
 قد اجدادمانطرح حمایت از بیکاران اجرایی می شود
 چقدر بوده است؟

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :
 طرح شبنم 

در اصفهان متوقف شد 4
 از خیابان فرهنگ تا
5 بن بست کتابخانه  2

 یارانه طبقات پایین و متوسط 
قطع نمی شود

امکان قطع یارانه اقشار پایین و متوس��ط جامعه امکانپذیر نیست.  این که 
خزانه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده ش��د، یک نکته دارد و آن این 

که در سال جاری هزینه های عمرانی نزدیک به صفر تخصیص داده شد. 
 پرداخت ه��ای نق��دی ک��ه در ط��ی س��ال ص��ورت م��ی گی��رد،

4 42 هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمد ناشی از...

6 31

راه اندازی  سایت  
همسرگزینی در دانشگاه ها
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 ناچاریم  
گندم وارد  کنیم 

  بازار خودرو
 تکان نخورد

رکود در بازار خودرو در حدی است که حتی صحبت های 
وزیر صنعت درباره این که »قیمت خودرو کاهش نخواهد 
یافت« نیز تأثیری بر بازار نگذاش��ت. در حال حاضر بازار 
خودرو با رکود و کاهش قدرت خرید مردم روبرو است و در 
واقع خودرو، دیگر یک کاالی سرمایه ای به حساب نمی  آید. 
به همین دلیل س��رمایه های موجود در بازار خودرو از این 

بازار خارج شده و مصرف کننده، تنها خریدار واقعی...

4

 لبخوانی
 از کمک داور در90

رییس س��ابق کمیته انضباط��ی فدراس��یون فوتبال ، 
مباحث فساد در فوتبال کشور را در زمینه حقوقی مورد 

ارزیابی قرار دادند.
این روزها بحث فس��اد در فوتبال مطرح شده است، به 

عنوان شروع فساد را شامل چه بخش هایی می بینید؟
شاه حس��ینی: فس��اد مفه��وم عام��ی دارد ک��ه دارای 
زیرمجموعه های��ی اس��ت. بح��ث تبانی، دس��تکاری 
نتایج، رش��وه، رش��ا و ارتش��ا و برخی مصادیق دیگر از 
زیرشاخه های این موضوع هستند. اگر بخواهیم بگوییم 

منشأ فساد از کجاست و چرا ...

 وارونگی هوا
 زندگی را وارونه نکند!

فصل سرما برای ساکنان شهرهای بزرگ یادآور 
روزهایی اس��ت که آس��مان به جای آبی بودن، 
خاکستری رنگ اس��ت و اطالعیه های سازمان 
حفاظت محیط زیست که هشدار می دهند که 
آلودگی هوا از مقدار مجاز خود متجاوز شده است. 
پرسشی که برای بسیاری از مردم پیش می آید 
این اس��ت که چرا این آلودگی های هوا در سرما 
اتفاق می افتد. آیا در فصل های گرم منابع آلوده 
کننده ی هوا وجود ندارند؟ و اصال عبارت وارونگی 
هوا که در چنین مواقعی مرتبا به گوش می خورد 
به چ��ه معناس��ت؟ در این جا م��ی خواهیم این 

مسائل را روشن کنیم.
کارشناسان هواشناسی معتقدند در صورتی که 
نظام جوی همراه با باد وجود نداشته باشد، به طور 
طبیعی باد از سمت دشت به کوه در جریان است 
که موجب می شود آالینده ها هوا را از سطح شهر 

به سمت کوه یعنی در شمال شهر حرکت دهد.
معموال در الی��ه پایین جو درجه ح��رارت هوا با 

افزایش ارتفاع کاهش می یاب��د. بنابراین به طور 
طبیعی حرکت صعودی هوا ب��ه وجود می آید و 
آلودگی ها را با خود به طبقات باالی جو می برد و از 
محل تنفس دور می کند. ولی در بعضی از شرایط 
جغرافیایی خاص مانند، احاطه ش��دن شهرها با 
کوه ها، الیه هوای گرم مانند سقف شیشه ای که 
باالی شهر را بپوشاند هوای سرد پایین را محبوس 
می کند و مانع از باال رفتن و دور ش��دن آلودگی 
از سطح ش��هر می ش��ود. در این حالت، جریان 
هوا برعکس و باعث پایداری بیش��تر هوا و تراکم 
گازهای آالینده تا حد بسیار خطرناک می شود که 

در این صورت پدیده وارونگی ایجاد خواهد شد.
عواملی چون وجود هوای سرد و خشک، آسمان 
صاف و بدون ابر و ه��وای آرام و بدون باد موجب 
خواهد  شد تا هنگام شب تشعشع از زمین شدید 
شده و س��طح زمین به س��رعت حرارت خود را 
از دست دهد و خیلی زود س��رد شود و وارونگی 

هوا پدید آید.

اصفهانی ها  مدیریت کنند 

نجات یک کشتی تجاری ایرانی از محاصره مهاجمان
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران از نجات یک فروند کش��تی تجاری 
ایرانی از محاصره قایق های دزدان دریایی در خلیج عدن خبر داد. دریادار دوم سیاوش جره با اعالم 
این خبر گفت: صبح امروز پنج فروند قایق دزدان دریایی کشتی تجاری ایرانی را در مسیر ورودی 

خلیج عدن مورد حمله قرار دادند که پس از چند س��اعت درگیری، با اقدام سریع و اجرای آتش پر 
حجم تیم عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش و حضور به موقع ناوگروه بیست و هفتم این نیرو، دزدان 

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

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

 1- روابط عمومی باال 2- رشته مرتبط فوق دیپلم یا
 لیسانس کامپیوتر3- تمام وقت 
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

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

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

خبر می دهند، ب

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

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد
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تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ا نی
رض

ید
حم

س: 
عک

[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

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

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

خبر می دهند، ب

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

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
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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 
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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

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!«

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

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

مراجعه نمايند.

برآورد اوليه به ريال مدت اجراءعنوان پروژهرديف

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

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

آگهی  مناقصه عمومی

بانک صادرات استان اصفهان

 نوبت دوم

م الف 7838

بانک صادرات اصفهان 

تفاهم نامه س��رمایه گذاری احداث، جم��ع آوری، انتقال 
تصفیه خانه فاضالب ش��هر تی��ران میان ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان و ش��رکت عمرانی سازه گستر 

منفرد به امضا رسید .
در این جلسه مهندس هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت : پس از ابالغ سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت نیرو از ظرفیت بخش 
خصوصی در اجرای پروژه های آب و برق استفاده کرد. بر 
این اساس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور 

اجرای شبکه و احداث تصفیه خانه فاضالب شهر تیران بر 
آن است که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نماید .

وی با اشاره به مفاد این تفاهم نامه گفت : اجرای حدود 75 
کیلومتر شبکه فاضالب ، 5 کیلومتر خط انتقال و احداث 
تصفیه خانه ای با ظرفی��ت 36 هزار نف��ر و نصب 8 هزار 
انش��عاب فاضالب در این تفاهم نامه لحاظ شده است که 
شرکت سازه گستر منفرد با سرمایه گذاری بیش از 300 
میلیارد ریال در مدت معین از پساب تصفیه خانه فاضالب 

شهر تیران بهره مند خواهد شد .
رییس هی��أت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان درخص��وص تخصیص پس��اب فاضالب 
به ازای اجرای ش��بکه و اح��داث تصفیه خان��ه فاضالب 
تیران خاطرنشان س��اخت : درحال حاضر در مرحله سوم 
 خشکسالی قرار داریم که خشکسالی هیدرولیکی می باشد

 و در ای��ن مرحله منابع آب��ی زیرزمینی هم ب��ا تهدیدات 
مواجه هس��تند. بنابراین بهره مندی از سایر منابع بسیار 
مغتنم است که در این راستا می توان به استفاده از پساب 

اشاره کرد .

مهندس هاش��م امین��ی اظهار داش��ت : درح��ال حاضر 
میانگی��ن بارندگ��ی در دنی��ا 750 -  700 میلیمتر ، در 
آسیا 650 -  600 میلی متر و در ایران 260 -  200 میلی 
 متر اس��ت . این رقم در اس��تان اصفهان 120 میلی متر 
می باشد چراکه 6 سال متوالی است که استان اصفهان با 
پدیده خشکسالی مواجه شده در چنین شرایطی یکی از 
راهکارهای رفع نیازهای آبی در بخش کشاورزی و صنعت 

بازچرخانی آب است . 
وی به اهمیت اجرای شبکه فاضالب و احداث تصفیه خانه 
اشاره کرد و خاطرنشان س��اخت : برخورداری از شبکه و 
تصفیه خانه فاضالب در ش��هرها بسیار حائز اهمیت است 
چراکه جمع آوری ، انتق��ال و دفع فاضالب از لحاظ حفظ 
بهداشت محیط زیست و سالمت افراد دارای اهمیت است . 
بر این اساس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در صدد 
اس��ت با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی به اجرای 
شبکه و احداث تصفیه خانه فاضالب در تمامی شهرهای 
استان اقدام نماید که این امر در جهت افزایش رفاه و ارتقا 

سطح سالمت افراد جامعه بسیار مؤثر است .

انعقاد تفاهم نامه 300 میلیارد ریالی سرمایه گذاری تأسیسات فاضالب تیران

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از نجات یک فروند کشتی 
تجاری ایرانی از محاصره قایق های دزدان دریایی در خلیج عدن خبر داد.

دریادار دوم س��یاوش جره با اعالم این خبر گفت: صبح امروز پنج فروند قایق دزدان 
دریایی کشتی تجاری ایرانی را در مس��یر ورودی خلیج عدن مورد حمله قرار دادند 
که پس از چند ساعت درگیری، با اقدام س��ریع و اجرای آتش پر حجم تیم عملیات 
ویژه نیروی دریایی ارتش و حضور به موقع ناوگروه بیس��ت و هفتم این نیرو، دزدان 

دریایی متواری شدند.
وی درباره انهدام قایق های دزدان دریایی اظهارداشت: هدف، کشتن یا منهدم کردن 

دزدان دریایی نیست. هدف ما تأمین امنیت کشتی های تجاری و نفتکش ایرانی و سایر 
کشورهاست اما در صورت لزوم با آنها برخورد شدیدتری خواهد شد.

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با اشاره به افزایش حمالت دزدان دریایی در یک 
ماه اخیر، گفت: با اتمام پدیده مانسون یا همان طوفان های موسمی در شمال اقیانوس 

هند و بهبود وضعیت جوی، حمالت دزدان دریایی بیشتر شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: ناوگروه های نی��روی دریایی ارتش و تیم ه��ای عملیات ویژه 
 این نیرو با هوش��یاری تمام تأمین امنیت خطوط کش��تیرانی و ایمنی دریانوردی را 

انجام می دهند.

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش خبر داد : افزایش حمالت دزدان دریایی در خلیج عدن

نجات یک کشتی تجاری ایرانی از محاصره مهاجمان

مدیر صنایع کشاورزی س��ازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: تولید محصوالت کشاورزی باید 100 درصد داخلی 
 ش��ده و بیش��تر تمرکز را روز ص��ادرات ای��ن محصوالت 

قرار دهیم.
مجتبی مؤمنی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بزرگ ترین 
تهدیدی که امروزه در بخش کشاورزی احساس می شود، 
فاصل��ه مراکز تولید ت��ا میادین مص��رف بوده ک��ه انتقال 
محصوالت از منطقه ای به منطق��ه ای دیگر، ضایعات را دو 

چندان کرده است. 
وی  نرخ س��رمایه گذاری در محصوالت کش��اورزی را کم 
دانس��ت و افزود: به دلیل این که ریسک سرمایه گذاری در 
این زمینه بسیار باالست و هر س��اله شاهد ضایعات زیادی 

در محصوالت کش��اورزی هستیم، کمتر س��رمایه گذاری 
حاضر به ورود این بخش می ش��ود. مدیر صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به این که 
منابع تولیدی در کشور محدود است، تصریح کرد: با توجه 
به این که میزان بارندگی در ایران یک سوم معدل بارندگی 
دنیا بوده و با توجه به وضعیت جغرافیایی خاصی که بر ایران 
حاکم است و همچنین تغییر کاربری در بخش کشاورزی، 

تولید کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: امروزه ن��گاه به صنایع غذایی و کش��اورزی باید 
اصالح شود و الزم است به عنوان یک حلقه تکمیل کننده 
زنجیره تولید نگریس��ته ش��ود. مؤمنی خاطرنش��ان کرد: 
بسیاری از مشکالت در بخش کشاورزی گریبان گیر فرایند 

تولید کنندگان می ش��ود که با کنترل نوس��انات بازار و به 
حداقل رس��اندن ضایعات، می توان به ساماندهی این قشر 
دست یافت. وی بیان کرد: در گذش��ته ذهنیت بر این بود 
که به منظور امنیت غذایی، باید فشار را روی افزایش تولید 
گذاش��ت، اما این در حالی اس��ت که اگرچه به نظر این امر 
درست بوده ولی کاهش ضایعات یکی ازاصلی ترین مباحث 

امنیت تولید است .
مدیر صنایع کشاورزی س��ازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
تصریح کرد: در ح��وزه عرضه و تقاض��ا، ناهماهنگی هایی 
مشاهده می شود، به طوری که بس��یاری از محصوالت در 
زمان تولید به صورت ناگهانی وارد چرخه مصرف می شود 

که باید کنترل شود.

مدیر صنایع کشاورزی اصفهان:

تولید محصوالت کشاورزی به صورت کامل در کشور انجام شود



چهره روزيادداشت

سفر نمايندگان به مناطق مرزی 
سیستان

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
در مجلس شورای اسللالمی اعالم کرد که اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاسللت خارجی جمعه این هفته 10 آبان ماه برای بازدید از 

مناطق مرزی شرق کشور، عازم سیستان و بلوچستان می شوند.
وی افزود: پیرو سرکشی کمیسیون از مناطق مرزی که پیش از این 
از مناطق مرزی غرب کشور بازدید کرده بودیم، طبق برنامه ریزی که 
از قبل انجام شده، قرار است این هفته عازم مناطق مرزی سیستان 

و بلوچستان شویم.
آصفری با بیان این که این سللفر ارتباطی به حادثه سللراوان ندارد، 
گفت: در سفر به سیستان و بلوچستان، از شهرهای مرزی این استان 
بازدید و در جلسه شورای تأمین استان شرکت می کنیم تا مسائل و 

مشکالت سیستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سفرفرمانده نیروی دريايی قزاقستان 
به تهران

فرمانده نیروی دریایی قزاقسللتان امروز وارد تهران می شود. ژنرال 
ژانزاق اف فرمانده نیروی دریایی قزاقستان به منظور دیدار با دریادار 
سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش و هم چنین بازدید از امکانات و 

تجهیزات دریایی جمهوری اسالمی ایران وارد تهران می شود.
در جریان این دیدرا تفاهم نامه نظامللی و دفاعی بین نیروی دریایی 
قزاقسللتان و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسللالمی ایران منعقد 

خواهد شد.
ژنللرال ژانللزاق اف در سللال 88 بللا حکللم نورسلللطان نظربایف، 
رییس جمهوری قزاقسللتان جایگزین راتمیر کومللرات اف فرمانده 

نیروی دریایی سابق این کشور شد.

پرونده نعیمه اشراقی در دادسرای 
رسانه

پرونده شللکایت جمعللی از خانواده شللهدا از نعیمه اشللراقی برای 
رسیدگی به شعبه چهار دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد.

داوود براتی دبیر هیأت شللهدا و ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر 
اعالم کرد: طی روز های گذشته و به دنبال اظهارات »نعیمه اشراقی« 
نوه دختری حضرت امام )ره( و اعتراض تعدادی از خانواده های شهدا، 
بیش از هزار خانواده شهید و صد مؤسسلله، گروه، تشکل، مسجد و 
هیأت مذهبی با امضای طوماری ضمن محکوم کردن این اظهارت و 
منتسب کردن آن به حضرت امام خمینی )ره( از قوه قضائیه، مجازات 

نعیمه اشراقی را خواستار شدند.
وی افزود: بر اساس این طومار شکایتی مبنی بر نشر اکاذیب و توهین 
به خانواده شهدا و امام خمینی)ره( در شللعبه 4 دادسرای فرهنگ 

رسانه اعالم وصول شده است.

مدير عامل مؤسسه ايران
 منصوب شد

در نخستین جلسه هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران، 
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسلله فرهنگللی و مطبوعاتی 
ایران منصوب شدند. در این جلسه که یک شنبه تشکیل شد، محمد 
خدادی، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی، به عنوان رییس 
هیأت مدیره و محمد تقی روغنی ها به عنوان مدیر عامل مؤسسلله 
فرهنگی و مطبوعاتی ایران انتخاب شللدند.همچنین اعضای هیأت 
مدیره مؤسسلله فرهنگی و مطبوعاتی ایران هفته گذشللته از سوی 

هیأت امنای این موسسه برگزیده شدند.

 هشدار افخم به استفاده ابزاری
 از تروريسم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان سلسله انفجارات تروریستی 
اخیر عراق را به شدت محکوم کرد. افخم ضمن ابراز همدردی با دولت 
 و ملت عراق، اقدام تروریسللت ها در هدف قللرار دادن روزمره مردم

 بی گناه عراق را اقدامی ضد بشری و شرم آور توصیف کرد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به ماهیت پدیده شوم  
تروریسم، نسللبت به اسللتفاده ابزاری از این پدیده در سطح منطقه 

بویژه در عراق، هشدار داد.

گزينه جديد وزارت ورزش و جوانان 
تا 8 آبان بايد به مجلس معرفی شود
 عبدالرضا عزیزی رییس کمیسللیون اجتماعللی مجلس اعالم کرد:
  رییللس جمهور تللا 8 آبللان فرصللت دارد تللا وزیر بعللدی وزارت

 ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کند.

اظهارات منسوب به وندی شرمن که گفته شللد او ایرانیان را 
فریبکار خوانده اسللت، عالوه بر این که در ایران واکنش هایی 

را برانگیخت در آمریکا نیز با واکنش های تندی همراه بود. 
روایت رسانه های آمریکا هم از جلسه پرسش و پاسخ شرمن با 
اعضای سنا آمریکا، متفاوت بود به این معنا که در مقابل رسانه 
های تندرویی مثل لس آنجلس تایمز که مدعی شللده بودند 
شرمن فریبکاری را به ایرانیان نسللبت داده است، رسانه های 
دیگر مثل کریستین سللاینس مانیتور با نقل قول مستقیم از 
شرمن نشان می دادند که او یک اظهار نظر کلی درباره انسان 
ها مطرح کرده اسللت. با این وجود در متن رسمی منتشرشده 
سخنان خانم شرمن در وبگاه کمیته روابط خارجی سنا  جمله 
ای که در کریستین ساینس مانیتور و واشنگتن پست منتشر 

شده دیده نمی شود .
      شرمن: احترام قائِلیم!

وندی شرمن بامداد روز جمعه در گفتگویی با صدای آمریکا به 
توضیح درباره اظهاراتش پرداخته است. او در پاسخ به این سؤال 
که گفته است فکر می کنم در باره بخشی از اظهارات چند روز 
پیش من در پاسللخ به یکی از نمایندگان مجلس سنا  در روز 
سوم اکتبر، از واژه ای استفاده کردم که به نظر موجب نگرانی 
 هایی در میان مردم ایللران و گروهللی از ایرانی-آمریکایی ها
  در اینجا شللد، که این واژه ها به نظر من نشللان دهنده همان

 بی اعتمادی عمیقی اسللت کلله پرزیدنت اوباما به آن اشللاره 

 کرد، و مللن فکر می کنللم مللا واقعا بایللد با کمک هللم این 
بی اعتمادی هللا را کنار بزنیللم و این مذاکرات هسللته ای به 
ما کمک خواهللد کرد بتوانیم ایللن کار را انجللام دهیم؛ البته 
همانطور که آقللای اوباما گفتند این کار زمللان می برد؛ وقتی 
در طول چنللد دهه، از انقللالب پنجاه و هفت ایللران تا کنون، 
این بی اعتمادی ها بوجللود آمده اند، وی در ادامه در پاسللخ 
به سللؤال خبرنگار که از او پرسللیده اسللت منظورتان از این 
کلله »فریللب کاری بخشللی از دی ان ای اسللت« چلله بود؟ 
گفته اسللت: این در واقع مربوط به حوادث گذشللته اسللت؛ 
 به طور تاریخللی ایرانی ها فکر مللی کنند که مللا فریبکاریم،

 و به نظر من در حقیقت اشاره ای بود که این بی اعتمادی بین 
ما چگونه است. 

همانطور که پرزیدنللت اوباما گفته اند باید بللا یکدیگر در این 
زمینه کار کنیم و معتقدم که آقللای روحانی هم می خواهند 
در همین مورد با هم همکاری کنیم. اعتماد دوجانبه و احترام 
متقابل میان ما وجود دارد. زمان زیللادی نیاز دارد که بتوانیم 
به نقطه مطلوب برسیم. اما، من هم می گویم، قبال هم به طور 
علنی گفته ام، آقای کری، وزیر خارجه و آقای اوباما، هم بطور 
علنی گفته اند که ما همگی احتللرام فراوانی برای مردم ایران 
قائل هسللتیم، برای تمدن و تاریخ ایران، و بللرای همه میراث 
 فرهنگی فوق العاده ای که ایران به جای گذاشللته و ما از آنها 
بهره مند می شللویم، مثل همین فرشی که زیر پای ماست. به 

همین دلیل باید با کمک هم روی این مسأله کار کنیم.
      ماری هرف: تکذيب می کنم

پیللش از آنکه شللرمن در گفتگوی خللود دربللاره اظهاراتش 
در جمع سللناتورهای آمریکا توضیح بدهد؛  سللخنگوی این 
وزارت  خانلله گفته اسللت ، منظور وندی شللرمن ایللن نبوده 

اسللت که ایرانی هللا به طور 
ژنتیکی فریب کار هسللتند.

مللاری هللرف، سللخنگوی  
وزارت امللور خارجه آمریکا، 
روز سه  شنبه، این که منظور 
ونللدی شللرمن، دی ان ای 
ایرانی ها بوده باشد را رد کرد. 
او در کنفرانس خبری خود 
گفت: ما به صراحت از خیلی 
از سللخنان رییس جمهللور 
روحانللی تقدیللر کرده ایم. 
لحللن او و همچنیللن لحن 
هیأت ایرانللی در مذاکرات 
1+۵ را تحسللین می کنیم و 
امیدواریم ایللن لحن، تداوم 

داشته باشد.
      فرار آلن اير

اما آلن ایرسخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در 
تماسللی که خبرنگار مهر با او گرفته بود از پاسخ دادن به این 
سؤال طفره رفته است. او در پاسخ به این سؤال که آیا نقل قول 
منتسب به خانم شرمن درست است یا خیر گفته بدون شک، 
هر دو طرف طی این ٣0 سال گذشته حرف هایی زدند که باعث 
رنجش طرف دیگر شده اند،  و هر دو طرف هم به کرات در مورد 
بی اعتمادیشللان به طرف دیگر صحبت کرده اند. سللخنگوی 
وزارت خارجه امریکا گفت: اما سیاه نمایی و تمرکز بر اختالفات 
به جای اشللتراکات، ما را به جایی نمی رسللاند. همانطور که 
پرزیدنت اوباما در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
ایران و ایاالت متحده از زمان انقالب اسللالمی سال 1٩٧٩ از 
یکدیگر دور بوده اند. این بی اعتمادی ریشه های عمیقی دارد. 
من عقیده ندارم که یک شللبه می توان سللابقه دشواریمان را 

پشت سر گذاشت.
البته در داخللل آمریکا برخللی سیاسللتمداران و چهره های 

فرهنگی این کشور اظهارات شرمن را محکوم کردند.
خوان کول ایران شللناس آمریکایی نیز از این اظهارات تبری 

جسته است. 

واکنش مقامات آمريکا درباره اظهارات معاون وزير خارجه کاخ سفید

جنگنده های صهیونیستی غزه آیا شرمن واقعا  ایرانیان را فریبکار خوانده است؟
را بمباران کردند

شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد که جنگنده های 
رژیم صهیونیسللتی یک مرکز در شمال نوار غزه را بمباران 
کردند.شبکه فلسللطین الیوم نیز در خبری فوری گزارش 
داد که هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی یک سکوی 
 پرتاب موشللک در زمیللن زراعی در شللمال نللوار غزه را 
 هدف قرار دادند.هنوز هیچ خبری درباره تلفات این حمله

 مخابره نشده است.
 این در حالی اسللت که روزنامه صهیونیسللتی »یدیعوت 
آحارونوت« مدعی شللد که سللاعت ۵ بامداد امروز چهار 
فروند موشک از غزه به سمت عسقالن شلیک شد. صدای 
آژیر خطر در کیبوتس هللای واقع در جنوب عسللقالن به 

صدا درآمد.

آلمان به رژيم صهیونیستی 
هشدار داد

گیدو وسللتروله، وزیر خارجه آلمللان در نامه ای خطاب به 
بنیامین نتانیاهو، نخسللت وزیر اسللرائیل گفت: که رژیم 
تل آویو در صورت عدم حضور در نشسللت جهانی بازبینی 
شورای حقوق بشر سللازمان ملل با »خسارات دیپلماتیک 

شدیدی« رو به رو خواهد شد.
 قرار است این نشست روز سه شللنبه در شهر ژنو سوئیس 
برگزار شللود. وی افزود که اگر اسللرائیل در این کنفرانس 
حضور نیابد، هم پیمانان تل آویو در سراسر جهان نیز برای 
کمک به این رژیم به شللدت »تحت فشللار« قرار خواهند 
گرفت.رژیم اسرائیل از مارس سال ۲01۲ سازمان دیده بان 

حقوق بشر سازمان ملل را تحریم کرده است.

اسرائیل به نشست شورای 
حقوق بشر بازمی گردد

 پس از گذشت بیش از یک سال از اقدام رژیم صهیونیستی 
در تحریللم نشسللت های شللورای حقوق بشللر سللازمان 
ملل، یکی از مسللئوالن ایللن رژیم اعالم کللرد که مقامات 
 صهیونیسللتی در نشسللت امروز )سلله شللنبه( شللرکت

 می کنند.به نقل از شبکه خبری روسیه الیوم، یک مسئول 
ارشللد رژیم صهیونیستی که خواسللت نامش فاش نشود، 
اعالم کرد کلله مقامات ایللن رژیم قصد دارند در نشسللت 
شورای حقوق بشر سازمان ملل که امروز )سه شنبه( برگزار 

می شود، شرکت کنند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

ناچاريم  گندم وارد  کنیم 
حجت االسالم و المسلمین دکتر روحانی

دولت تمام تالش خللود را بللرای رونق بخش کشللاورزی انجللام خواهد 
 داد، بدهللی هللای چنللد هللزار میلیللاردی دولللت گذشللته  بللرای ما 

برجای گذاشته است. 
در زمانللی که بنده مسللئولیت ریاسللت جمهللوری را برعهللده گرفتم با 
آمار و ارقام دهشللتناکی رو به رو شللدم، این موضوع را بللا آقای کالنتری 
مطرح کللردم و بعد هللم موضوعللات را با آقللای مهندس حجتللی وزیر 
کشللاورزی فعلی عنوان کردم که البته ایشللان اولش ناز می کرد و افرادی 
 را به مللا معرفی کللرد و گفت، دوره مللا گذشللته و باید جوان هللا بیایند. 
وی افللزود: از همللان روز اول 
آمللار تللکان دهنللده بللود. در 
یک بخللش یکللی مللی گفت 
1٣ میلیللون تن گنللدم تولید 
 کللرده ایللم و از طرفللی عنوان 
می شد که ٧/۵میلیون تن نیاز 
به واردات گندم داریم و البته می 
گفتند که بیش از 10/۵میلیون 

تن گندم بیشتر نیاز نداریم.
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واکنش ظریف به حادثه تروریستی سراوان

ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به اقدام تروریستی اخیر در شرق کشور خاطر نشان کرد: حادثه دردناک 
سراوان یک نمونه از نتایج گسترش افراط گرایی در منطقه است، افراط و تروریسم مرز نمی شناسد. لذا برای 

حفظ امنیت کشور خود ناگزیریم به برقراری امنیت در منطقه کمک کنیم.

دبیری شورای انقالب 
فرهنگی شايعه است

۳گزينه احتمالی 
وزارت ورزش

جعفرتوفیقی سرپرست وزارت علوم گفت: رضا فرجی دانا که شب گذشته از 
مجلس رأی اعتماد گرفت برای تحویل دفتر کارش به وزارت علوم می آید.

وی در رابطه با سمت آینده اش، اظهار داشت: من عضو هیأت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس هستم و به این دانشگاه بازمی گردم و در حال حاضر در رابطه با 

پست دیگری صحبتی با من نشده است.
توفیقی در پاسخ به این سؤال که آیا به عنوان دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
مشغول به کار می شود یا خیر، گفت: این مسائل شایعه است و فعال صحبتی 

با بنده نشده است.
 توفیقی از ۲٧ مرداد به عنوان سرپرست وزارت علوم مشغول به کار شد و پس از 
معرفی نشدن به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مسئولیت این وزارتخانه 

را به رضا فرجی دانا وزیر علوم تحویل می دهد.

بعد از عدم رأی اعتماد مجلس به سللیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی 
ورزش و جوانللان، با رسللول خادم، محمد دادکان ۲ چهره ورزشللی و سللید 
احمدرضا دستغیب نماینده شیراز در مجلس برای سرپرستی این وزارتخانه 

صحبت شده است.
البته گفته می شود سللجادی نیز یکی دیگر از گزینه های سرپرستی وزارت 
ورزش و جوانان است. بعضی از گمانه زنی ها از هاشمی معاون سرپرست فعلی 
نیز به عنوان یکی از گزین های سرپرستی وزارت ورزش و جوانان  یاد می کند. 
رییس جمهور از میان این گزینه ها یکی را برای سرپرستی وزارتخانه مذکور 
معرفی خواهد کرد. نمایندگان مجلس در نشست یکشنبه با 10٧ رأی موافق، 
141 رأی مخالف و  1٣ رأی ممتنع از مجموع ۲61 آرای مأخوذه، به سیدرضا 

صالحی امیری رأی اعتماد ندادند.

مذاکرات کارشناسی هسته ای در ساختار جدید و با شرکت 
معاون وزیر امور خارجه کشللورمان و دبیللرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در وین برگزار خواهد 

شد.
به گزارش ایتارتللاس، دوازدهمیللن دور مذاکللرات فنی و 
حقوقی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروزدر حالی 
در مقر این سازمان در وین اتریش آغاز می شود که این دور 
از مذاکرات به خاطر حضور دیپلمات های برجسللته متمایز 
شده است. دیدار عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین 
الملی وزارت امور خارجه و نیللز یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس 
بین الملی انرژی اتمی  قبل از این گفتگوها با اهمیت تلقی 

می شود. 
یک مسئول بخش رسانه ای  آژانس  به ایتارتاس گفت آمانو و 
عراقچی ابتدا با یکدیگر دیدار خواهند داشت و  سپس  هیأت 

های کارشناسان به آنها ملحق می شوند. 
گفتگو ها با اشاره به طرح پیشنهادی ایران در ژنو برای حل 
و فصل اختالفات ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر به اعتقاد 
تحلیلگران نحللوه ادامه رونللد مذاکرات با اعضللای 1+۵ به 
گفتگوها با آژانس مرتبط است. کشورهای میانجی مذاکرات 
ایران و گروه 1+۵ اعالم کرده اند سللطح پایینللی از اعتماد 

دوجانبه بین ایران و طرف های مذاکره ایجاد شده است. 

علی مطهری گفت: قطعا عللذر خواهی روزنامه بهار و عدم 
انتشللار این روزنامه به صورت داوطلبانلله در حکم هیأت 
نظارت بر مطبوعات مؤثر بوده است، چون نظر برخی اعضا 
لغو امتیاز این روزنامه بود،  اما با اقدامات داوطلبانه مدیران 
این روزنامه حکم به توقیللف و ارجاع روزناملله به دادگاه 

تنزل پیدا کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که مدت زمان توقیف روزنامه بهار از سوی دادگاه مشخص 
می شود، افزود: هیأت نظارت بر مطبوعات وضعیت روزنامه 
بهار را رسیدگی و برای تعیین تکلیف نهایی آن را به دادگاه 

ارجاع داد.
مطهری با تأکید بر این که مقاله منتشللر شده در روزنامه 
بهار تحت عنوان  امام پیشللوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟ 
اصل امامت را نقض کرده است، تصریح کرد: در این مقاله 
امامت صرفا به معنای والیت و هدایت معنوی گرفته شده 

و حکومت و رهبری سیاسی ائمه نفی شده است.
وی مطهری با تأکید بر این که جای طرح این گونه مقاالت 
در نشریات تخصصی اسللت، ادامه داد: مقاله منتشر شده 
در روزنامه بهار در برخی بخش ها به نظریات اهل سنت و 
در برخی بخش های دیگر به اعتقادات و نظریات وهابیت 

اشاره دارد.

 باهنرنایب رییس مجلس شللورای اسللالمی با تأکید بر
این که هیچ اتفاق جدیدی میان ایران و آمریکا رخ نداده 
و تغییری در سیاست های آمریکا به وجود نیامده است  
گفت: تالش برخی از افراد و گروه ها برای تحت تأثیر قرار 
دادن راهپیمایی 1٣ آبان بی فایده اسللت و این مراسم 

مانند سال های گذشته برگزار می شود.
محمدرضا باهنر با اشاره به اظهارات رییس جمهور مبنی 
بر این که خزانه دولت خالی است، گفت:  اگر در ارتباط 
با مسللأله بودجه عمومی دولت نگاه کنیم بودجه کامال 

انقباضی بسته شده و دولت جای هیچ مانوری ندارد .
وی افزود: درآمدهای دولت باید قاعدتا صرف هزینه های 
جاری شود و شاید حتی با توجه به شللرایط فعلی برای 
بودجه عمرانی هم نمی توانیم عدد جدیدی را تخصیص 
دهیم؛ اما این که کل نظام مشکل اقتصادی داشته باشد 

و منابع نداشته باشد این طور نیست.
 نایللب رییللس مجلس شللورای اسللالمی، با اشللاره به

 این که دولت بللرای انجام کارهای خللود بودجه کافی 
ندارد، گفت: این روال هم باید به تدریج حل شود تا کشور 
ظرف این چند ماه به خوبی اداره شللود چراکه راه هایی 
برای بهتر اداره شدنش وجود دارد که یکی از آنها مسأله 

هدفمندسازی یارانه هاست.

با هدف بررسللی آخرین وضعیت مجموعه ستادی جنگال 
و برنامه های آمادگی رزمی و دفاعللی این مجموعه، دریادار 
فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه از این مجموعه دیدار و از 

نزدیک با مدیران و کارکنان آن به گفتگو نشست.
سردار فدوی در جریان این دیدار ضمن آرزوی توفیق بیش 
از پیش برای مجموعه جنگال نیروی دریایی سپاه در اجرای 
برنامه ها و سیاسللت های کوتاه مللدت و دراز مدت در حوزه 
جنگ الکترونیک، خاطرنشان کرد: ایجاد بازدارندگی فعال 
و مستمر در برابر دشمنان قسم خورده نظام اسالمی در دریا 
یک هدف زنجیره ای بود که به همت همه دریادالن این نیرو 
به آن دست پیدا کردیم. وی افزود: حلقه به هم پیوسته این 
زنجیره، حفظ و پایداری این وضعیت و برطرف کردن نقاط 

ضعف و تقویت نقاط قوت است.
فدوی گفت: در شرایطی قرار داریم که باید همه مدیران ما با 
بهره گیری از ظرفیت همه نیروها، ابتکار و خالقیت را بیش 
از پیش به میدان بیاورند و با تعمیق نگرش، برنامه های دراز 
مدت و راهبردهای بلند و وسیع را با قوت و قاطعیت دنبال 
کنند. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: ایجاد بازدارندگی 
فعال و مستمر در برابر دشمنان قسم خورده نظام اسالمی در 
دریا یک هدف زنجیره ای بود که به همت همه دریادالن این 

نیرو به آن دست پیدا کردیم.

رسانه مجلسانرژی هسته ای دفاعی

 مذاکرات هسته ای
 با آژانس درقالب جديد

دادگاه درباره بهار 
تصمیم می گیرد

دولت جای مانور در بودجه  
ندارد

به بازدارندگی فعال دريا 
رسیده ايم

Society,Cultural  Newspaper No. 1162 |  October   29  ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

به طور تاريخی 
ايرانی ها

 فکر می کنند 
 که ما فريبکاريم،

 و به نظر من در 
حقیقت 

اشاره ای بود
  که اين 

بی اعتمادی بین ما 
چگونه است
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عملیات اجرايی فاز چهارم خیابان 
قدس اصفهان کامل می شود

شهردار منطقه 9 شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی فاز چهارم 
خیابان قدس ۱۰ روز دیگر تکمیل می شود. 

عبدالرس��ول امامی اظهار داش��ت: فاز چهارم خیابان قدس به طول 
44۰ متر در دست اجراست که تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.
 وی ادام��ه داد: هزینه اجرایی این ط��رح 9 میلیارد ری��ال و هزینه 

آزادسازی آن 4۰ میلیارد ریال است.

60 هزار اصفهانی در 6 ماه امسال 
خون اهدا کردند

مدیرکل انتقال خون اس��تان اصفهان گفت: بیش از 6۰ هزار و 45۰ 
نفر اصفهانی در شش ماهه نخست سال جاری موفق به اهدای خود 

در مراکز خونگیری سراسر استان شده اند.
محمد مهدی حری��ری در گفتگو با خبرنگار مهر، ب��ا بیان این که از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون بیش از 78 هزار و 26۰ نفر برای اهدای 
خون به مراکز انتقال خون اس��تان اصفهان مراجعه کرده اند، اظهار 
داشت: از این تعداد مراجعه کننده 6۰ هزار و 452 نفر موفق به اهدای 

خون شده اند.

50 هزار نفر دانش آموخته دانشگاه 
آزاد خوراسگان هستند

رییس اداره فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
گفت: در مجموع 5۰ هزار و 243 نفر در مقاطع مختلف تحصیلی از 

دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان هستند.
رس��ول رنگرز امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره 
به آمار فارغ التحصیالن  این دانشگاه اظهارداشت: در حال حاضر 27 
نفر در مقطع فوق تخصص دندانپزشکی، 44 نفر دکترای تخصصی، 
599 نف��ر دکترای عمومی دندانپزش��کی، پنج ه��زار و ۱43 نفر در 
کارشناسی ارشد نا پیوس��ته، 394 نفر در کارشناسی ارشد پیوسته، 
25 هزار و ۱87 نفر در کارشناس��ی پیوسته، ش��ش هزار و 38۰ نفر 
در کارشناسی نا پیوس��ته، پنج هزار و 764 نفر در کاردانی نا پیوسته 
و شش هزار و 7۰8 نفر نیز در مقطع کاردانی پیوسته از این دانشگاه 

فارغ التحصیل شده اند.

هوای اصفهان سردتر می شود
یك پژوهشگر هواشناس��ي از احتمال بارش هاي رگباري موقتي و 

پراکنده در مناطقي از استان اصفهان خبر داد.
م��رادي اف��زود: ب��ا فعالی��ت ی��ك س��امانه بارش��ي ط��ي 
روزه��اي گذش��ته در مناطق��ي از ش��مال غ��رب، غ��رب، 
ه��اي دامن��ه  زاگ��رس،  ه��اي  دامن��ه  غ��رب،   جن��وب 

 البرز، نیمه ش��مالي و مناطقي از تهران بارش ه��اي تقریبا خوبي را 
شاهد بودیم که این سامانه جدي ترین س��امانه بارش زاي پاییزي 
امسال تا دیروز بوده ، زیرا گستردگي بارشي تقریبا خوبي داشته است.

وزارت جوانان پیشنهاد داد : توسط 
نهادنمايندگی ولی فقیه

راه اندازی سايت  همسرگزينی 
در دانشگاه ها

مدی��رکل دفت��ر ازدواج و تعالی خان��واده وزارت ورزش و 
جوانان با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج های دانشجویی  
گفت: ما به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
پیشنهاد می دهیم تا این نهاد به عنوان مجری ازدواج های 

دانشجویی، سایت همسرگزینی را راه اندازی کند.
مسعود امینی در گفتگو با ایسنا با اشاره به پیشنهاد وزارت 
جوانان به وزارت علوم در سال گذشته برای تهیه آیین نامه 
دفاتر ازدواج آسان در دانشگاه ها، افزود: طبق این پیشنهاد 
قرار بود تا وزارت علوم آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر ازدواج 
آس��ان در دانش��گاه ها را تهیه ک��رده و وزارت جوانان نیز 

حمایت های الزم را در این زمینه انجام دهد.
وی ادام��ه داد: با توجه به اهمیت موض��وع ازدواج، وزارت 
جوانان پیشنهاد می دهد که با تعامل وزارتخانه های علوم، 
جوانان و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانش��گاه ها، سایت 

همسرگزینی برای دانشجویان راه اندازی شود.
به گفته مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 
و جوانان، با توجه به این که یك دهه از شروع ازدواج های 
دانشجویی می گذرد و این نوع ازدواج طبق آمارهای رسمی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها کمترین 
درصد طالق را دارد، بنابراین طبق پیشنهاد وزارت جوانان، 
با راه اندازی سایت همسرگزینی از سوی نهاد، دانشجویان 
می توانند برای انتخاب همسر به صورت استانی و سراسری 
اقدام کرده و این انتخاب صرفا محدود به دانش��گاه محل 

تحصیل آنان نخواهد شد.
امینی تصری��ح کرد: چنانچه نه��اد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها با پیش��نهاد وزارت جوانان موافقت 
کرده و جلس��اتی را برای تهی��ه و ارایه برنام��ه محتوایی 
ازدواج های دس��ته  جمعی دانش��جویی با رویکرد ازدواج 
آسان برگزار کند، وزارت ورزش و جوانان نیز خود را موظف 
می داند تا در حد توان، از این برنامه ها حمایت مالی خود را 
انجام دهد. به گفته وی، با راه اندازی سامانه همسرگزینی 
از س��وی نهاد با همکاری وزارتخانه های عل��وم و جوانان، 
دانش��جویان می توانند همس��ر هم کفو و مناسب خود را 
در حوزه وسیع تری به صورت سراسری و استانی انتخاب 
کنند، ضمن آنکه نهاد می تواند از تجارب فنی و تخصصی 

وزارت جوانان برای راه اندازی این سایت استفاده کند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1162 |سه شنبه 7 آبان 1392 | 23 ذی الحجه  1434

گشتی در اخبار
15پرونده ثبت روی میز میراث فرهنگی اصفهان 

مس��ئول ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اصفهان گفت: 
۱5 پرونده تاریخی اصفهان در انتظار ثبت ملی روی می��زکار میراث فرهنگی بوده که هنوز زمان 

رسیدگی به این پرونده ها اعالم نشده است.
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فصل س��رما برای س��اکنان شهرهای 
فرزانه 
بزرگ یادآور روزهایی است که آسمان متین فر

به ج��ای آبی بودن، خاکس��تری رنگ 
است و اطالعیه های سازمان حفاظت محیط زیست که هشدار 
میدهند که آلودگی هوا از مقدار مجاز خود متجاوز شده است. 
پرسشی که برای بسیاری از مردم پیش میآید این است که چرا 
این آلودگیهای هوا در سرما اتفاق میافتد. آیا در فصلهای گرم 
منابع آلوده کنندهی هوا وجود ندارند؟ و اصاًل عبارت وارونگی 
هوا ک��ه در چنین مواقع��ی مرتباً ب��ه گوش میخ��ورد به چه 

معناست؟ در این جا میخواهیم این مسائل را روشن کنیم.
کارشناس��ان هواشناس��ی معتقدند در صورتی که نظام جوی 
همراه با باد وجود نداش��ته باش��د به طور طبیعی باد از سمت 
دشت به کوه در جریان است که موجب می شود آالینده ها هوا 
را از سطح شهر به سمت کوه یعنی در شمال شهر حرکت دهد.

معموال در الیه پایین جو درجه حرارت ه��وا با افزایش ارتفاع 
کاهش می یابد. بنابراین به طور طبیعی حرکت صعودی هوا به 
وجود می آید و آلودگی ها را با خود به طبقات باالی جو می برد و 
از محل تنفس دور می کند. ولی در بعضی از شرایط جغرافیایی 
خاص مانند احاطه شدن شهرها با کوه ها، الیه هوای گرم مانند 
سقف شیشه ای که باالی ش��هر را بپوشاند هوای سرد پایین را 
محبوس می کند و مانع از باال رفتن و دور شدن آلودگی از سطح 

شهر می شود. در این حالت، جریان هوا برعکس و باعث پایداری 
بیش��تر هوا و تراکم گازه��ای آالینده تا حد بس��یار خطرناک 

می شود که در این صورت پدیده وارونگی ایجاد خواهد شد.
عواملی چون وجود هوای سرد و خشك، آسمان صاف و بدون 
ابر و هوای آرام و بدون باد موجب خواهد  ش��د تا هنگام ش��ب 
تشعشع از زمین شدید شده و س��طح زمین به سرعت حرارت 
خود را از دس��ت دهد و خیلی زود سرد ش��ود و وارونگی هوا 

پدید آید.
مدیر کل هواشناسی استان اصفهان  می گوید  بر خالف تمام 
اقدامات کنترلی صورت گرفته، اصفهانی ها باز هم به زودی، با 

پدیده وارونگی هوا )اینورژن( روبرو خواهند شد.
مهدی صالحی  یاد آور شد  به طور حتم غیر از توجه به عوامل 
انساني مانند ترافیك و کاهش آالینده  های صنایع بزرگ، راهي 

براي کنترل پدیده وارونگی هوا وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه شرایط جو همواره قابل پیش بیني نیست، 
ادامه می دهد  به هر صورت با سردی هوا، مردم اصفهان باید در 
انتظار پدیده وارونگی هوا باشند. همکاران اداره کل هواشناسی 
استان روزانه، به صورت مستمر و در ساعت صفر - صفر، بالن 
مخصوص را به س��مت آس��مان رها کرده و بر اس��اس ارتفاع 

آلودگي، اطالعیه یا اخطاریه های الزم را صادر مي کنند.
اداره کل هواشناسی اس��تان اصفهان، بر اساس اطالعیه هاي 

بخش��دار مرکزی ش��هرضا گفت: طرح تبدیل روس��تای اس��فرجان به دهکده 
گردشگری با محوریت بخش تعاون و رویکرد تقویت صنعت گردشگری روستایی 

اجرایی می شود.
محسن یونسی اظهارداشت: یکی از خصوصیات و ویژگی های شهرستان شهرضا 
واقع ش��دن در کریدور ش��مال به جنوب کش��ور بوده و به دنبال آن روستاهای 

شهرستان عمدتا در مجاورت جاده ها و محورهای مواصالتی قرار دارند.
وی با بیان این که یکی از امتیازات روستاهای شهرضا و بخش مرکزی تنوع آب 
و هوایی است، افزود: روستاهای بخش مرکزی از دو قسمت کوهستانی و دشت 

تشکیل شده و جاذبه های گردشگری متعددی دارند.
بخشدار مرکزی شهرضا با اش��اره به این که حدود هفت روستای بخش مرکزی 
ضمن داشتن زیارتگاه و اماکن متبرکه ظرفیت گردشگری نیز دارند، بیان کرد: 
یکی از سیاست های دولت توجه به مناطق ویژه گردشگری و روستاهای نمونه 
گردشگری بوده که دو روس��تای بخش مرکزی شهرستان اسفرجان و هونجان 
به عنوان مناطق ویژه گردشگری مدنظر دولت اس��ت و اقداماتی در این زمینه 

انجام شده است.
وی افزود: طی دو سال گذشته موفق ش��دیم با مشارکت بخش تعاون در روستا 
این مصوبه دولت را دنبال کنیم که پیشرفت خوبی داشته است. یوسفی با بیان 
 این که دهکده گردشگری مورد استقبال س��رمایه گذاران واقع شده، گفت: زیر

ساخت های الزم در روستای اسفرجان فراهم شده و در فاز اول نیز پذیرش دارند 
و کار به نحو مطلوبی در حال پیگیری است؛ یکی دیگر از ظرفیت های گردشگری 
بخش مرکزی شهرستان، چشمه معروف زرچش��مه بوده و این چشمه با وجود 
 نامناسب بودن جاده و مس��یر این چش��مه به یك مجموعه گردشگری تبدیل

 ش��ده اس��ت . وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه گردش��گران داخ��ل و خ��ارج از 
شهرس��تان و اس��تان از این منطق��ه بازدید می کنن��د، خاطرنش��ان کرد: طی 
دو س��ال گذش��ته با اعتباری که اختصاص یافت، توس��ط دهیاری روس��تای 
هونج��ان اقدامات��ی را ب��رای رف��اه گردش��گران از جمل��ه ایجاد ایس��تگاه ها 
 و س��کوهای اقامتی، س��رویس بهداش��تی و نمازخان��ه در این منطق��ه فراهم 
کردیم . بخشدار مرکزی شهرضا افزود: درصدد هستیم با حمایت فرمانداری در 
صورت مهیا شدن ش��رایط، جاده این منطقه را از هونجان تا زرچشمه آسفالت 
کنیم تا گردشگران راحت تر به این منطقه گردشگری دسترسی داشته باشند و 

از مواهب طبیعی و امکانات خدادادی استفاده کنند. 
وی گفت: عالوه بر جاذبه های طبیعی روس��تاها، ما ش��اهد آیین ها و سنت های 
خاص، صنایع دستی، پوشش محلی، غذاهای سنتی، گویش متمایز در روستاهای 
مختلف شهرستان هستیم که استفاده بهینه از این مؤلفه های فرهنگی در کنار 
جاذبه های طبیعی، به شرط تدوین برنامه منسجم می تواند سبب آن شود که در 

رقابت با دیگر استان ها برای جذب گردشگر موفق عمل کنیم.

س��طح زمین نیز که از س��وي محیط زیس��ت صادر مي شود، 
پیش بیني هاي الزم را انجام مي دهد.

به اعتقاد وی  کاهش تردد خودروها در س��طح شهر و تشدید 
طرح زوج و فرد از جمله مواردي است که مردم و مسئوالن باید 
همیشه مد نظر قرار دهند.  صالحی  با تاکید بر اینکه دلسوزي و 
رعایت نکات سالمتي از سوي مردم، انگیزه های الزم را نیز براي 
مسئوالن شهري افزایش می دهد،   می افزاید: با رعایت برخی 
از نکات، می توان از ش��دت اینورژن ) وارونگی هوا( تا اندازه ای 

جلوگیری کرد.
مدیر کل هواشناسی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه تنها 
راه اصلی برای جلوگی��ری از پدیده وارونگی هوا، هوش��یاری 
خود مردم اس��ت، اظهار داش��ت: در ش��رایطی قرار داریم که 
مردم اصفه��ان از هر فرصتی ب��رای تفریح و البته با اس��تفاده 
از خودروه��ای ش��خصی و برخی اوقات تك سرنش��ین راهی 
خیابان  ها می ش��وند که این موضوع مبارزه ب��ا وارونگی هوا را 

مشکل خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه به طور حتم فرهنگ سازی های مناسب تا 
اندازه ای می تواند برطرف کننده مش��کل بزرگ ترافیك شود، 
گفت: یکی از مش��کالت فعلی نیز نیروگاه ه��ا و کارخانه هایی 
هس��تند که پیش و قبل از انقالب و برخی اوقات خودسرانه و 
بدون در  نظر گرفتن نکات ایمنی و محیط زیس��تی در اطراف 
اصفهان احداث شده اند  که این صنایع بزرگ آالینده عالوه بر 
برطرف کردن نیاز های صنعتی کشور، آلودگی های جان فرسا 

را نیز برای مردم این دیار به ارمغان آورده است.
صالحی بیان داشت: بی شك آرامش یکی از زیباترین هدایای 
خداوندی برای تمام موجودات از جمله بشر است اما با وجود 
آلودگی ه��ای پی درپی و به دنب��ال آن بیماری های گوناگون، 
نمی توان آینده ای درخش��ان و همراه با امی��د را برای مردم و 

حتی پرندگان و جانوران شهری متصور شد.
سخنگوی فراکسیون محیط زیس��ت مجلس در این خصوص 
می گوید: امسال نیز همچون سالهای دیگر با آغاز فصل سرما، 
پدیده وارونگی هوا اتفاق م��ی افتد و باید منتظر تعطیلی های 

مکرر در کشور باشیم. 
دکتر موید حس��ینی صدر می افزاید: با فرا رسیدن فصل پائیز 
همزمان با کاهش دما، مصرف س��وخت در من��ازل ، ادارات ، 
کارخانه ه��ا و ... افزایش پی��دا می کند و تجزیه ش��دن دود با 
آهستگی صورت می گیرد. در نتیجه امسال نیز به خاطر عدم 
پیش��گیری از ایجاد پدیده وارونگی هوا، بای��د منتظر بحران 

دیگری باشیم. 
وی هش��دار می دهد: در صورتی که اقدام��ات فوری صورت 
نگیرد ، امسال نیز همچون سالهای پیش تنها با تعطیل کردن 
مدارس و مش��اغل باید از مخاطرات آلودگی هوا دوری کنیم. 
چراکه در این مدت نیز هیچ اقدام س��اختاری صورت نگرفته 
و فقط جلس��اتی با عنوان پیش��گیری از بحران برگزار شد که 

کارآیی نداشتند. 

اصفهانی ها  مديريت کنند 

وارونگی هوا، زندگی را وارونه نکند!
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جهت 4 باب مجتمع خدماتی رفاهی : 
1- نيستان كوير در كيلو متر 7 محور نائين - اردستان ، سمت چپ 
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مهلت و محل دریافت اسناد : دريافت اس�ناد از تاريخ درج آگهی درروزنامه 
 به مدت 10 روز - دبيرخانه اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان - 

بلوار ميرزا كوچک خان جنگلی 
 مهلت و محل تحویل پیش�نهادات : تا ساعت 14 روز ش�نبه مورخ 92/8/25

 دبير خانه اداره كل 
زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 92/8/26  
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  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب نوبت    اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

 ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد پ�روژه ه�ای ذي�ل را  از طري�ق مناقصه  عموم�ی با فهرس�ت بهای س�ال 1392 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و  واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه   به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/8/18 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/8/19

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :  پايگاه اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن :    0311-6680030

برآورد ) ريال (تضمين ) ريال (نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

 ادامه خط انتقال فاضالب 800 م م جلوان واقع92-3-331
16/000/0002/998/436/575عمرانی در منطقه چهار شهر اصفهان )قطعه اول (

 ادامه خط انتقال فاضالب 800 م م جلوان واقع92-3-332
15/000/0002/786/726/413عمرانی در منطقه چهار شهر اصفهان )قطعه دوم ( 

 لوله گذاری فاضالب شهرک قدس92-3-333
139/000/0003/144/446/500جاری در منطقه 2 شهر اصفهان



چهره روزيادداشت

 جاده های استان 
ظرفیت حمل و نقل بار را ندارد

مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اصفهان گفت: اس��تان اصفهان به 
عنوان چهارراه حمل و نقل در مرکز کش��ور قرار دارد، جاده های آن 

ظرفیت حمل و نقل بار را ندارد.
 محمود محمودزاده در جمع ن��وآوران مرکز تحقیق��ات وزارت راه 
و شهرسازی روش های س��اخت راه را در کشور س��نتی و قدیمی با 
قدمتی ۶۰ ساله بیان کرد و اظهار داشت: با افزایش قیمت قیر و سایر 
تجهیزات راهسازی پیشرفت در این زمینه مستلزم تغییر روش های 

جدید است. 

 شعرباف
مدير قطار شهری اصفهان شد

مدیر عامل قطار ش��هری اصفهان معرفی ش��د. اس��تاندار در جلسه 
تودیع و معارفه مدیر قطارش��هری اعتبارات قط��ره چکانی را برای 
ابر پروژه ای همانند قطار ش��هری اصفهان ناکافی دانست و خواستار 
 آس��یب شناس��ی علت تأخیر در بهره برداری از این پ��روژه حیاتی

 شد. 
 زرگرپور با بیان ای��ن که امید اس��ت فعالیت های قطار ش��هری با 
ش��دت و قوت بیش��تری ادامه پیدا کند ب��ه 5 محور مطرح ش��ده 
در جلس��ه هیأت وزیران اش��اره کرد و افزود: س��ه محور از 5 محور 
مطرح شده در آن جلسه به طور مستقیم به پروژه قطار شهری گره 
خورده اس��ت، از جمله کاه��ش ترافیک که نه تنه��ا موجب کاهش 
آلودگی ه��وای اصفهان ک��ه از چالش ه��ای عمده ام��روز اصفهان 
 محس��وب می گردد، بلکه از نظر آرامش روانی ش��هروندان نیز حائز 

اهمیت است.

 گازرسانی
 به روستا های اصفهان

     مدیرعامل ش��رکت گاز استان اصفهان گفت: ش��رکت گاز استان 
تاکنون یک هزار و ۱۳۹ روس��تا را گازرس��اني کرده اس��ت. سعید 
مؤمنی با اش��اره به ش��اخص هاي عملکردي ش��رکت گاز اس��تان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: این ش��رکت با گازرس��اني به ۱۰۲ ش��هر 
اس��تان در ایران و دنیا مقام نخست گازرساني به ش��هرها را به خود 
اختصاص داده و ب��ا توزیع س��االنه ۱۶ میلی��ارد مت��ر مکعب گاز، 
 بیش از یک میلیون و 4۰۰ هزار مش��ترك را از نعمت گاز بهره مند 

کرده است. 

برداشت 110 هزار تن انار در استان 
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان با اش��اره به فصل 
برداشت انار از باغات استان گفت: ۱۱۰ هزار تن انار در باغات استان 

اصفهان برداشت می شود. 
محمد نصر در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر با بیان این که کش��ت انار در 
باغات اس��تان اصفهان انجام گرفته و س��ال به س��ال این سطح زیر 
کشت افزایش می یابد، اظهار داشت: ۱۰ هزار هکتار از باغات استات 
اصفهان درخت انار  کاشته شده که ساالنه هزار و 5۰۰ هکتار به سطح 

باغات انار استان افزایش می یابد.

نمی  گذاريم برق به صنعت خودرو 
دوم تبديل شود

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در صورتی که صنعت برق انتظار حمایت 
یکسره از دولت و بستن چش��م از رقابت پذیری داش��ته باشد، این 
صنعت، صنعت خودروی دوم کشور می شود، گفت: پیشنهاد می شود 
مپنا به جای ورود به بخش تولید برق با واگذاری نیروگاه ها فقط در 

نیروگاه سازی فعالیت کند.
حمید چیت چیان در جم��ع مدیران صنعت برق با اش��اره به برنامه 
ری��زی وزارت نیرو برای تولی��د توربین های برق ب��ا راندمان باالتر، 
گفت: بای��د همچون بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته طراحی و 
 س��اخت توربین هایی با راندمان و بهره بری باالتر را در دس��تور کار

 قرار دهیم.
وزیر نیرو همچنین با اشاره به انتظار فعاالن صنعت برق از دولت برای 
انجام حمایت های اقتصادی، تصریح کرد: در صورتی که صنعت برق 
انتظار حمایت یکسره دولت و بستن چش��م از رقابت پذیری داشته 
باش��د ممکن اس��ت صنعت برق مانند صنعت خودرو شود بنابراین 
 آنچ��ه رقابت پذی��ری را حفظ می کن��د افزایش کیفی��ت و کاهش

 هزینه است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه س��اخت و تس��وعه 
تاسیسات DG و CHP جز سیاست های کالن صنعت برق در دولت 
یازدهم است، بیان کرد: از این رو نباید تنها به تولید توربین های ۲5 
مگاواتی اکتفا کرد زیرا بازار توربین ه��ای کوچکتر به مراتب بزرگتر 

است.

طرح جديد دولت برای 
شاغلین و بیکاران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرحی از سوی 
دولت در حال نهایی شدن است که تمامی بیکاران و شاغلین 
کشور را پوشش خواهد داد و با استفاده از منابع بیمه بیکاری 

رونق اشتغال را به همراه دارد.
 علی اکبر لبافی با اشاره به طرح بیمه بیکاری توأم با کارورزی، 
اظهار داشت: در این راستا نظرات استان ها اخذ و اصالحات 
این طرح نهایی شده اس��ت و برای ارس��ال به دولت نیاز به 
تأیید وزی��ر تعاون، کار و رف��اه دارد.وی با بی��ان این که این 
طرح همه شاغلین کشور را دربرمی گیرد، تصریح کرد: این 
طرح جایگزی��ن طرح بیمه بی��کاری و حمای��ت از بیکاران 
مجلس خواهد بود که به دلیل مخالفت ش��ورای نگهبان به 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام رفته است. وی افزود: یکی 
از ضعف های طرح مجلس این اس��ت ک��ه چالش های بازار 
کار را رف��ع نمی کند و ب��رای جایگزین ش��دن طرح جدید، 
نظرات کارشناس��ی زیادی مط��رح ش��د و درنهایت، طرح 
جدی��د جایگزین طرح بیمه بیکاری مجلس ش��ده اس��ت.
 معاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ب��ا تأکید بر این که

 طرح جدید بیمه بی��کاری توأم ب��ا کارورزی ب��ه زودی به 
دولت ارسال خواهد شد، بیان داش��ت: تبعات طرح قبلی و 
نیز مزیت های طرح کنونی با رییس کمیس��یون اجتماعی 
مجلس در میان گذاشته شده و نمایندگان آمادگی دارند تا 
پس از ارسال این الیحه به مجلس در دستور کار قرار گیرد. 
به گفته لبافی این طرح تمامی شاغلین دستگاه های دولتی و 
کارگران اعم از پیمانی، رسمی و قراردادی را نیز دربرمی گیرد 
و نیز کارفرمایان و خویش فرمایان که بیمه خود را می پردازند، 
را تحت پوش��ش قرار خواهد داد و پیش بینی می ش��ود این 
طرح حدود ۱4/5میلیون نفر بیمه پرداز کشور را دربربگیرد. 
وی یادآور شد: پرهیز از کمک های مالی مستقیم و بالعوض 
به بیکاران ب��ه منظور س��اماندهی ب��ازار کار و جلوگیری از 
پراکندگی منابع مدنظر است و اکنون ۳ هزار میلیارد تومان 
در ماه برای بیکاران پرداخت می شود که با تمرکز این منابع 
می توان تولید را رونق بخشید و اشتغال را توسعه داد و دیگر 
مقرری بگیر و کارجوی بیکار وجود نداشته باشد. وی با اشاره 
به هزینه نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی، تصریح کرد: 
کاهش ریسک پذیری و نیز چگونگی جذب کارجویان در کنار 
شناسایی بیکاران واقعی و پرهیز از سوءاستفاده های احتمالی 
از مزایای طرح بیمه بی��کاری، ایجاد بانک اطالعاتی به روز و 
جامع از جمعیت فعال اقتص��ادی  ازمزیت ها و رویکردهای 

این طرح است.

شبکه فاضالب شهر 
تیران اجرا می شود

 طرح شبنم 
در اصفهان متوقف شد

نماینده مردم شهرستان های تیران و کرون و نجف آباد با بیان این که مطالعات 
و بررسی طرح ۱۰ ساله فاضالب تیران طی سه ماه انجام گرفت، گفت: شبکه 

فاضالب شهر تیران به زودی اجرا می شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اش��اره به این که پروژه فاضالب 
شهر تیران همراه با شهر رضوانشهر، نهضت آباد، عزیزآباد، قاره تپه با مشارکت 
بخش خصوصی انجام می گیرد، اظهار داش��ت: مطالعات و بررسی طرح ۱۰ 
ساله فاضالب تیران سه ماه انجام گرفت و در این خصوص فرماندار، مدیر آبفا و 

شورای شهر و شهرداری تیران در این خصوص همکاری داشتند.
وی افزود: طرح مطالعاتی بررسی نقش��ه فاضالب تیران که به سه ماه فرصت 
نیاز داشت نیز ۱۰ روزه در دفتر فنی وزارت نیرو انجام گرفت که سرعت خوبی 

به اجرای پروژه داد .

طرح شبنم با تمامی پس لرزه هایش آمد تا شاید بتواند قاچاقچیان را کنترل 
کرده و از حجم کاالی قاچاق در بازار کشور بکاهد.

به گزارش ایسنا- منطقه اصفهان، هر چند که نتایج نهایی ناشی از اجرای این 
طرح به طور کامل اعالم نشد، ولی نتایج میدانی در اصفهان حاکی از آن است که 
هرچند این طرح در اصفهان به خصوص در پوشاك به طور کامل اجرا نشد، اما 
قاچاق تلفن همراه و پوشاك کاهش محسوسی داشت.  با توقف طرح شبنم در 
اصفهان، افزایش محسوس قاچاق پوشاك در شهر مشاهده شد و اخبار حاکی از 
رشد کشفیات پوشاك توسط پلیس نیز مؤید این امر است.  رییس مجمع امور 
صنفی اصفهان گفت: وزیر صنعت و معدن و تجارت اعتقاد دارد که طرح شبنم 
به معنای شناسنامه دار کردن کاالهای قاچاق است و به همین دلیل اجرای این 

طرح در کشور و اصفهان متوقف شده است.

امیرحس��ین نادري، معاون اقتصادي و مالي شرکت فوالد 
مبارکه از تعدیل مثبت ۱7درصدي سود در شرکت خبر داد.

وي افزود گزارش پی��ش بیني عملکرد مالي س��ال ۱۳۹۲ 
بر اس��اس عملکرد ۶ ماهه ش��رکت فوالد مبارکه در تاریخ 
۱۳۹۲/7/۲8به بورس اعالم گردید. این در حالي اس��ت که 
ش��رکت در گزارش قبلي خود پیش بیني درآمد هر سهم را 
مبلغ ۶85 ریال اعالم نموده بود که در گزارش جدید خود با 
اعالم تعدیل مثبت ۱7 درصدي، سود پیش بیني خود را به 

مبلغ 8۰4 ریال افزایش داد.
معاون اقتصادي و مالي یادآور شد: براساس عملکرد واقعي ۶ 
ماهه، شرکت توانسته است  میزان ۶۱ درصد سود را به میزان 
4۹۲ ریال از سود سال جاري در دوره شش ماهه اول محقق 
نماید که این میزان افزایش سود به دلیل کاهش هزینه هاي 
عملیاتي از طریق بهره برداري از مدول هاي احیاء ش��هید 
خرازي و س��با به میزان ۲،۰5۰ میلیارد ری��ال و همچنین 
مدیریت هزینه هاي شرکت و تالش بي وقفه کلیه کارکنان 
شرکت مي باشد. وي تصریح نمود: روند سودآوري شرکت در 
سال نود ۳8۳ ریال، سال نود و یک 777 ریال و در سال نود 

و دو با سرمایه جدید شرکت  8۰4 ریال برآورد مي شود و
سود تلفیقي هرسهم نیز نسبت به گزارش قبلي با ۲5 درصد 

رشد از745 ریال به ۹۲۹ ریال برآورد گردیده است.

مدی��ر نظارت بر م��واد غذایی، آش��امیدنی، آرایش��ی و 
بهداش��تی معاونت غذا و داروی دانش��گاه علوم پزشکی 
اس��تان اصفهان گف��ت: اصفهان مبدع ط��رح تجلیل از 
واحدهای برتر صنایع غذایی در کشور بوده که امسال به 

صورت ملی درآمده است.
محمد بدیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داش��ت: 
بر اس��اس برنامه ارزیابی و درجه بندی واحدهای تولید 
کننده مواد غذایی، آش��امیدنی، آرایش��ی و بهداشتی و 
با اس��تفاده از چک لیس��ت های پیش نیازی prps و بر 
 A.B.C.D اس��اس امتیاز بندی واحده��ا در گریدهای
از بین بی��ش از 7۰۰ واحد فعال اس��تان، 5۰ واحد برتر 

انتخاب شدند.
 مدیر نظارت ب��ر مواد غذایی، آش��امیدنی، آرایش��ی و 
بهداش��تی معاونت غذا و داروی دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان این که تنوع، تعادل و تحرك س��ه اصل 
تغذیه ای است، افزود: در صورت افزایش آگاهی تغذیه ای 
مردم و رعایت آن می توان به یک جامعه سالم دست یافت 
و مردم در هنگام مصرف محصوالت غذایی و آرایش��ی و 
بهداشتی خارجی حتما به برچسب اصالت و سالمت کاال 

که روی بسته بندی محصوالت است، دقت کنند.

با تش��کیل جلس��ات بررس��ی ابع��اد تعیین مزد از س��وی 
تش��کل های کارگ��ری، کار بررس��ی و تعیی��ن دس��تمزد 
کارگران برای س��ال ۹۲ آغاز شد. هر س��ال موضوع تعیین 
دس��تمزد س��الیانه کارگران به عن��وان یک��ی از مطالبات 
 اصل��ی و دغدغ��ه پی��ش روی جامع��ه کارگری از س��وی 
تش��کل ه��ای کارگ��ری مط��رح می ش��ود و ب��ر همی��ن 
اس��اس، دور جدی��د مذاک��رات م��زدی می��ان کارگ��ران 
و کارفرمای��ان برای تعیین حداقل دس��تمزد س��ال آینده 
آغاز و تا اس��فند ماه برای دس��تیابی به نتیجه نهایی دنبال 
 می ش��ود، برخ��ی از تش��کل های کارگری،کارگ��روه های 
تعیین مزد خود را تشکیل داده و کار بررسی ابعاد تعیین مزد 
را آغاز کرده اند. مالك و معیار اصل��ی تعیین مزد کارگران، 
ماده 4۱ قانون کار اس��ت که در آن دو ش��اخص نرخ تورم و 
 سبد معیشت خانوار به عنوان شاخص های اصلی تعیین مزد 
شناخته  شده است. به موجب ماده 4۱ قانون کار،  شورای عالی 
کار موظف است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را 
برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار 
تعیین کند؛ که شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد 
تورمی و حداقل مزد به اندازه ای که زندگی یک خانوار توسط 

مراجع رسمی اعالم می شود را تأمین کند.

وزیر جهادکش��اورزی گفت: آیین نامه قان��ون تمرکز یا 
 انت��زاع در کارگروهی متش��کل از نماین��دگان معاونت

 برنامه ریزی، وزارت صنعت و جهاد کشاورزی برای اجرا 
در حال تنظیم است.

 محم��ود حجت��ی در چهارمین کنگره سراس��ری خانه 
کشاورز در جمع خبرنگاران گفت: اجرای قانون تمرکز یا 
قانون انتزاع که مدت ها پیش در مجلس شورای اسالمی 

تصویب و ابالغ شده بود، بنا به دالیلی متوقف بود.
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان این که برای اجرایی شدن 
این قانون  آیین نام��ه قانون تمرکز در دس��ت تدوین و 
تنظیم است که پس از تنظیم در هیأت دولت، تصویب و 

اجرایی خواهد شد.
تمرک��ز  قان��ون  اس��اس  ب��ر  اف��زود:  وی 
گی��ری تصمی��م  نت��زاع؛  ا قان��ون   ی��ا 

 برای تولید، تنظیم بازار و واردات محصوالت کشاورزی 
نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

وی درباره نتیجه تصمیم گیری س��تاد تنظیم بازار برای 
تعیین قیمت خرید شیر از دامداران گفت: نمایندگانی از 
اتحادیه های دامداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار قیمت شیر 

را بررسی می کنند که پس از توافق، ابالغ خواهد شد.

صنایع تعاونفوالد کشاورزی

تعديل مثبت 17 درصدي 
سود در فوالد مبارکه

اصفهان مبدع طرح 
تجلیل از واحدهای برتر

بررسی تعیین دستمزد 
سال 93 کارگران

ساماندهی تنظیم بازار و 
واردات کشاورزي

اخبار کوتاه

نگاه

4
اشتغال زایی برای ۱۴۰۰ نفر  در شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: عملیات اجرایی یک واحد صنعتی موادغذایی با اشتغال ۱4۰۰ نفر در شهرك 
صنعتی رازی ش��هرضا آغاز ش��د. محمدی اظهارداشت: با دعوت از س��رمایه گذار بخش خصوصی 

عملیات ساخت یک واحد صنعتی موادغذایی در شهرك صنعتی رازی شهرضا اجرایی شد.
يارانه طبقات پايین و متوسط 

قطع نمی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی/ علی طیب نیا

امکان قطع یارانه اقشار پایین و متوسط جامعه امکانپذیر نیست.
 این که خزانه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده شد، یک نکته دارد 
و آن این که در سال جاری هزینه های عمرانی نزدیک به صفر تخصیص 

داده شد. 
 پرداخت ه��ای نق��دی ک��ه در ط��ی س��ال ص��ورت م��ی گی��رد،

 4۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت 
حامل ه��ای انرژی در س��ال 
جاری ۲8 هزار میلیارد تومان 
است. براس��اس قانون، دولت 
مجاز است حداکثر 5۰ درصد 
این مبلغ را ب��رای یارانه نقدی 
در نظر بگی��رد و این یعنی۱4 
هزار میلیارد توم��ان از محل 
افزای��ش قیم��ت حامل های 

انرژی پرداخت می شود.
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رکود در بازار خودرو در حدی است که حتی صحبت های وزیر 
صنعت درباره این که »قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت« نیز 

تأثیری بر بازار نگذاشت.
در حال حاضر بازار خودرو با رکود و کاهش قدرت خرید مردم 
روبرو اس��ت و در واقع خودرو، دیگر یک کاالی سرمایه ای به 
حساب نمی  آید. به همین دلیل س��رمایه های موجود در بازار 
خودرو از این بازار خارج ش��ده و مصرف کنن��ده، تنها خریدار 

واقعی در این بازار است.
یک فعال بازار خودرو در این مورد معتقد اس��ت: در ش��رایط 
فعلی، با توجه به گرانی خودرو و پایین بودن قدر خرید مردم، 
مصرف کنندگان نیز تمایل چندانی به خرید ندارند و همچنان 

منتظر کاهش قیمت ها هستند.
به گفته وی، هر ساله با فرارس��یدن فصول سرد سال، خرید و 
فروش در بازار خودرو کاهش می یابد و در عین حال، با توجه 
به باال بودن قیمت خ��ودرو، تمایل کمی بین مصرف کنندگان 

برای خرید خودرو وجود دارد.
یک فروشنده خودرو در بازار نیز در مورد تالش خودروسازان 
ب��رای افزایش قیم��ت خودروه��ای لوکس می گوی��د: تولید 
شرکت های خودروساز در حد پایینی است، با این حال، باز هم 
به دنبال افزایش قیمت محصوالتشان هستند که اگر این اتفاق 
بیفتد با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم، بعید است که 

در بازار خودرو شاهد رونق خرید و فروش باشیم.

در مورد خودروه��ای وارداتی نیز باید به اش��باع ب��ازار از این 
نوع خودروها اش��اره کرد و در این ش��رایط اگر قیمت برخی 
خودروهای لوکس داخلی افزایش یابد، مصرف کننده تمایلی 
به خرید آن نخواهد داشت و بیشتر به سمت خرید خودروهای 

خارجی می رود.
این مس��أله باعث ش��ده تا تولید خودروهای لوکس در داخل 

متوقف و یا به صورت قطره چکانی انجام شود.
 طی روزهای اخیر ب��ازار خودرو تغییر خاصی را ش��اهد نبود 
و قیمت ه��ا تقریبا ثابت مانده اس��ت، اما در برخ��ی خودروها 
مانند پژو 4۰5 بنزینی و نوع دوگانه س��وز آن ش��اهد کاهش 
5۰۰ ه��زار تومان��ی قیم��ت هس��تیم، ب��ه طوری ک��ه این 
 خودروها در بازار به ترتی��ب ۲۶/5و ۲8 میلیون تومان معامله

 می شوند.
تیانای High نیز در بازار با کاهش ۲ میلیون تومانی به ۱4۱ 
میلیون تومان رسیده اس��ت. در مورد خودروهای خارجی نیز 
می توان به افت یک میلیون تومانی قیمت کمری ۲۰۱۳ اشاره 
کرد که در حال حاض��ر ۱۳7 میلیون توم��ان در بازار خرید و 
فروش می ش��ود. اس��پورتیچ نیز با افت یک میلیون تومانی به 
۱5۱ میلیون تومان رسیده و در مورد س��وناتا نیز می توان به 
افت ۳ میلیون تومانی این خودرو و عرضه آن به ۱۳۶ میلیون 
تومان اشاره کرد. س��انتافه ۲۰۱۳ نیز که اخیرا وارد بازار شده 
 با افت 5۲ میلیون تومانی به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است.

 این خودرو در ابتدا به دلیل جدید بودن اتاقش با قیمت ۲4۲ 
میلیون تومان در بازار عرضه می ش��د و به ق��ول معروف یک 

خودروی نوبر محسوب می شد.
به گزارش ف��ارس، بی توجهی بازار و مش��تریان به بحث های 
مطرح شده از سوی برخی مس��ئوالن در شرایطی وجود دارد 
که محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت دیروز در مورد سیاست 
وزارت صنعت در مورد قیمت گ��ذاری خودروها، گفت: قیمت 
تولید خودرو در حال حاضر بر مبنای ارز آزاد محاسبه می شود 

و با توجه به این مسأله قیمت ها کاهش نخواهد یافت.
وی اظهار داش��ت: قیمت خودرو قبال بر مبنای ارز مبادله ای 
محاس��به می ش��د، ولی با توجه به ای��ن که در ح��ال حاضر 

خودروس��ازان از ارز آزاد 
اس��تفاده می کنن��د، امکان 
وج��ود قیم��ت   کاه��ش 

 ندارد.
وی تصری��ح ک��رد: قیمت 
خودرو ب��ر مبن��ای ضوابط 
س��ال ۹۰ و ارز مبادل��ه ای 
محاسبه  می ش��د و با توجه 
به این که در حال حاضر ارز 
مبادله ای به خودروس��ازان 
اختصاص نمی یاب��د، اخیرا 
تولید خودرو ب��ر مبنای ارز 

بازار صورت می گیرد.
وزیر صنعت ادامه داد: ضرب 
و تقس��یم وزارت صنع��ت و 
س��ازمان حمای��ت نش��ان 
می ده��د ک��ه قیمت ه��ای 

جاری خودرو کف قیمت اس��ت و حتی ممکن است در برخی 
موارد تغییرات مختصری نیز داشته باشیم.

وی افزود: از خودروس��ازان خواس��ته ایم تا کمتر س��ود ببرند 
و امس��ال همین قیمت ه��ای فعلی خ��ودرو را دنب��ال کنند، 
 هر چن��د ممکن اس��ت در برخی م��وارد تغییری نیز داش��ته 

باشیم.

احتمال افزايش قیمت تندر و پژو
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از احتمال افزایش قیمت 
تندر۹۰ و انواع پژو براساس گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خبر داد و گفت: این دو خودرو به دلیل ارزبری با افزایش قیمت 

احتمالی مواجه خواهند شد.
هاش��م یکه زارع در گفتگو با مهر، در پاس��خ به این سؤال که 
با توجه به اع��الم وزیر صنعت، معدن و تج��ارت، قیمت کدام 

خودروها افزایش خواهد یافت؟
 گفت: احتمال افزایش قیمت تندر۹۰ و ان��واع پژو با توجه به 

ارزبری آنها در بازار وجود دارد.

بی اعتنايی به جهت دهی وزير صنعت

 بازار خودرو تکان نخورد
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هر ساله با 
فرارسیدن فصول 

سرد سال خريد 
و فروش در بازار 

خودرو کاهش 
می يابد و باتوجه 

به باال بودن قیمت 
خودرو تمايل کمی 
برای خريد خودرو 

وجود دارد.
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فراخوان برای جشنواره مطبوعات 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان اصفهان در نظ��ر دارد طراحی آرم جش��نواره مطبوعات 
و نمایندگی خبرگزاری های داخلی اس��تان که هر س��اله با ارس��ال فراخوان به رس��انه های اس��تان، 
 داوری آث��ار و اعطای جوایز ب��ه برگزیدگان برگزار می ش��ود را در قال��ب فراخوان به مس��ابقه بگذارد. 

5

نشست تخصصی »گپ و گرافیک« 
خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان 
از نیمه دوم س��ال جاری جلسات نقد و 
 بررس��ی آث��ار گرافی��ک را ب��ا عن��وان 
»گپ و گرافیک« چهارش��نبه هر هفته 

برگزار  می کند.
این خانه از نیمه دوم سال جاری جلسات 
نقد و بررس��ی آثار گرافیک را با عنوان  
گپ و گرافیک چهارش��نبه هر هفته از 
 س��اعت ۱۷ الی ۱۹ بعدازظهر در خانه هنرمن��دان برگزار می نماید.

طراح��ان گرافی��ک ج��وان اس��تان اصفه��ان در این نشس��ت ها 
 ش��رکت می کنند و در هفت��ه دوم هر ماه نشس��ت تخصصی برگزار 
 می گردد و از اساتید پیشکسوت این رش��ته دعوت به عمل می آید.

»گپ و گرافیک« در هرماه سه جلس��ه عمومی و یک جلسه نشست 
تخصصی برگزار خواهد کرد که نشست تخصصی در چهارشنبه هفته 
دوم با دعوت از طراحان برجسته کش��ور و یا گرافیست های مطرح 
اصفهانی دایر خواهد شد که در این نشس��ت اساتید مربوطه به ارایه 
توضیحاتی در مورد آثار خود یا آثار برجسته و موفق گرافیک خواهند 

پرداخت.

 بزرگ ترین مسابقه جهانی عکاسی
 در آپادانا 

نمایش��گاهی از عک��س ه��ای منتخب 
اصفهان در بزرگ ترین مسابقه جهانی 
عکاس��ی در گال��ری آپادان��ا اصفه��ان 
دایراست. سرپرست این نمایشگاه با بیان 
این مطلب افزود:در این نمایش��گاه ۳۰ 
عکس در ان��دازه ۵۰ در ۷۰ ارایه ش��ده 
اس��ت.علیرضا واقعی درباره این مسابقه 
گفت:بزرگ ترین مسابقه جهانی عکاسی 
هر ساله در روزهای اولیه اکتبر برگزار می شود. شش دوره از برپایی آن 
در کش��ورهای مختلف جهان گذشته اس��ت و ایران در سه دوره آن 
حضور داشته است. واقعی در رابطه با برگزاری این مسابقه در اصفهان 
افزود: من طی دو دوره مسئول برگزاری این مسابقه در اصفهان هستم. 
امسال این مس��ابقه ۱۳ مهرماه در ورزنه و کویر شن زار با ۷۳ شرکت 
 کننده برگزار ش��د. وی افزود: اصفه��ان با این تعداد ش��رکت کننده

 بزرگ ترین تیم حاضر در مسابقه امس��ال بود؛ این مسابقه به عنوان 
عکاسی خیابانی معروف است ولی موضوع آن بیشتر عکاسی شهری و 
اجتماعی است. علیرضا واقعی همچنین هدف از برپایی این نمایشگاه 
را اشاره به این موضوع دانست که شرکت در یک مسابقه جهانی سخت 
نیست. عاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه هر روز از 
س��اعت ۴ تا ۸ آبان ماه به گالری آپادانا اصفه��ان واقع در خیابان ۱۵ 

خرداد )خیابان آپادانا دوم(، کوچه الله مراجعه نمایند.

»همبازی بد« عازم فرانسه 
فیل��م پویانمای��ی» همب��ازی ب��د« ب��ه 
تهی��ه کنندگ��ی و کارگردان��ی حس��ن 
علیرضایی که به تازگی آماده نمایش شده 
در اولی��ن حض��ور بی��ن المللی خ��ود به 
 دبیرخان��ه س��ی و شش��مین جش��نواره

 بی��ن الملل��ی کلرمون��ت فراند فرانس��ه 
ارسال شد.  

علیرضایی که نویسندگی اثر را نیز بر عهده 
داشته با اعام این مطلب افزود: تولید این فیلم در مدت زمان پنج ماه در 

شهر اصفهان انجام شده است.
 با توجه به داس��تان آن که خطرات آلودگی محیط زیست برای انسان ها 
به ویژه کودکان را به تصویر می کشد می تواند مخاطبان جهانی را با خود 

همراه نماید.

»باران سیاه« دربازار کتاب  
رمان »باران سیاه« نوشته ی ماسوجی ایبوسه با ترجمه ی قدرت اهلل ذاکری از 

زبان ژاپنی منتشر شد. 
در مقدمه  مترجم بر کتاب آمده است: »آن زمان آمریکا جنگ را بسیار جدی 

گرفته بود و جزییات حمله ی آمریکا به ویتنام خبر روز شده بود. 
آخرش فکر کردم ، باید در مخالفت با جنگ چیزی بنویس��م. »باران س��یاه« 

داستانی است که بعد از جنگ ویتنام نوشتم. 
ساعت هشت صبح روز ششم ماه اوت سال ۱۹۴۵،  ارتش آمریکا پسر کوچک 
اتمی خود را روی هیروشیما انداخت تا فاجعه ای رخ دهد که هیچ کس تصورش 

را هم نمی کرد.
خاط��رات و ح��وادث جن��گ ، مصیبت ه��ای 
بازمان��دگان،  س��رخوردگی و آش��فتگی های 
شکس��ت و اشغال کش��ور به دس��ت بیگانگان 

و... است . 
تا اواس��ط دهه ی پنج��اه ذهن نویس��ندگان 
و ش��اعران ژاپن را به خود مش��غول کرد و آثار 
بسیاری درباره ی این مصادیق نوشته شده است. 
»باران سیاه«  در ۳۵۵ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ 
نسخه و قیمت ۱۷۰۰۰ تومان از سوی انتشارات 

گیسا به چاپ رسیده است. 

 مناسبات اقتصادی
 در آثار هنری

گروه فرهنگ - پیداس��ت که اقتصاد هن��ر، چرخه عرضه 
و تقاض��ا در عرصه محص��والت هن��ری را مدیریت می کند. 
هنرمند فارغ از اعتبار و ارزش های هنری مس��تتر و پیدا در 
آث��ارش، در حقیقت دس��ت اندرکار تولید محصول��ی به نام 
اثر هنری است که حرفه او را تش��کیل می دهد و معیشت و 
تداوم فعالیتش بسته به آن است. نمایش��گاه ها و حراج  آثار 
هنری در قالب های مختلف به واس��طه فعالیت کیوریتور ها، 
مجموعه داران، مؤسس��ات و مراکز هنری و البته هنرمندان 
به عن��وان تولیدکنندگان آث��ار و ایده های هن��ری مجموعا 
حلقه ای را تشکیل می دهند که عرصه هنر را در رقابت های 
جدی اقتصادی در کنار س��ایر حرفه ها قرار داده و با توجه به 
ارزش افزوده قابل توجه آثار هنری، آن را به تجارتی پرسود و 

قدرتمند بدل کرده است.
عموما رونق گرفتن نسبی خرید و فروش آثار هنری در ایران را 
به تأثیر برگزاری حراجی ها نسبت می دهند. اگر آمار و میزان 
خرید و فروش آثار تجس��می دهه های 6۰ و ۷۰ که صرفا در 
فضای گالری های خصوص��ی اتفاق می افت��اد را مرور کنیم 
متوجه خواهیم شد که تأثیر حراجی های هنر خاورمیانه در 
بازار داخلی خرید و فروش آثار هنری غیرقابل انکار و چشمگیر 
است و علت عمده توفیق این رویداد هم در ابتدا معطوف به 
س��رمایه گذاری بر ارزش افزوده آثار هنری ب��ود که اعتبار و 

پیشینه هنرمندان حاضر در حراج تضمینش می کرد.
مش��اهده اثرگذاری این رویداد در بازار نه چن��دان پر رونق 
داخلی که قریب به دو دهه را در رکود و کم رمقی می گذراند 
بسیار آشکار بود و صاحبان گالری ها و مجموعه داران و از همه 
بیشتر هنرمندان به یکباره خود را با افزایش تقاضا و اشتهای 

خرید آثار هنری روبرو می دیدند.
به این ترتیب و پس از گ��ذار از آزم��ون و خطاهایی مثا در 
رویکردهای تازه تر برای ش��یوه های تولید و ارایه آثار هنری، 
اکنون به نظر می رسد، جامعه هنری با تأمل و دقت بیشتری 
نس��بت به بهره برداری از فرصت پیش آمده گام برمی دارد و 
سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدتی را در این عرصه 
تدارک می بیند. به نظر می رس��د هجوم سودجویانی هم که 
با رونق خرید و فروش آثار هنری، بی آنکه به راستی دغدغه 
فعالیت حرفه ای داشته باشند و با انگیزه به اصطاح» از این 
نمد کاهی دوخت��ن « به این جریان پیوس��ته بودند، با این 
حس��اب فروکش کرده باشد. تردیدی نیس��ت که در چنین 
برهه ای از حیات هنرهای تجسمی،  دوراندیشی و برنامه ریزی 

در سطح کان ضرورتی انکارناپذیر است. 

 جامع��ه انس��انی در برگیرنده انس��ان ها 
و میراث بش��ری اس��ت. تعامل انسان ها 
فرهنگ را در محیط پدید می آورد که به 
طور مداوم تکامل می یابد. مطالعه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشته 
نشان می دهد که به دنبال انقاب صنعتی تغییرات  عمده ای در کل 
ساختار نظام اجتماعی - فرهنگی جامعه بشری رخ داده است. جهان 
در چند قدمی انقاب بزرگ دیگری به نام انقاب اطاع رسانی قرار 
دارد که تأثیر بنیادین آن بسیار بیشتر از انقاب صنعتی بوده است. 
انقاب اطاع رسانی را می توان برای بیان فرهنگ ها و اندیشه ها 
به کار گرفت. اس��تفاده صحیح و مناس��ب از این فناوری ها سطح 
گفتگوی تمدن ها را در میان ملل مختلف ارتقا می بخشد و از میان 
برداشتن فواصل فیزیکی میان ملل و اقوام مختلف، امکان بیان و 
شناخت فرهنگ ها را هموار ساخته است. به کارگیری این فناوری 
ها در کتابخانه های امروزی ش��یوه های س��نتی اشاعه اطاعات 
فرهنگی را دچار تغییر و تحوالت اساس��ی کرده و دس��تاوردهای 
نوینی را برای ارتقاي سطح تعامات فرهنگی در سراسر جهان به 

ارمغان آورده است.
 جامعه ایران با وجود فرهنگ غنی ایرانی و اس��امی و تمدن چند 
هزار س��اله از قابلیت کافی برای حرکت به س��وی توس��عه پایدار 
برخوردار اس��ت. در طراحی ای��ران آینده بای��د از تمامی امکانات 
ملی سود جست. فرایند توسعه پایدار عزم ملی و مشارکت تمامی 

 نهادهای اجتماعی را طلب می کند. یک��ی از نهادهایی که به نظر
 می رسد نقش قابل ماحظه ای در ایجاد توسعه پایدار داشته باشد 

کتابخانه ها و مراکز اطاع رسانی است. 
مقوله هایی ک��ه در بخش فرهنگ برنامه های توس��عه همواره به 
آن پرداخته شده اس��ت، مقوله کتاب و کتابخانه است. گردآوری، 
ذخیره و اشاعه کتاب یا اطاعات، در کتابخانه ها انجام می شود. هر 
کتابخانه بسته به وظایف و اهداف خود سعی در برآوردن نیازهای 

اطاعاتی مخاطبان خود دارد. 
مهم ترین نه��ادی که در هر کش��ور موظف اس��ت ب��ه نیازهای 
فرهنگی و اطاعاتی همه اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن سن، 
 جنس، مذهب، ش��غل، میزان تحصیات، و دیگ��ر خصوصیات و

 توانایی های فردی پاس��خ دهد، کتابخانه است. حضور کتابخانه 
در جامعه یک مرجع فرهنگی برای انسان ها تلقی می شود. نقش 
این مرجع فرهنگی این است که با قرار دادن افکار، عقاید، و حاصل 
اندیشه های خاق در کنار یکدیگر، وسیله ای برای ایجاد عاقه به 
مطالعه و تحقیق برای افراد جامعه پدید آورد. نقش کتابخانه ها را 
به عنوان یک نهاد فرهنگی در توسعه این بخش نمی توان نادیده 
گرفت. کتابخانه دروازه ای است به سوی دانش که شرایط اساسی 
را برای یادگیری مداوم، تصمیم گیری مستقل، و توسعه فرهنگی 
افراد و گروه های اجتماعی فراهم م��ی آورد. عاوه بر این ها منابع 
موجود در کتابخانه باید انعکاس دهنده گونه های مختلف فرهنگ 

های ارایه ش��ده در جامعه باش��د و باید مواد خواندنی را به همان 
زبان هایی ارایه کن��د که در جوامع محلی به آنها تکلم می ش��ود. 
از دیگرمقوله های مرتبط ب��ا فرهنگ هر جامعه آثار مکتوب به جا 
مانده از ادبیات و به عبارت دیگر فرهنگ مکتوب آن کشور است. در 
واقع ادبیات هر کشور یکی از ارزشمندترین میراث های فرهنگی 
آن کشور است که ترویج و اش��اعه آن می تواند نقش مؤثرتری در 
ترویج فرهنگ کتابخوانی آن جامعه داشته باشد. این آثار و آثار دیگر 
در موضوعات مختلف در کتابخانه ها حفظ، س��ازماندهی و اشاعه 

می شوند. از دیر باز گفته اند که 
کتابخانه ج��ز مراک��ز فرهنگی 
اس��ت و دارای دو وجه فرهنگی 
و اطاعاتی اس��ت. وظیفه اطاع 
رسانی کتابخانه از طریق محلی 
که کلیه آثار مربوط به کتابخانه 
در آن وجود دارد، انجام می گیرد.

 کتابخانه ه��ای عمومی با توجه 
به اه��داف و رس��الت هایی که 
ب��رای آنها معین ش��ده اس��ت، 
م��ی توانن��د نق��ش عم��ده ای 
 در تحق��ق اه��داف فرهنگ��ی 
برنام��ه ه��ای توس��عه ای ایف��ا 
کنند. البته ب��ا توجه به کارآیی و 
رس��التی که برای کتابخانه های 
عمومی متصور اس��ت، هنوز به 

جایگاه درخوری نرس��یده اند.کتابخانه ه��ای عمومی را از مظاهر 
 دموکراس��ی در دنیای جدید دانس��ته ان��د. چرا ک��ه در حقیقت 
پایه های دموکراسی بر آزادی بیان و اندیش��ه نهاده شده است، و 
کتابخانه های عمومی نهادی است که با کمک به رشد و شکوفایی 
اندیش��ه افراد جامعه به آنها کمک می کند، تا ب��ا دانش و احاطه 
بیش��تری عقاید خود را ابراز کنند. کتابخانه عمومی این فرصت را 
برای همه افراد جامعه فراهم می کند که به ش��کلی فعال در امور 
فرهنگی و اجتماعی جامعه خود دخالت داش��ته و در فرایندهای 
 فرهنگی جامع��ه نقش مؤث��ری ایف��ا کنند.کتابخانه س��ازنده و

 توسعه دهنده فرهنگ نخبگان اس��ت و از این رو نقشی اساسی و 
چشمگیر در پویایی فرهنگی و جاودان ش��دن اندیشه ها دارد. در 
تاریخ بش��ر جامعه ای که به کتاب و کتابخانه اهمیت می داد و در 
رشد گسترش آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کرد، به تفکر، 
پژوهش و تحقیق بها می دهد، فرهنگی پویا و زنده دارد. عکس این 

قضیه نیز صحت دارد.

بررسی نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی

از خیابان فرهنگ تا بن بست کتابخانه 
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 ماهی قرمز شب عید 
در تنگ هامون

برگزاری نشست چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 

 »خیال بی خیال«
 در جشنواره فجر

نمایشگاهی از عکس های محمد رضا رزم جو با موضوع ماهی قرمز شب عید در 
گالری هامون اصفهان برپاست.

این هنرمند با بیان این مطلب افزود: در این نمایشگاه ۱6 اثر در ابعاد ۱۰۰ در 
۷۰ ارایه شده اس��ت. رزم جو در رابطه با توجه به این موضوع در نمایشگاهش 
گفت: معموال مردم این ماهی ها را از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین سر سفره هفت 
 س��ین می گذارند؛ مرحله قبلی زندگی این ماهی ها اما مرحله سختی است.

او ادام��ه داد: ح��دود ۷۰ درص��د ای��ن ماه��ی ه��ا در ای��ن مرک��زی در 
ش��هر کاش��ان تولی��د و تکثی��ر و ب��ه نوع��ی ب��رای ارایه ب��ه م��ردم آماده 
 م��ی ش��وند و طرز برخ��ورد ب��ا آنه��ا در آن ج��ا چندان مناس��ب نیس��ت.

رزم جو با بیان این که این عکس ها رئال هستند؛ افزود: من روایت خاصی در 
 این عکس ها ندارم؛ فقط از مراحلی که در زندگی ش��ان دیدم عکاسی کردم.

دستیابی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات به استانداردهای ملی به لحاظ محتوایی، تنوع 
و نحوه برگزاری و برنامه ریزی برای بین المللی کردن این جشنواره گوشه ای از اظهارات 
مسئوالن چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات بود که در نشست با اصحاب 
رسانه استان اصفهان مطرح شد. به گزارش ستاد خبری چهارمین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات اصفهان، قطار جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان برای رسیدن 
به چهارمین ایستگاه خود به راه افتاده اس��ت و فراخوان آثار هنرمندان سراسر کشور با 
موضوع های مفاهیم و مصادیق احسان و نیکوکاری در جامعه، احسان و نیکوکاری و آثار 
ارزشمند آن در زندگی، احسان و نیکوکاری از نگاه کودک و نوجوان، جایگاه صندوق های 
قرض الحسنه در جامعه و آثار آنها در زندگی مردم، نحوه شکل گیری مؤسسات خیریه و 
تأثیر آنها در جامعه، معرفی نیکوکاران و خیرین کشور، آداب مناسب رفتاری با توجه به 

فرهنگ عمومی شهروندی منتشر شده است.
این جشنواره در س��ه بخش مس��ابقه ملی در قالب فیلم های کوتاه داستانی، مستند و 

فیلم نامه، تجربه نخست در قالب فیلم های کوتاه داستانی، فیلم تبلیغاتی و اطاع رسانی 
درقالب فیلم کوتاه و فیلم نامه اسفند ماه امسال برگزار می شود.

 در این راس��تا نخستین نشست خبری این جش��نواره با حضور  سیدعلی نکویی عضو 
شورای سیاس��تگزاری چهارمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان، امیر 
حسین عشاقی دبیر اجرایی چهارمین جش��نواره فیلم کوتاه حس��نات اصفهان، زاون 
قوکاسیان ،محمد سعید عشاقی جانشین رییس جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات و 
دیگر عوامل این جشنواره برگزار شد. جشنواره حسنات نیکوکاری را در قالب فیلم کوتاه 

به نمایش در می آورد.
سید علی نکویی، عضو شورای سیاستگزاری چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان در این نشست اظهار داش��ت: نیکوکاری در فطرت تمام انسان ها وجود دارد و 
جشنواره ملی فیلم حسنات نیز قصد دارد این حس را در قالب فیلم کوتاه در اذهان مردم 
جامعه زنده کند. وی افزود: جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات با محور توسعه فرهنگ 

احسان و نیکوکاری با تغییر رویکرد به استفاده از سینما و تلویزیون در این راستا فعالیت 
می کند.

عضو شورای سیاستگزاری چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با بیان 
این که هدف اصلی برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات معطوف ساختن اذهان 
قشر ثروتمند جامعه به قشر نیازمند است، ادامه داد: ما با استفاده از تعلیمات انبیاء در قالب 
فیلم های کوتاه این فرهنگ سازی را دنبال خواهیم کرد.وی با بیان این که اغلب تولیدات 
ارایه شده در جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با رویکرد جذب مخاطب و تأثیرگزاری آن 
بر روی اذهان عموم است، بیان داشت: با توجه به مطالعات اخیر به این نتیجه رسیدیم 
که با استفاده از تولیدات سینمایی و تلویزیونی می توان بیشترین تأثیرگزاری را در میان 
عموم جامعه ایجاد کرد.نکویی با بی��ان این که همکاری نهاده��ای دولتی و خصوصی 
می تواند کمک قابل توجهی به این جشنواره داشته باش��د، اظهار داشت: انتظار می رود 
نهادهای دولتی توجه بیشتری نسبت به محتوای ارایه شده در این جشنواره داشته باشند 
و در حد توان خود برای هر چه بهتر برگزار شدن آن حمایت  های الزم را داشته باشند و 
از نتایج حاصل از جشنواره و فیلم های تولید شده بهره برداری الزم را داشته باشند. وی 
با بیان این که بیش از ۹۰ درصد بدنه جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات را عموم مردم 

و دانشجویان تشکیل می دهند، ادامه داد: فیلم ارایه شده در این جشنواره نیز به میزان 
زیادی به واقعیات زندگی های روزمره نزدیک اس��ت و ب��رای مخاطبان کاما ملموس 
است.عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
 ادامه داد: کانون حسنات مؤسسه انتفاعی نیست و خیریه است و نیازمند حمایت های 

مالی نهادهای دیگر هستیم.
همچنی��ن امیر حس��ین عش��اقی، دبی��ر اجرای��ی چهارمین جش��نواره فیل��م کوتاه 
حس��نات اصفهان در این نشس��ت اظهار داش��ت: آخرین مهلت ارس��ال آثار برگزیده 
به جش��نواره حس��نات اول دی م��اه اس��ت. وی با اش��اره ب��ه فعالیت این جش��نواره 
از س��ال ۱۳۸۹ افزود: جش��نواره ملی فیل��م کوتاه حس��نات از زمان برگ��زاری اولین 
دوره تاکنون توانس��ته اس��ت موفقیت های زیادی را در س��طح کش��ور به دست آورد. 
 دبی��ر اجرای��ی چهارمین جش��نواره فیل��م کوتاه حس��نات اصفه��ان با بی��ان این که

 جشنواره کار خود را در قالب فیلم کوتاه کلید زده است، افزود: در حال حاضر این جشنواره 
در قالب سه بخش اصلی ) فیلم کوتاه، داستانی و مس��تند داستانی با حداکثر زمان ۳۰ 
دقیقه( بخش ملی )داستانی، مستند و فیلم نامه با حداکثر زمان ۳۰ دقیقه(، بخش تیزر 

)فیلم های تبلیغاتی و اطاع رسانی با حداکثر زمان ۹۰ ثانیه( به کار خود ادامه می دهد.

برگزیدگان جشنواره تئاتر منطقه یک کش��ور معرفی شدند و پنج نمایش از 
جمله »خیال بی خیال«  بدون اولویت برای شرکت در سی و دومین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر به دبیرخانه جشنواره معرفی شدند.
نمایش »خیال بی خیال« به کارگردانی احسان فاضلی از اصفهان در جشنواره 
منطقه یک تئاتر کش��ور، موفق ش��د هفت جایزه برای بازیگری، کارگردانی، 
 متن و موس��یقی دریافت کند و به جش��نواره بین المللی تئاتر فجر راه یابد.

در بخش طراحی لباس نیز رتبه دوم این بخش شامل لوح تقدیر و چهار میلیون 
ریال به احسان جانمی طراح صحنه نمایش قصه» بگو نمیر«  از اصفهان رسید.

هیأت داوران در بخش جای��زه ویژه بازیگر م��رد با اهدای ل��وح تقدیر و پنج 
 میلیون ریال از رس��ول هنرمند بازیگر نمایش قصه »بگو نمی��ر« از اصفهان 

تقدیر کرد.

یک کارگردان تئاتر گفت: در تمام دنیا 
تئاتر برای آموزش های غیر مستقیم و 
دگرگونی زیرساخت های جامعه نقش 
دارد، اما مسئوالن اصفهان تئاتر حرفه ای را جدی نمی گیرند 

و این مسأله مشکات زیادی را برای هنرمندان رقم زده است.
قادر طباطبایی اظهار داشت: همانگونه که شهرداری تابلوهایی 

درباره رعایت قوانین در سراسر شهر نصب می کنند الزم است 
که برای تبلیغ هنر نیز ب��ا ارگان های فرهنگی همکاری الزم را 

داشت باشند.
وی با بیان این که ش��رایط اصفهان همانند کمبود سالن، عدم 
بلیط فروش��ی تئاتر و موارد دیگر کار را برای هنرمندان سخت 
کرده اس��ت، افزود: ب��رای تروی��ج فرهنگ تماش��ای تئاتر در 

 جامعه به جز تبلیغ موار ددیگری همچ��ون تبلیغات صحیح و
 زیرساخت های فرهنگی است.

این کارگردان تئاتر با تأکید بر این که مراجع ذی صاح در امور 
فرهنگی باید برای جا انداخت��ن فرهنگ دیدن تئاتر در جامعه 
تاش کنند، ادامه داد: همانگونه که تبلیغات شهری در راستای 
فرهنگسازی نقش دارد، تئاتر می تواند زیرساخت های فرهنگی 
جامعه را دگرگون کند به گونه ای که این هنر در همه جای دنیا 

برای آموزش های غیر مستقیم کاربرد دارد.
وی با اشاره به کمبود سالن های تئاتر تخصصی در اصفهان بیان 
داشت: در تهران با افتتاح سالن ایران شهر و اجرای تئاتر های 
خصوصی این هنر پیشرفت چشمگیری داشته است به گونه ای 
که اجرای نمایشنامه های خوب جهان مانند آنتنیگونه، هملت 
و  دیگر نمایش های شاخص جهان که استقبال زیادی به دنبال 

داشت از ثمرات افتتاح این سالن بود.
طباطبایی با بیان این که دانشگاه سوره اصفهان پتانسیل تئاتر 
اصفهان را در طول ۱۰ سال گذشته تغییر داد ، تصریح داشت: 
اغلب هنرمندان تئاتر به ش��کل آکادمی��ک درس خوانده اند و 
بدین لحاظ هنرمندان حرفه ای تئاتر در اصفهان بسیار هستند 
و همین موضوع اس��ت که ب��ه حرفه ای مان��دن تئاتر اصفهان 

کمک کرده است.
وی با اشاره به این که مسئوالن اصفهان نسبت به تئاتر حرفه ای

 حساس نیس��تند و این مسأله سبب ش��ده که مشکات تئاتر 
اصفهان رفع نشود.

وی ادامه داد: درباره تئاترهای اجرا ش��ده در جشنواره استانی 
ابراز نظر نمی کنم، اما نمایش��نامه هایی که به طور معمول در 
اصفهان اجرا می ش��ود؛ بس��یار خوب و حرفه ای است که این 
مس��أله ظرفیت باالی این هنر را در اصفهان نشان می دهد که 

نیازمند توجه بیشتر است.
این کارگ��ردان تئاتر با بی��ان این که برای تأمی��ن هزینه های 
آخرین تئاتر خود با نام مرغ دریایی اسپانسر داشته است، گفت: 
برای پیداکردن اسپانس��ری که برای تأمی��ن هزینه های تئاتر 
همکاری داشته باش��د زمان زیادی صرف کردم و کمتر ارگانی 

حاضر به همکاری در این زمینه بود.
وی ادامه داد: الزم است مسئوالن برای ترویج تأمین هزینه های 
تئاتر به کمک اسپانس��ر تاش کنند تا ارگان های خصوصی با 

اعتماد بیشتری با اهالی تئاتر همکاری کنند.
 طباطبایی با اشاره به بلیط فروش��ی تئاتر در اصفهان تصریح 
داشت: بلیط فروش��ی مدت هاس��ت که در اصفهان جوابگوی 
هزینه های تئاتر و زمانی ک��ه هنرمندان برای اجرای یک تئاتر 
صرف می کنند، نیس��ت که یک��ی از دالی��ل آن ترویج دیدن 

تئاترهای رایگان در اصفهان است.

فقر تبلیغات صحیح و زیرساخت های فرهنگی در نمایش اصفهان 

تئاتر می تواند 
زیرساخت های 

فرهنگی جامعه را 
 دگرگون کند به 

گونه ای که این هنر 
در همه جای دنیا 

برای آموزش های 
غیر مستقیم 

کاربرد دارد
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ثبت نام از نامزدهای فدراسیون ها 
تا چهارشنبه ادامه دارد

با وج��ود لغو مجم��ع انتخاباتی فدراس��یون س��وارکاری ثبت نام از 
نامزدهای فدراس��یون هایی که برای احراز پست ریاست اعالم شده 
بود، ادامه دارد. با عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسالمی به سیدرضا 
صالحی امی��ری ب��رای وزارت ورزش و جوان��ان، مجم��ع انتخاباتی 

فدراسیون سوارکاری امروز لغو شد.
هنگام��ی که زمان انتخابات 5 فدراس��یون اعالم ش��د، ثب��ت نام از 
کاندیداهای احراز پس��ت ریاست فدراس��یون های هنرهای رزمی و 
کونگ فو، ورزش های س��ه گانه، کوهنوردی و صعودهای ورزش��ی، 
بدنسازی و پرورش اندام، قایقرانی، ورزش های نابینایان و کم بینایان 

و پهلوانی و زورخانه ای نیز از 27 مهر آغاز شد.
با توجه به لغو مجمع انتخاباتی س��وارکاری، ثبت نام از کاندیداها تا 
چهارشنبه ادامه خواهد شد و مشکلی برای ادامه ثبت نام وجود ندارد.

وزارت ورزش زمان انتخابات فدراس��یون های شنا، چوگان، کشتی، 
اتومبیلرانی و سوارکاری را اعالم کرده بود که انتخابات دو فدراسیون 

شنا و چوگان در زمان مقرر برگزار شد.

کوروش باقری استعفا داد
س��رمربی تیم ملی وزنه برداری ایران پس از اعالم استعفایش از این 

سمت گفت: دیگر نمی توانم در وزنه برداری بمانم.
باقری پس از کسب مقام سومی تیم ملی وزنه برداری در رقابت های  
جهانی لهس��تان که برای دومین بار در طول تاریخ به دست می آمد 
گفت: از این که بچه ها در این سال ها من را در اردوها تحمل کردند 

متشکرم اما دیگر نمی توانم در وزنه برداری بمانم.
 از رضازاده که بدون کوچک ترین مش��کلی من را تحمل کرد تشکر 
می کنم و از مسئوالن وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم ممنون 

هستم.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران تأکید کرد: من دیگر سرمربی تیم 
ملی نیستم و رسما کناره گیری ام را اعالم کردم. برای نفرات جدید 

نیز آرزوی موفقیت دارم.

فوتبالیست دوپینگی 
به فدراسیون فوتبال آمد

فوتبالیست لیگ برتری که متهم به استفاده از مواد نیروزا و دوپینگ 
است به فدراسیون فوتبال رفت تا در مورد این اتهام از خودش دفاع 

و مدارکش را ارایه کند.
دکتر احمد هاشمیان رییس کمیته پزش��کی فدراسیون فوتبال در 
مورد آخرین وضعیت بازیکن لیگ برتری که نمونه دوپینگ او مثبت 
اعالم شده اس��ت گفت: این بازیکن به همراه وکیلش در فدراسیون 
فوتبال حضور پیدا کرد و در این مورد توضیحات و مدارکی که داشت 

را ارایه کرد. 
 هاش��میان خاطرنش��ان کرد: ما تا پایان هفته پس از بررس��ی های

 الزم حکم نهایی در مورد این بازیکن را صادر خواهیم کرد.
 وی هم سه روز فرصت دارد که در مورد رای صادر شده اعتراض کند.

  اطالعی از سرپرستی ام
 در وزارت ورزش ندارم

مناف هاشمی
 معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش

من اطالعی از ای��ن موضوع ندارم. با من هم چند س��ایت تماس گرفتند 
و اطالع دادند.تاکنون به من چیزی نگفته اند و م��ن در وزارت و دردفتر 
خودم هستم. ما را چه به وزارت. بهتر است از این شایعه ها پخش نکنید. 
درباره عدم رأی اعتماد مجلس به صالحی امیری، هم: بهتر اس��ت دراین 
باره اظهار نظری نکنم. این که سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان باشم 
هم خودم بی اط��الع ام.اما به 
هرحال امیدوارم ای��ن وزارت 
خانه بتواند در راستای  کمک 
ب��ه وضعی��ت ورزش و جوانان 
 کشور بزرگ ایران برنامه های

مؤثری را به ط��ور عملی اجرا  
نماید. این خواست همه مدیران 

درتمام سطوح باید باشد.

کریم باقری: 

صدرنشینی پرسپولیس 
شیرین است

مربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: با توجه به شرایط 
پرسپولیس در چند مدت گذشته همه از این صدرنشینی 

خوشحال هستند.
کریم باقری ، در خصوص دلیل سکوت روزهای اخیرش 
اظهار داشت: با توجه به ش��رایط تیم فعال وقت مصاحبه 
کردن من نیست و مطمئن باشید به موقعش این کار را 

انجام خواهم داد. 
االن کارم را انج��ام م��ی ده��م و م��ن ه��م ب��ه 
خ��ودم نوب��ه  ب��ه  پرس��پولیس  و  فن��ی   کادر 

 کمک می کنم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا صدرنشینی پرسپولیس 
برای ش��ما شیرین نیس��ت، گفت: چرا نیس��ت؟ همه از 
این صدرنش��ینی ک��ه پ��س از مدت ها به دس��ت آمده 
خوش��حال هس��تند بازیکنان، هواداران و همه کسانی 
 که پرسپولیسی  هستند، باید برای آینده بیشتر زحمت

 بکشیم.
باقری در م��ورد بازی تی��م ملی ایران مقاب��ل نوجوانان 
نیجریه نی��ز، گف��ت: بچه ه��ای نوجوان خیل��ی خوب 
صع��ود کردند و در ای��ن بی��ن کادر فن��ی و در کنارش 
 آق��ای مهدوی کی��ا نی��ز خ��وب جوان��ان را راهنمایی

 کردند.
 اما باالخ��ره در ج��ام جهانی کار س��خت اس��ت و تیم 
مل��ی ما به تی��م قدرتمن��دی برخ��ورد ک��رده ولی من 
امی��دوارم ک��ه بچه ها ب��ا یک ب��ازی خوب مقاب��ل این 
 تی��م فیزیک��ی و حت��ی تاکتیک��ی ب��ه نتیج��ه خوب

 برسند. 
اگر این اتفاق بیفتد و تیم ملی نوجوانان باالتر برود به نفع 
فوتبال ایران اس��ت. به نظر من در کل نوجوانان آزمون 

سختی را در امارات در پیش دارند.

زاویه
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پرتاب س��نگ و بطری هنگام ورود اتوبوس های حامل بازیکنان دو تیم به اس��تادیوم پاکائمبو صورت 
گرفت. سانتوس و کورینتیانس یکشنبه در این ورزشگاه به مصاف هم رفتند که بازی با نتیجه مساوی 

صفر - صفر پایان یافت.

رییس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ، مباحث فساد در 
فوتبال کشور را در زمینه حقوقی مورد ارزیابی قرار دادند.

این روزها بحث فساد در فوتبال مطرح شده است، به عنوان شروع 
فساد را شامل چه بخش هایی می بینید؟

شاه حسینی: فساد مفهوم عامی دارد که دارای زیرمجموعه هایی 
است. بحث تبانی، دستکاری نتایج، رشوه، رش��ا و ارتشا و برخی 
مصادیق دیگر از زیرشاخه های این موضوع هستند. اگر بخواهیم 
بگوییم منشأ فساد از کجاست و چرا یک شخص اعم از این که در 
مقام حقوقی باشد یا حقیقی مرتکب این جرم می شود می توانیم 
در پاسخ به آن یک کتاب صحبت کنیم. قسمتی از این مسأله به 
جامعه باز می گردد، جامعه خود ب��ه زیرمجموعه ای مثل محیط 
تربیت، محیط تحصیل، محیط سربازی و باشگاهی که شخص در 
آن پرورش یافته است را دارد که می تواند در عوامل تشکیل دهنده 
فساد نقش داش��ته باش��د. اعتقاد دارم ریختن پول بی حساب به 
فوتبال و خرج کرد، بدون نظارت آن در جهت های خاص باعث به 
وجود آمدن فساد شد. کسی نمی تواند منکر فساد شود. به شخصه 
اعتقاد دارم باید با فساد در فوتبال ریشه ای برخورد کرد، نباید دایره 
این قضیه را محدود به یک قشر کرد ولی اعتقاد دارم چون فوتبال 
ورزشی تأثیرگذار است و به دلیل وجود رسانه های زیاد به صورت 
آنی اثر خود را نشان می دهد. ش��اید در جامعه اتفاقات بزرگتری 

بیفتد اما انعکاس آن تا این اندازه نباشد.

فکر می کنید آرایی مثل کسر امتیاز از باشگاه ها می تواند در فراهم 
کردن جوی مناسب در ورزشگاه ها مؤثر باشد؟

شاه حس��ینی: برخی از محرومیت هایی که جدیدا اعمال شده با 
چند سال تأخیر اس��ت. محرومیت مربیانی که در خصوص داور 
صحبت می کنند،  بای��د زودتر انجام می ش��د، در آیین نامه آمده 
که کس��ی با داور بد صحبت کند و حتی به او اش��اره ای کند که 
بی احترامی ش��ود،  از یک تا 8 جلس��ه باید محروم شود. معتقدم 
در بحث محرومیت ها این پروژه خیلی دیر شروع شد و می ترسم 
تأثیرگذار نباشد. در بحث کس��ر امتیاز این اتفاق را در این مقطع 
قبول ندارم و معتقدم کسر امتیاز در قوانین فعلی فیفا فقط در بحث 
نژادپرستی است. باید آن  بخش از آیین نامه که تعارض با قوانین 

فیفا دارد را اصالح کنیم یا این که آنها را منسوخ کنیم.
اما آقای شاه حسینی خود ش��ما س��ال 87 ، 5 امتیاز از سپاهان 
کس��ر کردید؟شاه حس��ینی: آن یک اتفاق نادر بود و شما ببینید 
فاجعه چه اندازه بود. در آن قضیه یک س��رباز هر دو چشم خود را 
از دست داد. اعتقاد داشتم حتی باید جریمه های سنگین تری در 
نظر می گرفتیم، فیلم هایی از جاهای مختلف جمع کردیم و به ما 
ثابت شد که آن طرفداران نارنجکی زدند که باعث شد یک جوان 
بیگناه نابینا ش��ود ، چون آن هواداران منتصب به سپاهان بودند 
آن رأی را دادیم و 5 امتیاز از س��پاهان کسر کردیم. البته آن رأی 
برای آن زمان بود و به گواه رسانه ها تا 4 سال اتفاقی در ورزشگاه 

فوالدشهر نیفتاد که این نشان از تأثیرگذاری رأی داشت. آن موقع 
در مقررات چنین اجازه ای به وضوح برای ما وجود داش��ت، البته 
تنها کسر امتیاز نبود و در کنار آن 3 ماه بازی  های خانگی سپاهان 
در شهرستان های دیگر برگزار می ش��د، اکنون کسر امتیاز ها به 
تنهایی انجام می شود. این باعث می ش��ود که هواداران تأثیر رأی 
را  درک نکنند. اکنون تماش��اگران تخلف می کنند و فقط باشگاه 

محروم می شود و رابطه بین متخلف و تخلف از بین می رود.
این روزها بحث ش��رط بندی 
هم در فوتبال شنیده می شود، 
این موض��وع را چق��در روی 

بحث تبانی مؤثر می دانید؟
شاه حس��ینی: شرط بندی نیز 
یکی از مصادیق فساد است و 
جزو رشاء و ارتشاء و دستکاری 
نتایج محسوب می شود. من با 
6- 7 رییس فدراس��یون کار 
کردم و فقط شرط بندی را در 
ورزش��گاه امجدیه قدیم دیده 
بودم که اگر االن به آن مکان 
برویم می توانم با کشیدن خط 
مکان حضور آنها را نشان دهم. 
من در آن قالب ش��رط بندی 
را دیده بودم. ش��رط بندی در 

دوران ما به این ش��کل که بیان ک��ردم بود. ع��ده ای در امجدیه 
می نشس��تند و س��ر اولین کرنر، اولین خطا و ... با یکدیگر شرط 
می بستند اما شرط بندی که امروز مورد بحث است مرزش فراتر از 
این موضوع است و سراغ نتیجه می رود. این به دور از اخالق است. 
این مسأله به من ثابت نشده اس��ت به همین دلیل اگر کسانی در 
شرط بندی دخالت داشته باشند نمی توانند این کار را انجام دهند 

مگر این که با افرادی درون تیم ها ارتباط داشته باشند.
چه مرجعی می تواند به این مسائل رس��یدگی کند، چون به نظر 
می رس��د کمیته انضباطی به تنهایی وارد این مسأله نشده است. 
اکنون می بینیم که کمیس��یون اصل 90 مجل��س نیز به صورت 

جدی برای رسیدگی به این پرونده وارد شده است.
شاه حسینی: کسانی که لطمه زدند خودشان باید پاسخگو باشند. 
خودشان استقالل کمیته انضباطی را از بین بردند و باعث شدند 
اش��خاص دیگری برای فدراس��یون فوتبال تعیین تکلیف کنند. 
در جمع بن��دی صحبت های��م می خواهم به بحث قض��اوت بروم 
دربخش  داوری هم  مث��ال  این لب خوانی که در برنامه 90 ش��د 
واقعا ناراحت کننده بود. کمک داور چ��ه حقی دارد بگوید همینه 
که هست. فکر می کنید ما در دوران خود کار خاصی انجام دادیم 
تنها کاری کردیم این بود که تبعیض قائل نشدیم، همین! گفتیم 
قانون برای همه است و اگر این کار را شخصی انجام دهد هرکسی 
باشد مجازاتش این است حاال نمی دانم انگار آدم ها از هم آتو دارند 

و وضعیت شکل دیگری است.

مباحث فساد در فوتبال کشوربررسی شد 

لبخوانی	از	کمک	داور	در90
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نماینده اصفهان 
خوش درخشید

 سوکای تا 
2 ماه دیگر بر نمی گردد

اکبر جانعلی:

مبلغ یک سانس زمین چمن دهاقان تنها 25 هزار تومان است 

فائزه کرمانی صاحب دومین نشان طال در رقابت های پاراآسیایی مالزی 
شد.

هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان در جریان مسابقات 
پاراآس��یایی مالزی و در رقابت های دو و میدانی بان��وی اصفهانی صاحب 

دومین نشان طال در پرتاب نیزه شد.
فائزه کرمانی ورزشکار اصفهانی تیم ملی دو و میدانی کشورمان که در روز 
نخست موفق به کسب نشان طال ماده پرتاب وزنه شد در پرتاب نیزه نیز 

پیش از حریفان بر سکوی نخست ایستاد و صاحب گردن آویز طال شد.
فائزه کرمانی ملی پوش 17 س��اله تیم دو و میدان��ی عناوینی چون نایب 
قهرمان جهان در مسابقات 2011  دوبی در رشته پرتاب نیزه و نفر سوم 
جهان در مسابقات 2012 چک در رش��ته پرتاب نیزه را در کارنامه خود 

دارد.

پزشک تیم سپاهان گفت: زمان بازگش��ت جواهیر سوکای، مهاجم آلبانیایی 
سپاهان به میادین مشخص نیس��ت، اما او حداقل تا 2 ماه دیگر به فوتبال بر 

نمی گردد.
محمدجعفر رشادی در گفتگو با مهر پیرامون وضعیت جواهیر سوکای، مهاجم 
تیم سپاهان اظهار داشت: شرایط او بهتر از گذشته است و این بازیکن هم اکنون 
در حال آماده سازی است تا بتواند درمان خود را کوتاه تر کرده و هرچه سریع تر 
به آمادگی برسد. وی افزود: سوکای در حال حاضر 4 ماه از دوران نقاهت خود 
را طی کرده و عملی با شرایط او حداقل نزدیک به 6 ماه زمان می خواهد اما او 

دویدن را شروع کرده و تالش می کند که به شرایط خوب خود برسد.
وی با بیان این که سوکای می تواند از ماه پنجم بعد از عمل خود، کار با توپ را 
شروع کند، تصریح کرد: این بازیکن در خوش بینانه ترین حالت می تواند بعد از 
6 ماه به میادین بازگردد،  اما در حال حاضر باید دوران نقاهت خود را طی کند.

زمین چم��ن شهرس��تان دهاق��ان یک��ی از چمن های 
 مرغوب می باشد که حتی شهرستان های همجوار از آن

 استفاده می کنند. اکبر جانعلی مس��ئول اداره ورزش و 
جوانان شهرس��تان دهاقان با بیان ای��ن مطلب گفت:در 
زمین چمن شهرستان دهاقان بس��یاری از میزبانی های 
اس��تان اصفهان را برعه��ده گرفتیم که هم��ه تیم های 

ش��رکت کننده از چمن این زمین ابراز رضایت داشتند، 
همچنین از نظر هزینه یک س��انس ای��ن زمین تنها 25 
هزار تومان می باشد و برای روستاییان نیز تخفیف قائل 
خواهیم شد، و این مبلغ،قیمت مناسبی برای تیم ها می 
 باشد و ما حاضریم این زمین چمن را در اختیار تیم هایی

 حتی از شهرس��تان اصفهان قرار دهی��م و این زمین به 

دلیل همجواری با شهرستان های بروجن و سمیرم برای 
میزبانی ها خیلی مفید است.

مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان دهاقان تصریح 
کرد:به دلیل نبودن نیروی انسانی برای نگهداری از زمین 
چمن شهرستان دهاقان این زمین به صورت مدیریتی زیر 
نظر اداره ورزش و جوانان شهرس��تان دهاقان نگهداری 
می ش��ود که درآمد آن جوابگوی مخ��ارج نگهداری آن 

نمی شود.
وی ادامه داد:در شهرستان دهاقان 25 هیأت ورزشی فعال 
داریم که رشته های رزمی ووشو،کونگفو،تکواندو،بوکس و 

حتی کشتی شهرستان دهاقان ورزشکاران خوبی دارد.
جانعلی به مکان های ورزش��ی این شهرستان اشاره کرد 
و افزود:شهرس��تان دهاقان 8 س��الن ورزشی،یک زمین 
چمن فوتبال  و یک پیس��ت موتور س��واری دارد که در 
حد استانداردهای بین المللی می باش��د که این پیست 
تنها فاقد منبع آب و فنس اس��ت، از نظر فضای ورزشی 
شهرستان دهاقان در وضعیت مطلوبی به سر می برد که 

برای هر نفر 90 سانتیمتر می باشد.
وی در بحث امور جوانان گفت:در بحث جوانان پیگیری 
های مفیدی صورت گرفت��ه که می توان ب��ه راه اندازی 
کانون پیوندمهر،تشکیل ستاد س��اماندهی امور جوانان 

و کمیته طرح ارتقاء سطح فرهنگی مربیان اشاره کرد.

تنیس بازل سوئیس 
تنیسور مطرح آرژانتینی قهرمان رقابت های داخل سالن و 
500 امتیازی بازل در سوئیس شد.به گزارش گلز ، در دیدار 
نهایی این رقابت ها دل پوترو از آرژانتین از س��د راجر فدرر 

سوئیسی گذشت و برای دومین سال پیاپی قهرمان شد.

20 آبان قرعه کشي فوتبال غرب آسیا 2013  
قرعه کشی رقابت های فوتبال غرب آسیا 20 آبان )11 نوامبر( در 
شهر دوحه قطر برگزار می شود.به گزارش الکره ، این رقابت ها از 
25 دسامبر تا 7 ژانویه در دوحه برگزار می شود و در مراسم قرعه 

کشی تیم های شرکت کننده در 3 گروه تقسیم بندی می شوند.

بازگشت مدال آوران ووشو به میهن  
قهرمانان ووشو کار کشورمان با کسب شش مدال، بامداد دیروز از 

مسابقات کامبت گیمز روسیه به میهن بازگشتند .
افتخار آفرینان تیم ملی ووشو س��ه مدال طال ، یک نقره و دو برنز از 

المپیک هنرهای رزمی جهان )کامبت گیمز( کسب کردند.
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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

کسانی که لطمه 
زدند خودشان باید 

پاسخگو باشند. 
خودشان استقالل 
کمیته انضباطی را 

از بین بردند و باعث 
شدند اشخاص 

دیگری برای 
فدراسیون فوتبال 
تعیین تکلیف کنند



۴۰ درصد منابع آب كشاورزي 
بروجن خشك شد 

 مديرجهادكش��اورزي بروجن گفت: ۴۰ درصد منابع آب كشاورزي 
 اين شهرس��تان خش��ك ش��ده و مابقي اي��ن منابع كاه��ش دبي

 آب دارد.
 روح اهلل معتمدي افزود: هم اكنون ۷۰۰ چ��اه عميق و نيمه عميق 
و ۱۸۰ چشمه و قنات منابع زيرزميني آب كشاورزي در شهرستان 
اس��ت. وي اظهار داش��ت: در دو س��ال اخير ح��دود ۲۰ درصد اين 
منابع آبي كامال خشك و از مدار خارج شده، ۲۰ درصد ديگر صرفه 
 اقتصادي ن��دارد و مابقي بي��ن ۳۰ تا ۷۰ درصد ب��ا كاهش دبي آب 

مواجه شده اند. 
مديرجهادكشاورزي بروجن گفت: ۶۰ تا ۹۰ درصد منابع آب سطحي 
شهرستان نيز خشك ش��ده اس��ت. ۴۰ درصد جمعيت شهرستان 

بروجن در بخش كشاورزي و دامداري فعالند. 

  برگزار ی طرح گفتمان ديني
 در مدارس استان

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري از 
اجرای طرح گفتمان ديني در مدارس استان خبر داد.

افش��ين اميري��ان ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت گفتم��ان دين��ي 
درم��دارس  اي��ن ط��رح را يك��ي از برنام��ه ه��اي ج��ذاب و 
 ابت��كاري اتحادي��ه انجم��ن ه��اي اس��المي در س��طح اس��تان 

دانست .
وی تصري��ح ك��رد: ب��ر اس��اس اي��ن ط��رح دان��ش آم��وزان مي 
نن��د ارتب��اط مطلوب��ی ب��ا روحاني��ان و مبلغ��ان برق��رار  توا

 كنند.

راه اندازی اولین ديوار صخره نوردی 
در سامان 

مدير ورزش و جوانان شهرس��تان س��امان از راه اندازی اولين ديوار 
صخره نوردی در شهرستان سامان خبر داد.

صفا علی زمانی با بيان اين كه ديوار صخره و س��نگ نوردی در اين 
شهرستان افتتتاح شد، اظهار داشت: برای نصب اين ديواره بيش از 

۴۰۰ ميليون ريال هزينه شده است.
وی افزود: از اي��ن ميزان اعتبار ۱۰۰ ميليون ري��ال از طرف خانواده  
ورزش��كارمرحوم ابراهيم تراكمه و ۳۰۰ ميليون ريال توس��ط اداره 

ورزش و جوانان استان هزينه شده است.
 زمانی با بيان اين كه اين ديواره برای اجرای مس��ابقات ورزش��ی و 
آموزش ورزش س��نگ نوردی و صخ��ره نوردی در اين شهرس��تان 
نصب ش��ده اس��ت، بيان داش��ت: در حال حاضر در اين شهرستان 
 ۱۰۰ نف��ر ورزش��كار در رش��ته س��نگ ن��وردی و صخ��ره نوردی

 وجود دارد.

خبر ويژه

فرماندار بروجن
فتاح کرمی

شهرس��تان بروجن اولين شهرستان در اس��تان و دومين شهرستان در 
كشور اس��ت كه ۱۰۰ درصد جمعيت شهری و روس��تايی آن از نعمت 
گاز طبيعی بهره مند شده است. بروجن دارای ش��ش شهر و ۴۳ روستا 
است و هم اكنون با تحت پوشش داش��تن جمعيت ۱۱۸ هزار نفری آن 
از نعمت گاز طبيعی، جايگاه نخس��ت را در جذب مشترک و پوشش گاز 
طبيعی در ميان شهرس��تان های اس��تان از آن خود كرده است. يكی از 
خدمات ارزش��مند دولت در مناطق روستايی گازرسانی است كه بركت 
انقالب و تالش و پيگيری های 
مسئوالن محلی و استانی، در 
بهمن ماه س��ال ۹۰ همزمان 
ب��ا بهره ب��رداری از عملي��ات 
گازرسانی به روستاهای بخش 
بلداجی، جشن ش��كرگزاری 
بهره من��دی از گاز طبيعی در 

اين شهرستان برگزار شد.

 
 بروجن از نعمت گاز طبیعی

 برخوردار شد

چهره روزيادداشت
افزایش 45 درصدی صادرات سیمان از شهرکرد

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياری گفت: صادرات سيمان از كارخانه 
سيمان شهركرد ۴5 درصد افزايش يافته  و از ابتدای امسال تاكنون ۷۹۱ هزار تن سيمان و كلينكر در 

اين كارخانه توليد شده است.
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رييس پارک علم و فناوری اس��تان چهار محال و بختياری گفت: 
افزايش ث��روت در جامع��ه از طريق ارتق��اء فرهنگ و ن��وآوری و 
 رقابت سازنده ميان ش��ركت های حاضر در پارک و مؤسسه های

  متك��ی ب��ر عل��م و دان��ش ه��دف اصل��ی پ��ارک ه��ای علم و 
فنا وری است.

 رحيم ابراهيمی درباره پارک علم و فناوری اس��تان اظهار داشت:
  پارک عل��م و فن��اوری در اين اس��تان ب��ه وس��يله متخصصين

 حرفه ای  مديريت می ش��ود. وی با اش��اره به اين كه ايجاد پارک 
علم و فناوری در اين اس��تان از چندين س��ال قبل در دستور كار 
مديران ارش��د قرار گرفته ش��ده اس��ت، اذعان داش��ت: در سال 
 گذش��ته به همت اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اری راه اندازی

 پ��ارک علم و فن��اوری اين اس��تان ب��ا تمركز بر محورها ميس��ر 
ش��د. ابراهيم��ی ادام��ه داد: كش��اورزی و باغ��داری، ش��يالت، 
گردش��گری و محي��ط زيس��ت، مع��ادن، آب و صنايع وابس��ته، 
 صنايع فلزی، گياهان داروي��ی و ... از زمينه ه��ای فعاليت پارک

 بوده است.
رييس پارک علم و فناوری استان چهار محال و بختياری تصريح 
كرد: كشاورزی و باغداری با تأكيد بر توليد س��يب زمينی، بادام، 
هلو و گردو و صنايع تبديلی كشاورزی ازجمله زمينه های فعاليت 

پارک است.

فرمان��دار اردل گفت: با گذش��ت بيش از ي��ك ماه از آغاز س��ال 
 تحصيلي هنوز پنج روس��تاي اين شهرس��تان فاقد معلم و كالس

 درس است.
 فيروز خسروي  افزود: دانش آموزان روس��تاهاي دماب، دهدلي، 
ليمه، سرتنگ ليمه و زردليمه برخالف ديگر دانش آموزان، به جاي 

اين كه مهرماه را در مدرسه و كالس درس بگذرانند، وقت خود را 
 در كوچه پس كوچه هاي روستا س��پري مي كنند. وي گفت: در

 سال هاي گذش��ته، يك معلم براي تعليم و تربيت دانش آموزان 
روستاهاي همجوار به روستاهاي ليمه و دهدلي اعزام مي شد،  اما 

امسال به اين روستاها معلم اعزام نشد. 
خسروي اظهار داش��ت: مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختياري در نامه اي به فرماندار شهرستان اردل اعالم كرده است 
كه بدليل كمبود امكانات و خدمات و جاده، امس��ال معلم به اين 

روستاها اعزام نمي شود. 
خسروي افزود: اكنون۴۰ دانش آموز در اين دو روستا وجود دارد كه 
با روستاهاي اطراف تعداد دانش آموزان حدود يكصد نفر مي شود. 
وي گف��ت: وظيف��ه آموزش و پ��رورش تأمي��ن نيروي انس��اني 
ب��راي مناطق و تأمي��ن امكان��ات، پرداخت اضافه كار و س��نوات 
 به اين قش��ر اس��ت كه اين امر امس��ال در اين روس��تاها ناديده

 گرفته شده است. 

 افزايش ثروت در جامعه هدف اصلی
 پارک علم و فناوری است

 پنج روستاي اردل
 هنوز معلم و كالس درس ندارند

تغيير مسير رودخانه زاينده رود در پی احداث تونل 
گالب و تبديل مسير رودخانه در اين استان به مسير 
فاضالب، مشكالت بسياری را برای استان چهارمحال 
و بختي��اری از جمله نابودی باغات مي��وه، عدم ورود 
گردشگر و مسافر، بيكاری، مهاجرت و... در پی دارد . 

به گ��زارش خبرن��گار مهر،چهارمح��ال و بختياری 
سرچش��مه زاينده رود اس��ت و زاينده رود از سامان 

چهارمحال و بختياری عبور می كند.
رودخانه زاينده رود موجب ش��ده اس��ت شهرستان 
س��امان به يك��ی از بزرگ تري��ن تولي��د كنندگان 
محصوالت باغی كش��ور از جمله ب��ادام، هلو، گردو 
و... تبديل ش��ود. همچنين شهرس��تان ب��ه بركت 
وجود رودخانه زاينده رود به شهرس��تان توريس��تی 
و گردشگری تبديل شده است و س��االنه هزاران نفر 
گردشگر وارد اين شهرستان می شوند و ورود گردشگر 
عالوه براين كه س��امان را از محروميت بيرون آورده، 
موجب رشد و توسعه روستا و باال رفتن درآمد مردم 

روستاهای اين منطقه شده است. اين فرايند كل استان 
را نيز تحت تأثير قرار داده و آن را نيز در مسير رشد و 

توسعه قرار داده است.
اي��ن در حالی اس��ت بح��ث تغيير مس��ير رودخانه 
با احداث تونل)تونل گالب( چند س��الی اس��ت كه 
موجب نگرانی مردم شهرستان سامان و ديگر مردم 
استان ش��ده اس��ت. با قرار داش��تن ۱۸ هزارهكتار 
 از باغ��ات اس��تان در س��امان و ب��ا تغيي��ر مس��ير 
زاينده رود فاجع��ه ای بزرگ در صنعت كش��اورزی 
شهرس��تان و چهار محال و بختي��اری پيش خواهد 
آورد و شهرس��تان س��امان كه يك ش��هر توريستی 
 و كش��اورزی در كش��ور اس��ت ، در مس��ير نابودی 
قرار می گيرد. از بين رفتن باغات ميوه و كاهش توليد 
محصوالت باغی در كشور، افزايش واردات محصوالت 
باغی، بيكاری مردم در استان چهارمحال و بختياری و 
مهاجرت و مشكالت به وجود آمده در اين خصوص و.. 
را می توان از نمونه مشكالت به وجود آمده در آينده 

در پی تغيير مسير رودخانه عنوان كرد.
با توجه بر اين كه اين شهرستان بيش از ۴۶ هزار تن 
هلو توليد می كنند و ده درصد بادام كشور را به خود 
اختصاص داده است ضرورت پيگيری مسئولين استان 

و كشور را در اين خصوص می طلبد.
اين استان در حالی كه سرچش��مه دو رودخانه مهم 
كشور كارون و زاينده رود اس��ت با مشكل كم آبی و 
خشكسالی شديد مواجه اس��ت به گونه ای كه بيش 
از ۲۴۰ روستای استان با تانكر آب رسانی می شود و  
 بيش از ۴۰۰ قنات در اين اس��تان خشك شده است.

هیچ گونه شفاف سازی درستی در مورد 
پروژه تونل گالب صورت نگرفته است

فرماندار شهرستان سامان در اين خصوص به خبرنگار 
مهر می گويد: آب موضوع بسيار مهمی است و با توجه 
به تغييرات اقليمی و كاهش بارندگی برف در سال اخير 

با خشكسالی شديد اين استان مواجه است.

قربان��ی با بي��ان اين ك��ه از ۱۱ دش��ت اس��تان ۱۰ 
 دش��ت ممنوعه معرفی شده اس��ت و برداشت آب از

 دشت های استان غير ممكن اس��ت، اذعان داشت: 
شهرک صنعتی شهر س��امان و اهالی شهر سامان با 
كمبود آب مواجه هستند. وی با اشاره به اين كه آب 
شرب مجموعه تاريخی و گردشگری پل زمانخان از 
شهر سامان تأمين می شود، عنوان كرد: اين مكان با 
توجه بر اين كه نزديك ترين نقطه به رودخانه زاينده 
رود است با مشكل كم آبی برای گردشگران و مسافران 

روبه رو است.
 وی ب��ا بيان اي��ن ك��ه درباره اج��رای تون��ل گالب

 هيچ گونه شفاف سازی درستی صورت نگرفته است، 
اذعان داش��ت: اين پروژه مجوزات قانونی برای اجرا و 

انتقال تونل را دارا نيست.
قربانی با اشاره بر اين كه درباره اين پروژه بايد شفاف 
سازی صورت گيرد و مجوزات قانونی بايد برای مردم 
اين استان در راستای اين پروژه ارايه شود، عنوان كرد: 
با تغيير مس��ير تاريخی رودخانه زاين��ده رود باغاتی 
كه كشاورزان اين شهرستان در آنها سرمايه گذاری 
داشتند از بين خواهد رفت و ديگر قطب گردشگری 

سامان در اين استان و كشور وجود نخواهد داشت.
وی بيان داشت: در  پيگيری مش��كالت و معضالت 
حفر و بهره ب��رداری از تون��ل گالب با تم��ام توان و 
اس��تفاده به كار گي��ری همه ظرفيت ه��ای قانونی 
از طري��ق مقام��ات مس��ئول اس��تانی و كش��وری، 
نماين��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی  پيگيری 
 هم��ه جانب��ه و مس��تمر ص��ورت خواه��د گرفت.

ابع�اد مختل�ف تغیی�ر مس�یر رودخانه
 بايد برای مردم استان شفاف سازی شود

رييس كميته صيانت از آب استان نيز در اين خصوص 
با اش��اره بر اين ك��ه در حال حاضر وضعي��ت آب در 
استان بس��يار فالكت بار اس��ت، بيان داشت: كمبود 
آب و خشكسالی برای اين شهرستان فاجعه ای بسيار 
عميق و بزرگ اس��ت كه معيش��ت مردم شهرستان 
س��امان و اس��تان را به خطر خواهد انداخت، چرا كه 
معيشت مردم و كشاورزان شهرس��تان سامان با آب 

گره خورده است.
حجت االسالم جعفری با بيان اين كه ابعاد مختلف اين 
فاجعه بايد برای مردم استان شفاف سازی شود، بيان 

داشت: بايد گفتمان تمام مردم و استان يكی باشد و 
همه با يكديگر وحدت داشته باشند. وی با اشاره به اين 
كه در استان ارتباطات مسئولين استان با مسئولين 
كشوری ضعيف است، اذعان داش��ت: در اين استان 
وحدت وجود ن��دارد و وحدت رويه باي��د در تمامی 

مسئولين مردم و قشرهای مختلف به وجود آيد.

در تونل گالب قوانین يونس�کو مراعات 
نشده است

استاد يار مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی 
چهار مح��ال و بختياری چه��ار مح��ال و بختياری 
 نيز در اي��ن خصوص ب��ا بيان اي��ن كه هي��چ گونه 
آلودگی در رودخانه زاينده رود وجود ندارد، به خبرنگار 
مهر می گويد: رودخانه زاينده رود قدرت تصفيه و خود 

پااليی طبيعی دارد.
رحيم علی محمدی با بيان اين كه رودخانه زاينده رود 
زايش دارد چرا كه ورودی و خروجی رودخانه زاينده 
رود در سرچشمه و خروجی يكی است، اذعان داشت: 
تونل گالب ظرفيت انتقال ۲۲/5متر مكعب در شرايط 
عادی را داراست، و در هر ثانيه اين تونل ۳۰ متر مكعب 

در ثانيه آب انتقال می دهد.
 وی با اش��اره بر اين كه در تون��ل گالب هيچ گونه از 
قوانين يونسكو مراعات نشده اس��ت، عنوان كرد: در 
اين پروژه مطالعات زيست محيطی سرشاخه انجام 
نشده است و بايد مشكالت زيست محيطی سر شاخه 

حل شود.
 وی با بيان اين كه دهانه تونل گالب چهار و نيم متر 
است، بيان داشت: انتقال آب از اين تونل برای استان 
مصيبت بار اس��ت و اين پروژه يك پروژه كارشناسی 
نيست. علی محمدی با بيان اين كه اين تونل موجب 
تخليه آب زير زمينی در روستا های باال دست زاينده 
رود ش��ده اس��ت، تصريح كرد:  برای همين است كه 
ساخت تونل گالب ۲۰ س��ال طول كشيده است در 
حالی كه اين پروژه بايد هفت ساله به اتمام می رسيد. 
رييس مركز تحقيقات آب دانش��گاه ش��هركرد نيز 
 در اين خصوص به خبرن��گار مهر تأكيد ك��رد: با به

 بهره ب��رداری رس��يدن تونل گالب فاجعه زيس��ت 
محيطی در استان چهار محال و بختياری و اصفهان 
 به وجود خواهدآم��د و اكو سيس��تم طبيعی در اين

 استان ها از بين خواهد رفت.

ريیس مركز تحقیقات آب دانشگاه شهركرد:

اکو سیستم طبیعی در استان مورد تهدید است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تاسیس 

سپنتا  الملل  بین  صنعت  آراد  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1962ث/92    : شماره   706
ملی  شناسه  و   50960 شماره  تحت   1392/7/8 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص  سهامی 
امضاء  لحاظ  از   1392/7/8 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260695359
ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : 
ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور فعالیت نمیباشد – انجام تست 
خدمات مشاوره مرتبط با  مکانیک و شیمی –  های مربوط در زمینه مهندسی مواد – 
 – خدمات برگزاری همایش ها و سمینار ها   – خدمات پژوهش   – زمینه های مذکور 

تولید و توزیع  و طراحی ساخت و نصب دستگاهها و قطعات مورد نیاز در صنایع – 
امور  کلیه  انجام   – بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات  فروش  خریدو 
مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و 
خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی- 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل 
و خارج از کشور در صورت نیاز با کسب مجوز مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
بن   – موذن  کوچه  خواجو-  شهدای  خیابان  خواجو-  باال  باغ  چهار  خیابان  اصفهان 
تلفن 0913303844، 4- سرمایه  پستی 8153717841  کد  بست شقایق- پالک 53-   
تعداد یکصد  که  ریالی  به یکصد سهم 10000  منقسم  ریال   مبلغ 1000000   : شرکت 
سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
92/9524/276 مورخ 1392/6/25 نزد بانک سامان شعبه خانه اصفهان  پرداخت گردیده 
است . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای حسین مددی  به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- آقای آقای سعید صلواتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای فرهاد 
مددی  به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای  فرهاد مددی به سمت مدیر عامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور 
با امضای مدیر عامل آقای فرهاد مددی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با 
امضای مدیر عامل آقای- فرهاد مددی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات 

مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی 
البدل : 1-8- خانم مهری روحانی اصفهانی  به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم هانیا 
حمصیان اتفاق به عنوان بازرس علی البدل  م الف 7280/2رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

آناهیتا  برین  جهان  نقش  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1986ث/92    : شماره   705
ملی  و شناسه  تحت شماره 50977  درتاریخ 1392/7/10  فوق  سهامی خاص شرکت 
10260695572 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/7/10 از لحاظ امضاء 

ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت 
: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور فعالیت نمیباشد –تولید کلیه 
تولید و توزیع و خریدو فروش صادرات   – لوازمات و دستگاههای ورزشی تفریحی 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی –تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و 
خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی- 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل 
و خارج از کشور در صورت نیاز با کسب مجوز مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
کد پستی  بن بست شماره 38 پالک 386  آباد  ایستگاه شمس  کاوه  اصفهان خیابان 

8138887561    تلفن 03113363326 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم 
به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 
بانک  نزد   1392/7/3 3761/1مورخ  شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 
اولین مدیران شرکت5-1-  صادرات  شعبه خیابان کاوه  پرداخت گردیده است. 5-  
خانم مینا جعفری علی شاهدانی   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای جواد جعفری 
علی شاهدانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای مهدی شیروانی جوزدانی  
مدیر  سمت  به  جوزدانی  شیروانی  مهدی  آقای    -5-4 مدیره  هئیت  عضو  سمت   به 
اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  گردیدند.6-  انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل 
مالی تعهد آور به امضای مدیر عامل یاآقای فرزاد جعفری علی شاهدانی ) سهامدار ( 

هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است . 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل 
البدل : 1-8- خانم  مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی 
مارانی  احمد  آقای  اصلی 8-2-  بازرس  عنوان  به  قهدریجانی  السادات هاشمی  اعظم 
به عنوان بازرس علی البدل  م الف 7280/1رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 

تجاری اصفهان 

تاسیس 

آراد  راه و ساختمان  تاسیس شرکت مهندسین  آگهی  : 103/1994ث/92  707 شماره 
شماره  تحت   1392/7/11 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با  اصفهان  عمران 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260695650 ملی  شناسه  و   50987
1392/7/11 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح 
. 1- موضوع شرکت  زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود 
: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز فعالیت نمی باشد. امور مشاوره طراحی و 
پیمانکاری و نظارت بر ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگ راهها ، راههای 
ریلی و باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار  و پل های عابر پیاده هوایی 
، تونل ها ، پل ها و راههای زیر زمینی ، کلیه عملیات آسفالتی و بتنی ، امور مشاوره 
طراحی و پیمانکاری و نظارت بر کلیه امور مرتبط با ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی 
نوین  و سازه ساختمانی  فلزی   ، بتنی   ، ، سنگی  آجری   ، از چوبی  اعم  و خصوصی 
شبکه ای و پیش ساخته ، امور مشاوره طراحی و پیمانکاری .و نظارت بر ساخت و 
طراحی فضای سبز شهر ی و پارک ، دیوار کشی ، اجرای پیاده روها ، محوطه های 
کوچک و زیبا سازی و نوسازی معابر ، امور مشاوره طراحی و پیمانکاری و نظارت 
مربوط به بند ها ، سد ها ، ساختمانهای نیروگاهی آبی ، منبع و تصفیه خانه های آبی 
، تامین نیروی انسانی موقت جهت اجرای کلیه امور عمرانی )سیویل ( خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز تجاری و شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات و عقد قرار داد با افراد حقیقی و حقوقی ، اخذ وام و اعطای تسهیالت از 
بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق اهداف موضوع 
شرکت ، اخذ نمایندگی و اعطای مشارکت از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس 
از کسب مجوزهای الزم از مراکز ذیصالح 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 

نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان چهار باغ 
تلفن  طبقه اول    کد پستی 8145737517   – ساختمان تخت جمشید   – عباسی 
03112207560، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای حسین افشاری  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
به  افشاری  افشاری به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای علیرضا  علیرضا 
سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل )آقای 
علیرضا افشاری (  و با مهر شرکت معتبر است 7- اختیارات مدیر عامل : طبق 
 اساسنامه م الف 7280/3آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان 

تغییرات 
704 شماره : 2881/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیمیا چدن پاسارگاد 
استناد  به   10260630891 ملی  وشناسه   45172 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 1392/7/4 مورخ  مدیره  هئیت  و  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
آقای   ، بازرس اصلی  به عنوان  پور  آقای آرش دهقانی  اتخاذ شد 1-  ذیل  تصمیمات 
انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  پور  جعفر  علی  محمد 
انتخاب  گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای مجید نور شرق و آقای 
رضا اعرابی و آقای رسول کریمی   تا تاریخ 1394/7/4- 4-سمت اعضاء هئیت مدیره 
به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای مجید نور شرق به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای 
رضا اعرابی به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای رسول کریمی به سمت عضو 
هئیت مدیره و آقای رسول کریمی   به سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی 
مهر  با  و  تنهایی  به  کدام  مدیره هر  هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  امضای  با  آور  تعهد 
شرکت معتبر می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
در تاریخ 1392/7/10 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 7280منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ت [
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امام صادق )ع(: 
اس��راف در اموری اس��ت که مال را تباه کند وب��ه بدن زیان 
رساند. در این روایت زیان رساندن از مصادیق بارز اسراف 

به شمار رفته که از گناهان بزرگ است.

 قدیمی ترین آثار کشف شده
 روی زمین

باستان شناسان همیشه به دنبال کش��ف قدیمی ترین ها بوده اند تا 
ش��اید بتوانند از میان آن ها راهی برای درک گذشته پیدا کنند. آنها 
 با سال ها کاوش به آثار عظیمی دست پیدا کرده اند که از میان آنها

 می توانیم به قدیمی ترین آثار کشف شده در تاریخ اشاره کنیم : 
قدیمی ترین پف فیل 

 در س��ال 2012 افرادی که در حال کاوش منطق��ه ای در پرو بودند 
متوجه چیز بسیار عجیبی شدند. 

بودن��د  آورده  دس��ت  ب��ه  ک��ه  وس��ایلی  می��ان  در  آنه��ا 
 متوج��ه ش��دند، در گذش��ته م��ردم از پ��ف فی��ل اس��تفاده 
 می کردند و طبق برآورد آن ه��ا این تاریخ نزدیک به 6700 س��ال 

پیش است.
 این درحالی است که بسیاری ابداع پف فیل را به کمتر از 1000 سال 
پیش ارتباط می دهند. این پف فیل های تاریخی باعث شد تا انسان 

ها متوجه هوش نسبتا باالی انسان های اولیه شوند. 
قدیمی ترین کیف زنانه 

در یکی از جالب ترین کشفیات باستان شناس های آلمانی، یک کیف 
 زنانه پیدا ش��د که در زمان خودش نهایت تیپ و زیبایی به حس��اب 

می آمده است. 
این کیف زنانه که در یکی قبر باس��تانی پیدا ش��ده است نزدیک به 
2500 س��ال قدمت دارد و باس��تان ش��ناس ها جنس آن را از چرم 

خالص اعالم کرده اند. 
طرح های روی این کیف با استفاده از دندان حیوانات بوده است که 

البته بر اثر گذر زمان بخش زیادی از آن نابود شده است. 
قدیمی ترین تشک 

در سال 2011 دانشمندان به چیزی دس��ت پیدا کردند که به گفته 
آنها قدیمی ترین تشک دنیا به حساب می آید. این تشک قدیمی که 
39000 سال سن دارد و مربوط به انسان های اولیه ای می شود که 

درون غارها زندگی می کردند.
 این تش��ک قدیمی در یک غار واقع در آفریقای جنوبی پیدا ش��د و 
جنس آن بیشتر از شن و ماسه های بسیار نرمی است که باعث شده تا 
خواب انسان های اولیه روی زمین به تجربه ای بسیار خوب بدل شود. 

 همین چن��د وقت پی��ش وقتي م��ادر علي ب��ه او گفت
 کتاب هایش  را بردارد، او در ج��واب گفت: »بي خیال!« 
این جمله پدر و مادر علي را حسابي شوکه کرد؛  زیرا آنها 
هیچ وقت در خانه به این روش صحبت نمي کردند و نمي 

دانستند او از کجا این عبارت را یاد گرفته است.
اما علي ۸ س��اله خودش  مي داند که این را مدرسه به او 
آموخته، نه معلمان و عوامل مدرسه، بلکه بچه هاي دیگر.

 فرزند شما همه مانند علي ممکن است از زماني که وارد 
مدرسه مي شود چیزهایي را یاد بگیرد که شما انتظارش 

را ندارید. 
کودکان با مش��اهده و تقلی��د از دیگران دانش کس��ب 
م��ي کنن��د. وقت��ي آنه��ا در محی��ط مدرس��ه ق��رار 
 م��ي گیرن��د ب��ا ک��ودکان زی��ادي که همس��ن ش��ان

 یا کمي از آنها بزرگتر هستند ارتباط برقرار کرده و از آنها 
تقلید مي کنند.

 بهتر اس��ت در مواجهه با این موضوع بدانید چطور باید 
درس هایي را که فرزندتان نباید یاد بگیرد، مدیریت کنید.

ناامید نشوید
کشیدن یک آه سنگین و گفتن این عبارت که »امروز یکي 
 از بدترین روزهاي زندگي من بود« در طول س��ال هاي

 مدرسه بسیار اتفاق مي افتد؛ روزهایي که شما در نقش 
والدین تمام آنچه براي تربیت فرزندتان به کار گرفتید، را 

نقش برآب شده مي بینید. 
ناامی��د نش��وید، م��ي توانی��د ب��ه ک��ودک بیاموزی��د 
اش عقی��ده  اب��راز  ب��راي  بهت��ري  ه��اي   راه 

 وجود دارد. 
هر چند نباید این کار را با داد و فریاد و پرخاشگري انجام 

دهید. هیچ کس در عصبانیت چیزي نمي فهمد.

از این جمله استفاده نكنید
هیچ وقت از عبارت »مي دونم منظوري نداشتي!« براي 

توجیه رفتار فرزندتان استفاده نکنید. 
چنین پاسخي منجر به کاهش مسئولیت پذیري کودک 
مي ش��ود. در چنین حالتي پدر و مادر نش��ان مي دهند 
 که براي خودش��ان احترام الزم را قائل نیس��تند و اقتدار

 اخالقي شان را تضعیف مي کنند.

 با فحش دادن پسرم 
چه کنم؟!
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ب��ا کاوش هر منطق��ه ی تاریخی و کش��ف یافته ه��ای جدید، 
 اطالع��ات مربوط ب��ه آن کش��فیات، معم��وال پ��س از انجام 
بررس��ی های کامل، در قالب گزارشی توس��ط سرپرست گروه 
کاوش ارایه می شود؛ اما گاهی اخباری در گوشه وکنار منتشر 
می شود که هر کس��ی می تواند به صحت و سقم مطالب آن ها 

شک کند.
نمونه ی این اتفاق درباره ی »شهرسوخته« رخ داد؛ منطقه ای 
تاریخی که هرچند آثار بس��یار مهم و ش��اخصی مانند شانه ی 
معرق یا نازک ترین خط  کش دنیا در آنجا کشف شد، اما انتشار 
برخی مطالب مانند پیدا ش��دن اجس��ادی در »شهرسوخته« 
 با قدی ب��ه بلندی س��ه تا پن��ج مت��ر، بس��یار تعجب برانگیز

 است.
با جس��تجو درب��اره ی »شهرس��وخته« در اینترن��ت، چنین 
نی��د: »در اس��کلت های  مطلب��ی را ممک��ن اس��ت بخوا
 کشف ش��ده، افرادی با بلندی ق��د بین 3 تا 4 متر نیز کش��ف

 

شده اند. 
یک��ی از بزرگ تری��ن اس��کلت های کشف ش��ده در جهان، در 
شهرسوخته کشف شده که متعلق به یک مردی بین 35 تا 40 
ساله است که دقیقا 5 متر و 21 س��انتی متر قد داشته که این 

بلندترین اسکلت دیده شده در عصر باستان است.«

این در حالی اس��ت که یک متخصص انسان شناس جسمانی 
که اجس��اد به دس��ت آمده از »شهرس��وخته« را بررسی کرده 
اس��ت،  با رد وجود چنین اجس��ادی، به خبرنگار ایسنا توضیح 
داد: متأسفانه برخی اخبار در سایت هایی که اطالعات عمومی 
به مردم می دهند، وجود دارند که با حقیقت منطبق نیستند و 

این، باعث تأسف است.
 این مطلب کذب محض است که جسد مردی با بلندی قد بیش 

از 5 / 2 متر در »شهرسوخته« پیدا شده است.
وی ادام��ه داد: در برخی گورس��تان ها، حتی اس��کلت هایی با 
طول دو متر و 10 س��انتی متر یا حتی دو متر و 15 سانتی متر 
وجود داش��ته اس��ت که قد آن ها حت��ی در دنیای ام��روز نیز 
جزو موارد استثنا اس��ت، آن ها اختالالت ژنتیکی داشته اند یا 
به بیماری های ناش��ناخته مربوط به رشد اس��تخوان ها دچار 
 بوده اند و طبیعی نیس��ت که طول قد ش��خصی از این بیشتر

 باشد.

قد اجدادمان چقدر بوده است؟

عکس نوشت

 نمایی از شهر
 شیكاگو

ذره بین

طرح از فارس

قهرمان زندگی

پژمان جمشیدی 
در » پژمان «

روشی برای تشخیص دهک ها و یارانه ها

سرقت خزنده مفاخر ملی ایران

تالش برای احیای زاینده رود

تالش�ی برای بان�ک مرکزی 
برای تعادل نرخ و ارز
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