
 نسل جدید زاینده روِدِِ زنده رونق اقتصادی می آورد
گیت های بازرسی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
 یک میلیون نفر 

درصف دریافت وام ازدواج 4
 برگزاری

6 ورزش صبحگاهی در اصفهان 3

 برنامه تأمین نیاز کاالیی 
محرم و صفر آماده شد

برای ایام محرم و صفر در شورای کنترل و نظارت 31 استان کشور برنامه ای 
برای پاسخ به تقاضای مازاد آماده شده است، اما این به معنای آن نیست که 
کاالها با نرخ ترجیحی تحویل داده می شود. علی اکبر پورکاوه در خصوص 
برنامه های تنظیم بازار برای ایام محرم و صفر، اظهارداش��ت: پس از اجرای 

4قانون هدفمند کردن یارانه ها...
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 برگه های بی خاصیت
 اما سرنوشت ساز

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

2

8

شرایط تغییر نام و نام 
خانوادگی اعالم شد

 اجرای بیمه تکمیلی
 بازنشستگان

رییس کانون عالی بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران 
س��ازمان تأمین اجتماعی از آغاز قرارداد بیمه تکمیلی 
دان��ا بازنشس��تگان ای��ن س��ازمان از ابت��دای آذرماه 
سال جاری خبر داد و اظهارداشت: قرارداد بیمه تکمیلی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری با یک ماه 
تأخیر اجرایی می شود.علی اصغر بیات با اشاره به این که 

قرارداد بیمه تکمیلی دی تا پایان مهرماه ...

3

چراغ سینماهای شهر 
خاموش است

 از جمله هنرهایی که در س��ال های اخی��ر در اصفهان 
مغفول مانده است  هنر سینماست. هنری که به روایت 
تاریخ در این ش��هر مخاطبان زیادی داشت و ساعت ها 
افراد زیادی به انتظار دیدن فیلم جلو درب سینماها صف 
می کشیدند. اصفهان دارای سینماهای متعددی است 
که اکثر آنها در خیابان چهارباغ عباس��ی متمرکز شده 
اس��ت، خیابانی که نه تنها خود تکه ای از تاریخ اصفهان 
است، بلکه  راه اتصال میان س��ایر آثار تاریخی آن ، نیز 
محسوب می ش��ود، این خیابان در سال های نه چندان 
دور مأمن هواداران س��ینما  و صحن��ه ای برای جوالن 

بیلبوردهای بازیگران سینما بود.

 اصفهان صاحب
 مرکز دیابت می شود

س- جام جم آنالین [
س فار

]عک

مدیرعام��ل مؤسس��ه خیریه دیابت اس��تان 
اصفهان با بیان این که مرکز دیابت در اصفهان 
در حال راه اندازی است، گفت: در حال حاضر 
استان های اصفهان و یزد باالترین آمار دیابت 

را در سطح کشور به خود اختصاص داده اند.
به گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس از اصفهان، 
محمدعلی طیفوری در همایش سالیانه عرصه 
سالمت دیابت اس��تان اصفهان اظهارداشت: 
ایجاد پایگاه های س��المتی در س��ازمان ها و 
نهاد های دولتی از دیگر افتخارات آینده مرکز 

دیابت استان اصفهان است.
 وی تأکید ب��ر این که در حال حاضر اس��تان 
اصفهان در حال راه اندازی مرکز دیابت است، 
افزود: اصفهان و یزد بیشترین آمار دیابت را به 

خود اختصاص داده اند. 
مدیرعام��ل مؤسس��ه خیریه دیابت اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
درآمد مؤسسه دیابت استان از محل پذیرش 

بیماران، بیش از 29 میلیون تومان بوده است.
وی با تأکید بر این که خیران اس��تان اصفهان 
در طول تاریخ، س��رآمد همگان بوده اند و این 
مؤسس��ه ها مدیون این خیران هستند، ادامه 
داد: از ابتدای امس��ال تاکن��ون  104 میلیون 
توم��ان، هدیه خی��ران اصفهانی به مؤسس��ه 
دیابت اصفهان بوده است.  طیفوری با اشاره به 
کنترل و پیشگیری از این بیماری تأکید کرد: 
با توجه به این که آمار دیابت در استان اصفهان 
رو به افزایش بوده، هفته ایی 150 دقیقه ورزش 
برای تمام افراد الزامی است و بیماران دیابتی 
با کاهش وزن می توانند بیماری خود را کنترل 
کنند. وی به بیماری کبد چرب اش��اره کرد و 
افزود: کبد چرب منجر به نارس��ایی و سرطان 
کبد می ش��ود و با توجه به این که هر 10ثانیه 
یک نفر از بیماری دیابت به کام مرگ کشیده 
می شود، کبد چرب می تواند مهم ترین عامل 

این بیماری باشد. 

مدیرعامل مؤسسه خیریه دیابت استان اصفهان:

رییس پارالمپیک آسیا: تحت تأثیر فعالیت های ورزش در ایران قرار گرفته ام
رییس مالزیایی پارالمپیک آسیا گفت: من دو بار به ایران سفر کرده ام و از نزدیک با فعالیت های ایران 
در ورزش معلولین آشنا شده و تحت تأثیر این فعالیت ها قرار گرفته ام. به گزارش خبرنگار اعزامی 
خبرگزاری فارس از مالزی،  سومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان کم کم به روزهای پایانی خود 

 نزدیک می شود.  مالزی، میزبان مسابقات، با وجود تمام کاس��تی ها میزبانی موفقیت آمیزی را از
 تیم های شرکت کننده داشت. داتو زینال ابوزرین، رییس مالزیایی پارالمپیک آسیا در این مدت 

روزهای بسیار پر جنب و جوشی داشت و تقریبا در تمام مسابقات حاضر بود.

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه  9  آبان   1392 |  25 ذی  الحجه   1434
 شمار ه 1164   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1164   ،October31,2013 
8 Pages

4

اولین شاخصه یک عاشورایی 
اقامه نماز اول وقت است

امام جمعه اصفهان گفت: توجه به نم��از اول وقت به 
عنوان مهم ترین شعار دین اسالم باید اولین شاخصه 
یک عاش��ورایی باش��د؛ چرا که امام حس��ین )ع( در 
 روز عاش��ورا و بحبوحه جن��گ نیز از ای��ن مهم غافل

 نشدند.
به نقل از روابط عموم��ی دفتر نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان، آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد، 
در دیدار شورای مرکزی و اجرایی مجموعه فرهنگی 

عاشوراییان بر حفظ شعائر الهی تأکید کرد .
وی گف��ت: حرک��ت ای��ن مجموعه در جه��ت حفظ 
شعائر الهی قابل تحسین اس��ت و هر کس این عنوان 
 را ب��رای خود برگزید بای��د مس��ئولیت های آن را نیز

 بپذیرد.
وی تصریح کرد: بر اس��اس آیه 32 سوره حج، تعظیم 
شعائر الهی نشانه تقوای قلب است و  لذا حفظ و ترویج 
شعائر دین اگر تربیت انس��ان ها و در نتیجه آن تقوای 

قلوب را به دنبال نداشته باشد، بیراهه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: زمانی 
می توانیم به عنوان یک عاشورایی الگوی دیگران شویم 

که ابتدا به تزکیه و تربیت نفس خود بپردازیم.
وی بر تنظی��م آیین نام��ه داخلی وی��ژه اعضای این 
مجموعه تأکید کرد و گفت: توجه به نماز اول وقت به 
عنوان مهم ترین شعار دین اسالم باید اولین شاخصه 
یک عاشورایی باشد؛ چرا که امام حسین )علیه السالم( 
در روز عاش��ورا و بحبوحه جنگ نیز از این مهم غافل 

نشدند.
طباطبایی نژاد تالوت قرآن را از دیگر نش��انه های یک 

الگوی عاشورایی برشمرد.
 وی افزود: قرآن عهد با خداس��ت و بر اساس آیات آن 
ش��فای قلوب را به دنبال دارد، لذا الزمه کار فرهنگی 
عاشورایی اثرگذار است پس باید قرائت حداقل 50 آیه 

از آن در برنامه روزانه اعضا قرار گیرد.
امام جمعه اصفهان، با اس��تناد ب��ه روایتی از حضرت 
علی )ع( گفت: کس��ی که بخواهد والیت و سرپرستی 
قومی را بر عه��ده گیرد باید قبل از ای��ن که به تربیت 
رعیت بپ��ردازد، نفس خود را تربیت کن��د که در غیر 
این صورت مثل کسی اس��ت که بخواهد سایه چوب 
 را راس��ت کند قب��ل از این ک��ه خود چ��وب را صاف 

کرده باشد.

 استخدام مشاور مرد 
در واحد مددکاری پلیس استان

پروژه مسکن مهر نباید متوقف شود

بخش هایی از برج جهان نما تعدیل شد 

اتاقکی که نقش جهان را تهدید می کند

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
از بین  فارغ التحصیالن دانش��گاهی م��رد در دو گروه 

تخصصی به صورت پیمانی استخدام می کند.
براین اس��اس در گروه ی��ک از بین ف��ارغ التحصیالن 
کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی با گرایش های 
عموم��ی، تربیت��ی و بالینی و رش��ته های مش��اوره و 
راهنمایی، م��ددکاری اجتماع��ی و مطالعات خانواده 
داوطل��ب می پذی��رد. همچنی��ن افرادی ک��ه دارای 
مدرک کارشناسی و کارشناس��ی ارشد در رشته های 
 عل��وم اجتماعی)جامع��ه شناس��ی، مردم شناس��ی(

و رش��ته های علوم سیاس��ی، علوم ارتباطات، رسانه، 
گرافی��ک، کارگردانی و تنظیم هس��تند می توانند در 
صورت دارا بودن س��ایر ش��رایط به اس��تخدام پلیس  

درآیند. 
بنابراین گ��زارش متقاضیان می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر و سایر ش��رایط به صورت حضوری به 
آدرس میدان امام )ره(، جنب مس��جد شیخ لطف اهلل، 
معاون��ت اجتماع��ی، مرکز مش��اوره مراجع��ه و یا به 
 صورت تلفنی ب��ا ش��ماره 21۸3029 تماس حاصل

 نمایند.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گف��ت : اجرای طرح 
مسکن مهر باید با رفع نقایص و مشکالت موجود ادامه یابد.

س��ید محمدحس��ین میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار 
تسنیم در گلپایگان اظهارداشت: پروژه مسکن مهر طرح 
خوبی اس��ت که از ابتکارات دولت گذش��ته بود و اجرای 
این طرح به دلیل کمک به اقشار کم درآمد جامعه کاری 

پسندیده به شمار می رود و نباید متوقف شود. 
وی افزود: درست است که در اجرای این طرح خوب نقایص 
و آسیب  هایی وجود داش��ته و در برخی شهرها این پروژه 
به ش��کل مطلوب اجرا نش��ده، اما توقف این طرح نیز کار 

درستی نیست. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی بیان 
کرد: بهتر اس��ت این پروژه به صورت ی��ک طرح جامع و 
با توجه ب��ه دارای��ی، ظرفیت ها و توانای��ی دولت جدید و 
با ارایه راهکارهای ن��و و مؤثر ادامه یابد چ��را که در حال 
حاضر جای گزینی برای آن نیست و یا متوقف ساختن این 
طرح کار درستی به نظر نمی رسد. وی خاطرنشان کرد : 
جزئیات ادامه این طرح و بررسی مشکالت موجود با حضور 
 وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسالمی مطرح و 

بررسی می شود.

هفته گذشته پس از گذشت 122 روز از آخرین مهلت 
یونسکو برای تعدیل و تخریب بخش های باقی مانده از 
برج جهان نما، ستون ها و سقف های بتنی باقی مانده 
تخریب و جمع آوری شد، اما اتاقک مربوط به آسانسور 

برج همچنان باقی مانده است.
معاون حفظ و احیا س��ازمان می��راث فرهنگی صنایع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفه��ان در گفتگو با 
خبرنگار مهر در اصفهان با اش��اره به آخرین بازدیدی 
که هفته گذشته توس��ط کارشناسان میراث فرهنگی 
از روند تخری��ب و تعدیل بخش های باق��ی مانده برج 
جهان نما صورت گرفته اس��ت، اظهار داش��ت: بنا به 
آخرین گزارش ستون ها و سقف های بتنی باقی مانده 
که شهرداری اصفهان متعهد شده بود به منظور حفظ 
حریم تاریخی میدان نقش جهان آن ه��ا را تخریب و 
تعدیل کند ،جمع آوری شده است.ناصر طاهری ادامه 
داد: اما همچنان یک بخش که شامل اتاقک آسانسور 
اس��ت باقی مانده که به گفته کارشناس��ان شهرداری 

امکان تخریب آن وجود ندارد.

طاهری افزود: در حال حاضر به جز اتاقک آسانس��ور 
تم��ام س��تون ها و س��قف ها تخری��ب و نخاله ه��ای 

ساختمانی به پایین برج جهان نما منتقل شده است.
 معاون حفظ و احیا س��ازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری اس��تان اصفهان گفت: هم اکنون 
سازمان در حال تهیه گزارش تخریب بخش های باقی 
مانده ب��رج جهان نما برای ارس��ال به دفت��ر ثبت آثار 
جهانی اس��ت و باید منتظر پاسخ یونسکو در خصوص 
رضایت مندی و یا عدم رضایت مندی آن ها از تخریب 

صورت گرفته باشیم.
طاهری در پاس��خ به این پرس��ش که با وجود اتاقک 
آسانسور آیا این احتمال وجود دارد که یونسکو از نحوه 
اجرای تخریب اعالم نارضایتی کند، با توجه به این که 
بیش از 122 روز از آخرین مهلت یونسکو برای ارسال 
گزارش نهای��ی تخریب می گذرد، گفت: یونس��کو در 
اعالم نظر مطابق با قوانین و شرایط خاص عمل می کند 
اما این که آیا تخریب صورت گرفته، می تواند رضایت 

یونسکو را جلب کند یا نه باید منتظر پاسخ ماند.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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

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

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

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
 بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

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

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«
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11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

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

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

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

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

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك
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3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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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.
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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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77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
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شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

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

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

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

پذیرش آگهی های 
روزنامه زاینده رود

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 



چهره روزيادداشت

میزان اموال مسووالن
 بررسی  می شود 

 پور محمدی وزیر دادگس��تری با اشاره به طرح رس��یدگی به دارایی ها
 و اموال مسئولین که در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح 
است، گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی رهبری، رییس جمهور، وزرا، 
معاونین رییس جمهور و اعضای خانواده آنها باید لیست اموالشان را در 
ابتدا و انتهای مسئولیت شان اعالم کنند تا من غیر حق چیزی اضافه نشده 
باشد.وی افزود: مجلس شورای اس��المی تصریح کرد که تمامی مقامات 
ارشد، مقامات میانی و مدیران مختلف در قوای سه گانه و حتی نیروهای 
انتظامی و مؤسسات غیردولتی و نهادهای عمومی هم باید مشمول این 
کنترل بشوند تا قبل و بعد مسئولیت لیست دارایی هایشان را اعالم کنند و 
کنترل الزم در این خصوص صورت بگیرد. پورمحمدی عنوان کرد: دولت 
تصویب کرد که از این طرح دفاع می کند و معتقد به آن هست و نظر دولت 
این است که این کنترل اموال به آنچه در قانون آمده منحصر نباشد بلکه 

شامل تمامی مقامات عالی و میانی در حوزه های مختلف باشد.

آغاز چانه زنی ايران با 1+5 بر سر 
رفع تحريم ها

برای اولین بار در طول س��ال های��ی که ایران با 1+5 مذاکرات را بر س��ر 
مباحث هس��ته ای پیش گرفته اس��ت، اینک یک گروه کارشناس��ی از 
وزارتخانه های اقتصادی به وین رفته اند تا در یک جلس��ه کارشناس��ی، 
چانه زنی های خود برای خروج ایران از فهرست برخی تحریم ها را صورت 
دهند. نمایندگانی از وزارتخانه های صنع��ت، معدن و تجارت، نفت و راه 
و شهرسازی در وین حضور دارند تا مذاکراتی برای رفع تحریم ها داشته 
باش��ند.طاهایی، مدیر روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
گفتگو با خبرنگار ما با تأیید این خبر که نماینده ای از این وزارتخانه نیز 
در جلسه کارشناسی 1+5 حضور دارد گفت: قرار بر این است که محسن 
صالحی نیا، مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عن��وان نماینده این 

وزارتخانه در این جلسات حضور یابد.

هیأت پارلمانی ايران عازم سئول شد
هیأت پارلمانی 4 نفره به ریاست کاظم جاللی، رییس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اس��المی جهت ش��رکت در چهارمین س��مینار مراکز 
پژوهشی و تحقیقات پارلمانی عازم سئول، پایتخت کره جنوبی شدند.یکی 
از مهم ترین اهداف سفر هیأت پارلمانی کشورمان به کره جنوبی، بررسی 
پیشنهادات جمهوری اسالمی ایران برای میزبانی پنجمین سمینار مراکز 
پژوهشی و تحقیقات پارلمانی است. البته درخواست میزبانی ایران برای 
برگزاری این سمینار در سال آینده، قبال مطرح شده و مورد توافق اعضای 

این سمینار قرار گرفته است.

انتشارمجوز رسمی 
دانشگاه احمدی نژاد

با وجود اعالم مس��ئوالن وزارت علوم مبنی بر غیرمجاز بودن دانش��گاه 
جامع بین المللی ایرانیان، سایت رسمی این دانش��گاه مجوزی را که از 
سوی معاون آموزشی وزارت علوم به امضا رس��یده است را منتشر کرد.

بنابراین گزارش، در نامه مجوز رسمی دانشگاه ایرانیان که به امضای معاون 
آموزشی وزیر علوم رسیده، آمده است: شورای گسترش آموزش عالی در 
جلسه 27 شهریورماه سال 89 با ایجاد دانشگاه غیردولتی - غیر انتفاعی 
جامع بین المللی ایرانیان موافقت اصولی به عمل آورد. با این وجود هنوز 
مشخص نیست که مجوز دانشگاه ایرانیان متعلق به شورای عالی ایرانیان 
است یا رییس جمهور سابق چرا که مجوز صادر شده خطاب به دبیرکل 

شورای عالی ایرانیان صادر شده است.

اخراج ديپلمات سعودی تکذيب شد
به گزارش مهر ی��ک مق��ام آگاه در وزارت امورخارجه درب��اره دیپلمات 
س��عودی که در یک حادث��ه رانندگ��ی در تهران موجب م��رگ یکی از 
شهروندان ایرانی شده بود، گفت: این دیپلمات پنجم مهرماه پس از پایان 

رسیدگی پرونده خود، تهران را ترک کرد.
این مقام آگاه در وزارت امور خارجه افزود: سفارت عربستان سعودی نیز 
دو روز بعد در یادداش��تی به وزارت امور خارجه کشورمان، با اعالم پایان 
ماموریت دیپلمات یادش��ده، مدارک وی را به وزارت امور خارجه عودت 
داد. این منبع آگاه، انتشار برخی اخبار مبنی بر اخراج این دیپلمات را بی 

اساس دانست.

ظريف به پاريس می رود
محمدج��واد ظری��ف، وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان  هفت��ه آینده 
به منظور ش��رکت در اجالس یونس��کو عازم پاریس پایتخت فرانس��ه 
خواهد ش��د. ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش محمد ج��واد ظری��ف پیش 
از ش��رکت در مذاک��رات ای��ران و 1+5 ک��ه ق��رار اس��ت در روزه��ای 
16 و 17 آب��ان م��اه در ژن��و برگزار ش��ود، س��فری به پاری��س خواهد 
 داش��ت. ظریف در این س��فر ب��ا مقام��ات فرانس��ه نیز مالق��ات هایی

 خواهد داشت.

برگه های زرد رنگ بی خاصیت اما سرنوشت ساز. حکایت آرایی 
که در قانون رأی گیری مجلس شورای اسالمی با نام »ممتنع« 
شناخته می شوند، حکایت عجیب و غریبی است. به ویژه وقتی 
پای رأی اعتماد به وزیران پیش��نهادی دولت ب��ه میان بیاید. 
آرایی که اگرچه در ظاهر خنثی و بدون خاصیت هس��تند، اما 
هنگام شمارش آرای موافق و مخالف، عمال به مخالفان وزرای 
پیشنهادی کمک می کند تا وزن آرای مخالف را دربرابر آرای 
موافق باال ببرد. اوج تأثیرگذاری آرای ممتنع، همین چندماه 
گذشته بود که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، تنها یک رأی 
برای کسب اعتماد از مجلس شورای اسالمی کم آورد و راهی 

به کابینه یازدهم نیافت. 
»محمدعلی نجفی« در حالی از مجموع 284 رأی به صندوق 
انداخته ش��ده نمایندگان، موفق به کسب »142« رأی موافق 
شد که برای کس��ب حد نصاب  الزم، تنها یک رأی موافق کم 

داشت. 
در صندوق آرای ریخته ش��ده به نام نجفی، 9 رأی ممتنع هم 
وجود داش��ت. یعنی 9 نماینده نه موافق او بودند و نه مخالف 
او . همین 9 رأی، هم سرنوشت ساز ش��د و کارت قرمز جلوی 
وزیر پیش��نهادی گرف��ت. آن روزه��ا، ماج��رای آرای ممتنع 
سرنوشت ساز، به سوژه اول رسانه ها تبدیل شده بود و واکنش 
های مختلفی از س��وی موافقان و مخالفان داشت. تا جایی که 
بحث بر س��ر حذف آرای ممتنع هم میان موافقان و مخالفان 

باالگرفت. اما با گذشت چند روز از رأی اعتماد مجلس، ماجرای 
ارای ممتنع هم فراموش ش��د. تا همین یک شنبه گذشته که 
 دوب��اره آرای ممتنع نمایندگان در صن��دوق های رأی گیری

 مجلس، با سرنوشت وزرای پیشنهادی دوباره گره خورد. روز 
یک شنبه و در جریان رأی گیری از نمایندگان مجلس برای 3 
وزارتخانه باقیمانده کابینه یازدهم، در مجموع 69 رأی ممتنع 
به صندوق ها ریخته شد. در این میان، گویا تعداد نمایندگانی 
که در صالحیت وزیر پیش��نهادی علوم برای وزارت، به نتیجه 
نرس��یده بودند بیش از بقیه بود. »فرجی دانا« از مجموع 261 
رأی انداخته شده به صندوق، توانس��ت اعتماد 159 نماینده 
مجلس را جلب کند و 70 نفر ب��ه او اعتماد نکردند. فرجی دانا 
اگرچه توانست در نهایت راهی کابینه شود. اما نکته قابل تأمل 
آن بود که 32 نماینده مجلس ش��ورای اسالمی نتوانستند در 
مورد اعتماد به او به نتیجه برسند و 32 رای ممتنع، حاصل رأی 

گیری نمایندگان در مورد او بود.
 آرایی که اگرچه تأثیر زیادی در کس��ب نتیجه رأی اعتماد او 

نداشت. اما در نوع خود قابل تأمل بود. 
     همیشه پای يک »رأی زرد« در میان است

مرور آمار آرای ممتن��ع نمایندگان به  بعض��ی از اعضا کابینه 
یازدهم هم ش��اید حاوی نکت��ه های جالب تری باش��د.تعداد 
نمایندگان ش��رکت کننده در این رأی گی��ری 284 نفر بوده 
است: محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش  9 رأی ممتنع

محمود واعظ��ی، وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 20 رأی 
ممتنع ،حجت االسالم سید  محمود علوی، وزیر اطالعات 18 
رأی ممتنع ، علی طیب نیا، وزیر اقتص��اد و امور دارایی 3 رأی 
ممتنع ،محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 13 رأی ممتنع 

سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی 6 رأی ممتنع ،علی ربیع��ی وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی 21 رأی ممتنع ،محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی 
26 رأی ممتنع ،حجت االس��الم مصطف��ی پور محمدی، وزیر 
دادگس��تری 19 رأی ممتنع،حس��ین دهقان، وزی��ر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح 5 رأی ممتنع،  عباس آخوندی، وزیر 
راه و شهرس��ازی 18 رأی ممتنع،محمدرضا نعمت زاده، وزیر 

صنعت، معدن و تجارت 24 رأی ممتنع.
     صاحبان فروتن برگه های زرد

تالش های خبرنگاران  تا به حال برای اطالع از صاحبان آرای 
زرد مجلس در جلس��ات رأی اعتماد کابیینه با پاسخ هایی از 
 س��ر محافظه کاری روبه رو شده است. پاس��خ هایی که نشان

 می دهد خود این نمایندگان هم مایل نیستند نامشان در ردیف 
نمایندگانی قرار گیرد که نتوانسته اند در اعتماد یا حتی عدم 

اعتماد به وزیران پیشنهادی به نتیجه خاصی برسند.
محافظه کاری و احتیاطی که ش��اید ناش��ی از عزم رسانه ها و 
برخی نمایندگان مجلس برای اعالم عموم��ی  جزئیات آرای 

نمایندگان باشد. 
هرچند با مخالفت افرادی که سابقه نمایندگی مجلس داشته 
و بعدها در دولت سمت حقوقی گرفته اند مواجه شود. افرادی 
چون س��یدمحمدرضا میرتاج الدینی که شهریورماه امسال به 
»خبرآنالین« گفته ب��ود:»رأی ممتنع در برخی مواقع به وزنه 
موافق ها اضافه می کند و مواقع دیگر به وزنه مخالف ها و اکثر 
مواقع هم به مخالف ها اضافه می کند. فقط در استیضاح است 
که رأی ممتنع به نفع موافق ها تمام می ش��ود ولی در لوایح و 

طرح ها رأی ممتنع برای مخالف ها اضافه می شود .
 بنابراین یک نماینده باید تالش کند که به احرازتصمیم برسد 

چه این احراز موافق و یا مخالفت باشد. 
من زمانی که در مجلس بودم سعی می کردم که از نظر استدالل 
رأی به یک طرف برسم و تا زمانی که به یک مسأله از راه های 
مختلف اقناع پیدا نمی کردم، رأی موافق یا مخالف نمی دادم.«

 اگرچه تاکنون مشخصات صاحبان آرای ممتنع ریخته شده در 
صندوق ها مشخص نشده و نام نمایندگان ممتنع اعالم نشده 
است، اما به نظر می رسد عزم مجلسی ها برای مقابله با معضل 

»آرای ممتنع« به نتایج خوبی برسد. 
اگرچه ط��رح هایی همچون حذف رأی ممتن��ع از رای گیری 
مجلس که با امضای 60 نماینده تنظیم شده بود، به سرانجام 

نرسید...  .
آرای نماین��دگان مجلس،اعم از موافق، مخال��ف یا ممتنع به 
شکل آشکار تاکنون فقط در دو دوره اول و دوم مجلس منتشر 

شده است.

»ممتنع« های مجلس چه کسانی هستند؟

رهبر مخالفان روسیه متهم به برگه های بی خاصیت اما سرنوشت ساز
اختالس

رهبر حزب مخالف روس��یه و برادرش به اتهام پولشویی به 
مبلغ 30 میلیون روبل متهم ش��دند. به گزارش  راشاتودی؛ 
الکسی ناوانلی، رهبر حزب مخالف روس��یه در جدیدترین 
پرونده علیه خود با اتهام پولشویی به مبلغ 30 میلیون روبل 
مواجه ش��د. این در حالی اس��ت که وی در اتهام جدید تنها 
نبوده و برادرش نیز با این اتهام مواجه است.کمیته بازپرسی 
روسیه در بیانیه ای اعالم کرد که ناوانلی 37 ساله به اختالس 
811 هزار دالر از شرکت آرایش��ی یووس روچر و 124 هزار 
دالر از شرکت دیگری با نام  ام پی سی متهم شده است. برادر 
وی نیز به اختالس 655 هزار دالر متهم است.گفتنی است 
الکسی ناوانلی که در انتخابات شهرداری مسکو دوم شد این 

اتهامات را مسخره خوانده  است.

در عوض آزادی اسرا، شهرک 
می سازيم

 نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در دیدار ب��ا وزیر داخلی 
این رژیم و در پاس��خ ب��ه آزادی تعداد محدودی از اس��رای 
فلسطینی، با ساخت 1500 واحد مسکونی جدید در اراضی 
اش��غالی قدس ش��رقی موافقت کرد.تنها ی��ک روز پس از 
آنکه رژیم صهیونیس��تی 26 اسیر فلسطینی را در چارچوب 
مذاکرات سازش آزاد کرد، رس��انه های اسرائیلی از موافقت 
»بنیامین نتانیاه��و« نخس��ت وزیر با آغاز 4 پ��روژه جدید 
شهرک سازی در اراضی اشغالی فراتر از »خط سبز« )مرزهای 
سال 1967( خبر داده اند.نتانیاهو گفته است این شهرک ها 
»برای جبران« آزادی اس��رای فلسطینی ساخته می شوند. 
مجموعا 1500 واحد مسکونی در پروژه های جدید احداث 

می شود.

اوباما خواستارتوقف جاسوسی 
ازسازمان ملل

به گزارش صدای روسیه؛ یکی از مقامات آمریکایی از دستور 
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا به سازمان امنیت ملی این 
کشور مبنی بر کاهش استراق سمع از دفاتر سازمان ملل در 
نیویورک خبر داد. میزان اس��تراق س��مع آمریکا از سازمان 
ملل آشکار نشده و حتی مشخص نیست که آیا آمریکا تحت 
نظر قرار دادن تمام دیپلمات های وابسته به سازمان ملل در 
نیویورک یا مکان دیگری از دنیا را متوقق ساخته است یا خیر.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 برای تعريف جرم سیاسی
 احتیاج به زمان داريم 

عباس سلیمی نمین/کارشناس امور 
سیاسی 

من هم معتقدم جریانات سیاس��ي مختل��ف در حاکمیت و در س��ه قوه 
در ارتباط با تدوی��ن قانون جرم سیاس��ي کوتاهي کردند. ام��ا با تعمیم 
هر امري به این موض��وع نمي توان منک��ر ارتباط جرم ش��د. چنانکه در 
سال 88 به مردم دروغ گفته ش��د و این جرم سیاسي بود. سلیمي نمین 
با اش��اره به ش��فاف نش��دن حقوق متقابل ملت و حکومت در جمهوري 
اس��المي، این را مرتبط با عمر 
کم این الگوي حکومتي دانست. 
ما نه مي توانس��تیم از الگوهاي 
لیبرال��ي و نه سوسیالیس��تي 
الگوبرداري کنی��م و براي ارایه 
این الگوي جدی��د نیاز به زمان 
داریم. چنانکه در ابتداي انقالب 
از لحاظ پاس��خگویي به مردم 

دچار مشکل بودیم.
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زمان سفرهای استانی در حال تنظیم است

شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا به عنوان گزینه نهایی وزارت 
ورزش و جوانان به مجلس معرفی می شوید؟ گفت: هر چیزی که رییس جمهور تصمیم بگیرد، همان خواهد 
شد. وی در خصوص زمان سفرهای استانی اظهار داشت: درحال تنظیم شدن است و به زودی اعالم می شود.

 توهین کنندگان به 
ريیس جمهور

 مخابرات
 به مردم بدهکار است 

حجت االسالم و المسلمین اژه ای دادستان کل کشور گفت: پرونده توهین 
کنندگان به رییس جمهور در زمان بازگشت از سفرش به سازمان ملل، به 
دستگاه قضایی ارسال نشده است. محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی در 
خصوص آخرین وضعیت توهین کنندگان و پرتاب کفش به رییس جمهور 
تأکید کرد: تحقیقات از برخی از افراد انجام شده اما تاکنون پرونده ای در 

این خصوص به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص بازداشت پگاه آهنگرانی یادآور 
شد: در خصوص این فرد حکمی صادر ش��ده ولی بازداشت صحت ندارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: تالش می کنیم با تمام توان در خدمت 
مردم باشیم چرا که مردم ما مستحق خدمات رسانی صحیح هستند.

معاون وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات در نامه ای به رییس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار اع��الم کرد که ش��رکت مخابرات ای��ران 650 میلیارد 
 تومان وجوه اضافی از مش��ترکین دریافت ک��رده و باید آن را به مش��ترکان 

برگرداند. 
علی اصغر عمیدیان در نامه ای به علی صالح آب��ادی ضمن اعالم این مطلب  
افزوده است: اخیرا شرکت مخابرات ایران بدون اخذ مجوز الزم اقدام به افزایش 
تعرفه برخی از خدمات کرده و 6 تریلیون و 554 میلیارد و 932 میلیون و 683 

هزار و 928 ریال وجوه اضافی از مشترکان دریافت کرده است.
وی افزود: سازمان در حال پیگیری موضوع است، تا مبلغ مورد نظر به مشترکان 
 بازگردانده ش��ود و این مبال��غ نمی توانند ب��ه عنوان درآمد مخاب��رات ایران 

تلقی شوند.

یک سناتور پرنفوذ آمریکایی گفت، تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران با هدف به نصف رساندن فروش نفت این کشور در 
طول یک سال در پشت درهای بسته سنا مورد بررسی قرار 
می گیرد. رابرت منندز، رییس کمیته روابط خارجی س��نا 
 دوشنبه در نشست کمیته امور عمومی آمریکایی اسرائیل

 ) آیپک( در نیویورک گفت، بسته تحریم های جدید آماده 
اق��دام در کمیته متبوع وی می باش��د و ه��دف آن کاهش 
صادرات نفت ایران به زیر 500 هزار بشکه در روز است. این 
طرح نسبت به طرح مصوب مجلس نمایندگان آمریکا در ماه 
جوالی اندکی مالیم تر است. هدف طرح مجلس نمایندگان 
به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود. پیش بینی می شود 
که طرح سنا که هنوز از سوی کمیته امور بانکی ارایه نشده 
است، ضعیف تر از طرح مجلس نمایندگان باشد. به اعتقاد 
برخی تحلیلگران طرح قبلی واقع بینانه نبوده است. منندز به 
اعضای آیپک گفت، »اکنون زمان کاهش تحریم ها نیست.« 
وی تأکید کرد که به اعضای دولت اوباما گفته اس��ت که در 
صورت لزوم آماده همکاری با دیگر اعضای س��نا برای تهیه 
بسته تحریمی جدید علیه ایران است. وی همچنین گفت، 
این بسته تحریمی کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ترکیه 
و ژاپن هس��تند را ملزم می س��ازد تا خرید نفت خام و دیگر 

فرآورده های نفتی از ایران را بیش از پیش کاهش دهند.

منصور حقیقت پ��ور نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس گفت :جلس��ه مفصلی را در کمیسیون امنیت ملی 
مجلس با حضور استاندار سیستان و بلوچستان و نیروهای 
اطالعاتی، امنیتی و انتظامی منطقه برگزار کردیم و حادثه 
اخیر س��راوان مورد کنکاش و پیگیری ج��دی قرار گرفت. 
وی گفت در این جلس��ه بحث ه��ای مفصلی درب��اره ابعاد 
حادثه و تالش تروریس��ت ها ب��رای ضرب��ه زدن به امنیت 
 مرزهای کشور مطرح شد و ما این حق را برای خود محفوظ 
نگه داشتیم که تا عمق پاکس��تان باید تروریست ها تعقیب 
شده و به سزای اعمالش��ان برس��ند. وی گفت: ما از کشور 
پاکس��تان انتظار داریم با دس��تگیری و تنبیه به موقع این 
تروریس��ت ها اجازه تکرار چنین حوادث تلخی را ندهد و به 
ثبات امنیت مرزی بیشتر کمک کند. حقیقت پور در واکنش 
به اظهارات فرمانده نی��روی انتظامی درب��اره ناکافی بودن 
اعتبارات انسداد مرزی و همراهی نکردن دولت و مجلس در 
این زمینه گفت: این دلیلی بر اعمال تروریستی و خرابکارانه 
مرزی نیس��ت چرا که انتظار می رود مرزبانی و ناجا با دقت 
نظر بیشتر و در نظر گرفتن شرایط منطقه مراقبت های خود 
را انجام دهند. وی تأکید کرد: مجلس و دولت در سال های 
اخیر به رغم محدودیت منابع اعتباری، بودجه مناس��بی را 

برای انسداد مرزی اختصاص داده است.

صالحی رییس س��ازمان انرژی اتمی با اشاره به این که هیچ 
توقفی در روند تولید اورانیوم 20 درصد صورت نگرفته است 
تأکید کرد: هر ماه به میزان نیاز، مجتمع صفحه سوخت به 
رآکتور تهران اختصاص می یابد. عل��ی اکبر صالحی گفت: 
اورانیوم بیست درصد و صفحات س��وخت در کشور تولید و 
ساخته می شود؛ هیچ توقفی در روند تولید صورت نگرفته و 
قبال نیز متوقف نشده است. وی افزود: صفحات سوخت برای 
رآکتور تهران در کشور تولید می شود و هر ماه نیز به میزان 
نیاز، مجتمع صفحه س��وخت به آن اختصاص می یابد و این 
رآکتور هیچ زمان خاموش نمی ماند. رییس سازمان انرژی 
اتمی درباره اظهار نظر وزیر اطالعات در مورد چهار خرابکار 
هسته  ای که آنها را دزد معرفی کرده به خانه ملت گفت: اگر 
وزارت اطالعات بررس��ی کرده و گفته دزد هستند که هیچ؛ 
ولی چ��ه دزد جالبی که زی��ر دیوار بتونی را در آن ش��رایط 
حفر کرده و تالش داش��ته که وارد سایت ش��ود. وی از ارایه 
توضیحات بیش��تر در این خصوص خودداری کرد و گفت: 
وزیر اطالعات هرچه در این باره بگوید، قبول می کنیم زیرا ما 

این افراد را تحویل وزارت اطالعات داده ایم.
علی اکبر صالحی چندی پیش از دس��تگیری چهار خرابکار 
هسته  ای خبر داد و آن را تالش های دشمنان برای ضربه زدن 

به تأسیسات هسته ای کشورتوصیف کرده بود.

علوی وزیر اطالعات با بیان این که 4 نفر دس��تگیر شده در 
یکی از تأسیسات هسته ای کش��ور دزد ضایعات آهن بودند 
گفت: پرونده این افراد اطالعاتی و امنیتی نیس��ت. محمود 
علوی درباره چهار خرابکار س��ایت های هسته ای که اخیرا 
دستگیر شده اند، گفت: این چهار نفر »خرابکار« نبودند بلکه 
به دلیل آنکه در محوطه سایت، ضایعات آهن و فوالد وجود 
داشته زیر دیوار یک متر و نیمی که دور محوطه است، رفته و 
فنس را سوراخ کرده بودند تا این ضایعات را در بازار بفروشند.

وزی��ر اطالع��ات اف��زود: در واق��ع ای��ن اف��راد »دزد« 
اهال��ی  از  و  هس��ته ای«  »خراب��کار  ن��ه  بودن��د 
روس��تای هم��ان اط��راف نی��روگاه بودن��د و س��ابقه این 
 کاره��ا را ه��م داش��تند. عل��وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن که 
پرونده این اف��راد اطالعاتی و امنیتی نیس��ت، توضیح داد: 
هر زمان وضعیت این پرونده روش��ن ش��ود، حکم متناسب 
با آن نیز صادر خواهد شد.علی اکبر صالحی چندی پیش از 
دستگیری چهار خرابکار هسته  ای خبر داد و آن را تالش های 
دش��منان برای ضربه زدن به تأسیس��ات هس��ته ای کشور 

توصیف کرده بود. 
وی همچنین در مورد حوادث بانه و سراوان و رویکرد وزارت 
اطالع��ات در تأمین امنی��ت مناطق مرزی گف��ت: وزارت 
اطالعات تدابیر ویژه ای دارد که به موقع اعمال خواهیم کرد.

مجلس انرژی هسته ایبین الملل انرژی هسته ای

طرح جديد تحريم 
نفتی درسنای آمريکا

نتیجه تحقیقات مجلس 
درباره حادثه سراوان

غنی سازی 20درصد 
متوقف نشده است

آخرين اخبار از ۴خرابکار 
سايت های هسته ای
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هشدار
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حادثه CO را جدی بگیريم 

 حادثه
 فقط برای همسايه نیست

هشدار ها کم نیستند. رسانه های جمعی بسیج شده اند تا 
حوادث ناشی از گازگرفتگی در فصل سرما را کاهش دهند، 
اما انگار کسی گوش��ش بدهکار این همه هش��دار در قالب 
بروش��ور و کتاب، سی دی مس��تند، آموزش های چهره به 
چهره و ... نیست. از ساخت و س��ازهای غیراصولی قدیمی 
گرفته تا نصب عجیب و غریب لوله های دودکش و استفاده 
از ظرف آب برای خروج منوکس��ید کربن و استفاده از لوله 
های آکاردئونی و ... . سازمان آتش نشانی که با حضور بر سر

 صحنه های حادثه با علت ه��ای گوناگون این حادثه روبرو 
بوده است ، در چند س��ال اخیر در طی حجم گسترده ای از 
فعالیت های آموزشی تالش کرده است تا آمار مرگ و میر در 

این زمینه را کاهش یابد. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت : تنها بخش��ی از جلوگیری رخ��داد حوادث 
منوکسیدکربن بر عهده این س��ازمان است اما بخش اعظم 

این مسئولیت بر عهده خود شهروندان می باشد.
آتشپاد بهزاد بزرگزاد گفت: متأسفانه مردم، حادثه را فقط 
برای همسایه می دانند ، در صورتی که بررسی دقیق دودکش 
های وسایل گرمایشی نیاز به کمتر از 20 دقیقه زمان دارد،  
اما ش��هروندان همین زمان اندک را نی��ز اختصاص نداده و 

زمینه ساز مرگ خود و خانوادشان می شوند. 
وی عن��وان ک��رد: علیرغم انتش��ار ده ه��ا هزار بروش��ور و 
 کتابچه ایمنی و س��ی دی مس��تند آموزش��ی، و اعالم در 
رس��انه های جمعی، نیروهای آتش نشان در مساجد و بین 
نماز برای نمازگزاران صحبت کرده و همچنین بخش��ی از 
نیروهای عملیاتی هر شیفت در محله ها حضور یافته و نکات 

ایمنی را به شهروندان گوشزد می کنند. 
مدیرعام��ل س��ازمان آت��ش نش��انی و خدم��ات ایمن��ی 
ش��هرداری اصفه��ان تأکی��د ک��رد: تمامی فعالی��ت های 
آموزش��ی س��ازمان در خصوص حوادث منوکس��یدکربن 
در ص��ورت ع��دم همراه��ی ش��هروندان و ب��دور از توجه 
به ارتق��ای فرهنگی، نمی تواند آنطور که شایس��ته اس��ت 
 تأثیر گذار باشد و روزانه ش��اهد افزایش آمار کشته شده ها

 خواهیم بود.  وی با اش��اره به این که س��ازمان آتش نشانی 
آماده ارایه هرگون��ه مش��اوره رایگان برای نصب وس��ایل 
گرمایشی اس��ت اعالم کرد: ش��ماره تلفن 2674444 در 
تمامی ساعات شبانه روز و شماره تلفن 26-2647620 در 

ساعات اداری پاسخگوی شهروندان خواهد بود. 
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روزانه ۳ ميليارد تومان براي نگهداري شهر هزينه مي شود
 مدیر درآمد شهرداري اصفهان به اهمیت فرهنگسازي در تشویق شهروندان به پرداخت عوارض 
اشاره کرد و گفت: روزانه ۳ میلیارد تومان براي نگهداري شهر هزینه مي شود.مالیات محلي، بهاي 

خدمات و عوارض، نقل و انتقاالت و استقراض از بانك منابع مالي تخصصي شهرداري هستند. 

3

مدیرعامل مؤسسه خیریه دیابت استان اصفهان با بیان این که 
مرکز دیابت در اصفهان در حال راه اندازی است، گفت: در حال 
حاضر استان های اصفهان و یزد باالترین آمار دیابت را در سطح 

کشور به خود اختصاص داده اند.
به گزارش خبرگزاری ف��ارس از اصفهان، محمدعلی طیفوری 
در همایش س��الیانه عرصه س��المت دیابت اس��تان اصفهان 
اظهارداشت: ایجاد پایگاه های سالمتی در سازمان ها و نهاد های 
دولتی از دیگ��ر افتخارات آینده مرکز دیابت اس��تان اصفهان 

است.
 وی تأکید بر ای��ن که در حال حاضر اس��تان اصفهان در حال 
راه اندازی مرکز دیابت اس��ت، افزود: اصفهان و یزد بیشترین 

آمار دیابت را به خود اختصاص داده اند. 
مدیرعامل مؤسسه خیریه دیابت استان اصفهان تصریح کرد: 
از ابتدای امسال تاکنون درآمد مؤسسه دیابت استان از محل 

پذیرش بیماران، بیش از 29 میلیون تومان بوده است.
وی با تأکید بر این که خیران اس��تان اصفهان در طول تاریخ، 
س��رآمد همگان بوده اند و این مؤسس��ه ها مدیون این خیران 
هس��تند، ادامه داد: از ابتدای امس��ال تاکن��ون  104 میلیون 
تومان، هدیه خیران اصفهانی به مؤسسه دیابت اصفهان بوده 
است.  طیفوری با اش��اره به کنترل و پیشگیری از این بیماری 
تأکید کرد: با توجه به این که آمار دیابت در استان اصفهان رو 

به افزایش بوده، هفته ای��ی 150 دقیقه ورزش برای تمام افراد 
الزامی است و بیماران دیابتی با کاهش وزن می توانند بیماری 
خود را کنترل کنن��د. وی به بیماری کبد چرب اش��اره کرد و 
افزود: کبد چرب منجر به نارسایی و س��رطان کبد می شود و 
با توجه به این که هر 10ثانیه یك نفر از بیماری دیابت به کام 
مرگ کشیده می شود، کبد چرب می تواند مهم ترین عامل این 
بیماری باشد. مدیرعامل مؤسسه خیریه دیابت استان اصفهان 
با بیان این ک��ه دیابت در کودکان نیز در حال افزایش اس��ت، 
گفت: مصرف بیش از حد فست فود ها و کم تحرکی سبب بروز 
بیماری دیابت در کودکان شده و آمار کودکان دیابتی در استان 

در حال افزایش است.

     خطر افزايش ديابت نوع ۲ در کودکان اصفهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: 
تغییر سبك زندگی از س��نتی به مدرن، امروزه خطر افزایش 

دیابت نوع 2 را در بین کودکان اصفهانی باال برده است.
علی کچویی در حاشیه همایش سالیانه عرصه سالمت دیابت 
اس��تان اصفهان اظهارداش��ت: در حال حاضر آم��ار دقیقی از 
کودکان مبتال به دیابت نوع 2 در دست نیست و تنها الزم است 
که با یك روش بسیار ساده از جمله پرتحرکی و اصالح تغذیه، 

به پیشگیری از دیابت بپردازیم.

وی به عوامل هشداردهنده و زمینه س��از ابتال به دیابت اشاره 
کرد و افزود: وزن باال، عدم تحرک، وجود دیابت در اقوام درجه 
یك و به دنیا آمدن نوزادان ب��االی چهار کیلوگرم از جمله این 
عوامل است. عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی استان 
اصفهان تصری��ح کرد: هر یك س��اعت و نی��م ورزش و تغذیه 
مناسب، به اندازه 80 درصد از به وجود آمدن دیابت جلوگیری 
می کند. وی گرفتگی قلب، اعصاب، زخم پا و کوری چش��م را 

عوارض سخت ابتال به دیابت نام برد.
وی بیان کرد: اج��رای برنامه های آم��وزش و کنترلی در تمام 
اماک��ن عمومی وایجاد یك بس��یج عمومی ب��رای این منظور 
ضروری اس��ت زیرا که باید هر چه زودتر از گسترش بیماری 

دیابت جلوگیری شود.
کچویی با تقس��یم بندی بیماری دیابت به نوع یك و دو گفت: 
دیابت نوع یك مربوط به س��نین نوجوانی بوده و شروع آن به 
صورت ناگهانی انجام می گی��رد، در صورتی که  دیابت نوع  دو 
از سنین باالی ۳0 سال است و 95 درصد از مراجعات مردمی 

را در بر می گیرد.
وی با تأکید بر این که شروع دیابت نوع دو مرموزانه و به صورت 
تدریجی اس��ت، افزود: با توجه به ش��رایط زندگی های فعلی، 

دیابت نوع دو در کودکان رو به افزایش است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان با اشاره 
به چگونگی معیارهای تشخیص بیماری دیابت، بیان کرد: در 
صورت گرفتن یك آزمایش س��اده قند خون و توجه به نکاتی 
مانند »قند س��ه ماهه باالی 6/5درصد« و »قند ناشتای باالی 
126 میلی گرم در دسی لیتر« می توان برنامه  ریزی های الزم را 

در امر پیشگیری دیابت انجام داد.
وی با تأکید بر این که اعداد 70 تا 90 نش��ان از طبیعی بودن 
قند خون انس��ان دارد، افزود: افرادی که پس از آزمایش اعداد 
100 تا 125 را به خ��ود اختصاص داده ان��د، در معرص خطر 

جدی دیابت هستند.
     ۲00 هزار بیمار ديابتی در اصفهان وجود دارد

رییس هی��أت مدیره مؤسس��ه دیابت اس��تان اصفهان گفت: 
ارزیابی های صورت گرفته حاکی از این اس��ت که حدود 200 

هزار بیمار دیابتی در استان اصفهان وجود دارد.
محمدعلی عطاری در همایش س��الیانه عرصه سالمت دیابت 
استان اصفهان با اش��اره به بیماری دیابت اظهارداشت: دیابت 
بیماری شیرینی اس��ت که هر 10 ثانیه یك انس��ان را به کام 
مرگ می کش��اند و متأس��فانه این بیماری روز به روز در حال 

افزایش است.

مديرعامل مؤسسه خیريه ديابت استان اصفهان: اختصاص باال ترين آمار ديابت به اصفهان و يزد

اصفهان صاحب مرکز ديابت می شود
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خبرگ��زاری تس��نیم: مس��ئول تش��کل های دین��ی اداره 
کل تبلیغ��ات اس��المی اس��تان اصفه��ان گف��ت: گردهمای��ی 
 هیأت ه��ای مذهب��ی اس��تان در آس��تانه مح��رم برگ��زار

 می شود.
 حجت االس��الم حس��ن بابایی در گفتگو با خبرنگار تس��نیم در 
اصفهان اظهارداشت: در آستانه مناسبت ها و ماه های خاص سال 
گردهمایی هیأت های مذهب��ی برگزار ش��ده و در آن بر رعایت 
شئونات اسالمی تأکید می شود که این برنامه در آستانه ماه محرم 

در سطح استان انجام می گیرد.

وی افزود: در شهرس��تان های اس��تان اصفهان، توس��ط ادارات 
تبلیغات اسالمی گردهمایی هیأت ها برگزار شده و تأکیدات الزم 
توسط اداره تبلیغات اسالمی، نیروی انتظامی و شبکه بهداشت و 
درمان، آتش نشانی و سایر ادارات به آنها ارایه می شود تا حوادث و 
آسیب های اجتماعی کاهش یافته و برنامه ها با کیفیت و مطلوبیت 

انجام گیرد.
مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
پیرامون گردهمایی هیأت های مذهبی شهر اصفهان نیز گفت: این 
گردهمایی که در خیمه شهدای اصفهان برگزار می شود، تأکیدات 
الزم در خصوص مسائل محرم و عزاداری ها و برنامه های این ایام 

ارایه می شود.
وی با اشاره به این که قیام عاشورا س��رلوحه ای برای ایثارگران و 
شهدای انقالب ما بوده، تصریح کرد: انقالب اسالمی ما نشأت و الگو 
گرفته از قیام امام حسین)ع( بوده و امروز ملت ما ملتی عاشورایی 
و نقش مهمی در حفظ انقالب دارد و ما باید ابعاد این قیام را تبیین 

و گسترش دهیم.
بابایی با بیان این که بی��ش از 5 هزار هیأت فرهنگی و مذهبی در 
استان اصفهان فعالیت دارد، گفت: به مناسبت محرم بسته های 

فرهنگی همانند کتاب در بین این هیأت ها توزیع می شود.

 اصفهان – خبرگزاری مهر: رییس نخستین کنفرانس بین المللی
 اکولوژی سیمای سرزمین گفت: به دنبال برگزاری این کنفرانس 
اصفهان ب��ه م��دت دو روز میزب��ان متخصص��ان وصاحبنظران 

اکولوژیست سیمای سرزمین کشور و سطح بین المللی شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، نصر اهلل محبوبی صبح چهارشنبه در آیین 
 افتتاح این کنفرانس در دانش��گاه صنعتی اصفهان اظهار داشت:

 نخس��تین کنفرانس بین المللی اکولوژی س��یمای سرزمین به 
پیش��نهاد دفتر انجمن جهانی اکولوژی س��یمای س��رزمین در 
ایران)IALE-Iran( مستقر در دانشگاه صنعتی اصفهان برپا شد.

وی بیان داشت: این کنفرانس به منظور گسترش و ترویج دانش 
اکولوژی سیمای سرزمین در ایران و  ایجاد فرصتی مناسب جهت 
تبادل نظر میان پژوهشگران، متخصصین، دانشجویان و فعاالن 

منابع طبیعی در اصفهان امروز و فردا برگزار می شود.
ریی��س نخس��تین کنفرانس بی��ن الملل��ی اکولوژی س��یمای 
س��رزمین ادامه داد: کنفرانس  با رویکرد س��یمای س��رزمین و 
درکنار آن معرف��ی فعالیت ه��ای انجمن برگزار می ش��ود. وی 
گف��ت: معرف��ی و توس��عه  روش ه��ا و دس��تاوردهای جدی��د 
در علم اکولوژی س��یمای س��رزمین، تنوع زیس��تی و حفاظت 
 در مقیاس س��یمای س��رزمین )ژنتیك، طرح ری��زی حفاظت، 
گونه های غیربومی و ...( و تغییرکاربری اراضی، ارزیابی و مدیریت 
س��یمای س��رزمین از دیگر اهداف برگزار این کنفرانس اس��ت. 
اقتصاد، سیاستگذاری، مسائل اجتماعی، حقوق، مشارکت های 
مردمی در مدیریت پایدار سیمای س��رزمین و تغییرات اقلیمی 
و نقش آن بر ساختار و عملکرد اکوسیس��تم ها را از دیگر اهداف 
 برگ��زاری همایش عن��وان کردو بیان داش��ت:  فرهنگ س��ازی

 و حفاظت از چش��م اندازهای طبیعی، طراحی محیط زیست و 
بهسازی منظر و فضای سبز متناسب با تغییرات اقلیمی، مدیریت 
و پایش آلودگی های زیست محیطی در مقیاس سیمای سرزمین 

رییس کانون عالی بازنشستگان و مس��تمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از آغاز 
قرارداد بیمه تکمیلی دانا بازنشستگان این سازمان از ابتدای آذرماه سال جاری خبر 
داد و اظهارداشت: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری 

با یك ماه تأخیر اجرایی می شود.
علی اصغر بیات با اش��اره به این که قرارداد بیمه تکمیلی دی تا پایان مهرماه س��ال 
جاری برقرار بود، اظهارداشت: قصد داشتیم از ابتدای آبان ماه سال جاری قرارداد بیمه 
تکمیلی دانا را منعقد کنیم، اما این موضوع به ابتدای آذرماه س��ال جاری موکول و با 

یك ماه تأخیر اجرایی می شود.
وی با اش��اره به این که برای تحت پوش��ش قرار گرفتن افراد در بیم��ه تکمیلی دانا 
ماهانه به ازای هر فرد 21 هزار و 700 تومان از حقوق بیمه شده کسر می شود، گفت: 
در مجموع فعال قرار اس��ت یك میلیون و 500 هزار نفر تحت پوش��ش بیمه تکمیلی 
بازنشس��تگان تأمین اجتماعی قرار گیرن��د ؛ چرا که به علت افزایش قیمت نس��بت 
 به سال گذشته احس��اس کردیم برخی از بازنشس��تگان نمی خواهند تحت پوشش 

باشند.
بیات افزود: بنابراین میانگین بازنشستگان تحت پوش��ش را در سال جاری پایین تر 
از س��ال گذش��ته و یك میلیون و 500 هزار نفر در نظر گرفته شد تا هر بازنشسته ای 
که تمایل نداشت، تحت پوش��ش بیمه تکمیلی دانا قرار گیرد به کانون های مربوطه 

مراجعه کرده و انصراف دهد.

فرصت 3 ماهه برای انصراف بازنشستگان از بیمه تکمیلی دانا
به گفته رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی، 
در قرارداد بیمه تکمیلی دانا ذکر شده است که بیمه شده سه ماه فرصت دارد از تحت 
پوشش قرار گرفتن انصراف دهد و در صورت درخواست انصراف مبلغ حق بیمه ای که 

از وی کسر شده به او پس داده می شود.
وی ادامه داد: همچنین بیمه شدگانی که خواستار انصراف از بیمه تکمیلی دانا هستند، 
می توانند به کانون ها مراجعه کنند،  تا ازهم��ان ابتدای قرارداد هیچ مبلغی به عنوان 
حق بیمه از آنها کسر نشود، هرچند که عالوه بر این تا س��ه ماه پس از شروع قرارداد 
بیمه تکمیلی دانا یعنی ازابتدای آذرماه تا ابتدای اسفندماه سال جاری فرصت دارند 

برای انصراف اقدام کنند و در صورتی که از آنها مبلغی به عنوان حق بیمه کسر شده 
باشد به آنها پس داده می شود.

چگونگی پوشش بیمه تکمیلی فرزندان بیمه شدگان
بیات در مورد جامع��ه ای که می تواند تحت پوش��ش بیمه تکمیلی دان��ا قرار بگیرد، 
خاطر نشان کرد: خود بازنشس��ته و همسرش تحت پوش��ش بیمه تکمیلی دانا قرار 
می گیرند و بازنشستگان در صورت تمایل برای تحت پوش��ش قرار گرفتن فرزندان 
 خود با مراجعه به کانون های استانی و اعالم رضایت می توانند آنها را نیز تحت پوشش

 قرار دهند.
وی در م��ورد ام��کان افزای��ش ظرفی��ت ی��ك میلی��ون و 500 ه��زار نف��ری 
 بازنشس��تگان اظهارداش��ت: بیمه تکمیل��ی دانا آمادگ��ی افزایش بیمه ش��دگان را

 دارد.
رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ 
به این که چرا برخی از کانون های اس��تانی همانند تهران و قزوین به صورت جداگانه 
برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی خود اقدام کرده اند، گفت: چند تا از استان ها با برخی 
شرکت های تجاری وارد مذاکره ش��ده اند و باید بدانیم کانون های کشور می توانند بر 
اساس تعرفه های عادالنه و بسته های خدمات درمانی مناسب انعقاد قرارداد کنند، اما 
تا کنون موردی که به صورت نهایی به عنوان قرارداد امضا شده و به دست کانون عالی 

بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، وجود ندارد.
بیات همچنین در مورد تعلق بخش��ی از سهام بیمه دانا به س��ازمان تأمین اجتماعی 

اظهار بی اطالعی کرد.

جزئیات قرارداد» بیمه  تکمیلی«  بازنشستگان تأمین اجتماعی : کسر ماهانه ۲1700 تومان از حقوق ها

اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از آذر 

اصفهان میزبان متخصصان اکولوژيست سیمای سرزمین گردهمايی هیأت های مذهبی استان برگزار می شود

SMS

يادداشت

آغاز احداث ساختمان جديد انجمن 
حمايت از بیماران آسیب استان

رییس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان 
اصفهان گفت: چند سال گذشته با تغییر اعضای هیأت مدیره جدید 
انجمن، مس��أله احداث س��اختمان جدید این انجم��ن در اولویت 

برنامه های خود قرار داده است.
وی بیان داشت: با پیگیری های انجام گرفته نقشه این بنا آماده شده 

و پس از انجام امور اداری، عملیات احداث این مجتمع کلید خورد.
رییس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان 
اصفهان ادامه داد: این ساختمان در چهار طبقه احداث شد و دارای 

بخش های اداری، فیزیوتراپی، کاردرمانی است.

همزيستی مسالمت آمیز اديان الهی 
يک الگو برای دنیاست

اس��تاندار اصفهان در دیدار با رهبران و نمایندگان ادیان الهی گفت: 
وجود همزیس��تی خوب و مس��المت آمیز بین ادیان الهی در استان 

می تواند یك الگو برای کشور و حتی دنیا باشد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور 
در دیدار با رهبران و نمایندگان ادیان الهی با ابراز خوشنودی از اولین 
دیدار خود با آنان، گفت: وجود مشترکات زیاد بین ادیان الهی، باعث 
برقراری روابط دوستانه و زندگی مس��المت آمیزی در کنار یکدیگر 

شده است.

اصفهان، پیشتاز در ايجاد کتابخانه 
مساجد

مدیرکل کتابخانه های مس��اجد کش��ور گفت: 10 هزار کتابخانه در 
مساجد کشور فعال بوده و استان اصفهان در ایجاد کتابخانه مساجد 

پیشتاز بوده و بیشترین کتابخانه را در مساجد دارد.
 ابوالفضل هاشمی طبی شامگاه سه شنبه در مراسم اهدای مجوزهای 
کتابخانه مس��اجد در مجتمع صائب اصفهان با بی��ان این که طرح 
س��اماندهی و اعطای مجوز به کتابخانه های مس��اجد توسط ستاد 
عالی کانون های فرهنگی هنری مس��اجد از سال گذشته آغاز شده، 
اظهارداشت: بیش از 10 هزار کتابخانه در مساجد کشور فعالیت دارند 
که هزار و 400 مورد آنها در حال حاضر مجوزدار شده اند و و به بقیه 

مجوز اعطا می شود.

خطرات مجاورت روستای مهیار با 
جاده استراتژيک اصفهان- شهرضا

بخشدار مرکزی ش��هرضا گفت: روس��تای مهیار با جمعیتی بالغ بر 
1500 نفر یکی از روستاهای شاخص بخش مرکزی شهرضا بوده اما 
مجاورت این روستا با جاده استراتژیك اصفهان- شهرضا خطراتی را 

به دنبال دارد.
 محسن یونسی در مراسم کلنگ زنی خانه بهداشت روستای مهیار 
اظهارداشت: روستای مهیار در قطب کشاورزی شهرستان واقع شده 

است و قطب صنعتی شهرستان نیز محسوب می شود.
وی تصریح کرد: با وجود دو خصوصیت کشاورزی و صنعتی روستای 
مهیار می طلبد امکانات زیربنایی و خدماتی در این روستا فراهم شود.

شرايط تغییر نام و نام خانوادگی 
اعالم شد

مدیر ثبت احوال استان تهران ش��رایط تغییر نام و نام خانوادگی را 
اعالم ک��رد و گفت: هر فردی م��ی تواند در صورت نامناس��ب بودن 
نام خانوادگی خود پس از رسیدن به سن 18 س��الگی برای یك بار 
درخواس��ت تغییر آن را به ثبت احوال ارایه دهد. احمد قش��می در 
مورد شرایط تغییر نام خانوادگی افزود: نام خانوادگی نامناسب مانند 
) پاالنی ، بیچ��اره ، گدا و ...( ، بیش از دو کلم��ه مانند ) خنجری برار 
عزیزی، فالح ناگزیر لنگرودی و ...( ، اس��تفاده از واژه های  خارجی 
مانند ) علی اف ، چارلتون، جانس��ون و ...( ، مغای��رت با ارزش های 
اسالمی مانند ) بی دین، شیطان پرست و ...( از جمله مواردی است 

که می توان نام خانوادگی را تغییر داد.
وی به حذف پسوند و یا پیشوند نام خانوادگی نیز اشاره کرد و گفت: 
براس��اس بند 14 اش��خاص می توانند در مواردی که نام خانوادگی 
ترکیبی از یك واژه یا محل باشد مانند افتخاری علی آبادی و تبریزی 
رادمنش و یا این که نام ایل و یا طایفه ، شغل باشد نسبت به حذف این 
موارد اقدام کنند. مدیر ثبت احوال استان تهران تأکید کرد: همچنین 
هرگاه پیشوند و یا پس��وند نام خانوادگی حرف ، عدد و یا کلمه زاید 

باشد نیز می توانند آن را حذف کنند.
به گفته قشمی در 6 ماهه اول س��ال جاری تا کنون 10 هزار و 4۳8 
مورد حذف پس��وند و پیش��وند از نام خانوادگ��ی و 1425 مورد نیز 

تغییرات و حذف موارد دیگر از نام خانوادگی انجام شده است.

گشتی در اخبار

رسانه ها و مطبوعات در سبد 
فرهنگی خانواده ها قرار بگیرد

اصغر آذربایجانی
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

رسانه ها و مطبوعات باید در سبد فرهنگی خانواده ها قرار بگیرد و درصدد 
اختصاص رسانه ها و مطبوعات در س��بد فرهنگی خانواده ها در اصفهان 
هستیم. در حال حاضر بحث رسانه و مطبوعات از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت ارتقا کیفی حوزه مطبوعات و رس��انه س��بب ارتقا سطح فرهنگی 
شهر می شود و برای ارتقا سطح فرهنگی ش��هر باید برنامه های مختلفی 

در راس��تای کیفیت بخشی به 
بحث رسانه ها و مطبوعات اجرا 
شود. رس��انه ها و مطبوعات را 
یکی از مهم تری��ن ظرفیت ها و 
حلقه های ارتقای سطح مباحث 
فرهنگی شهر  اس��ت و با توجه 
به ای��ن موضوع نگاه ب��ه حوزه 
مطبوعات و رس��انه در س��طح 

شهر باید جدی تر شود.

چهره روز



چهره روزيادداشت

مردم با شناخت وارد بورس شوند
 مدی��ر ب��ورس و اوراق به��ادار منطق��ه اصفه��ان گف��ت: ریس��ک 
سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده اس��ت و به مردم توصیه می شود 
با شناخت وارد بورس ش��وند.  محسن ش��یرازی در افتتاح سومین 
نمایش��گاه تخصصی بانکداری، بیمه، بورس و بازار سرمایه در جمع 
خبرنگاران در مورد علت افزای��ش ارزش اوراق بورس و اوراق بهادار 
اظهارداش��ت: چند عامل در افزایش قیمت ها تأثیر گذار بوده است. 
عامل اول افزایش ارزش دارایی شرکت هاس��ت، عامل دوم افزایش 
سودآوری شرکت های بورس و عامل سوم رکود بازارهای رقیب بورس 

نظیر بازار مسکن، دالر و طال است.

خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی 
بررسی شود

عضو کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس از بررس��ی موض��وع ترخیص 
خودروهای ب��ا حجم موتور باالی ۲۵۰۰ سی س��ی از گمرک در این 
کمیس��یون خب��ر داد. افضلی فر با اش��اره به ترخی��ص خودروهای 
 با حجم موت��ور ب��االی ۲۵۰۰ سی س��ی از گمرک، اظهار داش��ت: 
این موضوع نیاز به بررسی دارد و در جلسات بعدی کمیسیون اصل 

۹۰ مطرح خواهد شد. 
وی ادامه داد: مشخص نیست که خودروهای وارداتی از این محل با 

استفاده از چه نوع ارزی وارد کشور شده است.

 نمايشگاه، مصداق عینی بازار
 پول و سرمايه است

نشست خبری سومین نمایشگاه تخصصي خدمات بانکداري، بیمه، 
بورس و بازار سرمایه در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد. 

مدیر ش��عب بانک صادرات اس��تان اصفهان در این نشس��ت گفت: 
نمایشگاه، مصداق عینی بازار پول و سرمایه است.  

مس��عود بهرامی با بیان این که بان��ک صادرات به عن��وان جزیی از 
سیستم کلی بازار پول و سرمایه، زمینه ساز توسعه و رونق اقتصادی 
کشور از طریق خدمات بانکی است، اظهار داشت: گردش صحیح پول 
در سیستم بانکی کشور، سالمت فرآیند اقتصادی را تضمین می کند 
و چنانچه پول در جایگاه مناسب خود سرمایه گذاری و هزینه شود و 
در زمان الزم و به طور صحیح بازگشت داده شود، بسیاری از مشکالت 

اقتصادی کشور حل خواهد شد.  

زاينده رود زنده 
رونق اقتصادی می آورد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اس��المی با بیان این که 
تحرکات غیر ضروری از سوی مس��ئوالن استان ها جای تأسف دارد، 
گفت: اگر آبی به اس��تان اصفهان اختصاص می یابد، به همراه خود 

رونق اشتغال و صنعت را برای تمام کشور به ارمغان می آورد.
 علی ایرانپور در ارتباط با طرح انتقال آب بهش��ت آباد به زاینده رود 
اظهارداش��ت: طرح انتقال آب به زاینده رود با عنوان بهش��ت آباد از 
جمله طرح های ضروری است که باید سال های گذشته و پیش از اوج 

گرفتن مشکل آب زاینده رود انجام می شد.
وی ادامه داد: این طرح با تأخیری مواجه ش��ده اس��ت، اما ضرورت 

اجرای آن با توجه به شرایط فعلی استان روز به روز بیشتر می شود.
عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این 
 که طرح انتق��ال آب به زاین��ده رود  از جمله طرح های ملی اس��ت، 
تصریح کرد: در حال حاضر تحرکات غیر ضروری از سوی مسئوالن 
استان ها برای تحت تأثیر قرار دادن این طرح صورت می گیرد و جای 

تأسف دارد که با این برخوردها روبه رو می شویم.
وی افزود: انتظار ما این اس��ت وزارت نیرو و شخص وزیر نیرو در این 

زمینه با درایت و هوشیاری و براساس منابع ملی اقدام کنند.
ایرانپور با بیان این که منتقدان این طرح جویای دلیل انتقال آب به 
اصفهان هستند، تأکید کرد: این منتقدان تنها جویای دلیل هستند 
و در نظر نمی گیرند که این آب باید به اس��تانی منتقل شود که رتبه 

نخست صنعت کشور و تولید محصوالت صنعتی را دارد.
وی ادامه داد: اصفهان اس��تانی اس��ت که در زمینه کشاورزی جزو 
رتبه های نخس��ت تا پنجم تولیدات محصوالت کش��اورزی است و 

صنایع بزرگ کشور در آن قرار دارد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اس��المی گفت: اگر آبی به 
اس��تان اصفهان اختصاص می یابد، برای شرب، صنعت و کشاورزی 
مردم است و به همراه خود رونق اشتغال و صنعت را برای تمام کشور 

به ارمغان می آورد.

مدير شهرک صنعتی علويجه

کاهش تسهیالت نو سازی 
تجهیزات صنعتی

مدی��ر ش��هرک صنعت��ی علویجه ب��ه کاه��ش اعطای 
تس��هیالت نو س��ازی تجهیزات مجموعه ه��ای صنعتی 
اش��اره کرد و گفت: اعطای تس��هیالت برای نوس��ازی 
 تجهی��زات نیازمن��د توج��ه و برنامه ری��زی بیش��تری

 است.
 محم��د ابراهیم��ی در گفتگ��و ب��ا خبرنگار ف��ارس در 
اصفهان با اش��اره به وضعیت ش��هرک صنعتی علویجه 
اظهارداش��ت: ب��رای رف��ع مش��کالت صنعت گ��ران و 
تولید کنندگان داخلی باید به تولی��دات داخلی اهمیت 
بیشتری داده ش��ود و اجازه ندهیم که با واردات اجناس 
 بی کیفیت و ارزان قیمت برای محصوالت ایرانی مش��کل

 ایجاد شود.
وی ادامه داد: متأسفانه تولید کنندگان داخلی بازاریابی 
محصوالت را انجام داده و محصول موردنظر خود را تولید 

می کنند.
 اما زمانی ک��ه قصد ف��روش و وارد ک��ردن محصول به 
ب��ازار را دارن��د با محص��والت مش��ابه خارج��ی مواجه 
می ش��وند که ب��ازار اجناس آنها را اش��باع ک��رده و این 
 موضوع س��بب خس��ارات ف��راوان ب��ه تولید کنندگان 

می شود.
مدیر ش��هرک صنعتی علویج��ه با بیان این ک��ه باید در 
زمینه واردات دقت بیشتری شود، تا اجناسی که مشابه 
داخلی آنها در کشور وجود دارد، وارد نشود، تصریح کرد: 
با این اق��دام بازار محصوالت ایرانی اش��باع نش��ده و در 
 نتیجه زمینه استقبال بیش��تر از محصوالت ملی فراهم

 می شود.

    تس�هیالت ب�رای نو س�ازی ماش�ین آالت
 اعطا شود

وی افزود: باید به صنعت گران تس��هیالتی برای نو سازی 
ماش��ین آالت اعطا ش��ود تا بتوانند خط های تولید خود 
 را بهب��ود ببخش��ند و ظرفیت تولی��د خ��ود را افزایش

 بدهند.
ابراهیمی تأکی��د کرد: تا چند س��ال گذش��ته وام های 
خوبی ب��ه صنعت گران داده می ش��د، اما پ��س از مدتی 
دوباره اعطای تس��هیالت متوقف ش��د ک��ه این موضوع 
 س��بب ایجاد مش��کالتی در زمینه س��رمایه در گردش

 شده است.

ممنوعیت  ساخت وساز 
در حريم رودخانه 

دريافت حقوق 7 میلیون 
نفر بدون بهره وری 

مدیر اداره امور منابع آب شهرس��تان سمیرم گفت: س��اخت و ساز در حریم 
رودخانه ممنوع است و هرگونه احداث واحد پرورش ماهي باید با شرایط آب 

و هوایی متناسب باشد.
رضا قدیري در جلسه کمیته فني امور زیربنایي و شهرسازي شهرستان سمیرم 
که در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: از چهار سال گذشته 
تا کنون شاهد افزایش متقاضیان پرورش ماهي در شهرستان سمیرم هستیم.

وي افزود: هرگونه ساخت و س��از واحد هاي طیور و آبزیان در حریم رودخانه 
هاي شهرستان ممنوع است و الزم اس��ت که در صورت احداث با شرایط آب 
و هوایي مطابق باشد . این مسئول بیان داش��ت متقاضیان و مسئولین براي 
احداث هرگونه واحد تولیدي بر روي رودخانه ها مي بایست به شرایط آبي آن 

منطقه حتما توجه کنند.

یک کارش��ناس مس��ایل اقتصادی گفت: در حالی مهم ترین بارمالی دولت 
 پرداخت های س��نگین حقوقی اس��ت که نزدیک به هفت میلیون نفر بدون 

بهره وری مؤثر، از درآمدهای نفتی حقوق دریافت می کنند.
محمد حسین ادیب با اشاره به وضعیت عمومی دولت اظهارداشت: در حالی 
درآمد دولت در س��ال جاری 83 هزار میلیارد تومان است که در همین زمان 
حدود 64 هزار میلیارد تومان پرداخت با ماهیت حقوق دارد.  از سوی دیگر به 
دو دستگاه که 6۵ درصد پرسنل دولتی را شامل می شوند در شرایط موجود 
 فقط بابت حقوق، بودج��ه پرداخت می کند و پرداخت باب��ت بقیه بودجه به

 دستگاه های مربوطه متوقف شده اس��ت، از این رو می توان گفت که دولت 
سخت ترین سیاست انقباضی پولی طی 7۰ سال گذشته را در پیش گرفته که 

به شدت ضد تورمی است.

گمرک در راستاي اجراي مصوبات هیأت وزیران و با هدف 
بهبود فضاي کسب و کار، 11 اقدام اساسي را براي تسهیل و 

توسعه صادرات غیر نفتي انجام داده است.
به گزارش مهر، نادري معاون فني و امور گمرکي با اعالم این 
مطلب افزود: کاهش میزان اقالم مشمول عوارض صادراتي، 
ممنوعیت ها و محدودیت ها و ابالغ آن به گمرکات، حذف 
انجام ثبت س��فارش براي ورود موقت کاال جهت پردازش و 
صادرات به استناد آیین نامه اجرایي قانون امور گمرکي واعالم 
آن به س��ازمان توس��عه تجارت و ابالغ به گمرکات اجرایي، 
امکان تنظیم اظهار کاالهاي صادراتي در گمرکات داخلي و 
مرزي و رفع محدودیت ها، هدایت اظهار نامه هاي صادراتي 
متعلق به صادر کنندگان نمونه کشوري به مسیر هاي سبز 
و زرد در سیستم انتخاب مسیر اظهار نامه، انجام تشریفات 
ارزیابي، در محل کاال هاي صادراتي بدون محدودیت زماني 
و مکاني از جمله این اقدامات بوده اس��ت. ن��ادري از دیگر 
اقدامات گمرک در بخش صادرات را اختصاص مسیر یا درب 
خروج مرزي ویژه براي صادرات به منظور کاهش زمان انجام 
تشریفات گمرکي براي واحد هاي تولیدي، رسیدگي خارج از 
نوبت به ارزش اظهارنامه واحد هاي تولیدي و فعاالن اقتصادي 
خوشنام، اخذ بیمه نامه )بن بیمه اي( به جاي ضمانت نامه 

بانکي نام برد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان این که سیستم بانکی 
در اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با محدودیت روبرو 
بوده و بانک های عامل منابع کافی برای پاسخگویی به افراد 
در صف تسهیالت ازدواج را ندارند، گفت: حدود یک میلیون 

نفر در صف دریافت تسهیالت ازدواج هستند.
میر محمد صادقی در گفتگو با خبرن��گار بانک خبرگزاری 
دانشجویان ایران)ایسنا( درباره دلیل مشکالت ایجاد شده در 
پرداخت تسهیالت ازدواج اظهارداشت: به علت کثرت تکالیف 
قرض الحسنه محوله به عهده سیستم بانکی )از جمله بندهای 
1۰۲، 1۰3، 1۰4 قانون بودجه امس��ال، قانون ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی و قانون س��اماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن( و جذب محدود منابع قرض الحسنه 
سنوات اخیر، اعطای تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج که از 
طریق سامانه قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی مورد اقدام 
قرار می گیرد،  با محدودیت منابع روبرو شده است. به گفته او 
بر اساس بند 1۰۲ قانون بودجه به منظور پرداخت تسهیالت 
به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت های مالی که 
ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین نیازمند 
 غیر کالهب��رداری، از مح��ل وجوه قرض الحس��نه بانک ها 

قرار می گیرد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد: برای ایام محرم و صفر 
در شورای کنترل و نظارت 31 استان کشور برنامه ای برای 
پاسخ به تقاضای مازاد آماده شده است، اما این به معنای آن 

نیست که کاالها با نرخ ترجیحی تحویل داده می شود.
علی اکبر پورکاوه در خص��وص برنامه های تنظیم بازار برای 
ایام محرم و صفر، اظهارداشت: پس از اجرای قانون هدفمند 
کردن یارانه ها طی 3 سال گذشته هیچ اعتباری تحت عنوان 
ن��ذورات و یا کمک ب��ه هیأت های مذهبی از س��وی دولت 
مشخص نشده است و این به معنای آن است که هیچ ردیف 
بودج��ه ای در بودجه ۹۲ برای این موض��وع تخصیص داده 
نش��ده اس��ت. وی افزود: اما وزارت صنعت برای ایامی که با 
افزایش تقاضا مواجه هستند در راستای تأمین کاالهای مورد 
نیاز این ایام برنامه ریزی های مش��خصی دارند به نحوی که 
برای ایام ماه های محرم و صفر در شورای کنترل و نظارت 31 
استان کشور برنامه ای برای پاسخ به تقاضای مازاد آماده شده 
است، اما این به معنای آن نیست که کاالها با نرخ ترجیحی 
تحویل داده می ش��ود. سخنگوی س��تاد تنظیم بازار گفت: 
با توجه به این که نرخ ارز کاالهای اساس��ی یکنواخت شده 
است هر کاالیی که برای پاسخگویی به افزایش تقاضا عرضه 

می شود با نرخ مصوب و با قیمت تمام شده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش گفت: 
در این جلسه وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال نمایندگان از 

مواضع ارزی رییس کل بانک مرکزی دفاع نکرد.
محمدرضا پورابراهیم��ی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون 
اقتصادی با وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داش��ت: در 
این جلسه وزیر اقتصاد به سؤال آقای جعفری در خصوص 
این که چرا رئیس کل بانک مرکزی ارزش 3 هزار تومانی 

دالر را واقعی دانسته بود، پاسخ داد.
نایب رییس کمیس��یون اقتصادی مجل��س تأکید کرد: 
در این جلس��ه وزیر اقتصاد عنوان کرد که بانک مرکزی 
مس��تقل از وزارت اقتصاد است و سیاس��ت  های خود را 
دنبال می کند. نماینده کرمان افزود: مقرر شد تا  جلسه 
هفته آینده با رویکرد نظام ارزی و چگونگی نظارت بر آن 
پیگیری ش��ود. پور ابراهیمی با بیان این که وزیر اقتصاد 
پاسخ ش��فافی درباره چگونگی رویکرد ارزی دولت ارایه 
نکرد، گفت: ام��ا وی بر کاهش ن��رخ ارز در صورت عدم 
نوسان آن تأکید کرده است. وی ادامه داد: در این جلسه 
وزیر اقتصاد ن��رخ دالر برای بازار غیر رس��می را ۲7۰۰ 

تومان منطقی دانست.

وام بازاراقتصاد کالن ارز

اقدامات گمرک براي تسهیل 
و توسعه صادرات غیر نفتي

 يک میلیون نفر 
درصف دريافت وام ازدواج

برنامه تأمین نیاز کااليی 
محرم و صفر آماده شد

 نرخ منطقی ارز
 ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰تومان

زاينده رود

اخبار کوتاه

صنعت

4
ثابت ماندن بازار مسکن تا پایان سال

رییس کانون سراسری انبوه سازان معتقد اس��ت: رکود بازار مسکن تا پایان س��ال ادامه  دارد. ایرج 
رهبراظهارداشت: تا پایان سال تغییر چشمگیری در بازار مس��کن رخ نمی دهد و قیمت ها تا پایان 

سال به همین روال است.
فروش کاال در برخی فروشگاه ها 

به نرخ باالتر از بازار!
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

حسن یونس سينكي
بر اس��اس گزارش هاي موجود، برخي فروشگاه هاي زنجیره اي که قرار 
بود با حذف برخي واس��طه ها نقش مؤثري در کاهش قیمت تمام شده 
کاال داشته باشند، اقدام به عرضه کاال با قیمتي باالتراز واحد هاي خرده 

فروشي مي کنند.
ش��رایط امروز کش��ور در حوزه اقتص��اد را متأثر از برخ��ي رفتارهاي 
اجتماعي است و عوامل مؤثر 
در اقتص��اد لزوم��ا اقتصادي 
تأثیرپذی��ري  و  نیس��تند 
اقتصاد از ش��رایط سیاس��ي، 
فرهنگي ، امنیتي و اجتماعي 
را نمي ت��وان نادی��ده گرفت 
چراکه رفتارهاي این بخش ها 
نیز در توسعه یافتگي اقتصاد 

ایفاي نقش مي کنند.
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زمزمه  آزادی قیمت ش��یر و واردات نهاده ب��ا ارز آزاد که خطر 
افزایش دوباره قیمت  را دارد، در حالی مطرح است که با افزایش 
۲۰۰ درصدی قیمت شیر طی دو سال گذشته، سرانه مصرف 
شیر که نصف میانگین جهان بود ۲۲ درصد کاهش یافت، حال 

سؤال این است مصرف شیر تا چه میزان باید پایین بیاید!
به گزارش فارس، قیمت شیر بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها 
و حذف یارانه 6۰۰ میلیارد تومانی در تیرماه س��ال ۹۰ رو به 
فزونی گذاش��ت و طی این مدت بیش از ۲۰۰ درصد افزایش 
یافت، در مدت ۲/۵س��ال گذس��ته مرتب س��ازمان حمایت 
از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان از س��وی دام��داران و 
کارخانه های لبنی تحت فش��ار بود و بارها و بارها قیمت شیر 

خام و محصوالت لبنی را افزایش داد.
اکثر تولید کنندگان ایرانی با مفهومی به نام بهره وری نا آشنا 
هستند و به جای جستن راهی برای تولید بیشتر و بهتر با همان 
منابع و تجهیزات موج��ود که خود به خود ب��ه کاهش هزینه 
تولید منجر می ش��ود، مرتب فش��ار وارد می کنن��د که قیمت 

محصول خود را بدون ارتقاکیفیت، افزایش دهند.
 قیمت شیر کیسه ای که دو سال پیش 3۵۰ تومان بود، اکنون 
همزمان با کاهش درصد چربی و وزن به 1۰۵۰ تومان رسیده 

است.
قیمت شیر در بسته های تتراپک یک کیلوگرمی از ۹۵۰ تومان 

در دو سال گذشته به ۲1۰۰ تا ۲3۰۰ تومان رسیده است.

س��رانه مصرف شیر بر اس��اس جدیدترین بررس��ی ها طی دو 
سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است، این درحالی است 
که میزان قبلی نیز نصف میانگین جهانی و یک پنجم مصرف 

کشورهای اروپایی بود.
در برنامه پنجم توس��عه قرار بود، س��رانه مصرف شیر به 16۰ 
کیلوگرم برس��د، اما دو و نیم س��ال به پایان این برنامه بیشتر 
نمانده و به جای افزایش سرانه مصرف، با کاهش شدید مصرف 

سرانه شیر مواجه هستیم.
شیر مایع حیاتی، غذایی ارزشمند و درعین حال داروی مؤثر 
برای انواع بیماری  به ویژه پوکی استخوان و استحکام دندان ها 
است. شاید به همین دلیل است که کمتر ایرانی است که دندان 

ناسالم در دهانش نباشد.
متخصصان بهداشتی بارها و بارها به کاهش سرانه مصرف شیر 
و لبنیات هش��دار داده و آن را تهدیدی برای س��المت جامعه 

دانستند.
کمیسیون های کشاورزی بس��یار تالش کردند، تا یارانه شیر 
مصرف کنندگان حذف نش��ود و آن زم��ان پیش بینی کردند 

که خطرات جبران ناپذیری برای سالمت جامعه خواهد بود.
دولت بدون توج��ه به این صحبت ها و با ای��ن توجیه که یارانه 
به تولیدکنن��ده داده می ش��ود، یارانه 6۰۰ میلی��ارد تومانی 
ش��یر را حذف کرد و به غیر از وعده های ناتمام چیزی نصیب 

کشاورزان نشد.

اکنون نیز زمزمه های آزادس��ازی قیمت ش��یر مطرح اس��ت، 
آزادسازی در دولت هایی که بستر اقتصادی مناسب دارند، شاید 
مفید باشد، اما در شرایط اقتصادی کشور که قیمت ها مدام در 
حال نوسان است و تضمینی برای ثبات آنها نیست، آزادسازی 
قیمت شیر به معنی گران شدن آن است، حال سؤال این است 

که کاهش سرانه مصرف تا کی باید ادامه یابد؟
س��ید احمد مقدس��ی رییس انجمن گاوداران تهران گفت: بر 
اساس تفاهم نامه با شرکت پشتیبانی امور دام قرار بود به ازای 
تحویل شیر خام 111۰ تومانی ۲4۵ گرم ذرت، ۲4۵ گرم جو، 

1۹۰ گرم سویا به دامدار بدهند که ندادند.
رییس انجمن گاوداران تهران افزود: 4/۵ ماه است که شرکت 
پش��تیبانی امور دام خوراک مورد نیاز دامداران را نداده است. 
از سوی دیگر قیمت های جدیدی را بر اساس نرخ مبادله ای و 

گران تر از قیمت قبلی اعالم کرده است.
وی ادامه داد: تخصیص ارز 1۲۲6 توم��ان برای واردات نهاده 
قطع شده و ارز ۲477 تومان نیز قیمت خوراک دام را در بازار 

سیاه افزایش داده است.
مقدسی گفت: زمانی که دامدار علوفه با قیمت افزایش یافته را 
در دامداری ها اس��تفاده می کند، قیمت تمام شده شیر خام با 

سود 1۵ درصد برای دامدار 13۹4 تومان می شود.
وی با بیان این که زمزمه های آزادسازی شیر نیز مطرح است، 
گفت: جلسه ای که اخیرا با معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت 
داش��تم، گفت، قرار اس��ت نهاده های دامداران با ارز آزاد وارد 

شود.
رییس انجمن گاوداران تهران ادامه داد: در صورتی که علوفه 
با نرخ آزاد وارد ش��ود، قیمت یک کیلوگرم ش��یر خام 14۵8 

تومان خواهد بود.
وی تصریح کرد: اختالف ارز 1۲۲6 با ۲477 حدود ۲۵/6درصد 

قیمت شیر خام را افزایش می دهد.
مقدسی گفت:  در حالی که دولت نرخ تورم امسال را 4۰ درصد 
اعالم کرده است، از ابتدای امسال تنها 1۵ درصد قیمت شیر 
افزایش یافته و هنوز دامداران ۲۵ درصد افزایش نیاز دارند که 

الزم است به نرخ تورم برسد، افزایش نداده  اند.
وی افزود: شرایط فعلی قیمت نیز 18 درصد به قیمت شیر خام 
اضافه کرده است و در مجموع قیمت شیر دامداران 43 درصد 

از قیمتی که باید باشد، پایین تر است.
رییس انجمن گاوداران تهران گف��ت: در صورتی که وضعیت 
تأمین نهاده به همین روال باش��د و از س��وی دولت حمایتی 
نشود، برای شب عید مردم ماست و لبنیات هم پیدا نمی کنند.

وی همچنین گفت: اگر س��رانه مصرف ش��یر را 8۰ کیلوگرم 
در نظر بگیریم، افزایش 3۰۰ توم��ان در هر کیلوگرم در طول 
سال ۲4 هزار تومان می ش��ود که رقم قابل توجهی نیست، اما 

تولیدکنندگان دوام خواهند داشت.
مقدسی گفت: پیشنهاد می شود یارانه 6۰۰ میلیارد تومان شیر 

که از مصرف کننده حذف شده بود، به بخش تولید داده شود.

 هشدار به کاهش مصرف شیر و لبنیات

کاسه  افزایش قیمت بر سر مردم می شکند
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آستریکس و اوبلیکس 
تازه ترین قسمت مجموعه کتاب های مصور »آستریکس« پس از هشت سال به بازار آمد. آستریکس و 
وردست چاق او اوبلیکس در»آستریکس و پیکت ها« برای اولین بار به اسکاتلند باستان می روند. پدیده 

»آستریکس« حتی پس از مرگ نویسنده آن رنه گوسینی در 1977 ادامه پیدا کرد.

5

کارگاه داستان 
کارگاه آموزش��ی سورئالیسم، مدرنیسم و 
پست مدرنیسم در داستان کوتاه به همت 
کانون داس��تان مجتمع فرهنگ��ی، هنر 
فرش��چیان و با حض��ور حس��ین پاینده 

نویسنده و منتقد ادبی برگزار می شود.
مدیر فرهنگی هنری مجتمع فرش��چیان 
با بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: از مبحث 
سورئالیس��م نس��بت ب��ه س��ایر س��بک 
های ادبی ش��ناخت کمت��ری وج��ود دارد و  پرداختن ب��ه آن در قالب 
 ای��ن کارگاه از این منظر می توان��د برای عالقه مندان قابل توجه باش��د.

محمدرض��ا رهب��ری ادام��ه داد: پاین��ده در ای��ن کارگاه پ��س از 
تبیی��ن ویژگی ه��ای سورئالیس��م، رم��ان» ب��وف ک��ور« هدای��ت 
 را ب��ه عن��وان نمون��ه ای در ای��ن زمین��ه بررس��ی م��ی کن��د.

او اف��زود: همچنی��ن برخ��ی از زمینه ه��ا و ویژگی ه��ای داس��تان های 
پس��امدرن توس��ط حس��ین پاین��ده در ای��ن کارگاه توضی��ح داده 
م��ی ش��ود و س��پس نمون��ه ای از ای��ن ن��وع داستان نویس��ی را در 
 کار یک��ی از نویس��ندگان معاص��ر ایران��ی بررس��ی م��ی گ��ردد.

رهبری با اش��اره به آغاز فعالیت های ادبی در مجتمع فرشچیان گفت:  
کارگاه ه��ای منظ��م هفتگی داس��تان در مجتمع فرهنگی فرش��چبان 
اصفه��ان برگزار می ش��ود و با حض��ور میهمانان��ی به ص��ورت ماهیانه 
 کارگاه ه��ای مختل��ف داس��تان نی��ز در این مح��ل برگزارم��ی گردد . 
عالقه مندان به شرکت در این ورک شاپ سه جلسه ای در صبح و بعدازظهر 
جمعه می توانند ، برای ثبت نام  به مجتمع فرهنگی هنری فرش��چیان 

مراجعه نمایند. 

»عشق اول«
تصویر ب��رداری فیل��م »عش��ق اول« به 
کارگردانی احم��د ش��ریعتی و محصول 
مؤسس��ه فرهنگی هنری فرهنگ سایان 

معاصر در اصفهان به پایان رسید.
کارگ��ردان ای��ن مجموع��ه با بی��ان این 
مطلب گفت: فیلمب��رداری این مجموعه 
از ابت��دای س��ال 9۲ آغاز ش��د و در حال 
حاض��ر مراح��ل پ��س تولی��د ای��ن اثر 
 طی می ش��ود و احتماال تا هفته آینده نس��خه اولیه ان آماده می ش��ود.

احم��د ش��ریعتی ادام��ه داد: ای��ن فیل��م ۵۰ دقیق��ه ای در م��دت 
 ۶ م��اه ب��ه مناس��بت م��اه مح��رم تهی��ه و تولی��د ش��ده اس��ت.

او اف��زود: ای��ن فیل��م روای��ت داس��تان پیرم��ردی اس��ت که ف��ارغ از 
 مادی��ات به بیاب��ان پن��اه ب��رده و به هن��ر کوزه گری مش��غول اس��ت.

این کارگردان افزود: این فیلم فلسفه خلق انس��ان و دالیل وجودی آن و 
 همچنین واقعه عاشورا را روایت می کند و در آستانه محرم ارایه خواهد شد.

لوکیش��ن  اف��زود:  فیلمب��رداری  م��کان  درب��اره  ش��ریعتی 
از کار  ام��ا بخ��ش های��ی  فیل��م در اس��تان اصفه��ان ب��وده 
 ه��م در اس��تودیو ب��ا زمین��ه پ��رده س��بز ضب��ط ش��ده اس��ت.

شایان ذکر است؛ مصطفی بهشتی، علی پور پیرعلی، سجاد رستگاری و 
پژمان محمدی در این فیلم داستانی ایفای نقش کرده اند.

گردهمایی نویسندگان جوان 
گردهمایی نویس��ندگان جوان اصفهان با 
حضور برخی از نویس��ندگان سرش��ناس 

کشور این هفته برگزار می شود.
در ای��ن گردهمای��ی دکترحدادع��ادل 
و نویس��ندگانی همچ��ون محمدرض��ا 
بایرام��ی، داوود غف��ارزادگان، مجی��د 
قیصری و مجی��د رضا باال به س��خنرانی 
برنام��ه  ای��ن  پرداخ��ت.  خواهن��د 
همچنی��ن ب��ا رونمای��ی از مجموع��ه پنج��اه جل��دی س��رداران 
 ای��ران )از فری��دون ت��ا ش��هید کاظم��ی( هم��راه خواه��د ب��ود.

 »دوباره با هم« 
در شبکه نمایش خانگی

اولین فیلم روزبه حیدری با همت مؤسسه رسانه های تصویری در شبکه نمایش 
خانگی توزیع شد.

»دوباره با هم« اولین فیلم روزبه حیدری در مقام کارگردان است که این فیلم 
در یکی از بخش های جنبی س��ی امین جش��نوراه فیلم فجر روی پرده رفت. 
تهیه کنندگی این فیلم بر عهده جمش��ید حیدری اس��ت، وی از کارگردانان 
قدیمی سینماست که پیش از این کارگردانی فیلم» گیس بریده« را بر عهده 

داش��ت. این فیلم در بهمن ماه سال 91 در 
سینماهای تهران و شهرستان ها اکران خود 
را آغاز کرد. داس��تان فیلم در ارتباط با زن و 
شوهری جوانی به نام مریم و سعید است که 
امکانات رفاهی کم و درآمد مختصری دارند. 
هش��ت ماه اول زندگی را با س��ختی و بدون 
داشتن پشتوانه مالی می گذرانند. قرار است 
سعید در شرکت معتبری استخدام شود اما 
در بدو ورود برای استخدام مشکالتی برایش 

بوجود می آید و... .
حمید فرخ نژاد، سحر قریشی، امیر حسین 

آرمان در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

بازاراقتصادی با بزرگان هنر
گروه فرهنگ -  فرهنگ و تاریخ ما سرشار از بزرگانی است 
که هر کدام می توانند با معرفی شدن به دنیای امروز عالوه بر 
معرفی فرهنگ ایران به جهانیان، سودهای مالی بسیاری را از 

راه جذب توریست نصیب کشور کنند.
همه کش��ورهای دنی��ا در پ��ی این هس��تند تا از ب��زرگان 
هن��ری و فرهنگ��ی خ��ود بیش��ترین به��ره ممک��ن را 
ب��رده و از موهب��ت داش��تن مفاخر ادب��ی و هن��ری برای 
مط��رح ک��ردن فرهن��گ و هن��ر خ��ود اس��تفاده کنن��د. 
معم��وال کش��ورهای مختل��ف ب��رای ب��زرگان فرهنگی و 
 هنریش��ان بزرگداش��ت های بین المللی برگ��زار می کنند

 تا ضمن معرفی این ش��خصیت های ب��زرگ و مطرح کردن 
فرهنگ شان، زمینه های حضور توریست را فراهم کنند.

در واق��ع بزرگان هن��ری و فرهنگ��ی هر کش��وری عالوه بر 
سودرسانی به فرهنگ انس��ان ها، امکان سودرسانی مالی به 
مردمان و کشور خود را نیز به وجود آورده اند. گاهی سودهای 
مالی این بزرگان برای برخی کشورها به قدری مهم و وسیع 

است که جنبه های فرهنگی آن را از یاد می برند!
فرهن��گ و تاری��خ م��ا سرش��ار از بزرگان��ی اس��ت ک��ه 
هر کدامش��ان م��ی توانن��د ب��ا معرفی ش��دن ب��ه دنیای 
ام��روز ع��الوه ب��ر معرف��ی فرهن��گ ای��ران ب��ه جهانیان، 
س��ودهای مالی بس��یاری را از راه جذب توریس��ت نصیب 
 کش��ور کنند. ام��ا آیا ما ق��در این ب��زرگان را دانس��ته ایم؟ 
ش��خصیتی مانند موالنا را با این که تمام شعرهای او به زبان 
فارسی سروده شده اند، کشور ترکیه توانست جهانی کند و 
با معرفی وی به دنیا و برگزاری مراسم های شکوهمند برای 
بزرگداشت وی، توریس��ت های بسیاری را هر ساله به ترکیه 
می کش��اند. درباره موالنا این توجیح وجود دارد که مقبره او 
در ایران نیست و ما چندان نمی توانیم بر روی شخصیت وی 

سرمایه گذاری کنیم.
 نکته مهم آنکه ما برای بزرگانی که هم فارس��ی زبان بوده اند

 و هم مقبره آنها در ایران است چه کرده ایم؟ شاید اگر مقبره 
 موالنا نیز در ای��ران بود هرگز ت��ا این اندازه ب��ه دنیا معرفی

 نمی شد.  اکنون کسانی چون حافظ، خیام، سعدی و فردوسی 
عالوه بر این که فارسی زبان هس��تند مقبره آنها نیز در ایران 
قرار دارد. آیا برای آنها بزرگداشت مناسبی برگزار می کنیم؟!
 البته باید به این نکته توجه کرد که برگزاری مراس��م هایی

 ش��کوهمند ب��رای بزرگداش��ت ای��ن ش��خصیت ه��ای 
ادب��ی و فرهنگ��ی در بزرگ��ی آنه��ا هی��چ تأثیری ن��دارد، 
 بلک��ه برگ��زاری ی��ک مراس��م مناس��ب م��ی توان��د ب��ا 
 برنامه ریزی های درست موجب رونق اقتصاد توریست شود.

 از جمله هنرهایی که در سال های اخیر 
در اصفه��ان مغف��ول مانده اس��ت  هنر 
سینماست. هنری که به روایت تاریخ در 
این شهر مخاطبان زیادی داشت و ساعت ها افراد زیادی به انتظار 

دیدن فیلم جلو درب سینماها صف می کشیدند.
اصفهان دارای سینماهای متعددی است که اکثر آنها در خیابان 
چهارباغ عباسی متمرکز ش��ده اس��ت، خیابانی که نه تنها خود 
تکه ای از تاریخ اصفهان اس��ت، بلکه  راه اتصال میان س��ایر آثار 
تاریخی آن ، نیز محسوب می ش��ود، این خیابان در سال های نه 
چندان دور مأمن هواداران س��ینما   و صحن��ه ای برای جوالن 

بیلبوردهای بازیگران سینما بود.
اما امروز سکوت بر سر در س��ینماهای اصفهان سایه گسترانیده 
است و  سینماها یک به یک به بهانه های مختلف به  کام تعطیلی 
می کش��اند، با گذری بر خیابان چهار باغ عباسی و نیم نگاهی به 
سردر خاک گرفته سینماهای آن تنها آهی از نهاد انسان بر می آید 
و ی��ادی از خاطرات طالی��ی و هیاهوی مردم در جلو س��ینماها 

تداعی می شود.
س��ال های پر فروغ و طالیی س��ینما در اصفهان تمام شده است 
و تنها ب��ه اکران چن��د فیلم در برخی س��ینماها خالصه ش��ده 
است ، هیاهو  و اشتیاق س��ینما دوستان  سال هاست که آرزوی 

سینماداران اصفهانی شده است.

تعطیلی س��ینماها در اصفهان به دالیل مختلف��ی رخ می دهد، 
که یکی از آنها عدم درآمد زا بودن س��ینماها ب��رای بهره برداران 
آن است. سینما فلس��طین اصفهان یکی از سینماهایی است که 
در خیابان چهار باغ اصفهان واقع شده اس��ت . این سینما که در 
گذش��ته با نام س��ینما حافظ معروف بود، عالوه بر نمایش فیلم 
 برای نمای��ش تئاتر نیز بود، اما این س��ینما در س��ال 9۰ پس از 
اظهار نظرهای مردم و مسئوالن بر سر عدم کارآمدی و فرسوده 
بودن آن به تعطیلی کشیده شد، در آن سال بهره بردار این سینما 
یعنی بنیاد شهید زیر بار بازس��ازی آن نرفت زیرا معتقد بود این 
سینما با بازسازی درست نمی شود و مشکالت آن زیر بنایی است 

به همین دلیل باید از نو ساخته شود.
پس از تعطیلی و تخریب قس��مت هایی از این س��ینما به یکباره 
عملیات تخریب آن متوقف ش��د، که مس��ئوالن اعالم یک طرح 
جامع از سوی بهره بردار این سینما را مجوز ادامه تخریب عنوان 
کردند، بنیاد شهید هم طرح ساخت یک مجتمع سینمایی را در 
محل سینما فلس��طین عنوان کرد، اما این طرح پس از تعطیلی 
سینما فلسطین اجرایی نش��د و هیچ یک از مسئوالن نیز دراین 

زمینه جوابگو نبودند.
پس از سینما فلسطین نوبت به سینما ایران رسید، که از قضا این 
سینما نیز توسط بنیاد شهید اداره می ش��د، پس از تعطیلی این 
سینما در خرداد ماه سال گذش��ته سینما ایران اصفهان در قالب 

یک مزایده به بانک دی واگذار ش��د در ابتدا مسئوالن بانک دی 
مس��ئولیت س��ینما ایران را برعهده نمی گرفتند و عدم تمکین 
می کردند، ش��ایعات مختلفی نیز بر تغییر کاربری این س��ینما  

گفته شد.
نکته قابل توجه این است که س��ینماهای اصفهان به طور عمده 
به بهانه ساخت پردیس سینمایی و مجتمع فرهنگی به تعطیلی 
کشیده می شود و سپس در مرحله ساخت به دلیل کمبود بودجه 

باز می مانند.
سید علیرضا حسینی  که در سال 9۰ مدیرکل ارشاد اصفهان بود 
در یک مصاحبه خبری در خصوص دالیل تعطیلی س��ینماهای 
اصفهان، اظهارداشت: س��ینما ایران، سینما فلس��طین، سینما 
ساحل و س��ینما خانواده چهار سینمایی اس��ت که  بنیاد شهید 

وظیفه بهره برداری از آنها را دارد.
وی افزود: بنیاد شهید در نظر دارد که این چهار سینما را به شکل 

یک مجتمع سینمایی تغییر دهد.
سخنان حسینی در سال 9۰ در آستانه تعطیلی سینما فلسطین 
مطرح ش��د، که گفته های وی نیز درس��ت از آب درآمد و پس از 
دو سال سینما ایران به سرنوشت سینما فلسطین دچار شد و به 
بهانه ساخت یک مجتمع سینمایی تعطیل شد و هم اکنون نیز در 

تعطیلی به سر می برد،
حال، حدس زدن در خصوص گزینه بعدی تعطیلی در  سینما بر 
اساس گفته های مدیر کل اس��بق ارشاد اصفهان مشخص است، 
قطعا موج سکوت و خطر تعطیلی در کمین سینما ساحل و سینما 
خانواده نشسته اس��ت، و باید منتظر بود این بار مسئوالن این دو 

سینما را به چه بهانه ای  به تعطیلی می کشانند.
مس��ئوالن یکی پ��س از دیگ��ری روی کار می آین��د، قول هایی 
می دهند و عرصه را ترک می کنن��د، اما آنچه اینک برجای مانده 
است، سالن های خالی و صندلی های سرد سینماهاست که یکی 
پس از دیگری در کما فرو می روند و به همدردی هم زانوی غم بغل 
می گیرند. آنچه اکنون چهره فرهنگ و هنر اصفهان را خدشه دار 
کرده است، گره خوردن هنر با اقتصاد است به شکلی که مسئوالن 
به طور عمده س��ینماها را به علت عدم س��ودهی به کام تعطیلی 
می کشانند و پیامد این امر غریب مانند هنر هفتم درمیان نسلی 
است که بیش از گذشتگان تشنه تربیت مدرن و تکنولوژی است، 
نسل امروز به سرعت در حال پیشرفت است اما امکانات فرهنگی 

روزبه روز کاهش یافته و در خاموشی فرو می رود.
 س��ینماهای اصفهان همچن��ان ب��ا پایانی تلخ در س��کوت فرو 
می روند و کنج عزل��ت می گزینند وبه بهانه ه��ای واهی از عرصه 

خارج می شوند.

گزارش درباره وضعیت سینما های شهر:

چراغ سینماهای شهر خاموش است
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» از نظاره تا معنا «
در اتاق آبی 

 انتشار
دو ماهنامه در آذر ماه

 نمایشگاهی از عکس های امیر اشکان اویس��ی با عنوان »از نظاره تا معنا« از
 1۰ تا 1۵ آبان در گالری اتاق آبی اصفهان برگزار می شود.

ای��ن هنرمن��د ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه آثاری 
ام. ارای��ه ک��رده   در موض��وع طبیع��ت و عرف��ان در دو بخ��ش 

امی��ر اش��کان اویس��ی ادام��ه داد: در ای��ن نمایش��گاه ی��ک تابل��وی 
1 مت��ر در ۸ مت��ر ک��ه مراح��ل خلق��ت انس��ان را از ابت��دا ت��ا انته��ا ب��ا 
 اس��تناد آی��ات ق��رآن با خ��ط نس��تعلیق بی��ان م��ی کن��د، کار ک��رده ام.
 امیر اش��کان اویس��ی با بیان این که در نمایش��گاه قبلی اش به خود شناسی

 پرداخت��ه ب��ود، اف��زود: در ای��ن نمایش��گاه مح��ور هس��تی شناس��ی را 
موض��وع کار ق��رار دادم ک��ه بحث گس��ترده ت��ری نس��بت به نمایش��گاه 
 قبل اس��ت و ب��ه نوعی ادام��ه ای ب��ر آن نمایش��گاه محس��وب می ش��ود. 

مدی��ر خانه طن��ز و کاریکات��ور اصفه��ان گفت:» ش��ماره هش��ت «و »نیاز 
طنزی ها « آذرماه منتش��ر خواهد ش��د. پیام پورفالح اظهارداشت: »شماره 
هش��ت«و» نیازطنزي ه��ا «زیر نظر خان��ه طن��ز و کاریکاتور اصفه��ان و با 
حمای��ت کمیته فرهن��گ ش��هروندي ش��هرداري اصفهان آذرماه منتش��ر 
 خواهد ش��د. وي افزود: ای��ن دو ماهنامه ه��م اکنون مرحله صفح��ه آرایي 

خود را پشت سر مي گذارد، اما پیش بیني مي کنیم تا آذرماه منتشر شود.
مدیر خانه طنز و کاریکاتور اصفهان تصریح کرد: دور جدید» نیازطنزي ها« که 
با شماره هفتم آن آغاز شد،  از لحاظ کیفیت و کمیت آثار طنز رشد چشمگیري 
داشته است.پورفالح در مورد عوامل تولید» نیازطنزي ها« افزود: مدیر طرح 
مهدي بقایي، سردبیر پیام پورفالح، شوراي تحریریه امین تویسرکاني، زهرا 
دري، حامد بذر افکن، محمود سلطاني و امیرمالک صالحي از همکاران هستند.

نمایش نیمرو

س : ایمنا [
]عک

گ�روه فرهن�گ - مدی��ر کل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان اصفهان گف��ت : مؤسس��ات فرهنگی هن��ری از جایگاه 
ویژه ای در مس��ایل فرهنگی هن��ری برخوردار هس��تند و الزم 
 اس��ت ای��ن مؤسس��ات از نظ��ر کم��ی و کیف��ی ارتق��ا یابند.

محمد قطبی در نشست رؤس��ای ادارات فرهنگ وارشاد اسالمی 
 با اش��اره به  این که طبق اص��ل 44 قانون اساس��ی تصدی گری  
فعالیت های فرهنگی و هنری باید به بخش خصوصی سپرده شود

وی افزود: وظیفه دس��تگاه های دولتی در این راستا بستر سازی 
زمینه س��ازی و هدایت گری برای رشد و تعالی بیشتر و بهتر این 
مؤسس��ات اس��ت .  وی تصریح کرد: برای صدور پروانه تأسیس 
مؤسسات فرهنگی نباید هیچ محدویت و مانعی ایجاد شود و افراد  
متقاضی پس از تأییدصالحیت و طی کردن مراحل قانونی بتوانند 
مؤسسه فرهنگی هنری تأسیس نمایند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان خاطر نشان کرد:در شهرستان ها نیز الزم 
است مؤسسات فرهنگی هنری بیشتری تأسیس شود و عالوه بر 
افزایش این مؤسسات از نظر کمی،کیفیت مؤسسات نیز ارتقا یابد. 
عباس اقبال فرماندار شهرستان لنجان نیز در این نشست حاضر 
شد و گفت:فعالیت در امور فرهنگی بسیار ارزشمند است و با همت 
باال در این عرصه می توان با امکانات کم کارهای بزرگی انجام داد.

وی افزود:دایره فعالیت های اداره فرهنگ وارشاد اسالمی بسیار 
وس��یع اس��ت و برای همه عزیزانی که در این عرصه مشغول به 
خدمت هس��تند آرزوی موفقیت و س��عادت دارم . گفتنی است 
این نشس��ت با حضور مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان و 
معاونین وی در مجتمع فرهنگی آموزشی شهید آوینی سده لنجان 
برگزار شد و بررسی مسائل مرتبط با تعزیه استان نیز یکی  دیگر از 

محورهای این نشست بود.

گروه فرهنگ - یک منتقد تئاتر گفت: به صرف کارگردان خوب 
بودن یا بازیگر و مدیر خوب بودن نمی توان یک تئاتر را نقد کرد. 
محسن رهنما گفت: باید در طول 1۵ شبی که یک تئاتر بر روی 
صحنه است جلسات پرسش و پاسخ و نقد اثر با حضور کارگردان 

و عوامل آن برگزار شود.
وی در مورد علت تعطیلی جلسات نقد تئاتر تاالر هنر اظهارداشت: 
متأسفانه خود مسئوالن به این باور نرسیدند که برگزاری جلسات 

نقد تأثیرگزار اس��ت. مدیریت از آنجایی که دغدغه تئاتر را ندارد 
جلسات نقد را رها می کند و آن جلسات ادامه پیدا نمی کند؛ این 
در حالی است که در تاالر فرش��چیان  هیچ وقت جلسه نقد تئاتر 
برگزار نشده اس��ت. رهنما با بیان این که مدیران باید در انتخاب 
یک منتقد با دقت و کوشا عمل کنند؛ این منتقد تئاتر تصریح کرد: 
نباید آموزشگاه ها و مربیان به سمت مرید پروی حرکت کنند و 
آموزش های خود را به عنوان تنها امکان تئاتری به هنرجو القا کند.  
رهنما با بیان این که بایستی کانون منتقدان تئاتر اصفهان تشکیل 
ش��ود؛ در مورد جایگاه نقد در تئاتر اصفهان اظهارداشت: نقد در 
جامعه تئاتر اصفهان پذیرفته نشده است؛ در حالي که نقد جزئي از 
تولید تئاتر است و مي تواند اشکاالت یک تئاتر را در حین تولید و 

اجراي تئاتر رفع کند.
وي افزود: کاره��ا در فرآیند زماني کوتاهي تهیه مي ش��ود و این 
فرآیند ب��ه گونه اي اس��ت که کارگردان��ان نیازي ب��ه پژوهش و 
بهره مندي از نظرات دیگران نمي بینند و در نتیجه این احساس را 
پیدا مي کنند که اثرشان وحي منزل است و بهترین اجرایي است 
که مي توانسته داشته باش��د. وی تصریح کرد: تا زمانی که ما در 
نقد یک تئاتر سعی کنیم حس��ن نیت خریداری کنیم نقد شکل 

نخواهد گرفت. 

یک منتقد

نقد مرده درتئاتر اصفهان 

جمال 
نوروزباقری

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

رشد و تعالی بیشتر دربرپایی مؤسسات فرهنگی وهنری 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 باید نوجوانان را وادار کنیم 
تا بازی سازی انجام دهند

یك کارش��ناس فوتبال کش��ور گف��ت: در براب��ر نیجری��ه دیدیم که 
دروازه بانشان بازی سازی را از خط دفاع شروع می کرد، ولی امینی بیشتر 
توپ ها را مستقیم ارسال می کرد؛ در بازی تیم های پایه حساسیتی به 
آن شکل وجود ندارد، پس چه بهتر است که آموزش را از سنین پایین 
به بازیکنان آغ��از کنیم. حس��ین چرخابی در ارزیاب��ی اش از تیم ملی 
نوجوانان ایران برابر نیجریه اظهارداش��ت: ایران در مرحله مقدماتی با 
تیم های آرژانتین، کانادا و اتریشی همگروه بود که تقریبا فوتبالی مشابه 
با فوتبال ما را دارند و نوجوانان ایران از نظرآمادگی جسمانی با سه تیم 
دیگر گروهش برابری می کرد و از لحاظ تکنیکی متعادل بودند و چون 

دوندگی بیشتری داشتند توانستند بهتر از سه تیم دیگر باشند.

 قهرمان نیم فصل
 لیگ تکواندو می شویم

سرپرست تیم تکواندو ذوب آهن اصفهان گفت: در صورتی  که موفق 
به شکست هیأت کرمانشاه شویم، قهرمان نیم فصل می شویم. جواد 
ابن یمین  با اشاره به لیگ نوجوانان تکواندوی کشور اظهارداشت: در 
حال حاضر تیم نوجوانان تکواندو  ذوب آهن با اقتدار در صدر جدول 
قرار دارد. وی با بیان این که در هفته ششم یك بازی بسیار سخت با 
تیم هیأت تکواندو تهران برگزار کردیم که خوشبختانه با نتیجه شش 
بر چهار موفق به شکست این تیم شدیم، ادامه داد: در بازی دوممان 
نیز با تیم مناطق نفت خیز جنوب با توجه به آس��یب دیدگی یکی از 
بازیکنانمان توانس��تیم این تیم را شکس��ت داده و در مجموع با 16 
امتیاز تا پایان هفته هفتم در صدر ج��دول رقابت های لیگ تکواندو 
کشور قرار داریم.سرپرس��ت تیم تکواندو ذوب آهن اصفهان تصریح 
کرد: پس از تیم ما، مناطق نفت خیز جن��وب و یاری با 12 امتیاز در 

مکان های دوم و سوم قرار دارند.

بازیکنان سپاهان از موقعیت های 
خود استفاده نکردند

سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از شکست تیمش مقابل نفت آبادان 
در جام حذفی گفت: اگر افش��ین فرصتهایش را گل می کرد شرایط 
فرق داشت. زالتکو کرانچار پس از شکست تیمش مقابل نفت آبادان 
در جمع خبرنگاران اظهارداشت: متأسفانه در دیدار امروز با صنعت 
نفت آبادان از شانس های گلی که داشتیم استفاده نکردیم و در پایان 
بازی یك ضربه ایستگاهی تکلیف مسابقه را مشخص کرد. وی افزود: 
 اگر افش��ین در 20 دقیقه ابتدایی بازی از موقعیت هایش اس��تفاده

می کرد، ش��رایط بازی فرق می ک��رد، ضمن این ک��ه در ادامه نیز 
موقعیت های خوبی داشتیم که از آن بهره نبردیم.

 پیروزی نفت مقابل سپاهان
 روحیه بخش بود

مربی تیم فوتبال نفت آبادان گفت: با انجام یك بازی خوب توانستیم 
مقابل سپاهان نتیجه بگیریم و این پیروزی بسیار روحیه بخش بود. 
بهنام سراج بعد از پیروزی تیمش مقابل سپاهان اظهارداشت: ما در 
مقابل سپاهان بازی خوبی را انجام دادیم و توانستیم به پیروزی هم 
دست یابیم. وی تصریح کرد: این برد ش��یرین می تواند ما را در جام 
حذفی یك مرحله جلوتر برد، ضمن این که بردن سپاهان روحیه ای

 برای ما ایج��اد خواهد کرد که در رقابت های لیگ دس��ته اول هم با 
قدرت و انگیزه مضاعف به کار خود ادامه دهیم.

 نتوانستم فرهاد مجیدی 
را از تصمیمش منصرف کنم

 امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال اس��تقالل می گوید از عملکرد 
شاگردانش در دیدار با مس به هیچ عنوان راضی نیست.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال استقالل پس از تساوی تیمش 
برابر مس کرمان در نشست خبری حاضر شد و به سؤاالت خبرنگاران 
پاس��خ داد. او در مورد این دیدار گفت: »امروز روز م��ا نبود. به هیچ 
عنوان بازی خوب��ی را به نمایش نگذاش��تیم.  اگر به م��ن بود 7 نفر 
 از بازیکنانم را تعویض می ک��ردم اما قانون اجازه ای��ن کار را به من 

نمی دهد«. 
وی افزود: »متأسفانه بازیکنان ما به علت بازی های متوالی خسته اند 
و این مسأله به استقالل ضربه می زند. ما حتی تالش زیادی کردیم 
که گوران الوره برای این بازی آماده ش��ود ام��ا او هم بازی خوبی به 
اجرا نگذاش��ت.« فرهاد مجیدی در پایان این دیدار برای همیشه از 
دنیای فوتبال خداحافظی کرد تا این بازی تحت تأثیر تصمیم کاپیتان 

محبوب آبی ها قرار بگیرد.
 قلعه نویی در این باره گفت: »من از چند روز گذشته از این تصمیم 
فرهاد با خبر بودم. به هرحال این شانس من است که بازیکنان بزرگی 
چون محمود فکری، علیرضا منصوریان و حاال هم فرهاد مجیدی در 

دوران مربیگری من در استقالل از فوتبال خداحافظی می کنند.«

این مسئولیت را به خاطر کمک 
به کشتی فرنگی قبول  کردم

 ناص�ر نوربخش /مرب�ی اول تیم ملی کش�تی 
فرنگی ایران

شورای فنی کشتی فرنگی در این شرایط احساس کرد که من می توانم 
به تیم ملی کمك کنم. من هم با توجه به این که اکثر این کشتی گیران 
شاگرد خودم هستند، فعال در تیم ملی حضور خواهم داشت. متأسفانه 
بعد از المپیك خیلی از فرصت ها از بین رفته و 
تیم در وضعیت خوبی نبوده است. هر زمان 
که تیم شرایط جالبی نداشته، ما آمده ایم 
و کمك  کرده ایم، حاال هم با توجه به چند 
مسابقه ای که در پیش اس��ت و قرار است 
اردوها به صورت ضرب االجلی برگزار شود، 

در خدمت تیم ملی هستیم. 
برای م��ن فرقی نمی کن��د که چه در 
باشگاه شهریار و چه در تیم ملی حضور 

داشته باشم .

آخرین فرزند مکتب حجازی هم رفت

خداحافظی فرهاد مجیدی
شوک بزرگی به هواداران

 شماره 7 اس��تقالل، دوباره آبی پوش��ان تهرانی را در میانه 
فصل تنها گذاش��ت. مجیدی که دو فصل قبل در استقالل 
شاگرد مظلومی بود و در نیم فصل جدا شد و به الغرافه قطر 
رفت، امسال هم در میانه فصل امیر قلعه نویی را تنها گذاشت 
و از فوتبال خداحافظی کرد. او که مدتی اس��ت در انگلیس 
در کالس های مربیگری شرکت کرده، باید برای گذراندن 
مراحل بعدی این کالس ها، به این کشور برود و نمی توانست 
چند هفته در کنار استقالل باش��د. به همین دلیل تصمیم 
گرفت ح��اال که در اوج اس��ت از فوتب��ال خداحافظی کند 
چراکه زمانی که از کالس های مربیگری برمی گردد، ممکن 
اس��ت بدنش روی فرم نباش��د و نتواند در ترکیب استقالل 

قرار بگیرد.
فرهاد مجیدی در تیم بهمن تهران ستاره شد. او در حالی که 
بازیکن تیم امید بهمن بود، در ترکیب تیم بزرگساالن بهمن 
هم قرار می گرفت. او همان جا دیده شد و بازی اش مورد توجه 
مربیان تیم ملی قرار گرفت. آن زمان استقالل و پرسپولیس، 
مجیدی را می خواستند. شایعه شده بود که مایلی کهن به 
مجیدی گفته باید به پرسپولیس بروی تا به تیم ملی دعوت 
شوی. سرانجام مجیدی به استقالل رفت، اما مایلی کهن هم 
او را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. مجیدی می توانست یکی 
از بازیکنان ایران در بازی با استرالیا باشد،  اما آن زمان او هنوز 
تحصیل می کرد و به خاطر امتحان دیپلم، نتوانست همراه 
تیم ملی به استرالیا برود. پس از آن، مجیدی دیگر هیچ وقت 
مهاجم ثابت تیم ملی نبود. او هم مثل بسیاری از مهاجمان 
دیگر، پشت خط علی دایی ماند اما حتی بعد از خداحافظی 
دایی از تیم ملی هم نتوانست جایگاهی در تیم ملی پیدا کند.

حدودا 14 س��ال قبل، مجیدی از اس��تقالل جدا ش��د و به 
راپیدوین رفت. اما دوران حضور او در این تیم اتریشی طوالنی 
نبود. مجیدی به فوتبال آسیا برگشت و به الوصل امارات رفت. 
او در الوصل ستاره شد و 3 سال آنجا بازی کرد. مجیدی که 
دیگر در فوتبال امارات ماندگار ش��ده بود، بعد از الوصل به 
العین رفت و پس از آن هم به االهل��ی. او در امارات بازی در 
النصر را هم تجربه کرد. مجیدی پس از آن تصمیم گرفت به 

تیم اصلی اش، استقالل برگردد. 
او در استقالل بازی کرد و شرایطی بسیار خوبی در تیم پرویز 
مظلومی داشت. اما ناگهان در نیم فصل از این تیم جدا شد 

و به الغرافه قطر رفت. 

زاویه

6
زوج سعید آذری و لوکا سرانجام برد!

لوکا بوناچیچ با پیروزی مقابل پیام صنعت آمل سرانجام بعد از 43 روز اولین پیروزی تیمش را به سعید آذری 
هدیه کرد. حضور سعید آذری در رأس مدیریت باشگاه ذوب آهن در شرایطی به وقوع پیوست که مشکالت 

تکنیکی و تاکتیکی تیم ذوب آهن از هفته دهم به بعد نمود بیشتری پیدا کرد .

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید تیمش برای قهرمانی 
در هر دو جام این فصل برنامه دارد.

علی دایی درباره ش��رایط پرس��پولیس در لیگ و جام حذفی، 
ارزیابی اش از کار کردن با بازیکنان جوان، احتمال اضافه شدن 
بازیکنان جدید به جمع س��رخ ها، خداحافظی فرهاد مجیدی و 

گروه ایران در جام جهانی 2014 صحبت کرد.
     در ابت��دای فصل نقل و انتقاالت پرس��پولیس چند بازیکن 
جوان جذب کرد اما برخی از حفظ نکردن س��تاره های این تیم 

انتقاد می کردند.
هر مربی تفکرات خاص خودش را دارد و من هم در ابتدای فصل 
با توجه به شناختی که داشتم و همچنین براساس تفکراتم اقدام 

به یارگیری کردم.
 دوس��ت داش��تم تیمی را بس��ازم که ب��رای س��ال های آینده 
پرسپولیس را بیمه کند و ش��کر خدا بازیکنانی که آمده اند هم 
تا اینجا به پرس��پولیس کمك کرده اند. هرچن��د نباید از نقش 

بزرگترهای تیم گذشت. 
به هرحال من در فکر آینده ب��ودم و به این جوانان اعتماد کردم 
مطمئنا گذش��ت زمان نش��ان می دهد که آنها بهتر از این هم 

خواهند شد.
     تا االن هم با صدرنش��ینی در لیگ با ای��ن بازیکنان جوان، 

جواب انتقادها را داده اید. من دنبال جواب دادن به کسی نیستم 
و براس��اس تفکرات خودم کار می کنم نه این که بخواهم پاسخ 
بعضی مسائل را بدهم. ما کارمان را در زمین انجام می دهیم و در 

همان زمین همه جواب ها را می دهیم.
 باید فقط تالش کنیم و برای موفقیت این نخس��تین نیاز است. 
من به کار کردن ب��ا جوان ها اعتقاد دارم. آنها انرژی بیش��تری 
دارند و البته همیشه به بازیکنان بزرگ آماده هم اعتقاد داشته ام. 
امس��ال هم ترکیبی از این بازیکنان را در پرسپولیس در اختیار 

داریم.
     پرس��پولیس تا این جای فصل با ش��ش گل خورده بهترین 
خط دفاع لیگ را داشته اس��ت، در تمرین ها چقدر روی مسائل 

دفاعی کار کرده اید؟
مطمئنا آم��ار خ��وب در اث��ر تمرین زی��اد حاصل می ش��ود. 
خوش��بختانه در این فصل در کار دفاعی و به وی��ژه دفاع تیمی 

خوب کار کرده ایم. 
بازیکنان ما خیلی زحمت کشیده اند و کل تیم از همان جلو کار 
دفاعی را به خوبی انج��ام می دهد. در خط دف��اع هم بازیکنان 

آماده ای داریم که در هر بازی به ما کمك کرده اند.
      به نظر می رس��د ب��رای خرید مهاجم جدی��د در نیم فصل 
برنامه دارید. نه م��ا هنوز تصمیمی برای ج��ذب مهاجم جدید 

نگرفته ایم. باید به کادر فنی صحبت کنیم و ببینیم نیازمان در 
چه پستی است. اگر احتیاج به تغییر داشتیم حتما در نیم فصل 

اقدام می کنیم.
 بهزاد غالمپ��ور مرب��ی دروازبان های پرس��پولیس پ��س از به 
ثمر رسیدن گل سوم این تیم بر روی دوش علی دایی سرمربی 

شادی می کند.
      پرس��پولیس پیش از این در س��ال هایی که شما مربی اش 
بودی��د قهرمانی ج��ام حذف��ی را به دس��ت آورد. امس��ال که 

صدرنشین لیگ هستید برای این جام هم برنامه دارید؟
مطمئنا ما برای هر دو جام نقشه کشیده ایم. یقین بدانید که فقط 
دنبال این نیستیم که بخواهیم در لیگ نتیجه بگیریم. ان شاءاهلل 
با تمرکز در همه بازی ها به میدان می روی��م تا بهترین نتایج را 

به دست بیاوریم.
     جمعه هم در مرحله یك هش��تم نهایی جام حذفی با الوند 

همدان بازی دارید.
همه بازی ها سخت هستند. هیچ کس نمی تواند فکر کند از پیش 
برنده است. مطمئن باش��ید که الوند تیم خوبی است. تیمی که 
توانسته استقالل خوزستان را حذف کند رقیب آسانی برای ما 
نیست و به امید خدا در این بازی هم برای برد به میدان می رویم.

      فره��اد محیدی از فوتب��ال خداحافظی کرد. ش��ما هم در 
دوره ای با او هم بازی بودید.

فرهاد همیش��ه جزو بزرگان فوتبال ما بوده و من خیلی دوست 
داشتم که او تا پایان فصل بتواند بازی کند و بعد فوتبال را کنار 
بگذارد. مطمئنا باید بازی خداحافظی بزرگی برای او بگذاریم. 
بازیکنانی مثل مجیدی برای این فوتبال زیاد زحمت کشیده اند و 
باید قدرشان را بدانیم. خود من به عنوان یك پرسپولیسی فرهاد 

را دوست دارم و از خداحافظی اش ناراحت شدم.
     و یك سؤال درباره تیم ملی، سرگروه های جام جهانی 2014 

مشخص شده اند. دوست دارید با چه تیم هایی همگروه شویم؟
زیاد به این مسائل فکر نمی کنم. تمام تیم هایی که به جام جهانی 
می آیند قدرتمند هس��تند و هر دیداری برای ما سخت خواهد 
بود. اما خدا کند قرعه آسان تری داش��ته باشیم تا بتوانیم برای 

اولین بار به مرحله بعد صعود کنیم.
     به نظرتان این پتانس��یل را داریم که ب��ه مرحله بعد صعود 

کنیم؟
اگر حقیقت را بخواهید، با این وضعیت خیر، اما هیچ کار نشدنی 
وجود ندارد و ما اگر بخواهیم می توانیم با آماده سازی خوب در 

جام جهانی مقابل بزرگان دنیا خوب ظاهر شویم.

شرایط پرسپولیس در لیگ و جام حذفی

در فکر گرفتن هر دو جام هستیم
علی دایی: از خداحافظی  مجیدی ناراحت شدم
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تکمیل ورزشگاه 
قدس تا پایان سال

برگزاری ورزش 
صبحگاهی در اصفهان

رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان خمینی ش��هر گف��ت: اولویت ما در 
 درجه نخست در بخش س��المت ورزش��کاران و ارایه خدمات هر چه بهتر به

 آنهاست.
ج��واد محم��دی اظهارداش��ت: در ح��وزه عمران��ی دو پ��روژه مه��م در 
پی��ش داریم ک��ه تکمی��ل زمی��ن چمن ورزش��گاه ق��دس خمینی ش��هر 
و تکمی��ل س��الن خیری��ه مهدی��ه ب��ه عن��وان پروژه ه��ای در دس��ت 
 اجرای ای��ن مجموعه اس��ت ک��ه امی��دوارم ای��ن پروژه ه��ا تا پایان س��ال 

تکمیل شود. 
وی به دیگر پروژ ه های عمرانی این شهرس��تان اش��اره ک��رد و افزود: تکمیل 
زورخانه آدریان، تکمیل س��الن چندمنظوره شهدای اصغرآباد و تکمیل چند 
پروژه ورزش��ی دیگر از جمله دیگر کارهای ما در بخش عمرانی اس��ت که در 

دستور کار خود داریم.

دبیر اجرایی ایستگاه های ورزش صبحگاهی اصفهان گفت: بزرگ ترین جشنواره 
ایستگاه های ورزش صبحگاهی کشور روز جمعه این هفته در اصفهان برگزار 

می شود. 
محمدمهدی کاظمی اشاره به یکی از مهم ترین برنامه های اجرایی این هیأت 
اظهارداش��ت: هیأت ورزش های همگانی شهرس��تان اصفهان در راس��تای 
فرمایشات مقام معظم رهبری در نظر دارد، بزرگ ترین جشنواره ایستگاه های 
ورزش صبحگاهی کشور برگزار کند. وی افزود: 15 آبان ماه امسال بزرگ ترین 
جشنواره ایستگاه های ورزش صبحگاهی کش��ور با حضور بیش از چهار هزار 
نفر از ورزش��کاران اصفهانی در میدان امام علی )ع( اصفهان برگزار می شود.

دبیر اجرایی ایس��تگاه های ورزش صبحگاهی اصفهان تصریح کرد: برگزاری 
این جشنواره در بیش از 80 ایس��تگاه ورزش صبحگاهی و 9 ایستگاه ورزش 

سالمندان در میدان امام علی)ع( صورت می گیرد.

توقف اینتر در خانه آتاالنتا
رقابت های هفته دهم سری آ ایتالیا سه شنبه شب با برگزاری 
یك دیدار آغاز ش��د که در آن اینتر مقاب��ل میزبان خود در 
حضور 14 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی آتاالنتا در پایان 90 

دقیقه به تساوی یك بر یك رضایت داد.

دو بازیکن فوتسال ایران به اسپانیا می روند
حس��ین طیبی و علی اصغر حس��ن زاده دو بازیکن تیم ملی 
فوتسال ایران راهی اسپانیا می شوند.پس از بازگشت تیم ملی 
فوتسال از مسابقات جام جهانی کوچك برزیل، این دو بازیکن 

لژیونر ایران هم همراه سایر بازیکنان به تهران بازگشتند.

امینی: نیجریه تا فینال می رود
دروازه بان اصفهانی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران گفت: نیجریه یکی 

از بهترین تیم های جهان است . وی افزود: مطمئن باشید،  تیم ملی  
نیجریه تا فینال می رود .

امینی تأکید کرد که حتی  این تیم می تواند برزیل را نیز شکست دهد.

گزارشی از بازی های پاراآسیایی جوانان - مالزی

رییس پارالمپیک آسیا: تحت تأثیر فعالیت های ورزش در ایران قرار گرفته ام

رییس مالزیایی پارالمپیك آس��یا گفت: من دو بار به ایران س��فر 
کرده ام و از نزدیك با فعالیت های ایران در ورزش معلولین آش��نا 

شده و تحت تأثیر این فعالیت ها قرار گرفته ام.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس از مالزی،  سومین دوره 
بازی های پاراآسیایی جوانان کم کم به روزهای پایانی خود نزدیك 
می شود. مالزی، میزبان مسابقات، با وجود تمام کاستی ها میزبانی 
موفقیت آمیزی را از تیم های ش��رکت کننده داش��ت. داتو زینال 

ابوزرین، رییس مالزیایی پارالمپیك آس��یا در این مدت روزهای 
بسیار پر جنب و جوشی داشت و تقریبا در تمام مسابقات حاضر بود.

خبرنگاران اعزامی به این مس��ابقات در فرصتی که از سوی او در 
اختیارشان قرار گرفت زمانی را برای گفتگو به وی اختصاص دادند. 
 مصاحبه زیر حاصل گفتگ��وی کوتاه خبرن��گاران اعزامی به این

 رقابت ها با رییس خونگرم و همیشه خندان پارالمپیك آسیا است. 
متن این گفتگو را می توانید در زیر بخوانید: 

* س�ومین دوره مس�ابقات جوانان برگزار می شود، 
چه تفاوت هایی بین این مس�ابقات و مسابقات قبلی 

مشاهده می کنید؟
این س��ومین دوره بازی های آس��یایی جوانان است و عمده ترین 
تفاوت آن در تعداد رشته های ورزش��ی و تعداد شرکت کنندگان 
است. در دوره قبلی 5 رشته ورزشی شرکت داشتند و در این دوره 
14 رشته شرکت دارند. همچنین ورزشکاران و کشورهای بیشتری 
حضور دارند و جوانان مناس��ب ترین عنصر در برنامه های توسعه 

محسوب می شوند.
 IPC در مقایس�ه با  س�ایر مناطق APC عملکرد *

چگونه بوده است؟
ما فعالیت های زیادی داشته ایم و تالش می کنیم که یکی از

از نظر فعالیت در سطح   فعال ترین مناطق IPC باشیم. اروپا قبال ً
بس��یار باالتری قرار داش��ت، اما امروز اگر عملکرد ما بهتر از اروپا 

نباشد، حداقل در سطح اروپا است.
 * ش�ما رییس منطقه آس�یا هس�تید و ب�ا عملکرد
 NPC های منطقه آشنا هستید؛ جایگاه ایران را در 

بین این NPC ها چگونه ارزیابی می کنید؟
ایران برای من ویژگی خاصی دارد؛ من دو بار به ایران س��فر کرده 
 ام و از نزدیك با فعالیت های ایران آش��نا ش��ده و تحت تأثیر این 
فعالیت ها قرار گرفته ام. امیدوارم سایر کشورها ایران را الگو قرار 

داده و دنباله رو راه کشور شما باشند. 
* نقش رسانه ها در توسعه ورزش های پارالمپیک را 

چگونه می بینید؟
وقتی صحبت از المپیك می ش��ود، م��ردم به خوبی با آن آش��نا 
هستند و آن را درک می کنند، اما آشنایی مردم با پارالمپیك کافی 
نیست. آشنایی مردم با پارالمپیك در سطوح منطقه ای به اندازه 
آشنایی آنها با المپیك نیست؛ در سطوح جهانی مردم پارالمپیك 
را درک می کنند، اما در س��طوح منطق��ه ای قضیه فرق می کند. 
رسانه ها در معرفی نهضت پارالمپیك نقش حیاتی ایفا می کنند. 
بازی های پارالمپیك لندن نش��ان داد که رسانه ها پشت سر این 
 نهضت قرار دارند. در سطح جهانی رسانه ها در ارتباط با پارالمپیك

 فعالیت های خوبی دارند، اما در سطوح منطقه ای اینطور نیست و 
ما باید این ضعف را برطرف کنیم.

* شما برای NPC ها چه توصیه ای دارید؟
توصیه من به کشورهای منطقه آسیا این است که مودت و دوستی و 
همکاری بین یکدیگر را توسعه دهند. این کشورها باید کشورهایی 
که در این زمینه پیشرفت چشمگیر داشته اند را الگو قرار دهند و 
ایران می تواند الگوی بس��یار خوبی برای این کش��ورها باشد. من 
از ای��ران بازدید ک��رده ام و فعالیت های هزاران ج��وان و نوجوان 
 در جش��نواره پارالمپیك را از نزدیك ش��اهد بوده ام؛ این رویداد 

می تواند در همه کشورهای آسیایی عضو اجرایی شود.

رسانه ها در معرفی 
نهضت پارالمپیک 

نقش حیاتی
 ایفا می کنند. 

بازی های 
پارالمپیک لندن 

نشان داد که
 رسانه ها پشت سر 

این نهضت قرار 
دارند.



 ارسال 4 هزار جلد کتاب به 
کتابخانه های عمومی استان 

مدیرکل کتابخانه ه��ای عمومی چهارمحال و بختی��اری از خرید و 
ارس��ال 4 هزار جلد کتاب کودک به کتابخانه های عمومی اس��تان 
 خبر داد.بهروز صادقی  اظهارداش��ت: در آس��تانه هفته کتاب و طی 
رایزنی های انجام شده نزدیک به 4 هزار جلد کتاب کودک خریداری 

شده و به کتابخانه های عمومی استان ارسال شد.

 اعطای 340 فقره تسهيالت
 به نيازمندان شهرکرد 

مدیر کمیته امداد امام خمیني)ره( شهرس��تان شهرکرد از اعطای 
340 فقره تسهیالت به نیازمندان شهرستان شهرکرد خبر داد.

 نجفعلي حیدري اظهار داش��ت: از ابتدای سال جاری تا کنون 340 
فقره تسهیالت به نیازمندان شهرستان شهرکرد اعطا شد.

 وی خاطرنش��ان کرد: از این تعداد وام 120 مورد خود اش��تغالي به 
خانواده هاي غیر مددجو بوده اس��ت که براي پرداخ��ت این تعداد 

تسهیالت 9میلیارد و 500میلیون ریال هزینه شده است.

  راه اندازی تشکل صادراتی 
در چهارمحال و بختياری

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: صادرکنندگان استان به فکر 
ایجاد تشکل بزرگ صادراتی برای افزایش تنوع صادرات باشند.

به نق��ل از روابط عمومی اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری، علی 
اصغر عنابستانی اظهارداشت: صادرکنندگان چهارمحال و بختیاری 
 به فکر ایجاد تش��کل بزرگ صادراتی برای افزای��ش تنوع صادرات

 باشند.

تصویب فاز دوم مجتمع تفریحی آپاما 
و توسعه مجتمع مهتاب چغاخور

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری چهار محال و 
بختیاری گفت: طرح توس��عه مجتمع تفریحی آموزشی پتروشیمی 

آفتاب در کارگروه میراث فرهنگی تصویب شد.
حیدر صادقی در جلسه کارگروه میراث فرهنگی اظهار داشت: وسعت 
مجتمع پتروشیمی مهتاب که در چغاخور واقع شده است 20 هکتار 

است که با حمایت های دولتی ساخته شده است.
وی تصری��ح ک��رد: در ای��ن مجتم��ع 400 تخ��ت اقامت��ی در 
نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه ظرفی��ت اقامت��ی اس��تان را برای 
ورود مس��افرین بیش��تر خواه��د ک��رد. صادق��ی ادام��ه داد: این 
 مجتم��ع در س��تون ه��ای مختلف��ی چ��ون هت��ل س��ه س��تاره، 
 میهمان سرا و سوئیت پذیرایی در دو تیپ مختلف در سطح عملکرد

 ملی اس��ت. معاون میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
 چهار محال و بختیاری اذعان داش��ت: با اجرای ای��ن طرح نه تنها از 
سرمایه گذار حمایت می شود بلکه در توانمند سازی روستاییان نیز 

کمک خواهد کرد.

اخبار کوتاهیادداشت
کوهنوردان چهارمحال و بختیاری 14 صعود ورزشی ثبت کردند

رییس هیأت کوهنوردی اس��تان گفت: گروه ها و هیأت های کوهنوردی استان 14 صعود ورزشی به 
ارتفاعات داخل و خارج از استان انجام دادند. فرهاد بهمنی اظهارداشت: در این صعودها گروه های بام 

ایران، سبکاد، فراز و تاراز به قلل شیر کوه آنالوچه و غار کلهرود در خارج از استان صعود کردند.
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در حال��ی معاب��ر ب��رای معلولی��ن و جانب��ازان 
 در ش��هرهای اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
مناسب سازی نمی شود که هم اکنون افراد سالم هم 
برای تردد در بسیاری از پیاده رو و اماکن عمومی این 

شهرها دچار مشکل هستند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر، یک��ی از عم��ده ترین 
وظای��ف مدیری��ت ش��هری آم��اده کردن بس��تر 
 ش��هر برای اس��تفاده مناس��ب ش��هروندان است. 
مناس��ب س��ازی برای معلولی��ن از دیگ��ر وظایف 
مسئولین ش��هر اس��ت که همواره باید مورد توجه 
 ق��رار گی��رد. مناس��ب س��ازی ب��رای معلولی��ن از 
شاخصه های توسعه در کشور های پیشرفته به شمار 

می آید که به آن توجه جدی می شود.
مناسب سازی در سال های گذشته  در کشور ما نیز 
مورد توجه ق��رار گرفته، وج��ود معلولین وجانبازان 
بسیار در کش��ور و نامناس��ب بودن  معابربرای تردد 
این افراد، مسئولین را در مسیر مناسب سازی معابر 

قرار داده است.

س��اختمان ه��ای اداری، مراکز عموم��ی و درمانی، 
هت��ل ه��ا و ... از جمله م��کان هایی اس��ت که الزم 
 اس��ت مناس��ب س��ازی ش��ود تا معلولی��ن در این 

مکان ها با مشکل مواجه نشوند.
اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های 
کش��ور اس��ت که دارای حدود30 هزار معلول است 
که در خصوص مناسب س��ازی معابر برای این افراد 

دچار مشکل است.
این اس��تان یکی از استان های س��رد سیر کشور در 
زاگرس مرکزی اس��ت که در نیمه دوم س��ال شاهد 
بارش برف و یخ بس��تن معابر اس��ت و این در حالی 
است که  مناس��ب نبودن معابر و همچنین نداشتن 
استانداردها در بس��یاری از امکان عمومی و ادارای 
مشکالت بس��یاری زیادی را برای افراد سالم ایجاد 

کرده چه برسد افراد معلول. 
بس��یاری از ادارات چهارمح��ال و بختیاری قدیمی 
هستند و مناسب سازی در آنها لحاظ نشده و حتی 
مجهز به آسانسور هم نیس��تند و مشکالت بسیاری 

برای معلولین و جانبازان ایجاد شده است. در آستانه 
فصل سرما و یخبندان باید مسئولین امر به خصوص 
ش��هرداری ها در خصوص مناسب س��ازی معابر و 
 مسئولین ادارات در خصوص ادارات خود و... گام های

 بلندی بر دارند تا معلولین و جانبازان بتوانند به خاطر 
معلولیتی که دارند به راحتی بتوانند در این مکان ها 

حضور پیدا کنند و کارهای خود را انجام دهند.
بس��یاری از پیاده روهای شهرهای اس��تان از جمله 
شهرکرد دارای مش��کالت بس��یاری برای تردد در 
آنهاست و افراد س��الم برای تردد در این پیاده روها 
دچار مشکل هستند چه برس��د به معلولین. وجود 
پس��تی بلندی، وجود گودال، کم بودن عرض پیاده 
رو و تردد بس��یار، عقب نش��ینی نکردن بسیاری از 
مغازه ها، نداشتن سنگفرش مناسب و... آثاری است 
که در  پیاده روهای شهرهای استان به وضوح دیده 

می شود .

مناسب سازی  با مشکل مواجه است

معاون عمرانی استانداری چهار محال و بختیاری در 
همین راستا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
مناسب سازی تا حدودی در این استان صورت گرفته 
است، اما سعی بر این است که در تمامی مکان های 
عمومی این مناس��ب س��ازی صورت گیرد.محمود 
 عیدی با اش��اره به این که بحث مناس��ب سازی در 

شهر ها با مشکل مواجه است، بیان داشت: 
مناسب سازی در اماکن عمومی، مقابل مغازه ها  و ... 
در این استان با مشکل مواجه است که باید راه حلی 

برای آن پیدا کرد.
وی تصریح کرد: در پیاده رو های شهر های استان نه 
تنها برای معلولین بلکه برای افراد سالم نیز با مشکل 
مواجه است که برای سامان دهی آن به زمان زیادی 

نیاز است.
عیدی با اش��اره به این که کارگروه س��امان دهی به 
صورت مستمر در معاونت عمرانی استانداری برگزار 
می شود، اذعان داشت: تمامی دستگاه های مربوطه 
و شهرداری ها الزم است که به بحث مناسب سازی 

معلولین توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با بیان این که در تمامی طرح های جدید تفصیلی 
و طرح های عمرانی بحث مناسب سازی نیز صورت 
می گیرد، عنوان کرد: برای رسیدن به شرایط مطلوب 
مناسب سازی فاصله زیادی وجود دارد.عیدی اذعان 
داشت: چنانچه بحث مناسب سازی در این استان به 
صورت کامل صورت گیرد، مکان های مناسب آن ها 
جایگزین کرد. وی گفت: وضعیت فعلی اس��تان در 
بحث مناسب سازی نامناسب بوده است و باید چاره 
ای بابت این موضوع اندیشیده ش��ود. عیدی اظهار 
داشت: در طرح های جدید الزم است مناسب سازی 
ادارات نیز دیده شود و ش��هرداری ها نیز این امور را 
رعایت کنند. وی تصریح کرد: جلسه ساماندهی معابر 
 برای معلولین وجود دارد که به صورت مداوم برگزار 
می ش��ود تا به نتیج��ه ای مطلوب در آینده دس��ت 

پیدا کند.

تعامل بين دس�تگاه ها، نهاد ها ی دولتی 
برای انجام مناسب سازی ضروری است

کارش��ناس شهرس��ازی اس��تانداری چهار محال و 
بختیاری نی��ز در این خص��وص به مهر م��ی گوید: 
مناسب س��ازی و فضاهای عمومی در سطح کشور 

پیشرفت خوبی نداش��ته اس��ت و در این استان نیز 
مناسب سازی به خوبی صورت نگرفته است.

محمد رضا رییسی  با اشاره به این که اکثر فضاهای 
عمومی در سطح کشور برای دسترسی جامع هدف 

)معلولین و افراد کم توان( مناسب نیست.
وی اظهار داشت: در این استان نیز می طلبد که تعامل 
و همکاری بیشتری بین دستگاه ها و نهاد های دولتی 
و همچنین شهرداری ها برای ایجاد فضای مناسب 

برای دسترسی معلولین فراهم شود.
وی تصریح کرد: اگر ش��هر ما نتوانسته است محیط 
مناسبی برای دسترس��ی معلولین فراهم نماید باید 
گفت این مأموریت از ناحیه ش��هر است و باید شهر 
اصالح شود. رییس��ی ادامه داد: چنانچه شهر اصالح 
ش��ود راحت تر می توان مناسب س��ازی کرد و همه 
ش��هروندان چه معلول و چه کم توان بتوانند به حق 
خود که همان دسترس��ی به خدمات عمومی است 
برسند.  وی با بیان این که 10 درصد جمعیت جامعه 
را افراد معلول تش��کیل می دهد، عنوان کرد: باید به 

بحث مناسب سازی هرچه سریع تر رسیدگی شود .
وی با اش��اره به این که مناس��ب س��ازی در استان 
ت��ا ح��دودی انج��ام ش��ده اس��ت، بیان داش��ت: 
الزم اس��ت برنام��ه ری��زی ه��ا و هماهنگ��ی های 
الزم ب��ه عم��ل آی��د ت��ا ب��ه ای��ن موضوع بیش��تر 
رسیدگی ش��ود.وی  تأکید کرد: س��ال گذشته این 
 اس��تان رتب��ه اول را در ارتباط با مناس��ب س��ازی

 بین همه استان ها به خود اختصاص داده است و همه 
تالش ما این اس��ت که دوباره بتوانیم رتبه اول را در 

استان به خود اختصاص دهیم. 
رییس��ی با بی��ان ای��ن که ت��ا رس��یدن ب��ه نقطه 
مطل��وب مناس��ب س��ازی فاصل��ه زی��ادی وجود 
دارد، اذع��ان داش��ت: باید تالش کرد ک��ه معلولین 
همچ��ون دیگ��ر اقش��ار جامع��ه ب��ه راحت��ی ب��ه 
خدم��ات مورد نیاز خود دسترس��ی پی��دا کند. وی 
 فرهنگس��ازی و توج��ه به مس��ائل فرهنگ��ی را از 
 مهم ترین روش های مناس��ب س��ازی دانس��ت و 
یادآور شد: ممکن است فضاهای فیزیکی و کاربردی 
مناس��بی فراهم باش��د ولی برخوردهای نا مناسب 
فرهنگی اجازه حضور معلولین در اجتماع را نا محدود 
می کند که باید در این راس��تا فرهنگ س��ازی نیز 

صورت گیرد.

نبود  مناسب سازی معابر در چهارمحال و بختياری 

نامناسب بودن پیاده روها حتی برای افراد سالم

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تاسیس 

آریا  صانع  پردیس  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2119ث/92   : شماره   722
گستر اسپانه سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/7/28 تحت شماره 
51085 و شناسه ملی 10260696894 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/7/28 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 ذیل به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد – اندازه گیری و محاسبه – نقشه 
کشی و نقشه برداری – طراحی – انجام خدمات مشاوره و نظارت در کلیه 
پروژ ه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی – کشاورزی – معدنی – صنعتی 
نما   – نما خارجی  داخلی و  دکوراسیون   – ابنیه و محوطه سازی   – فنی  و 
شیشه – برق ساختمان – خدمات بر گزاری همایش ها و سمینار ها – ارائه 
 – علمی  مختلف  های  حوزه  در  مطالعاتی  و  پژوهشی  و  تحقیقاتی  خدمات 
مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  و صادرات  فروش  و  خرید  و  توزیع  تولیدو 
تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت   – بازرگانی 
تحقق موضوع شرکت – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت 
در  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   – دولتی و خصوصی  مناقصات  و  مزایدات  در 
داخل و خارج از کشور در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- 
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 3-1- 
پالک 220   – کوچه نور   – خیابان گلستان   – –خیابان کاوه  استان اصفهان 
– طبقه سوم – کد پستی 8193958937- تلفن 09131152703، 4- سرمایه 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد 
نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی  با  یکصد سهم 
گواهی بانکی شماره 598 مورخ 1392/7/16 نزد بانک ملی شعبه امیر کبیر 
اصفهان پرداخت گردیده است. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم پروین 
دخت ریحانی بزرگ  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم آزاده نادری 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای علی ریحانی بزرگ  به سمت  
عضو هئیت مدیره 4-5- آقای علی ریحانی بزرگ  به سمت مدیر عامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهد آورشرکت با امضای مدیر عامل 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 مریم السادات مقدم میری به عنوان 
بازرس  عنوان  به  میری   مقدم  السادات  مهتاب  خانم   -8-2 اصلی  بازرس 

 علی البدل م الف 8070/3رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
 اصفهان 

تاسیس 

721 شماره : 103/2132ث/92 آگهی تاسیس شرکت سورن آسانبر سپاهان 
 51100 شماره  تحت   1392/7/29 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص  سهامی 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260697025 ملی  شناسه  و 
1392/7/29 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 ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد –طراحی – مونتاژ- نصب و راه اندازی 
و خدمات پس از فروش انواع آسانسور وپله برقی و باالبر و تامین قطعات و 
مجموعه های استاندارد – تولید آسانسور و باالبر – تولید و توزیع و خریدو 
فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل وام و 
اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – 
عقد قرار داد بااشخاص 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 از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان –شهر 
اصفهان میدان جمهوری خیابان رباط اول بعد از مهدیه مقابل کوی سپاهان 
– کد پستی 8138943147- تلفن 09133265135، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 
تعداد  به یکصد و بیست سهم و 10000 ریالی که  1200000 ریال  منقسم 

یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ 1200000 ریال توسط موسسین 
ملت شعبه  بانک  نزد   1392/7/25 مورخ   92155 بانکی شماره  گواهی  طی 
اولین مدیران شرکت1- انصاری اصفهان پرداخت گردیده است. 5-   جابر 
5- آقای احمد رضایی دستجردی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
محسن صابری  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای محمد رنجبر  
به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای محمد رنجبربه سمت مدیر عامل به 
اسناد  اوراق و  کلیه   : امضا  دارندگان حق  انتخاب گردیدند.6-  مدت 2 سال 
است.  معتبر  مهر شرکت  با  و  عامل  مدیر  امضای  با  آورشرکت  تعهد  مالی 
7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  
8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای عباس قربانی مر غملکی به عنوان 
بازرس اصلی 2-8- آقای محسن صالحی دهقی  به عنوان بازرس علی البدل 

م الف 8070/2رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

نقش  لوله  سایان  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2139ث/92   : شماره   726
جهان سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/7/30 تحت شماره 51106 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260697097 ملی  شناسه  و 
1392/7/30 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 ذیل 
فروش  و  ساخت  و  –تولید  نمیباشد  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به 
انواع مواد پلیمری – تولید انواع لوله های چند الیه پی وی سی – پلی اتیلن 
اعطای  و  اخذ   – و خارجی   داخلی  نمایشگاههای  در  شرکت   – اتصاالت  و 
تولید و توزیع صادرات و واردات   – از کشور  نمایندگی در داخل و خارج 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در صورت نیاز با کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان –شهر اصفهان خیابان امام 
خمینی جنب بانک صادرات – کد پستی 8139737496- تلفن 09132198978، 
 10000 یکصد سهم  به  منقسم  ریال    1000000 مبلغ   : 4- سرمایه شرکت 
ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 92/493/251 مورخ 1392/7/27 نزد بانک 
قرض الحسنه رسالت شعبه امام اصفهان پرداخت گردیده است. 5-  اولین 

مدیران شرکت1-5- آقای محسن مارانی به سمت رئیس هئیت مدیره 5-2- 
آقای مهدی نادری بنی   به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای رسول 
خراسانی فردوانی  به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای رسول خراسانی 
فردوانی به  سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای ثابت  مدیر 
عامل ویکی از اعضای هئیت مدیره متفقا و  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- آقای اسماعیل رضائی برزانی به 
علی  بازرس  عنوان  به  رضائی  اکرم  خانم   -8-2 اصلی  بازرس  عنوان 
البدل م الف 8070/7رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 

اصفهان 

تغییرات 

مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 3181/ت   : شماره   725
به   44954 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سپاهان  گستر  داریون 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/7/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و سید 
محمد علی اخالقی به مدت یکسال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . 
نشانی محل تصفیه خیابان امام خمینی شهرک کوثر بلوار شهدا مجتمع 
نور بلوک 23 کد پستی 8195636557 تلفن 03113244453. می باشد  در 
تاریخ 1392/7/30 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا ء قرار گرفت .م الف 8070/5 منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

724 شماره : 3176/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت توان افزون آیریک  
 10260592160 ملی  وشناسه   41494 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
تصمیمات   1392/7/29 مورخ  مدیره    هئیت  صورتجلسه  استناد  به 
فوق  از مجمع عمومی  اختیار حاصله  تفویض  به  بنا  اتخاذ شد 1-  ذیل 
افزایش سرمایه  به هیئت مدیره در خصوص  العاده مورخ 1392/7/29 
تبدیل  محل  از  شرکت  سرمایه  قانونی  تشریفات  کلیه  رعایت  ضمن 
 1000000 مبلغ  از  جدید  سهام  صدور  طریق  از  و  شده  حال  مطالبات 
ریال به مبلغ 2000000000 ریال منقسم  به دویست هزار سهم با نام 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال   10000 ارزش  به   ،
و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/7/30 تاریخ  در   . گردید  اصالح 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 
واحد موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری   8070/5منصور 

 ثبتی اصفهان 

تغییرات 

723 شماره : 3156/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت توان افزون آیریک  
 10260592160 ملی  وشناسه   41494 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 1392/7/28 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650000 
بانک سینا شعبه  ریال طی گواهی شماره 388/317 مورخ 1392/7/28 
رودکی اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است  . در تاریخ 
1392/7/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 8070/4منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

720 شماره :92/7838/140-1392/7/29 آگهی تغییرات در هیات مدیره 
شرکت وطن اصفهان سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 12 و شناسه ملی 
تغییرات  هیات مدیره مورخ 92/7/10  برابر صورتجلسه   1086190909
زیر در شرکت فوق بعمل آمده است : آقای محمد هادی مظاهری صالحی 
به کد ملی 1292332743 به نمایندگی شرکت خدماتی بهسامان ملت به 
بقیه  برای  به سمت رئیس هیات مدیره  لوحی  آقای سیداحمد میر  جای 
مدت باقی مانده انتخاب شدند و در سمت دیگر اعضاء تغییری حاصل 
نگردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل 
و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با 
امضا ء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد امضای ذیل ثبت در تاریخ 
1392/7/29 تکمیل گردید . م الف 8070/1 منصور آذری رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تصمیمات

شرکت  در  تصمیمات  آگهی   1392/7/27-92/7529/140: شماره   719
پودر سایان کوهپایه  سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 36480 و شناسه 
ملی 10860220027 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و  هیات 
مدیره مورخ 16و92/7/15 تصمیمات  زیر در شرکت زیر اتخاذ گردید : 
1- مهدی مشتاقیان به کد ملی 1283194988 بسمت رئیس هیات مدیره 
هیات  رئیس  نائب  بسمت   1288414986 ملی  کد  به  مشتاقیان  حمید  و 
مدیره و سعید مشتاقیان با کد ملی 1292610905 بسمت مدیر عامل برای 
مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت 
یا نایب رئیس هیات مدیره  با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
هیات  عامل مجری مصوبات  مدیر  است ضمنا  معتبر  مهر شرکت  با  و 
مدیره می باشد . 2- محمد رضا والهی با کد ملی 1288416423 و صادق 

کالهدوزان با کد ملی 1286578957 به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و 
البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه زاینده رود  علی 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید  امضای ذیل ثبت در تاریخ 
1392/7/27 تکمیل گردید . م الف 8070 منصور آذری رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

731 شماره : 103/2114ث/92  آگهی تاسیس شرکت سینا قارچ ایرانیان با 
مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/7/28 تحت شماره 51082 
و شناسه ملی 10260696841 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/7/28 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود 
. 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه 
خدماتی و بازرگانی  ارائه کلیه فعالیتهای تجاری –  فعالیت نمی باشد – 
در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش و خدمات تحقیقات بازار 
گشایش اعتبارات   – یابی و صادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی 
و L/C برای شرکت نزد بانکها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت با اخذ 
و  اخذ   – داخلی  گمرکات  از  کاال  ترخیص   – ذیصالح  مراجع  از  مجوز 
 – غرفه  برپایی   – داخلی  و  خارجی  معتبر  کمپانیهای  نمایندگی  اعطای 
شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی – اخذ و وام از بانکهای 
داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در کلیه مناقصات 
– پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی – 
تهیه و تولید و بسته بندی و پخش و فروش کلیه فرآورده های غذایی- 
و  خدمات  ارائه   – کشاورزی  محصوالت  تولید    – حسابداری  خدمات 
تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی – تولید محصوالت دامی کشاورزی 
در  آموزشی  های  دوره  گزاری  بر  و  مشاوره  اراضی  تسطیح  نظیر   –
ساخت و  خصوص کشاورزی و تولید قارچ های خوراکی و دارویی – 
تولید و توزیع و فروش ورمی کمپوست اسپان و خاک پوششی – ارائه 
احداث واحد های پروش قارچ و صنایع مرتبط با  مشاوره – طراحی – 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خیابان میرزا طاهر – پالک 528 واحد 2 - کد پستی 8185763461 تلفن 
03117713376، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  
اولین مدیران شرکت1-5- آقای سید مهدی حسینی بهارانچی  به سمت 
رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم مهناز حسینی بهارانچی به سمت عضو 
هیئت مدیره   3-5- خانم مهناز حسینی بهارانچی به سمت مدیر عامل 
اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  گردیدند.6-  نامحدودانتخاب  مدت  به 
هئیت  رئیس  و  عامل  مدیر  امضای  با  شرکت  تعهدات  و  مالی  اسناد  و 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه م الف 7985آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

افزون توان  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 3143/ت   : شماره   732 
 آیریک  سهامی خاص به شماره ثبت 41494 وشناسه ملی 10260592160 
 1392/7/2 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
عنوان به  نائینی   دانشور  طیبه  خانم   -1 شد  اتخاذ  ذیل   تصمیمات 

 بازرس اصلی ، آقای منصور ایزدخواستی به عنوان بازرس علی البدل 
االنتشار  کثیر  روزنامه   -2. گردیدند  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای 
تراز   -3 شدند   انتخاب  شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  رود  زاینده 
 1391/12/30 به  منتهی  مالی  سال  زیان  و  سود  های  حساب  و  نامه 
و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/7/28 تاریخ  در   . رسید  تصویب  به 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 
 7985/1منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پيامبر اکرم )ص( :
 فرزند شايسته ، ُگلى از گل هاى بهشت است .

کوچولوترین قهرمانان دنيا 

انسان های زیادی هستند که جان خودشان را برای نجات دادن زندگی 
دیگران به خطر می اندازند و حاضر هستند مش��کالت را به جان بخرند. 
این افراد معموال به عنوان قهرمانان ش��ناخته می شوند. شاید با شنیدن 
نام قهرمان و افرادی که جان انس��ان های  دیگر را نجات می دهند، افراد 
بزرگسالی و با تجربه که چهره ای مهربان دارند جلوی چشمان شما بیاید، 
اما همه قهرمانان بزرگسال نیستند و گاهی اوقات نوجوانان و کودکانی نیز 
پیدا می ش��وند که می توانند کارهای خارق العاده انجام دهند.  از نمونه 
قهرمانان کوچک ایران زمین می توانیم به شهدای نوجوانی اشاره کنیم 
که در طول 8 سال دفاع مقدس از جان خود برای حفاظت از این مرز و بوم 
گذشتند.  در نقاط مختلف دنیا نیز قهرمانان کوچکی هستند که در ادامه 

به آنها اشاره خواهیم کرد. 

نایتان توماسون 
 این پسر بچه انگلیسی، کسی است که جان مادر خود را در یک نزاع نجات 
داد. داستان از این قرار است که فردی مست وارد خانه خانواده توماسون 
می شود و با چاقو به مادر این خانواده حمله می کند اما نایتان با شجاعت 
روی کول این مرد متجاوز پریده و مانع از کشته شدن مادرش می شود. 
 مرد مس��ت کودک را به شدت زخمی می کند و س��پس از محل سانحه 
می گریزد. به هر ترتیب مادر این خانواده که 8 بار مورد اصابت چاقو قرار 

گرفته بود توسط همسایه ها پیدا شده  به بیمارستان منتقل می شود. 

الکسيس گوگينس 
 این دختر بچه آمریکایی تازه وارد کالس اول دبستان شده بود که به خاطر 
نجات جان مادرش، جان خودش را از دس��ت داد. این دختر بچه که به او 
لقب »فرشته ای از بهشت« را داده اند،  مانع از تیر خوردن مادرش در یک 
دعوا شد. مادر این کودک در حال نزاع با یک مرد بود که ناگهان مرد اسلحه 

کشیده و شلیک می کند.
 اولین تیر به مادر میخورد اما شش تیر بعدی به الکسیس اصابت می کند 
که میان مادر و تفنگ قرار گرفته بود. این دختر بچه پس از این حادثه و به 

دلیل شدت جراحات جانش را از دست داد. 

کمال نپالی 
 این پسر بچه 12 ساله کسی است که توانست جان دختری 2/5ساله را 
نجات دهد. این دختر بچه درون شکافی تنگ به عمق 18 متر گیر کرده بود 
و هیچ نیروی امدادی نتوانسته بود او را نجات دهد تا این که کمال نپالی از 
راه رسید و به خاطر جثه کوچک و البته الغرش توانست وارد شکاف شود. 
این درحالی است که ممکن بود خود او هم در شکاف گیر کرده و جانش 
را از دس��ت بدهد. او پس از نجات جان این کودک به عنوان یک قهرمان 

مصاحبه های بسیاری انجام داد. 

ایزابل کلينگ 
 ایزابل دختری دوساله است که توانست با هوشمندی جان مادرش را از 
یک مرگ حتمی نجات دهد. این دختر بچه که تنها 2 س��ال سن دارد با 
دیدن مادرش که در حالت بیهوشی در خانه افتاده خیلی سریع به اورژانس 

زنگ زد و از آنها تقاضای کمک کرد. 
این دختر بچه که پیش از این به سختی صحبت می کرد توانست آدرس 
دقیق خانه به همراه شماره تلفن را به مسئولین بدهد و حتی آن ها را وارد 
خانه کرد تا مادرش را نجات دهند. این دختر بچه دوساله کاری انجام داد 

که شاید از دست خیلی ها برنیاید. 

کودی مک نی 
 آتش سوزی یکی از وحشتناک ترین حوادثی است که امکان دارد در هر 
خانه ای رخ دهد اما اتفاقی که برای خانواده مک نی افتاد بسیار بدتر از این 
حرف ها بود. کودک سه ساله این خانواده در خانه ای در حال سوختن گیر 

کرده بود و تنها برادرش در محل حضور داشت. 
این برادر بزرگتر که تنها 5 س��ال سن داشت به س��رعت وارد آتش شد و 
توانست جان برادر کوچک را نجات دهد. ورود به آتش از جمله کارهایی 

است که کودکان کوچک هرگز آن را انجام نمی دهند.

پنجره هوشمند جدید با قابليت 
انسداد حرارت و توليد نيرو

محققان دانشگاه شانگهای نوعی پنجره هوشمند تولید کرده اند که به نور 
اجازه ورود داده، حرارت را متوقف کرده و همچنین انرژی تولید می کند. 
این پنجره هوشمند شفاف بوده، نوسانات دمایی را تنظیم کرده و نیازی به 
نیروی خارجی برای کار ندارد. محققان برای این ابداع، یک غشای نازک از 
اکسید وانادیوم را بین دو الیه پلی کربنات قرار داده اند.صفحات پلی کربنات 

در دمای اتاق شفاف هستند.
 این صفحات به حرارت یا نور مادون قرمز تا دمای 68 درجه سلس��یوس 
اجازه ورود می دهند اما به محض باالتر رفتن دما، اکسید وانادیوم فلزی 
شده و شروع به بازتاب طول موج مادون قرمز می کند، حتی اگر صفحات 

در نظر بیننده شفاف به نظر برسند. 
اکسید وانادیوم همچنین نور را به کناره های صفحه منکسر می کند .

طبع گرم آن ترش��ح هورمون های تیروئیدی و طبع 
خشک آن ترشح هورمون انسولین را تغییر می دهد و 

به تنظیم قند خون کمک می کند.
در 100 گ��رم آن 625 کال��ری و در ی��ک ع�����دد 
آن 30 کال��ری ان��رژی نهفت��ه اس��ت. فس��فر آن 
ب��ا ماهی و تخم م��رغ قابل قی��اس اس��ت و ویتامین 
"B آن موج��ب آرام��ش اعص��اب و خواب��ی مطلوب

 می شود.گردو وقتی با انجیر، مویز یا کشمش همراه 
شود برای تقویت مغز و حواس مفید است. 

مص��رف روزان��ه س��ه ع��دد آن ب��ه هم��راه ن��ان 
 و پنی��ر، می��ان وع��ده خوب��ی ب��رای مدرس��ه 

دانش آموزان است .
 مغ��ز نافع��ی ب��رای کنت��رل ت��ری گلیس��یرید

 و کلس��ترول بد خون اس��ت. البت��ه فن��دق و بادام 
 نی��ز ت��ا ح��دودی ای��ن مزای��ا را دارد، ول��ی ن��ه به

 اندازه گردو!

اگر گرم مزاجيد بدانيد
اگر پرانرژی و چاالک هستید، رنگ پوست تان سرخ 
و تیره و رگ هایتان نمایان است، اغلب اوقات عطش 
زیادی دارید و ضربان قلب تان قوی، اندام های پرخون، 
محرک و فعالی دارید، بدانید که گرم مزاج هس��تید و 

نباید در مصرف گردو زیاده روی کنید.
مصرف بی��ش از حد آن موج��ب التهاب، یبوس��ت، 
جوش، کهیر، تنگی نفس، بوی تند ادرار، پرفش��اری 
خ��ون، آش��فتگی، بیق��راری، س��رگیجه، افزای��ش 
 میل جنس��ی، س��وزش لثه ها و ده��ان و تنبلی کبد 
می ش��ود . همیش��ه پس از خوردن گ��ردو دهان را 
 ب��ا آب بش��ویید و ماس��ت ی��ا می��وه ج��ات ت��رش

 بخورید.

گردوی سياه شده نخورید
گردوی خش��ک، ویتامین C و E کمتری دارد و طبع 
آن گرم تر اس��ت. به دلیل این که حاوی اس��یدهای 
چرب غیراشباع است، در اثر خشک شدن در شرایط 
نامس��اعد خیلی زود طعم آن تند و تلخ و رنگش سیاه 
و دانه های س��فید رنگی رویش ظاهر می شود و این 
نشان دهنده آن است که به توکسین آلوده و سمی و 

زیانبار شده است.

از دستفروش گردوی تازه نخرید
حتما بارها از سوی کارشناسان بهداشت شنیده اید که 
از دستفروش ها مواد غذایی نخرید. این موضوع درباره 
گردو هم صدق می کند.بخصوص انواع تازه آن، که در 
ظروف آب نمک یا در کیس��ه های نایلونی نگهداری 
 و عرضه می شود و مش��کل اصلی ، دست های آلوده

 دستفروش��ان دوره گ��ردی اس��ت ک��ه ای��ن 
گردوه��ا را آم��اده م��ی کنن��د. دس��ت های��ی که 
 احتم��ال آل��وده ب��ودن آن ب��ه عفون��ت ه��ای

 باکتریایی بخصوص میکروب های مدفوعی زیاد است 
 و به راحتی م��ی تواند به بافت محص��ول نفوذ کرده و 
به شدت گریبان مصرف کننده را بگیرد و در این میان 
کودکان، سالمندان و بیماران به دلیل داشتن سیستم 
ایمنی ضعیف تر آسیب پذیرتر بوده و مقاومتشان در 

برابر این قبیل عفونت ها خیلی کم است.

خوراکی هایی برای 
تسکين گلودرد

گل��ودرد همیش��ه یک��ی از دردناک تری��ن عالی��م 
سرماخوردگی اس��ت، اما اگر س��رما خوردید و دچار 
خ��ارش و التهاب گل��و ش��دید و حتی وق��ت رفتن 
به دکت��ر را نداری��د و از آمپول زدن هم می ترس��ید 
 می توانید ب��ا ای��ن 5 روش گل��و درد خ��ود را از بین

 ببرید.
1- جوش شیرین گزینه خوبی برای از بین بردن گلو 
درد است. مقدار کمی از آن را داخل آب گرم حل کرده 

و آن را قرقره کنید.
2- عس��ل و لیم��و یک��ی از بهترین نوش��یدنی های 
مخصوص اس��ت. این محل��ول حتی صدای ش��ما را 

صاف می کند.
3- ش��اید باور نکنید اما سرکه س��یب سرشار از مواد 
ضد باکتری است که می توانید از آن استفاده کرده و 

حتی قرقره کنید.
4- می توانید جو و عناب را با هم بجوشانید و هرشب 
کمی از آن را میل کنید این کار حتی سرفه های شما 

را هم تسکین می دهد.
5- ب��رای تس��کین گلو دردت��ان از هوی��ج پخته هم 
می توانید استفاده کنید، البته فراموش نکنید مراجعه 

به پزشک همیشه در اولویت است.

گردو را فراموش نکنيد
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محققان ش��یوه درمانی جدیدی ابداع کرده اند که بدون نیاز به 
جراحی به حل مش��کل افراد مبتال به تعرق بیش از حد کمک 

می کند.
تعریق به وسیله سیستم عصبی کنترل می شود و بیش از چهار 
میلیون غدد ریز عرق روی پوس��ت وجود دارند که شامل غدد 

eccrine و apocrine هستند.
غدد eccrine ش��ایع ترین نوع غدد تعریق محسوب می شوند 
ک��ه در عمق دو تا ش��ش میلی متری زیر س��طح پوس��ت قرار 
 دارن��د و در اط��راف کف دس��ت، پ��ا، دس��ت و پیش��انی قرار

 دارند.
غ��دد apocrine در عمق ش��ش تا هش��ت میلیمت��ری زیر 
س��طح پوس��ت در زیر بغل و اطراف کش��اله ران قرار دارند که 
 در زم��ان بلوغ فعال ش��ده و تحت تأثیر هورمون های جنس��ی

 هستند.
با ورزش ک��ردن یا افزای��ش دما، غ��دد عرق تحریک ش��ده و 
مایعی متشکل از آب، س��دیم، کلرید و پتاسیم ترشح می شود 
که باعث خنک ش��دن ب��دن می ش��ود؛ بوی بد عرق ناش��ی از 

واکنش پروتئین ها و اس��یدهای چرب در غدد apocrine با 
باکتری هاست.

میانگین روزانه تولید عرق حدود نیم لیتر است که این میزان در 
برخی افراد تا سه لیتر در هر ساعت نیز می رسد.

مبتالیان به بیماری تع��رق بیش از حد یا هایپرهیدروس��یس 
)hyperhidrosis(  مجبور ب��ه تعویض مداوم لباس، مصرف 

داروهای ضد تعریق قوی و استفاده از دئودرانت ها هستند.
ش��یوه های درمانی فعلی اغلب دردناک و پر هزینه هستند؛ در 
برخی موارد با انجام عمل جراحی، غدد تعریق حذف می شوند 
و تزریق بوتاکس نیز روش درمانی بس��یار دردناکی محس��وب 

می شود.
اما ش��یوه درمانی بدون درد Alma SweatX ، بدون نیاز به 

جراحی باعث توقف تعریق بیش از حد می شود.
در این شیوه، دستگاه با س��اطع کردن امواج انرژی الکتریکی و 
مغناطیسی، مولکول های آب در اطراف غدد عرق را هدف قرار 

داده و آنها را غیر فعال می کند.
در حین انجام مراحل درمان و کشیدن دستگاه بر روی غدد زیر 

بغل، بیمار تنها گرمای ناچیزی را حس می کند.
 Alma SweatX هزینه ه��ر بار درم��ان بوس��یله دس��تگاه
مبل��غ 500 پون��د اس��ت که ب��رای اثربخش��ی کام��ل، انجام 
چهار مرحل��ه درمان توصیه ش��ده و باعث کاهش چش��مگیر 
 می��زان ترش��ح ع��رق در مبتالی��ان ب��ه هایپرهیدروس��یس

 می شود.

ساخت دستگاه جدید برای درمان مبتالیان به تعرق زیاد

دستگاه بازرسی بدنی Qylatron  دارای پنج اسکنر اشعه ایکس در هر واحد است. محققان 
آمریکایی نسل جدیدی از دستگاه های بازرسی بدنی را توسعه داده اند که از قابلیت اسکن 
همزمان پنج نفر برخوردار اس��ت. گیت های بازرس��ی بدنی در فرودگاه ها، ایس��تگاه های 

راه آهن، ورزشگاه ها و برخی ادارات وجود دارند.
محققان شرکت تولیدکننده سیس��تم های ایمنی Qylur نسل جدیدی از دستگاه های 
بازرس��ی بدنی را توس��عه داده اند که بر خالف نمونه های موجود، عملکرد تقریبا مستقلی 

داشته و تنها به یک مأمور برای کنترل هر گیت نیاز دارد.
دستگاه بازرسی بدنی Qylatron  دارای پنج اسکنر اش��عه ایکس در هر واحد است و به 
صورت همزمان می تواند برای بررسی پنج نفر و وسایل همراه آنها مورد استفاده قرار گیرد.

با عبور افراد از گیت تش��خیص فلز، وس��ایل به طور همزمان در پنج محفظه النه زنبوری 
قرار داده شده و اسکن می ش��وند. در صورت تش��خیص حمل مواد قاچاق در وسایل فرد، 
چراغ های قرمز رنگ دستگاه روشن ش��ده و نوع مواد موجود در ساک روی صفحه نمایش 

نشان داده می شود.
این دس��تگاه عملکردی معادل پنج دستگاه بازرسی بدنی فعلی داش��ته و بدلیل عملکرد 

مستقل و خودکار بدون نیاز به مأمور کنترل اضافی، بسیار کم هزینه تر خواهد بود.

پژوهش��گران دریافته اند که افراد در هنگام خوابیدن و اس��تراحت به ان��دازه دلیل ترمیم 
عضالت و ساخت عضالت بیشتر مي توانند بدني متناسب و خوش فرم بدست بیاورند.

خوابیدن داراي اثرات بسیار مفید بر سالمت بدن است و نادیده گرفتن آن مي تواند باعث 
بیماري هاي مختلفي در انسان گردد.

گفتني است: از جمله مزایاي خواب، به حداقل رساندن خطر عود بسیاري از بیماریهاي و 
به حداکثر رساندن بهره وري و انرژي براي بدن است زیرا بدن مي تواند 24 ساعت به طول 

کامل کار کند و دچار فرسودگي مي شود.
بررسي ها نشان مي دهند: براي افزایش طول عمر استراحت و خوابیدن بسیار ضروري است 
زیرا بدن انسان در طول خواب با بسیاري از بیماري ها و خطراتي که بدن را تهدید مي کند 

مبارزه کرده بسیاري از مشکالت را برطرف مي کند.
از جمله کارهایي که بدن به فرمان مغز در طول خواب انجام مي دهد رشد عضالت، ترمیم 
بافتها، سنتزپروتئین وترشح هورمون رشد تا قبل از بسته شدن صحفه رشد استخواني در 
نوجوانان است و به این دلیل خوابیدن به ویژه براي کودکان و نوجوانان اهمیت خاصي دارد.

 خوابی��دن ب��ه می��زان کاف��ي همچنی��ن باع��ث عملک��رد بهت��ر مغ��ز و کارک��رد 
حافظه مي شود.

بدني عضالني با راحت ترین کار ممکن در دنيانسل جدید گيت های بازرسی

عکس نوشت

 یک توریست در چين 
 در حال غذا دادن
 به مرغان دریایی

شرکت تحقیقاتی اس��تراتژی انالیتیکس در گزارش خود از بازار 
تلفن های هوش��مند طی سه ماهه سوم س��ال 2013 مشخص 
کرده است که ش��رکت سامسونگ هنوز هم تس��لط بر بازار را از 
دست نداده و برای اولین بار این شرکت طی سه ماه 250 میلیون 
دستگاه به فروش رسانده و سهم بازار خود را به 35 درصد رسانده 

است.
میزان فروش ش��رکت سامس��ونگ الکترونیک از ک��ره جنوبی 
بیش از دو برابر تلفن های هوشمندی بوده که توسط اپل رقیب 
سامسونگ و دومین شرکت در جدول طی این سه ماه به فروش 

رفته است.
این درحالی اس��ت که س��هم بازار اپل از 15/6درصد در همین 
زمان طی سال گذشته به 13/4درصد کاهش یافته است. شرکت 

تولید کنن��ده آی فون ها دیروز دوش��نبه 6 آبان م��اه اعالم کرد 
 که در س��ه ماهه سوم س��ال 2013 تعداد 33/8میلیون آی فون

 در سراس��ر جه��ان به ف��روش رس��انده اس��ت، ای��ن درحالی 
اس��ت که ف��روش آی ف��ون ه��ا نس��بت به س��ه ماهه س��وم 
 س��ال 2012 که مع��ادل 26/9میلیون دس��تگاه ب��وده افزایش

 داشته است. ارقام و آمار س��ه ماهه سوم همچنین نشان دهنده 
فروش 9 میلیون دستگاه آی فون 5 اس و 5 سی طی سه روز پس 
از ورود این دستگاه ها به بازار است که براساس اظهارات اپل نوعی 
رکورد تلقی می ش��ود. به رغم افزایش درآمد در سه ماهه چهارم 
مالی شرکت اپل که در تاریخ 28 سپتامبر به پایان می رسد، این 
شرکت فناوری دیروز به کاهش سود خود اشاره کرده است. اپل 
گزارش داده است که سود 7/5میلیارد دالری این سه ماهه نسبت 

به س��ود 8/2میلیارد دالری همین دوره در سال گذشته کاهش 
داشته اس��ت. این درحالی اس��ت که درآمد اپل به 37/5میلیارد 
دالر افزایش یافته است چرا که همین رقم در سه ماهه سوم سال 

گذشته 36 میلیارد دالر بوده است.
س��هم درح��ال س��قوط اپ��ل از ب��ازار تلف��ن های هوش��مند 
 درش��رایطی صورت گرفته اس��ت که این ش��رکت تالش کرده 
مدل ه��ای آی فون ه��ای موج��ود در ب��ازار را افزای��ش دهد. 
براس��اس اظهارات کارشناس��ان ش��اید این اس��تراتژی در سه 
ماهه چه��ارم به ثمر بنش��یند. ش��رکت تحقیقاتی اس��تراتژی 
انالیتیکس انتظار دارد که اپل س��هم خود را در سه ماهه چهارم 
 س��ال 2013 به دنبال تقاضای ب��اال برای م��دل آی فون 5 اس

 افزایش دهد.

وضعيت فروش تلفن های هوشمند در سه ماهه سوم 2013

اخبار ویژه
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