدن به

و مباحث اينچنينی با مجلس است.
وی با تأكيد بر اين كه مجلس شللورای اسللامی راضی 
نمی شللود بدون دريافت امتياز و احقللاق حقی از ملت، 
پروتکل الحاقی پذيرفته شللود، اظهار داشت: ما اساسا با 
پذيرفتن پروتکل الحاقی مخالف نيستيم، اما برای تحقق 

آن شروطی داريم.
نماينده مردم تهللران در مجلس افزود: اگللر غربی ها به 
مواردی كه در قرارداد برای ما در نظر گرفته شللده است 
تن دهند مجلس نيز در اين زمينه تصميم مناسبی اتخاذ 

خواهد كرد.
توكلی در اداملله گفتگوی خود با خبرنگاران در پاسللخ 
به سللؤالی درباره مذاكللرات ژنو خاطرنشللان كرد: من 
به مذاكرات خوشللبين هسللتم و احتياط را بسيار الزم 

می دانم.
وی در پاسللخ به سللؤال ديگری دربللاره محرمانه بودن 
مذاكرات هسللته ای تصريح كرد: عقل اقتضا می كند كه 
اين گونه باشد. مگر می شود مذاكرات را قبل از به نتيجه 

رسيدن سر خيابان جار زد.

پس از معرفی دكتر ميلی منفرد به مجلس شورای اسامی 
برای تصدی وزارت علوم و عدم كسللب رأی اعتماد، رييس 
جمهور، دكتر جعفر توفيقی را به سللمت سرپرسللتی اين 
وزارتخانه منصوب كرد، اما در نهايللت دكتر رضا فرجی دانا 
به عنوان وزير پيشللنهادی وزارت علوم به مجلس شللورای 

اسامی معرفی شد.
دكتر رضا فرجی دانا اسللتاد تمام دانشکده مهندسی برق و 
كامپيوتر دانشگاه تهران اسللت كه در زمان دولت دوم سيد 
محمد خاتمی، رياست دانشللگاه تهران را نيز عهده دار بود. 
پس از استعفای مصطفی معين در اواخر كار دولت دوم سيد 
محمد خاتمی، رضا فرجی دانا برای تصدی سللمت وزارت 
علوم به مجلس ششم معرفی شللد، اما نتوانست از مجلس 
ششم رأی اعتماد كسب كند. او پيش تر بين سال های1۳۸1 

تا 1۳۸4 رياست دانشگاه تهران را عهده دار بود.
دكتر رضا فرجللی دانا در حللال حاضر عضللو هيأت علمی 
)استاد تمام( دانشکده مهندسللی برق و كامپيوتر دانشگاه 
تهران اسللت. فرجی دانا پيش از انتصاب به عنوان رياسللت 
دانشگاه تهران، مدتی رياست گروه مهندسی برق و كامپيوتر 
پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و پس از آن هم به 
مدت بيش از پنج سال )1۳77 الی 1۳۸1( رياست پرديس 

دانشکده های فنی دانشگاه تهران را برعهده داشت.

سيد عراقچی معاون امور حقوقی و بين المللی وزارت امور 
خارجه به تشريح مذاكرات ايران و 1+۵ در ژنو پرداخت.

 وی در ارزيابللی از مذاكرات ايللران و 1+۵ در ژنو با بيان 
اين كه تعابير مختلفی از مذاكرات توسللط كشللورهای 
شللركت كننده بلله كار رفته اسللت، گفللت: مهم ترين 
مشخصه ای كه در اين دور شاهد بوديم و شاخص است، 
جدی بودن هر دو طرف برای مذاكره است. فضای جديت 

را در هر دو طرف احساس كرديم.
وی تفاوت اين دور از مذاكرات با مذاكرات قبل را در اين 
دانست كه بعد از مدت ها توانستيم وارد مسير مشترک 
شويم و افزود: بعد از مدت ها برای اولين بار موفق شديم 
وارد يك مسير مشترک شويم. البته مسير بسيار طوالنی، 
مشللکل و پر فراز و نشلليبی پيش رو داريم كه دشمنان 
و موانع زيادی داريللم كه در رأس آنها صهيونيسللت ها 
هستند كه با فضاسازی رسانه ای و فشار روانی و اخبار و 
گمانه زنی های دروغ در تاشند اجازه ندهند اين مسير 

ادامه يابد.
وی با بيان اين كه به طرف مقابل خوشللبين و ذوق زده 
نيسللتيم، گفت: اين را يك نبللرد ديپلماتيك می دانيم. 
نبردی كه در جنگ ۸ ساله عليه اشغالگری صدام بود  و 

همين جبهه اينجا به شکل ديگری است.

مجلس دولتامور خارجه  انرژی هسته ای 

 توافق حاصل شود
 اعالم می کنیم

احتیاط درمذاکرات 
بسیارضروری است

وزير پیشنهادی علوم 
کیست؟

 به کسی 
باج نمی دهیم
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 موافقت رهبر معظم انقالب با عفو 
و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر معظم انقالب 
اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و 241 نفر از 
محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان 
قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوه 
قضاییه طی نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت فرا رسیدن 
اعیاد قربان و غدیر، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و 
241 نفر از محکومانی را که در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه 
واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارایه کرد که این پیشنهاد مورد 

موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

مشکالت اتوبوس های گاز سوز 
اصفهان همچنان پابرجاست

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه گفت: مشکالت 
اتوبوس های گاز سوز اصفهان همچنان پابرجا بوده و اتوبوسرانی اصفهان 
به دلیل وجود این مشکالت ناچار به تبدیل اتوبوس های گاز سوز به دیزل است. 
سید عباس روحانی با اش��اره به این که در راستای بحث مباحث زیست 
محیطی، دولت تصمیم گرفت که حمل و نقل عمومی را با سوخت پاک 
و CNG توسعه بدهد، گفت: س��وخت CNG به اندازه کافی در ایران 

موجود است.

آغاز نخستین پرواز بازگشت حجاج 
اصفهانی ۵ آبان از مدينه

     مدیرکل فرودگاه ش��هید بهش��تی اس��تان اصفهان گفت: نخستین 
پرواز بازگش��ت حجاج اصفهان��ی ۵ آبان امس��ال از مدینه ب��ه اصفهان 
خواهد ب��ود. علی قاس��م زاده اظهار داش��ت: حجاج اصفهان��ی ۵ تا 1۵ 
آبان امس��ال به ترتی��ب زمان رف��ت، از طری��ق پروازهای س��عودی از 
مدینه به اصفه��ان باز می گردند. وی ب��ا تأکید بر این ک��ه تمام پروازها 
از طریق ش��رکت هواپیمایی س��عودی صورت می گیرد، بیان داش��ت: 
 در مجم��وع ۸ ه��زار و ۳۷2 زائ��ر از اس��تان ه��ای اصفه��ان، مرکزی، 
چهارمحال و بختیاری و شهرستان کاشان در قالب 21 پرواز به فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان خواهد بود. مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
افزود: زمان بازگشت نخستین پرواز حجاج از مدینه به اصفهان 1۰ دقیقه 
بامداد ۵ آبان خواهد بود همچنین تاریخ بازگشت آخرین پرواز به فرودگاه 

اصفهان ساعت 1۵:1۵ دقیقه 1۵ آبان است. 

 اجرای طرح دستبند الکترونیکی 
به صورت پايلوت در اصفهان 

مدیر کل زندان های استان اصفهان در نشست ش��ورای اداری اداره کل 
زندان های استان از اجرای طرح دستبند الکترونیکی به صورت پایلوت در 

اصفهان در آینده ای نزدیک خبرداد. 

 کاهش قیمت داروی
 بیماران پیوندی

معاون وزیر و رییس س��ازمان غذا و دارو از افزوده ش��دن ۳4 قلم دارو به 
فهرست قبلی داروهای بیماران صعب العالج در این هفته خبر داد.

دکتر رسول دیناروند با اشاره به این که ظرف دو روز آینده تعداد داروهایی 
که به تفاهم با سازمان های بیمه گر در آمده اعالم خواهد شد افزود: ۳4 
قلم دارو به فهرست قبلی بیماران صعب العالج  اضافه شده است به گونه ای 
که برخی دیگر از کاستی هایی که در ابتدای برنامه وجود داشت را مشاهده 
نخواهیم کرد.وی با بیان این که سازمان های بیمه گر از آمادگی الزم برای 
وارد کردن لیست جدید قیمت ها را در سایتشان را نیز دارند افزود: بیماران 

سریعتر از دفعات قبل از این حمایت ها برخوردار خواهند شد. 

آلودگی هوا در اصفهان به مرحله 
هشدار نرسیده است

     مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: ش��رایط آلودگی 
هوای کالن شهر اصفهان هنوز به مرحله هش��دار نرسیده است. منصور 
شیش��ه فروش با بیان این که هوای کالن ش��هر اصفهان در طول دو روز 
گذشته به مرحله ناسالم رسیده است، اظهارداشت: سردی و پایداری هوا 
طی دو روز اخیر اولین پدیده اینورژن را در فصل پاییز میهمان اصفهان 
کرد. وی از تشکیل جلسه مدیریت بحران با اداره کل هواشناسی و محیط 

زیست استان خبر داد. 
وی اعالم کرد: براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، 
وزش باد و بارندگی های پراکنده در مناطق غرب، شمال و مرکز استان طی 

امروزز و فردا از میزان آلودگی های موجود خواهد کاست. 

اخبار کوتاه

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1157 |دوشنبه 29 مهر 1392 | 15 ذی الحجه  1434

اجرای طرح جامع کنترل سرعت در جاده های استان 
    مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از طرح جامع کنترل سرعت ITS در جاده های استان 
خبر داد. محمودزاده ۵2 درصد از تصادفات جاده ای در استان را ناشی از خستگی و خواب آلودگی 

راننده اعالم کرد و اظهار داشت: 2۵ درصد تصادفات در آزادراه کاشان اتفاق می افتد. 

3

وجود 800 نوع سم در لوازم آرايشیاصفهان اولین شهر پرداخت کننده مالیات است

صنایع بزرگ به اندازه استفاده خود، برای حل مشکالت شهر 
به میدان بیایند.

     عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان اظهار داشت: اصفهان 
اولین شهر در پرداخت مالیات است،  اما هیچ نفعي از آن نمي 
برد و انتظار مي رود در دوره جدید بخشي از این درآمد عظیم 
به اصفهان اختص��اص پیدا کند، تا طرح هاي این اس��تان به 

نتیجه برسند.
س��ید احمد عاملي با بیان این مطلب گفت: دخالت استاندار 
در ریزترین مسایل یک شهر جزء ضروریات است و شهروندان 
انتظار دارند،  هنگامي که مش��کلي متوجه اصفهان است در 

تمام زمینه ها اس��تاندار وارد عمل ش��ده و به بهترین شکل 
مسایل از پیش رو برداشته شود. 

وي افزود: در زمان کنوني ش��هروندان در بسیاري از مسایل 
روزم��ره از جمله تهی��ه مایحتاج عمومي، رفع مش��کل آبي، 
کاهش آلودگي هوا دچار مشکل هستند و از مدیریت جدید 
استان انتظار دارند براي به نتیجه رس��یدم این موارد پس از 

سال ها راه حل علمي ارایه شود. 
نایب رییس کمیس��یون اقتصادي و امور گردشگري شوراي 
اس��المي ش��هر اصفهان تصریح کرد: اصفهان اولین شهر در 
پرداخت مالیات اس��ت،  اما هیچ نفعي از آن نمي برد و انتظار 
مي رود در دوره جدید بخشي از این درآمد عظیم به اصفهان 
اختصاص پیدا کند؛ تا طرح هاي این استان به نتیجه برسند. 

 عاملي با اش��اره به اولویت ه��اي اصفهان خاطرنش��ان کرد: 
راه اندازي مترو، قطار سریع السیر اصفهان-تهران، جریان آب 
زاینده رود و حل معضل آلودگي هوا از مواردي است که نباید 

مورد غفلت قرار گیرد. 
 وي تأکید کرد: نیاز اس��ت بس��یاري از صنایع ب��زرگ که از

 داش��ته هاي این شهر اس��تفاده مي کنند،  به اندازه استفاده 
خود براي حل مشکالت نیز به میدان بیایند.

دبیر کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراس��ان رضوی 
گفت: ۸۰۰ نوع سم در اقالم آرایشی وجود دارد.

پرویز فروزانفر با اش��اره به س��موم موجود در لوازم آرایش��ی 
عنوان کرد: استفاده کننده از لوازم آرایشی در طول یک سال، 
بیش از دو کیلو س��م وارد بدن خود می کند. وی تصریح کرد: 
ایران هفتمین کشور جهان است که از بیشترین لوازم آرایشی 
استفاده می کند. او با بیان این که نیمی از جمعیت کشورمان 
را زنان تشکیل می دهند و حدود 2۰ قلم لوازم آرایشی استفاده 
می کنند، افزود: در کش��ورهای س��ازنده لوازم آرایشی مانند 
فرانسه لوازم آرایشی چندانی استفاده نمی شود و تنها زنان در 

سنین باالتر از یک یا دو قلم لوازم آرایشی استفاده می کنند.
همچنین وی اظهارداشت: ۸6 درصد افراد جامعه ما از سالمت 
کاالیی که خریداری می کنند اطالعی ندارند. فروزانفر با اشاره 
به این که تمامی لوازم آرایش��ی مارک کش��ورهایی همچون 
آلمان و ایتالی��ا را دارد، عنوان ک��رد: تمامی لوازم آرایش��ی 
در کش��ورهایی مانند چین و هن��د با نام کش��ورهای معتبر 

بدل سازی می شود.
وی اظهاراف��زود: اقالمی که ب��ه صورت قاچاق وارد کش��ور 
می ش��ود عالوه بر این که خس��ارات مالی زیادی را بر جامعه 
تحمیل می کند،  موجب به خطر انداختن سالمت جسمی و 
 روانی افراد آن جامعه نیز می شود. فروزانفر با اشاره به این که

 سه درصد لوازم آرایش��ی در کش��ور تولید می شود، تصریح 
 کرد: واردات رس��می اقالم آرایشی در کش��ور 1۵۰ میلیون 

دالر است.
وی با بی��ان این ک��ه اقالم آرایش��ی ب��ه دلیل حج��م کمی 
که دارن��د به ص��ورت پراکنده وارد کش��ور می ش��ود،عنوان 
کرد: در س��ال جاری ۸۵ ه��زار قلم لوازم آرایش��ی کش��ف 
 ش��ده، که ای��ن مقدار نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته کاهش

 داشته است.
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 این روزها زندگي تاکسیرانان به سختي    
مي گذرد و به قول خودش��ان خرج  و  

دخلش��ان باهم نمي خوان��د، افزایش 
هزینه ه��ای خدمات فن��ی اتومبیل، 
تعویض روغن وقیمت  قطعات یدکی اتومبیل و هزاران مش��کل 
دیگر همه و همه دست به دست هم داده است تا زندگی تاکسی 

دارها به سختی بگذرد.
از طرف دیگر دخالت مس��افربرهاي ش��خصي و ع��دم برخورد 
قاطع با آنان مشکلي بر مشکالت این قش��ر افزوده است. یکی از 
این تاکس��یرانان با لهجه ش��یرین اصفهانی اش از شریک شدن 

مسافربرهای شخصی در جابه جایی مسافران گله مند است.
عزی��زي م��ي گوید:م��ا تاکس��یران ه��ا  رزق گنجیش��کی 
را  زندگیم��ان  کف��اف  درآمدم��ان  و   هس��تیم 
نمی دهد،شریک شدن مسافربرهای شخصی در این زمینه دیگر 
قوز باال قوز است.عزیزي معتقد  اس��ت مردم با مقایسه نرخ های 
مطرح شده توسط مسافربرهای شخصی باتاکسی  فکر می کنند 
که ما سر آن ها کاله می گذاریم واعتماد مردم به تاکسیران ها از 

بین می رود.

ه��ا  تاکس��یران  از  خیل��ی  داد  ک��ه  دیگ��ری  م��ورد 
خصوص��ی ه��ای  ش��رکت  اس��ت  درآورده   را 
  حم��ل و نق��ل اس��ت ک��ه باب��ت خدمات��ی ک��ه ارای��ه
دریاف��ت هزین��ه  ازتاکس��یرانان  دهن��د،  نم��ی    

 م��ی کنن��د. مه��دي نامج��و ب��ا مقایس��ه قیمت هاي س��ال 
 گذش��ته ب��ا س��ال ج��اري در  تعوی��ض قطع��ات خ��ودرو
  م��ي گوی��د: هزین��ه ه��ا از درآمده��ا پیش��ي گرفت��ه ان��د.

 وي ب��ا بی��ان اینک��ه ن��رخ ه��اي مص��وب ب��راي ه��ر کورس 
از  حمایت��ي  گون��ه  هی��چ  اف��زود:  نیس��ت،  عادالن��ه 
 تاکس��یرانان ب��راي جب��ران درص��دي از ای��ن هزین��ه  ه��ا

 به تاکسیرانان ارایه نمي شود. نامجوپرداختي ماهانه تاکسیرانان 
به ش��رکت هاي خصوصي حمل ونقل را نیز مورد انتقاد قرار مي 
دهد. وي تصریح کرد :ش��رکت ها ي حم��ل و نقل خصوصي در 
قبال دریافت س��االنه 6۰ هزار تومان از تاکسیرانان، خدماتي به 
آنان ارایه نمي دهند. حس��ن عباسي هم صحبت هاي همکارش 
درباره مسافربرهاي شخصي را تأیید مي کند و مي گوید:افزایش 
مس��افربرهاي ش��خصي در ش��هر تأثیر محسوس��ي بر درآمد 

تاکسیرانان گذاشته است.

وي تنها اقدام این شرکت ها را تعویض کارت شهري آن هم براي 
یک بار در سال مي داند و معتقد اس��ت، سیستم قبلي و مراجعه 
به سازمان تاکسیراني براي تعویض کارت شهري بسیار مناسب 
تر بوده اس��ت. حمید رضا جلوخاني نیز با گل��ه از عدم برخوردبا 
مسافربرهاي ش��خصي گفت: اولین مش��کلي که مسافربرهاي 
ش��خصي در ش��هر ایجاد مي کنند، برهم زدن  نرخ های مصوب 
قانونی در مسیر های تردد اس��ت.جلوخاني مشکالت  اجتماعي 
فراوان ناشي از دخالت خودروهاي ش��خصي در امر حمل و نقل 
مسافر را از دیگر عوارض آن بیان مي کند.درددل هایی که مدیر 
عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نیز بر آن مهر تأیید 

می زند.
ش��خصی  مس��افربرهای  ریاح��ی  تاجمی��ر  علیرض��ا 
ه��ا تاکس��یران  معض��الت  تری��ن  اصل��ی  از   رایک��ی 

 می داند و می گوید: از لحاظ قانونی اجازه برخورد با مسافربرهای 
شخصی را نداریم اما بازرسان ما درس��طح شهر به مسافربرهای 
شخصی که خطوط تاکسی توقف کند یا برای تاکسیرانان ایجاد 

مزاحمت کنند برخورد می کنند.
وی خواس��تار ورود ج��دی پلی��س راه��ور ب��رای ح��ل ای��ن 
معض��ل ش��د و گف��ت: اگ��ر پلی��س راه��ور درای��ن زمین��ه 
 هم��ت کن��د، ت��ا ح��د زی��ادی مش��کالت تاکس��ی داران

 دراین حوزه حل خواهد شد.وی بابیان این که تعداد بازرسان این 
سازمان محدوداست گفت: برای نظارت بهتر در سطح شهربه ۵۰۰ 
بازرس احتیاج داریم.وی درباره شرکت های حمل و نقل خصوصی  
نیز اظهارداشت: س��اختار این شرکت ها بر اس��اس قانون شکل 
گرفته و تش��کیل آنها برای انجام خدمات به موقع به تاکسیران 

ها ضروری است.
تاجمیر ریاحی ارایه خدمات به ۳۵ هزار رانن��ده و کمک راننده 
توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی را ناممکن می داند.

رییس سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
اما برای  ش��رکت هایی که در قبال دریاف��ت هزینه ،خدماتی به 

تاکسیرانان ارایه نمی دهند خبرهای بدی دارد.
وی با بیان این که تمام شرکت های حمل و نقل خصوصی ونحوه 
ارایه خدمات آنها به تاکسیرانان مورد بررسی قرار می گیرد افزود: 
 خیلی از این شرکت ها به دلیل تخلفات جریمه ویا حذف شده اند.

تاجمیر ریاحی از تغییر شکل ارایه خدمات توسط  شرکت های 
خصوصی بخش حمل ونقل خبر داد و گفت: بر اساس طرح جدید 
 شرکت ها  در ازای ارایه  خدمات از تاکس��یرانان هزینه دریافت 
می کنند. وی تصریح کرد: این طرح باید به تصویب شورای اسالمی 
شهر اصفهان برسد.حل مشکل دوس��ویه مردم و تاکسیران ها با 

استفاده از سامانه هوشمند تاکسی مدیر پروژه سامانه هوشمند 
تاکس��ي اس��ت. وی معتقد اس��ت اجراي کامل این سیستم در 
ش��هر اصفهان باعث ایجاد اعتماد دو طرفه  و کاهش مش��کالت 
تاکس��یرانان مي ش��ود. حمید گلي الزمه موفقیت این طرح را 
فرهنگ سازي صحیح در میان شهروندان و تاکسیرانان مي داند. 
وي افزود: شهروندان براي اطمینان از پرداخت میزان واقعي کرایه 
خود باید از تاکسي ها نصب این سیستم را مطالبه  و تاکسي ها نیز 

مردم را به استفاده از این سیستم تشویق کنند.
وي محاسبه نرخ دقیق هر کورس تاکس��ي را از دیگر مزایاي این 
سیس��تم دانس��ت و گفت: با اجراي این سیس��تم حقوق راننده 
و ش��هروند هر دو رعایت ش��ده و از میزان اصطکاک میان مردم 
وتاکس��یرانان کاهش خواهد یافت.وي خاطر نشان کرد:  تاکنون  
بیش از یک هزار و 1۵۰ دستگاه تاکسی گردشی، دربستی و خطی 
به این سیستم مجهز شده اند و تا پایان سال جاري تمام تاکسي 
ها در شهر به این سیس��تم مجهز خواهند ش��د. اگرچه مدیران 
شهرداري اصفهان به موفقیت این طرح امیدوارند اما پیاده شدن 
سیستم هوشمند تاکسي در اصفهان این روزها منتقداني نیز دارد.

 مهدي نامجو یک��ي از تاکس��یرانان اصفهاني اس��ت که معتقد 
اس��ت این سیس��تم در اصفهان کارایي ن��دارد و خ��ود اقدام  به 
نص��ب ای��ن سیس��تم نک��رده اس��ت.وي ع��دم محاس��به 
 ن��رخ دقی��ق مس��یرهاي تاکس��ي را یک��ي از اساس��ي تری��ن

 مشکالت این سیستم مي داند و مي گوید: همکاراني هم که این 
سیستم را نصب کرده اند  از آن ناراضي هستند. وي مشکالت فني 

این سیستم را یکي دیگر از این مشکالت مي  داند.
حسن عباسي یکي دیگر از تاکسیرانان اصفهاني که این سیستم 
را روي تاکس��ي خود نصب کرده ولي از  این سیستم دل خوشي 
ندارد.وي یکي از نقایص این سیستم را عدم محاسبه قیمت پایه 
براي هر کورس تاکسي مي داند و مي گوید: صبح ها که ترافیک 
کمتر است قیمت نهایي محاسبه شده از میزان مصوب براي هر 

کورس  پایین تر است. 
وي با بیان این که ن��رخ ها براي هر کورس تاکس��ي ب��ا در نظر 
گرفتن میزان تورم و س��ایر ش��اخص ها تعیین ش��ده گفت: در 
مواقعي ک��ه ترافیک نیز وج��ود دارد تفاوت قیم��ت آنچناني در 
نرخ کرایه به وج��ود نمي آید.عباس��ي باتأکید ب��ر تجهیز تمام 
 تاکسي ها به این سیس��تم گفت: مردم وقتي سوار تاکسي هایي

 مي شوند که این سیس��تم را ندارند کرایه ثابتي مي پردازند، اما 
تاکسي هاي مجهز به این سیستم هربار نرخ هاي متفاوتي پرداخت 
مي کنند که در نهایت  باعث نارضایتي و جر وبحث بین مسافر و 

راننده مي شود.

روايتی تازه  از مشکالت تاکسیرانان  اصفهانی 

وقتي که خرج و دخل زندگي با هم نمي خواند

فاطمه 
نوری
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ريیس انجمن» ام اس«  استان اصفهان:

ساخت اولین  مرکز تحقیقات »ام اس « کشور در اصفهان

رییس انجمن »ام اس«  اس��تان اصفهان گفت: نخستین 
مرکز تحقیقات ام اس کش��ور در اصفهان در حال ساخت 
است که به دلیل کمبود بودجه هم اکنون به حالت توقف 

درآمده است.
به گ��زارش مهر، مس��عود اعتم��ادی فر ش��نبه در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: در حال حاضر س��فت کاری و 
تأسیسات مرکز تحقیقات» ام اس«  اصفهان با اعتباری بالغ 

بر یک میلیارد و نیم به اتمام رسیده است.
وی بیان داش��ت: این مرکز تحقیقات با کمک هایی که از 
سوی شرکت های مختلف به آن اختصاص یافت، توانست با 

هزینه یک میلیارد و نیم مرحله سفت کاری آن تمام شود.
رییس انجمن استان افزود: هزینه توان بخشی این مرکز 

تحقیقاتی با همکاری هالل احمر استان ، نیروی انسانی و 
پرسنل این مرکز از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 
اعضای هیأت علمی آن از سوی گروه مغز و اعصاب دانشگاه 

تأمین می شود.
مرکز تحقیقات »ام اس«  اصفه�ان يکی از 10 

مرکز تحقیقات دنیا
وی با بیان این که برای اتمام کامل این مرکز تحقیقات نیاز 
به کمک خیران س��المت داریم، افزود: سال ۸۷ زمین آن 

اهدا و در سال ۸9 کلنگ آن زده شد.
اعتمادی ف��ر اظهار داش��ت: در حال حاضر کش��ورهای 
معدودی در دنیا مجهز به مرکز تحقیقات » ام اس«  است 
که اصفهان به جرگه 1۰ کش��ور دنیا در این زمینه دست 

یافته است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: 
با توجه به تحقیقاتی که در حوزه مرکز پژوهش بیماران» 
ام اس«  در کش��ورهای مختلف انجام شد و از نزدیک این 
مراکز بازدید شد،  مرکز تحقیقات» ام اس« اصفهان با توجه 
به تمرکز تمام ابعاد آموزشی، درمانی و تحقیقاتی در سطح 

دنیا درخور توجه است.
اعتمادی فر بیان داشت:  اکثر مراکز تحقیقاتی که مشاهده 

شد به عنوان مثال تنها در راستای آزمایش و پژوهش بود و 
 ابعاد درمانی و آموزشی این بیماران در مراکز جدایی تعبیه 
شده بود. وی تصریح داشت: در این مرکز تحقیقات سعی 
ش��د که تمام ابعاد بیم��اران در س��اختمان پنج طبقه ای 

طراحی شود و روزانه پذیرای بسیاری از بیماران باشیم.
اعتمادی فر با اشاره به این که بیماران ام اس در حال حاضر 
در دو بیمارستان الزهرا )س( و آیت اهلل کاشانی تحت درمان 
قرار می گیرن��د ، ادامه داد: در این مرک��ز تحقیقات چهار 

درمانگاه طراحی شده است.
وی با بیان این که این مرک��ز تحقیقات در یک زمین اهدا 
شده از یک خیربه وس��عت دو هزار متر مربع ساخته شده 
است ، ابراز داش��ت: در اروپا دو مرکز تحقیقات، در امریکا 
بین چهار تا پنج مرکز و اسرائیل و کانادا مجهز به یک مرکز 

تحقیقات» ام اس « هستند.
وی یادآور ش��د: مقرر ش��ده بود که اول آبان ماه امس��ال 
همزمان با افتتاح دهمین کنگره بین المللی» ام اس« مرکز 
تحقیقات این بیماران نیز مورد بهره برداری قرار گیرد، که با 
توجه به تورم باالیی که در طی یکسال گذشته با آن روبرو 
ش��دیم این طرح، یک و نیم ماه اس��ت که به حالت توقف 

درآمده است. 
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چهره روزيادداشت

تأثیرات آزادسازی واردات 
خودروهای لوکس بر بازار

آزادسازی واردات خودروهای با حجم موتور بیشتر از2500 سی سی 
باعث افزایش عرضه و کاه��ش قیمت این خودروه��ا در بازار ایران 

خواهد شد.
دولت با وضع تعرفه140 درصدی واردات خودروهای با حجم موتور 
بیش از2500 سی سی را پس از حدود یک سال ممنوعیت، مجددا 

آزاد کرده است.
در این میان اگرچه برخی واردکنن��دگان مدعی اند که وضع تعرفه 
140 درص��دی موجب افزای��ش قیمت  خودروهای ب��ا حجم موتور 
بیش از 2500 سی سی خواهد ش��د، اما اتفاقا واقعیت برعکس بوده 
و با آزادسازی واردات و افزایش عرضه، قیمت این خودروها در بازار 

ایران کاهش خواهد یافت.
نکته قابل توجه در این میان آن است که هم اکنون قیمت خودروهای 
وارداتی با حجم موتور بیش��تر از2500 سی سی در بازار ایران بسیار 
باال و حتی بیش��تر از قیمت این خودروها حتی در صورت واردات با 

تعرفه140 درصدی است.
به عنوان مثال در حالی خودروی پورشه به قیمتی بین یک میلیارد 
تا یک میلیارد و صد میلیون تومان در بازار ایران به فروش می رس��د 
که قیمت این خودرو در کشور امارات حدود500 هزار درهم )معادل 

حدود 400 میلیون تومان( است.
بنابراین با توجه به تعرفه140درصدی )براساس نرخ ارز مبادله ای( و 
دیگر هزینه های واردات از جمله شماره گذاری، قیمت تمام شده این 
خودرو برای واردکننده حدود800 میلیون تومان خواهد بود که در 
صورت محاسبه سود صد میلیون تومانی نیز قیمت فروش آن در بازار 
ایران باید حداکثر900 میلیون تومان باش��د، نه یک میلیارد تا یک 

میلیارد و صد میلیون تومان فعلی.
در این زمینه ی��ک فعال بازار خودروهای وارداتی با اش��اره به وجود 
حباب در قیم��ت خودروه��ای وارداتی می گوی��د: هم اکنون تعداد 
زی��ادی خودرو ب��ا حجم موت��ور بی��ش از2500 سی س��ی در بازار 
 ای��ران موجود اس��ت که ب��ا قیمت های فعلی مش��تری ب��رای آنها 

وجود ندارد.
وی با بیان این که حتی قیمت خودروهای وارد ش��ده با تعرفه140 
درصدی نیز کمت��ر از قیمت های فعلی عرضه ش��ده در بازار خواهد 
بود، خاطرنشان می کند: این موضوع نش��ان  دهنده وجود حباب در 
قیمت خودروهای وارداتی به ویژه خودروهای با حجم موتور بیش از 

2500 سی سی است.
این فعال بازار خودروهای وارداتی ادامه می دهد: در یک سال گذشته 
واردکنن��دگان به بهانه ممن��وع ب��ودن واردات خودروهای با حجم 
موتور بیش��تر از2500 سی س��ی، قیمت این خودروها را به ش��دت 

افزایش دادند.
وی تصریح می کن��د: بنابراین با آزاد ش��دن واردات ای��ن خودروها 
دلی��ل روانی ب��رای گرانفروش��ی از بی��ن رفت��ه و از آن س��و نیز با 
افزایش عرضه ش��اهد کاهش قیم��ت خودروهای واردات��ی به ویژه 
 خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی مانند بنز و پورشه

 خواهیم بود.

بهره برداری  ازاولین آزمايشگاه 
تعیین کیفیت عسل در شهرضا 

مدی��ر اداره جه��اد کش��اورزی شهرس��تان ش��هرضا گفت: 
نخستین آزمایش��گاه تعیین کیفیت عسل در این شهرستان 

به بهره برداری رسید.
 عبدالرضا تاکی اظهار داش��ت: نخس��تین آزمایشگاه تعیین 
 کیفیت عسل شهرضا توسط ش��رکت تعاونی زنبورداران و با
 حمایت و نظ��ارت اداره امور دام شهرس��تان و معاونت بهبود

 تولیدات دامی سازمان به بهره برداری رسید.
وی افزود:  این آزمایشگاه با هزینه ای بالغ بر320میلیون ریال و 
پیگیری مدیریت طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی 

تجهیز و راه اندازی شد.

تأمین آب شرب عشاير
 با کمک استانداری ها

رییس سازمان امور عشایر گفت: آب مورد نیاز عشایر در 
مناطق قشالقی با مساعدت استانداری ها تأمین می شود 
و پس از پیگیری و دریافت اعتبار الزم از معاونت راهبردی 
ریاست جمهوری، اعتبار دریافت شده از استانداری ها به 
آنها پس داده می شود. جهانشاه صدیق اظهار داشت: برای 
تأمین آب شرب مورد نیاز عشایر و دام های آنها در مناطق 
قشالقی به حدود40 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که بر 
این اساس طرحی تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ارایه و برای تأمین این اعتبار پیگیری های الزم 

انجام شد.
وی اف��زود: از آنجا که تأمی��ن آب مورد نیاز عش��ایر در 
مناطق قشالقی باید هر چه سریع تر انجام شود تا عشایر 
با مشکل کمبود آب مواجه نشوند، در وهله اول از سوی 
استانداری ها مساعدتی صورت گرفته تا آب مورد نیاز آنها 
تأمین شود، اما پس از دریافت بودجه مورد نیاز از سوی 
معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری، مساعدت صورت 

گرفته جبران می شود.

 کمیته اقتصادی مجلس
رأی به حذف يارانه 3  دهک  داد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب حذف 30 
درصد از یارانه بگیران از درآمدهای باالی جامعه در کمیته 
اقتصادی کمیس��یون برنامه و بودجه خبر داد که در صورت 
تصویب این مصوبه در صحن مجلس، باید حداکثر 3 ماه پس 

از تصویب، الیحه اصالحیه بودجه اجرا شود.
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص 
جلسه روز یک ش��نبه کمیته اقتصادی کمیس��یون برنامه 
و بودجه برای بررس��ی الیح��ه اصالحیه قان��ون بودجه 92 
گفت: در این جلس��ه در خصوص ادامه پرداخ��ت یارانه به 
مردم بحث و گفتگو ش��د. نماینده مردم ش��یراز در مجلس 
ش��ورای اس��المی اظهار داش��ت: در بخش هدفمند کردن 
یارانه ها اعضای کمیت��ه با حذف30 درصد اف��رادی که در 
جامعه دارای درآمد باالیی هستند از دریافت یارانه موافقت 
کردند و مقرر شد این مصوبه کمیسیون حداکثر3 ماه پس از 
 تصویب الیحه اصالحیه بودجه در مجلس ش��ورای اسالمی

 اجرا ش��ود. وی در خصوص تصویب بند دیگ��ری از الیحه 
اصالحیه بودجه نیز گفت: مقرر شد بخش حمل و نقل از10 

درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کند.

راه اندازی شرکت تعاونی 
آبزی پروران در سمیرم

بهره برداری از 
مجتمع های   صنعتی

مدیر جهاد کش��اورزی سمیرم گفت: نخستین ش��رکت تعاونی آبزی پروران 
شهرستان س��میرم راه اندازی ش��د. همت علی انصاری از فعالیت26 مزرعه 
پرورش ماهی در این شهرس��تان خبر داد و اظهار داشت: شهرستان سمیرم 

در سال گذشته بیش از57 درصد ماهی سردآبی استان اصفهان را تولید کرد.
 وی افزود: با توجه به حجم تولید ماهی در این شهرستان، شرکت تعاونی آبزی 
پروران با حضور مدیرکل شیالت استان، مدیریت بخش دام و تولیدکنندگان 
آبزیان در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان راه اندازی شد.  مدیر جهاد 
کشاورزی سمیرم افزایش بهره وری و سرمایه گذاری، کاهش وظایف تصدیگری 
دولت و توانمند س��ازی آبزی پروران در چارچوب قانون را از اهداف تش��کیل 
تعاونی دانست و گفت: با برنامه کارشناسی و استفاده از ظرفیت های موجود در 

منطقه، می توانیم تولید  خوبی داشته باشیم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مجتمع های صنعتی به منظور انتقال 
مشاغل مزاحم مانند کارگاه های طال سازی و ریخته گری به این مجتمع ها باید 

در اصفهان راه اندازی شود.
 وحید فوالدگر با بیان این که اصفهان یکی از کالن ش��هر های آلوده محسوب 
می شود، اظهار داشت: مسائل زیست محیطی موجود در اصفهان باید کنترل 
شود. وی با اش��اره به این که رسیدگی به مش��کالت زیست محیطی موجود 
در شهر اصفهان باید مورد توجه مس��ئوالن قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر 
توس��عه های صنعتی به صالح ش��هر اصفهان نیس��ت و اصفهان بیش از این 
ظرفیت توسعه صنعتی ندارد. وی با تأکید بر این که به نظر می رسد اصفهان از 
ظرفیت های بسیار متراکمی برای توسعه برخوردار است، گفت: مسئوالن باید 

بر روی توسعه خدمات مهندسی در اصفهان برنامه ریزی کنند.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اظهار داش��ت: اصرار 
سازمان ملی اس��تاندارد بر تجهیز خودروهای داخلی به 
دو کیسه هوا موجب توقف تولید برخی از این خودروها 

خواهد شد.
احمد نعمت بخش  در گفتگو با  ایس��نا گف��ت: چند ماه 
پیش س��تاد تدابیر ویژه اقتصادی با توج��ه به وضعیت 
تحریم و مش��کل تأمین کیس��ه هوا، اجرای اس��تاندارد 
تجهیز خودروها به دو کیسه هوا را به ابتدای سال آینده 

موکول کرد.
وی با بیان این که با وجود این مصوبه و ابالغ معاون اول 
رییس جمهوری وقت، سازمان ملی استاندارد بر تجهیز 
خودروها به دو کیس��ه هوا اصرار دارد، خاطرنشان کرد: 
این در حالی اس��ت که خودروس��ازان اعالم کرده اند به 
دلیل مشکالت تحریم قادر به تأمین کیسه هوا به تعداد 
الزم برای تجهیز تمام خودروهای تولیدی به دو کیس��ه 

هوا نیستند.
دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران ادام��ه داد: بنابراین 
سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید بین دو راه تولید خودروهای داخلی بدون دو کیسه 
هوا و یا توقف تولید برخی از خودروهای داخلی، یک راه 

را انتخاب کنند.

قانون حفاظت دریاها و رودخانه ها در مقابل آلودگی به مواد 
نفتی از سوی معاون اول رییس جمهور ابالغ شد.

هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، 
راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط 
زیست و به اس��تناد تبصره ماده 6 قانون حفاظت از دریاها و 
رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی- 
مصوب 1389- آیین نامه اجرایی ماده 6 را تصویب کرد. بر 
این اساس، هر کشتی، نفتکش و شناور، برای جبران خسارات 
احتمالی ناشی از آلودگی آب های مناطق دریایی ایران در 
خلیج فارس و دریای عمان و آب های تحت حاکمیت دولت 
جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر و رودخانه های قابل 
کش��تیرانی به مواد نفتی، باید بیمه نامه یا تعهدنامه معادل 
ریالی یا ارزی بر مبنای حق برداش��ت وی��ژه مطابق تعریف 
صن��دوق بین المللی پ��ول تهیه کند. همچنی��ن مالک هر 
کشتی، نفتکش و شناور که بیش از دو هزار تن نفت موضوع 
کنوانسیون مس��ئولیت حمل محموله به صورت فله حمل 
می کند، باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یاد شده برای 
پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی، تخلیه یا نشت نفت 
یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی ها، نفتکش ها و شناورها در 
آب های موضوع قانون، بیمه نامه یا تعهدنامه مالی تهیه کند.

 دانش��گاه صنعتی اصفهان، ش��رکت توانیر و ش��رکت برق 
منطقه ای اصفهان دومین کنگره اتوماس��یون صنعت برق 
را30بهمن  و اول اسفندماه سال جاری  به میزبانی دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار می نمایند.
دکتر غالمرضا یوس��فی دبی��ر دومین کنگره اتوماس��یون 
صنعت برق ب��ا تأکید بر اهمیت ارتق��ای قابلیت اطمینان و 
کارایی سیستم های تأمین انرژی الکتریکی و رشد چشمگیر 
انتظارات جوامع در این زمینه مهم و راهبردی گفت: امروزه 
ایجاد و توسعه اتوماسیون در شبکه های انرژی الکتریکی در 
راستای پاس��خگویی به این انتظارات ضرورت یافته است. 
وی تصریح ک��رد: هدف از به کارگی��ری این اب��زار، ایجاد و 
توس��عه امکان تصمیم گیری غیرمتمرکز، افزایش س��طح 
مشاهده پذیری و ارتقای سطح سیستم پایش شبکه تأمین 
انرژی الکتریکی و فراهم سازی بستری برای افزایش سطح 
قابلیت اطمینان و کارایی اس��ت. یوس��فی ضمن اشاره به 
برگزاری کنگره در30  بهمن  و اول اس��فندماه سال جاری، 
مهلت ارس��ال مقاالت به دبیرخانه این کنگره را 13 آذرماه 
عنوان کرد و افزود: عالقه مندان می    توانند به منظور کس��ب 
www. اطالعات بیش��تر به س��ایت این کنگره به نش��انی

iut.ac.ir.eiac2014 مراجعه نمایند.

مسئوالن شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان بورس در 
نشستی مش��ترک برای ایجاد یک شورای هماهنگی و اتاق 
فکری مشترک به منظور بهبود ساز و کار عرضه محصوالت 
پتروشیمی در بورس و توقف فعالیت های داللی در تاالرهای 

شیشه ای به توافق رسیدند.
عباس ش��عری مقدم در گفتگو با مهر درباره نتایج نشست 
مشترک مسئوالن شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان 
بورس گفت: در این نشست مش��ترک، مسائل و مشکالت 
عرضه محص��والت پتروش��یمی در تاالر شیش��ه ای مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت. مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با بیان این که هم اکنون تولیدکنندگان واقعی 
صنایع تکمیلی پتروشیمی برای خرید محصوالت به صورت 
خرد از بازار بورس با مش��کالت متعددی دست و پنجه نرم 
می کنند، تصریح کرد: از این رو با مس��ئوالن سازمان بورس 
برای عرضه مطمئن و بدون واسطه محصوالت پتروشیمی به 
تولیدکنندگان واقعی به توافق هایی دس��ت یافته ایم. وی با 
یادآوری این که دو طرف برای جلوگیری از فعالیت های داللی 
در بازار محصوالت پتروشیمی هم به توافق رسیده اند، اظهار 
داشت: از این رو برای عملیاتی کردن توافق های انجام گرفته، 
مقرر شد تا یک شورای هماهنگی و یا اتاق فکر مشترک بین 

مسئوالن صنایع پتروشیمی و سازمان بورس تشکیل شود.

انرژی صنعتخودرو انرژی

 احتمال توقف تولید 
برخی خودروهای داخلی

 اعالم شرايط جديد عبور 
نفتکش ها از آب های ايران 

 برگزاری کنگره اتوماسیون 
صنعت برق در اصفهان 

 پايان    زندگی دالالن پتروشیمی
 در بورس

 تعرفه

کشاورزی

اخبار ويژه

4
احتمال افزایش قیمت فرآورده های لبنی

مشاور مدیر عامل صنایع ش��یر ایران گفت: افزایش قیمت نهاده های دامی و ارایه آن با ارز مبادله ای 
منجر به افزایش قیمت محصوالت لبنی خواهد شد. حسین چمنی در تبریز اظهار داشت: با روند موجود، 

احتمال افزایش30 درصدی قیمت شیر خام و21 درصدی فرآورده های شیری پیش بینی می شود.
 مشکالت آب اصفهان

مورد بررسی قرار می گیرد
نماینده مردم شهرضا در مجلس

عوض حیدرپور
مشکالت آب اصفهان در دیدار با رییس جمهور مورد بررسی قرار می گیرد 
و نمایندگان استان در این دیدار خواستار حل این مشکالت خواهند شد.

در این دیدار که به درخواست رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
انجام می ش��ود، تمامی نمایندگان اس��تان حضور داش��ته و مشکالت 

حوزه های انتخابی خود را مطرح می کنند.
 قرار اس��ت نمایندگان درباره مش��کالت اس��تان به جمع بندی رسیده 
و نتیج��ه آن را به اس��تحضار 
ریی��س مجم��ع نمایندگان 
استان اصفهان برس��انند. در 
استان مشکل آب داریم که باید 
راهکاری ارایه شود، ضمن این 
که قبال هم به استحضار رییس 
جمهور رس��یده و قطعا در این 
جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.
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ادام�ه از صفح�ه ي�ک :400 میلی��ون  
 مترمکعب آب باالی رودخانه پمپاژ می شود

کش��اورزی  خب��رگان  مدیرعام��ل 
اصفه��ان ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه ه��م اکن��ون از باالدس��ت رودخانه 
زاین��ده رود400 میلی��ون مترمکع��ب آب پمپ��اژ می ش��ود، 
 گف��ت: در ح��ال حاض��ر رودخانه ت��وان گ��ردش آب از باال دس��ت

 و حرک��ت ب��ه ص��ورت ش��بکه ای و بازگش��ت مج��دد آن را 
ندارد.

اس��فندیار امینی صدور مج��وز چاه در حری��م منابع آب��ی را خالف 
قانون اعالم کرد و بیان داش��ت: در چهار مصوب��ه 43/22 وزارت نیرو 
صدور مجوز پمپاژ آب برای باالدست نیز منع ش��ده است. وی اظهار 
داش��ت: اختصاص هر قطره آب در خالل حقابه ه��ا خالف قانون بوده 
 و وزارت نیرو با زیرپا گذاش��تن قانون حقابه، حق مردم را ضایع کرده 
اس��ت.مدیرعامل خب��رگان کش��اورزی اصفه��ان اف��زود: 
حف��ر 7 ه��زار و 620 چ��اه در حری��م هیدرول��وژی رودخان��ه 
زاین��ده رود تا س��ال90، پمپاژها آب در باال دس��ت زاین��ده رود و 
ب��ر ه��م خ��وردن نظ��ام توزی��ع آب در جلگ��ه زاین��ده رود 
 از جمل��ه عوام��ل تأثیرگ��ذار در خش��کی ای��ن رودخان��ه 
است.وی با اشاره به قانون24 توزیع عادالنه که به وزارت نیرو اجازه 
مص��رف آب را داده، گفت: بر این اس��اس وزارتخان��ه 93 میلیون 
مترمکعب به یزد، 46 میلیون مترمکعب به کاشان، 41 به شهرکرد، 
7 میلیون به نایین، 3 میلیون به ش��هر مجلس��ی و 130 میلیون 
مترمکعب آب به صنایع اختصاص داده است. امینی آورده زاینده رود 
که شامل چش��مه دیمه، چش��مه لنگان و تونل اول و دوم است را 

حدود یک میلی��ارد و560 میلیون مترمکعب اع��الم کرد و اظهار 
داش��ت: با این میزان آورده در حدود س��ه میلیارد و120 میلیون 

مترمکعب بارگذاری کرده ایم.
مس��ئول کمیته آب اتاق اصفهان با بیان این که ذوب آهن و فوالد 
مبارکه بزرگ ترین صنایع مصرف کننده آب در اصفهان هستند، 
افزود: دو نیروگاه بزرگ و یک پاالیش��گاه در حال توس��عه نیز در 
اصفهان وجود دارد که هرکدام س��هم قابل توجهی از مصرف آب 
را به خود اختصاص می دهن��د، همچنین کارخان��ه پلی اکریل و 
صنایع فلزی، آجر، کاشی، س��رامیک و صنایع نظامی نیز هر کدام 
مصرف آبی باالیی دارند. مهدی بصیری با اشاره به این که با افزایش 
جمعیت، صنایع نیز توسعه می یابند، تأکید کرد: با توسعه صنایع، 
مهاجرت نیروی کار به اصفهان افزایش می یابد و این موضوع سبب 
رشد سریع جمعیت شده که خود عامل افزایش مصرف آب شهرها 
می شود. وی با تأکید بر این که به دلیل سدی که روی رودخانه  زده 
شده نفوذ آب در سفره های زیرزمینی پس از سد حذف شده است، 
یادآور شد: سدها جلوی سیل را می گیرند و آب فراوانی برای تغذیه 
 این سفره ها در زاینده رود جریان نمی یابد، بنابراین سطح سفره های

آب زیرزمینی هم در اصفهان پایین رفته و در حال خش��ک  شدن 
است. مس��ئول کمیته آب اتاق اصفهان با اش��اره به این که در باال 
دست رودخانه در اثر برداشت آب حدود30 هزار هکتار به اراضی 
کشت شده اضافه شده اس��ت، افزود: بیش از70 هزار هکتار زمین 
مرغوب در پایین دست غیرقابل کشت شده است. وی حقابه را حق 

استفاده از آب و مالکیت آن که متعلق به صاحب آب است، تعریف 
کرد و بیان داشت: زاینده رود شاهرگ حیاتی و تمدن ساز در فالت 
مرکزی ایران و تأمین آب شرب مصرفی و همچنین تغذیه چاه ها 
و منابع آب زیرزمینی است و تأمین مصارف کشاورزی، صنعتی و 
نقش تعیین کننده زاینده رود در توسعه تفرجی و گردشگری استان 
اصفهان دارد. بصیری اصفهان را یکی از مقصدها و انگیزه های اصلی 
توریس��ت های خارجی در سفر به ایران دانس��ت و گفت: خشکی 
زاینده رود نه فقط بر گردشگری اصفهان که بر صنعت گردشگری 
کشور اثر مخرب و مهلک دارد. وی همچنین به راهکارهای برون 
رفت از بحران زاینده رود اشاره کرد و بیان داشت: در گام نخست، 
قوانین موجود همچون قانون حقابه ها را باید به  درستی اجرا کرد، 
چرا که هیچ قانونی تاکنون قانون حقابه را لغو نکرده، همچنین الزم 
است چاه های حریمی و پمپاژها به ش��دت کنترل شده و با نصب 
 کنتور و اعمال نظارت شدید، برداشت های آنها به نصف تقلیل یابد.

مس��ئول کمیته آب اتاق اصفهان ب��ا تأکید بر این ک��ه اگر تونل 
س��وم افتتاح ش��ود، گرچه آب زیادی به اصفهان اضافه نمی کند، 
اما می تواند تا حدی مفید باش��د، یادآور شد: تونل سوم بدون سد 
در س��ال100 میلیون مترمکع��ب آب می افزاید و اگ��ر برای آن 
 سد احداث ش��ود این میزان به150 میلیون مترمکعب می رسد.

وی با اش��اره ب��ه ای��ن که اح��داث تون��ل بهش��ت آب��اد همراه 
با مدیری��ت صالح و جام��ع حوضه زاین��ده رود می توان��د بحران 
به وجود آم��ده را تا حد زی��ادی کاهش دهد، بیان داش��ت: نباید 
هیچ گونه توس��عه ای در حوضه زاینده رود در کشاورزی و صنعت 
 صورت بگی��رد و انتقال آب ب��ه بیرون از حوض��ه رودخانه به کلی

 متوقف شود.
مدی��رکل س��تاد بح��ران اس��تان اصفه��ان گف��ت: ب��ه دلی��ل 
نبود مدیریت واحد ب��ر رودخانه زاین��ده رود، برداش��ت ها از این 
رودخانه به حداکثر خود رس��یده، همچنین با تبدیل بارش های 
 برف ب��ه ب��اران، بحران ک��م آبی ش��دت گرفت��ه که بای��د آن را 

مدیریت کنیم
منص��ور شیش��ه فروش ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه اس��تقرار صنایع 
بزرگ در مج��اورت اصفه��ان به دلی��ل فراوان��ی آب در اصفهان 
بوده اس��ت، بیان داش��ت: مدیریت صحیح مص��رف در صنعت، 
کش��اورزی و ش��رب و ایجاد صنایع پاک و با مصرف مناس��ب از 
 اس��تراتژی های که ب��رای صرفه جوی��ی آب در اصفهان اس��ت.

وی با اش��اره به تدوین طرح جامع آمایش س��رزمین در اس��تان 
اصفهان، گفت: این طرح نشان داده یکی از تهدیدهای پیش روی 
استان، 17 کانون گرد و غبار اس��ت که از اکنون نیز باید گاوخونی 

را به آن اضافه کنیم.

مديرکل ستاد بحران استان اصفهان:

گاوخونی به کانون های گرد و غبار اصفهان اضافه می شود
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مريم 
ياوری



 »مرغ دریایی«
 بر صحنه 

 دیدار 
در وقت طنز

ق��ادر طباطبای��ی از اج��رای نمای��ش فانت��زی» م��رغ دریای��ی« در تاالر 
اس��تاد فرش��چیان خبر داد. وی اظهار داش��ت: نمایش��نامه »مرغ دریایی« 
نوش��ته ژان میش��ل ریب نمایش��نامه نویس فرانس��وی اس��ت که در کتاب 
»تئات��ر بی حیوان« به چاپ رس��یده اس��ت و متن این نمایش��نامه توس��ط 
آرم��ان عزیزی بازنویس��ی ش��ده و ضمن حفظ مت��ن اصلی به دلی��ل کوتاه 
 بودن این نمایش��نامه ب��رای اجرا، بخ��ش هایی به آن اضافه ش��ده اس��ت.

این کارگردان تئاترافزود: داس��تان این تئاتر که موضوع خاص و جذابی دارد، 
درصدد ترویج امیدواری در جامعه است؛ چیزی که جامعه کنونی ما بسیار به 
آن نیازمند اس��ت. این کارگردان تئاتر گفت: اجرای تئاتر در اصفهان به اندازه 

زمانی که از گروه برای تمرین می گیرد، بازگشت هزینه ندارد.
 تئاتر »مرغ دریای��ی« تا30 مهرماه از س��اعت 19:30 به روی صحنه اس��ت.

معاونت فرهنگی - هنری سازمان حوزه هنری به همراه مدیران هنری این 
مجموعه در پیرو برنامه  بازدید از هنرمندان پیشکسوت اصفهان، میهمان 
شاعر طنزپرداز اصفهانی محمد منانی شدند. در آغاز این دیدار سید عظیم 
فاطمی معاونت فرهنگی حوزه هنری اس��تان اصفهان از نقش و جایگاه 
طنز و به ویژه اشعار طنز در اصفهان س��خن گفت. این استاد طنزپرداز، 
خود را چنین معرفی نمود: »ای که پرس��ی نام من، منان منم شاعرآزاده 
لنبان منم، زن گرفتم، زن سرکارم گذاشت، کارمند شرکت زنجان منم.« 
استاد محمد منانی صاحب دو دیوان شعر اس��ت که وی، در توضیح این 
دو دیوان افزود: این مجموعه ه��ا دربردارنده رباعیات، قصاید و فکاهیات 
است که در پایان این دیوان ها تعدادی مثنوی با مضامین مذهبی سروده 

شده اند.

یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی

هفت

کنسرت مهدی مدرس  در شاهین طالیی 
طی روزهای دوم و سوم آبان ماه و در چهار سانس، کنسرت مهدی مدرس در شاهین شهر اصفهان 
برگزار می شود. مدرس در سینما »شاهین طالیی« این ش��هر به دیدار دوستداران خود می رود. 

عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به مراکز فرهنگی - هنری  شاهین شهر مراجعه نمایند.
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 رضا صادقي میهمان 
شهرگنبدهاي فیروزه اي 

مجتمع فرهنگي- هنري استاد محمد 
فرش��چیان درروزه��اي3 و4 آبان ماه 
میزبان اج��رايVIP کنس��رت رضا 
صادق��ي خواه��د ب��ود. مدیرمجتمع 
فرش��چیان با اعالم این خبرادامه داد: 
این برنامه که پس از گذشت4 سال از 
آخری��ن حضور رضا صادق��ي هنرمند 
خوش نام و خوش آوازه عالم موسیقي 
در اصفهان برگزار خواهد شد، بي شك 
یکي از برنامه هاي بي نظیر این هنرمن��د لقب خواهد گرفت. حمید 
کشاورزراد با اشاره به این که این کنسرت نخستین اجراي موسوم به 
VIP کنس��رت در اصفهان خواهد ب��ود، افزود:  به دلیل فش��ردگي 
چندین برنامه در این روزها، هنرمند و خوانن��ده این برنامه تصمیم 
گرفت به عالقه مندان اش هدیه اي بدهد تحت عنوان VIP کنسرت 
 تا بدین ترتیب از کس��اني که او را در این س��ري از برنامه ها انتخاب 
کرده اند تقدیر و تشکر کرده باش��د. وي در تشریح زمان و مکان این 
برنامه بیان داش��ت : VIP کنس��رت رضا صادقي طي دو روز و در دو 
س��انس در مجتمع فرهنگي- هنري اس��تاد محمود فرشچیان اجرا 
خواهد ش��د. گفتني اس��ت درVIP کنس��رت آبان ماه رضا صادقي 
قطعات مشهور و مطرح این هنرمند با شیوه اي جدید اجرا خواهد شد 
که برخي از این ترانه ها مشکي، واسه دنیا ، دلم برات مي سوزه، خدا 

را چه دیدي و ... خواهد بود. 

خواب های سرگردان در مهرگان 
نمایشگاه گروهي نقاش��ي آتنا شمس و 
ش��ادي پهلواني نژاد در گالري مهرگان 

شروع به کار کرد.
مدیر گالري مهرگان با اش��اره به این که  

سبك شادي پهلواني نژاد سورئال است 
گفت: پهلواني نژاد بر اساس خواب هایي 
ک��ه مي بین��د طرح هایش را ب��ه تصویر 
 کشیده است. مرجان مش��تاقیان افزود: 
سبك آتنا شمس فرمالیست است که  بر 
اساس اصالت صندلي لهستاني طرح هایش را به تصویر کشیده است. وي 
با اشاره به این که این نمایشگاه اولین نمایشگاه این دو هنرمند است اظهار 
داشت:  خانم پهلواني نژاد و شمس هر دو دانش آموخته نقاشي هستند. 
مشتاقیان خاطر نشان کرد: این نمایش��گاه که از26 مهر ماه آغاز شده تا 
تاریخ 1آبان از ساعت16:30الي20در گالري مهرگان واقع در خیابان باغ 

دریاچه، کوچه مهرگان، پالك 8 دایر است.

نمایشگاه عکس بسیج در فرشچیان 
به گزارش روابط عمومی دومین جشنواره 
سراسری عکس بس��یج، مهدی سرتاج 
دبی��ر ای��ن جش��نواره گفت:همزمان با 
برگزاری جشنواره عکس بسیج و به همت 
سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان، 
نمایش��گاهی از آثار ارزشمند هنرمندان 
عکاس پیشکسوت بس��یجی در مجتمع 
فرهنگی- هنری استاد فرشچیان از تاریخ 
 27 مهرماه از س��اعت 9ال��ی 18 برگزار 

می گردد. 
وی درادامه گفت: در این نمایشگاه شاهد آثار ی از هنرمندان پیشکسوت 
بسیجی آقایان مرتضی اکبری، علیرضا جلیلی فر و مهدی جانمی خواهیم 

بود.

 »منو حس کن« در بازار موسیقی 
 آلب��وم موس��یقی »منو حس ک��ن« با ص��دای امی��ر احس��ان فدایی

فرزند خوانده ایرج خواجه امیری در فضای پاپ- سنتی منتشرشد.
این آلبوم ش��امل12 قطعه اس��ت که موس��یقی ای��ن آلب��وم را فیروز 
 برنجان )رادمنش(، احس��ان خواجه امیری، پدرام کش��تکار، حس��ین 
ساالری مقدم، شاهین خس��رو آبادی آهنگسازی کرده اند. اهورا ایمان، 
افشین یداللهی، حس��ین متولیان، محمد بکرانی و فیروز برنجان نیز از 
جمله هنرمندانی هس��تند که برای این اثر، شعر س��روده اند. دراین اثر 
هنرمندانی چون میثم مروس��تی، فیروز ویس��انلو، پی��ام طونی و امید 
حجت، به عنوان نوازن��ده حضور دارند. آلبوم »منو حس کن« توس��ط 

ش��رکت موس��یقی موج آرام و پخش 
سیما شهر در سراسر کشور توزیع شده 
است. گفتنی است، امیر احسان فدایی 
تاکنون در آلبوم های »به یاد فردین« و 
»پرنده« در کنار ایرج به عنوان خواننده 
حضور داشته است و در اکثر آلبوم های 
بعد از انق��الب ایرج، اکب��ر گلپایگانی، 
فرهنگ ش��ریف، همایون خرم، پرویز 
یاحقی، اسداهلل ملك، فضل اهلل توکل، 
علیرضا افتخاری و جهانش��ا برومند به 

عنوان تهیه کننده حضور داشته است.

هنر در روستا 
گروه فرهن�گ - آی��ا هنر در روس��تا را می ت��وان یك 
جشنواره دانست؟ جشنواره هنر در روستا چیست؟ یك 
حرکت است یا گردهمایی؟ یك جشنواره و یا یك کارناوال 
تفریحی با پتانسیل هنری؟ ولی واقعیت این است که هنر 
در روستا اصال یك جشنواره نیست. جشنواره برنده دارد، 
بازنده دارد، داوری و حمایت کنندگان مالی و جایزه های 
مش��خص دارد، عنوان دارد، آغاز و پایان دارد و خیلی از 
شرایطی که می توان برای یك جشنواره مثال زد که هنر 

در روستا از آن مستثناست.
در این جشنواره هیچ کس قهرمان نیست و همه در کنار 
هم قرار می گیرند؛ امری که موجب می شود، هیچ یك از 
این مراکز هنری و همچنین هنرمندان نام آشنای کشور 
موافقت خود را با اجرای چنین جشنواره ای اعالم نکنند. 
برای این دسته از اهالی هنر موضوع چنین رویدادی اساسا 
مبهم اس��ت که تعدادی هنرمند در روستاها به چه چیز 
می اندیش��ند و چه چیز را می خواهند به دس��ت بیاورند. 
این که هنر روستا به دنبال چه می گردد و چه چیز باعث 
شده که تجربه های هنری خویش را خارج از نگارخانه ها، 
موزه ها و فضای آکادمیك دانشگاه جستجو کنند، هر چند 
که خود این هنرمندان پرورش یافته دانشگاه ها و مراکز 

آموزشی و دانشگاهی باشند.
آیا این رویداد در اندیش��ه کش��ف اس��تعدادهای نهفته 
در روستاس��ت؟ آی��ا در تعامل بین فرهنگ ه��ای نهفته 
 بین روس��تاهای مختلف کش��ور گام بر می دارد؟ آیا در 
فکر ثب��ت س��نت ها و باوره��ای فرهنگی و هن��ری در 
روس��تاهای فراموش شده اس��ت؟ آیا به دنبال مشارکت 
و همس��و کردن جامعه فرهیخته هن��ری و مردم عادی 
روستاس��ت؟ آیا این گ��روه می خواهد س��طح عمومی و 
نگاه بصری مردم را با توجه به حجم تبلیغات رس��انه ای، 

باال ببرد؟
به راستی جشنواره هنر در روس��تا در طی این چند سال 
به دنبال چه چیز می گردد؟ چه چیز را جستجو می کند و 
دغدغه های یك سری هنرمند گمنام که فارغ از نام های 

بلند و بزرگ در حرکتند چه چیز را بیان می کند؟
جشنواره هنر در روس��تا خارج از نگارخانه ها و فضاهای 
رسمی و آکادمیك هنر ش��کل گرفته و تا به امروز نیز در 

همین مسیر در حرکت است.
 به نظر می آید چیزی که تا کنون به آن پرداخته نش��ده 
است وجوه و ابعاد کمتر ش��ناخته شده این رویکرد است 
که باید با توجهی ویژه سر نخی برای هویت و معرفی آن 

پیدا کرد.

 بس��یاری از اصفهان��ی ه��ا ترجی��ح 
می دهند ب��رای تزئین خانه های خود 
به جای سر زدن به میدان نقش جهان، 
به مغازه های مدرن شهر بروند و سراغی از آثار جدیدتر بگیرند.  
بس��یاری از این افراد به هنرهای س��نتی عالقه دارند، اما نبود 

خالقیت در این هنرها آنها را دلزده کرده است.
شاید تعصب اساتید این عرصه به حفظ سنت و نقوش قدیمی 
 در این آثار و مقاومت آنها در برابر خالقیت های تازه نفس های

 این عرصه بیش از آن که به نفع حفظ ای��ن هنرها در زندگی 
روزمره مردم باشد، به ضرر آن تمام شود.

برای بررس��ی این موضوع به س��راغ بهروز س��هیلی اصفهانی 
هنرمند جوان و نوگرای این عرصه که به شکستن خطوط قرمز 

ناپیدای رایج در هنرهای سنتی اعتقاد دارد رفته ایم.  
در این زمینه بهروز سهیلی اصفهانی قلمزن نوگرا گفت: مشکل 
 همه بخش های صنایع دس��تی ما این اس��ت که دچار تکرار 

طرح های قدیمی شده است.
وی که آثار قلمزنی اش با نوآوری و تبدیل اثر به یك مجسمه 
مفهومی همراه است، اظهار داشت: طرح هایی که رایج است، 
نهایتا مرب��وط به دوران صفویه اس��ت و خالقیت هایی هم که 
صورت گرفت��ه، هیچ وقت به پای طرح های قدیمی نرس��یده 

است.

وی افزود: این تکرار طرح ها باعث میرایی این هنرها شده و من 
سعی کردم به این شرایط تلنگر بزنم و در این هنرها نوگرایی 
کنم، به طوری که با استفاده از تکنیك های قدیمی مربوط به 

هنر قلمزنی، یك اثر مفهومی ارایه دهم.
سهیلی بیان داش��ت: دوران خرید آثار هنری سنتی به عنوان 
ظرف و وسیله کاربردی تمام ش��ده، به طوری که در گذشته 
صنایع دس��تی به عنوان ی��ك کاالی مصرفی مط��رح بود، اما 

امروزه به نوعی هنر دکوراتیو تبدیل شده است.
وی ادام��ه داد: از طرف دیگر هنر معاصر ب��ه جنبه هنری آثار 
هنری بیش از جنبه کاربردی آنها اهمی��ت می دهد. من هم 
سعی کردم به ظروفی که در گذش��ته جنبه کاربردی داشته، 
ویژگی دکوراتیو ببخشم و برای مثال درِ قندان را به خود قندان 
دوختم و در نتیجه جنبه کاربردی این آثار قلمزنی را حذف و 

در مقابل جنبه دکوراتیو آنها را تقویت کردم.
این هنرمند جوان با بیان این که هدفش از این کار ایجاد یك 
مفهوم جدید است، اظهار داشت:  برای مثال معموال قیر و گچ را 
از اثر نهایی قلمزنی پاك می کنند، اما من سعی کردم آنها را به 

عنوان بخشی از بیان تجسمی اثرم باقی بگذارم.
وی درباره رواج نگاه نو به هنرهای س��نتی در اصفهان عنوان 
داشت: میدان نقش جهان اصفهان، محل عرضه هنرهای سنتی 
اصفهان و محل کار استادکاران این رشته هاست، اما می بینیم 

که به غیر از یکی دو مغازه این میدان، اجناس س��ایر مغازه ها 
تکرار آثار گذشتگان است و در آنها نوگرایی وجود ندارد.

سهیلی اذعان داشت: با این وجود نوگرایی در هنرهای سنتی 
را در آثار دانشجویان صنایع دستی و هنرهای اسالمی می توان 
دید، اما این دید نو هنوز به آثار رایج در بازار وارد نشده و زمان 
می برد تا این آثار جای خود را در بازار صنایع دستی و در میان 

مردم باز کند.
وی گفت: برخی اساتید در مقابل نوگرایی در هنرهای سنتی و 
شوخی با طرح های قدیمی این آثار می ایستند و به شدت در 
برابر آن موضع می گیرند، در حالی ک��ه نباید برای طرح های 
سنتی تابوی مقدس��ی قائل شد که براس��اس آن نشود با این 
طرح ها شوخی کرد و برمبنای آنها نقوش خالقانه ای ارایه داد.

این هنرمند قلمزن با بیان این که باید از خط قرمزهای ناپیدا 
گریخت، افزود: از طرف دیگر برخی اس��اتید ب��ا وجود آن که 
استادکارهای سنتی با س��ن و قدمت کار باالیی هستند، آثار 
نوگرای من و موج نوگرایی هنرهای سنتی در بین دانشجویان 
صنایع دس��تی را دوس��ت دارند و ما را برای ادامه کار تشویق 

می کنند.
وی اظهار داش��ت: منبع الهام اصلی من برای خلق اثر، ادبیات 
است. من با ادبیات رابطه نزدیکی دارم و شعر سهراب و شاعران 
عارف ایرانی را خوب می فهمم، به همی��ن دلیل جرقه اصلی 

بسیاری از آثار من از اشعار فارسی آمده است.
س��هیلی ادامه داد: از طرف دیگر در هنر معاصر مرز هنرهای 
مختل��ف از بین می رود و من هم س��عی کردم م��رز ادبیات و 
قلمزنی را در آثارم محو کنم. حتی ممکن اس��ت اس��می که 
برای اثرم انتخاب کرده ام و اش��اره به شعری دارد، با ظاهر آن 

اثر نخواند.
وی بیان داشت: به طور کلی اس��تفاده از ادبیات به عنوان مایه 
الهام در هنرهای س��نتی رایج بوده، به ط��وری که برای مثال 
داس��تان های موجود در اشعار فارس��ی تصویرگری می شده 
است. من هم در آثارم به حجم بخشی اشعار فارسی پرداختم.

این قلمزن در پایان ابراز داش��ت: من س��عی کردم برداش��ت 
ذهنی خ��ودم از اش��عار را در آث��ار قلمزنی خود اج��را کنم. 
در نگارگ��ری ه��ای قدیمی ایران��ی همچنین رای��ج بوده که 
الی��ه اول اث��ر تصویرگ��ری، صرف��ا داس��تان ه��ای ادبی را 
تصویر م��ی کرده، ام��ا الی��ه دوم آن، عناصر، رن��گ، فیگور و 
 نوع ن��گاه ویژه ای داش��ته که بیان ش��خصی هنرمن��د در آن

 نهفته بوده است.

بررسی صنایع دستی در اصفهان 

از اشعار حافظ تا تکرار آثار گذشتگان درهنرهای سنتی 
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 »به خاطر پونه« داستان زوجی را روایت 
می کند که اختالفات فرهنگی، زندگِی 

مشترکشان را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد. 
مجید )فرهاد اصالنی( مردی از خانواده س��نتی و فردی به شدت 

متعصب و ش��کاك اس��ت. در مقابل، پون��ه )هانیه توس��لی( زنی 
اس��ت مدرن که از گفت��ن دروغ های ری��ز، بیمی ن��دارد و زیر بار 
 ابتدای��ی ترین مس��ئولیت های زندگی مش��ترك نی��ز نمی رود.

 دروغ های کوچ��ك پونه، دی��وار  بی اعتم��ادی مجی��د را روز به 
 روز بلندتر م��ی کند.  اعتیاد مجی��د نیز مزید بر علت می ش��ود تا 
شك هایش هر چه بیش��تر جنبه توهمی به خود گیرد. کار تا آنجا 
پیش م��ی رود که مجید به ج��ای ایفای نقش ش��وهری در نقش 
همزمان بازپرس و قاضی برای همس��رش ظاهر می شود و زندگی 
زناشویی این زوج به اتاق بازجویی و دادگاه بدل می گردد.  »به خاطر 
پونه« داستان خاطرخواهی مردی است به نام مجید به همسرش 
پونه. مجید مردی است از خانواده متوسط، شهرستانی و سنتی که 
به بیماری اعتیاد، شك و بدبینی دچار است و همسر خود را با رفتار 
های نامناسب خود آزار می دهد. پونه همسر مجید دختری است از 
خانواده ای مدرن که به هیچ وجه شباهتی با خانواده مجید ندارند. 
پونه با وجود تفاوت هایی که با مجی��د دارد به حرمت عالقه ای که 
بین آنهاست، سعی در کمرنگ دیدن این تفاوت ها و پررنگ نشان 
دادن عش��ق و عالقه همس��رش دارد، ولی با اعتیاد مجید و شدت 
گرفتن بیماری بدبینی او، دیگر قادر به ادامه زندگی با او نیس��ت. 
 پونه در این نقطه با حرف زدن مجید مش��کل دارد، با ش��لختگی و 
بدبینی ها و س��وءظن او، با اعتیاد و در نهایت خانواده او. پونه هرگز 

قادر به س��ازگاری با خانواده همس��ر خود نیس��ت. آنها خیلی بد 
نیستند، تنها مش��کل آنجاس��ت که با پونه تفاوت دارند، سنتی و 
عاطفی اند و به جز زن ب��ودن، هیچ وجه ش��باهت دیگری با پونه 
ندارند. هاتف علیمردانی در اولین ساخته اجتماعی خود، هر چند 
به سراغ موضوعی کلیشه ای رفته، اما باز توانسته پرداخت مناسبی 
را ارایه دهد. فیلم در ابتدا روندی کند و خسته کننده دارد، اما آرام 
آرام مخاط��ب را جذب ک��رده و در اوج به پایان می رس��د.  روایت 
غیرخطی فیلم، هدفمن��د و منطبق بر حالت ه��ای روحی مجید 
است که برخاسته از توهم ناشی از اعتیاد و شکی بیمارگونه است. 
ریزبینی های فیلمنامه - مانند سکانسی که مجید آتل گردن حمید 
 را نم��ی بیند و کوچك ترین پرسش��ی نیز برای جویا ش��دن علت 
نمی کند-  باعث ش��ده احساس و ش��خصیت کاراکترها به شکل 
مناسبی به مخاطب منتقل شود.  با توجه به این که جامعه ما هنوز 
در حالت گذار از سنت به مدرنیته است، این نیاز احساس می شود 
 تا فیلم هایی از این دست  س��اخته شود تا ش��کل روابط و نگرش 
انس��ان های این جامعه به یکدیگر را به چالش بکش��ند و ما را در 
معرض سؤال هایی منطقی قرار دهند. آیا رفتار ما با دیگران مطابق با 
همان انتظاری است که از برخورد آنها با خود داریم؟ آیا از سنت فقط 
تعصب و قضاوت بیجا و از مدرنیته فقط بی مسئولیتی و خودخواهی 

را فرا گرفته ایم؟

روایت داستان یک زوج

معرفی»به خاطر پونه« به بهانه اکران در ساحل 

 با توجه به این که 
جامعه ما هنوز در 

حالت گذار از سنت 
به مدرنیته است، این 

 نیاز احساس 
 می شود تا 
 فیلم هایی

  از این دست
 ساخته شود

جمال 
نوروزباقری

گروه 
فرهنگ 



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

کشتی اصفهان حق رأی ندارد
به دلیل عدم برگزاری مجمع انتخاباتی هیأت کشتی استان اصفهان در 
موعد مقرر، کشتی اصفهان نمی تواند در مجمع انتخاباتی فدراسیون 

کشتی حق رأی داشته باشد.
براس��اس برنامه ریزی ص��ورت گرفته قرار اس��ت مجم��ع انتخاباتی 
فدراس��یون کش��تی برای انتخاب رییس ای��ن فدراس��یون روز اول 
آبان ماه برگزار ش��ود. در این مجم��ع عالوه بر نماینده ورزش��کاران، 
مربی��ان و داوران، رؤس��ای هیأت های کش��تی اس��تان های کش��ور 
 نی��ز می توانن��د در تعیی��ن وضعی��ت ریی��س آینده کش��تی نقش

 داشته باشند.
با این حال کش��تی اصفهان به دلیل این که رییس قانونی نداش��ته و 
سرپرس��ت مس��ئولیت اداره آن را بر عهده دارد، در مجمع انتخاباتی 
فدراسیون کش��تی حق رأی ندارد و علیرضا میرواحدی نمی تواند به 
عنوان سرپرست هیأت کشتی اس��تان اصفهان در این مجمع حضور 
پیدا کند. به گزارش ف��ارس، در حال حاضر میرواحدی سرپرس��تی 
هیأت کش��تی اس��تان اصفهان را بر عهده دارد و تاکنون نیز چندین 
بار تاریخ هایی برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیأت کش��تی استان 
اعالم ش��ده که هیچ بار نهایی نش��ده اس��ت. آخرین ب��ار نیز مجمع 
انتخاباتی هیأت کش��تی اس��تان اصفهان به دلیل اعتراض کاندیداها 
به مدرک تحصیلی میرواحدی لغو ش��د و هن��وز تاریخ جدیدی برای 
برگزاری آن اعالم نشده است. در حال حاضر هیأت کشتی استان های 
اصفهان،  ایالم،  خوزستان،  س��منان،  کرمان،  کردس��تان،  کهگیلویه 
 و بویراحم��د و گلس��تان ب��ا سرپرس��ت اداره می ش��وند و در مجمع 

حق رأی ندارند.

 سوارکاران ایرانی 
از اروپا اسب قرض می گیرند!

مشکالت قرنطینه اسب های شخصی س��وارکاران کشورمان، شانس 
آنها را ب��رای حض��ور در بازی های آس��یایی2014 اینچئ��ون تا حد 
 زیادی کاهش داده و به نظر می رسد ورزشکاران کشورمان باید برای 
شرکت در این بازی ها با هزینه شخصی اسب های اروپایی ها را قرض 

بگیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از یک سال تا شروع بازی های 
آس��یایی 2014 اینچئون کره جنوبی، هنوز تکلیف حضور سوارکاران 
ایرانی در این آوردگاه بزرگ ورزش قاره کهن مشخص نیست، با این 
حال مسئوالن فدراسیون سوارکاری تالش های خود را از مدت ها قبل 
آغاز کرده اند تا بعد از اعزام اس��ب های شخصی سوارکاران کشورمان 
به کش��ور آذربایجان، بتوانند مجوز حضور آنها را در اینچئون بگیرند؛ 

تالش هایی که هنوز به نتیجه نرسیده است.

بهبود دوباره رکورد سرعت ایران
سنگ نورد کش��ورمان در رقابت های جام جهانی چین به مدال نقره 

دست یافت و رکورد سرعت ایران را بار دیگر بهبود بخشید.
به گزارش خبرن��گار مهر، در جری��ان یکی دیگ��ر از رقابت های جام 
جهانی س��نگ نوردی که این بار در ش��هر ووجی یانگ کش��ور چین 
برگزار شد، رضا علیپور سنگ نورد جوان و خوب کشورمان، موفق شد 
مدالی دیگر را در رش��ته  سرعت کس��ب کند. این ورزشکار در فینال 
این مسابقات بار دیگر با رقیب روسی و پرآوازه خود کوکورین رقابت 
کرد و به مدال نقره دس��ت یاف��ت. علیپور چند روز پیش موفق ش��د 
در جام جهان��ی هایانگ چین، با مغلوب ک��ردن همین حریف روس، 
 نخستین مدال جهانی تاریخ سنگ نوردی ایران را که به رنگ طال بود

 کسب کند.
وی در مس��ابقات ووجی یان��گ ب��ا رک��ورد۶ ثانیه و1۹ ص��دم ثانیه 
بار دیگر رک��ورد کش��ورمان را در رش��ته س��رعت بهبود بخش��ید. 
 علیپور با اتم��ام این رقاب��ت ها در رده س��یزدهم رنکین��گ جهانی

 قرار گرفت.

14 مدال رنگارنگ حاصل تالش 
کاراته کاهای شیتوریو در ترکیه

تیم منتخب ش��یتوریو هانکوریو  کاراته ای��ران در رقابت های جهانی 
ترکیه موفق به کسب14 مدال رنگارنگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ه��ا به مدت دو روز با حضور بیش 
از250 کاراته کا از کشورهای مختلف جهان به میزبانی ترکیه برگزار 
شد که نمایندگان ایران موفق به کس��ب  سه مدال طال، یک نقره و ۹ 

برنز شدند. 
 برای تیم اعزامی فدراس��یون کاراته، محمد جواد دهقانی ش��هرابی، 
افشین خانی و مجتبی فرهیخته س��ه مدال طال، حسن احمدی یک 
مدال نقره و رادمهر جان نثار، امیررضا دری نجف آبادی، محمدجواد 
بهنام، امیرحسین کلهری، مهدی موگویی، مهدی درخشان، محمود 
حس��ین آبادی، عرفان شهبازیان و اهلل کرم ش��هگل مدال برنز کسب 

کردند. 
 این اولین اع��زام تیم منتخب س��بک ش��یتوریو هانکوری��و ایران به 
رقابت های جهانی بود که با همت و تالش سجاد کرمی که هدایت تیم 

را نیز برعهده داشت، انجام گرفت.

 ورزش همگانی 
به لباس خاصی نیاز ندارد

سید رضا صالحی امیری
سرپرست وزارت ورزش و جوانان 

 به دوس��تان تأکید داریم که یک برنامه ورزش��ی تعری��ف کنند. خودم 
کوهنوردی و استخر از برنامه هایم است. برنامه کل دولت، روزانه نیم تا یک 
ساعت ورزش همگانی است. در دهه۶0 در دنیا ورزش همگانی مطرح شد 
و پس از آن بحث سالمت و نشاط مورد بحث قرار گرفت. در جامعه ما برای 
کاهش آس��یب های اجتماعی نیاز به ورزش همگانی داریم. مقام معظم 
رهب��ری در صحبت��ی که با 
ورزشکاران داشتند فرمودند 
ورزش همگانی برای جوانان 
الزم و برای کهنساالن واجب 
است. ورزش همگانی به لباس 
خاص و تنظیمات خاصی نیاز 
ندارد، پرهزینه نیس��ت و هر 
فردی می توان��د آن را انجام 

دهد. 

 میزبانی رالی خاورمیانه
 یک رخداد ملی است

سرپرست فدراسیون موتورس��واری و اتومبیلرانی، میزبانی 
ایران در رالی خاورمیانه را یک رخداد ملی دانست.

حمیدرضا مهرعلی سرپرس��ت فدراس��یون موتورس��واری 
و اتومبیلرانی در گفتگو با خبرنگار ورزش��ی ف��ارس درباره 
میزبانی ایران در رالی اتومبیلرانی خاورمیانه اظهار داشت: در 
سفری که به امارات داشتم و در جلسه ای با بن سالیم نایب 
رییس فدراس��یون جهانی و رییس فدراسیون اتومبیلرانی 
امارات، درباره میزبانی ایران در رالی اتومبیلرانی خاورمیانه 
صحبت هایی رد و بدل شد و قرار شد تا میزبانی یک مرحله 
از این مس��ابقات به ایران برس��د. وی ادامه داد: در این رالی 
کش��وهای مختلفی از جمله ع��راق، کویت، ام��ارات، قطر، 
بحرین، عمان، عربستان و ... حضور دارند و یکی از معتبرترین 

مسابقات رالی در سطح جهان به شمار می رود.
مهرعلی افزود: در این رالی هر کشوری که حضور دارد باید 
در سال یک مرحله میزبانی آن را بر عهده داشته باشد و این 
میزبانی مس��تلزم همکاری های متع��دد در بخش گمرک، 
راهنمایی و رانندگی، بنادر و ... اس��ت. بنابراین به جز بحث 
حضور ورزش��کاران، تأمی��ن امکانات لجس��تیکی و فراهم 
کردن ش��رایط متعدد از جمله امکان��ات اورژانس و امدادی 
در جاده های برون ش��هری و کویری و اختصاص اسپانسر و 
حمایت کننده مالی، بحث��ی کالن و مدیریتی را می طلبد. 
سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی درباره این 
که کدام ش��هر میزبان این رالی خواهد بود، گفت: در جلسه 
با بن سالیم نایب رییس فدراس��یون جهانی، ایشان عالقه 
مند بودند تا ش��هر ش��یراز به عنوان میزبان این مس��ابقات 
انتخاب شود که ما هم به دلیل جاذبه های طبیعی، تاریخی 
و شرایطی از جمله داشتن فرودگاه و نزدیکی به بندر، با این 
پیش��نهاد موافقت کردیم. وی افزود: در حال حاضر کمیته 
هماهنگی زیر نظر دبیر فدراس��یون تش��کیل شده است و 
درصدد مهیا کردن شرایط برای بازدید هیأت اعزامی برگزار 
کننده مسابقات هستیم. مهرعلی زمان حضور هیأت برگزاری 
مسابقات را اواخر سال عنوان کرد و گفت: تا اواخر سال هیأت 
برگزاری برای بازدید محل به ایران سفر می کنند و تا اواخر 
اردیبهشت ماه س��ال آینده میزبانی مس��ابقات را خواهیم 
داشت. سرپرست فدراس��یون اتومبیلرانی خاطرنشان کرد: 
بدون شک میزبانی رالی خاورمیانه برای اولین بار در تاریخ 
این رشته در ایران یک رخداد ملی است که امیدواریم تمام 
ارگان های مربوطه در این باره همکاری های الزم را داش��ته 

باشند.     

زاویه
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تکلیفوزیرورزشوجوانانهفتهآیندهمشخصمیشود

علیرضا منادی عضو هیأت رییسه مجلس گفت: سیدرضا صالحی امیری به عنوان وزیر پیشنهادی 
ورزش و جوانان برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی ش��د. همچنین جلسه رأی اعتماد به وزیر 

پیشنهادی ورزش و جوانان و دو وزارتخانه دیگر، روز یک شنبه آینده برگزار شود.

بدون ش��ک هفته س��یزدهم لیگ برتر 
فوتبال کشور به کام قرمزپوشان پایتخت 
رقم خورد؛جایی که تیم های باالنشین 
جدول همچون س��پاهان، ف��والد خوزستان،تراکتورس��ازی، 
نفت تهران و حتی اس��تقالل به کس��ب یک امتیاز قانع شدند 
تا پرسپولیس��ی ها با شکس��ت تیم داماش ب��ه رده دوم صعود 
کنند. علی دای��ی که هنوز20 دقیق��ه از بازی نگذش��ته بود با 
اعتراض شدید به شاهین حاج بابایی قاضی میدان به نوعی روی 
تصمیمات این داور تأثیر منفی گذاشت که برنامه ۹0 امشب نیز 
باید صحیح یا عدم صحیح گل اول پرس��پولیس را نشان دهد و 
حتی برخی معتقدند دقیقه 82 محم��د مختاری روی بازیکن 
پرس��پولیس خطایی انجام نداده اس��ت و داور به اشتباه وی را 
اخراج کرده و اگر در برنامه۹0 کارشناس��ان داوری روی این دو 
صحنه مهم بازی رأی به اشتباه آشکار داور دهند، آیا دایی می 
گوید داور به سمت ما غش کرده اس��ت؟ باید منتظر بنشینیم 
و ببینیم که آیا تیم پرس��پولیس از نظر فنی به رده دوم صعود 

کرده یا نه؟
در این هفته ذوب آهن اصفهان در یک بازی نه چندان مطلوب 
مقابل تی��م صبای قم تن به تس��اوی یک بر ی��ک داد که حتی 
شاگردان مایلی کهن معتقدند که قاسم واحدی داور مسابقه به 
اشتباه برخورد مهرداد طهماسبی گلر تیم صبا را با روح اهلل عرب، 

پنالتی اعالم کرده است. به هرحال ذوب آهن در خانه، دو امتیاز 
مهم را ازدست داد و لوکا بوناچیچ سرمربی سبزجامگان اصفهانی 
تیم ذوب آهن را هواپیمای بدون بال دانست و معتقد است که 
تیمش دو بال چپ و راست برای ارسال به روی دروازه حریفان 
ندارد. امیدواریم بین فصل با وجود این که ذوب آهن می تواند 5 
بازیکن جذب کند، دو بک چپ و راست کالسیک را به خدمت 
بگیرد تا عالوه بر این که این تیم با بودن قاسم حدادی فر)با پاس 
های خود در عمق(در عمق خطرناک است در جناحین نیز برای 
حریفان خطرناک باشد. ذوب آهن اکنون در رده دوازدهم جای 

گرفته و صبا دو رده باالتر از این تیم است.
دیگر تیم اصفهانی یعنی سپاهان در ورزشگاه انقالب کرج به یک 
تساوی بدون گل مقابل سایپا رسید و تنها شانسی که آورد این 
بود که تنها پرسپولیس به پیروزی رس��ید و دیگر تیم ها نیز به 
تساوی رضایت دادند. سپاهان آنقدر ضعیف بازی کرد که انگین 
فیرات سرمربی سایپا از نتیجه مسابقه به شدت افسوس خورد، 
هرچند سپاهانی ها یک موقعیت بس��یار عالی را توسط یعقوب 
کریمی از دست دادند که شوت این بازیکن به تیرک دروازه سایپا 
برخورد و به گل ننشست. سپاهان اکنون با23 امتیاز در رده سوم 
قرار دارد و نسبت به تیم فوالد صدر جدولی تنها 3 امتیاز کم دارد 

و سایپا با یک بازی کمتر در مکان ششم ایستاده است.
یک��ی از زیباترین بازی ه��ا ب��ازی دو تیم فوالد خوزس��تان و 

تراکتورسازی بود که در ورزش��گاه یادگار امام)ره( تبریز برگزار 
 شد که این مسابقه چهار گل داشت که سهم هر کدام از تیم ها

دو گل بود. آنچه که در این دیدار مش��هود بود تورج حق وردی 
قاضی میدان دقیقه3۶ به اشتباه برای فوالد اعالم پنالتی کرد تا 
شاگردان فرکی دقیقه 37 کار را به تساوی یک بر یک برسانند. 
ضربه پنالتی را لوس��یانو پریرا تبدیل به گل کرد. زمانی که این 
بازیکن گل را به ثمر رساند، پشت دروازه تراکتور رفت و به زور 
ت��وپ را از توپ جمع کن گرف��ت و زیر پیراهنش ق��رار داد و با 
حرکتی منشوری و موزون به خوش��حالی پرداخت و زمانی که 
شادمانی اش تمام شد، حرکت زشتی انجام داد و توپ را به سمت 
هواداران تبریزی کوبید که همه افراد حاضر در ورزشگاه از این 
حرکت به شدت خشمگین ش��دند و حتی گزارشگر تلویزیون 
تبریز با فریاد گفت: کجایند مس��ئولین فوتبال کشور و آنها چه 
می کنند؟ تراکتور خیلی راحت با اش��تباه داوری دو امتیاز را از 
دست داد. این تیم تبریزی هم امتیاز سپاهان است، اما به دلیل 

تفاضل کمتر یک رده پایین تر است.
در شهر کرمان، یاوری از مس طال گرفت تا همچنان مس کرمان 
در قعر جدول دست و پا بزند و تیم فجرسپاسی نیز با پیروزی دو 

بر یک پشت سر ذوب آهن قرار گیرد.
ملوان در انزلی با درخش��ش س��ید جالل رافخایی دو بر یک از 
سد گس��ترش فوالد گذش��ت تا امیدوار به روزهای آینده برای 
صعود به نیمه اول جدول باش��د. شاگردان اسکوچیچ اکنون در 
 رده چهاردهم ایس��تاده اند که جایگاه اصلی ملوان به حس��اب 
نمی آید و ش��اگردان خطیبی با توجه به این شکست، وضعیت 

مطلوبی دارند و در رده هشتم جدول رده بندی هستند.
راه آهن مقابل استقالل خوزس��تان هفتمین باختش را تجربه 
کرد تا دو رده سقوط کند و در رده پانزدهم بایستد. ابراهیم زاده 
سرمربی اصفهانی این تیم یکی از بدترین روزهای مربیگری را 
در راه آهن تجربه می کند، شاید در هفته های آینده مسئولین 
باش��گاه راه آهن به وی اولتیماتوم جدی بدهن��د، هرچند این 
شکست ها تنها به مربی برنمی گردد، بلکه عوامل دیگری در عدم 
نتیجه گیری راه آهن مؤثر است که می توان به ترس از نباختن، 

بی تجربه بودن بازیکن ها و ... اشاره کرد.
در آخرین ب��ازی تیم اس��تقالل تهران که در ورزش��گاه تختی 
میهمان نفت تهران بود تا دقیق��ه 88 با تک گل فرهاد مجیدی 
کاپیتان خود از نف��ت پیش بود ک��ه وریا غفوری ب��ا ضربه ای 
سهمگین، آب س��ردی بر پیکره کادرفنی، بازیکنان و هواداران 
استقالل ریخت تا شاگردان قلعه نویی پس از ناکامی در رسیدن 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا طعم پیروزی را نچشند.امیر قلعه 
نویی که بازیکنانش در خدمت تیم ملی بزرگس��االن و امید بود 
برای برتری با حداق��ل گل به میدان آمد که بای��د به این مربی 
گفت که تفاضل یک گل شکننده است و همین گونه هم شد تا 
پیروزی را خیلی راحت با تساوی عوض کردند.استقالل اکنون 
در رده هفتم و شاگردان گل محمدی در رده پنجم قرار داردند.

مساوی نچسب تیم های اصفهانی

هفتهسیزدهملیگبرتربهکامقرمزپوشان
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برای قرارداد با نویدکیا مشکلی نداریمایستگاه ثابت مشاوره ورزشی در سمیرم راه اندازی شد

رییس اداره ورزش و جوانان س��میرم گف��ت: همزمان با آغاز 
هفته تربیت بدنی و ورزش، ایستگاه ثابت مشاوره ورزشی در 

سمیرم راه اندازی شد و تا پایان امسال فعالیت می کند.
سید محمدرضا فلسفی در گفتگو با خبرنگار فارس در سمیرم 
ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، به تأثیر ورزش 
در ارتقای سطح سالمت جسمی و روحی جامعه اشاره کرد و 
افزود: با توجه به ضرورت ورزش در زندگی انس��ان، نیاز است 

که فرهنگ ورزش در جامعه نهادینه شود.
وی هفته تربیت بدنی و ورزش را فرصت بس��یار خوبی برای 

نهادینه کردن فرهنگ ورزش در جامعه دانس��ت و افزود: در 
راستای توسعه جایگاه ورزش در شهرستان سمیرم، همزمان 
با هفته تربیت بدنی، ایستگاه مشاوره ورزش در این شهرستان 
راه اندازی ش��د. رییس اداره ورزش و جوانان سمیرم تصریح 
کرد: این ایس��تگاه ک��ه در اداره ورزش و جوانان شهرس��تان 
مستقر اس��ت، هر هفته روزهای پنج شنبه از ساعت15 تا 17 
در جهت راهنمایی و مش��اوره به بانوان و آقایان تا پایان سال 
خدمات مش��اوره ای ارایه می دهد. وی با اش��اره به افتخارات 
ورزشی شهرستان س��میرم در مسابقات کش��وری و جهانی 
ادامه داد: این شهرس��تان از ظرفیت های خوبی در رشته های 
مختلف ورزش��ی برخوردار اس��ت، به گونه ای که ورزشکاران 
شهرستان در سطح ملی و بین المللی موفق به کسب رتبه های 
برتر قهرمانی ش��ده اند. فلسفی با اش��اره به برخی برنامه های 
هفته های تربیت بدنی و ورزش، از برگزاری مسابقه دوچرخه 
سواری در روستای چهار راه س��میرم خبر داد و اظهار داشت: 
در این مسابقه بیش از30کودک و نوجوان حضور داشتند که 

به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

قائم مقام باشگاه سپاهان گفت: مش��کلی برای بستن قرارداد 
با محرم نویدکیا وجود ندارد و قرارداد س��پاهان او ناخودآگاه 

بسته می شود.
مس��عود تابش درمورد ش��رایط س��پاهان و این ک��ه آنها دو 
 هفته است نتوانسته اند پیروز ش��وند، عنوان کرد: به هر حال

  فوتب��ال همین اس��ت. چن��د ت��ن از بازیکنان م��ا محروم و 
مص��دوم بودن��د و چی��ز خاص��ی نیس��ت. رقب��ای م��ا 
 نی��ز در ب��االی ج��دول نتوانس��تند امتی��ازات کام��ل را 

بگیرند.

وی افزود: به هر حال تعدادی از بازیکن��ان ما نیز در تیم ملی 
حضور داش��تند و ب��ه دلیل نب��ودن در تمرین��ات تیم، کمی 

ناهماهنگ بودند. 
به هر حال در ادامه این موضوع نیز درست می شود و می توانیم 
نتایج خوبمان را بگیریم. همه بازی ها در لیگ برتر سخت شده 
و وقتی که بازی استقالل مقابل نفت تهران را می دیدم متوجه 

شدم که چقدر نفت خوب بازی می کرد.
قائم مقام باش��گاه س��پاهان درمورد موضوع ق��رارداد محرم 
نوید کیا و این که گفته می ش��ود او قراردادی با این تیم ندارد 
خاطرنشان کرد: این موضوعی است که در بیرون از مجموعه 
سپاهان زیاد درمورد آن صحبت می شود و مسأله به این شکل 
نیس��ت. آنقدر بین محرم نوید کیا و باش��گاه اطمینان وجود 
 دارد که ب��دون قرارداد ه��م مبلغی به ای��ن بازیکن پرداخت 
می ش��ود. ق��رارداد نوید کی��ا و س��پاهان ناخ��ود آگاه 
بس��ته می ش��ود و اص��ال ای��ن مس��أله موض��وع ج��دی ای 
 نیس��ت. امی��دوارم او هرچ��ه زودت��ر ب��ا س��المتی ب��ه تیم

 بازگردد.

پیروزی پرگل شاگردان مورینیو 
تیم فوتبال چلس��ی در دیدار مقابل کاردیفف پیروزی پرگلی را 
به دست آورد. چلسی در اس��تمفوردبریج میزبان کاردیف بود و 
با نتیجه چهار بر یک به پیروزی رس��ید. شاگردان مورینیو با این 

پیروزی با 17 امتیاز به رده دوم لیگ جزیره صعود کردند.

مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا - هند
در رقابت های کانوپولو قهرمانی آس��یا که ب��ه میزبانی هند در 
حال برگزاری اس��ت، در بخش مردان بزرگسال، تیم ملی ایران 
در مرحله نیمه نهایی مقابل ژاپن ق��رار گرفت و با نتیجه 7 بر 5 

شکست خورد.

2 میالنی دیدار  با  بارسلونا را  از دست دادند
دو ستاره میالن دیدار با بارسلونا در لیگ قهرمانان را از 
دست دادند. درحالی که فردا دیدار میالن و بارسلونا در 
چارچوب لیگ قهرمانان اروپاست، روسونری نمی تواند 

از کریستین آبیاتی و ماریو بالوتلی استفاده کند.
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حسین چرخابی:

 50 مرتبه قول افتتاح نقش جهان را داده اند 
 برای تکمیل این پروژه پیشنهاد دارم

 پیشکس��وت ورزش اصفه��ان گف��ت: ب��رای تکمیل ورزش��گاه 
نقش جهان پیشنهادات بسیار خوب و عملی دارم.

حس��ین چرخابی در اصفهان اظهار داش��ت: در زمان های قدیم 
فردی به ن��ام حیدر تاکی ریی��س تربیت بدنی اصفه��ان بود که 

۶0 تا70 درصد از ساختمان های ورزش��ی که در حال حاضر در 
اصفهان وجود دارد از زمان مدیریت وی بوده اس��ت، پس از وی 
افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک بر مسند ورزش اصفهان حضور 
داشت که وی نیز خدمات بسیاری را برای ورزش استان انجام داد. 
وی تصریح کرد: پس از این دو نفر، آقای علیرضا رحیمی مدیرکل 
تربیت بدنی استان اصفهان انتخاب ش��د که به قول بسیاری، از 
استخوان خردکرده های ورزش و از افرادی بود که تنها به دنبال 

سازندگی در ورزش اصفهان هستند.
پیشکس��وت ورزش اصفهان ادامه داد: این چند نفر برای ورزش 
اصفهان خدمات بس��یاری انجام دادند، اما پ��س از این افراد هر 
فردی بر مسند ورزش اصفهان نشس��ت یا به دلیل این که زمان 
خدمتش کم بود یا به دلی��ل این که بودجه مناس��ب در اختیار 

نداشت،  برنامه ریزی خوبی را برای ورزش اصفهان نداشتند.
وی در ادام��ه به ورزش��گاه نقش جهان اش��اره و تأکی��د کرد: از 
خبرنگاران و کس��انی که به ورزش اصفهان عالق��ه دارند تقاضا 

دارم بیایند و قول هایی که درمورد تاری��خ افتتاح این پروژه داده 
شده است را بشمارند و اگر این کار صورت گیرد، می بینند که این 

ورزشگاه باید50 مرتبه تاکنون افتتاح می شد.
چرخابی افزود: در کمال تأس��ف مسئولین اس��تان و مسئولین 
ورزش اس��تان چندین تاریخ را تاکنون برای افتت��اح این پروژه 
اعالم کرده اند که هیچ یک از آنها تاکنون عملی نشده است و این 

کار هنوز که هنوز است ادامه دارد.
وی با بیان این که برای این که این پروژه افتتاح شود یک پیشنهاد 
دارم، افزود: برای افتتاح نقش جهان می گویند بودجه نیست، در 
حالی که در اصفهان سه ورزشگاه انقالب دروازه شیراز با مساحتی 
بالغ بر20 هزار متر مربع، ورزشگاه تختی  با حداقل 20 هزار متر 
زمین و ورزشگاه شهید نصر اصفهانی که آن هم نزدیک به20 هزار 
مترمربع زمین دارد، وجود داشته و اینها ورزشگاه هایی هستند که 

هیچ گونه سودآوری برای ورزش اصفهان ندارند.
سرمربی سابق س��پاهان ادامه داد: ورزش��گاه انقالب که تعطیل 

شده، ورزشگاه تختی را هم که عده کمی از آن استفاده می کنند و 
زمین چمن ورزشگاه شهید نصر هم تبدیل به خاک شده که حتی 

صدای همسایه ها را هم درآورده است.
وی تأکید کرد: درصورتی که مس��ئوالن استان این سه زمین که 
قابل اس��تفاده هم نیس��ت را در معرض فروش بگذارند، حساب 
کرده ام با پولش می توانیم سه ورزشگاه مانند نقش جهان بسازیم. 
چرخابی تصریح کرد: با توجه به این که این ورزشگاه ها در مرکز 
شهر قرار دارند، سوددهی مناس��بی ندارند و قول می دهم که با 
پول فروش زمین های این سه ورزش��گاه، بتوان پول ساخت سه 

ورزشگاه مانند نقش جهان را تأمین کرد.
پیشکس��وت ورزش اصفهان ادامه داد: می گویند بودجه نداریم 
درحالی که باید بگویم با این راهکار و واگذاری زمین های این سه 

ورزشگاه، بودجه ساخت نقش جهان فراهم می شود.
وی گفت: افراد زیادی هس��تند ک��ه می توانند ای��ن زمین ها را 
خریداری کنند و پول بسیار زیادی را عاید ورزش اصفهان کنند.

گروه 
ورزشی



 آغاز برنامه هاي هفته تربيت بدني
 در دانشگاه شهركرد

       برنامه  هاي گراميداش��ت هفته تربيت بدني در دانشگاه شهركرد  
آغاز ش��د. به گزارش روابط عمومي دانش��گاه ش��هركرد، به منظور 
گراميداش��ت هفته تربيت بدني، مسابقات ورزش��ي در رشته هاي 
مختلف ويژه دختران و پسران در دانشگاه شهركرد برگزار مي گردد. 
اين مسابقات كه به همت اداره كل تربيت بدني دانشگاه شهركرد اجرا  
مي شود  شركت كنندگان در رش��ته هاي دارت، فريزبي و فوتسال 

ويژه ي دانشجويان پسر به رقابت مي پردازند.
گفتني اس��ت برگزاري پياده روي عمومي در دانشگاه شهركرد فردا 
دوشنبه، از جمله  برنامه هاي اداره كل تربيت بدني دانشگاه شهركرد 

براي گراميداشت اين هفته است.

  كتابخانه شهيد منتظری بروجن 
بازسازی شد

رييس اداره كتابخانه های عمومی شهرستان بروجن از بازسازی كامل 
و اساسی كتابخانه شهيد منتظری اين شهرستان خبر داد.

بهجت ربيعی در گفتگو با خبرنگار تسنيم در شهركرد اظهارداشت: با 
تجهيز كتابخانه ها، استفاده جوانان از كتابخانه بيشتر شده و از لحاظ 

غنای فرهنگی نيز پربارتر خواهيم شد.
وی افزود: در راستای ترويج فرهنگ كتاب خوانی و همچنين ايجاد 
زمينه های معنوی در ميان جوانان، تجهي��ز كتابخانه ها با اهداكتب 

مختلف و غبارروبی و ايجاد جذابيت هرچه بيشترانجام می شود.
ربيعی ابراز اميدواری كرد كه با توس��عه و تجهي��ز كتابخانه عمومی 
شهيد منتظری شهرستان بروجن می توان ش��اهد آن باشيم تا اين 

مركز بتواند بيش از پيش به شهروندان خدمات ارايه دهد.
رييس اداره كتابخانه های عمومی شهرستان بروجن با بيان اهميت 
توس��عه كتابخانه های عمومی و نقش آن ها در ارتقا فرهنگ جامعه، 
توجه ويژه به زيرس��اخت های فرهنگی را از فرمايشات مقام معظم 

رهبری دانست و آن را از جمله اولويت های مهم برشمرد.

تكميل آبرساني
 امامزاده حسن لردگان

 ريي��س اداره اجرائي��ات ش��ركت آب و فاض��اب روس��تايي 
چهارمحال و بختي��اري گفت: با تكميل مجتمع آبرس��اني امامزاده 
حس��ن منطقه پش��تكوه فارد شهرس��تان لردگان، آب آشاميدني 
۱۲ روستاي اين منطقه تأمين مي ش��ود. روابط عمومي شركت آب 
وفاضاب روستايي استان، تورج احمدپور در جريان ديدار نماينده 
مردم شهرس��تان لردگان در مجلس ش��وراي اس��امي از اين طرح 
آبرساني اظهار داش��ت: منابع آب اين منطقه پشتكوه فارد لردگان 
فقير اس��ت. وي ادامه داد: اين طرح آبرس��اني با ه��دف تأمين آب 
آشاميدني روستاهاي امام زاده حس��ن، ده كهنه، كوه نارمه، چالير، 
علي آباد، نارگيلي عليا، كات، نارگيلي سفلي، نارمه عليا، دره نينك، 
نارمه سفلي و اسام آباد از چشمه نارمه در سال ۹۰ آغاز شده است. 

احمدپور طول خ��ط انتقال اين طرح آبرس��اني را ۱۱ كيلومتر خط 
انتقال و شبكه آبرس��اني داخلي آن را پنج هزار متر دانست و گفت: 
يك باب مخزن ذخيره ۱۰۰ مترمكعبي س��اخته ش��ده و س��ه باب 
 مخزن ذخيره نيز درحال احداث است، عاوه بر آن بهسازي چشمه،

 ايس��تگاه ه��اي پمپ��اژ، ش��بكه ۶۰۰ مت��ري ب��رق ني��ز اج��را 
 ش��ده تا به صورت موق��ت آب آش��اميدني در اختيار روس��تاييان

 قرار گيرد. 

اخبار كوتاه

سردار پاسدار خسرو عروج
 رمز موفقيت در هر جنگی را تقويت عقيدتي رزمندگان و 

بنيان هاي محكم اعتقادي دانست.
 دوران جن��گ هاي عملي به س��رآمده و جنگ ه��اي جديدي آغاز 
شده است. مهم ترين جنگ هاي دنيا، جنگ هايي بوده كه به لحاظ 
اعتقادي مطرح شده و بيشترين تلفات در جنگ هاي اخير نيز مربوط 
به جنگ هايي اس��ت كه بر مبناي اعتقادات به وجود آمده اس��ت. 
نظام مقدس جمهوري اس��امي برپايه اعتقادات بنيادين برگرفته 
 از حماسه كرباي حس��يني ش��كل گرفته و دنيا در برابر اين نظام

اس��ت.  ش��ده  بس��يج    
دانس��ته ه��اي دين��ي م��ا 
ب��ه برك��ت نظ��ام مقدس 
جمه��وري اس��امي ك��م 

نيست.
 اگ��ر اي��ن دانس��ته ه��ا به 
مقاوم��ت اعتق��ادي تبديل 

شود، راهگشا می شود.

رمز موفقيت درهرجنگي، بنيان هاي 
محكم اعتقادي است

چهره روزیادداشت
صیدایی؛  گزینه جدی استانداری چهارمحال و بختیاری

اسكندر صيدايی گزينه جدی برای استانداری چهارمحال و بختياری است. اسكندر صيدايی پيش از 
اين معاون برنامه ريزی استاندار البرز در دولت دهم بوده و اكنون به عنوان عضو هيأت علمی در دانشگاه 

اصفهان تدريس می كند.
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صنعتگران استان  فوالد 
ضد زنگ توليد كردند

مدير سازمان بهزيستی ش��هركرد گفت: دو مؤسس��ه حمايت از نابينايان در 
شهركرد وجود دارد.غامرضا روحی درباره چگونگی حمايت از نابينايان  اظهار 
داشت: در حال حاضر دو مؤسسه  عصای سفيد و بهشت آيين برای حمايت از 

نابينايان شهركرد وجود دارد .
وی تصريح كرد: بهزيستی شهركرد برای حمايت از نابينايان شهريه وهزينه 
تحصيل دانشجويان نابينا را پرداخت می كند. وی بيان كرد: مسابقات قرآنی در 
زمينه حفظ ، ترتيل وقرائت در بهزيستی شهرستان برای نابينايان برگزار شده 
است و شركت كنندگان توانستند مقام های بااليی را به خود اختصاص دهند.

 روحی در ادامه با اشاره به هدف توانبخشی سازمان بهزيستی شهرستان گفت: 
بهزيستی شهركرد  برای توانبخشی معلوالن اقدام به توزيع وسايل توانبخشی 

از قبيل وسيله بهديد و ساعت مخصوص و... برای نابينايان كرده است.

رييس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختياري  ازتوليد 
فوالد ضد زنگ از سوي صنعتگران چهارمحال و بختياری خبر داد.

 به گ��زارش خبرگ��زاری ايرنا، ف��والد ضد زنگ يا اس��تيل اس��تنليس
Stainless Steel  نوعي فوالد آلياژي است كه مقاومت بسياربااليي در 

برابر خوردگي اتمسفرهاي خورنده دارد .
  فوالد ضد زن��گ معمولي ح��اوي حداق��ل ۱۲ درصد كروم اس��ت، اما
ب��ر زن��گ زدگ��ي و خوردگ��ي بس��يار   اي��ن ن��وع ف��والد در برا

 مقاوم است .
اين نوع فوالد ضد زنگ مي تواند سال ها بدون خوردگي و زنگ زدگي باقي 
بماند و در كشور ما در صنايع س��اختماني و ظروف آشپرخانه بيشترين 

كاربرد را دارد. 

دو مؤسسه حمایت از 
نابينایان در شهركرد

مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمح��ال و بختياری 
با اش��اره ب��ه ض��رورت تهيه بان��ك اطاع��ات پژوهش��گران 
در اس��تان گف��ت: ب��ا فراهم آم��دن س��امانه ثب��ت اطاعات 
و عناوي��ن پژوهش��ی كم��ك ش��ايانی ب��ه ق��وت گرفت��ن 
 فعاليت ه��ای پژوهش��ی در س��طح اي��ن اس��تان می ش��ود.

 حسين گنجی در كميته پژوهش استان چهارمحال و بختياری 
اظهارداش��ت: از ۲4 ت��ا 3۰ آذرماه ب��ا عنوان هفت��ه پژوهش 
نامگذاری ش��ده و ما س��عی می كنيم در اين هفته برنامه هايی 

متنوعی برگزار كنيم.
وی با اش��اره به س��اماندهی و اطاع رس��انی هفت��ه پژوهش 
در اداره كل فرهن��گ و ارش��اد اس��امی اس��تان چهارمحال و 
بختياری، افزود: در اين زمينه مقرر ش��ده تا اداره كل فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی به عنوان دس��تگاه اصلی متولی فرهنگ و 

هن��ر چهارمحال و بختي��اری ب��ا بهره گي��ری از ظرفيت های 
مناس��ب و پتانس��يل های موجود از قبيل رواب��ط عمومی ها، 
 رس��انه ها و صدا و س��يما هفته پژوهش امس��ال را در آذر ماه 

برگزار كند.
گنج��ی تصري��ح ك��رد: بناب��ر مصوبه كميت��ه پژوه��ش اين 
اس��تان، كميته تبليغ��ات؛ پوش��ش تبليغی، اطاع رس��انی و 
 فرهنگ س��ازی هفت��ه پژوه��ش از ۲4 ت��ا 3۰ آذر م��اه را

 برعهده دارد.
مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال و بختياری بر 
ضرورت تهيه بانك اطاعات پژوهشگران در استان تأكيد كرد.

 وی افزود: ب��ا فراهم آمدن س��امانه ثبت اطاع��ات و عناوين 
پژوهشی ،كمك شايانی به قوت گرفتن فعاليت های پژوهشی 

در سطح استان می شود.

 پژوهش نيازمند اعتبارات و حمايت های بيشتری است .گنجی 
اف��زود: پژوهش های هنرمن��دان و اصحاب فرهن��گ نيازمند 
اعتبارات و حمايت های بيش��تری اس��ت چرا كه بس��ياری از 
هنرمندان و فرهنگيان با مطالعات خ��ود راه انجام پژوهش را 
می پيمايند و اين مطالعات نيازمند حمايت بيش��تر مسئوالن 

هستند.
وی خاطرنشان كرد: اعتبارات پژوهشی در بين دستگاه از سهم 
يك تا سه درصد تنها برای انجام پژوهش های كوچك دستگاه ها 

هزينه می شود.
 در حال��ی ك��ه بس��ياری از پژوهش ه��ا در ح��وزه فرهن��گ 
اس��ت،  بيش��تری  اعتب��اری  س��هم  نيازمن��د  هن��ر  و 
 چ��را ك��ه ج��زو پژوهش ه��ای گس��ترده و كارب��ردی

 قرار می گيرند.

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری:

ضرورت تهيه بانک اطالعات پژوهشگران استان 
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 تئاتر يك��ی از هنرهای نمايش��ی مهم به ش��مار
 می آيد كه نقش قابل توجه ای در اشاعه فرهنگ 
يك منطقه دارد، اما به علت وجود مشكات بسيار 
در تئاتر استان چهارمحال و بختياری از جمله نبود 
سالن نمايش استاندارد، عدم حمايت هنرمندان 
و... اين هنر در اين استان از رشد برخوردار نبوده و 

به بصورت حرفه ای دنبال نمی شود.
به گزارش مهر، تئاتر يا نمايش شاخه ای از هنرهای 
نمايشی اس��ت كه به بازنمودن داستان ها در برابر 
مخاطبان يا تماش��اگران می پردازد، اهميت تئاتر 
در فرهنگ يك منطقه نقش به س��زايی دارد و در 
بسياری از موارد می توان از تئاتر به عنوان يك ابزار 
برای باال بردن فرهنگ يك منطقه استفاده كرد. 
تئاتر هنر نمايشی است كه از دير باز در چهار محال 
و بختياری رونق داش��ته و هنرمن��دان تئاتر اين 
استان به آن اهميت داده و به سطوح باالی ملی نيز 

دست پيدا كرده اند.

استان چهارمحال و بختياری يكی از استان های 
كم برخوردار كشور است و از بسياری امكانات كه 

در استان های ديگر وجود دارد محروم است.
تئات��ر و هنرهای نمايش��ی ني��ز در اين اس��تان 
ب��ه واس��طه وج��ود مش��كات بس��يار از جمله 
نب��ود س��الن اس��تاندارد تئاتر،ك��م درآم��د 
ب��ودن ب��رای هنرمن��دان، نب��ود حماي��ت ه��ا 
و... موج��ب ش��ده ك��ه تئات��ر در اين اس��تان از 
 رش��د قابل توجه برخوردار نباش��د وب��ه صورت

 حرفه ای دنبال نش��ود. هم اكنون ب��ه علت عدم 
اس��تقبال مناس��ب از تئات��ر و درآمد ك��م برای 
هنرمندان ، اين رش��ته در اولويت اول هنرمندان 
قرار ندارد و به همين دليل به صورت حرفه ای كار 
نمی شود. تنها بهانه  جريان داشتن تئاتر در استان 

جشنواره ها هستند.
رييس حوزه هن��ری چهار مح��ال و بختياری در 
خصوص وضعيت تئاتر استان و مشكات موجود 

در اين حوزه به خبرنگار مهر می گويد: هنرمندان 
و دس��ت اندركاران تئاتر خوبی در اس��تان داريم 
و تمامی هنرمندان اس��تان خصوص��ا هنرمندان 
 تئاتر نيازمند حمايت دس��تگاه ه��ای مربوطه و

 سازمان ها هستند.
وی با بيان اين كه حمايت هايی كه از هنرمندان 
تئاتر صورت می گيرد كافی نيست، تصريح كرد: 
برگزاری كارگاه ه��ای مداوم مثل نويس��ندگی، 
كارگردانی، طراحی و... می تواند حمايت معنويی 

خوبی برای پيشرفت تئاتر استان باشد.
شيروانی ادامه داد: بهتر است از چهره های ممتاز 
كه به صورت روشمند، برنامه دار و هدفمند برای 
رونق و آموزش تئاتر برنامه دارند،  به استان دعوت 
ش��ود تا آن ها نيز با تجربي��ات خ��ود بتوانند به 

هنرمندان استان كمك كنند.
وی يادآور شد: متأسفانه تئاتر اين استان منحصر 
به جش��نواره ها ش��ده و هم اكنون تنها بهانه ی 

جريان داشتن تئاتر در استان جشنواره ها هستند 
و اين در حالی است كه اجراهای عموم و مخاطبين 
متنوع هستند كه می توانند مقاوم و پايدار كننده 
ی تئاتر باشند. وی با بيان اين كه آثار توليد شده 
در استان را بايد حمايت كرد، اذعان داشت: اجرای 
تئاتر بايد در طول س��ال صورت گيرد و شرايطی 
ايجاد شود كه حداقل ماهی يك يا دو اثر نمايشی 

روی صحنه داشته باشيم.
رييس حوزه هنری چهار محال و بختياری گفت: 
هم اكنون جريان اصلی تئاتر در مركز استان وجود 
دارد و الزم است اهتمام ويژه ای برای گسترش و 
وجود اين هنر در س��طح استان و شهرستان های 
ديگر به عمل آيد.شيروانی اظهار داشت: سالن های 
استاندارد و قابل قبولی برای اجرای تئاتر در استان 
وجود ندارد و اين خود يكی از جديدترين مشكات 
س��خت افزاری تئاتر استان اس��ت.وی با اشاره به 
اين كه نبود س��الن های آمفی تئات��ر و پاتوهای 
نمايش كافی، مناسب و استاندارد در استان يكی از 
معضات جدی است، بيان داشت: تنها يك سالن 
آمفی تئاتر و پاتوی نسبتا مناسب كه استاندارد 
نيست در استان وجود دارد كه متأسفانه در نقطه 
مناسبی از ش��هر واقع نشده اس��ت و محدوديت 

امكانات نيز دارند.
ش��يروانی تصري��ح ك��رد: حمايت ه��ای مالی از 
هنرمن��دان حداقل��ی اس��ت و قرادادهايی كه در 
اين زمين��ه ها ب��ا هنرمندان منعقد می ش��ود به 
قدر كفايت گذران يك زندگی حرفه ای نيس��ت 
و اين خود مش��كل عدم امكان حرفه ای گری در 

تئاتراستان را با خود به همراه آورده است.
رييس حوزه هنری چهار محال و بختياری گفت: 
ش��رايط مطلوبی درتئاتر اس��تان وجود ندارد كه 
هنرمندان بتوانند به ص��ورت حرفه ای كار كرده 
و از همين راه بتوانند امرار معاش كرده و كس��ب 

درآمد كنند.
ش��يروانی اظهار داش��ت: هنر تئاتر در اين استان 
تبديل به اولويت سوم و چهارم زندگی هنرمندان 
ش��ده و به همين دليل نمی ت��وان از هنرمندان 
انتظار داش��ته باش��يم فارغ از دغدغه معيشت و 
روزمرگی زندگی برای تئات��ری فقير و بی درآمد 

كار حرفه ای كنند.

وی با اش��اره ب��ه اي��ن ك��ه راه حل هاي��ی برای 
اين مش��كات ني��ز وج��ود دارد، بيان داش��ت: 
رف��ع موان��ع ن��رم اف��زاری از طري��ق برگ��زاری 
كارگاه ه��ای آموزش��ی، ايج��اد رش��ته ه��ای 
مرتبط ب��ا هنرهای نمايش��ی در مراك��ز آموزش 
 عال��ی اس��تان، افزاي��ش و منطق��ی س��ازی

 حمايت های مادی و معنوی از هنر های نمايشی 
از جمله راه حل های رفع مشكات تئاتر است.

شيروانی افزود: اهميت دادن به هنرهای نمايشی 
از طرف مسئولين و فرهنگسازی بين مردم برای 
استفاده از محصوالت نمايشی می تواند قسمتی از 

مشكات اين قشر را حل نمايد.
 وی راه حل های سخت افزاری را توسعه و افزايش 
اماكن تئاتر دانس��ت و يادآور ش��د: م��كان يابی 
درس��ت، س��اخت اماكن در جاهای مناسب و پر 
تردد شهر و شهرستان های اس��تان و البته دقت 
در ساخت و تجهيز استاندارد س��الن ها می تواند 

تسهيل كننده  سخت افزاری تئاتر استان باشد.
وی اذعان داشت: در حال حاضر امكانات و شرايط 
تئاتر اس��تان مطلوب نب��وده و نيازمن��د حمايت 

مسئولين می باشد تا بتواند رشد كند.
ش��يروانی با اش��اره به اين كه در اين استان برای 
برگزاری جش��نواره ه��ا هزينه ه��ای زيادی می 
ش��ود و زحمات زيادی كش��يده می ش��ود ولی 
جش��نواره ضمانت تداوم يك جريان نيست، بيان 
داشت: هنرمندان شايس��ته، خاق و نوآوری در 
اين عرصه تئاتر اس��تان وجود دارد ك��ه نيازمند 

حمايت هستند.
وی با تأكيد بر اين كه تئاتر يكی از هنر هايی است 
كه می تواند در خدمت فرهنگسازی باشد، يادآور 
شد: تئاتر در بحث فرهنگس��ازی می تواند نقش 
بس��يار مؤثری داشته باش��د چراكه در تئاتر همه 
عوامل هم صدا می ش��وند و حس مشتركی را می 
آفرينند كه می تواند سرش��ار از پيام و تبادل معنا 
باشد.وی اظهار داشت: طرح ضعف ها و كاستی ها 
برای زير س��ؤال بردن دس��تگاه يا شخص خاصی 
نيست بلكه به اش��تراک گذاشتن دغدغه ها برای 
سامان و تقويت فرهنگ و هويت يك جامعه است. 
با اين  هدف كه بتوانيم ضعف ها و كاستی ها را از 

بين برده و به شرايط بهتری دست پيدا كنيم.

نبود سالن استاندارد  تئاتر

تئاتر چهارمحال و بختیاری فقیر و بی درآمد
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

664چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك پالک شماره 3002 / 1  واقع درابنيه 
بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم سميه انصاريپور جرم افشاري 

فرزندرضا وغيره درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك 
بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك 
مرقوم درروز 20 / 9 / 1392 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب اين آگهی بکليه مالکين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يکماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح 
قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی 
اسنادوامالک  ثبت  رئيس  خواهدشد0  انجام  گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل  نشده 

شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی 

تغییرات 

671 شماره : 2905/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت آرمه گستر چهلستون  سهامی 
خاص به شماره ثبت 40772 وشناسه ملی 10260584703 به استناد صورتجلسه مجمع 
العاده  مورخ 1392/7/5 تصميمات ذيل اتخاذ شد 1-ماده 33اساسنامه  عمومی  فوق 
آدرس  به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  گرديد.2-  محل شركت  بشرح صورتجلسه اصالح 

شهر اصفهان – خيابان مشتاق دوم – خيابان مهر – نبش بن بست اتحاد پالک اول طبقه 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه  تغيير  اول واحد غربی  كد پستی 8158916581 

. در تاريخ 1392/7/11 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات  بشرح فوق اصالح گرديد 
غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . م الف 7362منصور آذری – رئيس 

اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

658 شماره : 2932/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت كيميا بهبود آسيا  سهامی خاص به 
شماره ثبت 47347 وشناسه ملی 10260654290 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1392/7/4 مورخ  مديره  هئيت  و  ساليانه  عادی 
عنوان  به  اميری  السادات  خانم سميرا   ، اصلی  بازرس  عنوان  به  طالبی   ابو  رسول 

بازرس علی البدل برای مدت يك سال مالی انتخاب گرديدند .2- روزنامه كثير االنتشار 
زاينده رود جهت نشر آگهی های شركت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئيت مديره به قرار 
: آقای مجيد كريميان مارنانی و آقای بهمن صالح پور و آقای محمد  ذيل می باشند 
امين حاجی احمدی و آقای ايمان صادقيان لودريچه و آقای محمد بخشنده بابر صاد  
تا تاريخ 1394/7/4- 4- سمت اعضاء هئيت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند : آقای 
مجيد كريميان مارنانی  به سمت رئيس هئيت مديره و آقای بهمن صالح پور  به سمت 
نائب رئيس هئيت مديره و آقای محمد امين حاجی احمدی به سمت عضو هئيت مديره 
و آقای ايمان صادقيان لودريچه   به سمت عضو هيئت مديره و آقای محمد بخشنده 
بابر صاد بسمت عضو هيئت مديره و آقای محمد بخشنده بابر صاد بسمت مدير عامل 

. 5- كليه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشركت با امضاء مدير عامل و يکی از اعضاء 
هيات مديره و با مهر  شركت  معتبر است ظمنا مدير عامل مجری مصوبات هيئت مديره 
می باشد. در تاريخ 1392/7/13 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت 
و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . م الف 7507 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

: 2934/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت آرمه گستر چهلستون سهامی  673 شماره 
صورتجلسه  استناد  به   10260584703 ملی  وشناسه   40772 ثبت  شماره  به  خاص 
مجمع عمومی عادی ساليانه و هئيت مديره مورخ 1392/7/5 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1- آقای حسين يونس نيا  به عنوان بازرس اصلی ، آقای علی قنداقيان  به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت يك سال مالی انتخاب گرديدند .2- روزنامه كثير االنتشار زاينده 
رود جهت نشر آگهی های شركت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئيت مديره به قرار ذيل 
می باشند : آقای داود باستانی و خانم پروين سهرابی اصل و آقای هادی مراديان نژاد 
تا تاريخ 1394/7/5- 4- سمت اعضاء هئيت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند : آقای 
داود باستانی   به سمت رئيس هئيت مديره و خانم پروين سهرابی اصل به سمت نائب 
رئيس هئيت مديره و آقای هادی مراديان نژاد به سمت عضو هئيت مديره و آقای هادی 
مراديان نژاد بسمت مدير عامل . 5- كليه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشركت با امضاء  
با مهر  شركت  معتبر است ظمنا مدير عامل  داود باستانی و هادی مراديان  نژاد و 
مجری مصوبات هيئت مديره می باشد. در تاريخ 1392/7/14 ذيل دفتر ثبت شركتها و 

موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . م الف7362/2 آذری – 
رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 

672 شماره : 103/2000ث/92 آگهی  تاسيس موسسه ويرايش متون پارسا اسپادانا  
موسسه فوق درتاريخ 1392/7/13 تحت شماره 3846 و شناسه ملی 10260695710 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1392/7/13 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکيمل 
گرديده و خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می 
شود . 1- موضوع موسسه : ثبت موضوع ذيل به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی 
باشد –  ارائه خدمات تحقيقاتی و خدمات پژوهشی و خدمات مطالعاتی در كليه زمينه 
های علمی و فنی باكسب مجوز از مراجع ذيصالح. 2- مدت موسسه : از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود 3- مركز اصلی موسسه : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان 
توحيد ميانی – روبروی بانك سامان – ساختمان پاسارگاد – واحد 503 -   كد پستی 
می  ريال  مبلغ 1000000   : 4- سرمايه موسسه  تلفن 03116284884،   8173783644
باشد . 5-  اولين مديران موسسه1-5- آقای هادی صالحی   به سمت رئيس هئيت مديره 
مديره 3-5- خانم رضوان  هيئت  به سمت عضو  رنانی   قربانی  2-5- خانم رضوان 
قربانی رنانی بسمت مدير عامل به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا 
: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدير عامل خانم رضوان قربانی 
رنانی و با مهر شركت معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه م الف 

7362/1آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 س��فر كنيد، كه اگ��ر در س��فر مالى ب��ه چنگ نياوري��د، عقل 

تجربىشما فزونى خواهد يافت .

 روابط عمومی هوشمند 
چرا و  چگونه ؟!

اندیش��مندان اکنون روابط عمومی را نه تنها کانون تفکر سازمان ها 
می ش��مارند،  بلکه حضور و عملکرد آن را هوشمندانه و  اصلی ترین 

شاخص آن می دانند.
  به اندازه ای این ویژگی  در جایگاه بلندی قرار دارد  که بروز  و  ظهور  
این توانمندی  در اس��تحکام، ارتقا جایگاه، نقش  مدیریت شرکت ، 
سازمان، نهاد، حزب،گروه و مؤسس��ه  اثر گذار می باشدکه این گروه 
از کارکنان ش��رکت ها را زیر مجموعه مس��تقیم مدیر ارشد هر نهاد 

دانسته اند. 
هوش��مندی در روابط عمومی  و ارتباطات اجتماع��ی عالوه بر این 
 که یک سرش��ت ذاتی  اس��ت ، در  چار چ��وب س��اختاری نیز قابل  
برنامه ریزی،  فرایند محور، ابزار مدار ، زمان سنج ، موقعیت شناس، 
مردم گرا، مخاطب محور، بهنگام، تمرین پذیر،  فاقد ریس��ک های 

پرخطر و شایسته استفاده در مدیریت رویداد های اجتماعی است.
 پیش��گام  برنامه ریزی  مدیریتی  روابط عمومی هوشمند، تعریف ،

تدوین  و  تبیین استراتژی است .
 تمام فرایند هر سازمان راگونه ای در چرخه خودکار دریافت و  ارسال 

اطالعات قرار می دهد.
 اصلی ترین برنامه در هوش��مند س��ازی، تدوین اس��تراتژی علمی 
مخاطب محور  در تمام عرصه هاست؛  این تدبیر باید در  گردونه های 

ابزار الکترونیک پیاده سازی شود.
 در ای��ن می��ان مطالع��ات میدان��ی گش��ت و  گ��ذار زن��ده 
 ازعناص��ر پای��ه ی  ای��ن اس��تراتژی اس��ت، زی��را کن��کاش های 

میدانی دقیق فاصله میان بود  و  نبود را  مشخص می کند.  
 از س��وی دیگر ای��ن گون��ه تدابی��ر مدیریتی برای بررس��ی س��ایر

 سیستم  های هوشمند روابط عمومی است .
 - نخس��تین  گام برای هوش��مند س��ازی این اس��ت که کارکنان و  

کارشناسان در این رشته ؛ عالقمند  انتخاب شوند.
 عالقه در ماندگاری،افزایش راندمان، انج��ام پژوهش های میدانی، 
 کتابخانه ای، عنصر زمان، استفاده ازتکنولوژی، حضور در میان مردم ،

دوس��ت داش��تن مردم، رفتارها، آیین ها؛ عزا، عروس��ی ، ش��ادی  
بسیارمؤثر است . 

 م��ی شناس��م کس��انی را ک��ه از ای��ن رش��ته درآم��د دارن��د و 
 روزگار م��ی گذرانند، ام��ا از روش ه��ای روابط عموم��ی بهره مند 

نیستند.  
-دومین شیوه هوشمند س��ازی روابط عمومی این است  که واقعا از 
انسان های با هوش در روابط عمومی استفاده شود ، چون اینجا گاهی 

به پیشگویی نیاز داریم.
 جامع��ه نی��ز مانن��د ان��دام انس��ان اس��ت و  کارک��رد ه��ای آن 
نی��ز  ان��دام واره ؛ بن��ا برای��ن کارشناس��انی  ک��ه در این کرس��ی 
م��ی نش��ینند بای��د ق��درت ایج��اد ت��وازن را داش��ته باش��ند، تا 
 زمین��ه ه��ای هوش��مند س��ازی رواب��ط عموم��ی فراه��م آی��د

 و  تفاوت های میان ادا  و  نماد را  بدانند .
-سومین خصوصیت  کارکنان روابط عمومی؛ این نکته مهم است که 
کادر این دفتر  اهل ارتباط،  مشارکت جو، دارای سالمتی روان باشند 
و  در سالمت اداری نیز شهره باشند،  زیرا قرار است چون مغز کارکنند 

و  مانند بانک، سرمایه گذار اجتماعی باشند. 
 -چهارمی��ن توانمندی  ب��رای ما عالق��ه زیاد به آم��وزش یادگیری 

فناوری های نوین از جمله رایانه است.
 باید توان  گشت و گذار در مطالعات میان رشته ای را داشته باشیم؛  

اما از عینک روابط عمومی  موضوعات  را نگاه کنیم.
 بدون شناخت پهنه های عملکردی دیرینه، فرایند های مورد نظر با 
 نیازهای جامعه همخوانی ندارد که در دیگر کش��ور ها، درشرکت ها 

 اصل بسیارمهمی است .
 نکته دیگر وقتی کارکرد درس��ت فرایند و  گ��ردش کار یک خدمت 
را درست دانستی می توانی ترمز ها، اش��کاالت وکاستی های آن را 

گوش زد کنی .
از سوی دیگر اکنون که باید روابط عمومی هوشمند راه اندازی شود، 

عنصر زمان  در این هوشیاری نقش زیادی بازی می کند.
کاربردی ترین کالم در این مبحث این است که تمام کارهای امروز 
باید همین امروز تمام ش��ود؛ زیرا  دستگاه هوش��مند سازمان نباید 

برای فردا فکر کند. 
توان تحلیل محت��وا درتمام زمینه ه��ا ابزار دیگری اس��ت  که  یک 

کارشناس روابط عمومی باید با آن آشنا باشد.
نیاز دیگری که نباید فراموش کرد، تمرین کار با مدل های مدیریت 

متعالی سازمانی است .
 این حرفه بعد ها این امکان را به  محقق می دهد که ایس��تگاه های 
 نتایج که ش��رایط باز  خورد را هوش��مندانه به روابط عمومی واگذار 

می کند، بشناسد.  
سخن بسیار مهم دیگر  این است که پژوهشگر روابط عمومی با اصول 
سرمایه گذاری اجتماعی،  که خود کار، او را در جریان بسیاری از امور 

پنهان می گذارد قرار می گیرد.
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فضل اله وطن خواه 
مشاور مدیرعامل در دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان  

 در خانواده هایي که اقتصاد جایگاه تعریف ش��ده اي
 دارد و البت��ه این تعاری��ف به زبان خ��ود کودك نیز 
براي او ش��رح داده مي ش��ود، کودك یکي از شرکاي 
واقع��ي خان��واده اس��ت و از ی��ک مص��رف کنن��ده 
ص��رف در طول عم��رش از کودک��ي ب��ه نوجواني و 
جواني به یک ش��ریک و س��رمایه گ��ذار مالي تبدیل 
م��ي ش��ود، ط��وري ک��ه در نوجوان��ي و جواني در 
 تصمیم��ات اقتصادي خان��واده دخی��ل و تأثیرگذار 

خواهد بود.
 انتظ��اري که از یک نوج��وان آموزش داده ش��ده در 
دنیاي مه��ارت هاي اقتص��ادي وجود دارد، مس��لما 
در یک کودك ۳ تا ۵ س��اله محدود اس��ت. داش��تن 
یک قل��ک ب��راي ک��ودك ۳ س��اله همانق��در حائز 
اهمی��ت اس��ت که داش��تن ی��ک دفترچه حس��اب 
پ��س ان��داز ب��راي ی��ک نوج��وان و البت��ه مدیریت 
خان��واده و گاه نظارت و حمایت ایش��ان ب��راي پر بار 
 ش��دن همان قلک ی��ا دفترچه حس��اب پ��س انداز

 فرزندان.

۳ تا ۴ سالگي
پول چیست؟

بدون ش��ک ممکن اس��ت براي آموزش توالت رفتن 
کودك ۳ یا ۴ ساله تان بیشتر درگیر باشید اما یادتان 
باشد که باید کالس هایي هم براي آموزش پول برایش 
بگذارید. در این س��ن او نمي تواند بفهمد مفهوم پول 
چیست اما ش��ما مي توانید کم کم تفاوت سکه هاي 

مختلف را به او آموزش دهید.
یک راه این است که یک بازي بامزه راه بیندازید. به او 
بگویید س��که ها را در اندازه و رنگ هاي مختلف قرار 
دهد. بازي نمایش��ي هم مي توانید انجام دهید، مثال 
بازي فروشگاه یا رس��توران. مواد الزم این بازي تمام 
اسباب بازي هایي است که کودك مي خواهد بفروشد، 

با مقداري پول.

۵ تا ۶ سال
بگذارید خرید کند

این زم��ان خوبي ب��راي این اس��ت که ب��ه فرزندتان 
اجازه دهید به مدیریت پ��ول و پرداخت خرید عادت 
کند. ب��راي مثال م��ي توانی��د از فرزند ۶ س��اله تان 
بخواهید برایتان ش��یر بخرد. حاال ش��ما این شانس 
را دارید ک��ه مفهوم تفری��ق و جمع را ب��ه فرزندتان 
بیاموزید. به او هزار تومان مي دهی��د تا چیزي را که 
9۰۰ تومان اس��ت، بخ��رد. بنابرای��ن 1۰۰ تومان به 
او ب��از گردانده مي ش��ود و به این ترتی��ب مي توانید 
 درباره این که چرا به او 1۰۰ تومان بازگردانده ش��ده

 توضیح دهید.

۷ تا ۹ سال
بودجه چیست؟

این زماني اس��ت که بهتر اس��ت به فرزندتان مفهوم 
بودجه را یاد دهید چون حاال دیگر او پول تو جیبي مي 
 گیرد. براي مثال براي او توضیح دهید که هزینه هاي

  خان��واده با همی��ن بودج��ه مدیریت مي ش��ود و با 
 اولویت هایي براي نیازها و خواسته مشخص مي شود.
 وقت��ي ب��ه اص��رار او ب��راي خرید اس��باب ب��ازي نه

 مي گویید،  برایش علت را توضی��ح دهید که بودجه 
ماه براي خرید اس��باب بازي استفاده ش��ده است یا 
 قیمت اسباب بازي با بودجه اي که در نظر گرفته شده 

نمي خواند. 
 ب��ه او کمک کنید بخش��ي از پ��ول تو جیب��ي اش را 
پس انداز کند. بخش��ي را خرج کند و بخشي را براي 
خیری��ه اختصاص دهد. ب��راي این کار م��ي توانید ۳ 
بطري در نظر بگیرید حتي مي توانید حساب پس انداز 

برایش افتتاح کنید.

۱۰ تا ۱۲ سال
صرفه جویي را دوباره توضیح دهید

 تا االن فرزند ش��ما معني پول را ب��ه خوبي فهمیده و 
مي دان��د با آن چ��ه کار م��ي تواندکند. پی��ام صرفه 
جویي را با تش��ویق نوجوان تان به مقایسه قیمت ها 
هنگام خرید دوباره تکرار کنی��د. وقتي این مفهوم را 
 بازخواني کنید دیگر پول خود را خرج یک وسیله گران 
 نمي کند، در حالي که وسیله مشابه آن با قیمت بهتر

 وجود دارد.

این ۳ اصل را در نظر بگیرید
 در خان��واده های��ي ک��ه تحق��ق خواس��ته ه��اي 
 ک��ودك و نوجوان مش��روط ب��ه چیزي ی��ا عملي یا

 تغییري نمي ش��ود و هر چه بخواهد در اس��رع وقت 
 مهیا مي ش��ود، غیر مس��تقیم کودك مي آموزد که

همیش��ه تواني براي تحق��ق آرزوه��اي او در والدین 
 وجود دارد و ترس از نداش��تن و ترس از آینده اي که

 ش��اید روزي با امروز متفاوت باشد؛ شکل نمي گیرد 
 و این یعن��ي اعتم��اد کاذب ب��ه آینده اي پ��ر فرازو

نش��یب و گاه غیر قابل پیش بیني. پس اصل مشروط 
بودن، اصل اعتدال و اصل نسبي بودن شرایط و آینده 
باعث قدرتمندتر ش��دن ک��ودك و نوج��وان ما و نیز 
شراکت او در وظایف اجتماعي و اقتصادي براي تحقق 

آزمان ها و آرزوهاي آینده خود او خواهد بود.

از چه زمانی مفهوم پول را به 
کودك یاد دهیم؟
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اخبار ویژه

درد می تواند عالمت هشداردهنده ای 
از ب��ه وج��ود آم��دن آس��یب و ی��ا 
ایج��اد تن��ش بی��ش از ح��د روی 
مفاص��ل باش��د، بنابرای��ن نبای��د 
 درد حی��ن فعالیت بدن��ی را نادیده

 بگیرید.
این که در حین ورزش فعالیت زیادی 
داشته باش��ید مهم اس��ت، اما هرگز 
نبای��د درد را نادی��ده بگیری��د. زیرا 
 درد عالمتی اس��ت که نشان دهنده

 این اس��ت ک��ه ب��ه مفاص��ل خود 
آس��یب می زنی��د و ی��ا مفاصلت��ان 
 تحت فش��ار بیش از حد ت��وان قرار

 دارند.
محققان کلینیک کلولند)Cleveland( این توصیه ها را برای افرادی که به منظور تقویت 
عضالت کمر و پشت ورزش می کنند، ارایه می دهد:• طناب نزنید زیرا پرش می تواند بیش 

از حد روی دیسک های ستون فقرات شما تنش فشار وارد کند.
• دویدن تا زمانی که درد احساس نکنید، خوب است.

• ب��رای پی��اده روی و دوی��دن از کفش ه��ای ورزش��ی و کفش ه��ای محک��م و 
 حمای��ت کنن��ده اس��تفاده کنی��د و از دوی��دن و پی��اده روی روی س��طوح ناهم��وار 

اجتناب کنید.
• در صورتی که احس��اس می کنید درد کمرتان بدتر می ش��ود و درد آن به س��مت پاها 

گسترش می یابد، ورزش را متوقف کنید.
• اگر در هنگام ورزش و یا فعالیت احس��اس درد می کنید، تمرین��ات خود را به کمک یک 

پزشک یا یک متخصص فیزیوتراپی انجام دهید.
• به عالئم هش��داردهنده بدن خود توجه کنید که نش��ان دهنده فعالی��ت بیش از حد به 

مفاصل است.

اس��تاد ریاض��ی دانش��گاه ش��فیلد با 
انجام محاس��بات دقیق، مدعی ارایه 
 فرمولی برای تهیه ب��ا کیفیت ترین و

 خوش طعم ترین پیتزا شده است!
تحقیق��ات دکت��ر »یوگنی��ا چنگ« 
استاد ریاضی دانش��گاه شفیلد نشان 
می دهد، حت��ی اگر نس��بت خمیر و 
چاشنی به دقت کنترل شود، با تغییر 
اندازه پیتزا، طعم آن نیز تغییر می کند 
و پیتزاهای کوچک تر در مقایس��ه با 
پیتزاهای بزرگ تر ب��ه طور معمول از 
 چاشنی بیشتری در هر تکه برخوردار 

هستند.
بنابراین ضخامت پایه خمیر به تنهایی در کیفیت پیتزا مؤثر نیست و تعادل بین خمیر و چاشنی 

در هر تکه، تعیین کننده کیفیت و خوش طعم بودن پیتزاست.
در فرمول ارایه شده توسط این محقق، d بعنوان حجم ثابت خمیر و t بعنوان حجم ثابت چاشنی 

در نظر گرفته شده است.
در ش��رایط نس��بی، ه��ر گاز از ی��ک پیت��زای 11 اینچ��ی )۲۸ س��انتیمتری( دارای 
 1۰ درص��د چاش��نی بیش��تر از ه��ر گاز از ی��ک پیت��زای 1۴ اینچ��ی )۳۵/۵س��انتیمتری(

 است.
این فرمول نشان می دهد، پیتزاهای کوچک تر در هر گاز از چاشنی بیشتری برخوردار هستند که 

در پخت های خانگی باعث رطوبت بیش از حد زیر خمیر می شود.
در فرمول دیگر، آلفا )α( تقسیم بر شعاع پیتزا، اندازه الیه رویی برای پیتزا در قطرهای مختلف را 
نشان می دهد؛  اندازه الیه رویی متناسب با ضخامت پیتزاست، یعنی پیتزای بزرگتر دارای خمیر 

نازك تر و الیه رویی کوچک تر است.
این مطالعه به سفارش یک رستوران زنجیره ای انجام شد که به علت محبوب بودن پیتزای 1۴ 

اینچی با خمیر نازك تر را در مقایسه با پیتزای 11 اینچی جویا شده بود.

فرمول ریاضی برای خوش طعم ترین پیتزادرد هنگام ورزش کردن را نادیده نگیرید!

دانشمند ایرانی در کلینیک مایو دانش��گاه صنعتی میشیگان و 
همکارش در حال س��اخت یک پای مصنوعی با قوزك پیشرفته 
هس��تند که افراد معلول را قادر می س��ازد راه رفتن طبیعی تری 
را تجربه  کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایران(، 
راز موفقیت این پای مصنوعی در قوزك آن نهفته است و محمد 
رستگار،  استادیار دانشگاه مهندسی مکانیک دانشگاه میشیگان، و 
همکارش اواندرو فیکانا در حال ساخت پروتزی هستندکه توسط 
میکروپردازنده کنترل می شود و دستیابی به طیف حرکتی این 
مفصل بسیار پیچیده را واقعی تر می کند. این پای مصنوعی رایانه 
 محور دارای حسگرهای حساس به فش��ار بر روی کف پا بوده و 
چگونگی راه رفتن فرد معلول را شناسایی می کند. این حسگرها 
به صورت آنی سیگنال ها را به یک میکروپردازنده می فرستند و 
میکروپردازنده نیز به نوبه خود پروتز را برای راه رفتن طبیعی تر 
سازگار می کند. به گفته رستگار، پروتزهای موجود در بازار که با 
میکروپردازنده کنترل می شود،  می توانند پای مصنوعی را فقط 
در یک جهت حرکت دهند و انگشت بزرگ پا را نیز در جهت باال یا 
پایین تکان دهند.  اما انسان ها بر روی خط مستقیم راه نمی روند 

و زمانی که به مانعی برخورد می کنند مجبورند بچرخند. بنابراین 
دکتر رستگار و همکارش در حال ساخت پای مصنوعی با قوزکی 
هس��تند که می تواند بر روی دو محور راه برود، چرخش را انجام 
داده و انگشت بزرگ پا را باال و پایین ببرد. کابلی که پروتز پا با این 
نوع قوزك را حرکت می دهد، مش��ابه کابل به کار رفته در ترمز 
دوچرخه است و می تواند پا را تقریبا در هر جهتی بچرخاند. این 
تیم علمی، تردمیل مدور بزرگی را طراحی کردندکه پای رباتیک 

بر روی آن در دایره هایی راه می رود. در آزمایشات انجام شده پروتز 
قادر به تقلید از زوایای قوزك پای انسان به هنگام راه رفتن در خط 
مستقیم و چرخیدن بود.گفته می شود، این دانشمندان با همکاری 
کنتون کاوفمان،  مدیر »آزمایشگاه تحلیل حرکت/بیومکانیک« 
کلینیک مایو، در تالش به منظور دسترس پذیر کردن این سامانه 
برای معلوالن و به ویژه سربازان جنگی هستند.کاوفمان بر این باور 
است، این سیستم پیشرفته ترین نسل پروتزهایی است که توسط 
میکروپردازنده کنترل می ش��ود، گامی در جهت درست بوده و 
کنترل فعال مفصل و ارتقای ایمنی و کارکرد را ارایه می دهد. این 
دانشمند مزیت سامانه جدید را تقلیدپذیری آن از پای طبیعی 
عنوان کرد که این امر ب��ه آن امکان الگ��وی راه رفتن طبیعی را 
می دهد. چنین قابلیتی به پیاده روی بهتر و س��قوط های کمتر 
می انجامد. محققان امیدوارند بازبین��ی این طرح را در کلینیک 
مایو در تابستان ۲۰1۴ آغاز کنند. آن ها نتیجه دستاورد خود را 
در سال ۲۰1۳ و در »کنفرانس کنترل و سیستم های دینامیک 
ASME«  ارایه می دهند که در تاریخ ۲1 تا ۲۳ اکتبر )۲9 مهر تا 

اول آبان( امسال در دانشگاه استنفورد برگزار می شود.

طبیعی ترین پای مصنوعی معلوالن با قوزك پیشرفته 

عکس نوشت

ماهیگیری در گواهاتی 
هند

محققان دانش��گاه فلوری��دا اعالم کردن��د اس��تفاده از کره 
بادام زمینی می تواند به ش��یوه ای غیرتهاجمی و ارزان برای 

آزمایش امکان ابتالی بیماران به آلزایمر تبدیل شود.
دانش��مندان این دانش��گاه بر این باورند، توانای��ی بوییدن با 
نخس��تین عصب جمجمه مرتبط اس��ت و این عصب اغلب 
یکی از اولین اجزایی اس��ت که تحت تأثیر زوال ش��ناختی 

قرار می گیرد.
در مورد بیماران آلزایمر، حس بویایی به شیوه ای خاص تحت 
تأثیر قرار می گیرد و در آن س��وراخ چپ دم��اغ به طور قابل 
 توجهی بیش از سوراخ س��مت چپ تأثیر می پذیرد. آزمایش 
انجام شده در دانش��گاه فلوریدا شامل پوشاندن یک سوراخ و 
اندازه گی��ری فاصله ای بود که در آن بیمار می توانس��ت بوی 

حدود یک قاشق از کره بادام زمینی را شناسایی کند.

در بیماران مبتال به آلزایمر، سوراخ چپ دارای نارسایی بود و 
از حدود 1۰ درصد طیف کمتری در شناسایی بو در مقایسه 
با روزنه راس��ت برخوردار ب��ود. این ویژگی خ��اص بیماران 
آلزایمر بود و نه بیماران تیم کنترل )که از زوال شناختی رنج 

نمی برند( و نه افراد مبتال به انواع دیگر نارس��ایی شناختی از 
قبیل جنون،  این تفاوت در بویایی را از خود بروز ندادند.

در این آزمایش از کره بادام زمینی استفاده شد زیرا این ماده 
»بودار خالص« خوانده می شود. در حالت کلی، بویایی انسان 
دو حس مجزا را شامل می شود که عبارت اند از: حس بویایی یا 
»بو« و همچنین حس trigeminal که مانند حس سوزش 
فیزیکی یا خارش اس��ت.کره بادام زمینی دارای هیچ عنصر 
trigeminal نیست و بوی خالص است که این موضوع آن را 
برای آزمایش  مبتالیان به آلزایمر ایده ال می کند. استفاده از 
شیوه جدید می تواند روشی ارزان برای هشدارهای اولیه افراد 
مبتال به آلزایمر باشد. شناس��ایی این بیماری آسان نیست و 
مستلزم معاینات نورولوژیکی و روحی است و باید توسط افراد 

حرفه ای انجام شوند.

تشخیص آلزایمر با کره بادام زمینی!
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