
 نذرهایی حل  معضل آلودگی  را سیاسی نکنیم
 که
 تاریخی شدند

استاندار اصفهان  در حاشیه افتتاح پژوهشکده محیط زیست عنوان کرد
موزه تعزیه در اصفهان 

راه اندازی می شود 5
چهارمحال و بختیاری باید 

قطب کشاورزی منطقه شود 7 6

 مردم
  نگران معیشت هستند

با وجود س��پری ش��دن وعده 90 روز رییس جمهور مردم هنوز 
نسبت به معیشت خود دغدغه مند هس��تند الزم است دولت هر 
چه سریع تر به طرح های نگران گننده خود مانند چهاربرابر شدن 
قیمت امتیاز برق پایان دهد و چاره ای برای تغییر محس��وس در 

2وضعیت معیشتی مردم مطابق وعده های خود بیندیشد. 

2 4

 هنر تعزیه خوانی و نمایشی
 رشته دانشگاهی  می شود
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 بالتر:  فوتبال آسیا 
از دنیا عقب نیست

مجازات در انتظار 
خودروسازان  متخلف

ریی��س ش��ورای رقاب��ت از برگزاری جلس��ه ش��ورای 
 رقابت ب��دون حضور وزیر صنعت خب��رداد و با تأکید بر

 این که دس��تورالعمل قیمت گذاری خودروی شورای 
 رقاب��ت همچنان به قوت خ��ود باقی اس��ت، گفت: اگر 
قیمت گذاری در چارچوب این دس��تورالعمل نباش��د، 
غیرقانونی است.جمش��ید پژویان در گفتگ��و با مهر از 

برگزاری جلسه شورای رقابت با حضور...

4

قائم مقام وزیر امور خارجه اتریش

 زیبایی های اصفهان 
را در هیچ جای دنیا ندیدم

رس��ول زرگر پور در دیدار ب��ا دکتر راین هول��د لوپاتکا 
قائم مقام وزیر امور خارجه اتریش و فریدریش اشتیفت 
س��فیر اتریش در ایران، اظهارداش��ت: س��ابقه ایران با 
اتریش به وی��ژه در روابط اقتصادی س��ابقه ای طوالنی 
است. استاندار اصفهان در این دیدار با بیان این که مردم 
ایران به کااله��ای اتریش عالقه زی��ادی دارند، تصریح 
کرد: حضور بیش از 30 هزار نفر ایرانی در اتریش باعث 

می شود رابطه ما با اتریش قوی تر شود. 

 تورم سه سال 
دیگر کنترل  می شود

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود [
]عک

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با شناخت 
درست از مس��ائل اقتصادی کشور تا پایان سال 
س��وم فعالیت دولت، تورم را کنت��رل و به نقطه 

مطلوب خواهیم رساند.
علی ربیع��ی اظهارداش��ت: در ش��رایط تورم و 
رکود فعلی که با بهره وری پایین و بیکاری 13 
درصد دولت را تحویل گرفته ایم و با سختی های 
متعددی مواجهیم ک��ه قانون کار و نرخ بیکاری 
که به موجی تبدیل ش��ده بای��د بتوانیم ضمن 
باال بردن بهره وری مس��ائل اجتماعی و رفاهی 

کارگران را نیز حل کنیم.
وی افزود: بسته ای از مشکالت پیش روی دولت 
است اما با فهم درست از مسائل در مسیر اصولی 
حرک��ت خواهیم کرد و دیگر اج��ازه نمی دهیم 
ثروتی که مستقیما به دست مردم داده شد و یا 
به سمت مسکن رفت و ناپایداری شغلی و تورم 
ایجاد کرد بدین ص��ورت ادامه پیدا کند، بلکه با 
رعایت قانون تالش می کنیم درست عمل کنیم. 

ربیعی تصریح کرد: دولت، دولت آزمون و خطا 
نیس��ت بلکه ب��ا ورود افراد با تجربه شناس��ایی 
مشکالت در حوزه های مختلف آغاز شده و همه 
در جریان مشکالت شما کارگران و کارفرمایان 
هستیم و با درک درست از وضعیت شما در حال 
برنامه ریزی برای کنت��رل تورم و کاهش آن در 

کشور هستیم.
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ظرفیت کام��ل تولید کنند و ب��ا تثبیت نرخ ارز 
گشایش در LC  مش��کالت تولید را حل کنند. 
وی عنوان کرد: اگر هدفمندی یارانه ها در مسیر 
درس��ت صورت می گرفت و سهم 50 درصدی 
هم داده می شد امروز مش��کالت نداشتیم زیرا 
با اصالح حام��ل های انرژی قرار ب��ود تولید راه 
بیفتد نه این که متوقف ش��ود، لذا در این بخش 

هر اتفاقی بیفتد باید قانونی باشد. 

علی ربیعی: دولت، دولت آزمون و خطا نیست
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ساير موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

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

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

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

3371R1-920مناقصه 1
 DCS بهينه سازی تابلو های

اتوماسيون طرح توسعه نيروگاه 
حرارتی ) هاربين ( 

92/8/2592/9/6

3798R1-920مناقصه2
پروژه سيستم بسته بندی 
محصول نهايی نورد 300 به 

EPC روش
92/8/2592/9/4

 نوبت   دوم

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

آگهی مناقصه نوبت دوم

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان

س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مش�اغل ش�هری  ش�هرداری اصفهان در نظر 
 دارد عملي�ات تهيه مصال�ح و احداث س�اختمان اداری و فروش�گاهی ، س�وله ه�ا و اداری 
س�وله های پارت دوبلوک 26 ش�هرک كار گاهی امير كبير بصورت كامل و قابل بهره برداری 
به متراژ ح�دود 5316 متر مرب�ع اداری و فروش�گاهی 2100 متر مربع س�وله ه�ا و 1067متر 
 مربع اداری س�وله ها واقع در خياب�ان امام خمين�ی ، كيلو مت�ر 8 جاده اصفه�ان - تهران ،
 خيابان عطاالملک ، بلوک 26 شهرک كار گاهی امير كبير را به مبلغ تقريبی 46/693/000/000 
ريال بر اس�اس متر مربع زير بنا از طريق مناقص�ه به پيمانكار واجد صالحي�ت واگذار نمايد.
 متقاضي�ان می توانن�د از تاري�خ 92/8/11 ت�ا پايان وق�ت اداری مورخ�ه 92/8/19 ب�ا ارائه

 معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه س�وابق كاری شركت به دفتر فنی سازمان واقع 
در خيابان آمادگاه ، روبروی هتل عباسی ، مجتمع عباسی ، طبقه همكف ، واحد 107  مراجعه 
نموده و پس از اخذ تائيدي�ه دفتر فنی اقدام به واري�ز مبلغ 200/000 ريال باب�ت هزينه تهيه 
اس�ناد مناقصه در وجه حس�اب جاری  ش�ماره 3100003041007 نزد بانک ملی ايران شعبه 
 اصفهان ) قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملی ( نموده و اس�ناد مناقصه را دريافت نمايند .

 تلفن تماس : 2211442-2225535 
1- ش�ركت كنندگان بايس�تی دارای رتبه بندی س�ه ابنيه از معاونت برنامه ري�زی و نظارت 

راهبردی رياست جمهوری باشند .
2- ارائه س�پرده ش�ركت در مناقصه به مبلغ 103/886/000 ريال طی ضمانت بانكی يا فيش 

پرداختی الزامی است . 
3- مدت اجراء : شانزده ماه شمسی می باشد .

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 92/8/25 می باشد .
5-پيشنهادات در پايان وقت اداری مورخه 92/8/25 بازگشايی می شود .

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد. 
7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.
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دعوت به همکاری
يک شركت معتبر IT جهت تكميل كادر پشتيبانی فنی نياز به نيروی كار با مشخصات ذيل را دارد

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

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

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

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

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

خبر می دهند، ب

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

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

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

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

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

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

خبر می دهند، ب

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

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ا نی
رض

ید
حم

س: 
عک

[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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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

 وزير اطالعات به خانه ملت
 فراخوانده شد

 اعضای کمیسللیون آموزش و تحقیقات مجلس شللورای اسللامی 
یک شنبه با تشکیل جلسه ای پس از تبادل آخرین و اطاعات واصله، 
برنامه های سورنا سللتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور را با 

حضور وی استماع و بررسی می کنند.
همچنین حجت االسام سللیدمحمود علوی وزیر اطاعات نیز برای 
ارایه توضیحاتی درباره نحوه پاسخ به استعامات به این کمیسیون 

فراخوانده شد.
اعضای کمیسللیون اجتماعی مجلس نیز این هفته  با تشللکیل یک 
جلسه در روز یک شنبه، بررسی طرح خدمات رسانی به ایثارگران را 
ادامه می دهند و سپس طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی 

کشور را مورد رسیدگی قرار می دهند.

مصاحبه ظريف با رسانه اسرايیلی 
تکذيب شد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد 
ادعای یک روزنامه رژیم صهیونیستی مبنی بر مصاحبه با وزیر امور 

خارجه ایران گفت: این ادعا یک دروغ بزرگ و کذب محض است .
افخم افزود: این رسللانه ها از سر اسللتیصال و برای خروج از انزوای 
 رژیم صهیونیسللتی چنین اخبار کذبی را منتشر می نمایند و تاش

 بیهوده ای را برای فضاسازی منفی در آستانه دوره جدید مذاکرات 
 ایللران و 1+ 5 آغاز کللرده اند که به طللور قطع این جوسللازی ها و

 دروغ پردازی ها از پیش محکوم به شکست است.

راه اندازی سامانه شکايات مردمی 
دستگاه ها

احمدی گرجللی رییس مرکز ملی رسللیدگی به شللکایات مردمی 
سازمان بازرسی کل کشور گفت: ایجاد سیستم الکترونیکی بررسی 
به شکایات مردمی از دوسال قبل آغاز شد و هم اکنون تنها 10 درصد 
وزارتخانه ها و سازمان های کشور به این سیستم مجهز هستند. وی 
از سللامانه الکترونیکی بررسی شکایات و پیشللنهادات سازمان ها و 
وزارتخانه ها به عنوان مجموعه ای منسجم برای دریافت لحظه ای و 
یکپارچه شکایات و مسائل وزارتخانه و سازمان های مختلف نام برد.

رییس مرکز ملی رسللیدگی به شللکایات مردمی سللازمان بازرسی 
کل کشور با اشاره به ارسللال 30 میلیون پیامک شللکایت، انتقاد و 
پیشنهادپارسال از سللوی مردم به نهاد ریاسللت جمهوری ، گفت: 
بررسی های آمار شللفافیت بین المللی نشللان می دهد که ایران از 
نظرمیزان شللکایت مردمی از دسللتگاه های اجرایی از رتبه خوبی 

برخوردار نیست.

جزيیات ديدار اصالح طلبان با عارف
محمدجواد حق شللناس عضو حزب اعتماد ملی  با اشاره به این که 
اکنون زود اسللت که درباره انتخابات دو سللال آینده صحبت کنیم، 
اظهارداشللت: تغییر فضا و حسللاس کردن جامعه به صاح نیست. 
در دیدار ما با آقای عارف درباره انتخابات و انصراف دادن ایشللان از 
انتخابات صحبتی نشد. وی در ادامه افزود: دراین جلسه مطرح شد 
که اصاح طلبان از روش اعتدالی دولللت و مذاکرات با 1+5 حمایت 

می کنند و در واقع این مذاکرات را در راستای منافع ملی می دانند.
حق شللناس گفت: فضای اقتصادی کشللور به آرامش نیازمند است 
و باید از همه امکانات اسللتفاده کرده و هم از دولت حمایت شللود و 
هم توقعات جامعه باال نرود. حق شللناس ادامه داد: اصاح طلبان به 
انتخابات فکر می کنند، اما اکنون زمان تعیین مصداق ها نیست، بلکه 
اصل بر جذب مشللارکت حداکثری مردم اسللت. نگاه اصاح طلبان 
تکیه بر آرای مردم است و ما معتقدیم هنگامی که مردم در انتخابات 
حضور حداکثری نداشته باشند، جامعه و اصاح طلبان ضرر کرده اند.

گروه های سلفی وابسته به القاعده 
پشت پرده ترور زابل

یونسللی مشللاور رییس جمهور در امللور اقلیت ها با اشللاره به ترور 
دادستان زابل اظهار داشت: نیروهای امنیتی ما با اتحاد و هماهنگی 
می توانند این گونه حوادث را خنثی کنند تا ملت ایران شللاهد این 

حوادث تروریستی نباشند.
علی یونسی در خصوص اقدامات الزم برای پیشگیری از عملیات های 
تروریستی در جمع خبرنگاران ضمن تسلللیت به خانواده دادستان 
زابل که چند روز پیش توسللط تروریست ها به شهادت رسید گفت: 
این ترورها ادامه عملیات تروریسللتی گروه های سلللفی وابسته به 

القاعده است.
یونسللی اظهار داشللت: بیش از هر چیزی باید اقلیت های مذهبی 
مخصوصا اهل سنت را در تصمیم گیری های محلی و ملی مشارکت 

دهیم.

مذاکرات بیللن ایران و گروه موسللوم بلله 1+5 در صدر اخبار 
مهم بیللن المللي جهللان دیده مي شللود. بدیهي اسللت این 
 مذاکرات بیش و پیش از آن که مذاکره چند کشور با هم باشد

 طرف هاي اصلي مذاکره جمهوري اسللامي ایللران و ایاالت 
متحده آمریکاهستند.

ایاالت متحده پس از انقاب اسامي 135۷ بزرگ ترین چالش 
 براي سیاسللت خارجي جمهوري اسللامي ایران به حسللاب 
مي آید و عدم ارتباط سیاسللي و بعضا روابللط خصمانه میان 
دو کشور ایران و آمریکا فارغ از تبعات مثبت و منفي آن براي 
دو طرف، بیشترین سود را براي کشللورهاي رقیب جمهوري 
اسامي ایران در حوزه هاي سیاسي- اقتصادي و.... در منطقه 

به ارمغان آورده.
در این میان یکي از کشللورهایي که بیشترین موقعیت جهت 

تحصیل منافع منطقه اي را داشته عربستان سعودي است.
پیللش از انقاب اسللامي در ایللران، پهلوي دوم با اسللتفاده 
از موقعیت اسللتراتژیک و نظامللي و اقتصادي خللود و تنها با 
 حمایت ایاالت متحده به عنوان سللتون اصلي و مطلق اجراي 
سیاست هاي خاورمیانه اي غرب به شمار مي آمد و همواره در 
این مدت سعودي ها نقش دوم و مکمل، علي رغم قدرت فراتر 

اقتصادي خود ایفا مي نمودند.
پس از انقاب نیز عربستان سعودي با حمایت از سیاست هاي 

غرب علیه ایران، مشارکت و حمایت مالي و اطاعاتي از رژیم 
بعثي عراق در هشت سال جنگ تحمیلي و تقابل با گروه هاي 
مقاومت در منطقه در برابر رژیم صهیونیستي همواره در صدد 
کاستن مقدورات جمهوري اسامي در سطح منطقه و افزایش 

مقدورات خود بوده است.
فارغ از نتیجه ي مذاکرات فعلي ایران و غرب نگاه کشللورهاي 
منطقه و در رأس آنان عربستان سللعودي به این روند چگونه 
است؟ اساسا سعودي ها خود را پس از این گفتگوها در منطقه 

چگونه خواهند دید؟
در پاسخ به این پرسش ها باید به موارد ذیل اشاره کرد:

- هرگونه توافق حتي در پایین ترین سطح، دست دیپلماسي 
ایران در منطقلله و حتي در جهان را بازتر مللي کند. چون این 
متضمن این نکته خواهد بود که ایران نه تنها پایگاه هاي مهم 
خود از جمله حزب اهلل، سللوریه، حماس و .... را از دست نداده 
بلکه با کاهش تهدیدها از محذورات منطقه اي خود کاسته و 
بر مقدوراتش مي افزایدو در این شللرایط ایللران با فراغ بال به 

افزایش مناسبات بین المللي خود مي پردازد.
- کاهش سللطح تنش میان ایران و غرب در صورت مدیریت 
صحیح داخلي ایران نوعا منجر به گشایش اقتصادي خواهد شد 
و این بدین معناست که رژیم فربه سعودي در عربستان با یک 
تهدید دیگر که عبارت است از ایران قدرتمند اقتصادي مواجه 

خواهد شد و این گشللایش اقتصادي عاوه بر تثبیت داخلي و 
تضمین اقتدار داخلي جمهوري اسامي ایران، قدرت حمایت 
و هدایت منطقه اي نیز براي ایران به بللار خواهد آورد ودر آن 
صورت ایران با وجود منابع غني و سرشللار نفت،گاز و معادن 
متنوع، همراه با یک دیپلماسللي قوي اقتصادي حرف نخست 

انرژي در منطقه را خواهد زد.
- بدیهي است افزایش سطح 
تفاهم ایران و غرب به معني 
به رسمیت شللناختن رژیم 
صهیونیسللتی نخواهد بود، 
بلکه به طرز هوشمندانه اي 
ایللران موفق خواهد شللد تا 
این رژیللم را در مقابل خود 
خلع سللاح کند و از فشللار 
بر مقاومللت نیللز بکاهد. در 
صللورت دسللتیابي بلله یک 
فهللم مشللترك از مسللایل 
سیاسي- امنیتي بین المللي 
میان ایللران و غللرب، قطعا 
 رژیم صهیونیستي خاصیت 
تنللش زایللي شللدید میان 
روابللط ایللران و غللرب را از 
دسللت خواهللد داد. و حتي 

در صورت توافق در پایین ترین سطح نیز این اسراییل خواهد 
بود که خود را تنها مي بیند. مجموعه مسایل ذکر شده در باال 
مؤید این مسأله است که جمهوري اسللامي ایران در صورت 
هرگونه توافق و یا از بین بللردن تنش ها با غرب خاصیت الهام 
بخشللي در افکار عمومي منطقه را از دسللت نخواهد داد. چه 
افکار عمومي جهان اسللام باالخص مللردم منطقه همچنان 
جمهوري اسامي ایران را در خط مقدم مقاومت و الهام بخش 
گروه هاي مقاومت خواهند دانست و این مسأله قویا و بر خاف 
خواست سعودي هایي است که چندسالي است به طرز تعجب 
برانگیزي منافعشان با اسراییل در منطقه به یک سمت و سو در 
 حرکت است.در پایان باید منتظر ماند و دید که همچون دیگر 
پدیده هاي تاریخي این روند به کجا مي انجامد. آیا کشورهاي 
ذي نفع در تقابل ایران و غرب آرام مي نشینند؟ آیا عزمي جدي 
در غرب براي رفع موانع وجود دارد؟ و مهم تر از همه آیا رژیم 
صهیونیسللتي محصول این مذاکرات را بلله تضمین امنیتي و 

ماهیتي خود گره خواهد زد؟

بررسی  يکی از نتايج مذاکرات 

 کويت جايگزين عربستان عربستان سعودی و مذاكرات ايران و غرب
در شورای امنیت

دولت کویللت بعد از مخالفت عربسللتان سللعودی با قبول 
عضویتش در شورای امنیت سللازمان جایگزین سعودی ها 

در این شورا شد.
به گزارش سللی ان ان؛ دولت کویت سرانجام بعد از گذشت 
هفته ها از مخالفت دولت عربستان سعودی با قبول عضویتش 
به عنوان کشور عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل 

سرانجام به عنوان کشور جایگزین انتخاب شد.
پیش تر عربستان سعودی از سوی کشورهای عضو شورای 
امنیت سازمان ملل برای تصدی سمت عضویت غیر دائم در 
این سازمان کاندیدا و بدون رقیب به عنوان عضو برگزیده شد 
که با مخالفت مقامات این کشور رایض از قبول این عضویت 

سرباز زد.

پرويز مشرف آزاد شد
رییس جمهور سللابق پاکسللتان پس از مدت ها از بازداشت 

خانگی آزاد شد.
به گزارش صدای روسیه؛ پرویزمشرف رییس جمهور سابق 
پاکستان پس از آن که دادگاه برای چهار اتهام وارده به وی با 
قرار دادن وثیقه موافقت کرد سرانجام از بازداشت خانگی رها 
شد.پیش از این اعام شده بود با وجود این که دادگاه با آزادی 
وی به قید وثیقه موافقت کرده اما همچنان دستور داده است 

که تحت حفاظت شدید قرار داشته باشد.
قاضی پرونده پرویز مشللرف واجد علی نام داشت که مبلغ 

وثیقه برای آزادی وی را 2000 دالر اعام کرد.

اسرايیل مسئول ترور ياسر 
عرفات است

به نقل از پایگاه خبری الوسللط، سامی ابوزهر ی، سخنگوی 
جنبش حماس در بیانیه ای اعللام کرد که نتایج تحقیقات 
کارشناسان سوئیسی نشان می دهد که یاسر عرفات به دلیل 
مسمومیت فوت شده است و مرگ وی طبیعی نبود و رژیم 
اشغالگر مسئول عملیات ترور وی بود.یاسر عرفات 12 اکتبر 
2004 برای درمان راهی فرانسه شللد و در یک بیمارستان 
نظامی در حومه پاریس بستری شد اما وی نه تنها درمان نشد، 
بلکه حال وی به طور ناگهانی رو به وخامت رفت و سرانجام به 

فاصله کوتاهی در 11 نوامبر 2004 فوت کرد. 
در ادامه بیانیه جنبش حماس آمده که تشکیات خودگردان 

باید تحقیقات خود را برای کشف راز این جنایت انجام دهد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

پهلوی را ما روی کار آورديم 
جک استراو/ وزیر سابق انگلستان 

ما شاه را گذاشللتیم روی تخت و در عین حال رضا شاه را برداشتیم و 
پسرش را روی قدرت گذاشتیم .

ما عما درایران، تمام مدت دستکاری می کردیم و در سیاست ایران 
دست می بردیم.

 من این را می پذیرم، یکی این که ما سعی می کردیم شاه را در قدرت 
نگه داریم در حالی که او تاریخ اعتبارش در حقیقت گذشته بود و از 
طرف دیگر غرب و آمریکا و فرانسلله و حتی بریتانیا از صدام در طول 

جنگ ایران و عراق حمایت می کردند.
 این کارنامه خوبی نیست من 

این را می پذیرم. 
مللن از دولت هللای انگلیس 
و آمریکا خواهم خواسللت از 
ملت ایران رسللما بلله دلیل 
نقللش شللان در کودتای 28 
مللرداد که بلله ادعللای او به 
دموکراسللی در ایللران ضربه 

عمیقی زدپوزش بخواهند.
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ديدار ظريف و اخضر ابراهیمی در ژنو

ظریف و اخضر ابراهیمی در مقر سللازمان ملل در ژنو دیدار و گفتگو کردند. بر اساس این گزارش ، ظریف 
که به منظور برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 به ژنو سفر کرده است ، پس از صبحانه کاری با اشتون با اخضر 

ابراهیمی ماقات کرد. در این ماقات اخضر ابراهیمی را در جریان مذاکرات خود در ترکیه قرار داد.

عسگر اوالدی مقید بود 
از روحانیت جدا نشود

ارزيابی ديدار
 ظريف با اشتون

آیت اهلل مهدوی کنی در مراسم تشللییع جنازه حبیب اهلل عسگراوالدی 
دبیللرکل جبهلله پیروان خللط امللام و رهبللری در توصیف شللخصیت 
وی گفللت: آقللای عسللگراوالدی به انقللاب اعتقللاد داشللت و معتقد 
 بود حسللاب و کتللاب در زندگی هسللت، از نظر سیاسللی مللرد بزرگی

 بود.
وی با بیللان این که واسللطه ارتباط بین عسللگراوالدی با امللام)ره( من 
بودم، اظهار داشللت: عسللگراوالدی ارتباطللش را هیچگاه بللا امام قطع 
 نکرد و بعد از امام نیز احتللرام خاصی را برای مقام معظللم رهبری قایل 

بود.
وی در خصوص اخاق سیاسی و ضرورت آن گفت: عسگراوالدی هیچ گاه 

از روحانیت جدا نشد و مقید بود که از روحانیت جدا نشود.

سخنگوی اشللتون ماقات وزیر امور خارجه ایران و رییس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد.

مایکل مان با اشاره به این که ظریف و اشتون در جلسه صبحانه کاری حضور 
یافته اند اظهار داشت: در این جلسه یک ساعته گفتگو های خوبی درباره دستور 

کار جلسه صورت گرفت.
وی همچنین اعام کرد که گروه 1+5 نخسللتین جلسلله مقدماتی خود را به 
ریاست اشللتون برگزار کرده اند.همچنین محمدجواد ظریف، صبحانه کاری 
خود با اشتون را بسیار خوب توصیف کرد. وزیر خارجه کشورمان، هنگام ترك 
محل اقامتش برای حضور در نشست با مذاکرات با 1+5 به خبرنگاران گفت: 
اگر هر کسی تمام تاش خود را انجام دهد که بهترین کار صورت گیرد، ممکن 

است گفتگوهای جدی داشته باشیم.

پیکر مرحوم حبیب اهلل عسللگراوالدی با حضور اقشللار 
 مختلف مللردم و چهره های سیاسللی کشللور در قطعه

 ۷2 تن بهشت زهرا به خاك سپرده شد.
آیت اهلل حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز 

ذکر تلقین را بر پیکر مرحوم عسگراوالدی قرائت کرد.
مراسم تشللییع پیکر حاج حبیب اهلل عسگراوالی رییس 
جبهه پیروان خط امام رهبری و عضو مجمع تشللخیص 
مصلحت نظام پنج شنبه با حضور مسللئوالن لشکری و 

کشوری در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.
محمدی گلپایگانللی رییس دفتر مقللام معظم رهبری، 
روحانی، علی الریجانی و آیت اهلل صادق آملی الریجانی، 
آیللت اهلل مهدوی کنی، آیت اهلل هاشللمی رفسللنجانی، 
سیدحسللن خمینی، محمدرضللا رحیمللی، علی اکبر 
صالحی، سیدحسین هاشمی، مجید انصاری، علی اکبر 
ناطق نوری، یحیی آل اسحاق، محسن رفیق دوست، احمد 
توکلی، روح اهلل حسللینیان و تعداد دیگری از مسئوالن 
و نمایندگان مجلس در مراسللم تشللییع پیکر مرحوم 

عسگراوالدی حضور داشتند.
آیت اهلل محمدرضللا مهدوی کنی بر پیکر حاج حبیب اهلل 
عسللگراوالدی نماز اقامه کرد و سللپس پیکللر مرحوم 

عسگراوالدی بر روی دستان مردم تشییع شد.

علی اکبر صالحی رییس سللازمان انرژی اتمی در حاشللیه 
مراسم تشییع پیکر مرحوم عسگراوالدی در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سللؤال خبرنگار مهر که آیا سللفر آمانو مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران قطعی است، گفت: 

این طور که به من خبر داده اند آقای آمانو به تهران می آید.
صالحی در پاسخ به سللؤال دیگری مبنی بر این که آیا سفر 
آمانو تأثیللری در مذاکرات هسللته ای ما خواهد داشللت، 
اظهار داشللت: بخش عمللده ای از همکاری های سللازمان 
 انرژی اتمی با آژانس اسللت و آژانس به عنللوان تنها مرجع

 بین المللی است که تأیید می کند فعالیت های کشورهای 
عضو صلح آمیز است یا خیر.

 بنابراین اصل کار ما با آژانس است. وی گفت: آژانس بخش 
عمللده ای از فعالیت های هسللته ای ما را در زمللان آقایان 
الریجانی و جلیلی پذیرفت که صلح آمیز اسللت و تنها یک 
سری موضوعات به عنوان مطالعات ادعایی باقی مانده که در 
حال بررسی است و با سفر آمانو به تهران، در مورد آن بحث 
می کنیم. صالحی خاطرنشان کرد: ما نسبت به این مذاکرات 
در تهران خوشبین هستیم. وی در پاسللخ به این سؤال که 
آیا قرار است مدیرکل آژانس از مراکز و تأسیسات هسته ای 
کشورمان بازدید داشته باشللد، گفت: در این خصوص بعدا 

صحبت می کنم.

رسول زرگر پور در دیدار با دکتر راین هولد لوپاتکا قائم مقام 
وزیر امور خارجه اتریش و فریدریش اشتیفت سفیر اتریش 
در ایران، اظهارداشت: سابقه ایران با اتریش به ویژه در روابط 

اقتصادی سابقه ای طوالنی است.
اسللتاندار اصفهان در این دیدار با بیان این که مردم ایران به 
کاالهای اتریش عاقلله زیادی دارند، تصریللح کرد: حضور 
بیش از 30 هزار نفر ایرانی در اتریش باعث می شود رابطه ما با 
اتریش قوی تر شود. وی در پایان اظهار داشت: به عنوان یک 
کشور مستقل از شما انتظار داریم نقش خود را به خوبی ایفا 
نمایید. قائم مقام وزیر امور خارجلله اتریش نیز در این دیدار 
با بیان این که اطاع داریم ثباتی که در ایران برقرار اسللت 
بسیار ارزشمند است، اذعان داشللت:  ایران و اتریش از نظر 
فرهنگی بسیار نزدیک هستند. وی ادامه داد: در هیچ جای 
دنیا زیبایی های اصفهان را ندیده ام و این زیبایی ها دلیلی جز 
فرهنگ غنی و دیرینه در این منطقه ندارد. راین هولد لوپاتکا 
افزود: امیدوارم آن قدر پیر نشوم که خاطرات سفر به اصفهان 

را فراموش کنم. 
وی عنوان نمللود: حرکت خوبی بللرای بهبللود روابط دنیا 
با ایران صورت پذیرفته اسللت و کشللور اتریش به تنهایی 
تصمیم گیرنده نیست و با 28 کشللور دیگر در اتحادیه اروپا 

اجماع نظر دارد.

غامحسین دهقاني سفیر و نمایندگي کشورمان در سازمان 
ملل متحد در نشست کمیته سیاسللي مجمع عمومي این 
سازمان با موضوع وضعیت آوارگان فلسطیني، توجه جدي 
جامعه بین المللي به وضعیت اسفناك مردم مظلوم فلسطین 

و تاش براي کاستن از درد و رنج آنان را خواستار شد.
وي با اعام تأسف شللدید اعضاي جنبش غیر متعهدها به 
وضعیت نامطلوب آوارگان فلسطیني ساکن اردوگاه اراضي 
اشغالي به ویژه نوار غزه و اعمال خشونت و نقض مداوم حقوق 
مردم فلسللطین در حمات نیروهاي رژیم صهیونیسللتي، 
گفت: نکته قابل تأمل در این اسللت که کمیسر عالي آژانس 
امداد و اشللتغال ملل متحد نیز بلله این مللوارد در گزارش 
خود اشللاره کرده اسللت. دهقاني ادامه شللهرك سازي ها، 
سللاخت دیوار حائل، تخریللب منازل، اعمللال محدودیت 
تردد، بازداشت و دربند کشللیدن هزاران فلسطیني و آواره 
کردن شهروندان مناطق اشغالي و موارد بي شمار دیگري از 
اقدامات تجاوزکارانه این رژیم را نشانه بي اعتنایي  این رژیم به 
قوانین بین المللي و تضعیف برنامه ها و فعالیت آژانس امداد 
و اشتغال ملل متحد دانست. وي افزود: جنبش غیر متعهدها 
از جامعه بین الملل انتظار دارد تا با ایفاي مسئولیت اخاقي، 
سیاسي و حقوقي خود به اقدامات غیرقانوني و نقض حقوق 

مردم فلسطین را پایان دهند.

انرژی هسته ای استانارتحال امور خارجه

 عسگر اوالدی در
قطعه۷2 تن بهشت زهرا 

 به مذاکرات آمانو
 در تهران خوشبینم

 زيبايی های اصفهان 
را در هیچ جای دنیا نديدم

هشدار ايران به 
رژيم صهیو نیستی
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داخلي ايران
 نوعا منجر به 
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 اعزام دانش آموزان چادگانی 
به مناطق عملیاتی جنوب

فرمانده س��پاه ناحیه چادگان گفت: بیش از 150 دانش آموز پس��ر 
مقطع دبیرستان و هنرستان چادگانی در قالب چهار دستگاه اتوبوس 
و به همراه تعدادی از مربیان آموزش دفاعی و راویان سپاه به مناطق 

عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
سرهنگ محمود کاتبی هدف از اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی 
چادگان را گذراندن دروس عملی آمادگی دفاعی و آشنایی با مناطق 

عملیاتی هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.
وی افزود: راهیان نور برای دانش آموزان زندگی ساز و نشان دهنده 
مسیر حرکتی برای فردای روشن است که باید دانش آموزان استفاده 

الزم را از این فرصت فراهم شده ببرند.

حجم تحريريه ها در رسانه ها و 
مطبوعات کشور الغر شده است

اس��تاد امور ارتباطات با تأکید بر ایج��اد پیوند میان دانش��گاه ها و 
تحریریه ها، گفت: هم اکنون به دالیل مختلف روزنامه ها و مطبوعات 

حجم تحریریه ها را الغر می کنند.
امیدعلی مس��عودی با انتقاد از کاهش گزارش��ات، یادداش��ت ها و 
همچنین تحلیل ها در خبرگزاری ها و مطبوعات کشور، اظهار داشت: 
هم اکنون به دالیل مختلف روزنامه ها و مطبوعات حجم تحریریه ها 

را الغر می کنند. 
کارش��ناس عل��وم ارتباطات دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی با طرح 
این س��ؤال که هم اکن��ون چن��د مطل��ب تحلیل��ی در تحریریه ها 
 منتش��ر می ش��ود، اف��زود: ای��ن ام��ر یکی از مش��کالت اساس��ی

 ماست.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که جای چه مطلبی در روزنامه ها 
خالی است، بیان داشت: از آنجایی که کشور دارای فرهنگ غنی بوده، 
می توانیم بگوییم جای طنز در مطبوعات و رس��انه ها خالی اس��ت.

مسعودی با اشاره به انتشار نش��ریه »خط خطی« گفت: این نشریه 
هنوز نتوانسته جای نشریه گل آقا را پر کند. 

وی ادامه داد: هم اکنون ج��ای خالی چند مجل��ه و روزنامه طنز در 
عرصه رسانه و مطبوعات کشور خالی است.

 وی با انتق��اد از این که خبرن��گاران مجبور ش��ده اند در تحریریه ها 
همانند کارمند فعالیت کنند و خالقیتی از خود ارایه ندهند.وی گفت: 

در شرایط فعلی نیازمند حمایت دولت هستیم.
وی با بیان این که به موجب افزایش تحریم ها هزینه های گردانندگی 
روزنامه ها سرسام آور شده است، یادآور شد: با وجود چنین شرایطی 

افزایش قیمت روزنامه تا حدی مجاز است. 
مسعودی همچنین آموزش های حرفه ای ضمن خدمت را بسیار مؤثر 
دانست و خاطرنشان کرد: آموزش روزنامه نگاران باید در اولویت قرار 

گیرد و پیوندی میان دانشگاه ها و تحریریه ها ایجاد شود.

کشف حدود 12کیلوگرم مواد مخدر 
در فريدن

فرمانده انتظامی شهرس��تان فریدن گفت: در راستای اجرای طرح 
کنترل محور های مواصالتی در این شهرستان، کش 11 کیلو و670 

گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شده است.
 حس��ین دش��تی اظهارداش��ت: در اجرای طرح کنترل محور های 
مواصالتی، مأموران این فرماندهی در ایست و بازرسی بلطاق موفق 

به کشف میزان قابل توجهی مواد مخدر شدند.
وی اف��زود: در اج��رای ای��ن ط��رح، مأم��وران پاس��گاه انتظام��ی 
بلط��اق در حی��ن کنت��رل خودرو ه��ای عب��وری به یک دس��تگاه 
 س��واری پژو 405 مشکوک ش��ده و س��پس دستور ایس��ت صادر

 می کنند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان فریدن در ادامه تصریح کرد: مأموران 
انتظامی در بازرس��ی از خودروی مذکور 11 کیل��و و670 گرم مواد 

مخدر از نوع تریاک را کشف کردند .
این مواد به صورت ماهرانه ای در داخل و بدنه خودرو جا سازی شده 
بود و در راستای کش��ف این مواد دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر با 

هویت معلوم دستگیر شدند.

توصیه های بهداشتی به عزاداران حسینی 

شرايط طبخ و توزيع نذورات
رییس مرکزس��المت محیط و کار وزارت بهداش��ت گف��ت: عدم رعایت 
موازی��ن بهداش��تی در توزیع ن��ذورات در مراس��م عزاداري، مس��اجد، 
 تکایا و هی��أت ها احتم��ال بروز بیم��اري هاي مرتب��ط با غذا ب��ه وی  ژه 

بیماري هاي عفوني روده اي را افزایش مي دهد. 
دکت��ر کاظم نداف��ی اف��زود: هرگونه پخ��ت و پ��ز باید در م��کان هایي 
با ش��رایط بهداش��تي صورت پذی��رد و تمامی اف��راد درگی��ر در توزیع 
آب، چ��اي و غ��ذا بای��د داراي کارت بهداش��ت معتب��ر ب��وده و رعایت 
بهداش��ت فردي در هن��گام ارای��ه خدمت ضروري اس��ت.وی ب��ا بیان 
این که م��واد خام مصرفي باید س��الم و بهداش��تي باش��د، توصیه کرد: 
از مواد غذایي مش��مول بس��ته بندي که م��ورد تأیید وزارت بهداش��ت 
 اس��ت اس��تفاده ش��ود.ندافی با بیان این که در پخت غ��ذا از نمک هاي

 بسته بندي ید دار تصفیه شده داراي مجوز ساخت از سازمان غذا ودارو در 
تهیه و پخت غذا، برنج و مصرف روي سفره ها استفاده شود، تأکید کرد: در 
تهیه غذا از روغن هاي داراي مجوز ساخت ازسازمان غذا و دارو با ترانس 
پایین استفاده شود. وی تأکید کرد: از ظروف مناسب در آشپزي استفاده 
شود و در هنگام توزیع غذا، از راه رفتن افراد بر روي سفره ها خودداري شود. 
ندافی در ادامه گفت: الزم است از نگهداري مواد غذایي پخته شده در دماي 
محیط به مدت طوالني )حداکثر 2 س��اعت( خودداري شود و در صورت 
الزام به نگهداري بیشتر از دو ساعت، باید مواد غذایي پخته در زیر 4 درجه 
سانتي گراد یا در باالي 63 درجه سانتي گراد )روي شمعک گاز( نگهداري 
تا درجه حرارت ماده غذایي به زیر 63 درجه نرسد. وی در ادامه افزود: از 
نگهداري مواد غذایي خام و پخته شده در مجاورت هم در داخل یخچال و 
یا سردخانه خودداري شود و در صورت توزیع سبزي و ساالد رعایت مراحل 
چهارگانه سالم سازي الزامي است و توصیه مي شود از ساالد و سبزي بسته 
بندي شده با پروانه ساخت از وزارت بهداشت استفاده شود.وی همچنین 
با اشاره به مضرات ناشی از استعمال دخانیات تأکید کرد: با نصب تابلوها و 
یا اطالعیه ممنوعیت استعمال دخانیات و جمع آوري زیر سیگاري ها، از 

استعمال مواد دخاني در محل هاي مسقف خودداري شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1171 |شنبه 18 آبان 1392 | 5 محرم   1434

بهداشت 

گشتی در اخبار

احداث ۳ مجموعه فرهنگي در منطقه ۱۵ اصفهان
     شهردار منطقه 15 اصفهان اعالم کرد: احداث 3 مجموعه فرهنگي شریعتي، ستار و قصر تا اوایل 
سال آینده تکمیل مي شود. اصغرکش��اورز با بیان این مطلب گفت: کتابخانه مرکزي شهرداري 

منطقه 15 نیز در دست اجراست و اکنون در مرحله سفت کاري ساختمان است. 

3

No. 1171 |  November   9  ,2013  |  8 PagesSMS

اعزام۵۵ روحانی به 
هیأت  های عزاداری نطنز 

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت: تا پایان امسال فهرستی 
از داروهای فاقد گلوتن در س��ایت س��ازمان غذا و دارو منتشر خواهیم کرد تا 

پزشکان برای تجویز به بیماران از این فهرست استفاده کنند.
رس��ول دیناروند در همایش انجمن حمایت از بیماران س��لیاکی افزود: برای 
جمعیت مبتال به بیماری سلیاک داروهای فاقد گلوتن تولید می شود که کار 
چندان دشواری نیست و هزینه بر نخواهد بود. تنها نیاز به ساماندهی دارد و به 
تولید کنندگان این داروها امتیازهایی همچون صدور سریع تر پروانه خواهیم 
داد. وی در رابطه با تخصیص یارانه گندم برای بیمارانی که قادر به مصرف گندم 
نیستند، اظهارداشت: این بحث را پیگیری خواهیم کرد چرا که موضوع کامال 

عادالنه است و انشاهلل در بودجه 93 این موضوع لحاظ خواهد شد.

رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان نطنز گف��ت: 55 روحانی به تمام 
هیأت های عزاداری شهرستان نطنز اعزام ش��ده اند و با یاری سید الشهدا)ع( 

کار خود را آغاز کرده اند. 
ابوالفضل مجیدی تبار اظهارداشت: یکی از اصلی ترین برنامه های اداره تبلیغات 
اس��المی، اعزام روحانی به هیئات و مس��اجد در ایام ماه مبارک رمضان و ماه 
محرم الحرام است. وی افزود: بحث اعزام، از قبل با دفتر امام جمعه شهر نطنز 
و بادرود هماهنگ شده و تمامی هیأت هایی که نیاز به روحانی دارند و یا تعداد 
روحانی در آن محل کم بوده، شناسایی شده و روحانی به آن هیأت اعزام شده 

و خوشبختانه این حرکت به طور کامل انجام شده است.
 وی پیرامون تع��داد روحانی��ون اعزامی گف��ت: در مجموع کل شهرس��تان

 55 روحانی به هیئات مختلف اعزام شده اند.

 اعالم فهرست
 داروهای فاقدگلوتن

     سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار 
داش��ت: با توجه به محدودیت های آب و بحران های خشکس��الی 
در س��ال های اخیر و همچنین س��ایر محدودیت ه��ای زراعی و 
 کلیمای��ی در مناطق مختلف ش��هر اصفه��ان، انجام پ��روژه های

 تحقیقاتی برای شناس��ایی گونه های گیاهی مناس��ب و سازگار 
با شهر اصفهان الزم و ضروری بوده اس��ت. داریوش فتحی با بیان 
این مطل��ب گفت: ایس��تگاه تحقیقاتی ش��ماره یک س��ازمان در 
محمود آباد به وسعت حدود 12 هکتار اس��ت که 10/4 هکتار آن 

عرصه های مفید و در اختیار پروژه های تحقیقاتی می باش��د. وی 
افزود: با توجه ب��ه محدودیت های آب و بحران های خشکس��الی 
در س��ال های اخیر و همچنین س��ایر محدودیت ه��ای زراعی و 
کلیمای��ی در مناطق مختلف ش��هر اصفه��ان، انجام پ��روژه های 
تحقیقاتی برای شناس��ایی گونه های گیاهی مناس��ب و س��ازگار 
با ش��هر اصفه��ان الزم و ض��روری ب��ود. وی با بی��ان ای��ن که از 
 اواس��ط دهه هفتاد تاکنون بی��ش از 160 گونه از ان��واع درختان،

گل ها و گیاه��ان زینتی بوم��ی و غیر بومی مقاوم به خش��کی در 

این ایس��تگاه اس��تقرار یافته، تصریح ک��رد: این گونه ه��ا با انجام 
تیماره��ای آزمایش��ی، عکس العم��ل گیاهان مذکور نس��بت به 
عوامل محدودکننده به خصوص خش��کی و کم آبی ثبت ش��ده و 
گیاهان مقاوم به خشکی و س��ایر عوامل محدود کننده شناسایی 
 و به تولی��د انبوه رس��یده اس��ت. فتحی خاطرنش��ان ک��رد: این 
گونه ها از 2 س��ال پیش به صورت پایلوت تحت عنوان اس��تفاده 
 از گیاه��ان در طراح��ی فض��ای س��بز مناط��ق خش��ک و یا در 
طرح های موزاییکی کشت ش��ده اند. وی جمع آوری چمن های 

سردسیری و گرمسیری را یکی از تحقیقات مهم این مزرعه عنوان 
کرد و ادامه داد: این مزرعه هم اکنون با بیش از 500 رقم این مرکز 
از بزرگ ترین کلکس��یون های جهان محس��وب می شود. فتحی 
تش��کیل کلکس��یون رز را از دیگر اقدامات این مرکز عنوان کرد و 
 اظهار داش��ت: تاکنون 120 رقم از انواع رزهای الوان تولید، تهیه و 

جمع آوری شده است. 
وی ادامه داد: بیش از 400 رقم از انواع رزهای جدید نیز شناسایی 

شده که پیش بینی می گردد تا شهریور 93 به مرکز منتقل گردد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: رشته تحصیلی شبیه خوانی 
و هنرهای آیینی و نمایش��ی در دانشگاه 
جامع علم��ی کارب��ردی از س��ال آینده 
راه اندازی شده برای اداره کالس های این 
رشته از تجربیات شبیه خوانان با تجربه 

استان استفاده می شود.
 حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی 
پیرام��ون موض��وع آئین تعزی��ه خوانی 
اظهارداش��ت: تعزیه در اصفهان و نیمی 
از شهرستان های استان وضعیت و قوت 
بس��یار خوب��ی دارد و به لح��اظ هنری، 
تعزیه خوانی ترکیبی از هنرهای از جمله 
متن هن��ری در نس��خه های تعزیه، هنر 
نسخه خوانی، اجرا و نمایش تعزیه، جامع 
آرایش��ی و عدوات و کاله خودها نیز هنر 
صنایع دستی است و در واقع تعزیه خوانی 
ترکیبی از چندین هنر اس��ت که در یک 
منظومه کام��ل به نام ش��بیه خوانی قرار 

گرفته است.

وی بیان کرد: بازنمایی یک واقعه در قالب 
تعزیه خوانی، ضریب تأثیرگذاری بس��یار 
باالیی را بر مخاطب دارد، زیرا مخاطب با 
نظر و رویت خود، واقعه را می بیند و درک 
و فهم بهتری را از آن واقعه کسب می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفه��ان تصریح کرد: اداره کل ارش��اد با 
توجه به ظرفیت��ی که در اس��تان وجود 
داشته، کار هایی در بحث رسمیت بخشی، 
توانمندسازی و بسترس��ازی برای اعزام 
گروه های تعزیه برای اجرا در شهرستان ها 

و استان های مختلف انجام شده است.
وی افزود: در بحث رسمیت بخشیدن به 
گروه های نمایشی تعزیه خوانی عالوه بر 
ثبت بیش از 950 گروه در اس��تان، بیش 
از 50 مجلس تعزیه خوانی توسط انجمن 
تعزیه اس��تان ثبت و در آینده نزدیک به 
صورت کتاب چاپ می شود و نسخ خطی 
تعزیه نیز کار ثبت و رس��میت بخشیدن 

برروی آن ها انجام گرفته است.

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

کلیکسیون گل های داوودی و رز تشکیل می شود

 هنر تعزيه خوانی و نمايشی
 رشته دانشگاهی  می شود

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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استاندار اصفهان با بیان این که خشکسالی اثرات 
زیست محیطی بسیاری بر اصفهان گذاشته گفت: 
رفع معضل و مشکالت زیست محیطی با راهکارها 
و تفکرات سیاسی حل نمی ش��ود و باید راه حلی 

علمی و پژوهشی برای آن مد نظر باشد.
 رسول زرگرپور در آیین افتتاح پژوهشگاه محیط 
زیست دانشگاه اصفهان با بیان این که چهار محور 
و برنامه اصلی خود را پیرامون استان اصفهان در 
جلس��ه هیأت دولت مطرح کرده، اظهارداش��ت: 
رفع معض��الت زیس��ت محیط��ی اصلی ترین و 
شاخص ترین مقوله محیط زیست در استان است 
که مسأله آب به لحاظ کیفیت و خشکسالی در این 

مقوله می گنجد.
وی اف��زود: اصفهان آلوده ترین اس��تان کش��ور 
ب��ا  250 روز آلودگ��ی  و 28 روز تعطیلی بوده و 
خشکسالی هفت ساله هم تبعات زیست محیطی 
اثرات وحش��تناکی دارد که اثرات آن در درک و 

 محاسبه ما نیست و زلزله ویران گر است، اما بدون
 این که متوجه ش��ویم، خشکسالی اثرات مخرب 
خود را می گذارد. وی تصریح کرد: مقوله رودخانه 
زاین��ده رود و راهکارهای کمب��ود آب محور دوم 
و عدم تعادل رشد بین شهرس��تان های استان و 
منطقه ای که باعث حاشیه نش��ینی شده، محور 
سوم که سبب معضالت زیست محیطی می شود 
و هم از نظر امنیت اجتماع��ی و فرهنگی بر روی 
آن کنترل و برنامه ریزی ص��ورت نگرفته و اگر به 
آن توجه نداشته باشیم محور اول و دوم را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
وی بیان کرد: مردم بر ظرفیت های ما برای انجام 
پروژه های بزرگ ش��ک دارند، پروژه مترو، قطار،  
مصلی و وزرش��گاه نقش جهان که جز طرح های 
شاخص استان بوده، س��ازوکار و ساختار خود را 
می طلبد که محور چهارم صحبت ها و برنامه های 

من در جلسه هیأت دولت بود.

اصفهان صنعتی ترين اس�تان کش�ور 
به شمار می رود

زرگرپور خاطرنش��ان کرد: به عنوان نخس��تین 
و اصلی ترین موض��وع، بحث محیط زیس��ت در 
جسله هیأت دولت مطرح شد و دالیل  آن کامال 
روشن است؛ استان اصفهان با مساحت 17 هزار 
مترمربع ک��ه 10 درص��د بیاببان ه��ای کویری، 
7 درصد تولید ناخالص داخل��ی و 10 هزار واحد 
صنعتی، صنعتی ترین اس��تان کش��ور به ش��مار 

می رود که آالیندگی این واحدها بسیار باال ست.
وی افزود: 60 درصد از جمعیت استان در منطقه 
مرکزی س��کونت دارند ک��ه این خ��ود آلودگی 
است و آلوده ترین منطقه  و فعالیت های صنعتی 
در حاش��یه محور ش��رق بر اساس اس��تاندارد ها 
و ش��اخص های زیس��ت محیطی به دلیل وجود 
ش��هرک های صنعتی و معادن فعال و واحدهای 
سنگ بری، آجر، آهک، ش��ن و ماسه، عامل مهم 

آلودگی هوای اصفهان هستند.
در هر 24 ساعت، ۵00 تن مواد آالينده 

وارد شهر اصفهان می شود
استاندار اصفهان با اش��اره به نیروگاه های شهید 
منتظری و اس��الم آباد اظهارداش��ت: 20 درصد 
مص��رف م��ازوت نیروگاه های کش��ور در این دو 
نیروگاه استفاده می شود و به گفته ابتکار، رییس 
سازمان حفاطت محیط زیست، در هر24 ساعت 
حدود 500 تن مواد آالینده وارد ش��هر اصفهان 
می شود که درصدی از این مواد بسیار خطرناک 
است وهمچنین مناطق اطراف نیروگاه بر اساس 
ش��اخصه های رفاه و زیس��ت محیط��ی وضعیت 
بسیار بدی دارند و تا دو دهه آینده نمی توان این 
صنایع را منتقل و تعطیل کرد. وی با اشاره به دو 
مش��کل عمده و اساس��ی در بحث محیط زیست 
بیان کرد: در ده��ه 60 تا 80 در رده مس��ئوالن 
باوری به مقوله محیط زیس��ت و حفظ آن وجود 
نداشت و از آن استفاده ابزاری می شود که نمونه 
آن پروژهش هایی است که بدون ارزیابی محیط 
زیست اجرا ش��ده، تا باورحفظ محیط زیست در 
تمام مسئوالن ایجاد نشود و تخریب آن همچنان 
ادامه خواهد داشت. زرگرپور افزود: رفع معضل و 
مشکالت زیس��ت محیطی با راهکارها و تفکرات 
سیاس��ی حل نمی ش��ود و باید راه حلی علمی و 
پژوهشی مد نظر باشد بنابراین ایجاد پژوهشکده 
محیط زیس��ت کاری حیات��ی بوده ک��ه اگر در 
مجرای خود قرار گیرد دو معضل باور و پرداخت 
به معضالت زیس��ت محیطی را ب��ا پژوهش های 
علمی حل می کند و مش��کالت زیست محیطی 
به درستی حل می شود. استاندار اصفهان با ارایه 
چند پیشنهاد به پژوهشکده محیط زیست تصریح 
کرد: طراحی و تدوین سامانه اطالعاتی بهداشتی 
محیط زیس��ت، کمک به ارتقا تحقیقات زیست 
محیط��ی در تمامی زمینه ها ب��ر مبنای نیاز های 
اساسی اس��تان و ارتباط تنگاتنگ با بدنه اجرایی 
استان و اس��تفاده از آخرین دستاوردهای علمی 
پژوهشی در راستای حفظ منایع زیست محیطی 

صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در راس��تای حل معضالت 
اساسی اس��تان، آمادگی داریم که همکاری الزم 
را با پژوهشکده و دانشگاه اصفهان انجام دارده و 
دستورالعمل برای استانداردسازی مسائل زیست 

محیطی داده شود.
پژوهش�کده محیط زيس�ت دانشگاه 

اصفهان افتتاح شد

پژوهش��کده محیط زیس��ت اصفهان ب��ا حضور 
اس��تاندار در دانش��گاه اصفهان افتتاح ش��د. این 
پژوهش��کده که در ح��ال حاض��ر دارای 3 گروه 
پژوهشی ش��امل، آب و بازیافت پساب، آلودگی 
هوا و پسماند جامد، زیست فناوری محیط زیست 
بوده، طی ماه های آینده با اضافه شدن چهار گروه 
پژوهشی دیگر از جمله اقتصاد و مدیریت محیط 
زیس��ت، اخالق و حقوق محیط زیست، شیمی، 
محیط زیست و زیست شناسی  و محیط زیست 
در برنامه های آتی این پژوهشکده، به فعالیت خود 
ادامه دهند. مأموریت واهداف کالن پژوهش��کده 
محیط زیس��ت انجام فعالیت های مختلف علمی  
پژوهش��ی با نگرش کارب��ردی در زمینه تصفیه 
آب و فاض��الب و فناوری ه��ای بازیافت پس��اب، 
نیز مدیری��ت منابع آب، تغییر اقلی��م و مدیریت 
بهینه مص��ارف در حوزه های ش��هری، صنعتی و 
کشاورزی در سطح استان، منطقه و کشور و انجام 
فعالیت ه��ای مختلف علمی  پژوهش��ی با نگرش 
کاربردی در زمینه مدیریت پس��ماند جامد و نیز 
آلودگی هوا و روش های کنترل آن در حوزه های 
مختلف شهری، صنعتی، و غیره در سطح استان، 
منطقه و کشور است. همچنین انجام فعالیت های 
مختلف علمی  پژوهش��ی با نگ��رش کاربردی در 
زمینه به کارگیری فناوری های زیستی در حفظ 
تنوع زیس��تی و ذخایر ژنتیکی و نیز اس��تفاده از 
این فناوری ه��ا درکاهش آلودگی های زیس��ت 
محیطی در سطح استان، منطقه و کشور و انجام 
فعالیت ه��ای مختلف علمی پژوهش��ی با نگرش 
کاربردی در زمینه اقتصاد محیط زیست، ارزیابی 
منایع محی��ط زیس��ت، تهیه طرح ه��ای جامع 
زیست محیطی و بررسی مقوله اخالق و حقوق در 
محیط زیست در سطح استان، منطقه و کشور از 
مأموریت های این پژوهشکده خواهد بود. دانشگاه 
اصفهان، با اخذ مجوز پژوهش��کده محیط زیست 
از وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری ، تالش همه 
جانبه ای را با هدف ارتقای جایگاه زیست محیطی 
اس��تان اصفهان و کش��ور آغاز کرده و در همین 
راستا و با هدف معرفی ظرفیت های پژوهشکده و 
افزایش مشارکت، دانشگاه اصفهان آیین افتتاحیه 
رس��می پژوهش��کده محیط زیس��ت را با رسول 
زرگرپور، اس��تاندار اصفهان و س��ایر مس��ئوالن 

استانی برگزار کرد.
این پژوهشکده با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون 
تومان و در دو فضای 50 متر مربع و 70 متر مربع 

تجهیز و  راه اندازی شده است.

استاندار اصفهان  در حاشیه افتتاح پژوهشکده محیط زيست عنوان کرد

حل  معضل آلودگی  را سیاسی نکنیم



چهره روزيادداشت

 رکورد کاهش مصرف نسوز 
در فوالدسازي و نورد پيوسته سبا

مير قاسم سيدي تاجي رييس تعميرات نس��وز ناحيه فوالدسازي و 
نورد پيوسته سبا از رکورد کاهش مصرف نس��وز در اين ناحيه خبر 
داد و گفت: با  ي��اري خداون��د و حمايت مجموع��ه مديريت مرکز 
نس��وز و تالش همکاران واحد نس��وز س��با، کاهش مصرف نس��وز 
در مهرماه س��ال 92 به مي��زان 9/37 کيلوگرم بر ت��ن فوالد مذاب 
تحقق يافت که در مقايس��ه با رک��ورد قبل��ي 42/ 9 کيلوگرم بر تن 
 فوالد مذاب در ش��هريورماه س��ال 91 رکورد قابل توجهي به شمار

 مي آيد.
ريي��س تعميرات نس��وز ناحيه فوالدس��ازي و نورد پيوس��ته س��با 
درخصوص داليل کاهش مصرف نس��وز در اين ناحيه خاطر نش��ان 
کرد: افزايش عمر الي��ه  کاري پاتيل به باالي 100 ذوب، اس��تفاده 
از جرم هاي مونوليتي��ک ريختني در اليه هاي ايمن��ي پاتيل، اليه 
 کاري تانديش و توجه و حساسيت بر استفاده  صحيح از موادنسوز از 
 مه��م تري��ن دالي��ل رس��يدن ب��ه اي��ن رک��ورد محس��وب م

ي شود.
ايش��ان در پايان از همکاري مؤثر و پيگيري ه��اي مديريت عالي و 
واحدهاي توليد و تعميرات ناحيه س��با، و توجه بي��ش از پيش اين 
واحدها به مقوله  نس��وز تش��کر و قدرداني نمود، و اظهار اميدواري 
کرد که با ادامه روند کاهش مصارف نس��وز ش��اهد ثبت رکوردهاي 

جديدتري باشيم.
    ثبت رکورد جديد ماهيانه  مصرف نسوز

ايرج مختارپور رييس تعميرات نس��وز از ثبت رکورد کاهش ماهيانه 
مصرف نسوز در کوره هاي قوس الکتريکي ناحيه فوالد سازي خبرداد 
و گفت: با تالش کارکنان در مهرماه 1392 مصرف نس��وز به 3/56 
کيلوگرم برتن فوالد مذاب رسيد و اين در حاليست که مصرف نسوز 
کوره هاي قوس الکتريکي در سال 1391 معادل 4/25 کيلوگرم برتن 

فوالد مذاب بوده است.
ايش��ان دس��تيابي ب��ه اي��ن رک��ورد را حاص��ل بهب��ود کيفي��ت 
ه��اي نس��وز، نح��وه انج��ام تعمي��رات گ��رم؛ اص��الح روش ها و 
دس��تورالعمل هاي کاري، بهب��ود فرايند توليد و افزايش بازرس��ي 
ها بيان داش��ت و افزود: اين کاه��ش مصرف بيانگ��ر کنترل مداوم 
پروس��ه توليد و افزاي��ش به��ره وري و کارک��رد با راندم��ان باالي 
 کارکن��ان نس��وز، تولي��د و تعميرات ک��وره هاي ق��وس الکتريکي

 مي باشد.
رييس تعميرات نسوز اظهار داشت: به منظور تثبيت و بهبود شرايط 
موجود مصرف نس��وز در طول يکسال گذش��ته مديريت و رؤساي 
واحدهاي توليد فوالد، مرکز نس��وز و دفاتر فني با برگزاري جلسات 

متوالي همواره پيگير کاهش مصارف بوده اند.
ايشان در پايان اين رکورد را در راستاي رس��يدن به اهداف شرکت 
براي کاهش هزينه ه��ا و انرژي موردنظر مديري��ت عامل و معاونت 
بهره برداري ياد ک��رد و از پيگيري هاي مديران ناحيه فوالدس��ازي 
و مرکز نس��وز و از تالش بي دريغ کليه کارکنان اين نواحي تش��کر و 

قدرداني  کرد.

شير دام های اصفهان به فلزات 
سنگين آلوده نيستند

مس��ئول اداره نظارت ب��ر بهداش��ت عمومی اداره کل دامپزش��کی 
اس��تان اصفهان گفت: يک پژوه��ش علمی در اصفهان نش��ان داد 
 که شير دام های اس��تان عاری از هر گونه آلودگی به فلزات سنگين

 است.
سيدرضا موسوی اظهارداشت: از 5 سال پيش تاکنون طرحی با عنوان 
پايش آنتی بيوتيک، دارو و فلزات س��نگين از دام و طيور در س��طح 
کشور به اجرا درآمد که اصفهان در اين راس��تا اقدامات گسترده ای 

انجام داده است.
وی بيان کرد: در پی اجرای آن  س��نجش مي��زان باقيمانده فلزات 
سنگين در عسل، ش��ير، گوش��ت قرمز،  ماهی قزل آال و مرغ مورد 
ارزيابی قرار گرفت که  براساس اطالعات به دست آمده، وضعيت به 
آن گونه هشدار دهنده و خطرناکی که در سطح کشور از سوی منابع 

غير رسمی اعالم شد، نبود.

رسيدگی به پرونده  خودروهای 
ميلياردی با حواله های 5 ميليونی

معاون برنامه ريزی و پشتيبانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
رياست جمهوری از رسيدگی به پرونده افرادی که با حواله های پنج 
ميليون تومانی خودروهای يک ميليارد تومانی مانند المبورگينی و 

مازراتی را وارد کشور کردند خبر داد.
حميد قناعتی در کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��تان کرمان 
با بيان اين که طرح ش��بنم مانع قاچاق کاال می ش��ود، گفت: طرح 
 شبنم را با قدرت اجرا می کنيم زيرا قانون است و بايد آسيب شناسی

 شود.

 راه اندازی کارخانه
 توليد اتانول 

کاهش مصرف سم با طرح 
مديريت تلفيقی آفات

مديرعامل شرکت دانش بنيان از راه اندازی نخستين کارخانه تمام ايرانی توليد 
اتانول از ضايعات کشاورزی در اصفهان خبر داد.

فيروزی با بيان اين که تمام تجهيزات اين واحد صنعتی در ايران بومی سازی 
شده، اظهار داش��ت: هزينه راه اندازی اين واحد يک سوم نمونه های خارجی 
اس��ت.  وی افزود: برای راه اندازی اين واحد صنعتی با توليد ساالنه يک هزار و 
500 تن اتانول تجديدپذير 15 ميليارد ريال سرمايه گذاری حاصل می شود. 
وی تاکيد کرد: نخس��تين بار در جهان از فاضالب اين واحد 4 هزار و 500 تن 
کود کشاورزی ساالنه توليد می شود. وی با اشاره به اشتغال 100 نفری در اين 
واحد، اظهارداشت: راه اندازی اين واحد ساالنه 4 ميليون 500 هزار دالر صرفه 
جويی ارزي دارد. فيروزی خاطر نشان کرد: ساالنه ايران بين 5 تا 10 ميليون 

ليتر اتانول برای توليد بنزين نياز دارد. 

مسئول مبارزه بيولوژيک و غير شيمايی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
با اجرای طرح آی .پی. ام امسال در اس��تان 167 هزار تن محصول کشاورزی 

سالم توليد شد.
نصيری با اشاره به طرح آی .پی. ام يا مديريت تلفيقی آفات، اظهار داشت: اين 
طرح امسال در 36 هزار و 615 هکتار از مزارع، باغ ها و گلخانه های استان اجرا 
ش��د. وی افزود: مبارزه مکانيکی، زراعی، بيولوژيکی و نحوه استفاده از سموم 
بی خطر از جمله برنامه هاي مش��مول اين طرح اس��ت. وی بيان داشت: برای 
اجرای اين طرح 176 کارشناس و ۸0 کلينيک گياه پزشکی همکاری داشتند. 
وی به توليد گوجه فرنگی، خيار، سبزی و صيفی، برنج، سيب زمينی، گندم، 
انار، سيب درختی، پسته و فلفل با روش طرح آی .پی. ام اشاره کرد و يادآور شد: 

کاهش 10 درصدی مصرف سم دستاورد ديگر اين طرح است. 

نهمين نمايش��گاه بين المللی اصفهان پالس��ت )الستيک، 
پالستيک، ماش��ين آالت و تجهيزات وابس��ته( در اصفهان 

گشايش يافت. 
در اين نمايشگاه که از 15 تا 1۸ آبان ماه و طی ساعات بازديد 
15 الی 21 در محل نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرستان داير است، مجموعه های مطرحی چون 
هلدينگ خليج فارس، ش��رکت بازرگانی پتروشيمی ايران، 
پتروشيمی بندر امام، پتروش��يمی خوزستان، پتروشيمی 
اروند، ش��هيد تند گويان و Spec حض��ور دارند. هلدينگ 
خليج فارس برای اولين ب��ار در اين نمايش��گاه به همراه ۸ 
ش��رکت زيرمجموعه خود حضور يافته است. اين مجموعه 
شامل 15 شرکت است که به تازگی وارد بورس شده و طی 
 سه ماه آينده خصوصی سازی می شود. اين مجتمع پس از 
خصوصی سازی اولين حضور نمايشگاهی خود را به نمايشگاه 

اصفهان اختصاص داده است. 
مديران ش��رکت ملی صنايع پتروش��يمی اي��ران، مجتمع 
پتروش��يمی، رييس انجمن صنايع همگن ماش��ين آالت و 
تجهيزات پليمری ايران، رييس خوش��ه صنايع الستيک و 
پالستيک و... از ميهمانان ويژه روز نخست اين نمايشگاه بودند 
که پس از روبان چينی و حضور در نشست خبری به بازديد از 

اين نمايشگاه پرداختند.

رييس ش��ورای رقاب��ت از برگزاری جلس��ه امروز ش��ورای 
 رقابت ب��دون حض��ور وزير صنعت خب��رداد و ب��ا تأکيد بر

 اين که دستورالعمل قيمت گذاری خودروی شورای رقابت 
همچنان به قوت خود باقی است، گفت: اگر قيمت گذاری در 

چارچوب اين دستورالعمل نباشد، غيرقانونی است.
جمش��يد پژويان در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه شورای 
رقابت با حضور معاون وزير صنعت معدن و تجارت خبرداد 
و گفت: متأسفانه به دليل طوالنی شدن جلسه هيأت دولت 
وزير صنعت معدن و تجارت نتوانس��ت در جلس��ه شورای 

رقابت حضور يابد. 
وی با بيان اين که جلسه در مورد قيمت گذاری خودرو بود 
افزود: يک سری از مس��ائل مربوط به قيمت گذاری خودرو 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات وزير صنعت در 
اين زمينه مطرح و استماع شد. وی تأکيد کرد: مسأله رصد 
کردن و تنظيم مقررات و قوانين و نظارت بر بازار خودرو امری 
مداوم است و شورا بايد دائما اطالعات جديد و شفاف در اين 

زمينه داشته باشد.
پژويان خاطر نش��ان کرد: اگر چنين تخلفاتی ادامه داشته 
باشد و اطالعات آن به ش��ورا ارايه شود شورا نيز طبق قانون 

مجازات هايی را اعمال خواهد کرد. 

مع��اون وزي��ر اقتص��اد و ريي��س کل س��ازمان خصوصی 
س��ازی از آزاد س��ازی تقريب��ی 15 درص��د س��هام 
 عدالت ب��ر اس��اس تکلي��ف قان��ون بودجه س��ال 1392 

خبر داد.
ميرعلی اش��رف عبداهلل پوری حس��ينی طی س��خنانی در 
نخس��تين گردهمايی نمايندگان وزير، رؤسا و مديران کل 
امور اقتص��ادی و داراي��ی در دولت يازدهم، اظهار داش��ت: 
چون جمعي��ت بي��ش از 41 ميليون نف��ره دريافت کننده 
س��هام عدالت تاکنون، پولی بابت س��هام نپرداخته اند؛ بنا 
بر مصوبه مجلس، ب��رای تملک کامل س��هام مذکور بايد تا 
 زمان اتمام اقساط س��هام دريافتی از محل سود آن، منتظر

 بمانند.
وی افزود: با اين ح��ال، چون در قانون بودجه س��ال جاری، 
دولت مکلف ش��ده است، متناس��ب با مقدار اقساط تسويه 
شده مش��موالن طرح از محل س��ود س��هام عدالت، سهم 
ايش��ان را آزاد کند؛ تا اواسط س��ال آينده و با احتساب 50 
درصد تخفيف اعمال شده برای خانواده های تحت پوشش 
بهزيستی و کميته امداد، حدود 15 درصد سهام مذکور، در 
وجه شرکت های سرمايه گذاری استانی آزاد شده و در اختيار 

مردم قرار می گيرد.

 ريي��س اتحاديه پوش��اک اصفه��ان گفت: قيمت امس��ال 
لباس های زمستانه رشد چش��مگيری نداشته و فقط با 30 

درصد افزايش به فروش می رسد.
رييس اتحاديه پوش��اک دوخته فروش اصفهان با اشاره به 
قيمت لباس های زمس��تانه، اظهار داش��ت: قيمت پوشاک 
زمس��تانه در اصفهان افزايش چشمگيری نيافته و فقط 25 
تا 30 درصدی به همراه داش��ته اس��ت. ابراهيم خطابخش 
تصريح کرد: توليد درجه يک پوش��اک ما مقداری افزايش 
داشته که ممکن است گاهی از سوی برخی توليدکنندگان و 
فروشندگان کارهای درجه 2 به باالتر نيز با قيمت بيشتری به 

فروش برسد که با اين موارد برخورد جدی می کنيم. 
وی افزود: اگر لباسی از سال گذشته در انبار باقی مانده و از 
سوی فروشنده امسال به فروش برسد قيمت ها بايد بر اساس 
کيفيت، نوع پارچه، مدل و درجه بندی در نظر گرفته شود. 

خطابخش ادامه داد: مطابق با قان��ون نظام صنفی فقط 20 
درصد سود حاصل از فروش پوش��اک برای ما در نظر گرفته 
شده و اضافه بر آن خالف قانون اس��ت. وی تأکيد کرد: اگر 
خودسرانه فروشندگان قيمت لباس را باال برده باشند به طور 
قطع جريمه خواهند شد. وی تصريح کرد: مردم انتظار دارند 
که قيمت پوشاک با کاهش قيمت ارز پايين بياد که اين امر 

خود يک مشکل برای خريداران و فروشندگان است .

خودرو سهامنمایشگاه خرید

 نمايشگاه اصفهان پالست 
بر پا شد

مجازات در انتظار 
خودروسازان متخلف

آزاد سازی 15 درصد 
سهام عدالت ،سال آينده

جريمه نقدی در انتظار 
گران فروشان

اخبار کوتاه

4
رکود در بازار الستیک

رييس اتحاديه فروشندگان الستيک و آپارات اصفهان گفت: در شرايط فعلی بازار الستيک در رکود قرار 
دارد، اما کارخانجات هر ماه نرخ ها را 7 تا 10 درصد افزايش می دهند. رسول صرافان بيان کرد : از چند ماه 

گذشته هيچگونه کاهش قيمتی در بازار الستيک اجرايی نشده است.
مردم  نگران معيشت هستند

حسینعلی حاجی دلیگانی/ نماینده شاهین 
شهر در مجلس شورای اسالمی

با وجود س��پری ش��دن وعده 90 روز رييس جمهور مردم هنوز نسبت 
به معيش��ت خود دغدغه مند هستند الزم اس��ت دولت هر چه سريع تر 
به طرح ه��ای نگران گننده خود مانن��د چهاربرابر ش��دن قيمت امتياز 
برق پايان دهد و چاره ای برای تغيير محس��وس در وضعيت معيشيتی 
مردم مطابق وعده های خود بينديش��د. در جلس��ه ای که اخيرا با آقای 
روحانی داشتيم نگرانی و دغدغه ملت از وضعيت معيشتی خود و برخی 
برنامه های دولت مانند چهار 
برابر شدن قيمت امتياز برق، 
آن هم در دولتی که نام تدبير 
و اميد را بر پيشانی خود دارد، 
ابراز کرديم و خواس��تار پايان 
چنين طرح های نگران کننده 
دولتی شديم.تاکنون انتظارات 
مردم در باب مسائل اقتصادی 

برآورده نشده است.
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وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با ش��ناخت درست از 
مسائل اقتصادی کشور تا پايان سال سوم فعاليت دولت، تورم 

را کنترل و به نقطه مطلوب خواهيم رساند.
علی ربيعی اظهارداشت: در ش��رايط تورم و رکود فعلی که با 
بهره وری پايين و بيکاری 13 درصد دولت را تحويل گرفته ايم 
و با سختی های متعددی مواجهيم که قانون کار و نرخ بيکاری 
که به موجی تبديل شده بايد بتوانيم ضمن باال بردن بهره وری 

مسائل اجتماعی و رفاهی کارگران را نيز حل کنيم.
وی افزود: بس��ته ای از مش��کالت پيش روی دولت است اما 
با فهم درست از مس��ائل در مس��ير اصولی حرکت خواهيم 
کرد و ديگر اجازه نمی دهيم ثروتی که مس��تقيما به دس��ت 
مردم داده شد و يا به سمت مس��کن رفت و ناپايداری شغلی 
و تورم ايجاد کرد بدين صورت ادامه پيدا کند، بلکه با رعايت 
قانون تالش می کنيم درست عمل کنيم. ربيعی تصريح کرد: 
دولت، دولت آزمون و خطا نيست بلکه با ورود افراد با تجربه 
شناسايی مشکالت در حوزه های مختلف آغاز شده و همه در 
جريان مشکالت شما کارگران و کارفرمايان هستيم و با درک 
درست از وضعيت شما در حال برنامه ريزی برای کنترل تورم 

و کاهش آن در کشور هستيم.
     تورم در سه سال به نقطه قابل قبولی خواهد رسيد

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان کرد: تورم را در سال سوم 
دولت به يک نقطه قابل قبول خواهيم رساند و تالش می کنيم 
کارخانه ها با ظرفي��ت کامل توليد کنند و ب��ا تثبيت نرخ ارز 

گشايش در LC  مشکالت توليد را حل کنند. وی عنوان کرد: 
اگر هدفمندی يارانه ها در مسير درست صورت می گرفت و 
سهم 50 درصدی هم داده می شد امروز مشکالت نداشتيم 
زيرا با اصالح حام��ل های انرژی قرار بود تولي��د راه بيفتد نه 
اين که متوقف ش��ود، لذا در اين بخش هر اتفاقی بيفتد بايد 

قانونی باشد. 
ربيعی يادآورش��د: از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خواسته ايم تا گزارش کاملی از وضعيت خود تهيه کرده و به 
وزارتخانه ارسال کنند تا ضمن بررسی منطقی و اصولی آن ها 

برای حل اين مشکالت اقدام کنيم. 
وی اظهارداش��ت: از فروش ش��رکت های تولي��دی نيز بايد 
گزارش کاملی تهيه شود تا بتوانيم ضمن بررسی اين موضوع 

آسيب ها را شناسايی کنيم.
      افزايش اشتغال و ظرفيت کامل توليدی

 وزير تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: افزايش اش��تغال و 
بهره برداری از ظرفيت های کامل توليدی يک شعار انتخاباتی 
برای دولت نيست بلکه يک آرمان است و اين مهم با توسعه در 

فضای کسب و کار محقق خواهد شد.
 وی بيان کرد: از کانون های کارفرمايی و کارگری درخواست 
می کنيم فع��ال تر برخورد کرده و ديدگاه های کارشناس��ی 
خود را به وزارتخانه منتقل کنند تا در نشست های تخصصی 
اين مسائل مورد بررسی دقيق قرار گيرد. ربيعی افزود: مطمئن 

باشيد مسائل را خوب فهميده اييم.

مدير امورجنوب ش��رق ش��رکت توزي��ع برق اصفه��ان گفت: 
500پروژه بزرگ وکوچک با  اعتباری بال��غ بر 50 ميليارد ريال 
اعتبار در شش ماهه ابتدايی سال جاری در امور برق جنوب شرق 
اصفهان اجرا ش��د. سيد محمد صالح چهارش��نبه اظهارداشت: 
اين پروژه ها شامل احداث و بهينه سازی خطوط فشار متوسط 
زمينی و هوايی، احداث يا افزايش پست های توزيع به تعداد42 
دستگاه، احداث ساختمان پس��ت و احداث حدود 22 کيلومتر 
کابل کشی 20 کيلو ولت در اين محدوده بوده است. وی با اشاره به 
اجرای مرحله نهايی پروژه برق رسانی به مصالی امام خمينی)ره( 
اصفهان افزود: اين پروژه به طول س��ه کيلومتر و با اعتباری بالغ 
بر 12 ميليارد تومان در چهار مرحله اجرا ش��د. وی تصريح کرد: 
همزمان با اجرای اين پ��روژه تعويض کابل های روغنی فش��ار 
متوسط در مس��ير، تبديل شبکه های فش��ار ضعيف هوايی به 
 زمينی در راستای اصالح مبلمان شهری شامل يک و نيم کيلومتر 
کابل کش��ی 20 کيلو ولت،500 متر کابل کش��ی فشار ضعيف 
هوايی و تجهيز يک باب پس��ت برق زمينی انجام ش��د. صالح از 
تعويض شبکه های فرسوده 50 ساله برق در خيابان های هفت 
دست و مير خبر داد و افزود: اين پروژه با اعتباری بالغ بر يکهزار 
و 700 ميليون ريال و به طول دو ه��زار و200 متر در دو مرحله 
اجرايی شد. وی ادامه داد: تعويض کابل های فرسوده 20 کيلو ولت 
هوايی و تبديل آن به شبکه های زمينی در خيابان آپادانا اول به 
طول هزار و200 متر با اعتباری بالغ بر دو هزار و 400 ميليون ريال 

از ديگر پروژه های انجام شده است.

     کس�ب رتب�ه اول ام�ور ب�رق جن�وب ش�رق 
در ارايه خدمات غيرحضوری 

وی گفت: اين امور در ميان هشت امور موجود در اصفهان رتبه اول 
را در ارايه خدمات غير حضوری بدست آورده است.

وی افزود: 95 درصد از درخواست های مردم در اين امور به صورت 
غير حضوری واصل و پاسخ داده شده است. صالح با بيان اين که 
تنها پنج درصد از مراجعات در امور برق جنوب ش��رق به صورت 
حضوری انجام می شود گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون چهار 
هزار و500 درخواست از طريق سامانه سميع شرکت توزيع برق 
ثبت شده اس��ت. وی همچنين از کاهش 30 درصدی در ميزان 
انرژی های توزيع نشده در شش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل خبر داد.
     سرقت از شبکه های برق

وی اظهارداشت: سرقت سيستم های روشنايی و سيم های مسی 
که در گذشته بيشتر در محدوده های برون شهری بود، حاال در 
داخل شهر نيز مشاهده می شود.صالح خاطر نشان کرد: تعميرات 
شبکه و اصالح آن ها هزينه های زيادی را به شرکت توزيع برق 
تحميل می کند. وی همچنين به پوش��ش چهار هزار مشترک 
جديد از ابتدای سال جاری تا کنون اشاره کرد وافزود:به طور کلی 
11۸ هزار مشترک برق تحت پوشش امور برق جنوب شرق قرار 
دارند. وی تصريح کرد: ۸0 درصد از مشترکان خانگی،12 درصد 
تجاری و مابقی کش��اورزی و س��اير مصرف کننده ها را تشکيل 

می دهند.

تعويض کابل های 
فرسوده 20 کيلو 
ولت هوايی و 
تبديل آن به شبکه 
های زمينی در 
خيابان آپادانا اول 
به طول هزار و200 
متر با اعتباری 
بالغ بر دو هزار و 
400 ميليون ريال 
از ديگر پروژه های 
انجام شده است

  افزايش اشتغال
 و بهره برداری از 
 ظرفيت های 
کامل توليدی يک 
شعار انتخاباتی 
 برای دولت
 نيست بلکه يک 
آرمان است و اين 
 مهم با توسعه
  در فضای کسب
 و کار محقق 
خواهد شد

مدير امورجنوب شرق شرکت توزيع برق اصفهان خبر داد علی ربيعی: دولت، دولت آزمون و خطا نيست

اجراي 500 پروژه در امور برق جنوب شرقتورم سه سال دیگر کنترل  می شود



یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب

هفت

بنیامین در» اشباح« 
در صورت قطعی ش��دن حضور بنیامین بهادری خواننده ، در فیلم» اش��باح«  داریوش مهرجویی، این 
فیلمس��از برای دومین بار با یک خواننده همکاری خواهد کرد.پیش از این ، او در »سنتوری« با محسن 

چاووشی همکاری کرده و ترانه های آن فیلم را این خواننده اجرا کرده بود.

5

»نیاز طنزی ها« منتشر شد 
دفتر طنز و خانه کاریکات��ور حوزه هنری 
اس��تان اصفهان با حمایت کمیته فرهنگ 
شهروندی اصفهان نخستین شماره از سری 

جدید »نیازطنزی ها « را منتشر نمود .
و  صفح��ه   24 در  مذک��ور  نش��ریه 
قط��ع وزی��ری در 5000 نس��خه و ب��ا 
موضوع��ات فرهن��گ ش��هروندی ب��ه 
چ��اپ رس��یده اس��ت. ای��ن نش��ریه در 
 قالب طنز مکت��وب و تصویرس��ازی ه��ای طنزآمی��ز ارایه م��ی گردد.
  س��ری جدید» نیازطنزی ها« به صورت دو ماهنامه منتش��ر می گردد

  ک��ه حاص��ل ت��اش طنزپ��ردازان و تصویرگ��ران اصفه��ان اس��ت. 
 از جمل��ه موضوعات اصلی نش��ریه در س��ال 92 می توان ب��ه ترافیک، 
محیط زیست، ایمنی، اخاق، نظافت شهری اشاره کرد که در قالب آثار 
 طنز به مش��کات و معضات پیرامون این موضوع��ات خواهد پرداخت.

 س��ری اول ای��ن مجموع��ه در ش��ش ش��ماره منتش��ر گردی��د که با 
انتش��ار مجلد ش��ش، به پایان رس��ید و س��ری جدی��د این نش��ریه با 
 قالبی کام��ا متف��اوت، م��رداد امس��ال ش��روع ب��ه کار کرده اس��ت.

 قط��ع و قال��ب متف��اوت، تصویرس��ازی ه��ای کارتون��ی، طن��ز 
در قال��ب ه��ای مختل��ف ادب��ی از جمل��ه تف��اوت ه��ای س��ری 
 جدی��د» نیازطن��زی ه��ا« ب��ا ش��ماره ه��ای پیش��ین اس��ت.

 شماره آینده نیز در آبان ماه آماده انتشار می باشد که به احترام ماه محرم 
و صفر در دی ماه منتشر و توزیع می گردد.

شناسایی  هنرمندان گمنام 
شهرستانی

صدرالدین حجازی درب��اره حضورش در 
» ماه مینا« اظهار داش��ت: من حدود 49 
سال اس��ت که در زمینه بازیگری فعالیت 
دارم و با گ��روه های زی��ادی در اصفهان و 
تهران کار ک��رده ام و تنها توق��ع ما وجود 
فضای گرم و صمیمی در پشت صحنه فیلم 

است تا کارکردن برایمان راحت ترشود.
وی ب��ا بیان این ک��ه امیدوار اس��ت نقش  

وی در تله فیل��م» ماه مین��ا« نیز در جای خ��ود تأثیرگذار باش��د، بیان 
داش��ت: کمتر اتفاق افتاده اس��ت که برای بازی در کاری به شهرس��تان 
بروم و حاش��یه ای به همراه نباش��د، اما ای��ن پ��روژه و در اصفهان هیچ 
حاش��یه ای وجود نداش��ت و اخاق حرفه ای بر کار حاکم بودحجازی با 
اش��اره به این که  تمام برنامه های تلویزیون اصفه��ان را دنبال می کند، 
تأکید داش��ت: از مدیر مرکز اصفه��ان تقاضا دارم هنرمن��دان گمنام اما 
 حرفه ای را با تحقیقیات شناس��ایی کنند چرا که این اف��راد تلویزیون را

 می سازند.  بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با اشاره به این که تاکنون 
به عنوان کارشناس تئاتر، بازیگر تئاتر و بازیگری در 13 فیلم در اصفهان 
حضور داشته است، تأکید داش��ت: در »ماه مینا«  نقش کلیدی ندارم اما 

امیدوارم تماشاچیان از آن راضی باشند.

نتایج ششمین جشنواره تجسمي 
»هنر جوان «

مراس��م اختتامیه شش��مین جش��نواره   
 تجس��می»هنرجوان«  در س��الن سوره 
حوزه هنری با حض��ور مرتضی گودرزی 
 دیب��اج مدیر مرک��ز هنرهای تجس��می

حوزه هنری، اصغر کفشچیان مقدم دبیر  
هنری جش��نواره محمد حمزه زاده، ،... و 
 تع��دادی از هنرمن��دان راه یافت��ه ب��ه 
نمایشگاه آثار منتخب برگزار شد.در این 

مراسم  برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند . 

فروش  »زمین پست« در بازار نشر
کتاب »زمین پست« اثر هرتا مولر نویسنده برنده جایزه نوبل با ترجمه رباب 

محب، توسط موسسه انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شد.
این کتاب مجموعه ای از داستان های کوتاه هرتا مولر نویسنده رومانیایی االصل 
آلمانی اس��ت. مولر در سال 2009 برنده جایزه نوبل ش��د. این کتاب در سال 

2011 چاپ شد که اثر پیش رو، ترجمه ای از زبان سوئدی به فارسی است.
مترجم این کتاب رباب محب است که پیش از این کتاب »شبانه های شیلی« 
اثر روبرتو بانیو را با همکاری انتشارات بوتیمار ترجمه کرده و چاپ کرده است.

این کتاب 19 داس��تان کوتاه را ش��امل 
می ش��ود که اس��امی آن ها ب��ه ترتیب 
عبارتند از: خطابه مراس��م خاکسپاری، 
حمام اشوبیش، خانواده من، زمین پست، 
گابی گندیده، تانگوی آتشین، پنجره، 
مرد و قوطی کبریت، وقایع یک روستا، 
فرق س��ر آلمانی و س��بیل های آلمانی، 
اتوب��وس بی��ن راه، مادر پدر و پس��رک 
کوچولو، آن روز ماه ماه می، س��پورهای 
خیابان، عقیده ها، این گ��ه، آقای وولت 
اشمان، پارک سیاه و روز کار. این اثر 180 
صفحه ایی، با ش��مارگان هزار نسخه و 
قیمت 11 هزار تومان منتشر شده است.

غول آهنی 
جم�ال نوروزباق�ری - مجموعه فرهنگی، فرش��چیان از 
وقتی که س��اخته ش��د با حرف و حدیث های بس��یار همراه 
بود تا جایی ک��ه برخ��ی از روزنامه نگاران ش��هر آن را قلعه 
متروک آهن��ی فرهنگ و هنر ش��هر نامیدند ک��ه اگر روزی 
به آن س��ر بزنید واقعا ب��ه این نکت��ه پی می بری��د که لفظ 
»قلع��ه« برایش چندان نامربوط هم نیس��ت ی��ک فضای با 
پتانسیل های باال که پیش از این خالی افتاده بود و وقتی هم 
 مکانی متروک بماند به سمت نابود ش��دن می رود و داشت

 اینچنین می شد.
واگذار کردن فرش��چیان به بخش خصوص��ی هم به همین 
منظور انجام ش��د باید تکانی به این مجموعه که هزینه های 
نگهداریش هم بس��یار کمرش��کن بود داده می ش��د، تا این 
رخوت و خمودی از آن رخت بربندد و شادی و نشاط فرهنگی 
و هنری در آن حکم فرما ش��ود و این روز ها گویی این مسأله 
در ش��رف اتفاق افتادن اس��ت س��وراخ س��مبه های متعدد 
فرش��چیان یکی پس از دیگ��ری به یک فعالی��ت فرهنگی، 
هن��ری اختص��اص می یابد، س��الن های ب��ی اس��تفاده بار 
دیگر فعال ش��ده، پاتو ها س��رپا ش��ده اند و به این مجموعه 
به چش��م یک مجموعه فرهنگی، هنری ک��ه ظرفیت های 
 اقتصادی دارد نگریس��ته و در این راه نوآوری هایی نیز در آن

 صورت گرفت.
موقعیت خوب این مجموعه در دل شهر یک فضای استراتژیک 
فرهنگی را فراهم آورده فضایی ک��ه این روز ها تمام نیازهای 
یک مخاط��ب فرهنگی را مهی��ا می کند، ای��ن مخاطب هم 
آدم اس��ت احتیاج به رس��توران، فضایی برای نوشیدن یک 
فنجان چای و ... دارد احتیاجاتی که در یک بس��ته فرهنگی  
هنری باید دی��ده ش��ود و این مج��ال در فرش��چیان مهیا 
اس��ت و این غول آهنی که روزی هر وقت حرفش می ش��د 
سعی می کردند از کنار آن رد ش��وند،  امروز در حال تبدیل 
 ش��دن به نگین فرهنگی پایتخ��ت فرهنگ و تم��دن ایران 

اسامی است.
به نظر می رس��د باید نگاه ه��ا به مقوله فرهنگ عوض ش��ود 
حتی نگاه های مدرن ب��ه فرهنگ و هنر در این ش��هر هم به 
این مقوالت نگاهی تک بعدی و ی��ک جانبه دارد و در پی آن 
است که فرهنگ و هنر را آن طور که خود می خواهد تعریف 
کند.  یک روز از کمبود فعالیت های فرهنگی و هنری در شهر 
می نالد و آن گاه که این فعالیت ها رشد کرد و گامی در جهت 
بهبودی اوضاع برداشته شد گله می کند که چرا آن گونه که او 
می خواسته نشده؟ یا چرا کشتی فرهنگ در رودخانه ای غیر 
از آن چه او می خواهد حرکت می کند؟ شاید بهتر باشد کمی 

غر زدن ها را کنار بگذاریم!

تعزی��ه یک��ی از مه��م تری��ن هنره��ای 
 آیین��ی اصفهان اس��ت ب��ه ط��وری که

 شهرس��تان های برخ��وار، دول��ت آباد، 
خمینی ش��هر و اصفهان هر کدام س��بک ویژه و اس��اتید خاص 
خود را در این زمین��ه دارند. با این وجود، نبود ی��ک مکان ثابت و 
معتبر ب��رای آموزش این هنر در اصفهان و ثبت نش��دن اش��عار و 
آواهای آن موجب شده س��طح کیفی این هنر تنزل پیدا کند. به 
همین مناسبت و برای بررسی این موضوع به س��راغ مومن زاده، 
 رییس انجمن تعزیه و ش��بیه خوانی اس��تان اصفه��ان رفته ایم.

ریی��س انجمن تعزی��ه و ش��بیه خوانی اس��تان اصفه��ان دراین 
گفتگ��و گف��ت: حمایت معن��وی از اعض��ای انجمن م��ی کنیم، 
 اما ب��رای حمای��ت مال��ی اعض��ا از خیری��ن کمک م��ی گیریم.

حس��ینعلی موم��ن زاده ، اظه��ار داش��ت: انجم��ن بودج��ه ای 
برای حمای��ت مال��ی اعضا ن��دارد و هزین��ه ه��ای فعالیت های 
 ج��اری آن را ه��م اعض��ای هی��أت امن��ای آن م��ی پردازن��د.

وی با بیان ای��ن که انجمن تعزی��ه اصفهان طی یک پروس��ه 25 
س��اله به این نقطه رس��یده، افزود: ای��ن انجمن تا پیش از س��ال 
80 ب��ه ص��ورت ش��ورای سیاس��تگذاری تعزیه اس��تان فعالیت 
 م��ی ک��رد و مش��اور اداره ارش��اد اس��تان در ای��ن زمین��ه بود.

مومن زاده بیان داش��ت: پس از مدتی اداره ارش��اد تصمیم گرفت 
ای��ن ش��ورای سیاس��تگذاری را تبدیل ب��ه انجم��ن تعزیه کند 

 و در حال حاضر ای��ن انجمن ب��رای اعظای مجوز ب��ه گروه های
 جدید تعزیه به ارش��اد مش��اوره می ده��د و حدود 4 یا 5 س��ال 
اس��ت که فعالیت آن بیش��تر بر س��اماندهی گروه ه��ای تعزیه، 
 عضوگیری و کنترل و بررس��ی آثار جدید تعزیه متمرکز اس��ت.

وی ادامه داد: طرح تصحیح و تحریف زدایی نسخ فاخر تعزیه ایران 
و اصاح آن ها از لحاظ تاریخی، فنی و ادبی هم در انجمن در حال 
 اجراس��ت و تاکنون 60 مجلس از این نس��خ تصحیح شده است.

وی با بیان این که یک هزار و 300 ش��بیه خوان استان، عضو این 
انجمن هس��تند، ابراز داش��ت: اعضای اصلی هیأت مدیره انجمن 
ش��امل بنده به عنوان رییس هیات مدیره و تقی س��عیدی، حاج 
 علی اعظمی، رمضانعلی ایران دوس��ت و حس��ن زی��ن العابدین 
 ک��ه همگ��ی از پیشکس��وتان تعزی��ه اس��تان ان��د، هس��تند.

وی عن��وان داش��ت: ای��ن انجمن س��ه کمیت��ه ش��امل کمیته 
تصحیح نس��خ، کمیته موس��یقی و کمیته س��معی بصری برای 
انج��ام کاره��ای تخصص��ی دارد که وظیف��ه کمیته موس��یقی، 
 نظارت بر موسیقی تعزیه و وظیفه کمیته س��معی بصری، تولید

 سی دی و نوار در حوزه تعزیه اس��ت و ما 40 فیلمبردار داریم که 
 به ضبط و آرشیوسازی تعزیه هایی که اجرا می شود، می پردازند.

موم��ن زاده ب��ا بیان ای��ن ک��ه اداره ارش��اد، مکانی را ب��ه عنوان 
دفت��ر ب��ه ای��ن انجم��ن داده اس��ت، تصری��ح داش��ت: ب��ا این 
 وجود نس��بت به فعالیت ه��ای ما، م��کان دفتر کوچک اس��ت.

وی گفت: ما بر مجوزهایی که برای اجرای تعزیه صادر می ش��ود، 
نظارت می کنیم و اداره ارش��اد اس��تان برای صدور مجوز اجرای 
گروه های جدید از انجمن تأییدیه می گی��رد و پلیس امنیت نیز 
در زمینه بررسی صاحیت و سوء س��ابقه تعزیه خوان های جدید 
با ما همکاری م��ی کند و در نهای��ت پس از تمام این بررس��ی ها 
 شناسنامه و کارت عضویت به تعزیه خوان های جدید می دهیم.

ریی��س انجمن تعزی��ه و ش��بیه خوانی اس��تان اصفه��ان افزود: 
 بعض��ی تعزیه خ��وان ه��ا را از طری��ق بیم��ه هنرمن��دان بیمه 
می کنیم، اما مشکل این اس��ت که اساتید حوزه تعزیه اکثرا باالی 
 50 س��ال هس��تند و به همین دلیل بیمه ش��امل آنها نمی شود.

وی بی��ان داش��ت: از ط��رف دیگ��ر انجم��ن م��ا ب��ه تأس��یس 
انجم��ن ه��ای محل��ی تعزی��ه در شهرس��تان ه��ای اط��راف 
 اصفه��ان ب��ا کم��ک اداره ه��ای ارش��اد آنه��ا پرداخته اس��ت.

موم��ن زاده اظه��ار داش��ت: کیفی��ت تعزیه تن��زل یافت��ه، اما 
تعداد گ��روه ه��ای فع��ال در ای��ن زمین��ه افزایش یافته اس��ت 
 و همان ط��ور ک��ه در زمین��ه مداح��ی، س��بک اف��رادی چون 
پنجه پ��ور، معظ��م و س��عیدمنش از بی��ن رفت��ه، در تعزیه هم 
همین طور اس��ت و از اصال��ت آثار کم ش��ده، به ط��وری که اگر 
 فکری به حال آن نش��ود، 10 س��ال آین��ده دیگر تعزی��ه نداریم.

وی ادامه داد: سطح سنی مخاطبان تعزیه پایین است و به همین 
دلیل باید محتوای آث��ار باالتر برود، چرا که تعزی��ه به عنوان یک 
رسانه می تواند بسیار تأثیر بگذارد. به هنگام اجرای یک تعزیه، یک 
جمعیت 3 تا 4 هزار نفری طی 3 ساعت به تماشای آن می پردازند 
 و به همین دلیل این هنر می تواند تأثیر زیادی بر مخاطب بگذارد.

ریی��س انجم��ن تعزیه و ش��بیه خوانی اس��تان اصفه��ان عنوان 
 داش��ت: متأس��فم که مس��ئوالن، حوزه مه��م و ب��زرگ تعزیه را

 نمی بینند یا به صورت مقطعی به آن توج��ه می کنند، در حالی 
که باید محلی برای جمع آوری و آرش��یو نسخ تعزیه وجود داشته 
باش��د، چرا که این ها اس��ناد تاریخی ما هس��تند و می توانند به 
 عنوان نمایش��نامه های موزیکال ما در س��طح دنیا مطرح  شوند.

وی گف��ت: تعزی��ه از لح��اظ روانشناس��ی، نم��اد شناس��ی و 
س��ایر زمینه ه��ا دنیایی عظیم اس��ت، ام��ا این هنر هن��وز برای 
مس��ئوالن م��ا ناش��ناس اس��ت و در اصفه��ان بی��ش از ه��زار 
گ��روه تعزیه وج��ود دارد، اما مس��ئوالن برای ای��ن هنرها هزینه 
 نم��ی کنن��د، ول��ی ب��ه هنره��ای واردات��ی به��ا م��ی دهن��د.

مومن زاده درپایان افزود: قرار اس��ت با حمایت اداره ارشاد استان، 
موزه تعزیه در میدان امام علی )ع( راه اندازی ش��ود و نسخ، اسناد 
صوتی، آثار بزرگان و آالت و ادوات تعزیه در این موزه مردم شناسی 

نگهداری شود.

بررسی مشکالت شبیه خوانی در استان 

موزه تعزیه در اصفهان راه اندازی می شود
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 تلخی در شکر
 نشر کتاب 

حضوری خواندنی با 
نابینایان در  ولیعصر

درفاصله چند روز مانده به ش��روع هفته کتاب و کتابخواني، نام اصفهان براي 
دومین بار به عنوان یک استان کتاب ستیز در رسانه هاي کشور مطرح شد. 

مسئول کارگروه ساماندهی چاپ، تکثیر و توزیع کتاب کاغذی و الکترونیک روز 
گذشته در گفتگویی با خبرگزاري کتاب ایران )ایبنا( گفته بود که اکنون در شهر 
اصفهان پاساژی با نام شکری فعالیت می کند که خبر داریم در برخی واحدهای 
آن، برخی کارهای غیرقانونی در حوزه نشر انجام می شود و ما در تعامل با صنف 
ناشران این شهر و مراجع قضایی به زودی به فعالیت سودجویان در این پاساژ 
پایان خواهیم داد!این خبر در حالي منتشر مي شود که اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامي استان اصفهان سال گذشته با وجود اطاع از فعالیت های غیرقانونی 
نشر در پاساژ شکری با ناشرانی که در این خصوص شاکی بودند همکاری نکرده 

و بدون هیچ گونه شکایت حقوقی از متخلفان ، پرونده را بسته است.

مسئول بخش نابینایان کتابخانه عمومی ولیعصر اصفهان گفت: ماهانه بیش 
 از هزارجلد کتاب گویا به اعضای این کتابخانه در سراس��ر کش��ور امانت داده 
مي شود . رسول رضایی اظهارداشت : در مهر ماه سال جاری افزون بر 400 حلقه 
 سی دی و دی وی دی برای اعضاي تکثیر  ش��ده  که از این تعداد نزدیک به

 300  حلقه در قالب 120 بس��ته پس��تی برای آن ها به سراسر کشور ارسال 
ش��ده اس��ت.وی افزود : این کتابخانه هم اکنون بیش از 300 نفر عضو فعال 
دارد که بیش از 100 نفر آنها از خارج اس��تان عضو کتابخانه هستند. رضایی 
در ادامه از حضور فعال این کتابخانه در نمایش��گاه دستاوردهای نابینایان در 
دانش��گاه اصفهان خبر داد . وی توضیح داد : با حضور در این نمایش��گاه سه 
 روزه که در محل دانش��کده ادبیات دانش��گاه اصفهان برگزار شد، به معرفی 

فعالیت های کتابخانه نابینایان به بازدید کنندگان پرداخته شد.

دیدار شهردار اصفهان با نویسنده آلمانی

 مهدی باقربیگی را همه م��ا با بازی در 
سریال »قصه های مجید« به کارگردانی 

کیومرث پوراحمد می شناسیم. 
بخش��ی از خاطرات کودکی و البته نوجوانی بس��یاری از افراد 
با سکانس هایی از این سریال سپری ش��ده و قطعا بسیاری از 
کودکان و نوجوان��ان آن دوره با مجید و قصه ه��ای زندگی او 

خاطرات زیادی دارند.
باقربیگی پ��س از س��ال ه��ا دوری از تلویزیون نقش��ی کوتاه 
را در س��ریال »در مس��یر زاینده رود« به کارگردانی حس��ن 
 فتحی داش��ت؛  نابغه  ای که در خال قصه سریال به دالیلی به

 قتل رسید!
مه��دی باقربیگ��ی که ح��اال ح��دود دو م��اه اس��ت یکی از 

اعضای ش��ورای ش��هر اصفهان ش��ده اس��ت و در کمیسیون 
فرهنگی،اقتصادی و گردش��گری این سازمان کار می کند،  در 
این باره گفت: مدتی اس��ت به دلیل مش��غله های کاری که در 
شورای شهر اصفهان دارم، پیشنهادی را قبول نکرده ام اما شاید 

به زودی در یک فیلم سینمایی حضور داشته باشم.
 قرار است شورای شهر اصفهان موافقت کنند تا زمان حضورم در 
 آنجا طوری برنامه ریزی شود تا هم به فیلم سینمایی برسم و هم 

به شورای شهر.
زاین��ده  از س��ریال »در مس��یر  بع��د  داد:  ادام��ه  او 
رود«،  در س��ریال »بگ��و ک��ه هس��تم« ب��ه کارگردان��ی 
ه��ای ش��بکه  ب��رای  ک��ه  ف��اح  منص��ور   اکب��ر 

 اس��تانی بود بازی کردم و پ��س از آن در تله فیل��م »صابر« به 
کارگردانی جهانبخش س��لطانی بازی کردم که چندی پیش 
پخش شد، اما االن حدود هشت ماهی است که به خاطر شورای 

شهر نتوانستم کاری را قبول کنم. 
بازیگر نقش مجی��د در »قصه ه��ای مجید« در ادام��ه درباره 
س��ریال و فیل��م های خ��وب چن��د وق��ت اخی��ر تلویزیون  
افزود: س��ریال پژم��ان را می دیدم و آن را دوس��ت داش��تم و 
فک��ر م��ی کن��م یک��ی از س��ریال ه��ای خ��وب چن��د وقت 

اخیر بود،آن هم ب��ه این خاطر ک��ه خیل��ی از اتفاقاتی که در 
 این س��ریال می افتاد، ب��رای خودم پی��ش آمده ب��ود و برایم

 جذابیت داشت.
وی درباره آثار خوب س��ینمایی نیز گفت: در س��ینما هم چند 
فیلم در جشنواره کودک اصفهان دیدم که زیاد خوب نبود اما 
غیر از جشنواره فیلم های» پل چوبی«، »رسوایی« ،»دربند« 
را دیدم که فکر می کنم رسوایی در عین حال که اشکاالت فنی 
داشت اما از لحاظ قصه س��اختار خوبی داشت و بیانگر مردم ما 
 در عصر االن که با یک غوره سردی شان می کند و با یک مویز 

گرمی شان است.
این بازیگ��ر در پایان گف��ت: در این مدت ماحص��ل فرهنگی 
ارتباطی که در شورای شهر داشتم به س��اخت 12 فیلم کوتاه 

توسط عاقه مندان این حیطه منجر شد.
وی افزود: حرکت خوبی بود و امیدوارم برای سال های آینده هم 

ادامه دار باشد و این که کارهای قوی تری ساخته شود.
انشاا... بتوانم از بودجه خوب و عاقه ای که مدیران شهرداری 
دارند بهره بگیرم و در زمینه تولید فیلم و حمایت از فیلم سازان 

جوان و تئاتری های اصفهان مؤثر باشم.
اگر بش��ود اس��م مرا هنرمند گذاش��ت، باید بگویم ک��ه تا به 
حال در ش��ورای ش��هر اصفه��ان هنرمندی حضور نداش��ته 
 و م��ن س��عی دارم با حض��ورم اتف��اق قاب��ل توجه��ی را رقم

 بزنم.

»قصه های مجید« به روایت مهدی باقر بیگی  در شورای شهر استان 

مدتی است به دلیل 
مشغله های کاری 

که در شورای شهر 
اصفهان دارم، 

پیشنهادی را قبول 
نکرده ام اما شاید به 
زودی در یک فیلم 

سینمایی حضور 
داشته باشم.
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

رقابت های تیراندازی با کمان 
قهرمانی معلولین جهان - تایلند

ایران با یک نش��ان طال و یک برنز به کار خود در رقابت های تیراندازی با 
کمان قهرمانی معلولین جهان پایان داد.

در ادامه رقابت های تیراندازی با کمان قهرمان��ی معلولین جهان که در 
تایلند در حال برگزاری اس��ت و در آخرین روز از این مسابقات، تیم زهرا 
نعمتی و رهام ش��هابی پور در بخش میکس تیمی، م��اده ریکرو، موفق 
شدند حریفان خود از کشور  روس��یه را مغلوب کرده و نشان برنز را از آن 

خود کنند.
پیش از این و در فینال مسابقات انفرادی نیز زهرا نعمتی موفق شد نشان 

طالی ماده ریکرو را به دست آورد.
بدین ترتیب ملی پوشان جانباز و معلول کش��ورمان با کسب یک نشان 
طالی انفرادی و یک برنز تیمی به کار خود در رقابت های جهانی تایلند 

پایان دادند.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال 
اعالم شد

کارلوس کی روش اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال 
ب��رای بازی های مقدماتی جام ملت های آس��یا مقابل تایلن��د و لبنان را 

اعالم کرد.
 به نقل از سایت رسمی فدراسیون، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 
و حضور در مسابقات تایلند و لبنان باید خود را در هتل آزادی به کادر تیم 

ملی فوتبال معرفی کنند. 
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است: رحمان 
احمدی، دانیال داوری، حامد لک، حس��ین ماهینی، مهرداد بیت آشور، 
سید جالل حس��ینی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، مازیار زارع، 
احسان حاج صفی، یعقوب کریمی، جواد نکونام، رضا حقیقی، آندرانیک 
تیموریان، محمد نوری، مجتبی جباری، محمدرضا خلعتبری، مسعود 
شجاعی، قاس��م حدادی فر، اش��کان دژاگه، علیرضا جهانبخش، کریم 

انصاری فرد و رضا قوچان نژاد.
ایران به ترتیب روزهای 24 و 28 آبان میهمان تایلند و لبنان خواهد بود.

بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی 
تکواندو شد/ کریمی رفت

فدراسیون تکواندو سکان هدایت تیم ملی تکواندو را برای حضور در رقابت 
های انتخابی المپیک به بیژن مغانلو سپرد.

در حالی که طی یکی دو س��ال گذش��ته کادر فنی تیم ملی دستخوش 
تغییرات مداومی شده است .

 فدراس��یون تکواندو در اقدامی جدید تصمیم به کنار گذاشتن مرتضی 
کریمی گرفت و هدایت تیم ملی را برای حض��ور در رقابت های انتخابی 

المپیک به بیژن مغانلو سپرد. 
 بعد از مشکالتی که فدراسیون با رضا مهماندوست در سال قبل از المپیک 
پیدا کرد ، هدایت تیم ملی به فریبرز عسگری سپرده شد و سال گذشته 
نیز بعد از المپیک و جام جهانی مرتضی کریمی هدایت تیم ملی را برعهده 
گرفت و اکنون نیز بیژن مغانلو مسئولیت تیم ملی را برعهده گرفته است.

  بالتر و شیخ سلمان پروژه گل 
در ایران را افتتاح کردند

روس��ای فیفا و AFC پروژه گل را در آکادمی ملی فوتبال ایران افتتاح 
کردند.

رییس فدراس��یون بین المللی فوتبال )فیفا( پس از سخنرانی در مراسم 
افتتاحیه فستیوال مدارس فوتبال ایران، در حالی که قرار بود برای افتتاح 
پروژه گل به قسمت دیگری از آکادمی ملی فوتبال برود، با درخواست زیاد 

نونهاالن، در زمین اصلی ماند و با گروهی از آن ها عکس یادگاری گرفت.

شریعتمداری: بعید است که سجادی 
از مجلس رأی نگیرد

سرپرست وزارت ورزش و جوانان گفت: از رأی نمایندگان مجلس تمکین 
می کنیم، اما بعید می دانم مشکلی در کسب رأی اعتماد به نصراهلل سجادی 

وجود داشته باشد.
ش��ریعتمداری درباره موضوع انتخاب نصراهلل س��جادی به عنوان وزیر 
پیش��نهادی ورزش و جوانان از س��وی دکتر روحانی، رییس جمهور به 
مجلس شورای اسالمی، اظهارداشت: نصراهلل سجادی شخصیتی منحصر 
به فرد دارد که عالوه بر سوابق ورزشی درخشان از اساتید علمی کشور در 
حوزه ورزش به شمار آمده و درآمیختگی خوبی از علم و تجربه در وجود 

او وجود دارد. 
او نگاه فوق العاده  به مسائل تربیتی، آموزش��ی، تحقیقی در حوزه علم و 

ورزش داشته و ارتباط پویایی هم با جوانان دارد. 
وی گفت: با توجه به شایستگی های فوق العاده  ایشان که برای هر فردی 
قابل احترام و شناخته شده اس��ت، امیدواریم از مجلس محترم شورای 
اسالمی رأی اعتماد گرفته و با حضور او در رأس ورزش کشور شاهد تعالی 

ورزش ایران در همه ابعاد باشیم.

 امتیازات الزم
 را از فیفا می گیریم

علی کفاشیان/  رییس فدراسیون فوتبال

مراعات س��ن بالتر را کردیم و گرنه برنامه های دیگری هم داشتیم. 
قطعا  با صحبت هایی که با بالتر انجام دادیم تأثیر زیادی در تصمیمات 
آینده فیفا خواهد گذاشت و سعی می کنیم امتیازات الزم را از رییس 
فدراسیون جهانی فوتبال بگیریم. مراعات سن بالتر را کردیم و گرنه 
برنامه های دیگری هم داش��تیم. دوباره  بی نظمی در مراس��م موج 
می زد و آیا ممکن نیست این 
بی نظمی س��پردن میزبانی 
مس��ابقات را تحت تأثیر قرار 
دهد بای��د گفت  ای��ن طور 
نیس��ت؛ خیلی هم خوب بود 
و بالتر خوش��ش آمد. سعی 
می کنیم امتی��ازات الزم را از 

رییس فیفا بگیریم.

 ابتکار: می خواهیم یوزپلنگ 
روی پیراهن تیم ملی باشد

 بالتر: استقبال می کنیم
ریی��س فدراس��یون بی��ن الملل��ی فوتب��ال در م��وزه 
تنوع زیس��تی حضور یاف��ت و ضمن دی��دار و گفتگو با 
معصوم��ه ابت��کار، ریی��س س��ازمان محی��ط زیس��ت 
ای��ران، ب��ا اس��تفاده از نم��اد یوزپلن��گ ایران��ی روی 
 پیراهن تی��م ملی در مس��ابقات جام جهانی اس��تقبال

 کرد.
س��پ بالتر در ادامه س��فر خود به تهران پنج ش��نبه به 
موزه تنوع زیستی پارک پردیس��ان رفت و در حالی که 
علی کفاش��یان، هادی آیت اللهی، مه��دی محمد نبی 
و مهدی تاج او را همراهی می کردند ب��ا معصومه ابتکار 

دیدار  گفتگو کرد.
در این بازدید که شریعتمداری سرپرست وزارت ورزش 
هم حضور داشت، تصاویری از یوزپلنگ ایرانی به معرض 

دید بالتر در آمد. 
ابتکار در این خصوص به بالتر گفت: هدف ما این اس��ت 
 تا از انقراض یوزپلن��گ ایرانی جلوگی��ری کنیم. ضمن

 این که می خواهیم نماد این یوز ایرانی را روی لباس تیم 
ملی ایران در مسابقات جام جهانی برزیل به کار ببریم و 

از آن استفاده کنیم.
بالتر هم ضمن خوشحالی از حضورش در در موزه تنوع 
زیستی محیط زیست ایران تأکید کرد نسبت به 12 سال 
قبل که به ایران آمده بود، دید دیگری نس��بت به محیط 

زیست و کشور ایران پیدا کرده است.
وی از پیشنهاد ایران برای استفاده از نماد یوز ایرانی روی 
لباس تیم ملی استقبال کرد و گفت: من ارزش این کار را 
به خوبی می دانم. اگر بخواهید از نماد حیوانات در حال 
انقراض روی لباس هایتان استفاده کنید ما هم استقبال 

می کنیم.
در حاشیه این مراسم نامی از نام خلیج فارس به میان آمد 
که رییس فیفا در این خصوص سؤال کرد. بالتر گفت: این 
همان خلیجی است که شما و کشورهای عربی بر سر نامه 

آن مناقشه دارید؟
رییس س��ازمان محیط زیس��ت هم به این سؤال پاسخ 

مثبت داد.
نکته جالب بازدید بالتر از موزه تنوع زیستی وقتی رخ داد 
که او حیوانی را که گفته می شود در کوه های آلپ زندگی 
می کند، دید. بالتر بعد از دیدن این نقاشی خواست که در 

کنار آن عکس یادگاری بگیرد.

زاویه

6
ترکی اگر نمی خواهد قضاوت کند باید کتبا به فدراسیون نامه بنویسد

رییس کمیت��ه داوران فدراس��یون فوتبال در خصوص مش��کالت پی��ش آمده بین محس��ن ترکی و 
 این کمیته تأکی��د کرد: اگر ترک��ی نمی خواهد قض��اوت کند، باید کتب��ا به فدراس��یون فوتبال نامه

 بنویسد.

نشست خبری سپ بالترروز پنجشنبه در هتل آزادی برگزارشد. 
رییس فدراس��یون جهانی فوتبال در صحبت های ابتدایی خود 
گفت: عصر بخیر خانم ها و آقایان بس��یار خرس��ندم که امروز در 
خدمت شما هستم. در ابتدا دوست دارم از تک تک اعضای هیأت 
فیفا که در این س��فر مرا همراهی کردند  تش��کر کنم. در سمت 
راست من جناب آقای شیخ سلمان آل خلیفه رییس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و عضو هیأت رییس��ه فیفا حضور دارد و در این سفر 
خانم داد از اعضای اس��ترالیایی هیأت رییس��ه فیفا مرا همراهی 

می کرد که جا دارد از ایشان هم تشکر کنم.
رییس فدراسیون جهانی فوتبال خاطرنشان کرد: اگرچه سفر من 
به ایران فشرده بود اما در این سفر مسائل و نظرات مثبتی مطرح 
ش��د. پس از ورود به ایران مالقات خوبی با آقای روحانی داشتم 
و بع��د از آن در افتتاحیه همایش علم و فوتبال ش��رکت کردیم. 
امروز صبح هم پ��س از تغییری که در برنامه م��ا به وجود آمد به 
مالقات خانم ابتکار رفتیم و از موزه ای که ایشان ما را به آنجا بردند 

بازدید کردیم.
بالتر با اش��اره به حضورش در مراسم افتتاحیه فستیوال مدارس 
فوتبال عنوان کرد: بعد از حضور در این مراس��م به مالقات آقای 
الریجانی رییس مجلس جمهوری اسالمی ایران رفتیم و مالقات 
با ایشان در خصوص فوتبال و اهمیت این رشته ورزشی در ایران 
صحبت کردیم و من صع��ود تیم ملی به ج��ام جهانی را تبریک 

گفتم.
رییس فیفا در ادامه از خبرنگاران خواس��ت به علت کمبود وقت 

تنها از او سؤال کنند و نظرات خود را نگویند.
بالتر در پاسخ به این س��ؤال که با توجه به این که قاره آسیا کمی 
از  دیگر قاره ها در مورد فوتبال عقب اس��ت چ��ه برنامه ای برای 
توس��عه فوتبال آس��یا وجود دارد، گفت: من خیلی کوتاه جواب 
این س��ؤال را می گویم. باید بگویم با نظر ش��ما موافق نیستم. به 
نظر من آسیا از دنیا عقب نیست و بهتر است شیخ سلمان در این 

مورد پاسخ بدهد.
شیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال آس��یا در پاسخ به این 
سؤال اظهار داش��ت: با توجه به این که کنفرانس مطبوعاتی من 
از س��اعت 5 تا 6 بعدازظهر برگزار می ش��ود بهتر است سؤاالتی 
پرسیده شود که پاسخگوی آن آقای بالتر باشد اما من جواب این 
سؤال را می دهم. آس��یا بزرگ ترین قاره روی کره زمین است و 
توسعه فوتبال در این قاره باید از تک تک فدراسیون ها آغاز شود. 
AFC برنامه جدیدی برای مسابقات مختلف که در آسیا برگزار 

می شود داشته و از نظر فنی و زیرساخت ها نگاه جدیدی دارد.
ش��یخ س��لمان ادامه داد:  همان طور که می دانید در جام جهانی 
2002 کره جنوبی به نیمه نهایی رسید و در قسمت زیرساخت ها 
پیشرفت قابل توجهی داش��ت. همچنین در فوتبال بانوان ژاپن 
اکنون قهرمان جهان است اما قطعا ما برای توسعه فوتبال در آسیا 

از متخصصان استفاده خواهیم کرد تا فوتبال بهتری را برای قاره 
خودمان داشته باشیم.

در ادامه بالتر در پاسخ به این سؤال که ایران در گذشته تنها یک 
عضو در فدراسیون جهانی داش��ته که آن کرسی دایی در کمیته 
جوانان بود و امروز چگونه می تواند کرس��ی های بیش��تری را در 
فیفا داش��ته باش��د، گفت: ما در حال حاضر یک نماینده از ایران 

در فدراس��یون جهانی فوتبال 
داری��م. آقای کفاش��یان عضو 
کمیته فوتسال این فدراسیون 
است. علت این که دیگر دایی 
در کمیته جوانان نیست، این 
اس��ت که هر کمیته در پایان 
س��ال تغییرات و اصالحاتی بر 
اساس نیازهای خود در کمیته 
مذکور ایجاد می کن��د. بعد از 
این دیدار و حض��ور و مالقات 
در ایران نماین��ده دیگری در 
کمیته های فیفا ب��رای ایران 

خواهیم داشت.
خبرنگاری با اش��اره به این که 
مردم ای��ران بالت��ر را مدیری 
ورزش��ی که در جهت توسعه 
فوتبال گام برداشته می دانند 

که تالش داشته ورزش دور از سیاست باشد در خصوص پول های 
بلوکه شده فدراسیون فوتبال ایران که پس از تحریم های سیاسی 
کشورمان به وجود آمده است از او سؤال کرد که رییس فیفا گفت: 
بله. این موردی که شما به آن اشاره کردید مشکلی است که مدتی 
است توس��ط قدرت  های سیاس��ی دنیا و نه فقط آمریکا به دیگر 

کشورها تحمیل شده است.
بالتر افزود: نمی توانیم این سیاس��ت ها را تغیی��ر دهیم اما تنها 
کاری که می توانیم انجام دهیم تالش برای برون رفت کشورها از 
مشکالتی است که به آن دچار شدند به همین خاطر در مذاکراتی 
که با دولت سوئیس داشته ایم قرار شده دفتری به نام سکو تأسیس 
شود که توسط آن، این حق به فوتبال ایران بازگردد. دوست دارم 
در کم ترین زمان ممکن این مشکل حل شود اما نمی توانم قول 
دهم که فردا یا پس فردا پول های بلوکه ش��ده ب��ه ایران بازگردد 
اما بدون شک س��عی می کنیم این مش��کل تا کنگره بعدی فیفا 

برطرف شود.
رییس فدراس��یون جهانی فوتبال در پاس��خ به این سؤال که آیا 
امکان دارد مرکز توسعه فوتبال آس��یا به تهران بیاید تأکید کرد: 
به این مسأله آگاه هستیم اما هنوز به طور رسمی درخواستی در 
این خصوص به ما ارایه نشده اس��ت. امکان دارد دفتر منطقه ای 
فیفا در تهران تأسیس شود مانند کشورهای دیگر. باید در پروسه 
اصالح ببینیم که چطور می توانیم دفاتر منطقه ای توسعه فوتبال 

را اداره کنیم.

ایران در آینده نمایندگان دیگری در فیفا خواهد داشت

بالتر:  فوتبال آسیا از دنیا عقب نیست
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سرمربی مقصر نتایج 
اخیر تیم نیست

 بهروان: خلیج فارس را 
با کسی معامله نمی کنیم

مدافع تیم سپاهان اصفهان گفت: ش��رایط تیم ما خوب است و در مورد نتایج 
اخیر تیم، سرمربی تیم مقصر نبوده و مشکل از بازیکنان است.

شجاع خلیل زاده در مورد شرایط فعلی تیم سپاهان اظهارداشت: در حال حاضر 
همه چیز در تیم خوب بوده و ما  نیم فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشته و 
شرایط بسیار خوبی داریم و  نسبت به مشکالتی که داشتیم، توانستیم خودمان 
را ما بین تیم های باالی جدول حفظ کرده و در تیم ما همه چیز آرام و خوب 

است.
وی پیرامون عملکرد سپاهان در نیم فصل نخس��ت بیان کردکرد:عملکرد ما 
نسبتا راضی کننده بوده و به نظرم تیم ما بد نتیجه نگرفته است زیرا ما تیم های 
باالی جدول را شکست دادیم،  اما مقابل تیم های پایین جدولی امتیاز از دست 
دادیم ،  امیدوارم با بازیکنانی که در نیم فصل به ما می پیوندند، بتوانیم تیم را 

تقویت کرده و به سوی قهرمانی گام برداریم.

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: خلیج فارس همیشه خلیج فارس 
است و آن را با کسی معامله نمی کنیم.

غالمرضا بهروان در حاشیه مراسم افتتاحیه فس��تیوال مدارس فوتبال ایران 
گفت: حضور بالتر و شیخ سلمان در فوتبال ایران بسیار مهم است و می تواند 

کمک های زیادی به ما کند.
وی در مورد این که چرا به بحث خلیج فارس در این خصوص پرداخته نش��ده 
است عنوان کرد: در کلیپی به این مسأله به خوبی پرداخته شد و این طور نبوده 

که به این مراسم نپردازیم.
بهروان در مورد این که چرا صحبت مس��تقیمی در مورد خلیج فارس صورت 
نگرفته است و آیا این مسأله به دلیل حضور شیخ سلمان است تأکید کرد: در 
مورد این موضوع و صحبت مس��تقیم باید از آقای کفاش��یان سؤال کنیم اما 
خلیج فارس همیشه فارس است و ما هیچ وقت آن را با کسی معامله نمی   کنیم .

آلگری:  نیمکت نشینی برای بالوتلی خوب بود
س��رمربی میالن پ��س از شکس��ت براب��ر بارس��لونا گفت: 
نیمکت نشینی ماریو بالوتلی برای او خوب بود. میالن در بازی 
برگشت خود با بارسلونا در ورزشگاه نوکمپ با نتیجه 3 بر یک 

مغلوب شد اما همچنان در رده دوم جدول گروه باقی ماند.

مارتینو: هیچ وقت نگران لیونل مسی نبودم
سرمربی بارسلونا با رضایت از عملکرد ش��اگردانش در بازی برابر 
میالن می گوید هیچ وقت نگران لیونل مسی نبوده است. بارسلونا 
در دیدار برگشت خود برابر میالن موفق شد با نتیجه  سه بر یک به 

پیروزی برسد و صعودش را از این گروه قطعی کند.

کلوپ: برابر آرسنال خیلی بد شانس بودیم
سرمربی بورورس��یا دورتموند با ناراحتی از شکس��ت برابر آرسنال 
می گوید تیمش در بازی برابر این تیم بس��یار بدش��انس بوده است.

دورتموند در بازی برگشت خود برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا با 
یک گل شکست خورد تا در لیگ قهرمانان اروپا سقوط کند.

سیدحسین محمودیه معاون فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

بهره برداری از پیست تارتان انقالب تا پایان آبان ماه

 پیست تارتان مجموعه ورزشی انقالب 
گروه 
اصفهان تا پایان آبان ماه به بهره برداری ورزش

می رسد.
 مرحله پایانی تعمیر پیس��ت تارتان مجموعه ورزش��ی انقالب 
در ح��ال اتمام می باشد،سیدحس��ین محمودی��ه معاون فنی 
مهندس��ی اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان در بازید 
از این پروژه اظهار داش��ت:مجموعه ورزش��ی انق��الب یکی از 

اصلی ترین ورزش��گاه های س��طح ش��هر اصفهان محس��وب 
می ش��ود که تعمیر پیس��ت ای��ن مجموعه مدت هاس��ت که 
 در ح��ال بررس��ی م��ی باش��د و بررس��ی ه��ای الزم انج��ام 

گردید.
وی تصریح کرد:دربحث کارهای فنی،قراردادها و بحث تأمین 
اعتبارش از دوس��ال پیش اس��تارت خورد. تهیه جنس تارتان 
که فقط از جنسه ایی اس��ت که باید از خارج کشور تأمین شود 

خوشبختانه دوس��ال پیش انجام ش��د و بحث های مربوط به 
عملیات اجرایی آن از یک هفته آغاز شده است.

معاون فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
پیرامون کیفیت پیست تارتان مجموعه ورزشی انقالب گفت: 
این جنس تارتان از بهترین نوع تارتان درسطح کشور است که 
درحال اجرا شدن اس��ت، یکی از مشخصات ویژه این پیست با 
یک رنگ جدید آن هم با رنگ آبی که یک رنگ استاندارد دنیا 
 ست و برای این که  تنوعی در بحث دوومیدانی ایجاد شود اجرا

 می شود.
وی افزود:خوش��بختانه اکن��ون عملیات جمع آوری پیس��ت 
مس��تهلک تارتان قدیمی که مربوط به س��ال های دور اس��ت 
انجام ش��ده و در حال حاض��ر پیمانکار مش��غول عملیات زیر 
 تارتان جدید است،زیرتارتان ظرف یکی دوروز آینده  به اتمام

 می رس��د وما نیز از اواس��ط هفته آینده ش��اهد اجرای رویه 
تارت��ان خواهیم بود و انش��اءاهلل ظرف دوهفته آین��ده اگر آب 
 وهوا اجازه بدهد این پیس��ت تکمیل می شود وبه بهره برداری 

خواهد رسید.
وی پیرام��ون هزین��ه ای��ن پ��روژه توضی��ح داد:تأمی��ن 
اعتب��ار این پیس��ت نزدیک ی��ک میلیارد و دویس��ت میلیون 
تومان ب��وده که البت��ه خرید جن��س تارتان قب��ل از تغییرات 
نرخ ارزی  انج��ام ش��ده و االن اگر ای��ن پروژه  می خواس��ت 

 انج��ام ش��ود هزینه ای��ی نزدیک ب��ه 2 میلی��ارد توم��ان در
 برداشت.

وی این پیس��ت را با پیس��ت دوومیدانی ورزشگاه نقش جهان 
متفاوت دانست و اظهار داشت:کلیات پیست تارتان مجموعه 
ورزشی انقالب مشابه به پیست نقش جهان است ، منتها با این 
تفاوت که حساسیت خاصی این پیست که مدنظر فدراسیون 
دوومیدانی وهیأت دوومیدانی اس��تان اصفهان داشته و سعی 

شده بیشترین دقت صورت گیرد .
 با توجه به این ک��ه این مجموع��ه اختصاص به ورزش��کاران 
دوومیدان��ی کار دارد،ی��ک س��ری مالحظ��ات مه��م ت��ری 
درای��ن ج��ا لحاظ ش��ده ک��ه ت��ک ت��ک مش��خصات فنی و 
ن��کات مدنظ��ر کارشناس��ان فدراس��یون و دوس��تانمان 
 در هی��أت دوومیدانی اس��تان اصفه��ان دراین پیس��ت اجرا

 شده است.
سیدحسین محمودیه در پایان افزود:یکی از نکات قابل توجه 
در اجرای این پیست این است که س��عی شده انواع آیتم های 
مربوط به رش��ته دوومیدانی پیش بینی ش��ود  ک��ه می توان 
به پرش طول،پرتاب نیزه،پرتاب دیس��ک و.... اش��اره کرد که 
با توجه به تع��دد آیتم های مرب��وط به رش��ته دوومیدانی در 
 این ورزش��گاه، این آیتم ها در ورزش��گاه نق��ش جهان وجود

 ندارد. 

تأمین اعتبار
 این پیست 

نزدیک 
یک میلیارد و 

دویست میلیون 
تومان بوده که 

البته خرید
 جنس تارتان قبل 

از تغییرات نرخ 
ارزی  انجام شده

نمی توانم قول دهم 
که فردا یا پس فردا

 پول های بلوکه 
شده به ایران 

بازگردد
 اما بدون شک 

سعی می کنیم این 
مشکل تا کنگره 

بعدی
 فیفا برطرف شود.



 ۱۷ درصد جمعیت فعال اردل
 بیکار است

فرماندار شهرستان اردل گفت: ۱۷ درصد جمعیت فعال این شهرستان 
بیکار هستند. فیروز خس��روی در نشست ساماندهی س��رمایه گذاری 
اشتغال پایدار در روستاهای شهرستان اردل، اظهارداشت: جمعیت فعال 
شهرستان اردل ۱5 هزار نفر اس��ت که از این تعداد ۱۷ درصد آن بیکار 
هس��تند. وی افزود: الزم اس��ت تا ادارات با بانک های عامل برای معرفی 
و اعطای تسهیالت خوداش��تغالی به جمعیت بیکار تعامل بیشتر داشته 
باشند.خسروی تأکید کرد: کمک به قش��ر جوانان از عهده یک سازمان 
و نهاد بر نمی آید و همه دس��تگاه ها باید در این راه گام بگذارند.فرماندار 
شهرستان اردل بر ضرورت توسعه این شهرستان تأکید کرد و گفت: این 
شهرس��تان از امکانات و پتانس��یل های باالیی برخوردار است که انتظار 
می رود با توجه به امکانات و پتانسیل ها با توجه ویژه و کمک های مسئوالن 

بتوانیم گام های مثبتی در راستای توسعه این شهرستان برداریم.

 ساماندهی  بیش از یک هزار مداح 
در استان 

رییس کانون مداحان چهارمحال و بختیاری از ساماندهی بیش از یک هزار 
مداح در این استان خبر داد. حمیدرضا توسلی اظهارداشت: تاکنون افزون 
بر یک هزار مداح در استان شناس��ایی شده است که تمامی این مداحان 
 عضو کانون مداحان اس��تان هس��تند. از این تعداد مداح شناسایی شده

 550 مداح خانم هستند.توسلی از اهدای کارت ویژه مداحان خبر داد و 
گفت: طبق برنامه ریزی کانون مداحان کشور در مرحله اول کارت ویژه 
مداحان برای مداحان و مرثیه سرایی پیشکسوت صادر شده است. رییس 
کانون مداحان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در مرحله دوم این استان 
نیز مجوز صدور کارت را دریافت کرده است که پس از شناسایی مداحان 

در سه سطح کارت آنها صادر خواهد شد.

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
ترویج شود

فرماندار شهرستان سامان گفت: درمراسم عزاداری های امام حسین ) ع( 
در سطح شهرستان باید فرهنگ ایثار و شهادت ترویج شود.

اسفندیار قربانی در گردهمایی مسئولین هیأت های مذهبی شهرستان 
سامان با بیان این که در عزداری های امام حسین )ع( در سطح شهرستان 
باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خصوص در بین قشر نوجوان و 
جوان نهادینه شود، اظهار داشت: برای حفظ ارزش ها و امر به معروف و 
نهی از منکر همه ما وظیفه داریم برای زنده نگهداشتن این موارد تالش و 
کوشش نماییم. قربانی با بیان این که در برخی مراسمات تعزیه نقش یاران 
امام حسین )ع( ضعیف به نمایش گذاشته می شود، بیان داشت: یاران امام 

حسین )ع( در زمان خود مظلوم بودند اما ضعیف نبودند.
وی با اشاره بر این که کش��ور های بیگانه قبل و بعد از انقالب تالش های 
بس��یاری برای از میان برداش��تن این نظام داش��تند که موفق نشدند و 
نخواهند شد، بیان داشت:  کشور های استکبار ستیز به دنبال این هستند 
که مردم ملت ایران دست از ایده، فرهنگ و مذهب بردارند و اعتقادت این 

مردم روبه زوال باشد که این امر محقق نخواهد شد.

طرح نمونه گردشگری 
»مهتاب چغاخور« تصویب نشد

 مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
چهار محال و بختیاری گفت: طرح نمونه گردشگری »مهتاب چغاخور«  در 

شورای برنامه ریزی استان چهار محال و بختیاری تصویب نشد.
مژگان ریاحی در جلسه شورای برنامه ریزی اظهار داشت: این طرح الزم 

است مطالعات بیشتری صورت گرفته و مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طرح» مهتاب چغاخور« 20 هکتار بوده واجرای این طرح 
مورد تأیید کارگروه امور زیر بنایی بوده است.ریاحی با اشاره به این که در 
این طرح همه موارد مورد برسی قرار گرفته است، اذعان داشت: این طرح 

مورد ارزیابی محیط زیست قرار گرفته است.

 فعالیت ۷۱۵ مبلغ دینی 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۷۱5 روحانی، 
مبلغ و مبلغه دینی در دهه نخس��ت ماه محرم در این اس��تان خبر داد. 
حجت االسالم رحمت اهلل اروجی در دیدار با جمعی از مبلغان این استان، 
اظهارداشت: در دهه محرم 240 نفر روحانی و مبلغه اعزامی از حوزه علمیه 
قم و اصفهان به همراه 50 نفر از روحانیون طرح هجرت و 45 نفر از سازمان 
اوقاف و امور خیری��ه، فعالیت های تبلیغی را در نقاط مختلف ش��هری و 
روستایی استان انجام می دهند. وی افزود: 20 نفر روحانی مستقر، 60 نفر 
روحانی طرح هجرت بلند مدت و 300 نفر روحانی مقیم اس��تان هم در 
این مدت به ترویج نشر ارزش های اسالمی پرداخته و در برگزاری مراسم 

شهادت امام سوم شیعیان)ع( مشارکت می کنند.
اروجی ادامه داد: نظارت بر برگزاری مراس��م ع��زاداری هیأت مذهبی با 
محوریت مسجد و توجه به برنامه های قرآنی از اهداف فعالیت های تبلیغی 

روحانیون اعزامی ایام محرم است.
مدیرکل تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سعی در 
برگزاری نماز جماعت اول وقت، اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا و توجه 
بیش��تر به ادعیه و زیارات و مناجات ماثوره از ائم��ه طاهرین )ع( به ویژه 
صحیفه سجادیه از برنامه های اصلی روحانیون اعزامی در مراسم شهادت 

امام حسین )ع( است.

اخبار کوتاه یادداشت
 برگزار ی مسابقه هالل ماه در کانون های مساجد استان

مسئول دبیرخانه کانون مساجد چهارمحال و بختیاری گفت: در طول ماه محرم و صفر مسابقه هالل ماه 
در سطح کانون های مساجد این استان برگزار می شود  حجت االسالم مراد یوسفی اظهار کرد: در حال 

حاضر افزون بر 350 کانون مساجد با فعالیت بیش از ۱8 هزار عضو در استان فعال است.

۷

تئاتر کودکان به روی صحنه 
نرفته است

رییس حوزه هنری چهار محال و بختیاری گفت: تاکنون 
تئاتر خ��وب و مطلوب برای کودکان از این اس��تان روی 
صحنه نرفته و برای این کار باید هزینه و وقت بیش��تری 

را صرف کرد.
 حجت اهلل شیروانی اظهار داش��ت: تئاتر هنری است که 
می توان��د در نحوه زندگ��ی و درمان و پیش��گیری مؤثر 

واقع شود.
وی با اش��اره به این ک��ه تئاتر کودک و نوج��وان هنری 
 اس��ت که چندین م��اه الزم اس��ت ب��رای اج��رای آن 
برنامه ریزی ش��ود، تصریح کرد: تئاتر کودک و نوجوان 
 آموزن��ده تر ب��وده و با بچه ه��ا ارتباط مس��تقیمی پیدا

 خواهد کرد.
ش��یروانی ادامه داد: تاکنون تئاتر خوب ک��ودک از این 
استان روی صحنه نرفته و برای این کار باید هزینه و وقت 

بیشتری را صرف کرد.
ب��ا تقویت هن��ر تئاتر می ت��وان فرهنگ ی��ک جامعه را 

تقویت کرد.
وی با بیان این که تئاتر هنری فوق العاده تأثیر گذار است، 
اذعان داش��ت: با تقویت هنر تئاتر می توان فرهنگ یک 

جامعه را نیز تقویت کرد.
ش��یروانی با اش��اره به این که ب��ه هنرمن��دان تئاتر این 
اس��تان می توان نمره بیس��ت داد اما ب��ه امکانات آن ها 
هرگز، اذعان داش��ت: الزم اس��ت ب��رای کار هنرمندان 
 اس��تان ارزش قایل بود و آن ها را تا جایی که می ش��ود 
حمای��ت ک��رد. وی ادام��ه داد: امکان��ات و س��رمایه 
گ��ذاری در ح��وزه هن��ری در ای��ن اس��تان مح��دود 
ه��ای دس��تگاه  تمام��ی  اس��ت  بهت��ر  و   ب��وده 

 اجرایی ذی ربط با حوزه هنری همکاری الزم را داش��ته 
باشند.

رییس حوزه هنری چهار محال و بختیاری گفت: تئاتر در 
فرهنگ سازی یک جامعه بیشترین تأثیر رادارد.

تئاتر 

اس��تاندار جدید چهارمحال و بختیاری رونق بخش کش��اورزی 
 و صنع��ت را اولوی��ت اصل��ی برنامه ه��ای خ��ود در اس��تان

 اعالم کرد.
 قاسم س��لیمانی ، اظهارداش��ت: با نظر لطف دوس��تان و مجمع 
نمایندگان اس��تان سمت اس��تانداری چهارمحال و بختیاری به 
اینجانب پیشنهاد شد که با توجه به عالقه شدیدم به خدمت در 
این استان و هم استانی های والیتمدار،  از هیچ تالشی در راستای 

رونق و توسعه استان کوتاهی نخواهم کرد.
وی با اشاره به س��وابق فعالیت خود در استان، گفت: داشتن ۱6 
س��ال خدمت در بخش های مختلف آموزش و پرورش، داش��تن 
س��ابقه مدیرکلی تعاون اس��تان از اهم فعالیت هایم در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری است.
سلیمانی رونق بخش کش��اورزی و صنعت را از اهم فعالیت های 
خود در سمت استانداری این اس��تان اعالم کرد و افزود: استان 
چهارمحال و بختیاری از موقعیت جغرافیایی مناسبی برخوردار 
است که لزوم توجه به توسعه بخش های کشاورزی استان بیش از 

پیش الزم و ضروری است.
اس��تاندار ادام��ه داد: چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه واس��طه 
قرارگی��ری در می��ان دو قط��ب کش��اورزی کش��ور از جمل��ه 
اس��تان های اصفهان و خوزس��تان می توان��د با توج��ه بیش از 
 پیش مسئوالن به رش��د مناسب در بخش کش��اورزی و صنعت

 دست یابد.

وی خاطرنش��ان ک��رد: همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه عب��ور 
خط��وط نف��ت و گاز از اس��تان ایج��اد صنای��ع پایین دس��ت 
 پتروش��یمی و نفت در اس��تان می تواند بس��تر توس��عه استان

 باشد.
سلیمانی بهینه س��ازی جاده های ارتباطی استان با هدف رونق 
صنعت گردشگری را از دیگر برنامه های خود اعالم کرد و گفت: 
توسعه شیالت با توجه به وجود چش��مه های فراوان آب، توسعه 
آبیاری قطره ای با هدف افزایش تولیدات کشاورزی و باغی استان 

از دیگر برنامه ها به شمار می  رود.
با تصویب هیأت دولت قاس��م س��لیمانی ب��ه عنوان اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری انتخ��اب ش��د. معاون��ت برنامه ریزی 
اس��تاندار خراس��ان جنوب��ی، مدی��رکل اداره کار و ام��ور 
اجتماعی اس��تان اصفه��ان، مدی��رکل تعاون اس��تان اصفهان، 
 مدی��رکل تع��اون چهارمح��ال و بختی��اری از س��وابق کاری

 ایشان است.

ضرورت توجه ویژه به بخش کشاورزی منطقه
معاون عمران��ی اس��تانداری چهار مح��ال و بختی��اری یکی از 
مش��کالت مهم ش��هر کیان را نداشتن معابر مناس��ب دانست و 
گفت: در معابر س��طح این ش��هر کف پوش ه��ای نامرغوبی کار 
 شده است که الزم است در طرح جامع تفصیلی شهر به آن توجه 

شود.

محمود عیدی در جلسه شورای برنامه ریزی استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: شهر کیان در ش��یبی نسبتا مالیم قرار 

گرفته است و اطراف شهر تپه های پراکنده ای وجود دارد.
وی تصریح کرد: تپه سراب با قدمت تاریخی هشت هزار ساله در 

این شهر واقع شده است.
عیدی ادام��ه داد: طبق آخری��ن آمار سرش��ماری جمعیت این 
شهر ۱2 هزارو 20 نفر بوده و پیش بینی می شود در افق ۱404 

جمعیت به ۱5 هزارو 644 نفر برسد.
وی اذعان داشت: اراضی کش��اورزی مناسبی در این شهر وجود 

دارد و الزم اس��ت ب��ه بخ��ش 
کشاورزی این شهر توجه ویژه 

ای صورت گیرد.
عیدی یکی از مشکالت این شهر 
را نداشتن معابر مناسب دانست 
و یادآور شد: در معابر سطح این 
ش��هر کف پوش های نامرغوبی 
کار شده است که الزم است در 
طرح جامع تفصیلی شهر به آن 

توجه شود.
معاون عمرانی استانداری چهار 
محال و بختیاری بیان داش��ت: 
۷2 هکت��ار این ش��هر در بافت 
فرس��وده گنجانده ش��ده است 
و م��ی ت��وان گف��ت 60 درصد 
سطح ش��هر را بافت فرسوده در 

بر گرفته است.
عیدی افزود: این ش��هر ورودی مناس��بی ندارد و ماش��ین های 
س��نگین که تغییر مس��یر می دهند به ناچار از داخل شهر عبور 
می کنند و این مش��کل باعث به وجود آمدن ترافیک در س��طح 

شهر می شود.
وی بیان داشت: فضای سبز این شهر در گذش��ته تنها دو  و نیم 
هکتار بوده است و لی در حال حاضر نه متر مربع فضای سبز دارد 

و الزم است که بازهم فضای سبز توسعه  یابد.
عیدی تأکید کرد: جمع آوری زباله های ش��هر کیان مشترک با 
سایت زباله شهرکرد است.وی تصریح کرد: طرح جامع تفصیلی 
شهر کیان در شورای برنامه ریزی استان مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. معاون عمرانی اس��تانداری چهار محال و بختیاری گفت: 
توسعه شهر کیان از توابع استان چهارمحال و بختیاری به سمت 

جنوب شهر دیده شده است.

استاندار جدید چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری باید قطب کشاورزی منطقه شود
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صنایع دستی در توسعه 
اقتصاد تأثیر دارد 

رییس پلیس راه چهار محال و بختیاری از استقرار پنج ایستگاه جدید پلیس 
در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری خب��ر داد.حمزه رفیعی مهر اظهار 
داشت: در سال جاری در یکی از نقاط شهرستان بروجن و بخش آباد کوهرنگ 
راهدارخانه اضافه شده است. وی با اشاره به این که، در سال جاری پنج ایستگاه 
پلیس در نقاط مختلف استان استقرار یافته است، تصریح کرد: محور کوهرنگ، 
س��ه راهی چغاخور، دوراهان، بوش��کی و مروارید بروجن از مکان هایی است 
که در سال جاری ایستگاه پلیس در آن جا استقرار یافته است. رفیعی اذعان 
داشت: سه راهی گوشکی و دوراهان شهرستان لردگان، نعل اشکنان شهرستان 
فارسان و گردنه شاه منصوری شهرستان کوهرنگ از نقاط برفگیر استان است 
و الزم است تجهیزات زمستانی برای اسکان اضطراری مسافران داشته باشد.

رفیعی یادآور شد: کلیه کامیون ها و ماشین های سنگین موظف نسبت به نصب 
برچسب با عرض پنج سانتی متردر انتهای خودرو هستند به طوری که انتها و 
عرض خودرو مشخص شود. رییس پلیس راه چهار محال و بختیاری ادامه داد: 
برچسب های نام برده شده به رنگ قرمز و زرد هستند و طوری باید نصب شود 

که از فاصله ۱50 متری قابل رویت باشد.

سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی می��راث فرهنگی ، صنایع دس��تی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری از برگزاری نشست مشترک بین معاونت 
صنایع دستی این اداره کل با بخش��دار و اعضای شوراهای اسالمی شهر 
بلداجی در خصوص ارایه راهکارهای مناسب جهت توسعه و ترویج صنایع 

دستی استان خبر داد .
مهرداد رییس��ی اظهار داش��ت: یکی از راه های ایجاد درآمد روستاییان 
جلوگیری از مهاجرت آن ها به شهرها ، رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای، 
ایجاد اش��تغال مولد و توجه به صنایع دس��تی بومی و محلی اس��ت که 
هم باعث حفظ و جلوگیری از منس��وخ ش��دن رش��ته های ه��ای بومی 
 خواهد ش��د و هم نقش مهم��ی در رش��د بالندگی و توس��عه اقتصادی 

خواهد داشت.
مهرداد رییسی با اشاره به حمایت های صورت گرفته در این راستا افزود: 
پرداخت تسهیالت بانکی، بیمه نمودن هنرمندان صنایع دستی، مشارکت 
دادن در نمایش��گاه ملی و منطقه ای و غیره از مهم ترین اقدامات به عمل 

آمده در این خصوص است.

استقرار پنج ایستگاه 
جدید پلیس در استان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری 
گفت: همزمان ب��ا دهه محرم و ایام ش��هادت امام ش��هید امر 
به مع��روف و نهی از منک��ر، همایش بزرگ آم��ران به معروف 
 و ناهی��ان از منک��ر در مص��الی ام��ام خمینی)ره( ش��هرکرد 

برگزار شد.
رضا محمد سلیمانی  اظهارداشت: همزمان با دهه محرم و ایام 
شهادت امام شهید امر به معروف و نهی از منکر، همایش بزرگ 
6 هزار نفری آمران به معروف و ناهیان از منکر در مصالی امام 

خمینی)ره( شهرکرد برگزار شد.
وی افزود: ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
و احیا و ترویج و گس��ترش ارزش های دینی، با الهام از رسالت 
و آرمان های قیام حضرت امام حس��ین)ع( و یاران صدیق آن 

حضرت، از اهداف برگزاری این همایش محسوب می شود.
محمدس��لیمانی ادامه داد: این همایش با هدف میثاق با امام 
ش��هید امر به معروف و نهی از منکر، همزمان با ایام سوگواری 
 ش��هادت حضرت اباعبداهلل الحس��ین)ع( در مص��الی بزرگ

 امام خمینی)ره( شهرکرد برگزار می شود.
دبی��ر س��تاد ام��ر ب��ه مع��روف و نه��ی از منک��ر چهارمحال 
و بختی��اری خاطرنش��ان کرد: آم��ران به مع��روف و ناهیان از 
منکر با اراده اس��توار، همچون س��دی در برابر ناهنجاری های 
جامع��ه و توطئه ه��ای اس��تکبار جهان��ی در جن��گ ن��رم 
ایس��تادگی خواهند ک��رد.وی اف��زود: این همای��ش روز پنج 
 ش��نبه در مصالی بزرگ ام��ام خمینی)ره( ش��هرکرد برگزار

 شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری

آمران به معروف و ناهیان از منکر سدی در برابر ناهنجاری جامعه

آمران به معروف 
و ناهیان از منکر 

با اراده استوار، 
همچون سدی 

در برابر 
ناهنجاری های 

جامعه و توطئه های 
استکبار جهانی

استان از موقعیت 
جغرافیایی 

مناسبی 
برخوردار است 

که لزوم توجه به 
توسعه بخش های 

کشاورزی آن
بیش از پیش 

الزم و ضروری 
است 
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تحدید حدود اختصاصی

747 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ پالک 1695 فرعی واقع در زواره شانزده اصلی 
هاشمی  مسعود  آقای  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان  ثبت   17 گرمسیربخش  دهستان 
طباطبائی زواره  فرزند احمد و غیره در جریان ثبت است ، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت 
بعمل نیامده است ، اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده  تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهار شنبه مورخه 1392/9/13 از ساعت 9 صبح  
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک  اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رسانند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشد. و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید . م الف: 307 ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی

752 در خصوص پرونده کالسه 1202/92 خواهان محمد چیت بند دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال به طرفیت داود غفاری تهرانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/9/19 
ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف  8441مدیر دفتر شعبه 

7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

تاسیس 

سهامی  پارس  بنیان  کاوش  فناوران  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2064ث/92   : شماره   765
خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/7/20 تحت شماره 51045 و شناسه ملی 10260696364 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/7/20 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 نمی باشد – انجام تستهای مربوط در زمینه مهندسی مواد – مکانیک و 
شیمی – خدمات مشاوره – خدمات تحقیق- خدمات پژوهش – خدمات برگزاری همایش ها و 
سمینار ها – طراحی ساخت و نصب دستگاههای قطعات مورد نیاز در صنایع – تولید و توزیع 
و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل وام و اعتبارات 
بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – عقد قرار با اشخاص حقیقی 
و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح  2- مدت شرکت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 

کدپستی   53 پالک  شقایق   بست  بن   – موذن  کوچه  خواجو-  شهدای   – خواجو  باغ  چهار 
به  منقسم  ریال    1000000 مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4 تلفن09138075236   8153717841
یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 53/6180 مورخ 1392/6/28 نزد بانک تجارت 
شعبه حافظ پرداخت گردیده است. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای مهدی خدائی به 
سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای سعید صلواتی  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   
3-5- آقای سید علی رضا سقائیان نژاد اصفهانی  به سمت  عضو هئیت مدیره 5-4- 
آقای سید علی رضا سقائیان نژاد اصفهانی   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 و رئیس هیئت مدیره متفقا 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- آقای محمد عرفان منش به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم وجیهه صباغ به عنوان 

بازرس علی البدل م الف 7793/6رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

با مسئولیت  ارسطو  تجارت  نوآوران  تاسیس شرکت  آگهی  : 103/2015ث/92  763 شماره 
محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/7/14 تحت شماره 50993 و شناسه ملی 10260695860 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/7/14 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 ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
تهیه و توزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – شرکت 
انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی  در مناقصات و مزایدات ارگانهای دولتی و خصوصی – 
اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات از بانکهای دولتی و خصوصی در جهت تحقق  و حقوقی – 
اهداف شرکت - اخذ نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور 
اعطای نمایندگی به شرکتهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور – شرکت 
در نمایشگاههای داخلی و خارجی – مشارکت در امر تولید کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
– مشارکت با شرکت های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی در داخل و خارج از 
کشور – تامین نیروی انسانی مورد نیاز اشخاص حقیقیی و حقوقی به صورت موقت ، 
ترخیص کاال ، ثبت موضوع فعالیت به شرح فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 
شهر اصفهان خیابان شریعتی دوم جنب کلینیک روانپزشکی  1-3- استان اصفهان – 
مبلغ   : 4- سرمایه شرکت   ، پستی 8173948771  کد  همکف  طبقه   222 پالک  سالمت 
2000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم سارا توکلی به سمت 
رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای وحید قنبری به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای 
وحید قنبری  به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت 
معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 7793/4 آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
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امام علي )ع( :  
به خوبى فرمان ده تا اهل آن باشى؛ زيرا تماميّت و كمال كارها 
نزد خداوند تبارك و تعالى امر به معروف و نهى از منكر است.

نذرهایی که تاریخی شدند

نذری دادن در ایران اگرچه با کاسه های آش و شله زرد و شربت تداعی 
می شود،  اما کسانی هم هس��تند که با نذرهای متفاوت شان ماندگار 
شده اند. نذرهایی که شاید خیلی شخصی باش��ند یا در زمان و مکان 
خاصی صورت گرفته باشند،  اما متفاوت بوده اند و همین آن ها را در 

تاریخ ثبت کرده است.

در همین زمینه
نذر دش��وار آیت اهلل بروجردی برای تندی نکردن با دیگران، آن را به 
یکی از متفاوت ترین نذرهای ایرانی معروف کرد. روایت می ش��ود که 
آیت اهللهّ بروجردی زمانی که در بروجرد س��اکن بودند، نذر کردند اگر 
نتوانند خش��م و عصبانیت خ��ود را کنترل کنند و ب��ه دیگران تندی 
کنند، یک سال روزه بگیرند. ایش��ان یک روز در حین مباحثه علمی 
با یکی از ش��اگردان خود عصبانی ش��دند و با او بلند صحبت کردند. 
 بعد از آن، چون عهد خود را شکس��ته بودند، به مدت یک س��ال روزه 

گرفتند.
نذر آیت اهلل بروجردی برای تأدیب نفس ش��ان اگرچه دشوار و بزرگ 
بود، اما هستند کس��انی که با نذرهای کوچک و نمادین، انگیزه های 
اجتماعی و دینی ش��ان را به نمایش می گذارند. چند سال قبل، چند 
جوان خوش ذوق در کربال نذرش��ان را طور دیگ��ری ادا کردند که از 
چشم هیچ رس��انه ای در جهان اس��الم مخفی نماند. آنها گوشه ای از 
حرم حضرت عباس)ع( نشستند و به طور صلواتی کفش های زائران را 
واکس زدند تا هم غبار از پای زائران زدوده باشند و هم جنبه اجتماعی 
و پرمهر دین را نشان دهند. جنبه ای که یک اندیشمند غیر مسلمان 

هم با درک آن نامش در صف نذر کنندگان قرار گرفت.
آنتوان بارا فرزند یوس��ف بارا نویسنده و اندیش��مند فرانسوی، یکی از 
همین کسانی بود که با نذر متفاوتش سر زبان ها افتاد. او با وجود این 
 که مسیحی است در سن هفتاد سالگی و در روز اربعین سید الشهدا)ع(

 با هیأت های عزاداری پیاده روی کرد تا به گفته خودش گوشه ای از 
رنج های قافله حضرت زینب )س( را لمس کند.

 او که کتاب »حسین در اندیشه مسیحیت« را نوشته، درباره این کارش 
می گوید: »هیچ انسان منصفی منکر فضیلت امام حسین)ع( و انقالب 
بزرگش نمی شود. او وارث رسول اهلل )ص( است و شباهت بسیاری به 
حضرت عیسی )ع( دارد. من نذر کرده بودم پیاده به این زیارت بیایم و 
این تجربه منحصر به فردی بود. در این سفر چیزی جز زیبایی ندیدم.«

یک نذر سیاسی  
 نذر اگرچه بیشتر انگیزه های فرهنگی و اخالقی دارد اما گاهی وقت ها

 بهانه های سیاسی هم نذرهای متفاوتی را در پی داشته است. 
 معروف ترین نذر سیاس��ی تاریخ معاصر را به فتحعلی ش��اه نس��بت 
می دهند. او  در ایام جوانی نذر کرده بود که اگر به س��لطنت برس��د، 
اوال از قم مالیات نگیرد، ثانی��ا آن را آباد کند که البت��ه بعد از جلوس 
فقط به شرط دوم وفا کرد و با آن که پادش��اه خسیسی بود، در کمال 
س��خاوت برای تعمیر و تزیین ش��هر قم تالش کرد. او گنبد حضرت 
فاطمه معصومه)س( را با خشت های مسی زر اندود ، تزیین کرد و یک 
بیمارستان )مدرسه داالش��فاء(، یک مدرسه علمیه و یک میهمان سرا 

در شهر قم ساخت.
در بین نذرهای سیاس��ی، ن��ذر یکی از ش��هروندان ش��اهرودی هم 
در سال 88 خبرساز ش��د. او قبل از انتخابات ریاس��ت جمهوری نذر 
کرده ب��ود در صورت پی��روزی احمدی ن��ژاد 120 میلی��ون تومان به 
مس��جد در حال احداث علی بن الحس��ین ش��هرک گلبرگ شاهرود 
کمک کند. بع��د از پیروزی احمدی ن��ژاد این فرد به ن��ذر خود عمل 
 کرد و چکی به مبل��غ 120 میلیون توم��ان در اختی��ار هیأت امنای

 مسجد قرار داد.اما از زمان انقالب به بعد، شاید لقب معروف ترین نذر 
سیاس��ی به 40 روز،  روزه شکری برس��د که آیت اهلل جنتی نذر کرده 
بوده. او در س��ال های پر تب و ت��اب انقالب نذر کرد که اگر پس��رش 
حس��ین که فراری بود و روند انقالب را قبول نداشت دستگیر یا اعدام 
شود 40 روز روزه شکر بگیرد. محمدحسین جنتی در سال های پیش 
از انقالب به عضویت س��ازمان مجاهدین خلق در آمده بود و اگرچه با 
نظام شاهنشاهی مبارزه می کرد اما بعد از پیروزی انقالب و زمانی که 
مواضع خصمانه این سازمان علنی ش��د، باز حاضر نشد از این سازمان 
جدا شود و به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسالمی پرداخت. او همراه 
با همسرش فاطمه سروری به زندگي مخفي رو آورد و باالخره در 19 

بهمن 1360 در اصفهان کشته شد.

 کتاب می خورید یا کباب؟
چند سالی است که در ماه محرم یک نذر متفاوت باب شده است. نذری 
به نام نذر فرهنگی که کتاب های عاشورایی را جایگزین بشقاب قیمه 
و قورمه س��بزی می کند. عزداران در این ماه کتاب هایی را با موضوع 
محرم، قیام عاش��ورا و شناخت امام حس��ین)ع( با 50 درصد تخفیف 
 از س��تاد نذر کتاب تهیه کرده و در دس��ته های ع��زاداری، هیأت ها

 و حس��ینه ها توزیع می کنند. این نذر از س��ال 88 اجرا شده و برای 
امس��ال 35 عنوان کتاب از ناش��ران مختلف در نظر گرفته شده است 
که هر کس می تواند حداقل یک جلد از آنه��ا را به عنوان نذری خود 
به دیگران هدیه دهد. نذری گیرها بع��د از خواندن کتاب باید آن را در 
اختیار نفر بعدی قرار دهند و این سلس��له به نیت پنج تن، تا پنجمین 
نفر ادامه دارد. پنجمین نذری گیر، صاحب کتاب به حساب می آید و 

می تواند آن را به کتابخانه های عمومی ببخشد.

در حال حاضر س��المتی بیش از چاقی ارزش دارد به 
همین جهت رژیم های غذایی و ورزش اهمیتی خاص 
پیدا کردند. البته وزن هر کس طبق قد، سن، وضعیت 

عمومی و استخوان  بندی او متغیر است.
س��المتی و تندرس��تی بیش از چاقی ارزش دارد. در 
دوران گذشته از زمانی که وسایل راحتی بشر بیشتر 
ش��د و زندگی اداری و صنعتی، به  وج��ود آمد چاقی 
عمومیت یافت و حتی یک ارزش به شمار می آمد. ولی 
در حال حاضر س��المتی بیش از چاقی ارزش دارد به 
همین جهت رژیم های غذایی و ورزش اهمیتی خاص 
پیدا کردند. البته وزن هر کس طبق قد، سن، وضعیت 

عمومی و استخوان  بندی او متغیر است.

تعیین زمان دقیق برای غذا خوردن
برای غذا خوردن 20 دقیقه زمان بگذارید و به آرامی 
در این زمان مشخص ش��ده غذا بخورید. تعیین زمان 
برای غذا خ��وردن از بهترین عادات غذایی اس��ت که 
بدون نیاز ب��ه رژیم غذای��ی پیچیده می ت��وان الغر 
ش��د. وقتی تند تند غذا می خورید بدنتان نمی تواند 
سیگنال های مربوط به سیر شدن را دریافت کند که 

این خود منجر به پرخوری می شود .

خواب بیشتر ، کاهش وزن بیشتر
افزایش میزان خواب در طی ش��ب باعث کاهش وزن 
می شود.یک ساعت بیش��تر خوابیدن باعث می شود 
که هم احساس گرس��نگی کم تری کنید و هم اشتها 

کاهش یابد .

خوردن میوه و سبزیجات
س��عی کنید در وعده غذایی ش��ام خود از سبزیجات 
اس��تفاده کنید .خوردن میوه و س��بزیجات از جمله 
راه های کاهش وزن است . س��عی کنید سبزیجات را 
بدون چربی طبخ کنید، این روش از بهترین راه های 
کاهش وزن است . غذاهای خود را سرشار از آب لیمو 

و سبزیجات کنید .

افزودن سوپ به رژیم غذایی
افزودن س��وپ ب��ه رژیم غذای��ی باعث می ش��ود که 
کالری کم تری به بدن برس��د در نتیجه افزایش وزن 
ص��ورت نمی گی��رد. اگر س��وپ را در ابت��دای وعده 
غذایی قرار دهید باعث می ش��ود که اش��تها محدود 
شود.خوردن س��وپ که سرشار از س��بزیجات باشد 
بسیار مفید اس��ت و به الغر شدن کمک می کند . اگر 
می خواهید از وزن خ��ود کم کنید مراقب باش��ید از 
 سوپ های خامه ای پرهیز کنید چرا که مملو از چربی و

 کالری هستند.

غالت سبوس دار
غالت کامل حاوی فیبرهای مفید برای سالمت انسان 
بوده و سبب می شوند دیرتر احساس گرسنگی کنید. 
متخصص��ان تغذیه توصیه می کنن��د به جای مصرف 
نان سفید، نان س��بوس دار، به جای برنج سفید، برنج 
قهوه ای و تنقالتی مثل بیس��کویت سبوس جو، پاپ 

کورن یا غالت بو داده مصرف کنید.

ایجاد تصور الغری
لباس های قدیمی مورد عالقه به خود را در جایی که 
هر روز می بینید بگذارید تا تصور کنید که وقتی الغر 

شدید باز هم می توانید از آن ها استفاده کنید.

پیتزای سالم بخورید
سعی کنید به جای استفاده از گوش��ت در مواد پیتزا 
از سبزیجات اس��تفاده کنید. با انجام این روش 100 

کالری را از خود دور می کنید.
 همچنی��ن ب��ه ج��ای اس��تفاده از پنیر پرچ��رب از 
پنی��ر کم چ��رب اس��تفاده کنی��د و قب��ل از اضاف��ه 
 ک��ردن م��واد پیتزا، ی��ک الی��ه روغن زیت��ون روی

 نان بمالید.

قند مصرفی روزانه را کاهش دهید
به جای خوردن هر روز نوش��ابه از شربت حاوی لیمو 
استفاده کنید الزم است بدانید هر لیوان نوشابه حاوی 

10 قاشق شکر است.

از لیوان های باریک و بلند استفاده کنید
 اگر می خواهید بدون رژیم الغر شوید برای کم کردن 
کالری های دریافتی از مایعات، به جای لیوان های پهن 
و کوت��اه از لیوان های باریک و بلند اس��تفاده کنید. با 
استفاده از این روش 30- 25 درصد از نوشابه، آب میوه 
یا هر نوش��یدنی دیگری را کم تر می نوش��ید و کالری 

کم تری دریافت می کنید.
 در آزمایش��ات مختلفی ک��ه در ای��ن زمینه صورت 
گرفته مشخص شده به خاطر خطای دید، افرادی که 
از لیوان های پهن و کوتاه اس��تفاده می کنند از مقدار 

بیشتری نوشیدنی مصرف می کنند.

چای سبز بخورید
نوش��یدن چای س��بز راهکار خوبی برای کاهش وزن 
اس��ت. تحقیقات حاکی از آن اس��ت که چای سبز به 
خاطر عملکرد فیتوکمیکال های موسوم به کاتچین ها، 
سرعت موتور سوخت کالری ها در بدن را به طور موقت 

افزایش می دهد.

بی رژیم، الغر شوید
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جدیدترین یافته های علمی حاکی از آن است که پس از کمر 
درد، افسردگی مهم ترین ناتوانی در سراسر جهان محسوب 

می شود.
محققان در نش��ریه پالس مدیس��ین تأکید ک��رده اند باید 
افس��ردگی به عنوان یک اولویت بهداش��ت عمومی جهانی 

درمان شود.
در ای��ن مطالعه افس��ردگی بالینی با بی��ش از 200 بیماری 
و آس��یب دیدگی دیگری که موجب ناتوانی فرد می ش��وند 
مقایسه ش��ده اند. بر اساس اعالم س��ازمان بهداشت جهانی 
در سراس��ر جهان، تنها بخش کوچکی از بیم��اران به درمان 

دسترسی دارند.
افس��ردگی رتبه دوم جهانی را در ایجاد ناتوان��ی برای افراد 
دارد اما این بیماری در کش��ورها و مناطق مختلف به صورت 

متفاوتی بروز می کند.
 مثال میزان افسردگی شدید در افغانستان در باالترین میزان 

و در ژاپن در کم ترین میزان است.
دکتر آلزی فراری از دانش��کده بهداش��ت جمعیت دانشگاه 

کویینزلند که این پژوهش را رهبری کرده اس��ت می گوید 
افسردگی مشکل بزرگی است و ما قطعا باید توجه بیشتری 

به آن داشته باشیم.
وی افزود: باید کارهای بیش��تری در زمینه آگاهی رسانی در 
مورد این بیماری صورت دهیم و ش��یوه ه��ای موفق و مؤثر 

بهتری برای درمان آن عرضه کنیم.

به گفته وی بار این بیماری نیز در کشورهای مختلف متفاوت 
است به طوری که کش��ورهای کم درآمد و با درآمد متوسط 
بیش��ترین بار و کش��ورهای ثروتمند کم ترین ب��ار را از این 

بیماری متحمل می شوند.
به گفته وی، اگرچه سیاستگذاران تالش کرده اند تا با اتخاذ 
سیاست های مختلف به افسردگی بیشتر پرداخته شود،  اما 

هنوز باید کارهای بسیار بیشتری انجام شود.
داده های س��ال 2010 در پی مطالعات مشابه سال 1990 و 

2000 به بار جهانی افسردگی پرداخته است.
دکتر دانیل چشولم اقتصاد دان س��المت در بخش سالمت 
روان و سوء مصرف مواد سازمان بهداش��ت جهانی در مورد 
این تحقیقات می گوید:» افسردگی یک بیماری بسیار ناتوان 
کننده است.« وی افزود: این یک چالش عمومی بزرگ برای 
سالمتی و یک مش��کل عظیم برای روبه روشدن با آن است، 
اما کارهای انجام شده برای درمان آن کافی نیست. در سراسر 
جهان تنها بخش کوچکی از مردم به هر نوع درمان و یا شیوه 

تشخیصی افسردگی دسترسی دارند.

افسردگی؛ ناتوان کننده ترین بیماری

دانشمندان یک نوع مواد جدید تولید کرده اند که می توان از آن برای تولید صفحات منحنی 
تلفن های هوشمند استفاده کرد که از قابلیت نمایش تصاویر و کلمات در گوشه های گرد 
برخوردار اس��ت. مواد س��بک و بادوامی که در این صفحات منحنی به کار رفته کریستال 
همتراز با محور سی یا )CAAC( نام دارد و استفاده از آن روی صفحه نمایش تلفن های 

هوشمند به این معناست که در این صفحات دیگر فضاهای به هدر رفته باقی نمی ماند.
این نمونه اولیه توس��ط یک ش��رکت ژاپنی تولید ش��ده اس��ت و از این قابلیت برخوردار 
است که اطالعات در گوش��ه های تلفن های هوش��مند هم نمایش داده شود.آزمایشگاه 
 انرژی نیمه رس��انا )SEL( فناوری جدید خود را در نمایش��گاه الکترونیک ژاپن FPD به

 نمایش گذاشت.
بس��یاری پیش بینی کرده اند ک��ه تلفن های آین��ده، صفحات منحنی و م��واد مبتنی بر 
کریستال خواهند داشت . به این معنا که این امکان وجود دارد این صفحات او ال ایی دی یا 

تصاویر و واژه ها در لبه های منحنی باالیی و کناری هم نمایش بدهند.
مواد CAAC کمتر از 100 میک��رون ضخامت دارد و در حال حاضر تنها فناوری اس��ت 
 که م��ی تواند تصاویر را روی گوش��ه ه��ای خمیده نمای��ش دهد و به س��ادگی می تواند

 تلفن های رونمایی ش��ده توس��ط دو ش��رکت ال جی و سامس��ونگ را که از محورهای 
افقی و عمودی منحنی هس��تند را به چالش بکش��د.نکته جالب این اس��ت که براس��اس 
 اع��الم این ش��رکت ژاپنی م��واد خمی��ده هی��چ تأثی��ری روی کیفیت تصاوی��ر نمایش

 داده شده ندارد.
این مواد می توانند نسل آینده دستگاه های پوشیدنی را تشکیل دهد. این شرکت همچنین 
باطری های لیتی��وم یون خمیده ای هم ب��رای همراهی این صفحات تولی��د کرده که در 

دستگاه های جدید قابل استفاده باشد.

شرکت تویوتا موتور درنظر دارد از وسیله نقلیه ای شبیه به یک آفتاب پرست رونمایی کند 
که براس��اس خلق و خوی راننده تغییر رنگ می دهد. اتومبیل جدید تویوتا با قابلت تغییر 
رنگ درمیان مدل های مفهومی است که تویوتا قصد دارد در ماه جاری در نمایشگاه اتومبیل 

توکیو که هر دو سال یکبار برگزار می شود، رونمایی کند.
از این خودرو که هنوز درحال ساخت اس��ت با نام تویوتا FV2 نام می شود و کاربردهایی 
دارد که مهندس��ان تصور م��ی کنن��د روزی از حالت آزمایش��ی خارج می ش��ود و برای 
ربات های انس��ان نما با  قابلیت تش��خیص صدا و صورت آنها اس��تفاده می ش��ود. تاکئو 
مرایی مدیر بخ��ش طراحی محص��ول تویوتا اظهار داش��ت: ای��ن اتومبیل م��ورد توجه 
 مشتریان آینده از نس��ل دیجیتال قرار می گیرد که به اس��تفاده از تلفن های هوشمند و

  آی پدها در س��نین کودکی عادت داش��ته اند. با توجه ب��ه این که این فن��اوری هنوز در 
س��ال های نخست توسعه و پیش��رفت اس��ت، هنوز میزان و وس��عت خواندن احساسات 
توسط آن برای ما ناش��ناخته اس��ت.تویوتا با پیوستن به سایر س��ازندگان اتومبیل چون 
جنرال موتورز برای معرفی فناوری هایی که به کمک رایانه اجرایی می ش��ود تالش کرده 
است که از تصادفات و اشتباه انس��انی در جاده بکاهد و در نهایت به اتومبیل ها این امکان 
را بدهند که خودشان رانندگی را برعهده بگیرند. شرکت گوگل نیز چندی است که اقدام 
به آزمایش اتومبیل های بدون راننده در آمریکا کرده اس��ت. قرار اس��ت در این نمایشگاه 
تویوتا یک نسخه مفهومی از اتومبیلی را رونمایی کند که با سوخت هیدروژنی کار می کند، 
درحالی که این شرکت تالش می کند جایگاه خود را در فناوری پیل سوختی محکم کند، 
ماه گذشته اقدام به ارایه یک آزمایش رانندگی از یک س��دان با پیل سوختی کرد.هوندا، 
هیوندای، جی ام و دایملر درمیان سایر خودروسازانی هستند که در فناوری پیل سوختی 

سرمایه گذاری کرده اند.

خودرویی که تغییر رنگ می دهدمشاهده معنای واقعی صفحه منحنی تلفن

عکس نوشت

فروش داروی اموات، زیرقیمت بازار

از این اعالمیه ها شاید به چشم شما هم خورده باشد. اعالمیه هایی که 
ردپای تحریم و کمبود دارو در آن به چشم می خورد.

حکایت تهیه دارو برای بیماران صعب العالج، حکایت دردناک و 
تکان دهنده ای است. حکایتی که این روزها با بحث هایی همچون 

تحریم دارو، کمبود داروهای خاص و گرانی آن چنان درهم تنیده شده 
است که سرنوشت های غمباری همچون این اعالمیه را پیدا می کند. 

اعالمیه هایی که حوالی داروخانه هالل احمر در خیابان طالقانی  هرروز 
توجه بسیاری از رهگذران را به خود جلب می کند.

شاید انتشار این آگهی تأمل برانگیز، سبب شود تا مسئوالن وزارت 
بهداشت فکری به حال دارو و درمان این گونه از بیماران کنند. بیمارانی 

که حتی پس از درگذشت شان هم، بازماندگان شان به فکر می افتند تا با 
 فروش داروهای گران قیمت عزیز تازه درگذشته شان، بخشی از
 هزینه های سنگین تأمین دارو برای بیماری وی را جبران کنند.

ش��اید اندکی عجیب به نظر برسد، اما نوشیدن 
قهوه یا چای هم باید مثل خوردن آنتی بیوتیک 
روندی منظم داشته باشد. بهترین زمان صرف 
این نوشیدنی هم بین 9:30 تا 11:30 صبح است. 
، رعایت زمان بندی دقیق برای نوش��یدن قهوه 

به اندازه خوردن صحیح داروهای آنتی بیوتیک 
مهم است. اگر شما به جای تکمیل دوره درمان 
و مصرف منظم آنتی بیوتیک یا مس��کن ها، آنها 
را تنها زمانی بخورید که احساس نیاز می کنید؛ 
باعث از بی��ن رفتن اث��ر آنها و ایج��اد مقاومت 

نسبت به این داروهای مهم می شوید. تنها تفاوت 
کافئین قهوه این است که شما نمی خواهید در 
وضعیت ادراک بدن خود از درد تغییری دهید، یا 
میزان میکروب های آن را کاهش دهید. تنها قصد 
دارید تا از اثر هوشیار کننده قهوه استفاده کنید. 

همان طور که شما برای یک س��ردرد معمولی 
هرگز س��راغ قرص های مسکن مخصوص پس 
از عمل جراحی نمی روید، میلر توصیه می کند 
از نوش��یدن قهوه در زمان هایی که بدن به طور 
طبیعی هشیاری بیشتری دارد خودداری کنید. 
در عوض، زمانی قهوه خود را بنوشید که بدن از 
نقطه اوج هوشیاری خود فاصله دارد؛ زمانی که 

توسط ساعت درونی بدن تنظیم می شود.

بهترین زمان نوشیدن قهوه یا چای چه ساعتی است؟

اخبار ویژه
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