
  مصادره شدنعیدی سال 93 کارمندان بدون تغییر  پیشنهاد شد
 مفاخر ایرانی

اعالم جزییات عیدی کارگران: همان 402 هزار و 500 تومان
  اصفهان میزبان 

6 هزار هیأت مذهبی 3
 نخستین کاروان حجاج  

امروز به اصفهان می آید 3 2

 افرادی عوام فریب 
روحیه وزنه برداران را کاستند

ازنگاه من اقدامات افرادی که به یک عوامفریب وصل هس��تند، روحیه وزنه برداران را کاهش داد. 
درباره صحبت های مطرح شده در خصوص دوپینگ واین که تا چه اندازه روی عملکرد ملی پوشان 
تأثیر داش��ت، هم قطعا مؤثر بوده و ش��ک نکنید. همانطور که در موفقیتی که حاصل می ش��ود،  
پارامترهای زیادی مؤثر است ، در نبود موفقیت هم همین موضوع وجود دارد، با این تفاوت که برخی 

6تأثیر ات واضح تر و برجسته تر است. همان زمان هم گفتم حتما بمبی را کار گذاشته اند...
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 نحوه پذیرش  مدت 
خدمت سربازی بیمه شدگان
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بررسی سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی 

 شهرستانی ها در اسارت
» دربند« 

»دربند« عنوان فیلمی اس��ت که این روزها همزمان با 
اکران در پایتخت، در ش��هر های دیگ��ر نیز رنگ اکران 
گرفته  وپرده های اصفهان نی��ز از آن بی نصیب نمانده 
اس��ت. این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد، داس��تان 
دختر دانش��جویی را روایت می کند ک��ه برای تحصیل 
 به ته��ران آمده ام��ا در گرفت��ن خوابگاه به مش��کل بر 

می خورد و مجبور به گرفتن خانه می شود...

5

نمایشگاه اصفهان 
دروازه بازار کشور است
ریی��س اتحادی��ه چاپخان��ه داران و لیتوگرافی داران 
اصفهان گفت: نمایش��گاه، پ��ل ارتباطی می��ان ما و 
مسئوالن و فرصت مناس��بی است تا پیرامون مسایل 
و مش��کالت صنفی، تبادل نظر کرده و نقطه نظرات 
و حمایت مسئوالن را بگیریم. به گزارش خبرگزاری 
تس��نیم از اصفهان و به نقل از واحد رس��انه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، محمدعلی 
انص��اری در آس��تانه برپایی دهمین نمایش��گاه بین 
 الملل��ی صنایع چ��اپ، تبلیغ��ات و بس��ته بندی که

 از 7 تا 10 آبان ماه در ...

احتمال عرضه بنزین 
تک نرخی

با وجود رد هرگونه افزایش قیمت بنزین توسط 
ستاد سوخت و وزارت نفت در سال جاری، عرضه 
بنزین تک نرخی و افزایش قیمت هر لیتر بنزین 
به بیش از ی��ک هزار تومان در فصل بهار س��ال 

آینده قوت گرفته است.
به گ��زارش خبرن��گار مهر، عرض��ه بنزین چند 
نرخی پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی 
یارانه ها این روزها صدای انتقاد مدیران وزارت 
نفت را هم درآورده اس��ت. پیش از این انجمن 
جایگاه داران سوخت کشور با ارایه پیشنهادی 
خواس��تار حذف نظام عرضه بنزین چند نرخی 
و تک نرخی ش��دن عرضه این ف��رآورده نفتی 
شده بودند که وزارت نفت هم برای اجرای این 
پیش��نهاد بنزینی چراغ سبز نش��ان داده است. 
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در آستانه ورود به چهارمین 
س��ال اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها 
با انتقاد از عرضه بنزین چن��د نرخی، می گوید: 

عرضه بنزین با یک نرخی عالوه بر کاهش فساد، 
امکان نظ��ارت بهینه تر بر رون��د عرضه و توزیع 
فرآورده ه��ای مختل��ف نفتی را هم تس��هیل و 
تس��ریع می بخش��د. همزمان با این اظهارنظر، 
وزرای اقتصادی دولت با اش��اره به قطعی شدن 
افزای��ش و اص��الح قیمت حامل ه��ای مختلف 
انرژی، اعالم کرده اند: مجموعه وزرای اقتصادی 
دولت بر روی موضوع افزایش قیمت حامل های 

انرژی تقریبا به یک جمع بندی رسیده اند.

کف افزایش قیمت بنزین؛ 1000 تومان
به گزارش مهر، در شرایط فعلی بنزین به صورت 
دو نرخ نیمه یاران��ه ای 400 تومانی و آزاد 700 
تومانی عرضه می شود که در صورت جمع بندی 
بر روی عرض��ه تک نرخی، قطع��ا یک محدوده 
زمانی برای مصرف بنزی��ن 400 تومانی ذخیره 
سازی ش��ده در کارت های هوش��مند سوخت 
خودروها توسط وزارت نفت تعیین خواهد شد.

کف افزایش قیمت؛ 1000 تومان

دکه های مطبوعات با طعم انواع آدامس و دخانیات
با وجود مطرح شدن مسأله ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی 
از سال های گذشته،  همچنان ش��اهد تغییر کاربری این مراکز 
پخش روزنامه و مجالت تخصصی هستیم که نتیجه آن آوارگی 

روزنامه ها روی سنگفرش خیابان ها بوده است. مسأله ساماندهی 
کیوسک های مطبوعاتی از سال 87 آغاز شده است، اما با گذشت 
پنج سال از طرح چنین مسأله  ای هنوز همان دکه های قدیمی 

با پیشخوان های کوچک در سطح ش��هر فعال هستند و بساط 
روزنامه ها را کف زمین و در اطراف دکه ها پهن کرده اند.
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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گامی رو به جلو و پاسخی جهانی به تالش در عرصه بین الملل

امور فرهنگی و ارتباطات شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

 پيوستن شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان به انجمن جهانی نمایشگاه ها )UFI( افتخار 
ديگری برای صنعت نمايشگاهی استان اصفهان  

 92/7/23 م�ورخ   425 ش�ماره  مج�وز  باس�تناد  باغب�ادران   ش�هرداری 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد عمليات اجرای اصالح جداول و پياده روهای خيابان 
اصلی ملک آب�اد را با اعتباری بالغ ب�ر 1/500/000/000 ريال ازمح�ل اعتبارات عمرانی 
ش�هرداری از طريق آگهی مناقصه عمومی به پيمانكار واجد ش�رايط واگ�ذار نمايد ، 
 متقاضيان می توانند جهت دريافت اس�ناد مناقصه تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه

 مورخ 92/8/16 به دبير خانه شهرداری باغبادران مراجعه فرمايند.
- ساير شرايط در آگهی مناقصه مندرج می باشد

- هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد 

آگهی مناقصه  نوبت  دوم

علی ساعدی شهردار باغبادران
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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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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هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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 ...

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 3  اردیبهشت  1391 | 30  جمادی االول 
1433 شماره 767 / 16 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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

م/
مرا

کو
ا نی

رض
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حم
س: 
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[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

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

تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 

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

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

3

12

7

3

14

Society,Cultural 

Newspaper

روزنامه فرهنگی 

اجتماعی 

سه شنبه 12اردیبهشت   1391 |  9جمادی الثانی 

1433 شماره 773 / 16  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 773, MAY 1,2012

16Pages

فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
 

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

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

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12

12

12

BBC
Pages 4+بازيگردان اختالفات

سركردگان

كودكان متكدي تحت 

تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان

كودكان متكدي تحت 

تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 

دانش

Society,Cultural 

Newspaper

 ISSN:

 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 

اجتماعی 

13 | 1  ربیع الثانی 1433 
پنجشنبه 4بهمن 90

شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012

8Pages| 1000 Rls

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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س: هادی نعم
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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
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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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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 
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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

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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گامی رو به جلو و پاسخی جهانی به تالش در عرصه بین الملل

امور فرهنگی و ارتباطات شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

 پيوستن شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان به انجمن جهانی نمایشگاه ها )UFI( افتخار 
ديگری برای صنعت نمايشگاهی استان اصفهان  

 92/7/23 م�ورخ   425 ش�ماره  مج�وز  باس�تناد  باغب�ادران   ش�هرداری 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد عمليات اجرای اصالح جداول و پياده روهای خيابان 
اصلی ملک آب�اد را با اعتباری بالغ ب�ر 1/500/000/000 ريال ازمح�ل اعتبارات عمرانی 
ش�هرداری از طريق آگهی مناقصه عمومی به پيمانكار واجد ش�رايط واگ�ذار نمايد ، 
 متقاضيان می توانند جهت دريافت اس�ناد مناقصه تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه

 مورخ 92/8/16 به دبير خانه شهرداری باغبادران مراجعه فرمايند.
- ساير شرايط در آگهی مناقصه مندرج می باشد

- هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد 

آگهی مناقصه  نوبت  دوم

علی ساعدی شهردار باغبادران

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

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

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

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

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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گامی رو به جلو و پاسخی جهانی به تالش در عرصه بین الملل

امور فرهنگی و ارتباطات شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

 پيوستن شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان به انجمن جهانی نمایشگاه ها )UFI( افتخار 
ديگری برای صنعت نمايشگاهی استان اصفهان  

 92/7/23 م�ورخ   425 ش�ماره  مج�وز  باس�تناد  باغب�ادران   ش�هرداری 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد عمليات اجرای اصالح جداول و پياده روهای خيابان 
اصلی ملک آب�اد را با اعتباری بالغ ب�ر 1/500/000/000 ريال ازمح�ل اعتبارات عمرانی 
ش�هرداری از طريق آگهی مناقصه عمومی به پيمانكار واجد ش�رايط واگ�ذار نمايد ، 
 متقاضيان می توانند جهت دريافت اس�ناد مناقصه تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه

 مورخ 92/8/16 به دبير خانه شهرداری باغبادران مراجعه فرمايند.
- ساير شرايط در آگهی مناقصه مندرج می باشد

- هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد 

آگهی مناقصه  نوبت  دوم

علی ساعدی شهردار باغبادران

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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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
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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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
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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

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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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
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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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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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

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: طرح های توسعه واحدهای 
تولیدی با مشکالتی مانند فراهم کردن زیرساخت ها مواجه است.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان؛ سیدعبدالوهاب 
سهل آبادی در نشست اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان با عباس مقتدایی، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اس��المی، افزود: همچنین در گرفتن مجوز 

برای این طرح ها بروکراسی اداری وجود دارد. 
وی با اشاره به پاره ای از مش��کالت واحدهای صنعتی ومعدنی گفت: قبض های برق 
بدون اطالع صنعتگران افزایش یافته است و در حالی که طبق قانون شرکت شهرک ها 
نهاد مسئول تأمین زیرساخت ها برای صنایع مستقر در شهرک های صنعتی است، به 

ما گفته می شود باید پست برق را خودتان بسازید. 
وی با بیان این که بهره بانکی بیداد می کند، اظهارداش��ت: تولیدکننده باید مالیات بر 
 ارزش افزوده را در زمان فروش به دولت بدهد در حالی که خریدار، مبلغ خرید را ماه ها

 بعد پرداخت می کند.
وی همچنین با اشاره به مش��الت کارگری عنوان کرد: کارگران ما در پرداخت هزینه 

درمان بیماری ها به خصوص در حوزه دهان و دندان با مشکل مواجهند.
س��هل آبادی تصریح کرد: بودجه ط��رح صیانت از تولی��د از اصفهان بدون اس��تفاده 
برگردانده شد، در حالی که بعضی اس��تان ها تا چند برابر بودجه تعیین شده را جذب 

کردند.
در ادامه نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: در مشکالت کارگری 
معموال انگشت اتهام به سمت کارفرماها اشاره می رود، در حالی که باید به برنامه ریزی 

ناصحیح و سوءمدیریت اشاره کند.
عباس مقتدایی در پاسخ به سؤاالت و مطالبی که صنعتگران بیان کردند، اظهارداشت: 
چالش هایی که تولیدکنندگان بیان کردند، چند دس��ته اند که مش��کالت مربوط به 
هدفمندی یارانه ها، دارایی و مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و سیستم اداری ناکارآمد، 

بی اعتمادی بخش های دولتی و مالیاتی به تولیدکنندگان از آن جمله هستند.
وی ادام��ه داد: رفع موانع واردات دس��تگاه ه��ای تولیدی و اجرای م��اده 104 برنامه 
 توسعه پنجم که صادرکنندگان را از هر گونه مالیات معاف می کند، باید در دستور کار 
قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که میان مجلس و صنعتگران باید  ارتباط بیشتری برقرار شود، گفت: مجلس باید هم 
راستا با اهداف کالن تولید عمل کند. مقتدایی بر لزوم هماهنگی نمایندگان استان در 
پیگیری خواسته های فعاالن حوزه تولید و صنعت تأکید کرد و افزود: الزم است برای 
شناخت مسائل معادن، نمایندگان  مردم استان از معادن موجود در استان بازدید کنند.

وی برنام��ه ری��زی فع��ال در زمین��ه نوس��ازی و بهین��ه س��ازی صنای��ع، 
برق��راری ارتب��اط صنع��ت و دانش��گاه، هدفمن��د ک��ردن واردات کااله��ا را از 
دیگ��ر خواس��ته ه��ای تولیدکنن��دگان دانس��ت ک��ه بای��د پیگی��ری ش��ود. وی 
 همچنی��ن با اش��اره به ض��رورت حذف دالل��ی غیرض��روری در ف��روش محصوالت 
 کارخانه ه��ا، گفت: برای اس��تفاده کام��ل از ظرفیت ه��ای موجود کارخان��ه ها باید

 برنامه ریزی الزم صورت گیرد. وی عنوان کرد: به وزیر صنع��ت درباره لزوم برگزاری 
جلسه با تولیدکنندگان استان اصفهان تذکرات الزم داده خواهد شد. 

وی خطاب به تولیدکنندگان گفت: باید جایگاه شما در تصمیم گیری ها مشخص شود. 

جواد نیلي مدی��ر ناحیه انرژي و س��یاالت ش��رکت ف��والد مبارک��ه از صرفه جویي 
مصرف آب در ش��رکت فوالد مبارکه ب��ا اجراي پروژ ه��اي بهینه س��ازي خبر داد و 
گفت: با کاهش8 درصدي برداش��ت آب از رودخانه علي رغ��م افزایش 15 درصدي 
 تولی��د فوالد طي س��ال ه��اي 85 ت��ا 90 توانس��ته ایم، مص��رف آب در ش��رکت را 

کاهش دهیم.
وی به برخي از پروژه هاي انجام ش��ده درش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در راستاي 
کاهش مصرف و برداشت آب از رودخانه اشاره کرد و افزود: پروژه احداث تصفیه خانه 
پساب جهت تصفیه مجدد پس��اب و بازگرداندن آب به چرخه تولید به میزان3000 
مترمکعب بر س��اعت و همچنی��ن پروژه تأمین بخش��ي از آب مورد نی��از از فاضالب 
بهداشتي شهرس��تان هاي مبارکه،  کرکوند، زرین شهر و چمگردان با سرمایه گذاري 
 120 میلی��ارد توماني فوالد مبارک��ه از جمله پروژه هاي اجرا ش��ده در این خصوص

 مي باشد. 
مدیر ناحیه ان��رژي و س��یالت در ادامه گفت: تعوی��ض ح��دود 11 کیلومتر خطوط 
انتقال آب آش��امیدني و صنعتي جه��ت کاهش تلفات ش��بکه انتق��ال و توزیع آب، 
 بررسي امکان جایگزیني برج هاي خنک کننده خش��ک به جاي استفاده از برج هاي 
خنک کننده تَر، پروژه تصفیه و بازگشت آب از تصفیه خانه پساب و همچنین استفاده 
از آب هاي کم کیفیت جهت خنک کاري سرباره و پاشش روي مواد اولیه و شستشوي 
 خیابان ه��ا و کارگاه ها  از دیگر پروژه هاي انجام ش��ده در جه��ت کاهش مصرف آب

است.
ایشان در پایان ضمن قدرداني از تالش کلیه واحدهاي شرکت در حمایت از پروژهاي 
مطرح ش��ده و همکاري الزم در کاهش مصرف آب، اظهار امیدواري کرد این اقدامات 

درجهت رسیدن به اهداف عالي شرکت تداوم یابد.

مشکالت صنعتگران اصفهانی حل می شود 

صرفه جویي مصرف آب با اجراي پروژه هاي بهینه سازي در فوالد مبارکه



چهره روزيادداشت

 خط قرمز ايران 
در مذاکرات ژنو چه بود؟

به گزارش مشرق  شنیده ایم خط قرمزهای ایران در مذاکره با1+5 در ژنو، 
بر چهار محور متمرکز بوده و تیم مذاکره کننده ایرانی به طرف های مقابل 

اجازه ورود به این مباحث را نداده است:
1- تعلیق غنی سازی 2- خروج مواد غنی شده از ایران 3- تعطیلی مجتمع 
غنی سازی فردو 4- تغییر طراحی آب سنگین اراک به آب سبک. همچنین 
به رغم تمایل غرب برای کش��اندن مباحث به موضوعاتی فراتر از پرونده 
هسته ای، تیم ایرانی اجازه  ورود  به مباحث دیگر را به طرف خارجی نداده است.

 جلسه مجمع تشخیص
 با غیبت روحانی

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاس��ت آیت اهلل هاشمی  رفسنجانی 
رییس مجمع تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، حسن روحانی رییس جمهور و آیت اهلل صادق آملی الریجانی 
رییس قوه قضاییه حضور نداش��تند. محمود احمدی نژاد رییس جمهور 
سابق، علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی و سعید جلیلی دبیر 

سابق شورای عالی امنیت ملی در این جلسه حضور داشتند.

 اعدام۱۶نفر از عوامل تروريستی
 در زاهدان

محمد مرزیه دادستان زاهدان اظهار داشت: با توجه به تذکرها و اخطارهای 
دس��تگاه قضایی در خصوص هرگونه اقدام تروریس��تی در اس��تان و به 
دنبال حادثه ترویستی منطقه سیرکان سراوان که به شهادت جمعی از 
پرسنل جان برکف نیروی انتظامی شد، تعداد16 نفر از افراد گروهک های 

تروریستی منطقه به دار مجازات آویخته شدند.
وی افزود: دس��تگاه قضا به کمک نیروهای امنیت��ی و انتظامی در حال 
شناس��ایی و پیگیری عوامل این حادثه هس��تند که ب��ه محض تکمیل 

اطالعات از طریق رسانه ها اطالع رسانی خواهد شد.

ظريف؛  سخنران  ويژه 
 اجالس خلع سالح  هسته  ای

محمد جواد ظریف در سفر خود به ترکیه در کنفرانس بین المللی پاگوآش 
در استانبول ترکیه شرکت می کند.

 پاگ��وآش کنفرانس��ی بی��ن المللی اس��ت ک��ه در زمینه خلع س��الح 
هسته ای و امنیت بین المللی برگزار می شود و وزیر خارجه ایران نیز در 
این اجالس در روز جمعه سخنرانی خواهد کرد. ظریف در استانبول قرار 
است با عبداهلل گل رییس جمهور ترکیه نیز دیدار داشته باشد. بر اساس 
این گزارش ظریف عصر جمعه نیز در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست 

وزیر و احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دستگیری 2 نفر از عوامل ضد انقالب 
در بانه

سردار محمدحسن رجبي فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان   اظهار 
داشت: شامگاه پنج شنبه گذشته و در جریان درگیري صورت گرفته در 
منطقه بوئین ار توابع شهرستان بانه سه نفر از عوامل ضد انقالب به هالکت 

رسیده و دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند.
وي گفت: این درگیري در منطقه بوئین از توابع شهرستان بانه روي داد 
و با توجه به هوشیاري نیروهاي سپاه و همچنین همکاري سایر نیروهاي 
 امنیتي هیچ گونه آس��یبي به نیروهاي خودي وارد نش��د. فرمانده سپاه 
بیت المقدس کردستان عنوان کرد: این افراد می توانند از جمله کسانی 
باشند که17مهر ماه امسال با نیروهای س��پاه بانه در منطقه ساوان این 

شهرستان درگیر شدند.

توضیح يک مقام آگاه وزارت اطالعات 
درباره يک اتفاق 

به گزارش ایرنا یک مقام آگاه وزارت اطالعات اعالم کردکه این وزارتخانه 
با درخواست خانم زهرا رهنورد مبنی بر این که مالقات هفتگی ایشان با 
اعضای خانواده اش، به مناسبت عید سعید غدیر خم در منزل خودشان 

انجام شود، موافقت کرد.
این مقام آگاه در گفتگو با ایرنا افزود: متأسفانه پس از اتمام مالقات، یکی 
از دختران ایشان دست به اقدامی خالف ضابطه و مقررات زد و در واکنش 
به تذکر مأمور مربوطه، نسبت به توهین به وی و همچنین ضرب و شتم او 
با همکاری دو تن دیگر از منسوبین اقدام نمود. وی گفت: هرچند که این 
موضوع با پا در میانی خانم زهرا رهنورد در همان مکان خاتمه یافت، لیکن 
متأسفانه شماری از رس��انه های ضدانقالب و بیگانه، متأثر از فضاسازی 
خالف واقع عناص��ر بدخواه و برخ��ی فرزندان خانم رهن��ورد، مطالب و 
مواضعی کذب و ناصواب را دستمایه خبری خود قرار داده و اصل ماجرا را 

وارونه منعکس کردند.

ناظران بین المللي که رفتارسیاس��ي عربستان سعودي در محیط 
بین الملل را دنب��ال مي کنند امروز اذع��ان می کنند که حکومت 
آل سعود دچار عصبانتي همراه با اس��تیصال شده  که این موضوع 
ناشي از شکست این کشور در جریان معادالت سوریه است. درواقع 
عربستان س��عودي امروز به عنوان یک ورشکسته بزرگ در نظام 
بین الملل محسوب مي شود که سرمایه گذاري عظیمي در سوریه 
انجام داد، اما تنها نتیجه این س��رمایه گذاری ای��ن بود که وجهه 
این کشور در نظام بین الملل خدشه دار ش��د، به طوري که امروز 
عربستان به عنوان حامي اصلي تروریست هاي تکفیري در جهان 
شناخته مي شود و سفیر س��وریه در اردن در این زمینه مي گوید: 
»بندر بن سلطان رییس دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی رهبر 

اصلی القاعده است.«
عربستان با درماندگي در روز جمعه هفته گذشته کرسي شوراي 
امنیت که براي دو سال به این کش��ور واگذار شده بود را ترک کرد 

تا نشان دهد که از مسائل به وجود آمده بسیار خشمگین است.
      تالش آمريکا برای آرام کردن سعودی ها

این حرکت انفعالي حکومت آل س��عود سبب ش��د تا جان کري 
دیداري را با س��عود الفیصل وزیرخارجه این کشور ترتیب داده   تا 
تنش هاي موجود میان دو کش��ور را کاهش دهد و از سوي دیگر 
عربستان را مجاب کند که فرصت خود براي تصدي موقت کرسي 

شوراي امنیت را از دست ندهد.

یک مقام ارش��د وزارت خارجه آمریکا پس از دیدار فیصل و کری 
به خبرنگاران گفت که جان کری از مزیت های داش��تن کرسی در 
شورای امنیت سخن گفت که مجوز اقدام نظامی، تحمیل تحریم ها 
و انجام عملیات های صلح می تواند از مزیت های آن باشد. این مقام 
آمریکایی گفت: »جان کری این موضوع را ابراز داش��ت که اگرچه 
این تصمیم گیری به عهده عربستان سعودی است، اما آمریکا برای 
رهبری عربستان در منطقه و جامعه بین الملل ارزش قائل است.« 
دلسردی ریاض از روسیه و چین، به وضعی رسیده که سعودی ها از 
آمریکا نیز دلسرد شده اند که دلیل آن، نه تنها به دلیل بحران سوریه، 
بلکه به دلیل نقش آفرینی و حمایت آمریکا از س��رنگونی حسنی 
مبارک در س��ال2011 و نیز تالش آمریکا برای توافق هسته ای با 
ایران است. با توجه به اوضاع سوریه و تغییر معادالت در این کشور 
به نفع حکومت بشار اسد، عربستاني ها از این خشمگین هستند 
که چرا آمریکایي ها تن به جنگ با سوریه نداده اند و از سوي دیگر 
با شروع مذاکرات ایران و پنج قدرت جهاني و از سوي دیگر ترمیم 
روابط ایران و آمریکایي ها،  به شدت به نگراني هاي آل سعود افزوده 
شده است. در این زمینه متحدان عربستان در خلیج فارس نه تنها 
از سیاست های آمریکا انتقاد علنی کردند، بلکه نگرانی ها و انتقادات 
عربستان درمورد ناکامی شورای امنیت در پایان جنگ سوریه و عدم 
حل وفصل مناقشه اسرائیل]رژیم صهیونیستی[ و فلسطین را نیز 
منعکس کردند. خشم عربستاني ها از عدم اقدام نظامي آمریکا در 

سویه به حدي است که حتي وزیر خارجه آمریکا نیز به این موضوع 
اذعان  و تأکید مي کند که خودداری از حمله نظامی به سوریه باعث 
ناامیدی عربستان ش��د. آمریکایي ها براي این که دل شریک خود 
در خاورمیانه را به دست آورند، دیدارهایي را با سران حکومت آل 
سعود داش��ته اند و بیانیه  همکاري مشترکي میان سران دو کشور 
امضا شد تا اطمینان خاطري براي عربستان سعودي باشد و کمی 

از خشم آنها کم کند.
     اظهارات ضد ايرانی »ترکی الفیصل«

اما خشم آل س��عود در این زمینه دو جانبه است، زیرا از یک طرف 
س��وریه و از طرف موفقیت هاي ایران در س��طح بین الملل سبب 
شده است که سعودي ها بیش از حد احس��اس نگراني کنند و در 
اقداماتي انفعالي به تهمت زني و جنگ لفظي علیه سیاس��ت های 

ایران روي بیاورند.
در این زمینه »امیر ترکی الفیصل« رییس پیشین سازمان اطالعات 
عربستان در اظهاراتی ضد ایرانی در محفلی در واشنگتن، تهران و 
حزب اهلل را به بهره برداری و دست داشتن در بحران بحرین متهم 
کرد. وی ضمن این که مدعی شد نیروهای »سپر جزیره« حتی یک 
شهروند بحرینی را سرکوب نکرده  اند گفت: بحرین از لحاظ تاریخی 
و استراتژیک برای عربستان مهم است و این کشور تالش خواهد 
کرد از میزان قدرت حزب اهلل در لبنان نیز بکاهد. رییس پیش��ین 
سازمان اطالعات عربستان ضمن تأکید بر لزوم برچیدن حکومت 
اسد خواستار ارجاع حامیان اسد به دادگاه جرائم جنگی بین المللی 
 شد. همان گونه که از سخنان الفیصل مشخص است، سعودي ها

خود را در کورس رقابت با ایران مي بینند و البته از شکس��ت هایي 
که در این زمینه متحمل شده اند بسیار نگران هستند. عربستان در 
عراق از ایران شکست خورده است و در سوریه نیز چنین وضعیتی 
حاکم است. سخنان بی پرده الفیصل نش��ان دهنده عمق نگرانی 
عربستانی ها در زمینه بحرین،  سوریه و البته حزب اهلل لبنان است. 
از دیگر سو ترکیه نیز با توجه به سیاست های عربستان در مصر و 
حمایت این کشور از کودتای سفید ارتش بسیار عصبانی هستند. 
عربستان با قطر نیز وارد مناقشه شده است و بدین ترتیب سیاست 
خارجی عربستان سعودی در آن واحد در چند نقطه دچار آسیب 
شده است. عربستانی ها اینک باید بدانند که تنها پول خرج کردن 
و دمیدن بر آتش التهابات منطقه و حمایت از تروریست نمی تواند 
باعث موفقیت این کشور در اهداف خارجی شود و از دست رفتن 
وجهه بین المللی آن می تواند آس��یب های فراوانی را در آینده به 
عربستان وارد سازد که اولین آسیب، به انزوا رفتن این کشور است 
که با توجه به موقعیت عربس��تان در خاورمیانه به عنوان آسیبی 

جدی برای این کشور در سطح بین الملل محسوب می شود.

آغاز انزوای سیاسی عربستان سعودی

 تعداد رهبران عصبانیت و درماندگی؛ اوضاع این روزهای آل سعود
هدف جاسوسی کاخ سفید

تعداد رهبران و رؤس��ای جمهوری کش��ورهای مختلف 
جهان که هدف جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا 
قرار گرفته اند به 35 نفر رسیده است. به گزارش گاردین، 
اسنادی که ادوارد اسنودن در اختیار روزنامه گاردین قرار 
داده نش��ان می دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا کاخ 
سفید، پنتاگون و دیگر ادارات دولتی را ترغیب می کرده 
تا شماره ها و اطالعاتی را که از رهبران جهان در اختیار 
دارند به اشتراک بگذارند تا با افزوده شدن این شماره ها 
به سیس��تم کنترل و نظارت آژانس امنیت ملی آمریکا 

ردگیری آنها ممکن شود.
تنها در یک مورد یکی از مقامات آمریکایی که اس��مش 
فاش نشده بیش از200 شماره تلفن برای جاسوسی در 
اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار داده که 35 مورد از 

این شماره ها مربوط به رهبران جهان بوده است.

پیشنهاد ۱۵ میلیاردی 
عربستان به »پوتین«

شبکه خبری روسیا الیوم اعالم کرد که شاهزاده »بندر بن 
سلطان« رییس دستگاه اطالعات و امنیت سعودی در سفر 
اخیرش به مس��کو به »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری 
روسیه پیشنهاد پرداخت 15 میلیارد دالر در قبال سفر وی 

به قاهره را داده است.
روس��یا الیوم در این ارتباط توضیح می ده��د که بندر بن 
سلطان به پوتین پیش��نهاد داده بود، در قبال دریافت این 
مبلغ ضمن س��فر به قاهره با »عبد الفتاح السیس��ی« وزیر 
دفاع مصر دیدار کند تا دیدار وی به منزله دادن مشروعیت 
به کودتای سوم ژوئیه السیسی علیه اخوان المسلمین باشد.

 اخبار ضد و نقیض
 از مرگ رهبر جبهه النصره

به گزارش شبکه خبری روسیه الیوم، تلویزیون سوریه جمعه 
شب گزارش داد که »ابومحمد الجوالنی« رهبر جبهه النصره 
وابسته به القاعده در درگیری هایی در حومه الذقیه کشته شد. 
تاکنون منابع مستقلی صحت این خبر را تأیید نکرده اند. این 
درحالی است که جبهه النصره در بیانیه ای خبر کشته شدن 
یا زخمی شدن ابومحمد الجوالنی را به شدت تکذیب و تأکید 

کرد که حال وی خوب است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 در جلوی امام نمی شد
 ظواهر دينی را کنار گذاشت 

حجت االسالم و المسلمین
 سید حسن خمینی 

امام کس��ی اس��ت که اگر وارد حوزه های دیگر می ش��ود، به خاطر 
دینداری است. درد اول امام، درد دینی است و اگر او انقالب می کند 
به خاطر دینداری مردم است، لذا همه باید در زندگی متنبه باشیم که 
نمی توان امام را تحلیل کرد و این بعد شخصیت امام را به عنوان یک 
بعد پررنگ مدنظر قرار نداد. تقِید آن بزرگوار در طول زندگی شخصی 
ش��ان، به جزئی ترین مسائل 
دین��ی، از ظواه��ر دین��ی تا 
بواطن دینی، به وضوح دیده 
می ش��ود، زیرا ام��ام به دین 
 به صورت کاریکات��وری نگاه 
نمی کرد و لذا در جلوی امام 
نه می شد ظواهر دینی را کنار 
گذاش��ت و نه اخالق دینی را 

رعایت نکرد.
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الریجانی دوشنبه به پکن سفر می کند

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی دوشنبه برای دیدار رییس مجلس و چین مقامات عالی رتبه 
این کشور، به پکن س��فر خواهد کرد. الریجانی در این سفر پیرامون مس��ائل مختلف و از جمله روابط 

دوجانبه گفتگو خواهد کرد و روز جمعه دهم آبان ماه به تهران باز خواهد گشت.

بررسی سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی 

ممنوعیت پیشنهاد 
ايجاد دانشگاه جديد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که در سه جلسه اخیر 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این نهاد مورد بررسی قرار گرفته 
اس��ت، گفت: در ش��رایط کنونی کش��ور برای عبور از تحریم ها و آسیب 
ناپذیری اقتصاد ملی از فشارهای بین المللی باید هم در اقتصاد و هم در 

سیاست خارجی ساماندهی انجام می دادیم.
 وی افزود: مثال اگر در سی سال گذشته وابس��تگی اقتصاد به نفت را کم 
 می کردیم هی��چ گاه تحریم ها به این اندازه به اقتص��اد ما ضربه نمی زد.

آسیب ناپذیری و تحریم ناپذیری اقتصاد کشور و باال بردن تحمل اقتصادی 
 در برابر فش��ارها و حتی خنثی کردن فش��ارهای بین المللی در صورتی 
امکان پذیر است که ما بتوانیم از تحریم های اقتصادی یک فرصت بسازیم. 

این موضوع از جمله اهداف پیگیری اقتصاد مقاومتی است.

جزئیات ضوابط35 بندی مالی ناظر بر بودجه93 کل کش��ور منتشر شد که 
براساس این ضوابط مالی، در بخش هزینه ای دستگاه های اجرایی به استثنای 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهش��ی موظفند اعتبار الزم برای 
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهش��ی خ��ود را در قالب »برنام��ه پژوهش های 

کاربردی«لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.
در بخش هزینه ای همچنین پیش��نهاد ایج��اد مراکز آم��وزش عالی جدید 
)دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، مؤسسات تحقیقاتی و سایر 
عناوین( یا ارتقای سطح مراکز موجود برای درج در الیحه بودجه سال 1393 
ممنوع است. در بخش بودجه ش��رکت های دولتی این ضوابط، شرکت های 
دولتی موظفند نیم درصد از سود قابل تخصیص را برای تحقیق و پژوهش های 

کاربردی در زمینه های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش بینی کنند.

سید هادی حسینی مخبر فراکسیون ورزش  با رد شبهاتی 
که توس��ط آقای نادران و یکی دو نماینده دیگر در چند روز 
اخیر پیرامون مس��ائل مالی و اقتصادی سرپرس��ت کنونی 
وزارت ورزش وجوانان مطرح ش��ده اظهارداش��ت: درمورد 
ایشان سه موضوع مطرح شده است: یکی  عزل وی از پست 
دولتی که اصال چنین نبوده، چرا که وی در هر پست و مقامی 
که بوده ارتقا یافته و هیچ عزلی درکارنامه  شغلی وحرفه ای 
وی دیده نشده است. مورد دیگر پیرامون سرمایه گذاری اش 
در خارج از کشور بود که دکتر صالحی  قاطعانه در جلسه ای 
در مجلس اعالم کرد اگرکسی بتواند دراین خصوص موردی 
ارایه کند همه را به وی خواهم بخش��ید و مورد دیگر اتهام 
آقای قدوسی نماینده مش��هد بود که به نقش دکتر صالحی  
در پرونده بیمه ایران برمی گشت که دراین خصوص با یکی 
از مسئوالن پرونده  گفتگو کردیم و طی نامه ای رسمی عدم 
صحت این موضوع اعالم شده است. البته درمجموع از وزارت 
اطالعات هم استعالم کردیم و تا روز رأی گیری نتیجه نهایی 
در خصوص اتهاماتی که به دکتر صالحی امیری وارد ش��ده 
 اعالم خواهد شد. هادی حسینی گفت: دکتر صالحی امیری 
برنامه های بسیارخوبی دارد و تاکنون نیز بسیار موفق عمل 
کرده است و در نشست هایی که با فراکسیون های مختلف 

مجلس داشته توانسته نظر موافق آنها را جلب کند.

جلسه بررس��ی صالحیت و برنامه های  سه وزیر پیشنهادی 
»علوم، تحقیقات و فناوری«، »آموزش و پرورش« و »ورزش 
و  جوانان« امروز در صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی 

برگزار می شود.
براساس تبصره یک ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس در 
جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در صورتی  که تعداد 
آنها کمتر از نصف مجموع وزرای کابینه باشد، رییس جمهور 
فرصت دارد به مدت یک س��اعت بدون بحث در باره کلیات 
برنامه ها و ترکیب هی��أت وزیران تنها درم��ورد برنامه ها و 
صالحیت وزیران پیشنهادی صحبت کند. پیش تر محمدرضا 
خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور گفته بود: 
حضور رییس جمهور در جلسه روز یک شنبه مجلس برای 
دفاع از وزرای پیشنهادی قطعی است. براساس قانون، پس از 
سخنان رییس جمهور، برای هریک از وزرای پیشنهادی دو 
مخالف و دو موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق 
و هر کدام به مدت حداکثر 15 دقیقه فرصت سخنرانی دارند. 
البته هر نماینده مخالف یا موافق می تواند تمام یا بخشی از 
وقت خود را به نماینده دیگری بدهد. پس از اتمام سخنرانی 
مخالفان و موافقان، برنامه های هر وزیر پیشنهادی، خود وزیر 
پیش��نهادی حداکثر30 دقیقه فرصت دارد تا از برنامه های 

خود دفاع کند.

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد با اش��اره به فرمایشی از 
امام علی )ع( درم��ورد تقوا که فرمودن��د:» تقوا همچون دژ 
محکمی اس��ت که اگر مؤمنی در داخل این دژ محکم قرار 
گیرد از گزند شیاطین در امان خواهد بود« به نامه امام علی 
)ع( خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی )ع( اشاره کرد و 
گفت: در ابتدای این نامه به موضوع میانه روی اشاره شده و 
هر کسی که میانه روی را ترک کند به خود ظلم کرده و دچار 

انحراف می شود.
وی افزود: میانه روی یکی از اعمالی است که انسان مؤمن باید 
در رفتار خود بروز دهد. طباطبایی نژاد با اشاره به چهارم آبان 
ماه افشاگری امام خمینی )ره( درمورد قانون کاپیتوالسیون، 
ادامه داد: این قان��ون به آمریکایی های جنایت��کار در ایران 
مصونیت می داد، اما یک سال بعد از پیروزی انقالب یعنی در 
سال 1358 توس��ط مجلس وقت لغو شد. وی تأکید کرد: از 
مفاد قانون کاپیتوالسیون که قانون، مخفیانه آن را به مجلس 
ارایه کرد و به تصویب رساند این بود که اگر یک ایرانی سگ 
آمریکایی  را زیر می گرفت باید مورد محاکمه قرار می گرفت، 
در حالی که اگر بالعکس این واقعه ص��ورت می پذیرفت ما 
نمی توانستیم آنها را آزادانه محاکمه کنیم. امروزه این قانون 
ننگین در کش��ورهای مختلف مثل افغانس��تان و پاکستان 

هرچند که به تصویب نرسیده، اما اجرا می شود.

محمد دهقان عضو هیأت رییس��ه مجلس با بیان این که 
افکار عمومی متقاضی تصویب طرح رس��یدگی به اموال 
مسئوالن کش��ور اس��ت، گفت: کس��انی که با این طرح 
مخالفت می کنند یا اطالعات کافی از فس��اد و خطر آن 
در کش��ور ندارند و یا این که خدای نکرده حساسیتی در 
خصوص این موضوع از خود نشان نمی دهند و یا این که 

نگرانی هایی نسبت به خود و یا اطرافیانشان دارند.
محمد دهقان عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی 
از تصویب طرح رس��یدگی به اموال مس��ئوالن کشور در 
کارگروه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: 
امی��دوارم این طرح در کمیس��یون و جلس��ه مجمع نیز 
به تصویب برس��د. وی با بیان این که ط��رح مذکور مدت 
هاست که در مجمع باقی مانده بود، گفت: این طرح کامال 
کارشناسی شده بود و بر اساس بررسی سوابق چهل کشور 
دنیا در این زمینه تهیه شده است. عضو کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس هدف از این طرح را ایجاد شفافیت مالی 
برای مسئوالن کشور خواند و گفت: معموال برای کاهش 
فساد در هر کشوری ایجاد رژیم مالی شفاف برای مسئوالن 
وجود دارد و در حدود 9 س��ال اس��ت که مجلس شورای 
اسالمی پیگیر این طرح است و فعال طرح مذکور در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است.

دولت نماز جمعهمجلس مجلس

 نظر مثبت نماينده ها
درمورد سرپرست ورزش

 صالحیت وزرا 
چگونه بررسی می شود؟

کاپیتوالسیون  در برخی  
کشورها اجرا می شود

آخرين خبر ازطرح 
رسیدگی به  اموال  مسئوالن
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 کاهش 80 درصدی
 ذخیره سد زاينده رود

مدیرکل ستاد بحران استان اصفهان گفت: در حال حاضر آب پشت سد 
زاینده رود نس��بت به میانگین بلند مدت80 درصد کاهش پیدا کرده و 

میزان این آب در پشت سد به104میلیون متر مکعب رسیده است.
منصور شیشه فروش با اشاره به این که اصفهان در سال جاری هفتمین 
دوره خشکسالی خود را پشت س��ر می گذارد، اظهار داشت: وی با بیان 
این که اقلیم استان اصفهان بیابانی و نیمه بیابانی است، افزود: شرایط 
خشکس��الی جزء ذات این اقلیم اس��ت و دوره های خشکسالی نیز این 
اثرات آن را تشدید می کند و در هفتمین دوره خشکسالی اتفاقی که رخ 

داد افزایش بی سابقه درجه حرارت در تابستان سال جاری بود.

نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان از نظارت ۶ اکیپ گشت 

خودرویی بر عملکرد رانندگان تاکسی خبر داد.
به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان، علیرضا تاجمیر ریاحی با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر به صورت فیزیکی۶ اکیپ گشت 
خودرویی و3 گشت موتورسیکلت بر عملکرد رانندگان نظارت داشته و با 
مسافربرهای شخصی برخورد می کنند. وی اذعان داشت: یک نفر نیرو در 
مرکز کنترل و ترافیک شهرداری نیز حضورداشته و بر عملکرد رانندگان 
نظارت دارد. مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به حجم باالی س��فرهای درون شهری و تراکم جمعیت در 
کالن شهر اصفهان در حوزه نظارت نیز همانند دیگر بخش ها بایستی به 

صورت هوشمند و الکترونیکی عمل کرد.
 تاجمیر ریاحی بیان داش��ت: این مهم با تکمیل پروژه سامانه هوشمند 

تاکسی در آینده ای نزدیک تحقق می یابد.

کتابخانه عالمه   میرداماد خمینی شهر 
افتتاح شد

با پی��ام حضرت آیت اهلل حس��ین نوری همدانی که توس��ط آیت اهلل 
موسوی مدیر دفتر وی قرائت شد، فاز اول مجموعه فرهنگی- مذهبی 

کتابخانه عمومی میرداماد خمینی شهر افتتاح شد.
کتابخانه عالمه میرداماد خمینی شهر با حضور آیت اهلل سید جعفر 
میردامادی رییس دفتر آیت اهلل العظمی نوری همدانی، مدیر دفتر 
آیت اهلل العظمی نوری همدانی، امام جمعه خمینی شهر و مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان افتتاح شد. رییس دفتر حضرت 
آیت اهلل حس��ین نوری همدانی در آیین افتتاح ای��ن مجموعه اظهار 
داش��ت: زمین مجموعه فرهنگی- مذهبی میرداماد خمینی شهر به 

همت یکی از بانوان خیر خمینی شهری چندین سال قبل وقف شد.

 نخستین کاروان حجاج  امروز به 
اصفهان می آيد

مع��اون اداره کل فرودگاه ه��ای اس��تان اصفهان گفت: نخس��تین 
هواپیمای حجاج اصفهانی ساعت10 دقیقه بامداد امروز در فرودگاه 

اصفهان به زمین می نشیند.
رحمت اهلل فیروزی پور با اش��اره ب��ه آغاز عملیات بازگش��ت حجاج 
به کش��ور اظهار داشت: س��اعت10 دقیقه بامداد روز پنجم آبان ماه 
نخستین هواپیمای حامل حجاج اصفهانی در فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان به زمین می نش��یند. وی اف��زود: تمام این پرواز ها توس��ط 
شرکت های هوایی سعودی طی21 پرواز صورت می گیرد. معاون اداره 
کل فرودگاه های استان اصفهان تصریح کرد: در صورتی که خانواده ها 
و آشنایان حجاج قصد دارند برای استقبال به فرودگاه بیایند، باید با 

حداقل نفرات برای استقبال از حجاج خود در فرودگاه حاضر شوند.

 نیاز تشکیل مديريت سالمت
 در شهرداری استان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با توجه به درگیر بودن ادارات 
و سازمان های مختلف در موضوع سالمت، همکاری بین بخشی دولت و 
مردم الزامی بوده و برای پیگیری مطالبات و هم افزایی این نهاد ها، تشکیل 
مدیریت سالمت در ش��هرداری الزامی است. غالمحس��ین صادقیان در 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اظهار داشت: شورای اسالمی چهارم با 
توجه به تعداد و تخصص های مختلف باید ضمن داشتن همدلی و ساختار 
داخلی منسجم در راستای مدیریت هماهنگ شهری پیگیر مطالبات مردم 

در سطوح مختلف تصمیم گیری و مدیریتی در حوزه های مختلف باشد.

 افزايش شهريه 
مهد های کودک اصفهان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از ابالغ شهریه  جدید مهدهای کودک 
استان خبر داد و رش��د آن را بین12تا 24 درصد نسبت به سال گذشته 
اعالم کرد. به نقل از اداره کل بهزیستی استان اصفهان، محمود محمدزاده 
با بیان این که31شهریورماه، شهریه های جدید به مهدهای کودک سراسر 
استان اصفهان ابالغ شده، اظهار داشت: شهریه ها در دو گروه اصفهان و 
سایر شهرستان ها و در دو بخش تمام وقت و نیمه وقت در سه گروه سنی 
ش��یرخوار )۶ تا18ماهگی(، نوپا )18تا2۶ ماهگی( و نوب��اوه )2۶ تا 72 

ماهگی( اعالم شده است.

 نحوه پذيرش 
مدت خدمت سربازی بیمه شدگان

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده 95 
قان��ون تأمین اجتماعی، نحوه پذیرش م��دت خدمت وظیفه عمومی 

مشمولین اعالم شد.
به گزارش ایسنا محمدحسن زاد گفت: افرادی که قبل از85/5/7 در 
کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه 
رابطه مزدبگیری دارای س��ابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان 
خدمت وظیفه عمومی مجددا در مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون 
تأمین اجتماعی اش��تغال و مبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان 
تأمین اجتماعی کرده باشند، مشمول ماده95 قانون تأمین اجتماعی 

بوده و از پرداخت حق بیمه دوران سربازی معاف می شوند. 
وی اف��زود: همچنی��ن آن دس��ته از متقاضیانی ک��ه خدمت وظیفه 
عمومی آنان منطبق با شرایط فوق نیس��ت، از شمول ماده 95 قانون 
تأمین اجتماعی خارج و احتس��اب س��وابق مدت خدم��ت موردنظر 
این قبیل افراد، موکول به داشتن دو س��ال سابقه پرداخت حق بیمه، 
بیمه پرداز ب��ودن در زمان ارای��ه تقاضا و پرداخ��ت حق بیمه متعلقه 

خواهد بود.
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گشتی در اخبار
رشد 40 درصدی توسعه فضای سبز منطقه ناژوان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: تملک و توسعه فضای سبز در شش ماهه اول امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذش��ته40 درصد رشد داشته است. غالمرضا س��اکتی گفت: یکی از اهداف 

مهم مدیریت طرح ساماندهی ناژوان حفظ و توسعه فضای سبز و عرصه جنگلی این منطقه است.
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  اصفهان میزبان 
6 هزار هیأت مذهبی

استاندار اصفهان گفت: از آنجا که فرماندار نقش مهمی در توسعه شهرها دارد، 
تعیین فرمانداران باید بدون عجله و با دقت نظر بیشتری انجام پذیرد.

 رسول زرگرپور در حاشیه مراسم معارفه شهردار جدید کاشان با بیان این که 
طرح هایی برای رفع مشکل کم آبی شهرستان کاشان در دست بررسی است، 
اظهار داشت: تأمین منابع و اعتبارات مالی یکی از مهم ترین برنامه ها در راستای 
حل این مشکل است که امید است با رویکرد دولت یازدهم این امر مهم تحقق 
یابد. استاندار اصفهان بیان کرد: کم آبی باعث خسارت زیادی در شهرستان های 
استان اصفهان و از جمله کاشان می ش��ود، بنابراین توجه بیشتر دولت به این 
مسأله ضروری است. زرگرپور در خصوص تعیین فرمانداران نیز خاطر نشان 
کرد: از آنجا که فرماندار نقش مهمی در توسعه شهرها دارد، تعیین فرمانداران 

باید بدون عجله و با دقت نظر بیشتری انجام پذیرد.

مسئول تش��کل هاي دیني اداره کل تبلیغات اس��المي استان اصفهان گفت: 
ساماندهی، تقویت فکری و رفع مشکالت موجود از جمله اهداف همیشگی و 

فراموش نشدنی اعضای هیأت های مذهبی استان اصفهان است.
به گزارش خبرنگار مهر، حس��ن بابایی با بیان این که بر اساس مصوبه شورای 
انقالب فرهنگی، سازمان تبلیغات اس��المی، مأموریت ساماندهی هیأت های 
مذهبی را بر عهده دارد، اظهار داشت: این امر در ماده ۶، بند1۶ قانون شورای 
انقالب فرهنگی تصریح شده است. وی با بیان این که استان اصفهان، شش هزار 
هیأت مذهبی را در خود جای داده است، گفت: با توجه به این حجم گسترده و 
این که ارتباط سازمان تبلیغات اسالمی با هیأت های مذهبی به صورت مستیم 
میسر نیست، یک پل ارتباطی به نام تش��کل های میانی و اختصاصی شورای 

هیأت های مذهبی تشکیل شده است.

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوان��ان با تأکید 
بر نقش مش��اوره در کاهش وقوع طالق گفت: بر اس��اس آمارهای 
موجود،20 درصد میانگین ازدواج های کشور به طالق  می انجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گل��زاری در اولین همایش 
ملی بخش مشارکت های اجتماعی، روانشناس��ان و مشاوران که 
در ارتقای سالمت روان جامعه برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی 
و مدرن جوامع، خانواده کارکرد چندین هزار ساله خود را از دست 
داده، به طوری که خیانت همسران، کودک آزاری و همسر آزاری در 
زوال خانواده ها مؤثر هستند. وی تأکید کرد: در حال حاضر صدها 
هزار دختر مجرد به تجرد قطعی و ناخواسته رسیده اند که باید برای 
این افراد چاره اندیشی ش��ود، به طوری که در حال حاضر جوانان 
رغبتی برای ازدواج ندارند. معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان تصریح کرد: بر اس��اس آمار ثب��ت احوال35 تا40 
درصد ازدواج ها در تهران به طالق می انجامد، همچنین50 درصد 

طالق ها در پنج سال اول زندگی و15 تا20 درصد نیز در سال اول 
زندگی رخ می دهد. همچنین استان تهران و البرز دارای بیشترین 
آمار طالق هستند و اس��تان چهارمحال بختیاری و یزد نیز از سال 
88 به بعد آمار طالق در آنها هر سال یک ونیم تا دو برابر زیاد شده 
است. گلزاری با اشاره به این که مشکل جدی که هم اکنون وجود 
دارد، افزایش روابط فرازناشویی اس��ت، گفت: هم ادیان الهی و هم 
روانشناسان معتقدند خانواده یک نهاد اثرگذار است که اگر خوب 
تشکیل شود، سرچشمه بس��یاری از آثار خوب و مثبت در زندگی 
خواهد بود. به گفته وی، در حال حاضر مش��کل ما این اس��ت که 
 خانواده به خوبی تشکیل نمی شود، جوانان خوب زندگی نمی کنند

و همچنین خوب نیز از هم جدا نمی شوند و چنانچه بتوانیم در این 
سه زمینه با کمک روانشناسان و مشاوره و همچنین توجه به ادیان 
این مش��کالت را برطرف کنیم می توانیم زندگی خود را در میان 

جوانان داشته باشیم.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

20 درصد میانگین ازدواج های کشور به طالق می انجامد
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: علیرغم وجود تجهیزات 
کافی، ترافیک ش��هر اصفهان و عدم مناسب س��ازی خیابان های 
 ش��هر مانع از امدادرس��انی به موقع و مؤثر خودروهای امدادی به 

حادثه دیدگان می شود.
به گزارش خبرنگار مه��ر، علیرضا نصراصفهانی در جلس��ه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که استفاده از جعبه های 
گل در کنار خیابان های اصفهان به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست، 
افزود: این جعبه ه��ای گل، ماندگاری کوتاه م��دت و هزینه های 
باالیی را نیاز دارند و ضروری است که شهرداری در اجرای این طرح 
بازنگری هایی را داشته باشد.  وی با اشاره به ضرورت مناسب سازی 
خیابان های اصفهان برای تردد خودروهای امدادی اظهار داشت: 
امروزه دس��تگا ه های امدادی در اس��تان اصفهان از نظر تجهیزات 
مشکل خاصی ندارد و عمده مشکل آنها در عدم استفاده از آنها در 
هنگام امدادرسانی به دلیل ترافیک موجود در خیابان های اصفهان 

است. این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که توسعه 
فرهنگ شهروندی باید مورد توجه تمام ارگان ها و نهادها قرار گیرد، 
افزود: باید از تمام ظرفیت های موجود در شهر برای توسعه فرهنگ 
شهروندی بهره برداری الزم انجام شود و مطبوعات و صدا و سیما 

نیز باید با هم افزایی در این راستا ایفای نقش کنند.
وی با اش��اره به راه اندازی تقاطع غیر همس��طح س��ه راه سیمین 
اصفهان بیان داشت: اجرای این طرح در دوره سوم شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان و با توجه به بازدید اعضای این شورا در اولویت قرار 
گرفت، ولی در این میان اجرای ط��رح میدان9 دی در اولویت قرار 
گرفت و طرح تقاطع غیر همسطح سه راه سیمین بر زمین ماند. نصر 
اصفهانی ادامه داد: در حال حاضر 25 میلیارد ریال برای بهره برداری 
از طرح تقاطع غیر همس��طح سه راه س��یمین به شهرداری های 
منطقه5 و13 اصفهان اختصاص یافته و این طرح باید به س��رعت 

دنبال شود.

نصر اصفهانی:

خیابان ها برای عبور خودروهای امدادی مناسب سازی شود

گرچه هنوز پاییز امس��ال کاهش دمای قابل توجهی را تجربه 
نکرده اس��ت، اما  در برخی مناطق ش��هر اصفهان، شهروندان 

وسایل گرمایش��ی را نصب کرده و از آنها 
استفاده می کنند. کش��ته شدن3نفر از 
ش��هروندان در دو حادث��ه متف��اوت، اما 
با علت یکس��ان مس��مومیت ب��ر اثر گاز 
منوکس��ید کربن در چند روز اخیر نشان 
داد که فصل س��رما بار دیگر س��رآغاز بی 
توجهی اف��راد در نصب صحیح وس��ایل 
گرمایش��ی وعدم توجه به هش��دارهای 
ایمن��ی در خص��وص جلوگی��ری از 

مسمومیت با گاز منوکسید کربن است.
س��ازمان آتش نش��انی اصفهان در سال 
های90 و91 توانس��ت در 58 حادثه گاز 
گرفتگی، 88 نفر را نجات دهد، اما متأس��فانه19 نفر نیز جان 
خود را از دس��ت دادند. به همین علت این سازمان برنامه های 

پیشگیری خود را جامع تر از قبل در محالت اصفهان اجرا کرد تا 
بتواند با آگاهی دادن به شهروندان آمار حوادث را کاهش دهد. 
گرچه برنامه های آموزش و پیش��گیری در سال های گذشته 
نیز وجود داشته، اما س��ازمان آتش نشانی در چند سال اخیر با 
هدف قراردادن محله های شهر اصفهان و اجرای آموزش هم به 
صورت غیرمستقیم و هم مستقیم و چهره به چهره تالش کرده 
است تا با افزایش»آگاهی« در ایمن س��ازی استفاده از وسایل 

گرمایشی بکوشد. 
مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفه��ان در خصوص برنامه های آموزش��ی منوکس��یدکربن 
اظهار داشت: در سال گذشته این س��ازمان10 هزار بروشور و 
کتابچه ایمنی را تهیه و منتش��ر کرد و امس��ال نیز با همکاری 
کمیته فرهنگ شهروندی40 هزار CD مستند منوکسیدکربن 
تح��ت عنوان»مرگ خام��وش« را ب��ه همراه مس��ابقه در 40 
محله ش��هر اصفهان توزیع کرده است.  آتش��پاد بهزاد بزرگ 
زاد افزود: یکی دیگر از طرح هایی که از س��ال گذش��ته آغاز و 
امسال نیز اجرایی خواهد ش��د حضور کارشناسان آموزش در 
مساجد شهر اصفهان و ارایه نکات ایمنی در خصوص خطرات 

منوکس��یدکربن در بین دو نماز در مس��اجد است و همچنین 
برگزاری کالس های آموزشی س��ه روز در هفته برای خانواده 
ها از دیگر برنامه های آموزش��ی اس��ت.  وی عنوان کرد: نصب 
بنرهای آموزش��ی و چاپ و توزیع پوس��ترهای ن��کات ایمنی 
در این زمینه از دیگر فعالیت های این س��ازمان بوده اس��ت و 
همچنین سال گذش��ته به دلیل باال بودن آمار حوادث گزارش 
شده مس��مومیت با گاز منوکسیدکربن این س��ازمان در طی 
بررسی های گس��ترده متوجه شد که بس��یاری از افراد زمان 
 اندکی را ب��ه مطالعه بروش��ورهای آموزش ایمن��ی اختصاص 
می دهند، ب��ه این ترتی��ب با انج��ام برنامه ری��زی از تعدادی 
نیروهای هر شیفت خواسته ش��د تا در محالت حضور یافته و 

خطرات گاز منوکسیدکربن را اعالم کنند. 
 وی همچنی��ن ب��ا اع��الم ای��ن مطل��ب ک��ه س��ازمان 
آتش نش��انی آمادگی ارایه هرگونه مش��اوره رایگان در نصب 
وسایل گرمایشی و اطمینان از ایمن بودن آنها دارد بیان داشت: 
شماره تلفن 2۶74444 در تمامی ساعات شبانه روز و شماره 
تلفن 2۶-2۶47۶20 در س��اعات اداری پاس��خگوی سؤاالت 

شهروندان است. 

جیغ آمارها به صدا درآمده است

عزم آتش نشانی برای کاهش حوادث گازگرفتگی

 تعیین فرمانداران
بدون عجله و با دقت نظر

SMS

با وجود مطرح شدن مسأله 
گروه 
س��اماندهی کیوسک های جامعه

مطبوعات��ی از س��ال های 
گذش��ته،  همچنان ش��اهد تغییر کاربری این مراکز 
پخش روزنامه و مجالت تخصصی هستیم که نتیجه 
آن آوارگی روزنامه ها روی سنگفرش خیابان ها بوده 

است.
مسأله ساماندهی کیوس��ک های مطبوعاتی از سال 
87 آغاز شده است، اما با گذش��ت پنج سال از طرح 
چنین مس��أله  ای هنوز همان دکه ه��ای قدیمی با 
پیشخوان های کوچک در سطح شهر فعال هستند 
و بس��اط روزنامه ها را کف زمین و در اطراف دکه ها 

پهن کرده اند.
در نظر گرفتن جایگاه و منزلت مناس��ب برای کتاب 
و مطبوعات کشور است که موجب می شود به حوزه 
هنر، ادب و رسانه توجه و ارج نهاده شود، این در حالی 
است که برای روزنامه و نشریات تخصصی، دکه هایی 

در نظر گرفته شده است که اسمش فقط دکه روزنامه 
فروشی است، اما بیشتر شبیه سوپر مارکت است که 
در آن می توان سراغ هر چیزی از جمله چیپس، پفک، 
کمپوت، کنسرو، آدامس، ش��کالت، آبمیوه، کیک، 
نوشابه، آب معدنی و نیز مواد زیانبار و مخدری مانند 
سیگار، توتون، تنباکو و ... را بیش از روزنامه و نشریات 

تخصصی گرفت.
تغییر کاربری دکه های مطبوعاتی کامال مشهود است، 
اما مسئوالن تا این لحظه در مقابل آن بی تفاوت بودند 
و اجازه دادند که آدامس و س��یگار جای روزنامه ها و 

مطبوعات کشور را تصاحب کند.
طی سال های گذشته پیشنهاداتی مبنی بر باالبردن 
اجاره بهای کیوس��ک هایی که سیگار و چیپس را بر 
روزنامه ترجیح می دهند، مطرح شد، اما می توان به 
وضوح مش��اهده کرد که از این طرح استقبالی نشد، 
در ضمن باید گفت که این طرح خود نیز با اش��کال 
روبه رو است، چون پیش��برد آن دردی از مطبوعات 

دوا نمی کند و فقط اجاره بیشتری از کیوسک داران 
دریافت می ش��ود که ای��ن امر بیانگر این اس��ت که  

هرکسی به فکر جیب خودش است.
این که کیوسک داران، فعالیت در این حرفه را برای 
خود ش��غل محسوب می کنند و بر اس��اس آن برای 
زندگی خود برنامه ریزی  کردند امری بدیهی است، بر 
همین  اساس باید چاره ای اندیشید که فعالیت برای 
کیوس��ک داران با صرفه اقتصادی همراه باشد و در 

عین حال نیز جایگاه رسانه و مطبوعات حفظ شود.
طی سال های گذشته صحبت  هایی درباره جایگزینی 
کیوسک های جدید شده بود. در کیوسک های جدید 
فضای فروش کافی برای روزنامه ها فراهم ش��ده و با 
رایج شدن آنها، دیگر خبری از چیدن روزنامه ها روی 

زمین و سد معبر دکه داران نخواهد بود.
 سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دولت دهم با بیان این که دکه های چیپس و سیگار 
محل عرضه نشریات تخصصی نیست، اظهار داشت: 

باید جایگاه ویژه ای برای عرضه نشریات تخصصی در 
باغ کتاب در نظر گرفته شود. وی همچنین با بیان این 
که نشریات و مقاالت، یک بار مصرف نیستند گفت: 
از دکه های چیپس و س��یگار نمی توان انتظار عرضه 

نشریات تخصصی و علمی را داشت.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه از نظ��ر بس��یاری از 
کیوسک داران، ارزش فروش سیگار و آبمیوه و مجالتی 
که عکس هنر پیشه را چاپ می کند بیشتر از  روزنامه هایی 

است که فرهنگ سازی و خبررسانی می کند.
برخی از این کیوسک ها تا درصد خوب نگیرند عمال 
روزنامه را جای خوبی ق��رار نمی دهند، برخی از آنها 
روزنام��ه را به جای ف��روش، تبدیل ب��ه کاغذ باطله 
می کنند و می فروش��ند. برخی دیگر، روزنامه مورد 
نظر خود را در جای مناسب و بقیه را البالی بقیه و در 

جای نامناسب قرار می دهند.
در مجموع باید گفت که فروش روزنامه و مطبوعات 
با توجه به شرایط موجود، بیشتر از هرچیزی به رفتار 
کیوسک داران بس��تگی دارد تا به علمی و تخصصی 
بودن نشریات و روزنامه  ها. برای این که با مشکالت 
و خواسته های کیوسک داران آشنا شویم به گفتگو با 

برخی از فعاالن این صنف پرداختیم.
      فروش مطبوعات سود ده نیست

مرتض��ی یک��ی از کیوس��ک داران و فروش��ندگان 
مطبوعات در ای��ن باره می گوید که مش��کالت این 

صنف توسط مسئوالن نادیده گرفته شده است.
وی می افزاید: س��ود کم فروش مطبوعات، توقیف و 
جابه جایی کیوس��ک فروش مطبوعات باعث شده 
دکه داران شغل خود را به شغل دیگری تغییر دهند و 
کاال های دیگری نیز به غیر از نشریات به فروش برسانند.

وی ادامه می دهد: الزم است مسئوالن مشکالت این 
صنف را به صورت جامع بررسی و آنها را حل کنند در 
غیر این صورت امکان فعالیت برای کیوس��ک ها در 

سطح شهر وجود نخواهد داشت.
      وجود تنقالت و دخانیات در فروش روزنامه 

تأثیر دارد
احسان25ساله صاحب کیوسک مطبوعاتی در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر این که روزنامه و نشریات، فروش 
بیش��تری دارند یا تنقالت و دخانیات، بیان داشت: 
بیش��تر فروش روزانه من روزنامه است. البته وجود 
تنقالت و دخانی��ات هم در فروش تأثی��ر دارد؛ مثال 
صبح افرادی مراجعه می کنند که شیرکاکائو و کیک 
می خرند، در کنار آن ی��ک روزنامه هم می خرند، اما 
فروش روزنامه از فروش مج��الت و حتی تنقالت و 

دخانیات بیشتر است.
وی درب��اره تأثیر افزای��ش قیمت کاغذ در کس��ب 

درآمدش بیان داشت:  خب بعضی روزنامه ها و مجالت 
قیمتشان بیشتر ش��ده و این مسأله روی فروش آنها 
تأثیر گذاش��ته. آنهایی که فروشش��ان کم می شود، 
میزان عرضه شان نیز کم می شود، ولی آنقدر تنوع در 
عرضه روزنامه ها و مجالت هست که این مسأله خیلی 
روی درآمد ما تأثیر نداشته است. شاید بیشتر روی 

درآمد خود روزنامه ها تأثیرگذار باشد.
      صبح تا ظهر روزنامه  ،  ظهر تا بعد    از ظهر تنقالت

حمید29 ساله صاحب کیوس��ک مطبوعاتی درباره 
میزان فروش مطبوعات و تنقالت، اظهار داش��ت: از 
صبح تا ظهر مردم بیش��تر روزنامه می خرند، از بعد 
از ظهر تا شب نیز بیش��تر مراجعات برای تنقالت و 

دخانیات است.
از وی برای بهتر دیده ش��دن مطبوع��ات و افزایش 
میل مردم به خواندن روزنامه س��ؤال پرس��یدم که 
گفت: به نظر من این موض��وع ربطی به کار ما ندارد. 
بیشتر به دولت و سیاستگذاری های عرصه مطبوعات 
برمی گردد. اگ��ر آزادی عمل در انتش��ار مطالب به 
روزنامه ها بدهن��د و آنها نیز حقای��ق را بازگو کنند 

مطمئنا مردم بیشتر به سراغ روزنامه می آیند.
      با وجود فروش روزنامه و دخانیات در کنار 

هم،  چرخ ما لنگان لنگان می چرخد
عوض54 ساله صاحب کیوسک مطبوعاتی نیز بیان 
داشت: فروش روزنامه و تنقالت و دخانیات در کنار 
هم چرخ ما را لنگان لنگان می چرخاند. وقتی همه 
چیز برای فروش داریم باالخره مراجعه کننده چیزی 
از ما می خرد، اما اگر فقط روزنامه داش��تیم، مطمئنا 
بس��یاری از افراد از ما خرید نمی کردند. برخی مردم 
روزنامه می خرند، برخی تنقالت و س��یگار و برخی 

هر دو.
وی درمورد میزان درآم��دش از فروش روزنامه بیان 
داشت: روزنامه که درآمدی ندارد؛ مثال یک روزنامه 
200 تومانی که س��ود فروش آن20 تومان است در 
طول روز با فروش200 نسخه ای4000 تومان برای 
من درآمد دارد. این پول به جایی نمی رس��د، وقتی 
قبض برق158هزار تومانی برای مصرف دوماهه یک 
کیوس��ک کوچک می آید. وی از پیش��نهادش برای 
بهتر دیده ش��دن مطبوعات و افزایش میل مردم به 
خواندن روزنامه سخن گفت و ادامه داد: هر وقت به 
جای پرداختن به مسائل حاشیه ای و تیترهای زرد، 
حقیقت را بنویس��ند، هم دیده می شوند و هم مردم 
بیش��تر روزنامه می خوانند. اکنون باید منتظر بود و 
دید در دولت جدید برای س��اماندهی کیوسک های 
مطبوعاتی و به طورکلی ارج نهادن بر مطبوعات چه 

اقداماتی در دستور کار قرار می گیرد.

روزنامه هايی که آواره کوچه ها و خیابان ها هستند

دکه های مطبوعات با طعم انواع آدامس و دخانیات



چهره روزيادداشت

کشاورزان بیمه بیکاری ندارند
کشاورزان در صورتی که کارگران خود را بیمه کنند مشمول تخفیف 
کارگری می ش��وند، اما خودش��ان باید از بیمه خویش فرما استفاده 
کنند که به دلیل گرانی قیمت از پرداخت آن عاجز هستند و نتیجه 
این گرانی بی ضابطه، عدم بهره من��دی آنها از بیمه بیکاری در زمان 

خشکسالی است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: همانگونه که 
در زمان رکود اقتصادی به کارگران بیکار ش��ده یک کارخانه، بیمه 
بیکاری تعلق می گیرد به کشاورزان نیز در زمان خشکسالی باید این 

مستمری تعلق بگیرد.
قانون بیمه کشاورزان همان قانونی اس��ت که همه مشاغل را شامل 

می شود، اما این قانون باید در مورد کشاورزان تغییر کند.

حذف پر درآمدها از دريافت يارانه  در 
سه ماه امکان پذير نیست

معاون وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی با بیان این که حذف پولدارها 
در طول برنامه سه ماهه مجلس عملی نیست گفت: شناسایی دقیق 

این سه دهک به زمانی در حدود یک سال احتیاج دارد.
احمد میدری در مناظره عصر جمعه ش��بکه یک توضی��ح داد: اگر 
بخواهیم حذف پولدارها را به صورت سریع انجام دهیم تنها حدود صد 
هزار نفر قابل شناسایی اند. در طول برنامه سه ماهه مجلس این عدد 
به 700 هزار نفر می رسد، اما برای شناسایی 21 میلیون نفر حاضر در 

سه دهک در حدود یک سال زمان احتیاج است.

برداشت ۲۰ هزار تن انار در شهرضا 
مسئول واحد زراعت و باغابانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرضا گفت: 
پیش بینی می شود در س��ال زراعی جاری 20 هزار تن انار از باغات 
شهرستان برداشت شود. مرتضی کافی اظهارداشت: شهرضا با سطح 
 زیر کشت 1550 هکتار انار که 1300 هکتار آن بارور و 250 هکتار آن 
 جدی��د االح��داث م��ی باش��د، مق��ام س��وم اس��تان را ب��ه خ��ود 

اختصاص داده است.

نمايشگاه اصفهان، دروازه بازار 
جنوب و شرق کشور است

رییس اتحادی��ه چاپخان��ه داران و لیتوگراف��ی داران اصفهان گفت: 
نمایشگاه، پل ارتباطی میان ما و مسئوالن و فرصت مناسبی است تا 
پیرامون مسایل و مشکالت صنفی، تبادل نظر کرده و نقطه نظرات و 

حمایت مسئوالن را بگیریم.
به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم از اصفهان و به نقل از واحد رس��انه 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، محمدعلی انصاری 
در آستانه برپایی دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چاپ، تبلیغات 
و بسته بندی که از 7 تا 10 آبان ماه در محل برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار می شود، اظهارداشت: 
غرفه اتحادیه چاپ در این نمایشگاه، پاسخگوی نیاز و سؤاالت اعضا 
خواهد بود و عالوه بر آن اطالعات، مش��اوره و راهنمایی الزم را برای 
متخصصان، مسئوالن و کارمندان ادارات و یا فعاالن شهرستان های 

استان انجام خواهد داد.
وی با اشاره به نقش نمایشگاه ها در توسعه صنایع بیان کرد: اصفهان 
بازار مناسبی در ش��رق و جنوب کش��ور بوده و غرفه داران با معرفی 
توانمندی خود در این نمایشگاه، می توانند ظرفیت های خود را به این 
بازار وس��یع معرفی کنند، از این رو غرفه داران نباید به این نمایشگاه 

تنها به چشم یک بازار داخلی نگاه کنند.
 ریی��س اتحادی��ه چاپخان��ه داران و لیتوگراف��ی داران اصفه��ان

بیان ک��رد: اگرچه حض��ور واحدهای صنف��ی دارای مج��وز در این 
نمایشگاه در اولویت و از ش��رایط و قوانین بوده است،  اما اتحادیه از 
حضور واحدهای فعالی که هنوز موفق به اخذ پروانه صنفی نشده اما 

مورد تأیید هستند، حمایت می کند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه این نمایشگاه هنوز با نقطه ایده آل خود 
فاصله دارد اما ب��رآورده کردن این انتظارات دیگر بر عهده ش��رکت 
نمایشگاه های استان نیست ؛ بلکه انتظاراتی است که مسئوالن اداره 
ارشاد و س��ازمان صنعت و معدن باید در قبال آن پاسخگو باشند. با 
توجه به این که هنوز به مقوله چاپ و بسته بندی به عنوان یک صنعت 
نگاه نمی شود و نمایشگاه نقطه امیدی برای این تغییر نگرش هاست.

انصاری حض��ور نمایندگان مجل��س، مس��ئوالن اداره دارایی، کار، 
تعاون و فرهنگ و ارشاد در این نمایشگاه را ضروری دانست و افزود: 
امیدواریم این مسئوالن از نمایشگاه بازدید داشته باشند تا مذاکرات و 
نشست های مثمرثمری برای دفاع از حقوق صنفی خود ترتیب دهیم.

وی گفت: متأسفانه مسؤالن یا در نمایشگاه حضور ندارند و یا با شتاب 
و عجله به بازدید از غرفه ها می پردازند.

جنجال به پا کردن کمبود آب 
کارون را جبران نمی کند

استاد اکولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: 12 سال است 
که میزان آب انتقالی از کارون به اصفهان تغییری نکرده است، 
چرا دوستان خوزستانی امروز به یاد کم آبی کارون افتاده اند؟

مهدی بصیری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایسنا( منطقه اصفهان، اظهارداشت: نزدیک به 12 سال 
است که آب کارون به اس��تان اصفهان انتقال داده می شود، 
درحالی که برخی از دوستان در خوزستان در این چند سال 

اخیر متوجه شده اند که آب کارون کم شده است.
وی با بیان این که از 12 س��ال گذش��ته تا به امروز هیچ آبی 
افزون بر گذشته از کارون به اصفهان انتقال داده نشده است، 
افزود: بیش از 10 سال است که 580 میلیون متر مکعب آب 
از رودخانه کارون به اصفهان انتقال داده می شود این در حالی 
اس��ت که در این مدت همواره چیزی بین 10 تا 18 میلیارد 

متر مکعب آب در کارون جریان داشته است.
مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به این 
که تنها شش درصد از آب کارون به اصفهان انتقال می یابد، 
ادامه داد: از 10 سال پیش تاکنون این درصد تغییری نکرده 
است و شاید دوس��تان خوزستانی احس��اس کرده اند تونل 

احداث نشده بهشت آباد آب کارون را کاهش داده است!
وی افزود: حتی اگر تونل بهشت آباد احداث شود در بهترین 
حالت تنها ش��ش درص��د آب کارون به ف��الت مرکز انتقال 
می یابد و از می��زان آب انتقالی تنها 40 درص��د به اصفهان 
اختصاص داده می ش��ود. بصیری با اش��اره به این که انتقال 
آب از رودخانه کارون به زاینده رود هیچ گاه موجب خشکی 
کارون نخواهد شد، تأکید کرد: ساخت سد بر روی کارون و 
انبار کردن آب پش��ت آن و رها کردن آن برای تولید برق در 

زمستان یکی از دالیل کم آبی کارون است.
وی با اش��اره به این که میزان تبخیر آب پش��ت س��دهای 
خوزستان با توجه به گرمای شدید در این استان بسیار بیشتر 
از میزان آب انتقالی به اصفهان است، افزود: همچنین توسعه 
کشاورزی از 800 هزار هکتار به یک میلیون 200 هزار هکتار 
در اراضی جدید باال دست کارون را نباید نادیده گرفت زیرا 
این موضوع دقیقا همان بالیی که بر سر زاینده رود آورد را سر 
کارون نیز خواهد آورد و این عامل دیگری برای خشکسالی 
کارون اس��ت. وی تصریح کرد: چش��م ها را باید شست و به 
وضوح دید مشکل از کجاست؟ به پا کردن جنجال و محکوم 
کردن اصفهان هیچ گاه کمبود آب کارون را جبران نمی کند،  
کارون کم آب شده و بهتر است به دنبال راه کار باشیم نه مردم 

منطقه ای که مأخوذ به حیا هستند را محکوم کنیم.

مصرف روزانه ۱۵ لیتر 
آب مازاد اصفهانی ها

روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان نشان برتر گرفت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:در حال حاضر آب ورودی 
به تصفیه خانه بابا شیخ علی از 10 مترمکعب به 8 مترمکعب کاهش یافته است.

هاشم امینی با بیان این که آب شرب 50 شهر و 300 روستا از طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ تأمین می شود، اظهار داش��ت: برآوردها حاکی از آن است در 

شرایط کنونی حجم سد زاینده رود به 110 میلیون مترمکعب رسیده است. 
وی تاکید کرد ک��ه در حال حاضر س��رانه مصرف آب در اصفهان متناس��ب 
با استاندارد جهانی و کش��ور نیست به طوری که متوس��ط استانی در بخش 
مسکونی 15 لیتر بیشتر و حدود 1۶5 لیتر در شبانه روز برای هر نفر است که 

استاندارد آن حدود 150 لیتر است.
وی  افزود: همه باید با مصرف بهینه آب شرایطی مهیا کنند تا بحران کم آبی 

تعدیل و به شرایط نرمال برسیم. 

نهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با عنوان روابط عمومی هوشمند، 
راهبردها، ش��یوه ها و ابزارها ب��ا قرائت پیام ویژه رفس��نجانی، رییس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در محل س��الن همایش های بی��ن المللی صدا و 
 س��یما  برگزار ش��د. براس��اس رأی داوران این س��مپوزیوم، روابط  عمومی 
ذوب آهن به عنوان روابط عمومی برتر، موفق به کس��ب» نشان تکریم ارباب 
رجوع« شد. دراین سمپوزیوم عالوه برس��خنرانی چند تن از شخصیت های 
سیاسی و علمی کشور، دکتر س��اروخانی، پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران 
 و دبیر کمیته علمی س��مپوزیوم ، دکترکریستف گینیس��تی رییس انجمن

 بین المللی روابط عمومی و جمعی از اساتید برجسته روابط عمومی  از داخل  و 
خارج از کشور، مدیران و کارشناسان  روابط عمومی130 سازمان و نهاد دولتی 

و خصوصی با شعار هوشمندی،عقالنیت،تدبیر و امید، حضور داشتند .

در ضوابط مالی ناظر بر بودجه س��ال 93 کل کشور، عیدی 
کارمندان برای س��ال آینده همچون سال 92 ) 402 هزار و 

500 تومان( پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 
93 کل کشور خطاب به دس��تگاه های اجرایی آمده است: 
مبلغ پاداش پایان سال )عیدی( را در بودجه سال 93 معادل 
س��ال 92 منظور نمایید. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به 
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال 
92 کارمندان 402 هزار و 500 تومان بود. حداقل و حداکثر 
عیدی کارگران و مش��موالن قانون کار طی 15 سال اخیر 
براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون 
نیز اجرایی ش��ده اس��ت.2 برابر حداقل حق��وق و حداکثر 
3 برابر آن به ش��رطی که از مصوبه قانون کار بیش��تر نشود؛ 
فرمول روش��نی اس��ت که برای تعیین میزان عیدی پایان 

سال کارگران و مشموالن قانون کار در نظر گرفته می شود.
برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی 
پایان سال مشموالن قانون کار مش��خص است. با توجه به 
حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومان تومانی سال جاری، 
حداقل عیدی پایان س��ال کارگران مش��موالن قانون کار 
حداقل 974 هزار و 250 تومان و و حداکثر 1 میلیون و 4۶1 

هزار و 375 تومان خواهد بود.

همزمان با دس��تیابی آمریکا به تکنولوژی استخراج نفت از 
ذخایر نامتعارف و افزایش عرضه نفت س��بک به بازار اروپا، 
تقاضا برای نفت س��نگین ایران افزایش یافته است و در این 
بین نفت س��نگین عراق و اورال روس��یه تاکنون نتوانسته 

پاسخگوی نیاز پاالیشگرهای اروپایی باشد.
تحریم نفت صادراتی ایران توس��ط 28 کشور عضو اتحادیه 

اروپا به تدریج دو ساله می شود .
با گذشت حدود دو س��ال و با وجود مهار قیمت طالی سیاه 
توسط کش��ورهای عربی عضو اوپک، روس��یه و آمریکا، اما 
هم اکنون خالء نفت س��نگین ایران در بازار اروپا به چش��م 

می خورد.
در شرایط فعلی آمریکا با دستیابی به تکنولوژی استخراج و 
فرآورش ذخایر نامتعارف نفت و گاز همچون » شیل گس و 
شیل اویل ها « به یکی از کشورهای صادرکننده نفت و گاز 
تبدیل ش��ده اس��ت، اما این این موفقیت آمریکایی ها برای 
صنعت نفت ایران هم خالی از دس��تاورد نبوده است. با آغاز 
تولید نفت از ذخایر نامتعارف،  میزان عرضه نفت سبک به بازار 
جهانی با افزایش قابل توجه ای روبرو شده است و در شرایط 
فعلی بازار نفت به ویژه در منطقه اروپا با کسری شدید نفت 

خام های سنگین و ترش روبرو است.

نمایندگان کارگران کشور در اولین دیدار رسمی خود با وزیر 
کار از وی خواستند در تعیین حداقل مزد امسال حدود 12 
میلیون مشمول قانون کار، نرخ تورم واقعی و سبد هزینه های 
خانوار مدنظر قرار گیرد. اس��فندماه امسال، اولین دستمزد 
کارگران در دولت تدبیر و امید مصوب می ش��ود؛ دولتی که 
رییس آن پیش ت��ر اعالم کرده بود حق کارگران اس��ت که 

دستمزد واقعی دریافت کنند.
 به تازگی نمایندگان کارگران کش��ور با عل��ی ربیعی وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی دول��ت تدبیر و امید دیدار کردند 
و از نزدیک با برنامه ها و مواضع وی درباره مسائل مرتبط با 
وزارت تعاون، کار و رفاه آشنا شدند. یکی از وعده های وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان کارگران این بود که 
سعی خواهد کرد به صورت ماهیانه دیدارها و نشست هایی را 
با این گروه درباره مسائل بازار کار داشته باشد و از این طریق 
مباحث مطرح در روابط بین دولت و کارگران را پیگیری کند.

همچنین ربیعی به کارگ��ران قول داد ت��ا در اولین فرصت 
موضوع حق مس��کنی که در دولت دهم عنوان شد افزایش 
یافته را پیگیری کند. وزیر کار به نمایندگان کارگران گفت از 
دولت خود خواست تا در صورت وجود سوابقی در این زمینه، 

مستندات را در اختیار وی قرار دهند.

وزیر نیرو با تشریح دالیل افزایش بار مالی قبوض آب و برق با 
اضافه شدن بندی به نام عوارض، این افزایش قیمت را مطابق 
با مصوبات قانون بودج��ه عنوان کرد و گف��ت: این افزایش 

قیمت ها ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد.
حمید چیت چیان با اش��اره به این که افزای��ش نرخ اعمال 
شده در قبوض آب و برق مش��ترکین هیچگونه ارتباطی به 
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، گفت: افزایش نرخ 
اعمال شده در قبوض برق و آب مش��ترکین مطابق  قانون 
بودجه س��ال 92 کل کشور بوده اس��ت. وزیر نیرو با تشریح 
افزایش قیمت برق مش��ترکان با اضافه ش��دن بندی به نام 
عوارض در قبوض از افزایش قیمت هر کیلووات برق مصرفی 
مشترکان به 433 ریال خبر داد، گفت: هدف از اضافه شدن 
این بند عوارض تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه 
انرژی های نو و شبکه های برق رسانی به روستاها است. این 
عضو کابینه دولت با اعالم این که بر اس��اس این بند به ازای 
هر کیلووات س��اعت حدود 30 ریال به بار مالی قبوض برق 
مشترکان اضافه خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز 
اول قانون هدفمندی یارانه ها متوسط قیمت برق مشترکان 
حدود 430 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق بود که با در 
نظر گرفتن عوارض متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق 

مشترکان به 433 ریال افزایش یافته است.

انرژی کار و تعاونعیدی قیوض

عیدی سال 93 کارمندان 
بدون تغییر پیشنهاد شد

رقابت نفتی تهران- 
بغداد در قاره سبز

درخواست کارگران از 
وزير کار

داليل افزايش بارمالی 
قبوض آب و برق

بازار

اخبار کوتاه

نگاه

4
برگزاری چهاردهمین جشنواره گل و گیاه 

مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری اصفهان گفت: چهاردهمین جشنواره گل و گیاه در 
محل نمایشگاه دائمی گل و گیاه در حال برگزاری است. این جشنواره از 30 مهر ماه تا  10آبان ماه 

در خیابان جی بازار گل و گیاه همدانیان برپاست.
مديريت آب زاينده رود کشوری 

می شود
عضو کمسیون قضائی مجلس

 حمیدرضا طباطبایی نائینی

در دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان با رییس جمهور مشخص 
ش��د که مدیریت آب زاینده رود در منطقه موضوعی استانی نبوده و 

باید به صورت کشوری پیگیری شود.
 مس��تندی در زمینه مش��کل آب زاینده رود پخ��ش و نمایندگان 
نی��ز توضیحات��ی پیرامون 
این زمینه به رییس جمهور 
ارای��ه کردن��د ک��ه بحرانی 
ب��ودن وضعی��ت آب در این 
اس��تان راکام��ال مش��خص 
می کند. بنابراین قرار ش��د 
رییس جمه��ور تصمیم��ات 
مؤثری در این زمینه با کمک 

کارشناسان اتخاذ کند.
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با وجود رد هرگونه افزایش قیمت بنزین توس��ط س��تاد سوخت 
و وزارت نفت در س��ال جاری، عرضه بنزین تک نرخی و افزایش 
قیمت هر لیتر بنزین به بیش از یک هزار تومان در فصل بهار سال 

آینده قوت گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، عرضه بنزین چند نرخی پس از اجرای فاز 
اول قانون هدفمندسازی یارانه ها این روزها صدای انتقاد مدیران 

وزارت نفت را هم درآورده است.
پیش از این انجمن جایگاه داران سوخت کشور با ارایه پیشنهادی 
خواستار حذف نظام عرضه بنزین چند نرخی و تک نرخی شدن 
عرضه این فرآورده نفتی ش��ده بودند ک��ه وزارت نفت هم برای 
اجرای این پیشنهاد بنزینی چراغ سبز نشان داده است. مصطفی 
کش��کولی مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
آستانه ورود به چهارمین س��ال اجرای فاز اول قانون هدفمندی 
یارانه ها با انتق��اد از عرضه بنزین چند نرخ��ی، می گوید: عرضه 
بنزین با یک نرخی عالوه بر کاهش فساد، امکان نظارت بهینه تر 
بر روند عرضه و توزیع فرآورده های مختلف نفتی را هم تس��هیل 

و تسریع می بخشد.
همزمان با این اظهارنظر، وزرای اقتصادی دولت با اشاره به قطعی 
ش��دن افزایش و اصالح قیمت حامل های مختلف انرژی، اعالم 
کرده اند: مجموعه وزرای اقتصادی دولت بر روی موضوع افزایش 

قیمت حامل های انرژی تقریبا به یک جمع بندی رسیده اند.
کف افزايش قیمت بنزين؛ ۱۰۰۰ تومان

به گزارش مهر، در ش��رایط فعلی بنزین به ص��ورت دو نرخ نیمه 
یارانه ای 400 تومانی و آزاد 700 تومانی عرضه می ش��ود که در 
صورت جمع بندی بر روی عرضه تک نرخی، قطعا یک محدوده 
زمانی برای مصرف بنزین 400 تومانی ذخیره س��ازی ش��ده در 
کارت های هوشمند سوخت خودروها توسط وزارت نفت تعیین 

خواهد شد.
در س��ناریوی عرضه بنزین تک نرخی قطعا به��ای این فرآورده 
استراتژیک نفتی بیش از یک هزار تومان به ازای هر لیتر خواهد 
بود و در ای��ن بین اخیرا بی��ژن زنگنه وزیر نفت قیم��ت هر لیتر 
بنزین متناسب با بازار فوب خلیج فارس را سه هزار تومان اعالم 

کرده است.
عالوه بر قیمت واقعی هر لیتر بنزین، هم اکنون یک هزینه معادل 
100 تا 110 تومانی برای انتقال، ذخیره س��ازی، توزیع و هزینه 

بخارات به ازای هر لیتر بنزین وجود دارد.
از س��وی دیگر با افزایش قیمت دالر آزاد تا مرز 3000 تومان، در 
حال حاضر این افزایش نرخ ارز به انگیزه سودجویان برای انحراف 
و قاچاق گازوئیل به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان افزوده 
است و حتی فروش سوخت به مرزنشینان با قیمت های تعادلی هم 

منجر به توقف قاچاق بنزین و حتی گازوئیل نشده است.
از این رو دولت در سناریوی افزایش قیمت بنزین قطعا، افزایش 
بهای به بیش از یک هزار تومانی را در دستور کار قرار داده است 
و پیش بینی می ش��ود یک هزار تومان ک��ف افزایش قیمت این 

فراورده پرطرفدار نفتی باشد.
س��تاد  و  نف��ت  وزارت  مس��ئوالن  وج��ود  ای��ن  ب��ا 
 مدیری��ت حم��ل و نق��ل و س��وخت کش��ور ه��ر گون��ه

 افزایش قیمت بنزین دست کم تا نوروز سال جاری را رد می کنند 
و این احتم��ال وجود دارد که 
این افزایش قیم��ت در قالب 
قان��ون بودجه س��ال 1393 
توس��ط دولت به مجلس ارایه 
و با موافقت اهالی بهارس��تان 
و س��پس مهر تأیید ش��ورای 
نگهبان از سال آینده عملیاتی 

شود.
    خودروه�ای لوک�س 
مشتريان اصلی بنزين آزاد

از ابتدای سال جاری تاکنون 
متوسط مصرف بنزین با ثبت 
رشدی بین 7 تا 10 درصدی 
در ایام مختلف سال، به بیش 
از 70 میلی��ون لیت��ر در روز 
رس��یده اس��ت که مسئوالن 
شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی پیشتر اختصاص سهمیه ویژه بنزین برای ایام 
خاص س��ال همچون نوروز و ورود خودروه��ای جدید به ناوگان 
حمل و نقل را دو عامل جهش افس��ار گس��یخته بنزین در سال 

جاری اعالم می کنند.
یکی از مشکالت پیش روی دولت در اختصاص سهمیه ویژه بنزین 
به خودروهای شخصی افزایش ذخیره سازی بنزین 400 تومانی 
در کارت های هوشمند سوخت خودروها بوده به طوری که مردم 
با در اختیار داشتن سهمیه بنزین نیمه یارانه ای تمایل کمتری به 

خرید بنزین با نرخ آزاد 700 تومانی دارند.
آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نشان می 
دهد هم اکنون تنها حدود 25 ت��ا 2۶ درصد فروش بنزین با نرخ 
700 تومانی انجام می شود.  به عبارت دیگر به طور متوسط روزانه 
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 17 میلیون لیتر بنزین با نرخ 

آزاد در جایگاه ها خریدار شده است.
 در ح��ال حاضر برخ��ی از خودروه��ای لوکس و ب��االی 1800

 اس��ب بخار تنها مشتریان بنزین آزاد هس��تند، به طوری که هم 
اکنون حدود 75 درصد و بخش عمده فروش بنزین در جایگاه ها 

با نرخ یارانه ای 400 تومانی انجام می شود.

کف افزايش قیمت؛ ۱۰۰۰ تومان
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عرضه بنزين با 
يک نرخی عالوه 
بر کاهش فساد، 

امکان نظارت 
بهینه تر بر روند 
عرضه و توزيع 

فرآورده های 
مختلف نفتی را هم 

تسهیل و تسريع 
می بخشد



یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

 سینما نمی تواند در خدمت اسالم باشد!
علیرغم نظر مقام معظم رهبری پیرامون این که »سینما کلید توسعه و پیشرفت کشور است« و سینماگران 
انقالبی  نظیر آوینی سینما را ابزاری در راستای ترویج انقالب و اسالم می دانند، فرج اهلل سلحشور بار دیگر 
در اظهاراتی صریح سینما را پدیده ای ساخته صهیونیسم عنوان کرد که نمی تواند به خدمت اسالم درآید . 

5

سناریو فیلمسازی در اصفهان
رییس کمیت��ه کارگردان ه��ای انجمن 
س��ینماگران اصفهان گفت: اصفهان به 
عنوان یک کالن ش��هر به یک سناریوی 

فیلمسازی تبدیل شده است.
مجید صدیقی  اظهار داش��ت: ذات هنر 
برگرفته از ی��ک فرهنگ مدنی اس��ت و 
سینما نیز به عنوان هنر هفتم از این امر 

جدا نیست.
وی با بیان این که چرا س��ینمای ما به این پهنه و وس��عت و س��ازوکار 
فرهنگی در تمام شئون خود هنوز به رش��د و بالندگی نرسیده است؟ 
تصریح کرد: فیلم سازان اصفهانی با برخورداری از شئون مدنی و تاریخی 

سهمی از تولیدات حرفه ای ندارند.
رییس کمیته کارگردان های انجمن سینماگران اصفهان با اشاره به این 
که اصفهان به عنوان یک کالن شهر تبدیل به یک سناریوی فیلم سازی 
شده است، تأکید کرد: اصفهان و فیلمس��ازان آن با این تعاریف دارای 

شئون حرفه ای شناخته شده ای نیستند.
صدیقی با بیان این که فعاالن حوزه س��ینما در اصفهان راهکارهایی را 
اندیشیده اند، افزود: هم افزایی های برای افزایش توانمندی ها و نیروی 
انسانی در حوزه سینما انجام شود و تالش در جایگزینی مطالبات صنفی 

به جای مطالبات پراکنده از راهکارهای پیشنهادی است.

»زمستان باطعم آلبالو«
 در شهر کتاب 

رمان» زمستان باطعم آلبالو«  در کارگاه 
نق��د داس��تان س��یاوش گلش��یري و با 
همیاری شهر کتاب اصفهان نقد و بررسی 

می شود.
ای��ن جلس��ه ب��ا حض��ور اله��ام ف��الح 
ث��ر برپ��ا می گ��ردد.   نویس��نده ي ا
آلبال��و«  طع��م  ب��ا  »زمس��تان 
داس��تان زن��ی سرگش��ته اس��ت ک��ه 
ش��وهرش او را درک نمی کن��د، زنی که در تمام داس��تان ب��ه دنبال 
گمش��ده خود می گ��ردد و بی توجهی همس��رش باعث ش��ده اس��ت 
 ک��ه او دس��ت ب��ه خیالباف��ی بزن��د ت��ا حض��ورش را در رویاهایش

 رقم بزند. 
شایان ذکر اس��ت؛ رمان »زمس��تان با طعم آلبالو« با شمارگان۱۶۵۰ 
نس��خه از س��وی نش��ر ققنوس انتش��ار یافته اس��ت. این کت��اب در 
 ۲۸۷ صفح��ه و با قیمت ۷۵۰۰ تومان راهي بازار نش��ر ش��ده اس��ت . 
کارگاه نقد داس��تان این هفته با حضور الهام فالح و سیاوش گلشیري 
روز یکش��نبه ۵ آبان ماه س��اعت ۱۷ در فروش��گاه مرکزي شهر کتاب 
 اصفه��ان واق��ع در چهارباغ عباس��ي کوچه س��ینما س��پاهان برگزار

 خواهد شد. 

جشنواره فیلم کوتاه حسنات
بین المللی می شود  

دبیر هنری چهارمین جشنواره ملی فیلم 
 کوتاه حس��نات گف��ت: در ح��ال حاضر 
برنامه ریزی های الزم ب��رای بین المللی 
 ک��ردن جش��نواره  در دس��تور کار

قرار دارد. 
زاون قوکاس��یان در نشس��ت خب��ری 
چهارمی��ن جش��نواره ملی فیل��م کوتاه 
 حس��نات اصفه��ان اظه��ار داش��ت :

برگزاری این جشنواره در سطح ملی موفقیت های خوبی را کسب کرده و 
برنامه ریزی برای  بین المللی کردن جشنواره در دستور کار است و نتایج 

آن تا سه هفته آینده اعالم خواهد شد.

»گرمازدگی« در بازار کتاب 
»گرما زدگی«  نام مجموعه داس��تانی اس��ت که به تازگی به قلم فرشته 

احمدی منتشر شده است. 
مجموعه داس��تان »گرمازدگی«  و داستان های دیگر ش��ش داستان با 
عنوان های »بی سروپا«، »النه ی اس��کواتر«، »میرزابنویس«، »نقطه ی 

کور«، »جدول کلمات« و »گرمازدگی« دارد. 
داستان های این کتاب در ادامه ی داس��تان های دیگر مجموعه های این 
نویسنده است که در برخی از آن ها طنز پررنگ تر شده است و طبق معمول 
داستان ها گذشته  نگرهس��تند که بیش از آن که با جامعه درگیر باشد، با 

خودش درگیر است. 
در یاداش��ت پش��ت کتاب آمده اس��ت: این 
مجموعه شش داستانی تالشی است دوباره 
برای شناخت انسان و رابطه اش با خویشتن، 
دیگ��ران و جهان. نویس��نده می خواهد ما از 
ورای روایت ه��ای او، انس��ان را گویی برای 
نخس��تین بار ببینی��م. آی��ا از ای��ن هم��ه 
خوش باوری انس��ان، ش��گفت زده خواهیم 
ش��د، یا او را همچون غریبی درک ناشده رها 
خواهیم کرد؟ این اثر  در ۸۰ صفحه با قیمت 
4۰۰۰ تومان و ش��مارگان ۱۱۰۰ نسخه از 

سوی نشر افق منتشر شده است. 

ریش سفید
 گروه فرهن�گ - روزگار جوانی برای همیش��ه نمی ماند،

 زمانه آن را به زور خواهد گرفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم. 
هنرمن��دان و بازیگران نیز که روزگاری در اوج سرمس��تی و 
اشتهار بودند، مزه تند پیری را خواهند چشید. این تقدیری 
است که مقدر شده و باید به آن تن داد. از ابتدای تاریخ بشر، 
ریش س��فیدان و پیشکس��وتان، مورد احترام بوده اند. زیرا 
اس��تفاده از تجربه آنان باعث کم ش��دن اش��تباه و موفقیت 
در زندگی می شود، با کمال تأس��ف باید گفت، امروز اغلب 
هنرمندان جوان و مس��ئوالن، ارزش��ی برای پیشکس��وتان 

قائل نیستند.
اکثر استخوان خردکرده های تئاتر، س��ینما و تلویزیون، در 
بدترین ش��رایط با غول های نداری و بیماری دست و پنجه 
نرم می کنند و در تنهایی می میرند، اما کسی نه مرهمی بر 
زخم شان می گذارد، نه حالی می پرسد و نه حتی دستی بر 
تابوت شان می زند! این در حالی است که امروز نابازیگران با 
دس��تمزدهای چند ده و چند صد میلیونی در عرصه سینما 
و تلویزیون جوالن داده و خنده سرمس��تانه س��ر می دهند! 
مسئووالن نیز چشم روی همه چیز بسته و فقط در فکر حفظ 
مقام و موقعیت خود هستند، اصال برایشان مهم نیست آنها 
و بس��یاری دیگر از هنرمندان در چه وضعیت اس��فناکی به 
سر می برند. روزگاری که این پیشکسوتان در عرصه تئاتر و 
 سینما با کمترین امکانات و در سخت ترین شرایط هنرنمایی 
می کردند، این نابازیگران و مس��ئوالن روی مس��ند ریاست 
نشس��ته بودن��د و هنوز تقدیرش��ان مقدر نش��ده ب��ود! در 
س��ال های اخیر تعداد قاب��ل توجهی از این پیشکس��وتان 
در بدتری��ن وضعیت س��ر ب��ه دامان م��رگ گذاش��تند، اما 
مس��ئوالنی که برای درگذش��ت فامی��ل دور ی��ک نابازیگر 
ج��وان انواع پیام تس��لیت را ارس��ال می کنند، ب��رای فوت 
 پیشکس��وتان غریب، حتی کالم��ی نیز به لب نم��ی آورند،

 چ��ه رس��د ب��ه ارس��ال پی��ام تس��لیت! چ��را مس��ئوالن 
 ب��رای ی��ک ش��خص خ��اص، آنچ��ه در ت��وان ش��ان

 هس��ت انجام می دهند، اما برای دیگرانی که س��ابقه شان 
از فرد موردنظر بیش��تر اس��ت، کاری انجام نمی دهند؟ آیا 
فقط یک نفر خ��اص باید در تمام مراس��م حضور داش��ته و 
هم��ه گ��رد او بچرخند؟ دیگ��ر پیشکس��وتان از نظ��ر این 
مسئوالن بی ارزش��ند؟ آس��یاب به نوبت، روزی که چندان 
 دور نیس��ت نوبت به آنان نیز خواهد رس��ید. پیشکس��وتان

 بی پناه، مظلومانی هستند که آه شان بسیار زود تأثیر خود 
را خواهد گذاشت! به پیشکسوتان احترام بگذارید و آن گونه 
که شایس��ته اند با آنان رفتار کنید. آنان احترام می خواهند، 

نه ترحم.

»دربند« عنوان فیلمی است که این 
جمال 
روزها همزمان با اکران در پایتخت، نوروزباقری

در ش��هر های دیگر نیز رنگ اکران 
گرفته  وپرده های اصفهان نیز از آن بی نصیب نمانده است.

ای��ن فیل��م ک��ه مضمون��ی اجتماع��ی دارد، داس��تان دختر 
دانش��جویی را روای��ت م��ی کن��د ک��ه ب��رای تحصی��ل 
 ب��ه ته��ران آم��ده ام��ا در گرفت��ن خواب��گاه ب��ه مش��کل بر 
می خ��ورد و مجبور ب��ه گرفتن خانه می ش��ود ب��رای اقامت 
 وهمین عام��ل وکش��مکش میان او ودوس��ت ه��م خانه اش

 عامل پیش برنده داستان در روند فیلم است.
 »دربن��د« ت��ازه تری��ن س��اخته پروی��ز ش��هبازی پ��س از

» نفس عمیق« است، شهبازی در فیلم جدیدش سراغ یکی از 
مسایل مهم اجتماعی رفته اس��ت. آنچه که باید در ابتدا به آن 
اشاره کرد، نوع نگاهی اس��ت که در این فیلم حاکم است و باز 
آن نگاه یک پایتخت نشین به یک شهرستانی است، به درستی 
نمی توان گفت  که این ن��وع نگاه از کجا نش��أت می گیرد که 
افرادی که پایتخت نشین هس��تند حائز تمام صفات برتری و 
امتیازات مطلوب هستند وافراد خارج از این دایره افرادی ساده 
لوح، ساده اندیش و ابتدایی هستند حتی با بهره هوشی بسیار 
پایین؟! بی ش��ک مس��ئولین  ودر قدم بعد هنرمندان هستند 
 که در ایجاد ای��ن نگاه دخیل هس��تند، زمانی که مس��ئولین

بودج��ه  وب��رای  کنن��د  صحب��ت  خواهن��د  م��ی    
 مح��دوده ای را مش��خص کنن��د، نقش��ه ته��ران را جلو خود

 م��ی گذارن��د وهنرمن��دان ما نی��ز فکر م��ی کنن��د، دغدغه 
ومش��کالت و آنچ��ه ک��ه م��ی ت��وان از آن اله��ام ب��رای 
 داس��تان وای��ده ب��رای فیلمنام��ه گرف��ت در خیاب��ان های

 ته��ران بای��د جس��تجو کنن��د، بهت��ر نیس��ت کم��ی از 
ته��ران خ��ارج ش��ویم ت��ا ببینی��م ک��ه ای��ن ش��هر تنه��ا 
ی��ک در ص��د از ن��و دو ن��ه درص��د ش��اکله ای��ن س��رزمین 
ن��ی واژه های��ی  اس��ت. روس��تایی، شهرس��تانی، تهرا

 که همه ما با آنها آشنا هستیم، واژه روستایی وشهرستانی تلفظ 
کلماتی اس��ت که افراد پایتخت نش��ین به دیگران نسبت می 
دهند. جدا از این که بگوییم خوب اس��ت یا بد، آیا بهتر نیست 
به جای اس��تفاده از این دوواژه نام مکان و جغرافیای منطقه را  
به کار ببریم؟ نمی توان عنوان کلمه شخصیت را برای آدم های 
این فیلم انتخاب کرد چون آنها در چند تصویر خالصه می شوند 
وما فقط گذرا با آنها برخورد می کینم که نه حتی گذش��ته ای 
از آنها برایمان تعریف ش��ده ونه حتی دلیل حضورشان، حتی 
در روند قصه جایگاهی برای آنها تعریف نشده است وفقط یک 
تصویر هس��تند. عدم باورپذیری نقش اصلی این فیلم که یک 
دختر شهرس��تانی اس��ت در ابتدا بیننده را اذیت می کند که 
براحتی تمام مسایل  را به سادگی باور وقبول می کند بدون هیچ 

مقاومتی تداعی کننده فیلم آق��ای هالو)داریوش مهرجویی( 
اس��ت، با این تفاوت که این بار نقش آن را ی��ک دختر امروزی 
در رشته پژشکی  والبته شهرستانی بازی می کند. از دربند به 
عنوان یک فیلم تلخ نام برده می ش��ود که عمده این تلخی نیز 
مربوط به خط اصلی داستان می شود. یک دختر شهرستانی که 
 برای تحصیل به تهران آمده و از تنهایی و سادگی و احساسات او

 سوء استفاده می شود. البته نقش پررنگ را سادگی او به خاطر 
شهرس��تانی بودنش دارد. نبود یک لحن مناس��ب ویکدست 
از دیگرمواردی اس��ت که بیننده را ک��ه در میان��ه فیلم با آن 
 ارتباط برقرار کرده وهمذات پنداری داش��ته، ناگهان به  خنده 
می اندازد. فیلم »دربند« ساخته پرویز شهبازی، می خواسته 

روایِت بی رحمی یک ش��هر 
توسعه زده شبه مدرن، نسب 
به یک دختِر ساده و صمیمی 
باشد. شهری درنده و بی رحم 
با آدم های��ی ک��ه مالیخولیا 
دارند و جوان ه��ای بی تاریخ 
و ب��ی هویت و بی مس��أله ای 
 که هی��چ ندارن��د و ب��ا هیچ 
خ��وش ان��د. ش��هری ک��ه 
امانگاهی ندارد و جایی نیست 
که بش��ود بدان جا پن��اه برد. 
ش��هری که اهل��ش از جنس 
خودش هس��تند و هر کسی 
که اهلش نباش��د، محکوم به 
نابودی اس��ت. می توان نقطه 
عطف فیل��م وفیلمنامه آن را 

چیدمان موقعیت ها دانست که سعی کرده قدم به قدم با توجه 
به ضعف شخصیت محوری داستان او را از بحران به دل فاجعه  
بکشاند: دختری دانشجو که از شهرستان به تهران آمده تا دوره 
تحصیلی پزشکی را بگذراند؛ موفق به دریافت خوابگاه نمی شود 
و در نتیجه مجبور به گرفتن یک اتاق و هم خانه شدن با دختری 
ناشناس می ش��ود، خانه ای که در آن اتاق اجاره کرده است و 
 نیز شخصیت صاحب خانه او را وارد بازی ناخواسته ای می کند
  که در نهایت م��رگ یکی از ش��خصیت ها را به دنب��ال دارد.

»دربن��د« می خواس��ته روای��ت ب��ی پناه��ی و درماندگی و 
 فرجام دهش��تناک آدم هایی باش��د که اس��یر کالن شهرهای

 توس��عه زده ش��ده اند. فیلم اگرچه از پس انتق��ال این مفهوم 
تا حدودی برمی آید، ام��ا هم به لحاظ منط��ق علّی و معلولی 
و هم به لح��اظ کارکردهای فرهنگ��ی و اجتماعی واجد برخی 
مشکالت اساسی است.اما پرس��ش اصلی این است. »دربند« 
دقیقاً با مخاطب خود چه می کند؟ دس��ت او را می گیرد و به 
سرمنزلی رهنمون می سازد یا نفسش را »بند« می آورد؟ این 
فیلم دریچه ای به سوی آزادی می گشاید یا سایه ای می شود 

هم ارتفاع با »بند«؟

 نگاهی به فیلم» دربند«  به بهانه اکران درسینماهای شهر  

شهرستانی ها در اسارت» دربند« 
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 بازگشت
 ناصر ملک  مطیعی 

  فراخوان دومین 
جشنواره  ویدئوآرتیست

ناص��ر ملک مطیعی بازیگر پیشکس��وت س��ینمای ایران پس از 3۱ س��ال با 
بازی در فیلم »نقش  نگار« به کارگردانی علی عطش��انی به سینما بازگشت.

در خالصه داس��تان این فیلم س��ینمایی آمده اس��ت: فرزاد بدون هماهنگی 
پدرش قصد ازدواج با نگار را دارد. رضایت موقت پدر همه چیز را برای مراسم 
 خواستگاری مهیا می کند، اما گذشته نگار همه شرایط را دچار تغییر می کند.

بهرام رادان، آتیال پسیانی،گوهر خیراندیش، شیوا خسرو مهر، الهه حصاری و 
رضا ناجی در این فیلم در کنار ناصر ملک مطیعی بازی می کنند. ملک مطیعی 
۸3 ساله آخرین بار سال ۱3۶۱ فیلم »برزخی ها« ساخته ایرج قادری را روی 
پرده س��ینماها داش��ت. »چهار راه حوادث«، »مرده��ا و جاده ها«، »قیصر«، 
»طوقی« و »بابا شمل« از فیلم های اوست.گفتنی است، مراسم جشن بازگشت 

وی به سینما و پایان فیلمبرداری فیلم »نقش نگار« نیز برگزار شد.

دومین جشنواره ویدئوآرتیست در بخش های ویدئوآرت، ویدئواینستالیشن 
و ویدئوپرفورمنس، پذیرای آثار ایرانیان سراس��ر جهان خواهد بود. فرش��ته 
عالمشاه، طراح و مدیر اجرایی این جشنواره، اظهارداشت: آخرین مهلت ثبت نام 

و ارسال آثار تا ۱۰ دی ماه می باشد. 
 وی با بیان این که اس��امی پذیرفته ش��دگان ۱۰ بهمن ماه اعالم خواهد شد، 
افزود: از ۲۵ تا 3۰ بهمن ماه نیز این جشنواره در مصلی فرهنگی تاالر فرشچیان 

برگزار خواهد شد. 
وی افزود:این جشنواره در دو بخش با موضوعات آزاد و واکنش ذهن، فتوسنتز 
برگزار می ش��ود. وی افزود: همزمان ب��ا نمایش آثار منتخب این جش��نواره، 
نشست های تخصصی نقد و بررسی آثار راه یافته به جشنواره و همچنین نمایش 

و بررسی آثار تعدادی از هنرمندان و پیشکسوتان برگزار خواهد شد. 

رونمایی از نماد و تندیس های فرهنگی و هنری در اصفهان

مص��ادره ش��دن مفاخر ای��ران دیگر 
 دارد تبدی��ل ب��ه ع��ادت دیرین��ه ای 

می شود.
هر بار ک��ه خبری در ارتباط ب��ا مصادره مفاخر ایرانی توس��ط 
کشورهای همسایه شنیده می شود، ابتدا هیاهویی راه می افتد، 
عده ای فریاد وا اسفا س��ر می دهند که آیندگان از ما نخواهند 

گذشت و نباید در مقابل این سرقت فرهنگی سکوت کنیم. اما 
اتفاقا سکوت تنها کاری است که مدعیان فرهنگ در کشور ما 
انجام می دهند و بدتر از جای جالی مفاخر ایران زمین در هنر 

هفتم است.
برای این که انفعال مدعیان هنر هفت��م در پرداختن به مفاخر 
ایران زمین مشخص شود، فقط کافی است تا نگاهی به فهرست 

تولیدات سینمای ایران داشته باشیم.
 سینمایی که تا همین چند س��ال پیش سرشار از کمدی های 
س��خیف بود و امروز انگار پرداختن به موضوع خیانت و مفاخر 
پوش��الی برای فیلمس��ازان و حتی متولی��ان فرهنگی اولویت 

بیشتری دارد. 
اما در سوی مقابل کش��ورهایی که هیچ حرفی در مقابل تاریخ 
غنی فرهنگ و تمدن ایران ندارد، تنها به واس��طه قرار گرفتن 
آرامگاه مفاخر ایرانی آنه��ا را به نام خود مص��ادره می کنند و 
حتی برخ��ی گام را فراتر نی��ز نهاده اند و مفاخ��ری را مصادره 
می کنند که در کش��ورمان خودمان آرمیده ان��د و در مقابل ما 
با غفلت از تأثیرگذاری گس��ترده هنر س��ینما اجازه می دهیم 
تا هر روز کش��ورهای دیگ��ر با س��اخت فیلم و یا س��ریالی در 
 مورد مش��اهیر و مفاخر ایرانی ادعای پوش��الی خود را به دنیا

 نشان دهند.
البت��ه ناگفته نماند در این م��ورد خاص اتفاقا وضع در رس��انه 
ملی بهتر و ت��ا کنون آثار درخ��ور و به یاد ماندن��ی چون »ابن 
س��ینا« کیه��ان رهگ��ذار، »روزگار قریب« کیان��وش عیاری، 
»س��ربداران« محمدعلی نجفی، »هزار دستان« علی حاتمی، 
»روشن تر از خاموشی« حسن فتحی، »ش��یخ بهایی« شهرام 
 اس��دی، »نردبام آس��مان« محمدحس��ین لطیفی س��اخته

 شده است.
 ام��ا در س��وی مقاب��ل ماندگارترین اث��ری ک��ه در خصوص 

یک��ی از مفاخ��ر ای��ران زمی��ن ب��ر روی پ��رده نق��ره ای 
 س��ینما نقش بس��ته اس��ت، »کمال المل��ک« عل��ی حاتمی

 است.
البته جالب اس��ت که هرچقدر ما در پرداخت��ن به موضوعات 
مهم و تأثیرگذار در س��ینمایمان گرفتار روزمره گی هس��تیم 
اما کش��ورهای دیگر به خوبی از انفعال ما اس��تفاده می کنند و 
می توان نمونه های جالبی را از مصادره مفاخر علمی و فرهنگی 
کشورمان توسط غرب نام برد که موالنا جالل الدین بلخی یکی 

از آن هاست.
 البت��ه نام گ��ذاری س��ال ۲۰۰۷ می��الدی ب��ه ن��ام موالنا و 
گس��ترش عالقه من��دی جهانی��ان ب��ه ای��ن ش��اعر و عارف 
پارسی س��خن، کارگردانان کش��ورهای مختلف جه��ان را به 
ای��ن فک��ر انداخت��ه که ب��ه س��اخت فیلم ه��ا و مس��تنداتی 
 درب��اره مول��وی و م��رادش ش��مس تبری��زی دس��ت 

بزنند.
به عنوان مثال مستندی دو قس��متی به نام »حضرت موالنا« 
در ترکیه س��اخته و از تلویزیون این کش��ور پخش شد و حتی 
»اس��ین چلبی« بیس��ت و دومین ن��واده موالن��ا جالل الدین 
 از س��لطان ولد س��ر لوکیش��ن  این فیلم مس��تند حاضر شده

 بود.
 افغان ها نیز در افغانستان فیلم »پیر چراغ به دست« را بر اساس 

زندگی مولوی با هزینه دولت افغانستان تولید کردند.

 مصادره شدن مفاخر ایرانی

می توان نمونه های 
جالبی از مصادره 

مفاخر علمی و 
فرهنگی کشورمان 

 توسط غرب 
نام برد که موالنا 

جالل الدین بلخی
 یکی از آنهاست

 گروه
 فرهنگ

»دربند«
 می خواسته 

روایت بی پناهی و 
درماندگی و فرجام 

 دهشتناک 
 آدم هایی باشد

 که اسیر 
کالن شهرهای

  توسعه زده
 شده اند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 جدا شدن من به سود 
سپاهان  و خودم است

مهاجم تیم س��پاهان گفت: اگر قرار باشد که ش��رایط تیم سپاهان 
اینگونه بماند و من در این تیم نیمکت نشین باشم، بهتر است که جدا 

شوم، چراکه جدا شدن من به سود سپاهان و خودم است.
آرش افشین بعد از شکست تیم سپاهان مقابل ملوان بندر انزلی در 
جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به حضورش در سپاهان 
و نیمکت نشینی در این تیم اصفهانی اظهارداشت: شرایط برای من 
بسیار سخت شده چون در سال جام جهانی روی نیمکت نشسته ام 
و نمی توانم برای سپاهان به میدان بروم که این کار مرا دشوار کرده 

است.
وی افزود: اگر امس��ال س��ال جام جهانی نبود، ناراحت نبودم اما در 
امسال بازی کردن در ترکیب تیم خیلی برایم اهمیت دارد چون من 

نیامده ام بیرون بنشینم و آمدم تا برای سپاهان بازی کنم.
مهاجم سپاهان با بیان این که نظر سرمربی تیم برایم اهمیت دارد، 
تصریح کرد: به هر حال هرچه سرمربی تشخیص دهد، همان می شود 
اما شرایط من دشوار شده و در سالی که می توانستم به جام جهانی 

بروم، نیمکت نشین شده ام و این شرایط مرا بسیار بد کرده است.

 توافق نهایی فدراسیون 
تنیس روی میز با سرمربی تیم ملی

مسئوالن فدراسیون تنیس روی میز در نشست با احمد جعفری پور 
که قرار اس��ت هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد، با شرایط مورد نظر 

وی موافقت کرده و به توافق نهایی با او رسیدند.
احم��د جعفری پ��ور ک��ه پ��س از اس��تعفای ابراهی��م علیدخت از 
سرمربیگری تیم ملی تنیس روی میز به عنوان جایگزین وی معرفی 
شده بود، شرایطی را برای پذیرش قطعی این مسئولیت داشت و به 
همین دلیل به دنبال برگزاری نشستی با مسئوالن فدراسیون تنیس 

روی میز برای مطرح کردن رو در روی این شرایط بود.
بر این اساس و طبق اعالم قبلی، اردوی تیم ملی تنیس روی میز از 7 

آبان ماه آغاز خواهد شد.

مهدوی کیا: می توانیم از ضعف دفاعی 
نیجریه استفاده کنیم

 مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگاران در م��ورد پیروزی تیم ملی زیر 
17 سال مقابل اتریش، گفت: هدف ایران پیروزی بود و خوشحالم با 
این برد ایران به مرحله بعدی رفت. تیم ایران در دو مسابقه قبل هم 
شایسته پیروزی بود. وی در مورد دیدار ایران در مرحله یک هشتم 
نهایی جام جهان��ی 2013 امارات مقابل نیجریه گفت: این درس��ت 
است که نیجریه تیم بسیار قدرتمندی اس��ت، اما تیم ما می تواند از 
نقطه ضعف نیجریه در خط دفاعی استفاده کند و مقابل این تیم به 
پیروزی برسد. نیجریه تیم بسیار خوبی است که نتایج الزم را  گرفته 
و این تیم در خط حمله بسیار قوی اس��ت،  اما بازهم تأکید می کنم 
خط دفاع نیجریه ضعف های زیادی دارد که ما می توانیم از این مسأله 

به خوبی استفاده کنیم.

افرادی عوام فریب ، روحیه 
وزنه برداران را کاستند

کورش باقری سرمربی تیم ملی وزنه برداری 

ازنگاه من اقدام��ات افرادی که به یک عوامفریب وصل هس��تند، روحیه 
وزنه برداران را کاهش داد. درباره صحبت های مطرح ش��ده در خصوص 
دوپینگ واین که تا چه اندازه روی عملکرد ملی پوشان تأثیر داشت، هم 
قطعا مؤثر بوده و شک نکنید. همانطور که در موفقیتی که حاصل می شود،  
پارامترهای زیادی مؤثر است ، در نبود موفقیت هم همین موضوع وجود 
دارد، با این تف��اوت که برخی 
تأثیر ات واضح تر و برجسته تر 
اس��ت. همان زم��ان هم گفتم 
حتما بمبی را کار گذاش��ته اند 
که منتظر انفجار هستند. البته 
این دوپینگ جای بحث دارد و 
نکته منفی محسوب می شود 

اما هرگز فاجعه نیست.

قهرمانی چادگان در المپیاد 
فرهنگی ورزشی مردان

هیأت ورزش روس��تایی و بازی های بومی محلی استان 
اصفهان در ابتدای س��ال پنجم فعالیت خود به برگزاری 
پنجمین المپیاد فرهنگی ورزش��ی روس��تاییان استان 
اصفهان ویژه آقایان پرداخت  که به مناسبت هفته والیت 
و هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار ش��د. این مسابقات 
در 7 رشته در اردوگاه شهید کش��وری ابریشم با حضور 
بیش از 500 ورزش��کار برگ��زار که تیم چ��ادگان با 32 
امتیاز به مقام قهرمانی رس��ید، تی��م اصفهان مرکزی با 
28 امتیاز دوم ش��د و تیم های لنج��ان و آران و بیدگل 
هر کدام با 19 امتیاز در س��کوی س��وم ایستادند. رشته 
طناب کش��ی با ش��رکت 12 تیم برگزار که تیم اصفهان 
با اقتدار بر س��کوی قهرمانی تکیه زد و تیم های لنجان 
و چادگان به ترتیب دوم و س��وم شدند. رش��ته لی لی با 
ش��رکت 14 تیم برگزار گردید که در قس��مت انفرادی 
رش��ته لی لی محمدصالح محمدی)مبارک��ه( در مکان 
اول ایس��تاد. می��الد چمنی)چادگان( دوم ش��د و عرب 
مختاری از بخش جرقویه به مقام س��ومی بس��نده کرد.

در قسمت تیمی نیز مبارکه باالتر از همه تیم ها اول شد 
وتیم های جرقویه و چادگان به ترتیب به مقام های دوم 
و سوم بسنده کردند. در بازی مهیج هفت سنگ 15 تیم 
با هم به رقابت پرداختند که تیم لنجان به مقام قهرمانی 
رسید و تیم های آران و بیدگل و خمینی شهر به ترتیب 
در مکان های دوم و سوم ایس��تادند.در رشته تیراندازی 
با تفنگ کالشینکف که به صورت انفرادی با حضور 50 
تیرانداز برگزار گردید، جواد توس��لی)مبارکه(، س��عید 
ابراهیمی)فالورجان( و س��ید مجتبی فتوحی)شاهین 
شهر(به ترتیب اول تا سوم شدند. در رشته دال پالن 13 
تیم با هم به رقابت پرداختند که تیم خوانس��ار به مقام 
نخست رسید، شاهین شهر دوم ش��د و اصفهان به مقام 

سومی بسنده کرد.
 در بخش بازی های بومی محلی که هر شهرستانی بازی 
سنتی خود را به نمایش گذاشتند که تیم کاشان با رأی 
کارشناسان مقام نخس��ت را از آن خود کرد، فریدن در 
مکان دوم ایستاد و تیم های چادگان و خوانسار مشترکا 
جایگاه سوم را تصاحب کردند. رش��ته خروس جنگی با 
شرکت 14 تیم در سه وزن برگزار که تیم آران و بیدگل 
سکوی نخس��ت را از آن خود کرد، تیم جرقویه دوم شد 
و تیم های چادگان و اصفهان مش��ترکا در مکان س��وم 

ایستادند. 

زاویه

6
ساخت یک اثر سینمایی به مناسبت ۱۱۰ ساله شدن فیفا

»تیم روت« که تاکنون در چند فیلم مطرح هالیوودی حضور یافته، روز گذش��ته برای شروع تمرینات 
جهت ضبط یک اثر س��ینمایی راهی زوریخ شد. وی قرار اس��ت در اثری به مناسبت 110 ساله شدن 

فدراسیون جهانی، به ایفای نقش »سپ بالتر« بپردازد.

سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی 
گروه 
ورزش

 
ایران می  گوی��د :اگر تکلیف ریاس��ت 
و  مش��خص  کش��تی   فدراس��یون 
خواس��ته هایش برآورده شود، حاضر اس��ت دوباره به تیم ملی 

بازگردد.
محمد بنا درباره تغییر و تحوالت صورت گرفته در فدراس��یون 
کشتی اظهارداشت: هنوز تغییر و تحول خاصی صورت نگرفته و 
تنها خطیب رفته است در حالی که خادم آن زمان هم همه کاره 
بود. رسول خادم انسان کاربلدی است و قدمش روی چشم همه 
جامعه کش��تی قرار داردو همه او را دوست دارند، اما من زمانی 
می توانم برنامه ریزی های��م را عملی کنم ت��ا موفقیت ها تداوم 
داشته باشد که بودجه ی الزم وجود داشته باشد. آیا با سرپرستی 
رسول خادم بدهی 6-5 میلیاردی فدراسیون پرداخت خواهد 
ش��د؟ البته این تغییرات تازه انجام شده و باید ببینیم که خادم 
به عنوان سرپرست فدراسیون چه امتیازاتی می تواند از وزارت 

ورزش و جوانان بگیرد.
    با خادم مشکلی ندارم، او بزرگ کشتی است

وی درباره  این که آیا با خطیب مشکل داشتی یا با خادم، گفت: 
به خدا من با هیچ کس مش��کلی ندارم. ی��ک روز می گویند بنا 
با رنگرز مش��کل دارد یک روز می  گویند با خادم مش��کل دارد 
اما من با هیچ کس مش��کلی ندارم. رس��ول خادم بزرگ کشتی 

ایران است و زمانی که من در کش��تی بودم مسئولیت فرنگی را 
با صحبت کردن با او دوباره قبول کردم. من 10 سال در کشتی 
فرنگی حضور داش��تم و خادم یک سال می ش��د که آمده بود و 
تازه نفس بود؛ اما من از سال 2003 که با جوانان کارم را شروع 
کردم استخوان بندی این بچه هایی که مدال گرفته اند را از همان 
سال ها شکل دادم. وقتی من با کشتی گیرانم صحبت می کردم 
می گفتم که به دنبال ایده آلی هس��تم که احتیاج به گذش��ت و 
زجر کشیدن دارد و اگر بناست به آنها برسیم صاحب همه چیز 
خواهیم شد. یعنی صاحب آن جایگاهی که به دنبالش بوده ایم.

بنا افزود: ما 10 سال زحمت کش��یدیم که به قهرمانی المپیک 
ختم شد ولی آیا بعد از قهرمانی المپیک جایگاه کشتی بهتر شد؟ 
مطمئنا بهتر نشد. شاید از چمن گلی و همکارانش که تازه سر کار 
آمده اند توقع خاصی نباشد اما جامعه کشتی فرنگی بعد از 10 
سال زجری که محمد بنا به کش��تی گیران و مربیانش داده بود 

از بنا توقع داشت که به دنبال حق و حقوق فرنگی کاران باشد.
    نمی توانستم در تیم ملی به سوریان، نوروزی و نعمت 

پور عدس پلو بدهم
مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: آیا من باید می آمدم 
و از امثال س��وریان، نوروزی و نعمت پور دعوت می کردم که به 
اردوی تیم مل��ی بیایند و عدس پلو بخورند؟ جامعه ی کش��تی 
فرنگی از من توقع داش��ت و وقتی دیدم نمی توانم آن کاری که 

الزم است را برآورده کنم صالح دیدم که نباشم.
بنا با اشاره به این که هنوز تکلیف خود وزارت ورزش هم مشخص 
نیست، یادآور شد: وزارت ورزش و جوانان هنوز بالتکلیف است 
و مشخص نیست که آقای صالحی امیری وزیر می شود یا خیر. 
به نظرم ابت��دا باید تکی��ف وزارت و پس از آن تکلیف ریاس��ت 
فدراسیون کشتی مشخص شود تا بتوان تصمیم قاطعی گرفت.

باید دید رسول خادم چه امتیازاتی از وزارت ورزش می گیرد
وی ادامه داد: وقتی ش��نیدم که قرار اس��ت اول آبان انتخابات 
فدراسیون کشتی باشد خیلی خوشحال شدم. یکی دو کاندیدا 
حضور داشتند که اگر رییس می شدند می توانستند برای کشتی 
کارهای بسیار خوبی انجام دهند. شخصی مثل امیر خادم واقعا 
کاربلد و خوب است و یزدانی خرم هم طی آن سال ها که حضور 
داشته واقعا مدیریت کرد و اگر عباسی اش��تباه نمی کرد و او را 
برکنار نمی کرد شاید در المپیک نتایج بهتری می گرفتیم. اگر 
انتخابات اول آبان برگزار می ش��د و یکی از ای��ن دو نفر انتخاب 
می شدند من بسیار خوش��حال بودم. االن هم که رسول خادم 
سرپرس��ت ش��ده باید ببینیم چه امتیازات��ی از وزارت ورزش 

می گیرد و آن وقت من در خدمت دوستان هستم.
    تکلیف فدراسیون مشخص شود، حاضرم برگردم

سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سؤال که 
آیا اگر تکلیف وزارت ورزش و ریاست فدراسیون کشتی مشخص 
شود دعوت به همکاری با تیم ملی را قبول خواهد کرد یا خیر، 
اظهارداشت: بله، من همیشه حرفم این بوده که اگر رسول خادم 
دفتری در خانه کشتی دارد و امور کشتی را می چرخاند پس دفتر 
رییس، نایب رییس و دبیر فدراس��یون چه نقشی دارند؟ ما باید 
تکلیفمان را مشخص کنیم که چه کس��ی حرف اول را می زند. 
حرف اول و آخر کشتی را نه سرپرست، نه نایب رییس و نه دبیر 
فدراسیون می زند بلکه باید رییس فدراسیون حرف اول و آخر 
را بزند. پس ما باید تکلیف رییس فدراسیون را مشخص کنیم؛ 

چون او قرار است چهار سال با برنامه ریزی کار کند.
وی افزود: این یک سالی هم که قبل از جهانی طی شد به خاطر 
البی های رس��ول خادم بود که توانست وضعیت کشتی را جمع 
و جور کند. فکر می کنید رضای��ی، طالیی، محمدی و مربیان و 
کشتی گیران اگر رسول نبود با این وضع بی پولی یک ثانیه هم 
می ماندند؟ پس رسول خادم توانسته اوضاع کشتی را حفظ کند؛ 
چون تازه نفس اس��ت. البته اگر او هم رییس شود و قرار باشد با 
همین وضع فعلی به فدراسیون بودجه بدهند مطمئن باشید که 

نمی تواند وضعیت را تحمل کند.
    ما زیاده خواه نیستیم

بنا در ادامه بیان کرد: من متأسفم که وضع کشتی این طور شده 
و نمی دانم چرا باید این جور باشد و ما باید چه کار کنیم که نشان 
بدهیم اس��تحقاق این را داریم که بهترین ها را داشته باشیم. ما 
زیاده خواه نیستیم اما وقتی شخصی مثل رسول خادم که بزرگ 
کشتی است می گوید بعضی مواقع برای داشتن نان هم در اردوها 

مشکل داشته ایم این اتفاق خیلی بدی است.

سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران

محمد بنا: حاضرم به تیم ملی برگردم
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نخستین طالی 
نماینده اصفهان

لیگ دوومیدانی 
باشگاهی نیست

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛

مصاف دایی با تیمی که علیه آن افشاگری کرد

نخستین طالی نماینده اصفهان در مسابقات پاراآسیایی مالزی بر گردن 
کرمانی نشست.

 در جریان مس��ابقات پاراآس��یایی جوانان 2013 و در نخستین روز این 
رقابت ها ملی پوشان جوان کش��ورمان موفق به کسب پنج نشان طال در 

دوومیدانی شدند.
 فائزه کرمانی ورزش��کار اصفهانی تیم ملی در ماده پرتاب وزنه به نش��ان 

طال دست یافت.
س��ینا صفرزاده در دوی 100 متر، مصطفی افضلی و محمد قاس��می در 
پرتاب وزنه و احسان حس��ن زاده در پرتاب دیس��ک ورزشکاران طالیی 

کاروان غدیر بودند.
مس��ابقات پاراآس��یایی جوان��ان 2013 مالزی، تا هش��تم آب��ان ماه در 

کواالالمپور پیگیری خواهد شد.

دونده المپیکی اصفهان گفت: لیگ برتر دوومیدانی به هیچ عنوان کیفیت یک 
لیگ باشگاهی را ندارد و مسئوالن فدراس��یون تنها برای این که بگویند لیگ 

داریم، این مسابقات را برگزار می کنند.
رضا قاسمی اظهارداشت: مس��ابقات لیگ برتر دوومیدانی نباید تا این اندازه 
طوالنی می شد، زیرا ورزشکاران باید برای مس��ابقات برون مرزی آینده خود 
را آماده کنند. وی با بیان این که لیگ دوومیدانی کشورمان شرایط یک لیگ 
حرفه ای را ندارد، ادامه داد: فدراسیون تنها به این دلیل مسابقات لیگ برتر دوو 
میدانی را برگزار می کند که بگویند لیگ داریم و مورد انتقاد قرار نگیرند. وی 
افزود: به دلیل این که تنها چند تیم به صورت کامل در این رقابت ها ش��رکت 
کرده بودند و سایر تیم ها در چند ماده ورزشکار داشتند، امکان حرفه ای شدن 
لیگ وجود ندارد.وی تأکید کرد: دوومیدانی چندان مورد توجه اسپانسرهای 

مالی نیست و باشگاه های بزرگ تمایلی برای تیمداری در این رشته ندارند.

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال در حالی یک ش��نبه 
پیگیری خواهد ش��د که تی��م پرس��پولیس به مصاف 

راه آهن سورینت خواهد رفت. 
دیداری که از هفته های گذش��ته تحت تأثیر افشاگری 
علی دایی علیه برخی از مس��ئوالن باشگاه سابق خود 

قرار گرفته بود.
هفته چهاردهم مس��ابقات لی��گ برتر فوتب��ال ایران 
یک ش��نبه با برگزاری س��ه دیدار به پایان می رس��د. 
شکست س��پاهان و فوالد خوزس��تان در این هفته از 

مسابقات باعث ش��ده تا سه 
دیدار پایانی هفته چهاردهم 
با جذابیت بیش��تری دنبال 
ش��ود، بخصوص این که تیم 
فوتب��ال پرس��پولیس از این 
ش��انس برخوردار است تا با 
پی��روزی مقاب��ل راه آهن به 

صدر جدول برسد.
   پرسپولیس - راه آهن 

سورینت
بازی ویژه هفته چهاردهم را 
باید تقابل پرسپولیس با راه 
آهن دانست. این مسابقه در 
حالی برگزار می شود که علی دایی سرمربی پرسپولیس 
در هفته های گذش��ته و در راس��تای بح��ث تبانی در 
فوتبال، افشاگری هایی را نسبت به برخی از مسئوالن 
باش��گاه پیش��ین خود انجام داده بود. البته آتش این 
افش��اگری ها با صحبت های مالک باش��گاه راه آهن تا 
حدی فروکش کرد تا در آس��تانه این مس��ابقه، فضا تا 
اندازه ای آرام ش��ود. هر دو تیم در حالی مقابل هم قرار 
می گیرند که روز چهارشنبه در جام حذفی موفق شدند، 
به پیروزی برسند و به مرحله بعد این جام صعود کنند.

 با وجود موفقیت راه آهن در ج��ام حذفی، این تیم در 
لیگ برتر عملکرد قابل توجهی نداش��ته و با 10 امتیاز 
در رده پانزدهم جدول جای دارد. تیم پرس��پولیس در 
صورت پیروزی در این بازی می تواند به لطف تفاضل گل 
بهتر به رده اول جدول صعود کند و طعم صدرنش��ینی 
را بعد از مدت ها بچش��د. نتایج س��ایر دیدارهای هفته 
چهاردهم که در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار شد 

به شرح زیر است:
* داماش گیالن 5 - ذوب آهن اصفهان یک

* سپاهان یک - ملوان 2
* صبای قم 2 - مس کرمان 2

* گسترش فوالد 1 - نفت تهران 2
* استقالل تهران 2 - فوالد خوزستان صفر

جدول رده بندی لیگ برتر هم به این شرح است:
1- فوالد خوزستان - 26 امتیاز

2- نفت تهران  - 25 امتیاز
3- سپاهان اصفهان - 23 امتیاز

4- پرسپولیس - 23 امتیاز )13 بازی(
5- تراکتورسازی - 22 امتیاز)13 بازی(

---------------------------------------
15- راه آهن سورینت - 10 امتیاز

16- مس کرمان - 7 امتیاز

شب بیادماندنی گلزن ترین دروازه بان جهان
دروازه بان برزیلی سائولوپائو که عنوان گلز ن ترین دروازه بان 
جهان را یدک می کش��د، در دی��دار مقابل یونیورس��یداد 

عکس العمل های خیره کننده ای را به نمایش گذاشت.
سنی موفق شده بیش از 100 بار دروازه حریفان را باز کند.

فابرگاس: حق داشتم که به منچستر نرفتم
هافبک بارسلونا از تصمیم خود برای ماندن در این تیم دفاع کرد.

فابرگاس بر این باور است که عملکردش در بارسلونا در این فصل 
بر تصمیمش برای ماندن پس از ابراز تمایل منچستریونایتد مهر 

تأیید می زند. وی توجه دیوید مویس را نیزبه خود جلب کرد.

دیدار با تیم ملی ازبکستان
تیم فوتسال گیتی پسند به منظور برگزاری چند دیدار دوستانه 

راهی ازبکستان شد. 
با دعوت فدراسیون فوتبال ازبکستان، گیتی پسند راهی تاشکند 
شد تا دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتسال این کشور برگزار کند.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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تحدید حدود اختصاصی
680 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین تقریبا هیجده قفیزی بشماره 
پالک 174 فرعی از 127- اصلی واقع در دستجرد که بنام ناهید ضرغام 
فرزند علی اکبر در جریان ثبت می باشد که بعلت عدم وجود حد فاصل در 
آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
10 صبح روز 1392/9/7 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 209 

مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تغییرات 
کوشا  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2911/ت   : شماره   685
ملی  وشناسه   44768 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  اسپادانا  انرژی 
و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10260626985
طیبه  خانم   -1 اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1392/7/7 مورخ  مدیره  هئیت 
معقلی کوپائی به عنوان بازرس اصلی ، خانم شهباز زعفران زاده عطار 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- 
روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای علیرضا حق 
شناس گر گابی و خانم واله بارفتن و خانم مریم روان بخشیان حبیب 
آبادی  تا تاریخ 1394/7/7- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند : آقای علیرضا حق شناس گرگابی به سمت رئیس هئیت مدیره 
و خانم واله بارفتن  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم مریم روان 
آبادی  به سمت عضو هئیت مدیره و خانم مریم روان  بخشیان حبیب 
بخشیان حبیب آبادی   به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهد ات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر میباشد ظمنا 
مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/7/13 
ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا 
ثبت شرکتها و موسسات  اداره  رئیس   – . منصور آذری  قرار گرفت  ء 

واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
686 شماره : 3068/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت تامین صنعت هنگام  
به  ملی 10260627169  ثبت 44793 وشناسه  به شماره  سهامی خاص 
مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه 
خانی   حسن  مسعود  آقای   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/5/21
بازرس  عنوان  به  رمضانی   میر  علی  آقای   ، اصلی  بازرس  عنوان  به 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر  علی 
االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا 
ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای روزبه اکبری پور و آقای 
مجتبی فرشید و آقای سهراب فرشید   تا تاریخ 1394/5/21- 4- سمت 
اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای روزبه اکبری پور 
به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای مجتبی فرشید  به سمت نائب رئیس 
هئیت مدیره و آقای سهراب فرشید  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای 
مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -5  . عامل  مدیر  به سمت  فرشید     سهراب 
تعهدآور با امضای سهراب فرشید ، مدیر عامل و با  مهر شرکت معتبر 
میباشد ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 
1392/7/22 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 7876منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
353 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین معروف درب گندزو بائره 
جزء  ریسه  در  واقع  اصلی   -76 از  فرعی   249 پالک  بشماره  آن  جنب 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام احمد رئیسی راد فرزند حبیب در جریان 
ثبت می باشد که بعلت عدم حضور مالک در روز بازدید در آگهی قبلی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 1392/9/20 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 174 

مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

مفاد آراء 
674 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
گل  وبید  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظوراطالع 
که  در صورتی  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسیدظرف مدت 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 

تقدیم نمایند.
1-رای شماره 843 هیات خانم محبوبه عظیم زاده آرانی فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 590 صادره ازکاشان به شماره ملی 6199712714 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 222/50 متر مربع پالک 7380 
فرعی از 1114 فرعی مفروز و مجزی شده 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
عباس  فرزند  آرانی  فخری  آقای محمد رضا  هیات  2-رای شماره 841 
بشماره شناسنامه 2906 صادره ازکاشان به شماره ملی 6199943147 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 120 متر مربع پالک 7381 فرعی 
از 1230 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
3- رای شماره 850 هیات آقای شاهین وزیر پور  فرزند سهراب  بشماره 
شناسنامه 266 صادره از آران و بید گل به شماره ملی 6199661699 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 48/90 متر مربع پالک 7382 فرعی 
از 5159فرعی  مفروز و مجزی شده از2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
4- رای شماره 855 هیات آقای حسین قائمی فر  فرزند قاسم بشماره 
شناسنامه 132 صادره آران و بید گل  به شماره ملی 6199408772 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 129/90 متر مربع پالک 732 فرعی 
از 106 فرعی  مفروز و مجزی شده از 6 اصلی واقع در حسین آباد بید 

گل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
بشماره  حسین  فرزند  فر  قائمی  علی  آقای  هیات   854 شماره  رای   -5
شناسنامه 194 صادره ازبید گل به شماره ملی 6199703741 در شش 

دانگ یک باب خانه به مساحت 130/25 متر مربع پالک 733 فرعی از 106 
فرعی مفروز و مجزی شده از6 اصلی واقع در حسین آباد بید گل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
ابوالقاسم  آرانی  فرزند  آقائیان  آقای حسن  6- رای شماره 848 هیات 
بشماره شناسنامه 574 صادره از کاشان به شماره ملی 6199712552 
 – و خانم فاطمه استاد میرزائی آرانی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
(در شش  بالمناصفه   ( به شماره ملی 1250150957  از کاشان  صادره 
فرعی   28 پالک  مربع  متر   116/80 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
ازمشاعات + 1847 اصلی و 2و7و3و5 فرعی از 1837 و 1846  اصلی 

واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
7- رای شماره 861 هیات آقای مهدی مومنی بید گلی  فرزند علی محمد 
از کاشان به شماره ملی 6199739493  بشماره شناسنامه 32 صادره 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 97/50 متر مربع پالک 9 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 108 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بید گل.
8-رای شماره 858 هیات آقای حمزه ئی  بید گلی  فرزند احمد  بشماره 
شناسنامه 478 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 6199718275 
متر مربع پالک 1142  به مساحت 89/30  باب خانه  یک  دانگ  در شش 
فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران 

دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
فتح  فرزند  آرانی    شائی  مصطفی  آقای  هیات   859 شماره  رای   -9
ملی  شماره  به  کاشان    از  صادره   11696 شناسنامه  بشماره  اله   
6199156951 در شش دانگ یک باب خانه  مشتمل بر مغازه به مساحت 
53/75 متر مربع پالک 1143 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 
2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
آرانی   فرزند محمد   آقای محمود حمامی  10- رای شماره 844 هیات 
ملی  شماره  به  گل   بید  و  آران  از  صادره   98 شناسنامه  بشماره 
6199629221 و خانم لیال رئیس بیدگلی فرزند علینقی بشماره شناسنامه 
227 صادره از آران و بید گل بشماره ملی 6199665708 ) بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 161/50 متر مربع پالک 1144 
فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران 

دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
11- رای شماره 853 هیات خانم نجمه محبوبی   فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 3211 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199946197 و آقای 
صادره   359 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  آرانی  نوروزیان  سعید 
یک  دانگ  در شش  بالمناصفه(   (  6199734742 ملی  بشماره  کاشان  از 
باب خانه به مساحت 170/65 متر مربع پالک 1145 فرعی از 235 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بید گل.
محمد   فرزند  آرانی    خانی  احسان  آقای  هیات   842 شماره  رای   -12
ملی  شماره  به  گل   بید  و  آران  از  صادره   216 شناسنامه  بشماره 
6199653866 و خانم عطیه رامی فرزند دخیل عباس  بشماره شناسنامه 
246 صادره از آران و بید گل  بشماره ملی 6199690125 ) بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 206/75 متر مربع پالک 1146 
آران  در  واقع  اصلی  و مجزی شده 2640  مفروز  فرعی   107 از  فرعی 

دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
13-رای شماره 851 هیات آقای حسن قنائی مقدم آرانی   فرزند عباس  
ملی  شماره  به  گل   بید  و  آران  از  صادره   6317 شناسنامه  بشماره 
بشماره  علی  مانده  فرزند  آرانی  تنهائی  خانم  فاطمه  و   6199103165
شناسنامه 289 صادره از آران و بید گل  بشماره ملی 6199376676 ) 
بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 768 متر مربع پالک 
1147 فرعی از 286 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640 اصلی واقع در 

آران دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
فرزند  آرانی  محمودی  اصغر  علی  آقای  هیات   862 شماره  14-رای 
شماره  به  گل   بید  و  آران  از  257 صادره  شناسنامه  بشماره  تقی   

فرزند  قاسم  آرانی  صفرزاده  معصومه  خانم  و   61993955948 ملی 
ملی  بشماره  گل  بید  و  آران  از  صادره   279 شناسنامه  بشماره  محمد 
6199453999 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 268 
متر مربع پالک 902 فرعی از 323 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 

اصلی واقع دروشاد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
15- رای شماره 852 هیات آقای حمید رضا منصوری آرانی   فرزند علی 
اکبر  بشماره شناسنامه 12205 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 
6199162048 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 103/50 متر مربع 
پالک 903 فرعی از 340 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 اصلی واقع 

دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
فرزند  نژاد    بهجتی  ابوالفضل  آقای  هیات   846 شماره  16-رای 

سلطانعلی  بشماره شناسنامه 310 صادره از آران و بید گل  به شماره 
عباس  دخیل  فرزند  آرانی  مصلح  اعظم  خانم  و   6199690753 ملی 
از کاشان  بشماره ملی 6199713273  بشماره شناسنامه 646 صادره 
) بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 101/75 متر مربع 
پالک 904 فرعی از 340 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 اصلی واقع 

در وشاد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
17- رای شماره      هیات آقای مجید نداف آرانی فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 2016 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260632350 ) نسبت 
به یک دانگ ( و خانم زهرا رزاقیان آرانی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 
251 صادره از کاشان بشماره ملی 6199640152 ) نسبت به پنج دانگ 
( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111/50  متر مربع پالک 7386  
در  واقع  اصلی   2637 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1189 از  فرعی 

مسعود آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
فرزند  نژاد   بهجتی  ابوالفضل  آقای  هیات    847 شماره     18-رای 
از کاشان  به شماره ملی  سلطانعلی   بشماره شناسنامه 310 صادره 
متر  به مساحت 20/80   مغازه   باب  یک  دانگ  6199690753 در شش 
مربع پالک 906  فرعی از 340 فرعی مجزی شده از 2645 اصلی واقع در 

وشاد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
فرزند  اکبر مختاری شفائی   علی  آقای  هیات  19-رای شماره   717   
ملی  شماره  به  تهران   از  صادره   76076 شناسنامه  بشماره  مهدی  

بشماره  علی   فرزند  آرانی  چاقزاده  فاطمه  خانم  و    0031763677
 ( ملی 61996022188  بیدگل بشماره  و  آران  از  شناسنامه 94 صادره 
بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 188/32  متر مربع 
پالک 907  فرعی از 340 فرعی مفروز و مجزی شده از 2645 اصلی واقع 

دروشاد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
20- رای شماره   724   هیات آقای خیر اهلل دافعی بید گلی  فرزند غالمعلی  
بشماره شناسنامه 4828 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199326202  
 406 بشماره شناسنامه  فرزند حسن   گلی  بید  واقعی  آقای غالمعلی  و 
صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199383753 ) بالمناصفه ( در 

شش دانگ یک باب خانه به مساحت 241/50  متر مربع پالک 37  فرعی 
از 4 فرعی مفروز و مجزی شده از 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بید گل.
21- رای شماره   725   هیات آقای خیر اهلل دافعی بیدگلی فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 4828 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199326202  
 17 شناسنامه  بشماره  اهلل   نصر  فرزند  گلی  بید  داعی  صدیقه  خانم  و 
شش  در   ) بالمناصفه   (  6199607961 ملی  بشماره  کاشان  از  صادره 
به مساحت 260 متر مربع پالک 36  فرعی  دانگ یک حصار و طویله  
مفروز و مجزی شده از 4 فرعی از 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بید گل.
22-رای شماره   865   هیات آقای محمد مبینی بید گلی  فرزند اسماعیل 
بشماره شناسنامه 341 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199574771  
در شش دانگ قسمتی یک باب خانه به مساحت 104/89 متر مربع پالک 
1498  فرعی از 352 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین 

آبادبید گل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
23- رای شماره   860   هیات آقای مصطفی آسیابی آرانی سید مهدی 
لحمی بید گلی فرزند مرتضی  بشماره شناسنامه 165 صادره از آران 
و بید گل  به شماره ملی 6199915763   در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 131/10 متر مربع پالک 1149  فرعی از 235 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 2640 اصلی واقع در آراندشت آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بید گل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/8/21 
رییس اداره ثبت اسنادو امالک آران و بیدگل 

 آگهي فقدان سند مالكیت
نامه  موجب  به  شهرضا  وامورخیریه  اوقاف  اداره  اینکه  به  695نظر 
21 / 5 /92 باارائه دو برگ استشهادمحلي که  شماره 447938 / 92 – 
مالکیت  هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
ثبتي  یک  بخش  اصلي   3 درموغان  واقع   3  / پالک  2128  ششدانگ 
شهرضا شده که سندمذکور ذیل ثبت 15081 در صفحه 131 دفتر 149 
نامبرده  که  است  وسندصادرشده  شهرضا  ثبت  سیدي  سیدخلیل  بنام 
نمودکه  وقف   1358  /  1  /  29  –  52695 شماره  سندرسمي  موجب  به 
بموجب گواهي شماره 578 مورخ 13 / 7 / 92 شعبه حقوقي اداره تحقیق 
اوقاف  اداره  تصدي  به  اصفهان  استان  وامورخیریه  اوقاف  کل  اداره 
وامورخیریه شهرضا مي باشد اینک اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا 
ماده  دراجراي  لذا  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که  نامه اصالحي  120آئین 
اشاره  آن  در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر 
بایست  باشد مي  نزد خود مي  مالکیت  ویا مدعي وجود سند  نشده  اي 
خودرابامدارک  اعتراض  آگهي  این  انتشار  از  پس  ده  روز  مدت  ظرف 
مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا اصل سند 
المثني را طبق  یاسندمعامله تسلیم نگردداداره ثبت سند مالکیت  مالکیت 
ارائه سند  .در صورت  کرد  تسلیم خواهد  متقاضي  وبه  مقررات صادر 
معترض  نزد  آن  بر وجود  مبني  معامله صورت مجلس  یا سند  مالکیت 
به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  ویک  تنظیم  نسخه  دو  در 
و اسناد  ثبت  رئیس   - محمدي  گردد.  میر  مي  مسترد  دهنده   ارائه 

امالک شهرضا

آگهي فقدان سند مالكیت

694 نظر به اینکه اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا به موجب نامه شماره 
که هویت  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه   92/  6  /  13  –  92 /  525949
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک  492 / 21 واقع دررشکنه 21 اصلي بخش یک ثبتي شهرضا شده 
که سندمذکور ذیل ثبت 35690 در صفحه 361 دفتر 246 بنام وقف به 
گواهي  موجب  به  که  است  وسندصادرشده  کاظمیان  ثبت  خلیل  تولیت 
شماره 576 – 13 / 7 / 1392 شعبه حقوقي اداره تحقیق اداره کل اوقاف 
وامورخیریه استان اصفهان به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا 
مي باشدوبه موجب صورت مجلس تفکیکي 9012 – 18 / 2 / 72 پالک 
فوق تفکیک وپالکهاي 1237 / 21 الي 1245 / 21 جهت پالکهاي مجزي 
به  منظورگردیدسپس  مانده  باقي  جهت  اولیه   21  /  492 وشماره  شده 
موجب اجاره نامه هاي شماره 57415 – 6 / 8 / 70 و  57210 – 12 / 10 
/ 70 و 57451 – 9 / 8 / 70 و 57234 – 15 / 12 / 70 و 57167 – 9 / 7 
/ 70 و 57234 – 9 / 7 / 70 دفتر2 شهرضا ششدانگ پالکهاي 1237 / 
21 و 1240 / 21 و 1244 / 21 و 1245 / 21 و 1241 / 21 و 1243 / 21 
اجاره  اجاره داده شده نسبت به عرصه پالکهاي مذکورونهایتًا بموجب 
نامه شماره 59261-71/1/30 و 57234 – 70/7/15و 58120 – 70/1/15 و 
59261 – 71/1/30 و 57167 – 70/7/9 و 57190 – 70/7/11 دفتر2 شهرضا 
احداثي  اعیاني  که  نموده  شهرضااقرارواعتراف  وامورخیریه  اوقاف  اداره 
برروي پالکهاي مذکورمتعلق به غیرمي باشد اینک اداره اوقاف وامورخیریه 
دراجراي  لذا  است  نموده  المثني  شهرضا درخواست صدورسندمالکیت 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره 
بایست  باشد مي  نزد خود مي  مالکیت  ویا مدعي وجود سند  نشده  اي 
خودرابامدارک  اعتراض  آگهي  این  انتشار  از  پس  ده  روز  مدت  ظرف 
مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا اصل سند 
المثني را طبق  مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردداداره ثبت سند مالکیت 
ارائه سند  .در صورت  کرد  تسلیم خواهد  متقاضي  وبه  مقررات صادر 
معترض  نزد  آن  بر وجود  مبني  معامله صورت مجلس  یا سند  مالکیت 
سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  ویک  تنظیم  نسخه  دو  در 
اسناد  ثبت  رئیس   - محمدي  میر  گردد.    مي  مسترد  دهنده  ارائه   به 

وامالک شهرضا

اجرائیه
بایگانی:  شماره   .9204002004000274/1 پرونده:  شماره   693
به  بدینوسیله   .139205102004002368 ابالغیه:  شماره   .9200719/1
به آدرس اصفهان خیابان شیخ  آقای حمید رضا زهروی فرزند  رضا 
کد   58 پالک  ارکیده  داروخانه  جنب  مفید  شیخ  خیابان  شمالی  صدوق 
پستی 8136974731 بدهکار  پرونده کالسه 9204002004000274/1 که 
برابر گزارش اداره پست  آدرس  شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که 
برابر سند رهنی شماره 157587-1390/5/30 بین شما و بانک سرمایه 
شعبه شیخ صدوق اصفهان  مبلغ 5000000000 ریال  بابت اصل طلب 
و مبلغ 1354492550  ریال بابت سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1392/4/20 بابت و مبلغ 5300000 ریال بابت خسارت روزانه از مورخ 
1392/4/20 به بعد تا روز وصول طبق مفاد سند و حق الوکاله بدهکار 
صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
مفاد  اجرایی  نامه  آیین  ماده 18  لذا طبق  باشد  اجراء مطرح می  این  در 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بجز  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این  غیر  در  اقدام  خود  بدهی 
آگهی مزایده  عملیات اجرایی طبق مقررات ماده  واحده اصالحی ماده 
34 قانون ثبت از طریق ارزیابی و مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه پالک شماره 4858/968 مجزی شده از 4858/58 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان ظرف دو ماه از پس قطعیت ارزیابی علیه شما تعقیب طلب 
بستانکار وصول خواهد شد . م الف: 7974 اسدی – رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 

فقدان سند مالكیت 
679 شماره 103/92/2046/337آقای سید حسن میر محمد فرزند سید 

هاشم باستناد دو برگ اشتهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما 
گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک درب باغ معروف زیر استخر بشماره پالک شماره 71/1653 واقع در 
سر شک جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 289 دفتر 59 امالک 
ذیل ثبت 8180 بنام سید حسن میر محمد فرزند سید هاشم  ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره 49775-65/2/3 دفتر 7 
نطنز به او انتقال یافته معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی 
از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 210 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

اخطار اجرایی

678 به موجب رأی شماره 559 تاریخ 92/5/19 شعبه 19 شورای حل 
احسان  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان 
است  المکان محکوم  اقامت: مجهول  نشانی محل  فرزند محمود  حیدری 
به: پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر  تادیه  بر اساس شاخص بانک مرکزی 
از تاریخ سر رسید مورخه 91/7/15 تا زمان وصول و هزینه نشری در 
حق محکوم له مصطفی ملکیان  نام پدر: عبد الرسول  نشانی محل اقامت: 
اصفهان- خیابان کمال- مقابل فضای سبز پاساژ گلها . ماده 34 قانون 
علیه  محکوم  ابالغ شد  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای 
مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء  بدهد  به  پرداخت محکوم 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  شورای 

حل اختالف شعبه 19 حقوقی اصفهان  

اخطار اجرایی

677 به موجب رأی شماره 696 تاریخ 92/5/27 شعبه 20 شورای حل 
احسان  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان 
حیدری فرزند محمود نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سر رسید 785765 بتاریخ 91/5/15 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و پرداخت نیم 
الرسول   عبد  پدر:  نام  ملکیان   له مصطفی  االجرا در حق محکوم  عشر حق 
گلها  پاساژ  مقابل فضای سبز  اقامت: اصفهان- خیابان کمال-  نشانی محل 
ابالغ شد  علیه  به محکوم  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  شورای 

حل اختالف شعبه 20 حقوقی اصفهان  

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9209973749101254 دادنامه  شماره   688
پرونده کالسه   920849 : بایگانی شعبه  9209983749100481 شماره 
: 9209983749100481 شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهر ستان 
آقای مصطفی   : دادنامه شماره 9209973749101254 خواهان  دهاقان 
قمبوان  روستای  مقابل  دهاقان  نشانی  به  عبدالرسول  فرزند  ملکیان 
آقای مقصود ملک   : شهرک صنعتی جمبزه شرکت شیر الله  خوانده 
اوغلی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک 
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق تقدیم که پس از ثبت به 
اوراق و  با بررسی جمیع  قانونی دادگاه  انجام تشریفات  کالسه فوق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید : رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای مصطفی ملکیان 
فرزندعبد الرسول به طرفیت آقای مقصود ملک اوغلی  فرزند عباس به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 403076 مورخ 88/4/31 
عهده بانک صادرات به مبلغ پانصد میلیون ریال و مطالبه خسارات تاخیر 
و تادیه و هزینه دادرسی و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقا اصول 
مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاعی در 
قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و 
ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و 
با استناد مواد 198 و 519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1257 
میلیون  پانصد  مبلغ  پرداخت  به  را  مدنی خوانده  قانون  و 1258و1301 
میزان  به  ابطالی  تمبر  وفق  دادرسی  هزینه  و  اصل خواسته  بابت  ریال 
10015000 ریال و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1388/4/31 تا زمان 
پرداخت صادر و اعالم می نماید . این رای غیابی محسوب و ظرف مدت 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف  بیست روز پس 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  دادرس   . باشد  می  استان  مرکز  نظر  تجدید 

دهاقان 

فقدان سند مالكیت 

فرزند  کلوخی  عبدالهی  قلی  علی  ی  آقا   103/92/1807/24 شماره   692
وامضاءشهود  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  یک  استناد  به  محمد 
یکباب  ششدانگ  تمامت  مالکیت  سند  که  است  مدعي  شده  رسمًاگواهي 
خانه پالک شماره  8652 / 1 واقع درمیمه بخش ثبتي میمه  که در صفحه 
169 دفتر 102 امالک ذیل شماره 14472 به نام عزیز اله اکبری فرزند 
یداله  ثبت وصادر و تسلیم گردیده و به موجب سندرسمي شماره 92143 
دفتر خانه 33 شاهین شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام 
نشده و در قید رهن و بازداشت نیز نمی باشد و به علت جابجایی اثاثیه 
منزل مفقود گردیده است چون درخواست سندمالکیت المثني نموده است 
طبق تبصره یک اصالحی  ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي 
شود که هر کس  مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده ( نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
تا مراتب صورتمجلس و  نماید  اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
7934 رئیس الف  م   . شد  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر   مرقوم 
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امام باقر )ع( :
 نماز موجب تثبیت اخالص و دوری از کبر است.

 یادگیری ریاضی
 ازچه زمانی آغازمی شود؟!

 تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد،
توانای��ی تمایز قائل ش��دن بین گروه مختلف اعداد در س��ن ش��ش 
 ماهگی، مهارت یادگیری ریاضیات در سن سه سالگی را پیش بینی

 می کند.
از همان بدو تولد و حتی در دو روز آغاز حیات، نوزاد تازه متولد شده 
از حس تقریبی اعداد برخوردار است؛ به عنوان مثال اگر شبکه ای از 
هشت نقطه به صورت مکرر و شبکه ای متشکل از۱۶ نقطه به صورت 
تصادفی نشان داده ش��ود، نوزاد مدت طوالنی تری به شبکه هشت 

نقطه ای نگاه می کند.
با توجه به عدم توانایی صحبت کردن ن��وزادان، این نتایج مبتنی بر 

رفتارهای شناختی نوزاد است.
اگر میزان مشاهده ش��بکه۱۶ نقطه ای مشابه شبکه هشت نقطه ای 
باشد، می توان ادعا کرد که نوزاد قادر به تمایز قائل شدن بین دو چیز 

مختلف نیست.
محققان دانشگاه دوک نوعی تست ریاضی را توسعه دادند که اجازه 

تعیین امتیاز برای حس اولیه اعداد را فراهم می کند.
در این آزمایش، دو صفحه نمایش به ص��ورت همزمان مجموعه ای 
از الگوهای سیاه و سفید س��اخته ش��ده از نقاط را برای نوزاد نشان 

می دهد.
بر روی یکی از صفحات، نمایش همیش��ه الگویی متش��کل از تعداد 
یکسان نقاط با اندازه و شیوه آرایش متفاوت نشان داده می شود و در 

صفحه نمایش دیگر تعداد نقاط دائما در حال تغییر است.
نوزادان با حس اولیه اعداد قوی تر متوجه می ش��دند که تعداد نقاط 
روی یک صفحه نمایش در حال تغییر اس��ت و مدت بیشتری به آن 

صفحه نمایش خیره می ماندند.
با این روش حس اعداد۴۸ نوزاد شش ماهه مورد ارزیابی قرار گرفت 
و سپس مهارت های ریاضی همین نوزادان در سن3/5 سالگی مجددا 
بررسی ش��د، در این مرحله از تست هوش عمومی و تست استاندارد 

ریاضی استفاده شد.
کودکانی که از حس اولیه اعداد در نوزادی برخوردار بودند در س��ه 
تست ریاضی عملکرد موفق تری داشتند که این مهارت باالتر ریاضی 

ارتباطی با هوش کلی قوی تر آنها ندارد.

شما ممکن است شنیده باش��ید مواد غذایی سالم که به 
 رنگ سبز هستند بس��یار مفیدند، اما آیا واقعا می دانیم

دقیقا چه منافعی دارند؟ سبزیجات برگ دار سبز غنی از 
ویتامین ها و مواد معدنی هستند که در شیوه های مختلف 
کمک می کنند تا بدن ما متعادل شوند. در اینجا ۷ دلیل 
این که چرا شما قطعا باید تعداد زیادی از سبزی ها را در 

رژیم غذایی خود داشته باشید آورده شده است.
۱ - تقویت استخوان های شما

بسیاری از سبزیجات برگ سبز سرشار از ویتامین K به 
میزان باال بوده که این به تقویت استخوان و جلوگیری از 

بیماری هایی مانند ورم مفاصل کمک می کند.
۲ - بینایی خود را تیز کنید

سبزی هایی مانند اس��فناج وکاهو منبع بسیار خوبی از 
ویتامین A و لوتئین هستند. همه اینها برای چشمان شما 
مفیدند. آنها کمک می کنند تا تغییرات نور و فیلتر مضر 

نور با انرژی باال به چشم آسیب نرساند.
۳ - حفاظت از قلب

مطالعات اخیر نشان داد که مصرف سبزیجات برگ  سبز 
در رژیم غذایی ف��رد، باعث کاهش خطر ابتال به س��کته 
  LDL مغزی یا قلبی - عروقی است و فیبر محلول، سطح

به عنوان کلسترول بد را کاهش می دهد.
۴ - پوست روشن

سبزیجاتی مانند کلم و کلم سبز دارای آنتی اکسیدان و 
همچنین ویتامین C و لوتئین هستند که این به حفظ مو 

و پوست سالم کمک می کند.
۵ - افزایش طول عمر مغز

س��بزی برگ دار تیره در برابر کاهش شناختی در پیری 
محافظت می کند و باعث افزایش طول عمر صحیح مغز و 

کاهش خطر زوال عقل می شود.
۶ - حذف سموم

سبزیجات منبع غنی از کلروفیل بوده و کمک می کنند تا 
مواد سمی خون ما از بین برود. همچنین به گردش خون 
مناسب کمک کرده و مانع صدمه رسیدن به سلول می شوند.

PH ۷ - تعادل
بخشی از رژیم غذایی ما شامل گوشت ها و کربوهیدرات 
هاست که اسیدی هستند. سبزیجات برگ دار به تعادل 

مقدار PH خون ما کمک می کنند.

 ۷ فایده
 خوراکی های سبز
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یک گروه از ستاره شناس��ان بین المللی، دورترین کهکشان به 
زمین را کشف کرده اند.

این کهکشان در فاصله30 میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد 
و به دانش��مندان کمک می کند دوره ای بالفاصله پس از انفجار 

بزرگ شکل گرفت را درک کنند.
این کهکشان دور با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل کشف شده 
است و فاصله آن توس��ط رصدخانه زمینی کک در هاوایی تأیید 

شده است.
استیون فینکلس��تاین استادیار دانش��گاه تگزاس آستین گفت: 
اطالعات ما درباره منطقه ای در تاریخ بس��یار قدیمی بیش��تر و 
درک آن دشوار تر می شود. این کهکشانی که ما مشاهده کرده ایم 
متعلق به زمانی حدود ۱3/۱ میلیارد سال پیش است و این زمان ۸ 
میلیارد سال پیش از تولد خورشید منظومه شمسی و البته بسیار 

قبل از زمان شکل گیری حیات بوده است.
این کهکشان GND_z۸_529۶ نامگذاری شده است و از ۴3 

کاندیدای کهکشان های دور این کهکشان تنها کهکشانی بود که 
شواهد کلیدی شیمیایی نشان داد که فاصله دور آن را تأیید می 
کرد. دانشمندان اعتقاد دارند که در یک مقطع تشعشات پرانرژی 
ماوراء بنفش از ستاره های منفجره شده اتم های هیدروژن بین 

کهکش��انی را به الکترون و پروتون تبدیل کرده است و زمانی که 
این هیدروژن یونیزه ش��ده از نظر الکتریکی رس��انا بوده و دیگر 
نورپراکنی نداشته است. این احتمال وجود دارد که همین اتفاق 

در زمان GND_z۸_529۶ هم رخ داده باشد.
ستاره شناسان موفق ش��دند با تحلیل نور این کهکشان از زمان 
فاصله آن را اندازه گیری کنند. از آنجا که کیهان درحال گسترش 
است و همه چیز از ما دور می ش��ود، امواج نور پراکنده شده اند. 
این امر اجرام را قرمزتر از چیزی که واقعا هستند نشان می دهند.

این کهکش��ان یک میلیارد براب��ر خورش��ید و دارای دو ویژگی 
نامعمول اس��ت که می تواند توضیحی برای مش��اهده آن ارایه 
کند: اولین ویژگی کهکشان GND_z۸_529۶ این است که با 
سرعت باالیی ستاره سازی می کند و تعداد ستاره های آن،۱00 
برابر کهکشان راه شیری است، از این رو از سایر کهکشان ها روشن 
تر است. دومین ویژگی این که این کهکشان دربرگیرنده درصد 

باالیی عناصر سنگین تر از هیدروژن و هلیوم است.

کشف دورترین کهکشان نسبت به زمین

عکس نوشت

 پرش از ارتفاع
 )تگزاس(

آب نمی بیند ورنه شناگر قابلیست
 لب های خش�ک زاین�ده رود  تمنای آب

 می کن�د  کاه�ش آب یک�ی از دغدغه 

های اصلی این روزها ش�ده البته همیشه 

وجود داش�ته ولی این بار اگ�ر نجنبید و 

همین طوری از این گوش بگیرین و از آن 

گوش دیگر به در کنید  لب ش�یر های آب 

 مصرفی هم می خش�کد.  افت فشار آب ، 

کاهش ذخیره آب سد زاینده رود جدیه و 

شوخی هم نداره حتی با شما 

 خانم و آقای محترم 

بیایم در مص�رف آب صرفه جویی کنیم و 

فرهنگ صحیح استفاده از این نعمت بزرگ 

خداوندی را به کودکانمان آموزش دهیم .

دست انداز
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