
 رنگ عاشورا گام بزرگ فعاالن اقتصادی سرمایه گذاری است
بر محرم سینما 

نهاوندیان:  4 میلیون فارغ  التحصیل بیکار در راهند
جمع آوری کپسول  انرژی زای 

»اکسی الیت« از داروخانه ها 3
خط دریایی خرمشهر-بصره 

برای سفر به عتبات 4 2

 شعار ما تحقق ورزشی پاک
 معنوی و معرفتی است

شعار ما تحقق ورزشی پاک، معنوی و معرفتی است و مطلب مهمی که ما 
در ورزش دنبال خواهیم کرد بحث اخللاق خواهد بود. درحال حاضر در 
کشور ما حوزه ساختاری مدیریتی نیز جوان است و مسلما بدون حمایت 
همه جانبه مجلس و ارتباط تنگاتنگ با دستگاه های ذیربط، امکان توفیق 

6و تحقق در پیاده سازی اهدافش را نخواهد داشت.
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قول مساعد رییس جمهور 
برای ادامه ساخت مسکن مهر
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چشم همه به اتحاد 
دولت و مجلس است

 بیمارستان های دولتی
 پول ندارند

مدیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت، بودجه بیمارستان 
های دولتی در تأمین تجهیزات پزشکی را نامناسب عنوان 
کرد و گفت: کمبود بودجه باعث شده تا بیماران مجبور 
شللوند برای تهیه تجهیزات پزشللکی مورد نیازشان، به 
بیرون از بیمارستان بروند. دکتر سجاد رضوی در گفتگو 
با مهر اظهارداشت: بیمارستان ها تمام تاش خود را برای 

پرداخت حقوق پرسنل شان صرف می کنند و...
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کار فرهنگی نیازمند 
تعامل بین بخشی است
 به گزارش روزنامه زاینده رود مراسللم تودیللع و معارفه 
معاونان شللهرداری اصفهان روز گذشللته در ساختمان 
کتابخانلله مرکزی اصفهللان و با حضور شللهردار و دیگر 

مسئوالن این نهاد برگزار شد. 
شللهردار اصفهان که در این مراسم لحظاتی تریبون را به 
دسللت گرفت ضمن قدردانی از همراهی تمللام معاونان 
قبلی اش بیشترین زمان سخنرانی خود را به صحبت در 
خصوص فرهنگ سازی در سطح شهر اصفهان اختصاص 
داد و در این زمینه اظهار داشللت: هر کس به نوبه خود در 
مجموعه شهرداری کار فرهنگی انجام می دهد، واین کار 

توسط گروه خاص  دنبال نمی شود.

سفید بخت نبودن 
ازدواج های اینترنتی

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود [
]عک

 ازدواج اینترنتی همیشلله ترس و سللؤالی را در 
دل زوجین باقی می گذارد و آن هم این اسللت 
که:آیا همسللرم با دیگری هم برای ازدواج چت 

کرده است؟
 واقعیت این است که ورود اینترنت به جوامع در 
حال توسللعه مانند ایران در کنار تمام محاسن 
و نوآوری هایی که به دنبال داشللته است دارای 
جوانللب منفللی و آثار سللویی نیز بللر فرهنگ 
کشورمان بوده است. تغییرات در شیوه ازدواج 
جوانان یکی از تبعات ورود این فناوری در ایران 
است که به »ازدواج های اینترنتی« موسومند اما 
مسأله مهم این اسللت که آیا می توان اشتراک 
سلیقه افراد در »چت روم« را نخستین گام برای 

ازدواج دانست؟
هرچنللد ضللرورت ازدواج بلله هنللگام از جمله 
موضوعاتی اسللت که تأکیدات قرآنی متعددی 
درباره آن وجود دارد،  اما در کنللار این موضوع، 
احکام اسامی همواره بر این ضرورت تأکید دارند 

که تشکیل خانواده باید با درایت و آگاهی صورت 
گیرد چرا که بی توجهی به این امر از قوام این نهاد 
که اسللاس جامعه را تشکیل می دهد می کاهد و 

زمینه ساز بروز مشکات متعددی می شود.
بی اعتمادی یکی از عمده ترین آسیب هایی است 
که زندگی زوجینی را که به واسللطه آشنایی در 
فضای مجازی با یکدیگر ازدواج می کنند، تهدید 
می کند چراکه همواره این دغدغه با آن هاست که 
»آیا همسرشان با افراد دیگری هم چت می کند؟« 
آشنایی در فضای چت روم ها، بعدها آثار عمیقی 
بر روابط زوج ها می گذارد چراکه آن ها در مرحله 
نخست برای برقراری ارتباط با یکدیگر ناگزیرند 
در برخی موارد خود را بسیار ایده آل معرفی کنند. 
این نوع ارتباط زمانی می تواند به یک آشللنایی 
سالم تبدیل شود که با بلوغ هیجانی هر دو فرد، 
نظارت مؤسسات ذی صاح در این امر و مشاوره 

متخصصان فضای مجازی همراه شود.

چتر دایمی بی اعتمادی بر سر ازدواج  در چت روم ها

تأثیر ورزش زورخانه ای بر رشد اجتماعی
ورزش های زورخانه ای در شخصیت سازی و رشد کودک تأثیر 
فراوان دارد. بازی وسیله کسب تجربه های پرارزشی است که 
کودکان در خال آن از جهت احساسللی، اجتماعی و روانی 

رشللد می کنند. عاقه مندی ایرانیان به جوانمردی، پهلوانی، 
امانت داری و راستی و درستی موجب دوام یکی از آثار درخشان 
باسللتانی ایران یعنی زورخانه و ورزش باسللتانی شده است.  

جایگاه زورخانه در پرورش شایسللته ترین خصایص انسانی 
مانند جوانمردی، گذشت، ایثار، فداکاری، حس نوع دوستی 

و مبارزه با ظلم و جهل و ...
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در کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق اصفهان مطرح شد؛

نقش کسب و کار خانگی در توسعه اقتصاد خانوار و جامعه

تازه های دنیای فناوری

بازار تلویزیون ها تا ۵ سال آینده متحول می شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی خبر داد : تالش برای حذف اوراق مشارکت در بودجه ۹۳

سود اوراق متناسب با سود واقعی پروژه  باشد

رییس کمیسللیون توسللعه توان اقتصادی و بازرگانی  اتاق اصفهان گفت:کسب و کار 
خانگی می تواند به توسعه اقتصاد خانوارها  و جامعه کمک کند.   

به گزارش زاینللده رود  زهرا اخوان نسللب در جمع اعضای کمیسللیون بانللوان اتاق 
اصفهان،خواسللتار هم افزایی بین بخش های مختلف استان اصفهان در ارایه خدمات 
و تسللهیات به مشاغل خانگی بانوان شللد و گفت:نداشللتن اطاعات از حمایت های 
سازمان ها و بانک ها از کسب و کار خانگی مهم ترین دغدغه بانوان در این راستاست. 
وی بازاریابی را یکی از چالش های  محصوالت تولید شللده توسللط بانوان برشللمرد و 

گفت:تقویت و توسعه مشاغل خانگی نیازمند حمایت در گام نخست است . 
اخوان نسللب برگزاری دوره های آموزشللی کارگاهی یک روزه برای بانوان در عرصه 
مشاغل خانگی توسط کمیسیون بانوان خبر داد و گفت:در گام نخست تولید محصوالت 
کشللاورزی در منازل به بانوان عاقه مند آموزش داده شللد. وی به آمار اخیر صندوق 
بین المللی پول از ایران اشللاره کرد و گفت:نرخ  بیکاری ایران 13/1 درصد توسط این 
صندوق اعام شده که اگر تسهیات و امکانات در اختیار جوانان جویای کار قرار گیرد 

نرخ بیکاری در چند سال آینده کاهش پیدا می کند. 
آذر اعرابی کارشللناس اجتماعی اسللتانداری اصفهان در این جلسلله گفت:مشارکت 
دستگاه های دولتی و تشللکل های خصوصی می تواند به تقویت مشاغل خانگ کمک 
کند. وی از آمادگی همکاری امور اجتماعی اسللتانداری با کمیسیون بانوان در تبادل 
نظر  و هم افزایی در موضوع کسللب و کار خانگی و زنان سرپرست خانوار خبر داد. وی 
آسیب شناسی از وضعیت بانوان اسللتان اصفهان در عرصه اقتصادی را الزم و ضروری 
دانست و گفت: بررسی آمار و اطاعات از وضعیت بانوان استان می تواند به برنامه ریزی 

دقیق و مؤثر منجر شود.
نماینده اداره آموزش  فنی و حرفه ای اسللتان اصفهان کسب مهارت را نخستین اقدام 
بانوان برای حضور در عرصه اقتصادی و بازرگانی برشمرد و گفت:این اداره با برگزاری 
دوره های آموزش  کسللب و کار خانگی اقدام عملی در این راسللتا برداشته است.گیتا 
مومن زاده دیگر عضو کمیسللیون بانوان در این جلسه گفت:توسعه مشاغل خانگی در 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار قابل توجه  است ولی در ایران به دلیل 

نداشتن متولی  این مشاغل مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ایجاد امنیت بین سرمایه گذار و زنان خانه دار جهت انجام مشاغل در منازل را مهم 
ارزیابی کرد.سهیا سرائیان دیگر عضو کمیسیون در این جلسه گفت:ایجاد بانک مشاغل 
بانوان در بخش های مختلف می تواند در کنار مرکز مشاوره شغلی به بانوان جویای کار 
کمک کند. رقیه تذروی دیگر عضو کمیسیون در این جلسه گفت:شناسایی پتانسیل 
واقعی شهر اصفهان  و بررسللی امکانات موجود در حوزه مشاغل خانگی می تواند گام 

اولیه کمیسیون در این راستا باشد.
مهدیه امیدزاده عضو کمیسیون در این جلسه گفت:صدور مجوز برای براه اندازی یک 
فعالیت اقتصادی برای بانوان با موانع بسیاری همراه اسللت.وی افزود:متأسفانه مسیر 
صدور  مجوزها بسیار طوالنی و سختگیرانه است.محمد گوهریان یک  کارآفرین در این 
جلسه گفت:توسعه کسب و کار خانگی نیازمند افزایش اطمینان سرمایه گذار  و تعهد 
بانوان در تولید کاال و خدمات اسللت . وی معنای اصلی کارآفرینی را »تعهد« دانست 
.  وی گفت:باید تعهد طرفین در کسب و کار خانگی افزایش یابد تا این کسب و کار در 

جامعه رشد پیدا کند.

 ایللن روزهللا دسترسللی بلله گیرنده هللای تلویزیونی 
۴ هزار پیکسلللی کم اسللت و گیرنده هللای ۴K TV با 

قیمت بسیار باال فروخته می شوند. 
همین مسللأله باعث شده است میزان سللازگاری با این 

تلویزیون ها کم تر  شود.
به نقللل از اِی ام ای اینفو، این طور کلله مرکز تحقیقاتی 
ABI Research گزارش داده است، میزان سازگاری 
 مردم با نسللل جدید گیرنده هللای تلویزیونی با کیفیت 
۴ هللزار پیکسللل طی 5 سللال آینللده کامللا متحول 
 می شللود و این بازار را با دگرگونی های فللراوان مواجه 

می کند.
اما کارشناسللان پیش بینی کرده اند که طی چند سللال 
آینده از قیمت این محصوالت کاسللته می شود و همین 

مسأله بیشترین تأثیر را در افزایش سازگاری کاربران با 
این تلویزیون ها برجا می گذارد. 

در حالللی کلله تلویزیون های سلله بعدی بللرای نمایش 

تصاویر باکیفیت خللود نیازمند اسللتفاده از یک عینک 
مخصوص هسللتند، تلویزیون های ۴K بللدون هرگونه 
ابزار جانبللی تصاویللر را در بهترین کیفیللت به نمایش 
می گذارند .  این مسللأله نیللز یکی دیگر از مللوارد قابل 
 ماحظلله در افزایللش محبوبیللت آن هللا محسللوب 

می شود.
سللام روزن)Sal Rosen( یکی از کارشناسللان مرکز 
Rapid TV در ایللن خصللوص توضیللح داد: بللرای 
آن که ایللن گیرنده هللای تلویزیونی با زندگللی روزمره 
 مللردم سللازگاری پیللدا کننللد بایللد زمان بیشللتری

 سپری شود. 
طی 5 سللال آینده این تلویزیون ها به ابللزار اصلی برای 

تماشای تصاویر ویدیویی در منازل تبدیل می شوند.

نایب رئیس کمیسللیون اقتصللادی مجلس با بیللان اینکه 
معتقدم باید انتشار اوراق مشارکت در بودجه ۹3 حذف شود،  
گفت:  دولت در نرخ سللود اوراق تجدیدنظر و براساس رویه 
اسللامی عمل کند.  محمدرضا پورابراهیمی ، در خصوص 
وضعیت اوراق مشارکت در بودجه سال جاری و نحوه تحقق 
آن اظهار داشت: ماهیت اوراق مشارکت براساس استقراض 
بوده و به نظر بنللده باید این موضوع از بودجه سللال آینده 
باید حذف شود.وی تأکید کرد: باید رویکرد و نگاه مجلس 
و دولت به موضوع اوراق مشارکت تغییر کند و در این بحث 
تجدید نظر شود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه در انتشللار اوراق مشللارکت نوعی تعهد ایجاد 
می شود و به همین علت خود عامل تورم است، تصریح کرد: 
با توجه به تورمی که در سللال های گذشللته تجربه کردیم 
تمایل به خرید اوراق مشارکت از سوی مردم وجود نداشت 
و همچنین در آینده نیز این مصداق بارز اسللت. زیرا انتظار 
تورمی موجب می شللود افراد در این بخش سرمایه گذاری 
نکنند.پورابراهیمللی علت عدم سللرمایه گذاری افراد را در 
اوراق مشارکت نبودن سود قطعی براساس سود طرح های 
اقتصادی و عمرانی دانست و افزود: اکنون نرخ تورم نزدیک 

به ۴0 درصد اسللت که البته این موضوع بللرای آینده نیز 
تا حدودی پیش بینی می شللود هر چند دولللت در تاش 
برای کاهش این معضل اسللت، ولی در هر صورت استقبال 
نسبت به اوراق مشللارکت را کاهش می دهد.به گفته عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس بحث مالیات اوراق مشارکت 
یک نوع قرضه بوده و به دلیل اینکه اوراق مشللارکت سود 
علی الحساب و قطعی ندارد به نوعی قرض محسوب می شود 
و در شللرایط تورمی عملکرد مناسللبی نخواهد داشت.این 
نماینده مجلس به دولت پیشللنهاد کرد اوراق مشللارکت 

مفهوم واقعی منتشر شود و سللود علی الحساب 20 درصد 
تعیین شده و در صورتی که سودی بیش از این نرخ حاصل 
شد عواید آن نصیب سرمایه گذاران شللود که البته اکنون 
این گونه نیست.وی تأکید کرد: دولت باید اراده کند و سود 
قطعی برای اوراق مشللارکت در نظر بگیرد و براساس سود 
واقعی به سرمایه گذاران سود بدهد.پورابراهیمی با اشاره به 
اینکه اکنون انتظارات تورمی باال است، بیان داشت: به این 
دلیل افراد حاضر نیسللتند منابع خود را در اوراق مشارکت 
سرمایه گذاری کنند و این خود عاملی برای عدم رونق تولید 
محسوب می شود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی افزایش نرخ سود سپرده 
و نرخ مشللارکت تیر خاص به اقتصاد و تولید داخل است 
تصریح کرد: اگر اوراق براساس رویه اسامی منتشر شود و 
بازده آن با توجه به تورم و سود حاصل از طرح ها افزایش یابد 
که در این صورت استقبال نسبت به آن نیز افزایش خواهد 
یافت.وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اینکه اوراق 
مشارکت نوعی اسللتقراض محسوب می شللود که خود به 
نوعی حجم نقدینگی را دنبال می کند و این وضعیت قطعا 

مطلوب نیست.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد

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

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

11

3

4

3

11

9

10

Society,Cultural Newspaper

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

پنجشنبه  21  اردیبهشت   1391 |  18جمادی الثانی 
1433 شماره 781 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 781 , May 10 ,201212 Pagesبه دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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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 
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آگهی مناقصات عمومی
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موضوع مناقصه
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مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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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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مناقصه  اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

بر آورد )ريال ( تضمين )ريال( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

11/500/000227/127/696جاریاصالح و توسعه  شبكه آب لنجان 92-2-189

20/500/000409/871/412جاریاجرای خط انتقال آبرسانی به شهرک حمل و نقل زرين شهر  92-2-190

31/000/000609/417/245جاریاجرای شبكه فاضالب شهر فالورجان92-2-191

23/000/000442/351/790جاریاصالح و توسعه شبكه فاضالب منطقه 5 شهر اصفهان 92-2-192

25/000/000499/202/664جاریتوسعه و اصالح شبكه فاضالب در سطح منطقه يک شهر اصفهان 92-2-193

14/000/0002/378/208/095عمرانلوله گذاری فاضالب شهر خوراسگان )قسمت دوم( 92-2-194

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه 
ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 92/4/15 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 07:30 صبح روز يكشنبه 92/4/16 

دریافت اسناد : سايت اينترنتی 
پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلن : 0311-6680030

نوبت دوم

www.abfaesfahan.ir
www.iets.mporg.ir
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا
تاریخ دریافت اسناد و تحویل پاکات : ش�هر كرد – ميدان امام حسين )ع( مجتمع 

ادارات – دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان 
زمان تحویل پاکات :پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/12 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای فروش اسناد : مبلغ 100000 ريال بص�ورت رسيد بانكی واريز به حساب شماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
ش�ركت كنندگان می بايس�ت مع�ادل 50 درصد از قيم�ت كارشناس�ی جهت هر 
واحد را بعنوان س�پرده ش�ركت در مزايده به صورت واريز بانكی به شماره حساب 
0106385250008 بانک ملی يا چک تضمينی بنام س�ازمان همياری شهرداريهای 
استان تحويل نمايند. س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده 

است. 

قيمت پايه هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره پالکرديف
قيمت كل ) ريال ( ) ريال ( 

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6a18779014000001106000000
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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 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ا نی
رض

ید
حم

س: 
عک

[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

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.

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
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 
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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 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد

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

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

11

3

4

3

11

9

10

Society,Cultural Newspaper

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

پنجشنبه  21  اردیبهشت   1391 |  18جمادی الثانی 
1433 شماره 781 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 781 , May 10 ,201212 Pagesبه دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

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

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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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
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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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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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 

فرماندار تهران
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 
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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، 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
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درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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ه ر
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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 فراخوان مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان  

موضوع مناقصه : اجرای كامل عمليات نصب و تعويض كنتور و رگوالتور مش�تركين گاز 
و جمع آوری آنها در سطح شهر های داران ، بويين ، مياندشت ، فريدونشهر ، چادگان و 

روستاهای تابعه 
نام و نشانی دس�تگاه مناقصه گزار: اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان 

اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/5/28 

میزان تضمین ش�رکت در مناقصه : 133000000 ريال ) يكصدو سی و سه ميليون ريال ( 
کد فراخوان : 1334556 

مناقص�ه گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالع�ات بيش�تر به پاي�گاه اطالع رس�انی 
 www.nigc-isfahan.ir : الكترونيك�ی ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس 
www.iets.mporg.ir يا با ش�ماره تلفن ه�ای 5-6271031-0311 امور قرار دادها ی 

شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند . 

آگهی مزایده

محسن خندان- شهردار نجف آباد

موضوع مزایده : فروش يک قطعه باغ به مساحت 2500 مترمربع ازپالک ثبتی شماره 
 391/3010 بخش 9 ثبت اصفه�ان واقع دراحمد آباد قلعه س�فيد كوچه قناد پور آخر

بن بست متعلق به شهرداری نجف آباد 
دستگاه مزایده گزار: شهرداری نجف آباد 

محل يک قطعه باغ واقع دراحمد آباد قلعه س�فيد كوچه قناد پور بن بست متعلق به 
شهرداری نجف آباد

شرایط شرکت درمزایده : شركت برای عموم آزاد ميباش�د كه بايستی دارای كپی 
شناسنامه عكسدارويا كپی كارت ملی معتبر،اساس�نامه شركت با آخرين تغييرات 
درروزنامه رسمی كه منقضی نشده باشد )شركت كنندگان درمزايده بايد رعايت منع 

مداخله كاركنان دولت را بنمايند (
محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

 مهلت دریافت وارسال اسناد مزایده وپیش�نهاد قیمت : ازافراد واجد شرايط دعوت
 می شود جهت كسب اطالعات بيشترودريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روزپنج 
شنبه مورخ 92/05/17 به امورقراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه وپيشنهادات 
خودرا حداكثرتا پايان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 92/05/23 به دبيرخانه محرمانه 
شهرداری نجف آباد تحويل نمايند )دريافت اسناد مزايده به صورت حضوری وبا ارائه 

معرفی نامه كتبی با مهروامضاء  مجاز وتعهد آور شركت انجام می گيرد (
قيمت پايه يک قطعه باغ به مساحت 2500مترمربع ،كالبه مبلغ 1/640/000/000 ريال 

مبلغ فروش اسناد مزایده : 200،000 ريال طی فيش واريزی به حساب  سيبا بانک ملی 
به شماره 104544156001 0 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده : معادل 5 درصد قيمت پايه يه قطعه باغ به مبلغ )82،000،000(ريال را 
طی فيش واريزی به حساب شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد ويا معادل 

آنرا ضمانتنامه معتبر بانكی ارائه نمايند .
برندگان اول ودوم وس�وم مزايده هرگاه حاضربه انجام معامله نشوند سپرده آنها به 

ترتيب ضبط خواهد شد.
سايراطالعات وجزئيات مربوط به مزايده دراسناد مزايده مندرج است .

تذکر:شهرداری نجف آباد دررد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختارمی باشد .

نوبت دوم

م الف 2882

نوبت اول
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان اصفهان
(سهامی خاص)
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چهره روزيادداشت

تذکر دفتر رهبری به استانداری 
تهران

حس��ین هاش��می  اس��تاندار تهران ضمن تأیید تذکر دفتر مقام معظم 
رهبری درباره زمین خواری در شمال تهران اظهار داشت: از دفتر ایشان 
درباره موضوعات مختلف متذکر می شوند و در گذشته نیز تذکراتی درباره 
موضوعات مختلف داده بودند. وی ادامه داد: طبیعتاهرکجا که احساس 
کنند مقداری به منابع طبیعی تجاوز شده است، از دفتر ایشان تذکر می آید 

و مطمئنا مورد اقدام و پیگیری استانداری تهران قرار می گیرد.

گودرزی از اعتماد مجلس تشکر کرد
وزیر ورزش و امور جوانان پس از کسب رأی موافق 199 نفر از نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی با صدور پیامی از نمایندگان تقدیر و تشکر کرد.
محمود گ��ودرزی وزی��ر ورزش و ام��ور جوان��ان در پیام��ی خطاب به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام 
سوگواری ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل حسین)ع( اعالم کرد: مراتب 
سپاسگزاری خود از بزرگواری، اعتماد و محبت مجلس و نمایندگان موافق 
و مخالف اعالم می کنم. وی در ادامه این پیام آورده است:  امیدوارم بتوانم 
این اعتماد را در عمل ارج نهاده و همواره در تعامل با نمایندگان محترم در 

اجرای قوانین توفیق یابم.

بازديدامیراسماعیلی از پدافند 
هوايی شمال

امی��ر ف��رزاد اس��ماعیلی فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی 
خاتم االنبی��اء)ص(در بازدی��د از منطق��ه پدافن��د هوای��ی ش��مال ب��ا 
حض��ور در جم��ع فرمانده��ان وکارکن��ان منطق��ه پدافن��د هوای��ی 
ش��مال با اش��اره ب��ه اهمی��ت ب��االی ماموری��ت پدافن��د هوای��ی در 
 حراس��ت از آس��مان کش��ور گف��ت: هم��ت بلند و ت��الش ب��ی وقفه 
کارکنان پدافند هوایی در جهت اعتالی پرچم مقدس جمهوری اسالمی 

ایران و صیانت از اهداف عالی نظام اسالمی ستودنی است.
وی در ادامه اظهار داش��ت: حضور مقتدرانه نیروهای مسلح باعث ایجاد 
امنیت پایدار برای کشور شده و مولفه امنیت رکن اساسی پیشرفت برای 

هر جامعه ای محسوب می شود.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در ادامه بازدید خود از سامانه های راداری و 
موشکی مستقر در این منطقه از میزان آمادگی ادوات و تجهیزات مستقر 

اطالع حاصل کرد.

 تسلیت الريجانی درپی فوت
 نماينده سابق

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی درگذشت 
رجایی خراسانی نماینده سابق مجلس را تسلیت گفت.

وی خاطر نش��ان کرد: مطلع ش��دیم همکاری قدیمی م��ا آقای رجایی 
خراسانی که س��ابقا نماینده مجلس بود و بعدا هم در وزارت امور خارجه 
مسئولیتی بر عهده داشت و در دانش��گاه نیز تدریس می کرد، به رحمت 
ایزدی پیوس��ته اس��ت، برای آن مرح��وم آرزو علو درج��ات می کنیم و 

درگذشت او را به خانواده اش تسلیت می گوییم.

ظريف اين بار تنها به ژنو نمی رود!
در روز های اخیر، هم مقامات ایران و هم  کش��ورهای طرف مذاکره اعالم 
کرده اند،  احتمال این که توافقی در این دور از مذاکرات شود، وجود دارد. 

به همین دلیل، ناظران این مذاکرات را با دقت بیشتری رصد می کنند.
شاید همین حساس��یت و احتمال رس��یدن به توافق باعث شده  که تیم 
مذاکره کننده ایرانی در سفر اخیر خود به ژنو، همراهان جدیدی  به خود 
ببیند؛ همراهانی که هرچند در تیم مذاکراتی حضور نخواهند داش��ت، 

احتماال در کنار تیم مذاکراتی ایران  خواهند بود.
در همین ارتباط، منابع آگاه گفته اند، برخی از نمایندگان مجلس در حال 
انجام کارهای مربوط به خروج از کشور و دریافت روادید برای حضور در 
کنار تیم ایرانی هستند. هنوز شمار نمایندگانی که به همراه تیم مذاکرات 
کننده ایران به ژنو خواهند رفت،  دقیق مشخص نشده است، اما احتماال 
دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این سفر همراه ظریف 

و همکارانش  باشند!

 ايران و 1+5 در آستانه دست يابی
 به توافق هستند

 الوروف وزیر امور خارجه روس��یه گف��ت: گروه 1+5 و ایران در آس��تانه 
دس��ت یابی به توافق مقدماتی هستند تا به این وس��یله از توسعه برنامه 
هس��ته ای ایران جلوگیری شود. الوروف این س��خنان خوشبینانه را در 

مصاحبه با شبکه تلویزیونی تی وی تسینتر روسیه مطرح کرد.
این س��خنان یک روز پس از اظهارات یک مقام ارش��د آمریکایی درباره 
احتمال دست یابی به توافق میان ایران و گروه 1+5 در مذاکرات 29 آبان 
ماه در ژنو مطرح می ش��ود. ایران و گروه 1+5 قرار است روز 29 آبان ماه 

آینده مذاکرات دو روزه هسته ای را در ژنو برگزار می کنند.

روحانی دیروز در صحن علنی مجلس در دفاع از وزیر پیشنهادی 
ورزش و جوانان ضمن تسلیت ایام س��وگواری امام حسین )ع( 
و یارانش گفت: دولت خود را در کن��ار مجلس پیکره ای از نظام 
می داند و همه این اعضای نظام جمهوری اسالمی ایران باید در 

کنار یکدیگر بار سنگینی را بر دوش بگیریم.
 به گفته روحانی، دولت به حقوق قانون��ی مجلس توجه دارد و

 این که نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد بدهند 
و یا ندهند حق قانونی آن ها می داند. 

وی با بیان این که همه ما در کنار ه��م حقوق قانونی در اختیار 
داریم و وظایفی را نیز بر دوش داریم، افزود: ش��رایط کش��ور و 
جامعه ما و همچنین شرایط منطقه و بین المللی تقاضا می کند 
که بیش از پیش در کنار یکدیگر باش��یم و دس��ت به دست هم 
 بدهی��م و اولویت هایی که م��ورد نظر مجلس و مردم اس��ت به 

آن ها بپردازیم.
روحان��ی در ادام��ه اف��زود: این دول��ت در هم��ان روز تحلیف 
ریاست جمهوری لیس��ت وزرا را تقدیم مجلس شورای اسالمی 
کرد تا هیچ گونه تأخیر در انجام وظیفه خود  نداش��ته باشد که 
از این حیث مورد توجه و تحس��ین مقام معظم رهبری و مردم 

شریف و خود نمایندگان مجلس قرار گرفت.
رییس جمهور با اش��اره به گذش��ت حدود 3 م��اه از عمر دولت 
یازدهم افزود: امیدواریم امروز دولت بعد از 3 ماه تکمیل ش��ود 
و ما بتوانی��م بهتر به وظیف��ه خود عمل کنیم، خواس��ت مردم 

حل مشکالت معیشتی، مس��ائل اجتماعی، مسأله تورم، مسأله 
اشتغال، مسأله سیاست خارجی و مسائل فرهنگی و اجتماعی 
است و خود شما نمایندگان بهتر می دانید برای حل این مسائل 
جز همکاری نزدیک دولت و مجلس راه دیگ��ری وجود ندارد. 
بنابراین همه باید دست به دس��ت هم بدهیم و از این مشکالت 
عبور کنیم و من تردیدی ندارم با وحدت، یکپارچگی و همدلی 

مشکالت مردم و جامعه را حل و فصل خواهیم کرد.
روحانی تصریح کرد: دولت حتی در سیاست خارجی و مسائل 
خارجی در صورتی موفق خواهد بود که بیگانگان وحدت و اتحاد 
و یکپارچگی ما را مش��اهده کنند و در این وحدت و یکپارچگی 
توجهات بیش از همه به دولت و مجلس دوخته شده است. دولت 
مصمم به تعامل و همکاری با مجلس است و من تردید ندارم که 
اراده مجلس هم همکاری است، چه دولت و مجلس دغدغه های 
واحدی دارند، هدف های مشترکی دارند و راهکارهای مشترک 

را مدنظر قرار می دهند. 
وی با اشاره به تالش دولت در زمینه تدوین بودجه سال آینده 
خاطرنش��ان کرد:تالش ما در ماه آینده این اس��ت که بودجه را 
آماده کنیم که آن ج��ا هم میدان تعامل و هم��کاری مجلس و 
دولت است تا بودجه ای که در خور این ملت و کشور باشد برای 
سال آینده با همکاری یکدیگر دولت آن را تهیه و مجلس آن را 

انشاءاهلل تصویب کند.
رییس جمهور در ادامه سخنان خود در دفاع از محمود گودرزی 

چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به برنامه های دولت 
تدبیر و امید در عرصه ورزش اش��اره کرد و با بیان این که دولت 
ورزش را یک فعالیت نشاط آفرین، سالمت بخش، انسجام آفرین 
و حتی زمینه بسیار مناسبی برای کاهش هزینه های دولت در 
اداره کشور و ایجاد ثروت ملی می داند، گفت: دولت نگاهش به 
مسأله ورزش یک نگاه تخصصی اس��ت. ما در ورزش می توانیم 
غرور، افتخار ملی و انسجام بیشتری را در سایه توسعه ورزش، 
سالمت جس��می و روحی اجتماعی در کشور شاهد باشیم. وی 
با بیان این که صنعت و توسعه اقتصادی ورزش زمینه ای برای 
اشتغال در جامعه است تأکید کرد: بنابراین دولت هم به ورزش 
حرفه ای، هم به ورزش قهرمانی و هم ب��ه ورزش عمومی توجه 

خواهد داشت.
رییس جمه��ور ادام��ه داد: 
آس��یب های  از  بس��یاری 
اجتماعی ک��ه ام��روز با آن 
مواجه هس��تیم می تواند در 
سایه توس��عه ورزش کاهش 
یابد و اگ��ر بگویی��م ورزش 
عاملی برای امنیت اجتماعی 
و یا حت��ی عامل��ی موثر در 
امنیت ملی است، سخنی به 

گزاف نگفته ایم.
روحان��ی با بیان ای��ن که در 
کنار مس��أله ورزش، مسأله 
جوان��ان نی��ز مطرح اس��ت 
اظهارداشت: این دو در کنار 
یکدیگر بار این وزارتخانه را 
س��نگین کرده و عمال دولت 

خود را متعهد می داند که قانون مجلس در زمینه این وزارتخانه 
را اجرا کند. بنابراین مسأله توجه به جوانان بسیار حائز اهمیت 

است.
وی افزود: جامعه ما یک جامعه جوان اس��ت و یا به تعبیر برخی 
بس��یار جوان اس��ت. بنابراین باید به دغدغه های جوانان توجه 
کنیم. البته وزارتخانه های مختلفی این مس��ئولیت را بر دوش 
دارند. آموزش و پرورش، آم��وزش عالی، ارش��اد و کار هر یک 
وظایف مربوط به جوانان را برعه��ده دارند، اما در عین حال این 

وزارتخانه وظیفه خاصی نسبت به جوانان برعهده دارد.
رییس جمهور خاطرنش��ان کرد: معضل اصل��ی جوانان در یک 
روزگاری تحصی��ل بود، اما ش��اید از این مش��کالت عبور کرده 
باش��یم. بنابراین امروز مشکل اصلی برای نس��ل جوان مسأله 
اشتغال، منزلت اجتماعی و مس��ائل فرهنگی و اجتماعی است. 
مسائلی از قبیل رفع مشکالت مس��کن و ازدواج است به همین 
جهت همه وزارتخانه های دولت در این زمینه )بخش فرهنگی 
اجتماع��ی، اقتص��ادی و حتی در بخ��ش سیاس��ی و امنیتی( 

مسئولیت سنگینی را برعهده دارند.

روحانی درجلسه  رأی اعتماد به  وزير ورزش 

تالش رياض و تل آويو برای چشم همه به اتحاد دولت و مجلس است
ضربه به ايران

جدی شدن توافق احتمالی کشورهای 1+5 با ایران و ناامید 
ش��دن ریاض و تل آویو از آمریکا در خصوص فشار بیشتر بر 
جمهوری اسالمی، موجب شده تا عربستان سعودی و رژیم 
صهیونیس��تی برای ضربه زدن به تهران وارد همکاری های 
نزدیک شوند. ساندی تایمز در گزارشی می نویسد : موساد 
)سرویس جاسوسی اسرائیل( و دس��تگاه های اطالعاتی و 
امنیتی عربستان س��عودی در حال همکاری بر روی نقشه 
احتمالی علیه ایران از جمله حمله به تأسیس��ات هسته ای 

این کشور هستند.
این نقش��ه ها در صورتی که مذاکرات پیش روی کشورهای 
1+5 و ایران، نتواند برنامه هسته ای ایران را آن گونه که باید 
محدود کند به اجرا گذاشته می شوند. به نوشته این روزنامه 
انگلیسی، عربستان و رژیم صهیونیستی دارای نگرانی های 
مشترکی در خصوص ایران هستند که موجب شده این دو در 

کنار یکدیگر قرار بگیرند.

جسد سرباز ارتش سوريه 
طعمه سگ شد!؟

در یک اقدام ب��ی نهایت وحش��یانه که بار دیگر قس��اوت و 
سنگدلی تروریست های القاعده را نش��ان می دهد، شاخه 
رسانه ای رسمی جبهه النصره تصویر جسدی را نشان داده 
است که به گوشه ای پرتاب شده و یکی از سگ ها با چنگال 

خود به تکه تکه کردن جسد می پردازد.
در بیانیه رسمی مؤسس��ه المناره البیضاء وابسته به جبهه 
تروریستی النصره آمده است که  این جسد یکی از سربازان 
ارتش سوریه اس��ت که در تل التیاره حلب کشته شده بود و 
یک سگ مشغول خوردن جسد این سرباز ارتش سوریه است.

این سرباز ارتش سوریه در نبرد پاکسازی این کشور از وجود 
تروریست های تکفیری به دست آن ها جان خود را از دست 
داده بود که تروریست های القاعده به شکلی وحشیانه و غیر 

انسانی با جسد وی رفتار می کنند.

 عباس استعفای عريقات 
را نپذيرفت

روزنامه الش��رق االوسط نوش��ت: عباس، رییس تشکیالت 
خودگردان فلسطین استعفای صائب عریقات، مذاکره کننده 

فلسطین در مذاکرات صلح با اسرائیل را رد کرد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

آزادی سوسنگرد بدون اطالع 
بنی صدر بود 

سردار  جعفری  / فرمانده سپاه  

در واق��ع شکس��ت حص��ر سوس��نگرد شکس��ت س��نگینی را ب��ه 
دش��من بعث��ی وارد ک��رد و ای��ن شکس��ت سرمنش��اء ناکامی های 
دیگ��ر دش��من در جن��گ ب��ود. رژی��م بع��ث ع��راق س��ودای 
ن��د،  ام��ا   تص��رف ش��ش روزه خوزس��تان را در س��ر می پرورا
در عمل مقاومت دلیرانه ملت ایران بود که ترس زیادی را در نیروهای 
بعثی ایجاد و آن ها را مجبور به عقب نشینی کرد. بنی صدر مخالف حضور 
نیروهای مردمی در جنگ بود 
و با نگاه لیبرالی خود خواستار 
مذاکره با عراقی ها ش��د.حتی 
همکاری های سپاه و ارتش نیز 
به دلیل مخالفت های بنی صدر 
بدون اطالع وی انجام می شد و 
این دو ارگان نظامی همکاری 
نزدیک اما پنهانی را با یکدیگر 

داشتند.
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فرماندهان بسیج با رهبر انقالب دیدار می کنند

رییس سازمان بسیج مس��تضعفین از دیدار 5۰ هزار نفری فرماندهان بسیج سراسر کشور با رهبر معظم 
انقالب در آغاز هفته بسیج خبر داد.سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: 
در آغاز هفته بسیج، 5۰هزار نفر از فرماندهان بسیجی سراسر کشور با رهبر معظم انقالب دیدار خواهند کرد.

اصالح حجاب شرط 
پرواز در فرودگاه

 در حال تخلیه
 ساختمان الدن هستیم

حمید بقایی معاون پش��تیبانی دانش��گاه ایرانیان و مع��اون اجرایی محمود 
احمدی نژاد در دولت دهم با اش��اره به درخواست وزارت دادگستری مبنی بر 
تخلیه ساختمان الدن اظهار داشت: هم اکنون در حال تخلیه ساختمان الدن 
هس��تیم. وی افزود: با وجود این که نامه هایی را به روحانی برای جلوگیری از 
تخلیه ساختمان الدن توسط وزارت دادکستری نوشتیم، پاسخی را دریافت 
نکردیم. وی بدون اشاره به محل جدید اس��تقرار محمود احمدی نژاد و محل 
جدید دفتر دانش��گاه ایرانیان گف�ت: 3 مکان مدنظر ماس��ت ک��ه در نهایت 
مش��خص خواهیم کرد که دفتر دانش��گاه را در کجا مس��تقر کنی��م. بقایی 
خاطرنشان کرد: ساختمان الدن بر اساس مصوبه دولت به صدا و سیما واگذار 
شده ولی به محض روی کار آمدن دولت جدید انگار لغو این مصوبه از مشکالت 

اساسی مردم بوده که دولت به طور جد به دنبال تخلیه این ساختمان بود.

سرهنگ حسن مهری اظهار داش��ت: طرح امنیت اخالقی با قدرت در تمامی 
فرودگاه های کشور اجرا می شود. بر اس��اس این طرح از ورود بدحجاب ها به 
سالن های فرودگاه جلوگیری می شود. این افراد در مرحله اول تذکر دریافت 
می کنن��د و در صورتی که حجابش��ان را اصالح نکنند حق ورود به س��الن و 
پرواز را ندارند. وی با اش��اره به استفاده از دس��تگاه های کنترل الکترونیکی 
در فرودگاه اف��زود: تمامی فرودگاه ه��ا به ایکس ری و دس��تگاه های کمک 
بازرس��ی مجهزند. در فرودگاه ه��ای بین الملل��ی عالوه بر این دس��تگاه ها 
 از بادی اس��کنر اس��تفاده می کنیم. وی با اش��اره به کاهش کشف شیشه در

 فرودگاه های کشور، تأکید کرد: مشروب های کشف شده در فرودگاه توسط 
تبعه های خارجی که به قوانین آگاهی ندارند وارد می شود که پس از کشف با 

دستور قضایی منهدم می شود.

مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه و 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در آستانه نشست 
ژنو 3 تصریح کرد: تیم مذاکره کننده ایرانی با حس��ن نیت و 
جدیت کامل وارد مذاکرات خواهد ش��د و افزود: امیدواریم 

طرف مقابل نیز با چنین روحیه ای وارد شود.
وی اف��زود: امیدواری��م مطالب��ی ک��ه در نشس��ت ژن��و 2 
 مطرح ش��د، تکرار نش��ود تا بتوانیم کار را ب��ه پیش ببریم. 
تخت روانچی گفت: مطالبی که حاکی از زیاده خواهی است 
کار را با مشکل مواجه می کند و امیدواریم چنین رخ ندهد.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان نشست ژنو 3 را 
آزمایشی برای طرف مقابل برشمرد. وی در تشریح مذاکرات 
س��ه روز ایران و گروه 1+5 در ژنو 2 که در روزهای 16 ،17 
 و 18 آبان برگزار شد، خاطرنش��ان کرد: در ابتدای نشست 
 ژنو 2 به خوبی پیش رفتیم و توانستیم به متن برسیم و نظرات

 به هم نزدیک ش��ده بود،  اما متأس��فانه یکی از کشورها با 
ارایه یک س��ری اصالحیه ها موضوع را به جایی کش��اند که 
نتوانستیم به تفاهم برسیم. وی با ذکر این نکته که هیچ کس 
انتظار نداشت و ندارد که موضوعی به این پیچیدگی در یک 
یا دو جلسه حل شود، یادآور شد: بحث هسته ای دارای ابعاد 
مختلف است و ابعاد فنی آن بسیار ریز و پیچیده است و انتظار 
نمی رود که بتوان به سرعت کار را پیش برد و به اتمام رساند.

حجت االس��الم احمدي میانج��ي  با بیان این که ش��وراي 
حل اختالف مانند ش��ترمرغ اس��ت و تکلیفش مش��خص 
نیس��ت گفت: به عنوان نمونه س��ازمان قضای��ي نیروهاي 
 مس��لح مس��تقل اس��ت و رییس آن را ش��خص ریاس��ت 
قوه قضائیه انتخاب مي کند ولي در تمامي امور مانند عمراني، 
جذب نیرو و غیره استقالل و ردیف بودجه دارد در حالي که 

وضعیت شوراهاي حل اختالف این گونه نیست.
وي اف��زود: البت��ه درخواس��تي از ریی��س ق��وه قضائی��ه 
اخت��الف  ت��ا وضعی��ت ش��وراهاي ح��ل  داش��تیم 
مش��خص ش��ود که هن��وز پاس��خي داده نش��ده اس��ت.

 وی در م��ورد دی��دارش ب��ا ذوالق��در مع��اون راهب��ردي 
قوه قضائیه گف��ت: در این دی��دار در مورد بودج��ه و بیمه 
کارکنان صحبت ش��د که نتای��ج مثبتي در برداش��ت. در 
موضوع حقوق و دس��تمزد قض��ات 8 میلیاردتومان تأمین 
بودجه ش��ده ولي در موضوع س��اختمان هاي فرس��وده یا 
اجاره اي و کوچک همچنان دچار مش��کل هستیم. وی در 
مورد طرحي که در مورد شوراهاي حل اختالف در مجلس 
مطرح است پاسخ داد: این طرح همچنان در مجلس مطرح 
 است. وی گفت: این طرح بس��یار نپخته است چون آقایان 
پیش نویس قانون ش��وراهاي حل اختالف را در کوتاه ترین 

زمان خوانده اند و بعد نظر دادند. 

چاک هاگل، وزیر دفاع آمریکا به خاطر ناکامی در کمک به 
دستیابی به توافقی در آخرین دور مذاکرات هسته یی میان 
ایران و شش قدرت بزرگ جهان انتقاد و برای جان کری، وزیر 

امور خارجه احساس تأسف کرد.
هاگل در اجالسی در واشنگتن از رویکرد دیپلماتیک برای 
حل اختالف غرب با ایران بر سر برنامه هسته یی اش حمایت 
کرد. وی گفت: اگر ما بتوانیم به سوی برخی منافع مشترک 
و به سوی یک راه حل بالقوه احتمالی حرکت کنیم زیرک تر 

نیستیم؟ تعامل به معنای تسلیم یا آرام کردن نیست.
وزیر دفاع آمریکا ب��ا حمله به دولت ب��اراک اوباما، به خاطر 
ناکامی در به نتیجه رساندن توافقی میان ایران و پنج عضو 
دایم ش��ورای امنیت به عالوه آلمان درباره برنامه هسته یی 
ایران، آن را مورد انتقاد قرار داد.ه��اگل در عین حال گفت 
که واشنگتن از زمان پیروزی انقالب اس��المی در ایران در 
نوعی جنگ غیر رسمی با تهران بوده است و حل موضوعات 
سیاس��ی در مذاکرات زمان خواهد برد. بنا ب��ر این گزارش، 
مذاکرات ایران و گروه 1+5 ش��امل پنج عضو دایم ش��ورای 
امنیت )انگلیس، فرانس��ه، چین، روس��یه، امریکا به عالوه 
آلمان(، 16 آبان پشت درهای بسته در ژنو سوییس به مدت 
سه روز برگزار شد. دو طرف در مذاکرات اخیر در ژنو به توافق 

نهایی نرسیدند.

اجرای مجازات های جایگزین حبس یکی از سیاس��ت های 
کلیدی دس��تگاه  قضایی ب��رای کاهش جمعی��ت کیفری 
زندان ها در سال های اخیر است که در همین زمینه اجرای 
برخی محکومیت ها در خارج از زندان به وس��یله تجهیزات 
مراقبت الکترونیک توسط س��ازمان زندان ها در دستور کار 

قرار گرفته است.
اولین محمول��ه پابندهای الکترونیک در روزهای گذش��ته 
وارد کشور ش��ده و هم اکنون در گمرک نگهداری می شود و 
طی روزهای آینده برای اجرای طرح مراقبت الکترونیک در 

اختیار سازمان زندان ها قرار می گیرد.
گفتنی است این طرح از سال 87 توسط سازمان زندان ها به 
منظور کاهش جمعیت کیفری ارایه شد و سخنگوی وقت قوه 
قضائیه از کنترل 1۰۰ مجرم حرفه ای و سابقه دار در کشور از 

طریق دستبند الکترونیکی خبر داده بود.
در این طرح، با استفاده از GPS نصب شده بر روی این نوع 
دس��ت بندهای الکترونیکی می توان در هر لحظه موقعیت 
محکوم علیه را در هرکجای کشور کنترل کرد و با بهره گیری از 
آن می توان مانع فرار زندانی از مرزهای کشور شد. همچنین با 
استفاده از این دست بند فرصت بزه کاری از مجرمین در زمان 
مرخصی از زندان گرفته می شود و طبیعتا می تواند از تکرار 

جرم توسط مجرمین جلوگیری کند.

قوه قضائیه بین المللانرژی هسته ای قضایی

با حسن نیت وارد 
مذاکرات می شويم

درخواست معاون قوه 
قضائیه از آملي الريجاني

انتقاد وزير دفاع آمريکا از 
عملکرد جان کری در ژنو

 پابندهای الکترونیک 
وارد کشور شد
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دولت حتی در 
سیاست خارجی و 

 مسائل خارجی
 در صورتی

 موفق خواهد 
بود که 

بیگانگان
 وحدت و اتحاد 

و يکپارچگی
 ما را مشاهده کنند
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روزانه ۳۰۰ كيلوگرم زباله الكترونيكي 
در اصفهان

 مديرعام��ل س��ازمان مديري��ت پس��ماند ش��هرداری اصفه��ان از 
جمع آوري روزانه حدود ۳۰۰ كيلوگرم زباله الكترونيكي از س��طح 

شهر اصفهان خبر داد.
 تيمور باجول با اعالم اين مطلب گفت: روزانه حدود ۳۰۰ كيلوگرم 

زباله الكترونيكی از سطح شهر اصفهان جمع آوری می شود.
 وی با تاكيد بر اين كه شهروندان زباله های الكترونيكی خود  مانند  
باتری كوچک ساعت تا كامپيوترقديمی را به غرفه های ثابت تحويل 
دهند، افزود: بيشترين حجم زباله های الكترونيكی را تلويزيون های 
قديمی، راديو، گوشی های تلفن همراه و رايانه ها تشكيل می دهد. 

 پرداخت اينترنتی ليست حق بيمه 
در سراسر كشور عملياتی می شود

مدير عامل س��ازمان تأمي��ن اجتماعی از عملياتی ش��دن ارس��ال 
اينترنتی ليست حق بيمه از سوی كارفرمايان تا پايان آذر در سراسر 

كشورخبر داد. 
 تقی نوربخش،گفت:در راستای ارايه خدمات غير حضوری و امكان 
پرداخت اينترنت��ی حق بيمه ماهانه كاركنان از س��وی كارفرمايان، 

ارسال اينترنتی آن در تمام شعب سراسر كشور اجرايی می شود. 
وی ادامه داد: در حال حاض��ر  پرداخت اينترنتی ليس��ت حق بيمه 
در يكی از شعب س��ازمان تأمين  اجتماعی مراكز استان ها عملياتی  

شده است.

 زنی 28 ساله
 در اصفهان پنج قلو به دنيا آورد

زنی 28 ساله در بيمارستان ش��هيد بهشتی اصفهان، پنج قلو به دنيا 
آورد. رييس بيمارستان شهيد بهشتی اصفهان گفت: اين پنج قلوها 
سه دختر و دو پسر هستند و پس از ۳۰ هفته بارداری از مادری 28 
ساله به دنيا آمدند. دكتر زهرا شهشهان افزود: بارداری اين زن به طور 
طبيعی بوده است.  وی با اش��اره به اين كه پنج قلوها به دليل زود به 
دنيا آمدن، مشكل ريوی داشتند اظهارداشت: اين نوزادان هم اكنون 

تحت مراقبت و درمان هستند و حال آن ها رو به بهبودی است.
وی با بيان اين كه اين نخستين زايمان پنج قلو در بيمارستان شهيد 
بهش��تی اصفهان در سال جاری اس��ت تصريح كرد: دو نوزاد به دنيا 
آمده يک كيلو و 2۰۰ گرم ، دو نوزاد ديگر يک كيلو و 1۰ گرم و نوزاد 

پنجم 7۰۰ گرم وزن دارند.

جمع آوری كپسول و پودر انرژی زای 
»اكسی اليت« از داروخانه ها

معاون بهداشت وزير بهداشت از جمع آوری كپسول و پودر انرژی زای 
و الغری» اكسی اليت«  از داروخانه ها به دليل ايجاد نارسايی كبدی 

كه تاكنون در دنيا ۵۰ نفر جان خو درا از دست داده اند خبر داد.
 علی اكبر س��ياری در نشس��ت خبری هفته ديابت اظهار داش��ت: 
كپسول و پودر انرژی زا و كاهش وزن» اكسی اليت «كه ساخت كشور 
آمريكاست تاكنون باعث شده در دنيا ۵۰ نفر به دليل نارسايی كبد 

جان خود را از دست بدهند، از بازارهای دارويی جهان جمع شود. 
بنابر اين،  اين كپس��ول و پ��ودر از داروخانه های اي��ران جمع آوری 

خواهد شد. 
سياری بيان داش��ت: براين اس��اس با هماهنگی رييس سازمان غذا 
و دارو كپس��ول و پودر انرژی زا  و كاهش وزن» اكسی اليت « از تمام 
داروخانه ها جمع آوری خواهد ش��د، زيرا مصرف اين كپسول و پودر 

باعث نارسايی شديد كبد می شود.

تشكيل 5 كميته زيرمجموعه 
كارگروه تخصص بانوان در سميرم

مس��ئول امور بانوان فرمانداری س��ميرم گفت: در راس��تای تثبيت 
جايگاه زنان در جامعه و اس��تفاده از ظرفيت های آن ها، پنج كميته 

زيرمجموعه كارگروه تخصصی بانوان سميرم تشكيل شده است.
نرگس نصيری با اشاره به نقش مهم بانوان در تحكيم بنيان خانواده 
اظهارداشت: خانواده نقش مؤثری در خنثی سازی اهداف و برنامه های 
دشمنان دارد در همين راستا الزم است كه برنامه ريزی هايی جهت 

آگاه سازی بانوان به عنوان محور تربيتی فرزندان صورت پذيرد.
وی افزود: در راس��تای اجرای اهداف عاليه نظام و نيز تثبيت جايگاه 
زنان در جامعه و استفاده از ظرفيت های آنان پنج كميته زير مجموعه 

كارگروه بانوان در سميرم تشكيل شده است.
كارشناس امور بانوان فرمانداری س��ميرم تصريح كرد: كميته های 
اش��تغال و كارآفرينی، امنيت زنان، بزرگداشت مناسبت های حوزه 
بانوان، ازدواج آس��ان و پايدارو كميته رش��د جمعي��ت پنج كميته 
زيرمجموعه كارگروه بانوان است كه ش��رح وظايف و اعضای آن ها 

مشخص و معرفی شده اند.

نظارت برشهريه مهدكودک های 
اصفهان از تعزيرات حكومتی

كارشناس مس��ئول امور كودكان اداره كل بهزيستی استان اصفهان 
گفت: كار نظارت بر اخذ ش��هريه مهد كودک ها از س��وی اداره كل 

بهزيستی و تعزيرات حكومتی آغاز شد.
عفت نجف پور افزود: كميته كارشناس��ی نظارت ب��ر نحوه دريافت 
ش��هريه مهدهای كودک استان اصفهان  تشكيل ش��ده و نظارت بر 
آن ها جريان دارد. وی اظهار داش��ت: اين كميته شامل كارشناسان 
دفتر كودكان، بازرسی، حراست و تعزيرات حكومتی در سطح استان 
اصفهان است. وی تصريح كرد: علت تفاوت شهريه در مهدكودک ها 
به دليل رتبه بندی و ستاره دار بودن مهد كودک است. وی با اشاره به 
كالس های فوق برنامه ها افزود:  اين كالس های فوق برنامه ،كالس 
آموزش تكميلی است و در صورت  رضايت  والدين در مهدهای كودک 

تشكيل می شود.
وی بيان كرد: نرخ ش��هريه كالس های فوق برنامه نيز صبح و بعداز 
ظهر متفاوت است و والدين در صورت تمايل می توانند فرزندانشان 

را در اين كالس ها ثبت نام كنند. 
 وی تأكي��د ك��رد: چنانچه مه��د كودكی اق��دام به تخل��ف نمايد با 
مهد ك��ودک خاطی  برخورد خواهد ش��د و با تذك��ر كتبی  درج در 
پرونده خواهد ش��د.نجف پور اف��زود: والدين می توانن��د از آخرين 
بخشنامه های ابالغی  برنامه و نرخ شهريه مهد كودک ها  با مراجعه 

به سايتwww.emahd.ir/isf  اطالع پيدا كنند.
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گشتی در اخبار
امداد رسانی هوایی نیاز اساسی شهر اصفهان است

مدير ترافيک شهری شهرداری گفت: در صورت وقوع حادثه در بزرگراه ها به امداد رسانی هوايی 
نياز داريم. مسعودبنده خدا اظهارداشت: در صورت وقوع حادثه در بزرگراه ها تنها راه امداد رسانی 

استفاده از جاده های كندروی اطراف و يا مسدود كردن بزرگراه ها توسط پليس و امداد هستيم.

۳
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هرچند ضرورت ازدواج به هنگام از جمله موضوعاتی 
اس��ت كه تأكيدات قرآنی متعددی درباره آن وجود 
دارد،  اما در كنار اين موضوع، احكام اسالمی همواره 
بر اين ضرورت تأكيد دارند كه تشكيل خانواده بايد 
با درايت و آگاهی صورت گيرد چرا كه بی توجهی به 
اين امر از قوام اين نهاد كه اس��اس جامعه را تشكيل 
می دهد می كاهد و زمينه ساز بروز مشكالت متعددی 

می شود.
بی اعتمادی يكی از عمده ترين آسيب هايی است كه 
زندگی زوجينی را كه به واس��طه آشنايی در فضای 
مجازی با يكديگ��ر ازدواج می كنند، تهديد می كند 

چراكه هم��واره اين دغدغ��ه با آن هاس��ت كه »آيا 
همسرش��ان با افراد ديگ��ری هم چ��ت می كند؟« 
آش��نايی در فضای چت روم ها، بعده��ا آثار عميقی 
بر رواب��ط زوج ها می گذارد چراك��ه آن ها در مرحله 
نخست برای برقراری ارتباط با يكديگر ناگزيرند در 
برخی موارد خود را بسيار ايده آل معرفی كنند. اين 
نوع ارتباط زمانی می تواند به يک آشنايی سالم تبديل 
شود كه با بلوغ هيجانی هر دو فرد، نظارت مؤسسات 
ذی ص��الح در اين امر و مش��اوره متخصصان فضای 

مجازی همراه شود.
اگر والدين از دريچ��ه منع به اين وس��يله ارتباطی 

نگاه كنند قطعا فرزندانشان به شكل ديگری آسيب 
خواهند ديد چراكه اينترنت واقعيت روز جامعه ماست 
و نمی توانيم اين واقعيت را انكار كنيم، اما اين گفته 
به آن معنا نيس��ت كه فرزندمان را در برابر ابزارهای 
جديد تنها رها كنيم. بنابراين والدين مسئول، كسانی 
هستند كه عالوه بر دلسوزی با بصيرت به اين فناوری 

و خدمات آن نگاه كنند.
      نگاه پسران به همسريابی اينترنتی از نوع 

»سرگرمی« است
نگاه پسران به مقوله همسريابی اينترنتی صرفا نوعی 
سرگرمی است. دختران بيش تر از شيوه همسريابی 

اينترنتی اس��تفاده می كنند. در حالی كه پس��ران با 
نگرش س��رگرمی وارد »چت روم« می ش��وند. شايد 
بتوان ادعا كرد كه آش��نايی در چت روم ها بتواند به 
كاهش س��ن ازدواج كمک كند ام��ا نمی توان توقع 
داش��ت اين الگو در جامعه ما نيز جوابگو باشد چون 
تعامالت جوانان در فضای مج��ازی انتزاعی و دور از 
واقعيت است و همين موضوع زمينه ای برای افزايش 
مشكالت و آسيب های همسريابی اينترنتی در جامعه 
ماست. مشكل كنونی ما اين است كه پسران حاضر به 
قبول مسئوليت ازدواج نيستند و در نهايت اين جامعه 
زنان هستند كه از اين شيوه ازدواج آسيب می بينند.

بهترين راهكار، فرهنگس��ازی است به اين معنی كه 
مسئوالن فرهنگی جامعه با ارايه مشاوره به والدين 
و همچنين تولي��د برنامه های مختل��ف به آموزش 
خانواده ها و جوانان نس��بت به نق��اط قوت و ضعف 

استفاده از اينترنت و خدمات آن بپردازند.
ازدواج های موفق كه ريش��ه در آش��نايی اينترنتی 
دارد نيز توس��ط افرادی صورت گرفته اس��ت كه از 
ش��خصيت های پخته ای برخوردار بوده ان��د به اين 
معنی ك��ه به طور تصادف��ی با هم در اينترنت آش��نا 

شده اند نه اين كه از اين طريق با هم ازدواج كنند.
نمی توان گفت همه ازدواج هايی كه از طريق اينترنت 
صورت گرفته، محكوم به جدايی است. آشنايی قبل 
از ازدواج، مهم ترين معيار تشكيل يک زندگی موفق 
اس��ت . بنابراين صرفنظر از ش��يوه انتخاب همسر، 
جوانان بايد مبنای خود برای آغاز زندگی مشترک را 
شناخت صحيح قرار دهند. فارغ از جنس متقاضيان، 
افرادی ك��ه از طريق همس��ريابی اينترنتی مبادرت 
به آغاز آشنايی می كنند ش��امل گروه هايی هستند 
كه محدوديت هايی دارند؛ اين محدوديت ها ممكن 
است مربوط به مشكالت فردی، خانوادگی، ظاهری 
و فرهنگ حاكم بر محيط زندگی فرد باشد. در فضای 
مجازی تضمينی وجود ندارد كه اطالعات ارايه  شده 
توسط كاربران تا چه حد صحت دارد چون در بسياری 
از موارد اف��راد ايده آ ل های خود را ب��ه طرف مقابل 

منعكس می كنند.«
آشنايی خانواده ها با همس��ريابی اينترنتی، نيازمند 
زمان طوالنی اس��ت البته درصورت فراگيری آن نيز 
فرهنگ حاكم بر جامع��ه ايران زمين��ه ای را فراهم 
می كند كه خانواده ها از اين شيوه استقبال نكنند و 
ترجيح دهند امر ازدواج را با شيوه سنتی آن پيگيری 
كنند. فضای مجازی مجال خوبی برای افرادی است 
كه به داليلی منزوی شده اند و قادر به برقراری ارتباط 
اجتماعی صحيحی نيس��تند. بس��ياری از افراد در 
ارتباط چهره به چهره قادر به ارايه پرسش های خود 

نيستند از همين رو فضای مجازی در اين زمينه نيز 
راهگشاست. البته اين نقاط مثبت به دليل بی برنامگی 

و نبود مديريت به نقطه ضعف تبديل شده است.
چون ش��ناخت اف��راد در فضای مجازی نس��بت به 
يكديگر چهره به چهره نيست، بس��ياری از كاربران 
درصدد فريب يكديگر برمی آيند و به ارايه اطالعات 
غيرواقعی می پردازند كه اي��ن روند نه تنها به ازدواج 
منجر نمی شود بلكه تبديل به موضوعی سرگرم كننده 
می شود كه بی توجهی به آن آسيب های زيادی را به 

دنبال دارد.
ايج��اد محدودي��ت در برخ��ی س��ايت ها يك��ی از 
راهكارهای كاهش همسرگزينی به شيو ه اينترنتی 
اس��ت به اين معنی كه گزينه همس��ريابی در همه 
پايگاه های اينترنت��ی موجود نباش��د و تنها برخی 
س��ايت های دينی و فرهنگی از اين امكان برخوردار 
شوند. همچنين پرهيز از ارتباط مجازی طوالنی مدت 
را نيز بايد ديگر راهكار دانس��ت، به طوری كه پس از 
آن كه كاربران اطالعات مقدماتی را از يكديگر كسب 
كردند، شرايط آشنايی چهره به چهره آنها تحت نظر 

خانواده فراهم شود تا رابطه مجازی محدود باشد.
     آيا می دانيد:

- در ايران از هر يک صد ازدواج 2 مورد اينترنتی است 
و البته علت 2۵ درصد طالق ها همين نوع ازدواج ها و 

ازدواج های بعد از آشنايی های خيابانی است.
- در فضای مجازی، تضمينی ب��رای ارايه اطالعات 
صحيح وجود ندارد و ش��ناخت اينترنتی از همس��ر 

آينده كافی نيست.
- ازدواج اينترنتی هميشه ترس و س��ؤالی را در دل 
زوجين باقی می گذارد و آن هم اين اس��ت كه: " آيا 
همسرم با ديگری هم برای ازدواج چت كرده است؟"

- يكی از آس��يب های ازدواج اينترنتی، پايين بودن 
درصد اعتماد زوجين به يكديگر اس��ت. اين موضوع 
در زندگی مشترک با توجه به عالقه زوجين به حضور 
در اتاق های چت و جستجو در اينترنت عامل شک و 

ترديد همسران نسبت به يكديگر خواهد شد
- نگاه پس��ران به مقوله همس��ريابی اينترنتی صرفا 

سرگرمی است.
- آشنايی قبل از ازدواج، معيار مهم زندگی مشترک 
است و اينترنت هم يكی از راه های آشنايی است ولی 
از راه اينترنت نمی توان زيربنای زندگی مشترک را 

بدون اما و اگر ساخت.
- بی توجهی به معيارهای اصلی زندگی مشترک در 

ارتباط های اينترنتی يک آسيب ديگر است.
- قول و قرارهای اينترنت��ی كوچک ترين تضمينی 

ندارند.

چتر دايمی بی اعتمادی بر سر ازدواج  در چت روم ها

سفید بخت نبودن ازدواج های اینترنتی

 گروه  ازدواج اينترنتی هميشه ترس و س�ؤالی را در دل زوجين باقی می گذارد و آن هم اين است كه:آيا همسرم با ديگری 
هم برای ازدواج چت كرده است؟جامعه

واقعيت اين است كه ورود اينترنت به جوامع در حال توس�عه مانند ايران در كنار تمام محاسن و نوآوری هايی كه به  
دنبال داشته است دارای جوانب منفی و آثار سويی نيز بر فرهنگ كش�ورمان بوده است. تغييرات در شيوه ازدواج جوانان يكی از تبعات 
ورود اين فناوری در ايران است كه به »ازدواج های اينترنتی« موس�ومند اما مسأله مهم اين است كه آيا می توان اشتراک سليقه افراد در 

»چت روم« را نخستين گام برای ازدواج دانست؟

مدير نظارت بر درمان وزارت بهداش��ت، بودجه بيمارس��تان های 
دولتی در تأمين تجهيزات پزشكی را نامناسب عنوان كرد و گفت: 
كمب��ود بودجه باعث ش��ده تا بيماران مجبور ش��وند ب��رای تهيه 
تجهيزات پزش��كی مورد نيازش��ان، به بيرون از بيمارستان بروند. 

دكتر سجاد رضوی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بيمارستان ها تمام 
تالش خود را برای پرداخت حقوق پرس��نل شان صرف می كنند 
و پولی برای تأمين تجهيزات پزش��كی و دارو باق��ی نمی ماند. اين 
وضعيت باعث شده تا مردم برای تهيه تجهيزات پزشكی و داروی 
بيمارشان به بيرون از بيمارس��تان مراجعه كنند.وی با عنوان اين 
مطلب كه بيمارستان ها توانمندی برای تأمين تجهيزات مورد نياز 
پزشكی و دارويی را ندارند، گفت: اگر پرداخت های بيمه ها با تأخير 
انجام نشود و بيمارستان ها نقدينگی الزم را داشته باشند، دچار اين 
مشكالت نمی شوند. رضوی با اش��اره به مراجعات اقشار متوسط و 
آسيب پذير جامعه به بيمارستان های دولتی، افزود: ۵۰ تا 6۰ درصد 
حقوق پرسنل بيمارستان های دولتی از محل بودجه ای كه به آن ها 
اختصاص می يابد، پرداخت می شود و مابقی هزينه ها می بايست 

از محل كاركرد خود بيمارستان ها تأمين شود.

ادامه از صفحه ي�ک- سيد مرتضی سقائيان نژاد همكاری تمام 
نهاده��ای دولتی و غيذ دولت��ی فعال در اصفهان را برای توس��عه 
فرهنگ ش��هروندی ضروری اعالم كرد و ادامه داد: با بزرگ كردن 
اين موضوع  و حركت كردن در مسير فرهنگی، اصفهان به شهری 

اسالمی می شود.

       ش�هرهای كوچ�ک و روس�تاهای اصفه�ان س�رای 
سالمندان شده است

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان نيز 
كه يكی ديگر از سخنرانان اين جلس��ه بود با اشاره به فعاليت های 
قبلی خود در اس��تانداری اصفه��ان اظهار داش��ت: زمانی كه در 
استانداری مشغول فعاليت بودم س��نگين ترين پروژه هايی مانند 
مهرماندگار و مسكن مهر در دس��ت اجرا بود كه بسياری از آنها از 

سال های دور تا كنون نيمه تمام مانده اند.
مهدی جمالی نژاد اش��اره به اينكه در يک س��ال اخير پروژه های 
استانی در حالی انجام می شد كه بودجه های تخصيصی به استان 
در حد صفر بود، تصريح كرد: تفاوتی در فعاليت های استانداری و 

شهرداری وجود ندارد چراكه سياست های آنها مشابه است. 
معاون هماهنگی امور مناطق و س��ازمان های شهرداری اصفهان 
با بيان اينكه چهار سياس��ت حوزه عمرانی استانداری با مجموعه 
ش��هرداری همپوش��انی دارد، خاطرنش��ان كرد: توزي��ع عادالنه 
خدمات و امكان��ات از مهمترين اين سياس��ت ها بود به طوری كه 

۳6 كميسيون و كارگروه تخصصی در اين خصوص فعال بودند. 
جمالی نژاد به باالرفتن سن افراد در روستاها و شهرهای كوچک و 
مهاجرت جوان ترها از اين محل ها اشاره كرد و  اظهار داشت: اكنون 
روستاها و شهرهای كوچک به سرای سالمندان تبديل شده و اين 

يک دغدغه بزرگ است. 

وی ادامه داد: هويت س��ازی در شهرها و روس��تاها و حضور و بروز 
بخش خصوصی در پروژه های مختلف از ديگر سياس��ت های من 

در حوزه عمرانی بود كه با سياست های شهرداری جدايی ندارد. 
معاون هماهنگی امور مناطق و س��ازمان های شهرداری اصفهان 
كه اين نهاد را يكی از نهادهای خدمت رس��ان و كامل ترين نمونه 
تشكيالت اداری محسوب می شود، بيان داشت: از اين رو مولفه های 
شهر اسالمی، ارتقای كيفيت زندگی، رعايت عدالت شهری، اعتالی 
فرهنگ اسالمی را در معاونت هماهنگی در دستور كار قرار داده ام. 

      شرط پذيرش اين مسئوليت همكاری ديگر نهادهاست
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان كه در ابتدای سخنرانی 
خود در ادامه اين جلس��ه از ش��روط خود برای پذيرش اين سمت 
در ش��هرداری اصفهان سخن گفت، اظهار داش��ت: به شرطی اين 
مس��ئوليت را پذيرفتم كه تمام مديران مربوط��ه نگاه فرهنگی به 

مسائل شهری داشته باشند.
علی قاسم زاده كه به نتيجه رساندن كار فرهنگی را نيازمند حركتی 
جمعی دانس��ت در اين خصوص گفت: اگر چ��ه تامين مقدمات و 
تمهيدات فرهنگی و برقراری نظم و انضباط از وظايف بنده است اما 
انجام يک كار فرهنگی به تنهايی از عهده يک فرد يا نهاد بر نمی آيد .

وی با اشاره به اينكه هر اتفاقی كه در حوزه اين معاونت می افتد خير 
و ثواب آن به مديران قبلی بر می گردد، اظهار داشت: تمام بخش ها و 
قسمت های شهرداری يک زنجيره متصل هستند كه در سايه تعامل 

و همكاری می توان در جهت خدمت رسانی به مردم گام برداشت.
قاس��م زاده با بيان اينكه در گذش��ته تالش های زيادی در زمينه 
ارتق��ای فرهنگ ش��هروندی و افزايش س��طح فرهنگ��ی جامعه 
انجام شده اس��ت، بيان داش��ت: اما به يقين در اين زمينه اقدامی 
در خ��ور پايتخ��ت فرهنگی جهان اس��الم انجام نش��ده اس��ت و 

حق اصفهان بي��ش از فعاليت های ص��ورت گرفته اس��ت. وی با 
بيان اينك��ه حق اصفهان بايد توس��ط تم��ام مدي��ران و معاونان 
ش��هرداری اصفهان ادا ش��ود، گفت: پرداختن به مسائل فرهنگی 
ش��هر اصفهان بايد دغدغه همه مس��ئوالن ش��ود و در كنار تمام 
 مش��غله های كاری كه دارند الزم اس��ت به اين مهم هم بپردازند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان ابراز داشت: تحوالتی 
درحوزه فرهنگی ش��هرداری اصفهان بايد انج��ام بگيرد كه نقطه 
انتهايی آن ب��ه تغيير فرهنگ در بين مردم كوچ��ه و بازار اصفهان 

ختم شود. 

      45 درصد از محصوالت كشاورزی اصفهان آلوده است
مديرعامل جدي��د س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری 
اصفهان كه يكی ديگر از س��خنرانان اين جلس��ه ب��ود مجموعه 
فضای س��بط ش��هر اصفه��ان را تابلوی اصل��ی اين ش��هر عنوان 
ك��رد و اف��زود: آثار باس��تانی ش��هر اصفه��ان و خدم��ات ارزنده 
ش��هرداری در مجموع��ه معاونت ه��ای مختل��ف ب��ه خص��وص 
 فض��ای س��بز از ديگ��ر ش��اخصه های ش��هر اصفهان می باش��د. 
احمد س��ليمانی پور با اش��اره به ض��رورت توجه به فضای س��بز 
تاكيد كرد: فضای س��بز نياز ب��ه تخصص های مختلف��ی دارد كه 
اگر از اين مقوله غافل ش��ويم به طور حتم ب��ا بحران های موجود 
 دچار مش��كالت بس��ياری خواهيم ش��د كه جبران ناپذير است. 
وی افزود: بايد م��ردم اصفهان را بي��دار كرد و مس��ئوالن را وادار 
به حركت در اي��ن زمينه كرد ب��ه طوريكه سياس��ت گذاری های 
اصفهان در راستای حفظ عرصه های فضای سبز و توسعه آن باشد. 
مديرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره 
به آلودگی های اصفهان و آالينده های موجود بيان داشت: در افق 
برنامه اصفهان ۹۵، برنامه هايی پيش بينی شده است كه اگر به آن ها 

توجه نشود به طور حتم حيات مردم به مخاطره می افتد. 
س��ليمانی پور عنوان ك��رد: صنايع موج��ود ب��دون برنامه ريزی و 
عدم طرح آمايش س��رزمين در آن زمان در اصفه��ان راه اندازی 
ش��د به طوريكه آالينده های ناش��ی از اين صنايع توسط باد وارد 
 ش��هر ش��ده و س��المت ش��هروندان را به مخاطره انداخته است. 
وی با اشاره به اينكه 6۵ درصد از آالينده های شهر اصفهان مربوط 
به حمل و نقل عمومی اس��ت تصريح كرد: روزانه بين ۹۰۰ تا يک 
ميليون خودروی سبک و سنگين در سطح شهر اصفهان تردد می 
كنند كه اين امر باعث تش��ديد آلودگی هوا در شهر اصفهان شده 
است.  سليمانی پور با اشاره به اينكه ۴۵ درصد محصوالت كشاورزی 
اصفهان آلوده است، بيان داشت: اگر محصوالت كشاورزی نداشته 
باشيم می توانيم از ديگر استان ها تهيه كنيم ولی اگر سالمتی را 
از دست بدهيم برگشت ناپذير است لذا هزينه پيشگيری كمتر از 

درمان است لذا بايد به مقوله فضای سبز توجه نمود. 
وی افزود: اميد است با برنامه های پيش بينی شده بتوانيم به افق 

های پيش بينی شده در برنامه اصفهان ۹۵ دست يابيم. 
گفتنی است؛ : طی  احكامی از سوی شهردار اصفهان علی قاسم 
زاده به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان،رسول 
اخوان ش��ريف به عنوان مشاور امور بازرس��ی و مسئول ارتباطات 
مردمی،دكتر احمد س��ليمانی پور به عنوان مدير عامل س��ازمان 
پاركها و فضای سبز ش��هرداری اصفهان، دكتر مهدی جمالی نژاد 
به عنوان مش��اور عالی، رييس گروه مش��اوران، معاون هماهنگی 
امور مناطق و سازمان ها و سرپرست روابط بين الملل و حبيب اهلل 
تحويل پور به عنوان مدير بازرسی، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به 
شكايات شهرداری اصفهان منصوب شدند. همچنين  در اين مراسم 
از زحمات  عليرضا رنجبر سرپرست معاونت هماهنگی امور مناطق 

و سازمان ها  قدردانی شد.

يک كارشناس مس��ائل اجتماعی گفت: نس��ل جوان عامل اصلی 
پيش روندگی كش��ور اس��ت و سياس��ت گذاری اصولی در مورد 
افزايش جمعيت، ب��ا آينده ملت ايران ارتباط مس��تقيم دارد.  بايد 
گفت كه سياست كنترل جمعيت پيری نس��ل را به دنبال خواهد 

داشت. عشرت شايق تجديد نظر در سياس��ت كنترل جمعيت را 
توجه به ضرورت های بلند مدت كشور دانست و افزود: اگر سياست 
 كنترل جمعيت ادامه پيدا كند، پيری و كاهش جمعيت در كشور

 اجتناب ناپذير خواهد بود.وی گفت: ش��ايد در بره��ه ای از زمان، 
سياس��ت كنترل جمعيت بنا بر مصالحی الزم تشخيص داده شده 
اما در شرايط كنونی، مصلحت كشور ايجاب می كند كه زمينه های 
فرهنگی، اجتماعی، تربيتی و اقتصادی با حساسيت، دقت و سرعت 
الزم در جهت افزايش جمعيت تغيير جهت يابد تا نس��لی جوان و 
پرنشاط، آينده كشور را در دست گيرد. وی  وجود نسلی تحصيلكرده 
و شجاع  را از ثروت های زيربنايی هر كشور اعالم كرد و افزود: آينده 
هر ملتی در گرو برنامه ريزی دقيق برای نسل های بعدی است و اگر 
ملتی نتواند ميان نيازها، امكانات و جمعيت رابطه ای متناسب ايجاد 

كند محكوم به تحمل مشكالت فراوان است.

تهيه لوازم پزشكی توسط بيماران

بيمارستان های دولتی پول ندارند
كارشناس مسائل اجتماعی 

سياست كنترل جمعيت پيری نسل را به دنبال دارد

آنچه در مراسم توديع و معارفه معاونان شهرداری اصفهان گذشت

شهردار اصفهان: كار فرهنگی نيازمند تعامل بين بخشی است



چهره روزيادداشت

خط دريايی خرمشهر-بصره برای 
سفر به عتبات

مدیرعامل س��ازمان بنادر گفت: زائرانی  که عالقمند هس��تند از طریق 
دریا و بندر خرمشهر به عتبات عالیات سفر کنند می توانند به خرمشهر 
آمده و سپس از این بندر به بصره بروند، البته باید با سازمان حج و زیارت 

هماهنگی الزم انجام شود.
سید عطاءاهلل صدر با بیان این که سازمان بنادر و دریانوردی در مطالعات 
و هدف گذاری های خود خطوط کلی توسعه بنادر کشور را مشخص کرده 
است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح های توسعه ای بنادر اجرا کرده ایم 
که بخشی از آن به پایان رسیده و بخشی از آن تا پایان سال 94 که پایان 

برنامه پنج ساله پنجم است، باید به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر عمده تجاری 
کشور 186 میلیون تن در سال است که این رقم باید تا پایان برنامه پنجم 
به 210 میلیون تن در سال برسد. وی با اشاره به توسعه و بازسازی بندر 
خرمشهر، افزود: بندر خرمشهر که دوران دفاع مقدس کامالتخریب شده 

بود را بازسازی کرده ایم و هم اکنون موقعیت مناسبی دارد.
استقرار مناسب و جابه جایی مجهز بوده و تسهیالت رفاهی و دستگاه های 
ایکس ری در این ترمینال مسافری وجود دارد.مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی با اشاره به این که شناورهای مسافری مجهزی از بندر خرمشهر 
حرکت می کنند، افزود: این شناورها در مسیرهای بین المللی تردد دارند، 
در حال حاضر مسیر خرمشهر � کویت فعال اس��ت و ظرفیت راه اندازی 
مسیر خرمشهر به عراق هم وجود دار د. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: زائرانی  که عالقمند هستند از طریق دریا و بندر خرمشهر به عتبات 
عالیات سفر کنند می توانند به خرمشهر آمده و سپس از بندر خرمشهر 

به بصره بروند.

 بانک رفاه مستندات خود را 
به دادگاه اروپايی ارايه کرد

رییس هیأت مدیره بانک رفاه کارگران با اشاره به اعتراض اتحادیه اروپا به 
رأی بدوی دادگاه اروپایی برای خروج این بانک از لیست تحریم ها،گفت: 
ما مستندات خود را ارایه کرده  ایم و در صورت قطعی شدن رأی، از لیست 

تحریم های اتحادیه اروپا خارج می شویم.
اس��ماعیل هلل گانی با اش��اره به رأی دادگاه اتحادیه اروپا برای بانک رفاه 
کارگران مبنی بر خروج آن از لیست تحریم ها، اظهارداشت: رأی صادر شده 
به نفع بانک رفاه کارگران برای خروج از لیس��ت تحریم های این اتحادیه 

بدوی بود، اما اتحادیه به آن اعتراض کرد.
وی با بیان این که ما مس��تندات خود را به دادگاه ارای��ه کرده ایم، افزود: 
اتحادیه اروپا مدعی است اقدامات بانک رفاه کارگران مشمول بخش هایی 
بوده که توسط این اتحادیه تحریم شده است و بانک هم مستندات خود را 

برای پاسخ به این ابهامات به دادگاه ارایه داده است.

180 ايجاد شغل برای مجريان طرح 
اقتصاد مقاومتی آران و بیدگل 

فرمانده نیروی مقاومت بسیج آران و بیدگل گفت: 180 شغل مستقیم 
برای مجریان طرح اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال جاری تاکنون در این 

شهرستان ایجاد شده است.
 سرهنگ پاسدار سید مرتضی کسایی زادگان اظهار داشت: هشت میلیارد 
ریال تسهیالت خود اشتغالی و مشاغل خانگی به نیروهای فعال بسیج در 
قالب اجرای این طرح ایجاد شده است. وی افزود: تولید ورمی کمپوست، 
پرورش قارچ، پرورش ماهیان زینتی، کاشت زعفران، کاشت پسته و انواع 
محصوالت و ارایه خدمات طرح اقتصاد مقاومتی از جمله حوزه های ایجاد 
اشتغال در این شهرستان است. وی خاطرنش��ان کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون حدود 80 ط��رح در قالب طرح های اقتص��اد مقاومتی در آران و 

بیدگل به بهره برداری رسیده است.

عدم تحقق 14 درصدی درآمد 
عمومی استان 

     رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: طی هفت 
ماهه امسال، درآمد عمومي استان اصفهان نسبت به درآمد پیش بیني 

شده با 14 عدم تحقق روبه رو بوده است.
علی صبوحی در خصوص درآمدهاي عمومي استان طی هفت ماهه امسال 
اظهار داش��ت: به رغم تالش هاي اداره کل امور مالیاتي و با برنامه ریزي 
که در این خصوص صورت گرفت، تاکنون در بخش درآمدهاي مالیاتي با 
1۵ درصدعدم تحقق و در مجموع، درآمد عمومي استان نسبت به درآمد 

پیش بیني شده با 14 درصد عدم تحقق روبه رو است.
وی با اشاره به اعتبارات اس��تان تصریح کرد: دریافتي خزانه بابت حقوق 
6۵9 میلیارد ریال حدود ۵۵ درصد اعتبارات حقوقی بوده که 26 میلیارد 
ریال کسري حقوق وجود دارد. وی افزود: طی هفت ماهه امسال، دریافتي 
خزانه بابت اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه نقدینگي12 درصد کل 
اعتبار و نقدینگي در اعتبارات نفت و گاز 1۷ درصد و اعتبارات ملي استاني 

شده 2۳ درصد است.

با مخالفت ريیس جمهور

  آزادسازی قیمت شیر
 منتفی شد

آزادسازی قیمت ش��یر که پس از حذف ارز مرجع از واردات 
خوراک دام در دستور کار س��تاد تنظیم بازار قرارگرفته بود 
با مخالفت رییس دولت منتفی ش��د تا ش��اید دیگر نگرانی 
برای افزایش قیمت و کاه��ش مجدد مصرف این محصول و 

فرآورده ی لبنی وجود نداشته باشد.
گرچه از همان زمان طرح موضوع آزادسازی قیمت شیرخام 
جناح های مخالف و موافق تش��کیل ش��د اما گویا مخالفان 
حرفش��ان به کرس��ی نشس��ت و نظر رییس جمهور را برای 

مخالفت با این مسأله جلب کردند.
البته حسن رکنی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی زمانی 
که موضوع افزایش قیمت شیر، داغ شده بود به ایسنا گفت: 
قیمت ش��یر افزایش چندانی نمی یابد و می توان با افزایش 
بهره وری تولی��د از تنش های قیمتی غیر منطق��ی در بازار 

جلوگیری کرد.
 اما دامداران ضمن اعالم مخالفت کلی با آزادس��ازی قیمت 
ش��یرخام، همچنان خواس��تار افزایش قیمت ش��یر و سایر 
فرآورده ه��ای لبنی در ص��ورت جبران نش��دن هزینه های 
افزای��ش یافته آن ه��ا ناش��ی از افزایش قیم��ت علوفه های 
وارداتی بودند. به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران، 
تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت شیر نیستند اما دولت 
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده موظف است بر اساس قیمت 
مشخص شده برای تحویل هر کیلوگرم شیر به کارخانه های 
لبنی، نهاده ارزان در اختیار دامداران ق��رار دهد و حتی اگر 
ارز مرجع هم اختصاص نیابد بای��د قیمت افزایش پیدا کند 
یا هزینه های افزایش یافته دامداران به نحوی جبران ش��ود.

گرچه همه این مس��ائل درباره افزایش قیمت ش��یر و سایر 
فرآروده ه��ای لبنی ناش��ی از تصمیم ناگهان��ی دولت برای 
خداحافظی با ارز مرجع بود اما این تغییر تصمیم، خلف وعده 
به ش��مار نمی رفت چرا که بخش های تولیدی را بابت خالی 
بودن س��فره ارزی و خزانه دولت نگ��ران می کرد، اما همین 
تصمیم باعث شد تولیدکنندگان بر طبل ضرر و زیان بکوبند 
و برای پیشگیری از آن خواستار افزایش قیمت محصولشان 
شوند، غافل از این که سال های گذشته مصرف شیر به عنوان 
یک غذای کامل و بدون جایگزین همواره رو به کاهش  بوده 
و ایران در مص��رف این فرآورده ی لبنی از قافله بس��یاری از 
کشورهای پیشرفته و درحال توسعه نیز عقب افتاده است که 
البته اگر بازهم افزایش قیمتی برای این محصول تصویب شود 

بیم آن می رود تا مصرف سرانه آن کم تر هم  شود.

کاشت بذرهای پرورشی 
گندم و جو در اصفهان

لوله گذاری 80 کیلومتر 
شبکه فاضالب مبارکه 

     رییس بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی اس��تان اصفهان گفت: کاش��ت بذرهای پرورشی گندم و جو 
س��وپرالیت)پرورش یک( و الیت )پرورش دو( در مرکز تحقیقات کشاورزی و 
منابع طبیعی اصفهان آغاز شد.قندی اظهار داشت: کاشت بذرهای پرورشی 

گندم و جو به منظور تأمین بذرهای کشاورزان استان صورت می گیرد. 
وی س��طح زیرکاش��ت بذرهای پروش ی��ک و دو را پنج هکتار بی��ان کرد و 
افزود: امس��ال 11 رقم گندم و 10 رقم جو از جدیدترین ارقام اصالح شده که 
عملکردباالیی دارند و دربرابر بیماری ها و تنش های محیطی از جمله خشکی و 
شوری مقاوم هستند، کاشته می شود. وی ادامه داد: این بذرها تشکیل دهنده 
هسته مرکزی بذرهای اصالح شده است که از لحاظ ژنتیکی صددرصد دارای 

ویژگی های مورد نظر هستند.

به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه بر اساس توافق انجام شده بین شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه قرار شده از محل تحویل 
پساب فاضالب ش��هرهای کرکوند و مبارکه طی یک پروژه سی ساله به فوالد 
مبارکه تمامی هزینه های اجرای ش��بکه جمع آوری ش��هرهای یاد شده به 
طول220کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۵00میلیارد ریال از طریق فوالد تأمین 
گردد. با گذشت 4ماه از این توافق فاز اول عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب 
محالت نصیر آباد ، مصلی ، س��رارود و قلعه لوله گذاری ، به طول  80کیلومتر 
در دستور کار قرار گرفت . طبق زمانبندی ، آبفا مبارکه در نظر دارد در ۵ماهه 
باقیمانده از سال جاری شبکه جمع آوری فاضالب هسته مرکزی شهر مبارکه را 
تکمیل نموده و همزمان نسبت به واگذاری و نصب بیش از سه هزار فقره انشعاب 

فاضالب منازل و واحدهای این محالت اقدام نماید.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تأکید کرد: قانون گذار 
مصوب کرده که در سال 92 دولت می تواند نرخ حامل های 

انرژی از جمله برق را ۳8 درصد افزایش دهد.
هوشنگ فالحتیان تصریح کرد: تصمیم نهایی برای افزایش 
۳8 درصدی قیمت برق در س��ال جاری تا اسفندماه توسط 
دولت گرفته می ش��ود ولی هنوز چیزی در این زمینه ابالغ 
نشده است. به گزارش ایسنا، فعاالن صنعت برق در سال های 
اخیر به ش��دت از تفاوت زیاد قیمت تمام ش��ده با نرخ های 
تکلیفی گالیه داشتند و واقعی ش��دن قیمت ها را راه نجاتی 
برای صنعت برق از بدهی های کالن و فعال س��ازی پروژه ها 
دانسته اند. براین اس��اس وزارت نیرو از دولت قبلی تاکنون 
بارها بر لزوم افزایش تعرفه ی آب و برق تأکید داشته است و 
وزیر جدید نیرو نیز به صورت جدی این موضوع را پیگیری 
می کند، گرچه برخی از نمایندگان مجلس نیز با همان جدیت 
با افزایش تعرفه مخالف هس��تند. برای افزایش تعرفه ی آب 
و برق بارها بر لزوم س��نجش وضعیت معیشت مردم تأکید 
شده و مسئولین وزارت نیرو گفته اند که در برنامه های خود 
حتما توان اقتصادی مردم را در نظر خواهند گرفت. براساس 
قانون تا سال 80، ساالنه 20 درصد تعرفه ی برق افزایش پیدا 
می کرد اما پس از اجرای هدفمن��دی، تعرفه ی آب و برق از 

سال 89 تاکنون تنها یکبار افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی اصفهان 
گفت: نخستین کنگره ملی فناوری های نوین در امور دامی با 
همکاری دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های اجرایی 
در محورهای تغذیه، فیزیولوژی، ژنتیک و اصالح نژاد دام و 
طیور، در 29 و ۳0 آبان ماه در واحد اصفهان)خوراس��گان( 

برگزار خواهد شد.
مجید طغیانی اظهارداش��ت: ب��ا توجه به رش��د روز افزون 
پژوهش و نوآوری در صنعت دامپروری کش��ور و به منظور 
ارایه دس��تاوردهای جدی��د و ایجاد تعامل بی��ن محققان و 
فعاالن این صنعت، دانشگاه آزاد واحدخوراسگان، تصمیم به 
برگزاری اولین کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی با 
همکاری دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های اجرایی 
در محورهای تغذیه، فیزیولوژی و ژنتیک و اصالح نژاد دام و 
طیور و با اشاره به این که این رشته همزمان با تأسیس این 
دانشگاه تدریس می ش��ده اس��ت، بنابراین در این دانشگاه 
برگزار می شود. وی تأکید کرد: مقاالت مجموعا 400 مقاله به 
دبیرخانه کنگره واصل شده که از این میان با بررسی اساتید 
و هیأت داوران 1۵0 مقاله به کنگره راه یافتند و از این تعداد 
40 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی به صورت پوستر ارایه 

خواهد شد.

در هفته اي که گذش��ت مدیر ش��عب بانک تجارت استان 
اصفهان به همراه جمعي ازکارشناس��ان ای��ن بانک، ضمن 
بازدید از خطوط تولید و طرح هاي توسعه در دست اجراي 
فوالد مبارکه، راهکارهاي توس��عه مشارکت اقتصادي بانک 
تجارت و فوالد مبارکه را با معاونت اقتص��ادي و مالي مورد 
بحث و بررسي قرار دادند.سلیمان توکلي مدیر شعب بانک 
تجارت اس��تان اصفهان در جریان این بازدی��د در گفتگو با 
خبرنامه فوالد، بازدید از فوالد مبارک��ه را فرصت مغتنمي 
براي بررسي و گشایش هرچه بیشتر همکاري هاي اقتصادي 
بانک تجارت با فوالد مبارکه خواند و اف��زود: امروز توفیقي 
حاصل شد تا به اتفاق س��ایر همکاران خطوط تولید فوالد 
مبارکه را از نزدیک ببینیم. ضمن قدرداني از تمامي کارکنان 
 و مدیران این ش��رکت که براي س��ربلندي کش��ور تالش 
مي نمایند در یک جمله باید گفت، فوالد مبارکه در بخش 
تولید فوالد کشور باعث افتخار ایران است و تجارب و عملکرد 
این شرکت مي تواند کش��ور را از لحاظ تحریم ها در حاشیه 
امنیت قرار دهد. وی تصریح کرد: بانک تجارت با مشارکتي 
که در سرمایه در گردش فوالد مبارکه داشته است تاکنون 
توانسته است سهم کوچکي در توس��عه هاي صنعت فوالد 

کشور ایفا نماید و  از رشد فزآینده اي برخوردار شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار گفت: 
به دلیل خراب شدن سیستم های الکترونیکی سازمان توسعه 
تجارت در دهه اول محرم، مجوز صادرات تخم مرغ صادر نشد 

و حدود 11 هزار تن تخم مرغ انباشت شده است.
هدایت اصغری اظهارداش��ت: روزانه حدود 2۵00 تا 2۷00 
تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که در روزهای سه شنبه 
تا جمعه هفته گذش��ته به همین دلیل، حدود 11 هزار تن 
تخم مرغ روی دست مرغداران باقی مانده و صادر هم نشده 
است. وی افزود:  انباش��ت بیش از حد تخم مرغ در انبارهای 
مرغداری ها و روانه کردن حجم بیشتر محصول به بازار باعث 
کاهش قیمت تخم مرغ در واحدهای تولیدی شده درحالی که 

قیمت ها برای مصرف کننده تغییر نکرده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم گذار ادامه 
داد:  علیرغم پیگیری های اتحادیه برای صدور مجوز صادرات 
حدود 9000 تن تخم مرغ در هفته گذشته این مجوز صادر 
نشد چراکه مسئوالن سازمان توس��عه تجارت اعالم کردند 
سیس��تم های الکترونیکی آن ها دچار نقص فنی شده است 
که البته از صدور مجوز آن به صورت دستی و ابالغ به گمرک 
نیز ممانعت کردند. اصغری تأکید کرد: در هیچ ماده قانونی 
دولت موظف نشده که برای تنظیم عرضه و تقاضا از ابزارهای 

حاکمیتی خود استفاده کند. 

دام فوالدنیرو مرغداران

بررسی افزايش 38 درصدی 
قیمت برق

کنگره ملی فناوری های 
نوين امور دامی

سرمايه گذاري در فوالد 
مبارکه سودآور است

انباشت تخم مرغ به دلیل 
نقص فنی!

اخبار کوتاه

نگاه

4
تدوین ۲۵۰۰ سند ملی استاندارد طی سال جاری در کشور

 معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد از تدوین 2۵00 سند ملی استاندارد طی سال جاری در کشور 
خبر داد. علی اباذری در همایش ملی روز کیفیت، یادآور شد: تدوین 2۳ هزار سند ملی استاندارد در این 

راستا قابل توجه است. 
قول مساعد ريیس جمهور برای 

ادامه ساخت مسکن مهر
حسینعلی حاجی دلیگانی/ نماینده مردم 

شاهین شهر 
 رییس جمهور در ارتباط با ادامه مس��کن مهر و تأمی��ن مالی پروژه های 
باقی مانده قول مساعد داد. ضمن تشریح مشکالت مردم، ضرورت های 
انجام این طرح و خیر و برکتی که برای مردم داشته است را بازگو کردم و 
به رییس جمهور گفتم: ساختمانی که 8۵ تا 90 درصد آن به اتمام رسیده 
است نباید به خاطر دو، س��ه یا پنج میلیون تومان ناتمام بماند و شما به 
عنوان رییس جمه��ور در این 
 مسأله ورود کنید و به نگرانی 
2 میلیون خانواده ایرانی پایان 
دهی��د. ریی��س جمه��ور نیز 
گفت: چنانچه پولی که بانک 
مرکزی در اختیار مسکن مهر 
می گذارد پول پرفشار نباشد 
مخالفتی ب��ا اختصاص اعتبار 

ندارند.
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رییس ات��اق بازرگانی ای��ران با تأکی��د بر این ک��ه 4 میلیون 
فارغ التحصیل بیکار در آین��ده ای نزدیک به ب��ازار کار اضافه 
می شود و نیازمند سرمایه گذاری و ایجاد شغل هستیم، گفت: 
هدفمند کردن یارانه ها ضرورت مناسبی بود که با شیوه غلط 

اجرا شد.
نهاوندیان در بیست و هشتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران ایام سوگواری امام حسین )ع( و یاران همراهش 

و همچنین رحلت حبیب اهلل عسکر اوالدی را تسلیت گفت.
وی  اظهار داش��ت: یک صنعتگر واقعی و یک فعال اقتصادی 
در کنار کس��ب و کار خ��ودش باید یک مؤسس��ه خیریه هم 

داشته باشد.
البته نه به این معنا که صدقه بدهد بلکه به دنبال توانمندسازی 
نیازمندان بوده و با نیت خیر فرصت ش��غلی برای نیکوکاران 
ایجاد کند، چ��را که نیت خی��ر الزمه هر کار تولی��دی بوده و 

توانمندسازی نیازمندان عبادت است.
وی افزود: بحث هدفمند کردن یارانه ها ضرورت مناسبی بود 

که با شیوه غلط اجرا شد.
وی تصریح کرد: باید تالش کنیم ت��ا این امکان محدود بتواند 
هر چه بیش��تر در اختیار نیازمندان جامعه قرار گیرد تا بتواند 

مشکلی از نیازمندان حل کند.
رییس ات��اق بازرگان��ی ایران گف��ت: ش��اید کار دولت حذف 
دهک های خاصی باشد،  اما باید حرکت جدی در خود جامعه 

صورت گیرد.
 این که اف��راد بی نیاز اع��الم کنن��د یارانه نمی خواهن��د تا با 
توانمندسازی نیازمندان و ایجاد فرصت های شغلی کمک الزم 

به اقشار ضعیف کشور صورت گیرد.
نهاوندیان گفت: یارانه برای کسانی است که نیاز به کمک دارند 

و در واقع یارانه نقدی یک پرداخت کمکی به خانواده هاست.
رییس اتاق بازرگانی ایران گف��ت: گام بزرگ فعاالن اقتصادی 

سرمایه گذاری است.
 در شرایط رکود تورمی باید به سمتی حرکت کنیم که با رشد 
پایدار مواجه باشیم و این به دست نمی آید جز با سرمایه گذاری 

و راه اندازی واحدهای صنعتی.
وی اف��زود: ح��دود 4 میلی��ون نف��ر فارغ التحصی��ل تا چند 
س��ال دیگر به خیل بیکاران اضافه می ش��ود، لذا الزم است تا 
سرمایه گذاری های الزم و ایجاد ش��غل برای مهار بیکاری در 

کشور انجام شود.
نهاوندیان گفت: محدودیت های ظالمانه و خارجی باید با عقل 

و تدبیر از سر راه فعاالن اقتصادی برداشته شود.
وی افزود: ابتکار دیپلماتیک ایران به اعتراف دشمنان با اقبال 
عمومی طرف های خارجی و شگفت زده کردن آن ها دشمنان 

جمهوری اسالمی را منزوی کرد.
 لذا وظیفه هر ایرانی است که از این ابتکار دیپلماتیک حمایت 

کند چرا که عزت و افتخار ما از ملت برمی خیزد.

رییس دفتر رییس جمهور گفت: مذاکره کنندگان حق ندارند 
به کسی یا گروهی تکیه کنند، اما حق دارد که از ملت خودشان 

انتظار حمایت داشته باشند.
وی همچنین از هیأت نمایندگان خواس��ت تا حمایت  کاملی 
از ابتکار دیپلماتیک دولت داش��ته باش��ند که اعضای هیأت 
 نمایندگان نی��ز با بلن��د کردن دس��ت خود ای��ن حمایت را

 اعالم کردند.
رییس اتاق بازرگانی ای��ران گفت: در فرص��ت جدیدی که با 
حماسه سیاسی و با هدایت رهبری انقالب صورت گرفت ما به 
هیأت نمایندگان مأموریت دادیم اگر کسی از جمع ما مأمور و 
مورد دعوت قرار گیرد برای کمک به رییس جمهور از مساعدت 

و خدمت کوتاهی نکند.
از جمله این جمع مصمم، برای خدمتگزار ش��ما نیز مأموریت 

کوچکی تعیین شد.
وی افزود: در صحب��ت اولیه قرار بر این ب��ود که این مأموریت 
کوتاه مدت و برای یک دوره ش��ش ماهه باش��د در مش��ورتی 
که در هیأت رییس��ه داش��تیم، س��عی بر این بود مسئولیتی 
پذیرفته نشود که با خدمتگزاری در اتاق مغایرت داشته باشد 

و اقتضائات این مسئولیت به انجام وظیفه در اتاق لطمه بزند.
نهاوندیان افزود: لذا در هیأت نمایندگان عرض شد اگر اجازه 
داده شود، رخصت انجام مأموریت در جای دیگری صادر نشود، 
اما به هر حال با نظر هیأت نمایندگان آن ش��کل امکان تحقق 

پیدا نکرد.
 لذا تفویض اختیارات و مسئولیت ها به نایب رییس اول انجام 

شد و تالش شد این تشخیص مورد قبول قرار گیرد.
 ل��ذا ب��ا ش��رایط جدیدی ک��ه به وج��ود آم��د ن��ه می توانم 
 کوت��اه م��دت و ن��ه تش��خیص ترجی��ح ب��ر ای��ن ج��ا

 را انتخاب کنم.
رییس دفتر رییس جمهور ب��ا تأکید بر این ک��ه امروز فضای 
مناس��بی برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم شده 
است گفت: ما امروز نیازمند آن هس��تیم تا مسئول اتاق ایران 
وقت بیش��تری داش��ته باش��د،  لذا با کمال خض��وع از هیأت 
نماین��دگان می خواهم اج��ازه بدهند در ای��ن رابطه تصمیم 
جدیدی بگیریم و مس��ئولیت خدمتگزاری به فرد شایسته ای 

واگذار شود.
وی با بیان این که امروز این راه طی شده و مسیر همواری برای 
توانمندسازی بخش خصوصی به وجود آمده است گفت: در این 
فرصت 6، ۷ س��اله درس های عبرت آموزی آموخته ام که چند 

نکته آن را در جلسه آینده خواهم گفت. 

داليل نهاونديان برای واگذاری رياست اتاق ايران:  4 میلیون فارغ  التحصیل بیکار در راهند

گام بزرگ فعاالن اقتصادی سرمایه گذاری است
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»بازیگری خالق« 
کارگاه آموزشی با موضوع» بازیگری خالق« با حضور پی یر دامینگر، کارگردان آلمانی، در اصفهان برگزار 
می شود. وی برای مذاکراتی به منظور تولید یک اثر مشترک فردا به ایران می آید و با همکاری آموزشگاه 

هنرهای نمایشی اردیبهشت این کارگاه را  برپا می کند.

5

قصه گویی با کودکان نینوا
اولین قص��ه گویی ماه مح��رم با محوریت 
قصه گوی��ی و قصه خوانی با ه��دف ایجاد 
انگیزه در کودکان برای قصه گویی در رابطه 
با وقایع عاشورا به همت سازمان فرهنگی 
 تفریح��ی ش��هرداری اصفه��ان برگ��زار

می گردد.چگونیان مس��ئول برگزاری این  
مسابقه در این باره گفت: این برنامه با هدف 
آشنایی هرچه بیش��تر کودکان با فرهنگ 
عاشورا و حماسه حسینی تهیه ش��ده اس��ت. وی در باره نحوه برگزاری 
مسابقه قصه گویی محرم گفت: کودکانی که داوطلب شرکت در این رقابت 
هستند، باید ابتدا به کسب خبر از منابع معتبربپردازند و سپس آن را از زبان 
خودشان به قصه تبدیل کنند. قصه ها در روی صحنه توسط خود ایشان و 
در حضور داوران متخصص خوانده می ش��وند. بچه ها م��ی توانند برای 
تأثیرگذاری بیش تر، از حرکات دست و چشم و لحن و نوع صدایشان در 
خواندن قصه استفاده کنند. مهلت ثبت نام برای این مسابقه تا ۲۹ آبان ماه 
و در کتاب خانه های کودک و نوجوان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان است.

»سه نمایش همراه«
»س��ه نمایش همراه« کار تازه ای از گروه

» دیگر« در حال تمرین اس��ت، متن این 
نمایش را محس��ن رهنما نوشته و محسن 
ع��رب زاده آن را کارگردان��ی م��ی کند. 
سرپرس��ت گروه تئاتر» دیگر« با بیان این 
مطلب گفت: قصه های این نمایش ارتباط 
موضوعی مستقیم با هم ندارند ولی در هر 
س��ه متن به موضوع ارتباطات خانوادگی 
پرداخته می شود. محس��ن عرب زاده ادامه داد: کار ۶ شخصیت دارد که 
توسط آرزو حق شناس، محمدرضا مرتضایی و فرزانه محبوبی از اعضای 
گروه دیگر و س��ه نفر از هنرجویان آموزش��گاه جام جم ایفا می ش��ود. او 
همچنین در رابطه با اجرای نمایش های اپیزودیک گفت: اجرای نمایش 
کوتاه و اپیزودیک سختی های خود را دارد؛ این که باید قصه در زمانی بین 
۱۰ تا ۳۰ دقیقه طوری روایت ش��ود که به س��اختار آن ضربه نخورد و با 
تماشاگر ارتباط بگیرد مقوله ای است که ش��ناخت کم تری راجع به آن 
وجود دارد. وی افزود: به دلیل همین عدم شناخت و سخت بودن کار و این 
که گروه ها بیش تر به دنبال یک اجرای جشنواره پسند هستند؛ گروه های 
تئاتری حداقل در شهرستان ها کم تر از اجرای نمایش های کوتاه استقبال 

می کنند. 

کارشناسی تاریخی در آیین های 
عزاداری 

مهدی میرحسینی، اظهارداشت: اشعاری 
که در گذش��ته در تعزیه خوانده می شده، 
مطابق با فرهنگ و بینش مردم بوده، اما این 
اش��عار در جامعه امروز پذیرفته نمی شود، 
زیرا سطح فرهنگ و بینش مردم باال رفته 
اس��ت. وی افزود: اش��عاری ک��ه در تعزیه 
خوانده می شود، باید توس��ط تاریخ دانان 
کارشناسی شود که تا حدودی این امر در 
آیین های عزاداری به کار گرفته شده است.کارشناس مذهبی و تعزیه خوان 
پیشکسوت اصفهان گفت: فیلم مختارنامه تا حدودی توانست وقایع کربال 
را نشان دهد.  اما این فیلم برای آگاهی بخشی به مردم کافی نبود. وی گفت: 
تعزیه در هر شهری بر حسب سالیق مختلف برگزار می شود، اما برخی از 
تعزیه خوانان برای گریه گرفتن از مردم از تحریف استفاده می کنند. او به 
صراحت بی��ان کرد: متأس��فانه در اس��تان به وضعیت تعزیه رس��یدگی 
نمی کنند، زیرا اصفهان در مدیریت فرهنگی ضعیف است. وی افزود: در 

هیچ جای کشور این گونه بی نظمی وجود ندارد.

»بوسیدن روی ماه« 
در شبکه نمایش خانگی

نسخه نمایش خانگی فیلم» بوس��یدن روی ماه« تا چند روز آینده وارد بازار 
می شود. این فیلم در سی امین جش��نواره بین المللی فیلم فجر به نمایش در 
آمد و جوایز متعددی را از آن خود کرد. رابعه مدنی، شیرین یزدان بخش، شبنم 

مقدمی، شاهرخ قروتنیان، مسعود رایگان، 
صابر ابر و... از جمله بازیگران آن هستند. این 
فیلم مهرماه سال ۹۱ اکران عمومی شد اما 
هنوز پس از گذش��ت یک سال دی وی دی 
 نمایش خانگی آن وارد بازار نش��ده اس��ت.

نس��خه  ب��ا  اس��ت همزم��ان   گفتن��ی 
دی وی دی فیل��م، فیلمنام��ه، نق��د و 
تحلیل هایی را که درباره فیلم منتش��ر شده 
 در قال��ب یک کتاب منتش��ر خواهد ش��د.  
این فیلم، آخرین ساخته همایون اسعدیان 
و به تهیه کنندگی منوچهر محمدی ساخته 
شده است. این فیلم داستان احترام السادات و 
فروغ خانم است  که در همسایگی هم زندگی 
می کنند و بیش از بیست سال است که در 

انتظار فرزندانشان هستند.

آثارهنری مناسبتی
گروه فرهن�گ وهنر -  م��دت زمان اثرگ��ذاری تولیدات 
فرهنگی و هنری همواره طوالنی تر از س��ایر رسانه ها فرض 
 می ش��ود، اما در حقیقت نیاز ب��ه توالی زمان در اثربخش��ی 
برنامه های فرهنگی به ذات فرهنگ بر می گردد، زیرا تغییر 

رفتار نیازمند تکرار یک برنامه در یک بازه زمانی است.
بر این اساس نمی توان انتظار داشت که با تولید و پیش بینی 
آثار مناسبتی و مقطعی تغییری ایجاد کنیم و میزان اثرگذاری 
 یک رویداد یا واقع��ه را در اذهان عمومی تعمیق ببخش��یم. 
بی تردید اثر بخشی این برنامه های مقطعی ناپایدار خواهد 
بود به این دلیل که خود این برنامه ها ناپایدار است و در واقع 
تأثیرگذاری این برنامه ها در مدت زمان برگزاری شان محدود 

و محصور شده است.
آثار هنری مناس��بتی در س��ال های اخیر و به م��رور دارای 
رویه های ثابت و مشخصی ش��ده اند، گویی این گونه از آثار 
پس از آزمون و خطاهای احتمالی، دیگر به فرم مش��خصی 
از نحوه چیدمان محتوایی و س��اختاری خود رسیده اند،  اما 
مهم ترین آس��یب چنین رویکردی در این است که هرساله 
در همان سطح و با همان میزان از معرفت دوره های پیشین 
 ارایه می ش��وند و اندوخته بیش ترو روزآم��دی به آن اضافه 

نمی شود.
 واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه آث��ار مناس��بتی اغلب ش��کلی 
کلیش��ه ای، تکراری و مبتنی بر عواطف و احساسات به خود 
گرفته و از شناخت معرفتی نسبت به رویدادها و جهان امروز 
بی بهره اند. هیچ تردیدی وجود ندارد که تولید برنامه و اثر برای 
مناسبت های ملی و مذهبی باید ادامه پیدا کند و این مهم یکی 
از شکل های گرامیداشت و یادبود داشته های فرهنگی مان به 
شمار می رودکه رسانه های هنری مختلف هم باید به انعکاس 
و پوشش آن ها بپردازند، اما الزم است این رسانه ها متناسب 
با تکنیک های هنری روز پیش بروند و شیوه های مؤثر بیانی 

را به کار گیرند.
امروز اصل و اساس ساخت برنامه های مناسب برای مخاطب، 
فهمیدن نیاز اقشار مختلف مردم واطالع یافتن ازفهم و درک 
 مخاطب اس��ت. با این فهم ت��ازه، تولید هم ش��کل جدید و 
قابل قبولی به خود می گیرد. البته با یک نگاه جامعه شناسانه، 
 درباره ش��کل های جدید پرداختن به مناس��بت ها هم باید 

آسیب شناسی صورت بگیرد.
غفلت از بسترسازی مناسب برای انتقال مفاهیم وآموزه های 
فرهنگی و دینی در اینگونه تولیدات با توجه به این موضوع که 
بیننده به دلیل قرار داشتن در مناسبت مورد نظر، بیشترین 
آمادگی روانی را برای دریافت آموزه ها دارد؛ نقصانی بزرگ در 

برنامه سازی های مناسبتی را پدید آورده است.

  س��ینماگران ایران��ی و فیلم س��ازان در
 حد بضاعت خود توانس��تند، بخش��ی از 
واقعه کربال را به تصویر بکشند و در این راه 

با کمی ها و کاستی هایی روبرو شده اند.
 اما این پایان راه نیست و باید گام های استوارتری در جهت معرفی 

فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین )ع( به جهانیان برداشته شود.
سینما به عنوان یکی از هنر های پرطرفدار در جهان می تواند ابزاری 

باشد برای معرفی فرهنگ های مختلف به یکدیگر. 
س��ینمای ایران با وجود کمی ها و کاس��تی های موجود در آن، به 
تعهد خود در قبال معرفی فرهنگ عاش��ورایی به جهانیان خوب 

عمل کرده است.
  س��ینمای نجیب��ی ک��ه جای��گاه خ��ود را در س��طح جه��ان 

به دست آورده و پیام آور صلح به جهانیان بوده است. 
دس��ت اندرکاران س��ینمای ایران برای معرفی فرهنگ عاش��ورا 
 در حد بضاع��ت و توان خود آثاری را س��اخته اند ک��ه مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت؛ اما هنوز نتوانسته ایم تصویر درس��تی از واقعه 
کربال و آنچه بر خانواده س��االر ش��هیدان گذش��ت را به خوبی به 

تصویر بکشیم.
واقعه عاشورا همانند کالس درسی است که هر کسی توان حضور 
 در این کالس را ن��دارد و هرکس نمی توان��د از دروس این کالس

 استفاده کند، نشس��تن بر س��ر این کالس لیاقت می خواهد. در 

 س��ینمایی که افترا،تهمت و دروغ و ریا س��که رایج س��ینماگران 
ش��ده اس��ت، نمی توان از مفهوم عاش��ورا صحبت کرد. پرداختن 
به موضوع عاش��ورا یک قلب پاک و دلی س��اده می خواهد که این 
مفهوم را به خوبی درک کرده باشد و از چشمه معرفت آبی نوشیده 
باش��د و آن را درک کند و بعد آن را منعکس کند. باید چشم ها را 
شس��ت و جور دیگر دید، فیلم س��اختن درباره امام حسین)ع( و 
عاش��ورا اجازه نامه از خود آقا ابا عب��داهلل )ع( می خواهد و خود آقا 
اجازه نمی دهد که هرکس��ی در این کالس ش��اگردی کند. برای 
فیلم ساختن درباره واقعه عاش��ورا باید روح خود را جال دهیم و به 
طهارت روحی و معنوی برسیم.یکی دیگر از دالیلی که فیلمسازان 
ایرانی به سراغ پروژه های این چنینی نمی روند، هزینه های ساخت 
این فیلم هاس��ت. نهادهای خصوصی به تنهایی نمی توانند از پس 
هزینه های ساخت این فیلم ها برآیند و باید کمک های دولتی هم 
شامل حال تولید فیلم هایی با مضمون عاشورا شود. مجلس شورای 
اس��المی باید قانونی مصوب کند تا تهیه کنندگان به سمت تولید 
فیلم های عاشورایی ترغیب شوند.فیلم هایی به صورت تلویحی و 
نمادین در ارتباط با واقعه عاشورا ساخته شده است. زنده یاد رسول 
مالقلی پور در» حماسه مجنون« و» پرده عشق« و خیلی از فیلم های 
دیگری که در سینمای ایران ساخته شد، کارگردانان تالش کردند 
که در حد بضاعت خود فیلمی درباره ترویج فرهنگ عاشورا بسازند.

عدم پرداخت به واقعه عاشورا در سینمای ایران کم رنگ شده است 

و این مسأله ریش��ه در فرهنگ زندگی امروز ما دارد. زندگی های 
امروزی از محتوا تهی شده و شیوه سبک زندگی غربی با فرهنگ 
ما عجین شده است. زندگی ما عاشورایی نیست و خالی از قهرمان 

است.
یکی دیگر از دالیلی که ما را با این مش��کل مواجه کرده این است 

که مدیری��ت فرهنگی ما فقط 
ش��عار داده و در عم��ل تمایل 
ب��ه هم��کاری در پرداختن به 
موضوعات��ی همانند عاش��ورا 
و مفه��وم این حرک��ت عظیم 
ام��ام حس��ین)ع( را ن��دارد. 
هنرمن��دان ما تص��وری که از 
ماه محرم دارن��د، تصویر تکایا 

و مداحی های رایج است.
یک��ی دیگ��ر از مباحث��ی که 
باعث می ش��ود فیلمس��ازان 
نتوانن��د در ای��ن بحث ها ورود 
کنن��د، وجود خ��ط قرمزهای 
مذهبی است. خط قرمزهایی 
که س��ینماگران را با مشکالت 
جدی برای روای��ت قصه های 
می کن��د.  روب��رو   خ��ود 

بازاری س��ازی یکی دیگر از مش��کالت جدی در این زمینه است، 
زیرا چرخه اقتصاد سینما بر روی موضوعات غیر ارزشی می گردد.

اگر تا امروز فیلم سازان به س��راغ واقعه عاشورا نرفتند و نتوانستند 
تصویر درس��تی از این حادثه نش��ان دهند این اس��ت که بخش 
خصوصی ما از پ��س هزینه ه��ای تولید چنین پروداکش��ن های 
عظیمی بر نمی آی��د. فیلمی که ب��ه تازگی درباره وقایع عاش��ورا 
»رستاخیز« احمدرضادرویش در س��ینمای ایران ساخته شده و 
دو بخش خصوصی و دولتی از آن حمایت کرده اندتا فیلمی با این 
مضمون تولید شود. یکی دیگر از مسائل مهم این است که مسئولین 
نظام تمایل دارند فیلم هایی با مضمون عاش��ورا در سینمای ایران 
تولید شود یا نه، وارد شدن به مسائل مذهبی آن هم واقعه عاشورا 

سختی ها و مشقت های خاص خود را دارد.
در پایان باید گفت، صدا و سیما به عنوان رسانه ملی توان بیشتری 
برای خلق مفاهیم عاشورایی دارد و باید س��از و کاری برای تولید 
پروژه هایی همانند» مختارنامه« را در دستور کار خود قرار دهد و 
با بهره گیری از استعدادهای جوان در خلق آثار جاودانه گام بردارد.

مشکالت ساخت فیلم با مضمون عاشورا 

رنگ عاشورا بر محرم سینما 
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 جیب خالی
 در حمایت  از تولید 

 هفت داستان
 در »تنهایی «

مدیر یونیمای اصفهان گفت: این مرکز از هیچ جا به جز یونیمای ایران حمایت 
نمی ش��ود و هیچ صندوقی برای تأمین مخارج خود ندارد، تنها دارایی ما یک 
 اتاق بدون امکانات و تجهیزات در تاالر استاد فرشچیان است. امید نیاز، با بیان

 این که سیاس��ت یونیمای اصفهان در یک س��ال اول جذب اعضا و برگزاری 
کارگاه های آموزشی بوده است، ادامه داد: به دلیل آن که اعضا هنوز به مهارت 
 کافی نرسیده اند نتوانس��تیم به تولید برس��یم، اما از آغاز فعالیتمان تاکنون

 5۰ عضو جذب کرده ایم و در هر فصل یک ورک شاپ آموزشی برای اعضا برگزار 
کردیم. وی با بیان این که هنوز اس��تاد کارگاه پاییزی ما تعیین نش��ده است، 

تصریح کرد: در آذرماه ورک شاپ چهارم خود را برگزار خواهیم کرد. 
وی  اظهارداشت: قرار بود وزارت فرهنگ و ارشاد از ما حمایت کند، اما اتفاقی 

نیفتاد. طرح های زیادی داریم اما با جیب خالی کاری نمی شود انجام داد.

مجموعه داستان »تنهایی« نوشته حمیدرضا صبوری، نویسنده ساکن استان 
اصفهان از سوی نشر نقش مانا منتشر شد.

صبوری ب��ا اش��اره ب��ه ویژگ��ی  مجموع��ه داس��تان خود گف��ت: موضوع 
داس��تان های ای��ن مجموع��ه، مس��ایل اجتماع��ی، روان��ی و به وی��ژه 
تنهای��ی انسان هاس��ت.گروهی از دوس��تانم ک��ه داس��تان هایم را 
خوانده ان��د، معتقدن��د ک��ه س��بک نوش��ته هایم سوررئالیس��تی س��یاه 
 اس��ت، هر چند خ��ودم اعتق��ادی به س��یاه ب��ودن داس��تان هایم ن��دارم. 

وی افزود: نخستین  داستانم با عنوان »ماندن یا وظیفه« را سال 7۱ و آخرین 
داستانم را با عنوان »تقدیر و تنهایی«  سال ۹۱ نوشتم.

 امسال یک جلد از این مجموعه را برای جشنواره جالل  آل احمد ارسال کردم 
و منتظر اعالم نتایج هستم.

گروه فرهنگ وهنر - دراین دوره ازهفته کتاب وکتابخوانی 
امورکتابخانه ها وسالن هاي مطالعه شهرداري اصفهان قصد 
دارد با برنامه های خاص وویژه ای فرهنگ کتاب و کتابخوانی 

را به بلوغ تازه ای برساند. 
مدیرامورکتابخانه ها وس��الن هاي مطالعه سازمان فرهنگي 
تفریحي شهرداري اصفهان با اعالم این خبرگفت: الزم است 
کتاب را محصولی برای هم��ه دوران و همه هفته ها دید و به 

یک مقطع زمانی خاص اکتفا نکرد. 
امیرحس��ین م��اه آورپورادام��ه داد: ای��ن نگ��رش ه��ا که 
دربح��ث کت��اب وکتابخوان��ی صرفا ب��ه دنبال آمارباش��یم 
وهربارازدقایق و ثانی��ه ها حرف بزنیم بد نیس��ت، اما دردی 
ازکتاب و کتابخوانی درم��ان نکرده ایم. وی درتش��ریح این 
نکته افزود: دلی��ل این مطلب هم کامال روش��ن اس��ت چرا 
 که وقتی جامع��ه ای کتاب نم��ی خواند آماره��م نمی داند

 و به همین دلیل ای��ن آمارها برای اندیش��مندان ومحققان 
کارکرد و کاربد دارد نه برای کس��انی که کتاب نمی خوانند و 
باید راه هایی علمی و عملیاتی برای ای��ن مهم پیدا کرد. این 
مدرس دانش��گاه افزود: یکی ازبهترین موارد دراین خصوص 
بسنده نکردن به روزها ومناس��بت های خاص برای کتاب و 
کتابخوانی اس��ت چرا که بالعکس می توان درهرمناسبتی به 
آن مناسبت خاص کتاب و کتابخوانی را ترویج کرد و تسری 
داد. ماه آورپور در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر شما چرا 
از کتاب و کتابخوان��ي دور افتادیم، بیان داش��ت: نقش نظام 
آموزشي در گس��ترش و نهادینه س��اختن فرهنگ مطالعه و 
کتابخواني کلیدي و سرنوشت ساز اس��ت ولی نباید از نقش 

کلیدی خانواده ها غافل شد. 

گروه فرهنگ وهنر- مدیرمجتمع فرهنگی هنری اس��تاد 
فرشچیان با اش��اره به ظرفیت باال وتأثیرگذاری بسیار خوب 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در ایام عاشورای حسینی 
گفت:ظرفی��ت کانون ه��ای مس��اجد باالترازهم��ه مدعیان 

فرهنگی است.
حمید کش��اورزراد ادام��ه داد: کانون ه��ای فرهنگی هنری 
مساجد اس��تان با توجه به ظرفیتی که دارند باید نقش خود 

را بسیارخوب ایفا کنند تا ش��اهد جذب حداکثری جوانان و 
نوجوانان محله ها به این کانون ها باش��یم چ��را که این اولین 
سنگرجذب است و دردیگراماکن همچون مجتمع فرشچیان 
می ت��وان با ارای��ه فرهنگ و هنراس��المی و ایران��ی آن ها را 
درمس��یر درس��ت هدایت کرد. وی عنوان کرد:خوشبختانه 
کانون های فرهنگی هنری مساجد خیلی زود جای خود را در 
میان مردم بازکرده اند و اکنون درامور مختلف دستی در کار 
دارند که جای خوشحالی و خوشبختی است. کشاورزراد ادامه 
داد: اکنون وقت آن رسیده که کانون ها جریان سازی کرده و 
نهضت ایجاد کنند و این مهم را در دستور کار خود قرار دهند 

تا شاهد جذب حداکثری باشیم. 
این فعال و مج��ری فرهنگی افزود: کانون های مس��اجد باید 
دس��ت به اقدامات منحصر به فرد در زمینه فرهنگی بزنند تا 
از این طریق بتوانند مخاطبان بیشتری جذب کنند؛ چرا که 
دربحث مهم تهاجم فرهنگی که درآن ق��رار داریم باید همه 
فرمایشات رهبری را س��رلوحه کارهای عملیاتی قرارداد و با 
انجام برنامه های جدید می توان ع��الوه برمعرفی کانون ها به 
طیف گس��ترده تری ازمردم، جوانان بس��یاری را نیز در این 

برنامه ها مشارکت داد.

 نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه و کتابخواني کلیدي و سرنوشت ساز است

راه های عملیاتی در ترویج کتاب خوانی  
 مدیرمجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان عنوان کرد:

سنگرسازی مساجد در مقابله با مدعیان فرهنگی

زاینده رود

 سینمای ایران با 
وجود

 کمی ها و 
کاستی های موجود 

در آن
 به تعهد خود 

در قبال معرفی 
فرهنگ عاشورایی 

به جهانیان خوب 
عمل کرده است

موسیقی

مدیر مرکز موسیقی »بتهوون« از تغییر و تحوالت این فروشگاه موسیقی قدیمی، در تولد ۶۰ سالگی اش خبر داد.
بابک چمن آرا به خبرنگار بخش موسیقی خبرگزاری دانش��جویان ایران)ایسنا(، گفت:  تولد »بتهوون« ۲5 آذرماه 
است اما از آنجایی که این تاریخ امسال با ایام سوگواری ماه صفر مصادف شده است، تاریخ برگزاری مراسم به تعویق 
خواهد افتاد و تاکنون با تاالر وحدت، خانه هنرمندان ایران و موزه موس��یقی رایزنی هایی انجام داده ایم و جزئیات 

مراسم به زودی اعالم خواهد شد.
او اعالم کرد: مرکز موسیقی »بتهوون« در ۶۰ س��الگی اش تغییر و تحوالت زیادی پیدا خواهد کرد که یکی از این 
رویدادها اعطای نمایندگی »بتهوون« به کسانی است که دارای شرایط هستند؛ از طرفی این مرکز برای اولین بار 
دارای شعبه خواهد شد. چمن آرا درباره فعالیت های چندماه اخیر »بتهوون« نیز توضیح داد: از اول سال تاکنون ۶ 
آلبوم منتشر کرده ایم و در این 7 ماه ۳ اثر تجدید چاپ شد که آلبوم های »رد انگشتان من«  اثر علی جعفری پویان، 
»بوم« اثر حمیدرضا دیبازر و »س��ایه کمر« اثر علیرضا ش��فقی نژاد از این جمله بود. وی افزود: با توجه به شرایط 

اقتصادی حاکم عناوین تولید را پایین آورده ایم اما در عین حال بر روی کارهای کم ریس��ک تر تمرکز کرده ایم تا 
هزینه های اول تولید توسط صاحب اثر تامین شود و خدا را شکر تاکنون در این زمینه موفق بوده ایم.او همچنین از 
رونمایی آلبوم »آرش کمانگیر« خبر داد که ۲۱ آذر رونمایی خواهد شد و توضیح داد: این آلبوم در دو لوح فشرده 
به روایت داستان آرش کمانگیر با صدا و اش��عار میرجالل الدین کزازی می پردازد و با آهنگسازی حسین تهذیبی 

همراه است.
به گزارش ایسنا، مرکز موسیقی بتهوون نام قدیمی ترین فروشگاه موس��یقی در ایران است. این فروشگاه در سال 
۱۳۳۲ و با نام صفحه فروشی بتهوون به دس��ت برادران چمن آرا افتتاح و در ۹ مهر ۱۳۸۶ به دلیل مشکالت مالی 
تعطیل شد .مرکز موسیقی بتهوون سال ها به عنوان مهم ترین مرکز توزیع محصوالت فرهنگی مرتبط با موسیقی 
شناخته می شد. اما در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۸ این فروشگاه در مکانی جدید در خیابان سنایی با فضایی متفاوت بازگشایی 

شد و فعالیت حرفه ای خود را پی گرفت.

قدیمی ترین فروشگاه موسیقی ایران در آستانه تحوالت

»بتهوون« 60 ساله می شود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 اسکوالری: برزیل
 قهرمان جهان می شود

س��رمربی تیم ملی فوتبال برزیل معتقد است تیمش سال آینده در 
خانه جام قهرمانی مهم ترین تورنمنت فوتبالی جهان را کسب خواهد 
کرد.لوئیز فیلیپه اسکوالری، س��رمربی تیم ملی فوتبال برزیل با رد 
این موضوع که شاگردان او تحت فشار شدیدی قرار دارند تاکید کرد 

سلسائو قهرمان جام جهانی 2014 می شود.

 استفاده از دو بازیکن جدید
 در بازی مقابل لبنان

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تأکید بر این که تیم ملی ایران 
موقعیت بسیار خوبی در جدول گروه خود دارد، گفت: از این فرصت 
در مقابل لبنان استفاده کرده و قصد دارم در این بازی از دو بازیکن 
جدید اس��تفاده کنم.کی روش به محض ورود تیم ایران به فرودگاه 
بیروت در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: یک بازی دیگر در مسیر 
رس��یدن به جام ملت های آس��یا پیش رو داریم؛ به همین خاطر ما 
به لبنان آمده ایم تا با کس��ب پیروزی در این دیدار رهسپار این جام 
شویم.کی روش در پاسخ به سؤالی در خصوص این که در این بازی 
قصد دارد تجربه تلخ شکست سال گذشته مقابل لبنان جبران شود یا 
خیر؟ ادامه داد: در فوتبال هیچ گاه تمرکز بر روی بازی های گذشته 
نبوده و این امر کاری اشتباه به ش��مار می رود.وظیفه کنونی ما این 
است که تمام تمرکز خود را بر روی بازی پیش رو بگذاریم تا بتوانیم 
نتیجه مناسبی کسب کنیم. بازی دو تیم ایران و لبنان عصر فردا 28 

آبان ماه در ورزشگاه کیل شمعون بیروت برگزار می شود.

دانیال داوری: افتخار می کنم برای 
ایران بازی کردم

دروازه بان ملی پوش تیم اینتراخت برانش��وایگ که امیدوار اس��ت 
رضایت کادرفن��ی را برای حضور دوباره در ترکیب تیم ملی کس��ب 
کند، گفت: این باعث افتخار من است که با پیراهن تیم ملی ایران به 

میدان رفته و بروم.
دانیال داوری در مورد بازی تیم ملی ایران با تایلند ضمن بیان مطلب 
فوق گفت: ما توانستیم برنده بازی باشیم، معتقدم بازی خیلی خوبی 
بود و من احس��اس خیلی خوبی داشتم که توانس��تم در کنار سایر 
بازیکنان تیم ملی بازی کنم.وی افزود: این باعث افتخار من اس��ت 
که با پیراهن تیم ملی ایران به میدان رفتم. دروازه بان تیم ملی ایران 
درباره ش��رایط بازی و این که آیا استرس��ی در برابر تایلند داشته؟، 
اظهارداشت: استرسی نداشتم و برایم بس��یار لذت بخش بود و من 

خوشحالم که رکورد گل نخوردن خودم را بهبود دادم.
داوری در پاسخ به این پرسش که در آینده امیدوار هستید در دروازه 
تیم ملی باز هم بایس��تید، گفت: بله، تمام تالش��م را خواهم کرد تا 
خودم را ثابت کنم و بتوانم دوباره در دروازه تیم ملی حضور پیدا کنم. 

امیدوارم بتوانیم رضایت کادر فنی را برای حضور دوباره جلب کنم.

بلیت فروشی سوسیه داد به نفع 
حادثه دیدگان طوفان فیلیپین

باش��گاه رئال  سوس��یه داد اس��پانیا اعالم کرد این تیم تمامی عوائد 
حاصل از بلیت فروش��ی در دیدار هفته آینده اش برابر س��لتاویگو را 

به حادثه دیدگان طوفان قدرتمند هایان در فیلیپین اهدا می کند.
طوفان هایان با س��رعتی در حدود 190 الی 195 مایل بر س��اعت 
3633 نفر کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر را هم بی خانمان کرد. 
هزاران نفر که از این حادثه جان س��الم ب��ه در برده اند نیاز به کمک 
دارند و باشگاه سوسیه داد اولین باشگاه اس��پانیایی است که در این 
کار پیشقدم شده است. رئال سوسیه داد در جریان دیدار قبلی خود 
مقابل آلمریا 16 هزار یورو بلیت فروشی داشته است و حاال با انتشار 
این بیانیه انتظار می رود ورزشگاه آنوئتا برای دیدار هفته آینده این 
تیم مملو از تماشاگر شده و بیش از 20 هزار یورو بلیت فروشی شود.

برگزاری هفته دوم لیگ بسکتبال 
پس از 10 روز تعطیلی

فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که پس 
از برگزاری دیدارهای هفته نخست با 10 روز تعطیلی مواجه شد، از 

امروز با برگزاری دیدارهای هفته دوم پیگیری می شود.
 این در حالی اس��ت که هنوز تکلیف ماهان، تیم سوم فصل گذشته 

برای حضور در این دوره مسابقات نامشخص است.
پس از این که ش��انزدهمین دوره مس��ابقات بس��کتبال لیگ برتر 
باشگاه های کش��ور 16 آبان ماه با برگزاری تنها چهار دیدار از هفته 
نخست استارت خورد، سازمان لیگ در اقدامی عجیب هفته دوم این 
مسابقات را 10 روز به تأخیر انداخت تا فصل جدید مسابقات خیلی 
زود به تعطیلی برود. تعطیلی که امروز ب��ا برگزاری دیدارهای هفته 
دوم تمام می شود تا ماراتن توپ و تور و سبد رنگ و لعاب جدی تری 

به خود بگیرد.

شعار ما تحقق ورزشی پاک 
معنوی و معرفتی است

محمود گودرزی / وزیر ورزش و جوانان 

شعار ما تحقق ورزشی پاک، معنوی و معرفتی است و مطلب مهمی که ما 
در ورزش دنبال خواهیم کرد بحث اخالق خواهد بود.

درحال حاضر در کش��ور ما حوزه س��اختاری مدیریتی نیز جوان است و 
مسلما بدون حمایت همه جانبه مجلس و ارتباط تنگاتنگ با دستگاه های 

ذیربط، امکان توفیق و تحقق در پیاده سازی اهدافش را نخواهد داشت.
از دیگ��ر راهبرده��ای م��ا 
اخ��الق و قان��ون م��داری 
توس��عه  و  ورزش   در 
 اخالق مداری، حاکم س��ازی

ضابطه من��دی و قانون مداری  
به جای ابراز عالیق ش��خصی، 
تدوین نظام نامه های اخالقی 

است.

 نمایشگاه بین المللي ورزش
 و تجهیزات ورزشي، این هفته

محل دایمی نمایش��گاه های بین المللی ته��ران از فردا 
)28 آبان( میزبان بزرگ ترین و معتبرترین شرکت ها ، 
کارخانه ها و تولیدکنندگان ورزشی داخلی و خارجی از 

15 کشور خواهد بود.
 ب��ه گ��زارش س��تاد خب��ری دوازدهمی��ن نمایش��گاه

 بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، در این نمایشگاه 
ک��ه ب��ا هم��کاری و حمای��ت وزارت ورزش و جوانان، 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان لوازم ورزشی و 
انجمن تولید کنندگان لوازم ورزش��ی کشور برگزار می 
شود، عالوه بر ش��رکت های تولیدی داخلی و خارجی،  
فدراسیون های ورزش��ی، ادارات کل ورزش استا ن ها،  
هیأت های ورزش��ی و باش��گاه های ورزش��ی کشور نیز 

حضوری فعال دارند.
پوشاک و کفش ورزش��ی، لوازم و تجهیزات ورزش های 
گروهی مانند فوتبال ، والیبال ، بس��کتبال ، هندبال و ... 
تجهیزات ورزش کشتی، تجهیزات اس��تخر، تجهیزات 
بدنسازی و تناس��ب اندام، لوازم و تجهیزات ورزش های 
رزمی، آبی و هوایی، دوچرخه سواری، ورزش های فکری 
انواع تجهیزات و وس��ایل ش��نا، ورزش ها و مس��ابفات 
 آبی و قایقرانی، لوازم و تجهیزات پزش��کی – ورزش��ی، 
مکمل های غذایی ، دارویی و پروتئینی ، ش��رکت های 
ارایه دهنده خدمات ورزش��ی و ادوات و تجهیز مراکز و 
سالن ها ورزش��ی ) کف پوش ها ، تابلوها و...( در معرض 

دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
در این نمایشگاه ، نمایندگانی از آلمان، اسپانیا، فرانسه 
س��وئیس، ژاپن، کویت، اندونزی، انگلیس، بلغارس��تان 
هلند،کره جنوبی،چین،ترکیه، روس��یه و ایتالیا حضور 

دارند.
در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات 
ورزشی ، برندهای برتر و مشهور جهان ، از جمله آدیداس، 
کراس، اسکچرز ، تکنوجیم و آیکان ؛ کاالها، تولیدات و 

خدمات خودشان را به نمایش عموم خواهند گذاشت.
ی��ک همای��ش و چه��ار کارگاه تخصص��ی ب��ا حض��ور 
مقامات و کارشناس��ان و صاحبنظران داخلی و خارجی 
 از  دیگربرنام��ه ه��ای جانب��ی دوازدهمین نمایش��گاه 

بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.
این نمایشگاه در چهار روز برگزاری هر روز از ساعت 9 تا 
16 در محل دایمی نمایش��گاه های بین المللی تهران ، 

آماده بازدید عالقه مندان خواهد بود. 

زاویه

6
بولت و فریزر پریس برترین دوندگان مرد و زن سال ۲۰۱۳ جهان

2 دونده زن و مرد جامائیکایی به ترتیب به عنوان برترین ورزشکاران رشته دو و میدانی جهان در سال 
2013 انتخاب شدند. این انتخاب طی مراسمی از سوی اتحادیه بین المللی دوومیدانی )یاف( در شهر 

موناکوی فرانسه صورت گرفت.

ورزش های زورخانه ای در شخصیت س��ازی و رش��د کودک 
تأثیر فراوان دارد.

 بازی وسیله کس��ب تجربه های پرارزشی است که کودکان در 
خالل آن از جهت احساسی، اجتماعی و روانی رشد می کنند.

عالقه مندی ایرانیان ب��ه جوانمردی، پهلوان��ی، امانت داری و 
راستی و درس��تی موجب دوام یکی از آثار درخشان باستانی 

ایران یعنی زورخانه و ورزش باستانی شده است.
 جایگاه زورخانه در پرورش شایس��ته ترین خصایص انس��انی 
مانند جوانمردی، گذشت، ایثار، فداکاری، حس نوع دوستی و 
مبارزه با ظلم و جهل، رعایت اصول اخالقی و فضایل انسانی و 

مبارزه با ظلم و جهل تثبیت گردید.
 آموزه های اخالق��ی را در یکایک اعمال این ورزش باس��تانی 
می توان مش��اهده نمود.  احترام به پیشکسوت، رعایت اصول 
اخالقی، دعا خواندن، رسیدگی به امور افرادی که نیاز به کمک 
دارند و تش��ویق ورزش��کاران به ادب و نزاکت در کنار پرورش 
جسمی از ویژگی هایی بارز این ورزش س��نتی است که آن را 
نه تنها از سایر بازی های بومی و محلی ایران بلکه از بازی های 

بومی و محلی دنیا متمایز می  سازد.

تأثیر ورزش های زورخانه ای بر رشد ابعاد مختلف 
بدن در کودکان

      تأثیر ورزش های زورخانه ای بر رشد جسمی
ورزش های زورخانه ای به عنوان وسیله ای مطمئن برای رشد 
جوانان، عضالت را نیرومند می کند، اس��تخوان ها را محکم و 
استوار می نماید، و باالخره باعث تقویت حواس پنجگانه به ویژه 

حس بساوایی و حس بینایی می شود.

      تأثیر ورزش های زورخانه ای بر رشد ذهنی 
 ورزش های زورخانه ای امکان تجربه و تعامل های مستقیم با 

عوامل محیطی را برای افراد فراهم می کند.
 ب��ازی نه تنها ب��ر رفتاره��ای هوش��مندانه و قابل مش��اهده 
 ف��رد اث��ر دارد، بلکه ب��ر س��اخت فیزیولوژیکی مغ��ز او تأثیر 

غیرقابل انکار دارد.

      تأثیر ورزش های زورخانه ای بر رشد عاطفی کودک
از 3 تا 7 سالگی عواطف خود را آش��کارا ابراز کرده و به تدریج 

عواطف خود را شناسایی می کند. 
مسلما بروز ناگهانی خشم و ترس در کودکان 3 تا 7 ساله امری 
عادی است و ترس در کودکان این گروه سنی به علت نیروی 

تخیل بسیار فعال آنان است. 
دیگر این ک��ه مرتبا با اوض��اع و موقعیت های ت��ازه ای روبه رو 

می شوند که برای آنان ناآشناست. 

باید توجه داش��ت که به طور کلی محیطی ک��ه کودک در آن 
زندگی می کند و نوع تجربه هایی که در خالل بازی های بومی 
و محلی به وی��ژه ورزش های زورخانه ای به دس��ت می آورد و 
چیزهایی که یاد می گی��رد، در کیفیت ب��روز عواطف کودک 

بسیار مؤثر است.

      تأثیر ورزش های زورخانه ای بر رشد اجتماعی
ورزش های زورخانه ای وسیله ای برای بیان احساسات جوانان 

و کشف روابط و ارضای آنان است. 
کودکان معموال از دو تا س��ه س��الگی بازی با دیگ��ران را آغاز 

می کنند، اما اگر اس��تعداد 
ذاتی و عالقه اجتماعی آنان 
رشد نیافته باشد، با دیگران 
س��ازگار نخواهن��د ش��د و 
عالقه ای ب��ه حف��ظ روابط 
اجتماعی و شرکت در بازی 

نخواهند داشت.
طری��ق  از  ک��ودک 
بازی ه��ای بوم��ی و محلی 
و همانند س��ازی و تقلی��د از 
رفتاره��ای بزرگس��االن نه 
تنها رفتاره��ای اجتماعی را 
تمرین ک��رده، بلکه فرصتی 
ب��رای اص��الح و گس��ترش 
ش��یوه های رفتار اجتماعی 
پیدا می کنن��د. از این طریق 

کودک شهامت داخل شدن در اجتماع را کسب می کند و فرا 
می گیرد که چگون��ه می توان در اجتماع زیس��ت و روش های 
مختلف مبارزه با مشکالت و پیدا کردن راه حل آن را می آموزد.

فضای حاکم بر زورخانه و حضور کودکان در زورخانه فرصتی 
را ایجاد می کند تا آنان در جوانی بخوب��ی روابط اجتماعی را 
که در س��الیان متوالی بدلیل حضور در زورخانه کسب نموده 

اند را بکار گیرند .

      تأثیر ورزش های زورخانه ای بر رشد شخصیت
ورزش های زورخانه ای در شخصیت س��ازی و رش��د کودک 
تأثیر فراوان دارد. بازی وس��یله کس��ب تجربه های پرارزشی 
اس��ت که کودکان در خالل آن از جهت احساسی، اجتماعی 
 و روانی رش��د می کنند. الگوهای رفتاری آنان در بازی ش��کل

 می گیرد.
 این الگوها در سراس��ر عمر کودک سرمش��قی مفید برای او 
خواهد ش��د. کودک به مدد بازی الگوهای بی ش��مار و درهم 
پیچیده و ظری��ف زندگی آدمی را درمی یاب��د و آن را تجربه و 
تمرین می کند و رابطة میان این الگوها را می س��نجد، تا آن ها 

را فرا گیرد.

ورزش های زورخانه ای برابعاد مختلف جسمانی و روانی کودکان اثرگذار است

تاثیر ورزش های زورخانه ای بر رشد اجتماعی
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گیتی پسند به دنبال
 شکست ناپذیری

از ذوب آهن بروم مقصدم 
پرسپولیس است

سرمربی تیم فوتسال گیتی پس��ند اصفهان گفت: گیتی پسند به دنبال ادامه 
روند شکست ناپذیری خود بوده و تالش می کنیم که این روند را حفظ کنیم.

رضا لک درباره بازی پیش روی تیمش با میثاق تهران اظهارداشت: میثاق یکی 
از تیم های خوب لیگ برتر بوده که بازیکنان آن با هم هماهنگ هستند و این 

تیم، تیم سازمان یافته ای است که در بخش های مختلف بازی کار می کند.
وی افزود: تیم ما نیز از یک ماه پیش در حال تمرین بوده و سعی ما بر آن است 

که روند شکست ناپذیری خود را حفظ کنیم.
 سرمربی تیم فوتس��ال گیتی پس��ند درباره تیم میثاق بیان کرد: میثاق تیم 
با انگیزه ای بوده و این موضوع بازی را برای ما س��خت می کند،  اما ما این تیم 
را آنالیز کرده و نق��اط ضعف و قوتش را به خوبی می شناس��یم و می دانیم که 
این تیم نیز همانند سایر تیم ها برای کسب امتیاز به اصفهان آمده و به دنبال 

پیروزی است.

محسن مسلمان می گوید اگر از ذوب آهن برود مقصد بعدی اش پرسپولیس 
خواهد بود. این روزها اخبار ضد و نقیضی درباره مقصد بعدی محسن مسلمان 
شنیده می شود که به تازگی برخی خبرها از چرخش این بازیکن از پرسپولیس 
به سمت استقالل حکایت دارد. او پیش از پایان نیم فصل مدنظر پرسپولیسی ها 
بود و عالوه بر مذاکراتی که برای انتقال این بازیکن بین مدیران دو باشگاه انجام 

شد، علی دایی هم به صراحت از عالقه خود برای جذب این بازیکن خبر داد.
هافبک ملی پوش ذوب آهن در این رابطه به ایس��نا، گفت: همانطور که قبال 
گفته ام من از سه تیم پیش��نهاد دارم. اما فعال چیزی مشخص نیست و تمام 
تمرک��زم را روی تیم ملی امید و ب��ازی تدارکاتی امروز برابر گس��ترش فوالد 
گذاشته ام. با این وجود اگر قرار باشد از ذوب آهن بروم به پرسپولیس خواهم 
رفت چرا که مذاکرات با این باشگاه انجام شده و خودم هم دوست دارم در جمع 

شاگردان دایی باشم.

سعید قائدی فر به تیم بزرگساالن سپاهان پیوست
مدافع تیم فوتبال امید فوالد مبارکه سپاهان به تیم فوتبال بزرگساالن 
پیوست. با درخواست سرمربی فوالد مبارکه سپاهان، سعید قائدی فر 
مدافع با آتیه امیدهای باشگاه با عقد قراردادی 3 ساله به جمع شاگردان 

کرانچار پیوست.

وویسیچ چزنی با تیم فوتبال آرسنال تمدید کرد
دروازه بان لهستانی تیم فوتبال آرسنال قرارداد بلندمدتی با این تیم 
لیگ برتری منعقد کرد. وویسیچ چزنی در سال 2006 از لژیا وارسا 
به آکادمی آرسنال پیوست و در سپتامبر 2009 برای نخستین بار 

با پیراهن این تیم به میدان رفت.

بوفون: می توانیم در جام جهانی شگفتی ساز باشیم
کاپیتان آتزوری معتقد اس��ت که اگر هموطنانش بتوانند فشاری 
که روی آن ها وج��ود دارد را تحمل کنند، قادر خواهند بود در جام 
جهانی 2014 شگفتی آفرین باش��ند. بوفون معتقد است تیم ملی 

ایتالیا تحت فشار فراوانی قرار دارد. 

رییس هیأت مدیره مجمع خیران ورزش یار مطرح کرد

تشکیل مثلث حمایتی از ورزش استان

رییس هیأت مدیره مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان گفت: 
شورای ش��هر، اداره کل ورزش و جوانان و همچنین مجمع خیران 
ورزش یار می توانند به بسط و گسترش ورزش در جامعه که منجر به 

سالمتی و نشاط شهروندان می شود، کمک کنند.
به نقل از روابط عمومی مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان، 
محمد سالمتیان در نشست مشترک هیأت مدیره مجمع خیران 
ورزش یار، اعضای شورای اسالمی ش��هر اصفهان و رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی، اظهارداشت: 
بشر موجودی است دو بعدی، بعد اول جسم و بعد دوم روح انسان 
اس��ت که هر دو الزم و ملزوم یکدیگر هس��تند و تا جس��م نباشد 
نمی توان ب��ه روح پرداخت و این جس��م خاکی اس��اس ارتقا روح 
افالکی اس��ت. وی با بیان این که صفات ملکوتی متجلی در یاران 

امام حسین)ع( برخواسته از سالمت جس��م و توانایی آن ها بوده، 
خاطرنشان کرد: سالمت جس��م اولویتی است که می تواند انسانی 
متعالی با روحی بلند، دانشی فراوان و هنجارهای انسانی بسازد پس 
باید پرورش جسم را اساس زندگی قرار داد و سپس به آموزش روان 

پرداخت چرا که روح سالم در بدن سالم است.
رییس هیأت مدیره مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان با اشاره 
به حضور بیست س��اله در آموزش و پرورش و س��ابقه دوازده سال 
ریاست مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان گفت: افتخار این 
را دارم که سال ها در بعد آموزش و بسترسازی آن خدمت کرده ام و 
با احداث هزار و صد مدرسه در استان اصفهان توفیق زدودن جهل 

از این خطه را داشته ام.
وی افزود: خدا را ش��اکرم که این فرصت را به بنده و س��ایر خیران 
عنایت کرد تا در جهت توس��عه فضاهای پرورش��ی گام هایی بلند 
برداریم که تأس��یس انجمن خیران کتابخانه س��از با مش��ارکت 
ش��هرداری اصفهان برای ارتقا س��طح فرهنگ جامعه و تأس��یس 
مجمع خیران ورزش یار با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان در راس��تای حمایت از ورزش و تأمین س��المت جامعه از 
 این جمله است. سالمتیان با اشاره به فرموده امام خمینی)ره( که 
» ایران را سراس��ر مدرس��ه کنیم«، خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
خواس��ته امام )ره( و تأس��ی به فرمایش رهبر معظ��م انقالب که 
فرمودند جوانان س��ه چیز را در نظر داشته باشند، تعلیم، تهذیب و 
ورزش، در این راه قدم برداشتیم. وی گفت: ورزش امروز از جایگاه 

واالیی برخوردار بوده که عالوه بر نشاط و شادابی جامعه پیام های 
هنری، فرهنگ��ی، اجتماعی، س��رگرمی و تعاون را نی��ز به همراه 
دارد.رییس هیأت مدیره مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان 
با تأکید بر س��ه ضلع مثلثی ک��ه در کنار هم ق��ادر به تحقق هدف 
عالی ورزش خواهند بود بیان کرد: ش��ورای شهر، اداره کل ورزش 
و جوانان و همچنین مجمع خیران ورزش یار می توانند به بسط و 
گسترش ورزش در جامعه که منجر به سالمتی و نشاط شهروندان 
می ش��ود کمک کنند. مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
نیز در این جلسه گفت: برای توس��عه فعالیت خیران ورزش یار در 
ساخت و سازهای ورزشی به قوانین حمایتی نیاز است. محمدرضا 
محمدجواهری اظهار داشت: پهلوانان و قهرمانان اصفهانی از دیرباز 
تاکنون موفق به درخش��ش در عرصه های ورزش��ی بین المللی و 
 جهانی ش��ده اند و ع��الوه بر این جمعی��ت 45 درص��دی بانوان و

 30 درصدی جوانان نشان می دهد استان اصفهان از ظرفیتی عالی 
برای گسترش ورزش و تداوم موفقیت ها در این بعد برخوردار بوده 

که باید به بهترین نحو از آن استفاده کرد.
وی تصریح کرد: در س��ال های گذش��ته اعتبارات ورزش در بحث 
فرهنگ تعریف شده بود و این بخش فقط 5 درصد سهم بودجه را 
به خود اختصاص می داد، ضمن ای��ن که ورزش نیز در اولویت آخر 
فرهنگ قرار داشت و به همین دلیل قادر به انجام فعالیت چندانی 
در این حوزه نبوده ایم؛ با این حال در سال های اخیر دولت اعتبارات 
خوبی به امر ورزش اختصاص داد،  اما این اعتبارات نیز در حدی نبود 

که پا به پای غنای ورزش و خواسته مردم حرکت کند.
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان با اشاره به رتبه استان از 
لحاظ سرانه ورزشی گفت: اصفهان با توجه به سرانه پایین ورزشی 
در رتبه بیست و ششم استان های کشور قرار دارد که البته با وجود 
مشکالت سخت افزاری جوانان این استان با کسب توفیقات حرفه ای 
و قهرمانی این نقص را تا حدودی جبران کرده اند. وی با بیان این که 
مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان در سال 91به ثبت رسمی 
رسید، گفت: پس از ثبت رسمی مجمع، پروانه فعالیت رسمی اخذ 
شد و اولین مجمع خیران ورزش یار در کل کشور تأسیس شده که با 
محوریت استان اصفهان در جهت احداث و تکمیل فضاهای ورزشی 
فعالیت می کند. جواهری با بیان این که به دنبال این هس��تیم که 
بتوانیم مواد قانونی را در عرصه حمایت از ورزش احیا کنیم، تصریح 
کرد: از مجموع 300 پروژه ورزش��ی شناس��نامه 280 پروژه تهیه 
شده که گام نخست مجمع در این راستا بود که پروژه های متوقف 
ورزشی با پیشرفت 70 درصدی را در صدر برنامه تکمیل قرار دهیم. 
وی گفت: تعداد باالی پروژه های نیمه تمام و کمبود اعتبارات باعث 
تعطیلی پروژه ها و ایجاد دیون 14میلیارد تومانی به پیمانکاران شده 
بود که اکنون با حضور پررنگ خیران ورزش یار این معضل در حال 
مرتفع شدن است. جواهری با اش��اره به آخرین وضعیت ورزشگاه 
شهید نصر بیان کرد: این ورزشگاه نیازمند بازسازی اساسی بود که 
با حمایت باشگاه فوالد ماهان سالن کشتی و اسکواش این ورزشگاه 
مراحل ترمیم و بازسازی را طی می کند.وی با تأکید بر اینکه نیازمند 
قوانین حمایتی برای فعالیت خیران ورزش یار هس��تیم، گفت: در 
برنامه سوم و چهارم توسعه این قوانین وجود داشت و با وجود این 
قوانین در برنامه پنجم نیز وجود داشت، اما تنفیذ نشد که نیاز به آن 

برای فعالیت مجمع خیران ورزش یار احساس می شود.

بازی وسیله
 کسب

 تجربه های 
پرارزشی است که 

کودکان 
در خالل آن 

از جهت
 احساسی، 

اجتماعی و روانی 
رشد می کنند



اعتبار 8 میلیارد ریالی برای تکمیل 
مسیل کمربندی جنوب شهر

شهردار شللهرکرد گفت: با تصویب شورای اسللامی شهر، اعتباری 
افزون بر 8 میلیللارد و 650 میلیون ریال به منظور تکمیل مسللیل 

کمربندی جنوب شهر اختصاص یافت.
نللوراهلل غامیان دهکللردی در بازدیللد از کمربندی جنوب شللهر، 
اظهارداشت: فاز نخست این مسللیل را به طول 3 هزار و 200 متر از 

تقاطع بلوار رهبر تا میدان کوهرنگ ایجاد خواهد شد.
وی افزود: مسللیل کمربندی با هللدف جمع آوری، دفللع و هدایت 
آب های سطحی سطح شللهر با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در حال 

ساخت است.

برگزاری آزمون وکالت برای 
نخستین بار در شهرکرد

رییس کانللون وکای چهارمحللال و بختیاری از برگللزاری آزمون 
کارآموزی وکالت برای نخستین بار در شهرکرد خبر داد.

عباس جزایری اظهارداشت: بعد از استقال کانون وکای چهارمحال 
و بختیاری این نخستین آزمون کارآموزی وکالت است که همزمان 
با سراسرکشور در این استان برگزار می شود.وی افزود: پیش از این 
به دلیل نبود کانون مسللتقل در اسللتان زیر مجموعه کانون وکالت 
اسللتان اصفهان فعالیت می کرد. جزایری از شرکت 726 نفر در این 
آزمون خبر داد و گفت: به موجب این آزمون 25 نفر به عنوان کارآموز 
پذیرفته خواهند شد و براساس نیاز در سطح استان تقسیم خواهند 
شد. این مسئول ادامه داد: از این تعداد شرکت کننده 337 نفر زن و 
389 نفر مرد هستند که بعد از سپری کردن حدود 18 ماه کارآموزی 
 و طللی پذیرفته شللدن در آزمللون اختبللار پروانه وکالللت دریافت 

خواهند کرد.

295 فقره تسهیالت به نیازمندان 
کوهرنگ پرداخت شد

مدیللرکل کمیتلله امللداد امللام خمینللی اسللتان از پرداخللت 
 295 فقللره تسللهیات بلله نیازمنللدان شهرسللتان کوهرنللگ 
خبر داد. ابوالقاسم رستگار اظهارداشت: با حضور 100 نفر از مشاوران 
کمیته امداد و آموزش و پرورش راهکارهای افزایش سللامت روان 
و نشللاط دانش آموزان در مدارس، پیشللرفت تحصیلللی نوجوانان 
خانواده های مددجللو و ارایه خدمات مطلوب تر بلله دانش آموزان و 
خانواده های آنان بررسللی شللد.وی در ادامه از پرداخت 295 فقره 
تسهیات به نیازمندان شهرسللتان کوهرنگ خبر داد و گفت: از این 
تعداد تسهیات 170 فقره کارگشایی به نیازمندان اعطا شده است.

تولید ۱۰ هزار تن مرغ گوشتی
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان از تولید 
10 هزار تن گوشت مرغ از ابتدای امسال تاکنون در این استان خبر 
داد. برزو هیبتیان اظهارداشت: 21 هزار تن مرغ گوشتی در سال در 

استان چهار محال و بختیاری تولید می شود .

اخبار کوتاهیادداشت
طرح نذر كتاب در شهر كيان اجرا شد

رییس اداره کتابخانه هاي شهرکرد از اجراي طرح نذر کتاب در شهر کیان همزمان با آغاز هفته کتاب 
و کتابخواني خبر داد. نیره حیدري با اشاره به اجرای طرح نذر کتاب با شعار »بیایید کتاب اهدا کنیم، 
نذري ماندگار، ثوابي جاودان« اظهارداشت: این طرح در  شهر کیان به صورت پایلوت در حال اجراست.
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استفاده از رسانه های دیجیتال 
برای ارتقای سالمت افراد

معاون بهداشللتی دانشللگاه علوم پزشللکی شللهرکرد 
گفللت: اسللتفاده از رسللانه های دیجیتللال آموزشللی  
 نقللش مهمللی در ارتقللا سللامت افللراد جامعلله

 دارد. 
ناصر خسروی اظهارداشللت: افزایش شیوع بیماری های 
مزمن و شللرایط ناتوان کننللده در کنار امیللد به زندگی 
بیشتر و افزایش میانگین سن مردم،  از مهم ترین عوامل 
افزایش بار بیماری ها و آسللیب در افراد جامعه است و از 
سوی دیگر  بسیاری از مشکات بهداشتی قابل پیشگیری 
 هسللتند و یا حداقللل می توان بللروز آن ها را بلله تعویق

 انداخت.
وی افللزود: در مقوللله آمللوزش سللامت در راسللتای 
ارتقای سواد سامت مردم، اسللتفاده از رسانه آموزشی 
مناسللب که بتواند مخاطبان به ویژه قشللر جللوان را به 
 خود جلب کنللد از اهمیللت بسللیار زیللادی برخوردار

 است.
خسللروی تصریح کللرد: امللروزه فناوری تلفللن همراه، 
نرم افزارهای چندرسللانه ای سللامت، انواع سامانه های 
آموزش سامت همگانی از نمونه های فناوری اطاعات 
و ارتباطات است که مانند سایر فناوری های ارتباطی به 

حوزه آموزش راه یافته است.
معاون بهداشللتی دانشللگاه علوم پزشللکی شللهرکرد، 
ترویج شللیوه زندگی سللالم،  انتقال اطاعللات کامل و 
کاربردی درباره مباحث مهم و اولویت های پیشللگیرانه 
نظام سللامت با اسللتفاده از فنللاوری روزآمللد و جدید 
چندرسللانه ای را از اهللداف فنللاوری اطاعللات در 
 زمینلله ارائلله خدمللات در حللوزه سللامت عنللوان 

کرد.
خسللروی افزود: هم اکنون سللامانه هوشللمند ارسللال 
بلوتوث سللامت، نرم افزارهای چندرسللانه ای سامت، 
سللامانه بازی آناین سللامت، سللامانه ملللی آموزش 
الکترونیک سامت، سللامانه آموزش سامت همگانی، 
سامانه مشاوره الکترونیک سامت، نرم افزارهای همراه 
سامت، سللامانه کتابخانه همراه سامت، بازی رایانه ای 
دهکده سللامتی، بانک جامللع فیلم سللامت و کتاب 
رسللانه های دیجیتال و سللامت از جمللله فناوری های 
موجود هسللتند کلله مخاطبللان بللرای ارتقای سللواد 
 سامت و بسته به سلللیقه خود می توانند مورد استفاده 

قرار دهند.

سالمت

اسللتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: پیشللرفت در توسعه 
استان نیازمند همکاری تمامی مردم و مسئوالن است.

به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم 
سلللیمانی دشللتکی در دیدار با مجمع نمایندگان چهارمحال 
و بختیاری اظهارداشللت: برای سرعت در توسللعه همه جانبه 
استان باید تمامی مردم با مسئوالن متحد شوند.وی تأکید کرد: 
حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی از استاندار، 
نقش مهمی در اجرایی شدن امور و رسیدن به شاخص های مهم 
توسعه ای دارد.سلیمانی دشتکی افزود: اسللتفاده از توان باال و 
پتانسیل های مطلوب نیروهای بومی، در دسللتیابی آسان تر و 
سریع تر به توسللعه نقش مهمی دارد.  اسللتاندار چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: همللکاری متقابل مردم و مسللئوالن با 
یکدیگر، می تواند شللاخص های توسللعه ای اسللتان در تمامی 

زمینه ها را افزایش و ارتقا دهد.

تعیی�ن تکلیف ح�ق آب�ه چهارمح�ال و بختیاری
 اولین اقدام استاندار جدید باشد.

رییس مجمع نمایندگان استان گفت: اولین اقدام استاندار جدید 
روشن کردن تکلیف بهره برداری از سرچشمه های آب استان و 

موضوع حق آبه باشد.
 مجید جلیل اظهارداشللت: در ماه های اخیر اصلی ترین دغدغه 

نمایندگان مجلس و حیاتی ترین نیاز استان تعیین استاندار بود 
که این مهم با انتصاب آقای سلیمانی محقق شد.

وی افللزود: همان طور که رییللس جمهور بارها تأکید داشللته، 
استاندار برجسته ترین شخصیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی هر استانی است و بی شک چنین استانداری است که 
توان رفع چالش ها را داراست. جلیل تصریح کرد: بر همین اساس 
دولت تدبیر و امید به پیشنهاد وزیر کشللور استانداری بومی را 
برای چهارمحال و بختیاری برگزید و امید می رود این استاندار 

توان رفع چالش های موجود استان را داشته باشد.
نماینده مردم لردگان در مجلس شللورای اسللامی، شناسایی 
اولویت ها، نیازها و آسیب های اسللتان را در اولویت برنامه های 
استاندار جدید دانست و گفت: در حالی که استاندار جدید برای 
رفع چالش ها باید برنامه ریزی مناسللبی داشللته باشد، اعضای 
مجمع نمایندگان اسللتان نیز برای رفع چالش های اسللتان با 

یکدیگر هم پیمان شده اند.
جلیل با اشاره به چالش های موجود در این استان، اظهارداشت: 
اسللتان با دو معضل بیکاری و بی توجهی به تولید روبه روست و 
این دو چالش تأثیرات منفی بسللیاری بر روند توسللعه یافتگی 

استان داشته اند.
وی، رفع مسللأله آب را اصلی تریللن مطالبه مردم از اسللتاندار 
جدید دانست و گفت: اولین اقدام استاندار روشن کردن تکلیف 

بهره برداری از سرچشمه های آب استان و موضوع حق آبه باشد.
رییس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اگر 
حق آبه به درسللتی تخصیص یابد، زیرساخت های استان رونق 
می یابد و به بیان روشن تر رفع مسللأله آب، کشاورزی استان را 

متحول می کند.
جلیل خاطرنشللان کرد: این در حالی اسللت که استان حدود 
11 درصد آب شیرین کشللور را تولید می کند ولی سهم آن در 
 بخش آب شللرب، کشللاورزی و صنعتی به درسللتی تخصیص

 نمی یابد.
وی با اشللاره به ظرفیت های 
بالقوه این استان،اظهارداشت: 
حوزه هللای  در  اسللتان 
دامپللروری،  کشللاورزی، 
صنعت، نفت، گاز، پتروشیمی 
 و توریسم از مزیت های نسبی

 برخللوردار اسللت و ضروری 
است تا استاندار جدید برای 
بالفعل کردن این ظرفیت ها 

برنامه ریزی کند.
وی با بیان این که مهم ترین 
ظرفیت اسللتان، کشاورزی 
است، تصریح کرد: برای رونق 
کشاورزی به سرچشمه های 
آبی، زمین و نیروی انسللانی 

نیاز است که در هر سه حوزه از ظرفیت های خوبی بهره مندیم.
 اما معضل اساسی عدم تخصیص مناسللب آب به استان است، 
به عبارت دیگر اگر حق آبه اسللتان به درسللتی تخصیص یابد، 
 کشللاورزی اسللتان رونق خواهد گرفت، سللرانه تولید افزایش 

خواهد یافت و افراد زیادی شاغل می شوند.
نماینللده مردم لردگان در مجلس شللورای اسللامی افزود: در 
 حوزه های نفللت، گاز، پتروشللیمی، سدسللازی، آب، عمران و

 حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی پروژه های نیمه کاره فراوانی 
داریم که در صورت به بهره برداری رسیدن آن ها اشتغال زیادی 

در استان به وجود می آید.
جلیللل خاطرنشللان کللرد: ایللن در حالی اسللت کلله فقدان 
زیرسللاخت های صنعتی و نیمه تمام ماندن پروژه های صنعتی 
به ویژه در حوزه حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای دیگر چالش 
اساسی استان به شمار می رود و استاندار باید در این رابطه نیز 

تدابیر ویژه ای بیاندیشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تعامل مردم و مسئوالن اهرم توسعه چهارمحال و بختياری است
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 تاسيس 
780 ش�ماره : 103/2192ث/92 آگه�ی تاس�یس ش�رکت طراح�ی مهندس�ی 
زیگورات صنعت س�پانو س�هامی خاص ش�رکت فوق درتاری�خ 1392/8/6 
تحت ش�ماره 51154 و شناس�ه مل�ی 10260697629 در ای�ن اداره به ثبت 
رس�یده و در تاری�خ 1392/8/6 از لح�اظ امضاء ذی�ل دفاتر تکیم�ل گردیده 
و خاصه اظه�ار نامه آن به ش�رح زیر جهت اط�اع عم�وم در روزنامه های 
رس�می و کثیر االنتش�ار زاین�ده رود آگهی می ش�ود . 1- موضوع ش�رکت 
: ثب�ت موضوع فعالی�ت ذیل ب�ه منزله اخ�ذ و ص�دور پروان�ه فعالیت نمی 
باشد – طراحی و ساخت س�ازه های مکانیکی و مکانیزم و ماشین طراحی و 
ساخت سیستم های تاسیساتی و سیس�تم های برقی – الکترونیک و قدرت 
– اجرا – طراحی – محاسبه – نقشه کشی و نقشه برداری – خدمات مشاوره 
و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری -عمرانی ساختمانی- کشاورزی - 
معدنی- صنعتی و فنی - تاسیسات - ابنیه و محوطه سازی- ارایه خدمات  
تحقیقاتی و پژوهش�ی و مطالعات�ی در حوزه های مختلف علم�ی در رابطه 
با موضوع ش�رکت – تولید و توزیع خری�د و فروش و ص�ادرات وواردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصی�ل وام و اعتبارات بانک های داخلی و 
خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع 
ذی صاح 2- مدت ش�رکت : از تاریخ ثبت به مدت نامح�دود 3- مرکز اصلی 
شرکت : 1-3- استان اصفهان – ش�هر اصفهان بلوار کشاورز خیابان قائمیه 
چهارراه فضیلت کوچه شهید سخنور بن بس�ت دارالقرآن پاک سوم سمت 
چپ کد پستی 8178833574 تلفن 09133163917  ،4- سرمایه شرکت : مبلغ 
1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باش�د که مبلغ 1000000 ریال توسط موسس�ین طی گواهی بانکی 
شماره 217مورخ 1392/8/4 نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی اصفهان 
پرداخت گردیده اس�ت . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم فروزان عزیزی  
به س�مت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای داود خس�رویان همامی به س�مت 
نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای سعید دانشمند خوراسگانی   به سمت  
عضو هئیت مدیره 4-5- آقای س�عید دانشمند خوراس�گانی به سمت مدیر 
عامل به مدت 2 س�ال انتخاب گردیدن�د.6- دارندگان حق امض�ا : کلیه اوراق 
و اس�ناد مالی تعهد آور ش�رکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 
متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری 
مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- خانم 
لیلی نکوئی دستجردی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای محمد رضا علی 
خانی به عنوان بازرس علی البدل رئیس م الف 8274/1 اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسيس 
768 ش�ماره : 103/2164ث/92 آگهی تاسیس ش�رکت طراحان مجدد آر مان 
سپاهان سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/8/4 تحت شماره 51131 
و شناس�ه مل�ی 10260697346 در ای�ن اداره به ثب�ت رس�یده و در تاریخ 
1392/8/4 از لح�اظ امضاء ذیل دفات�ر تکیمل گردیده و خاص�ه اظهار نامه 
آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه های رس�می و کثیر االنتشار 
زاینده رود آگهی می ش�ود . 1- موضوع ش�رکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد –اجرا و ساخت و نظارت و 
خدمات مشاوره در کلیه پروژه های پیمانکاری صنعتی – تجهیزات و قطعات 
مکانیکی و صنعتی  و ماشین آالت – تعمیر و نگهداری و راه اندازی و نصب 
ماشین آالت – ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی در حوزه های 
مختلف علمی – تولید و توزیع – خرید و ف�روش – صادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت 

در مزای�دات و مناقص�ات دولت�ی و خصوص�ی –در صورت نیاز با کس�ب 
مجوز از مراجع ذی صاح 2- مدت ش�رکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان بلوار کشاورز 
بلوار شفق- کوه نور – بلوک افق – واحد 16 – کد پستی 8178638139 تلفن 
09132158489  4- سرمایه ش�رکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد 
سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باش�د که مبلغ 1000000 
ری�ال توس�ط موسس�ین ط�ی گواه�ی بانک�ی ش�ماره 91934/538 مورخ  
1392/2/22 نزد بانک ملت شعبه میدان ارتش اصفهان پرداخت گردیده است 
. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای مهدی نوری سده  به سمت رئیس هئیت 
مدیره 2-5- آقای سعید همائی بروجنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   
3-5- آقای رس�ول نوری    به س�مت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای رس�ول 
نوری  به س�مت مدیر عامل به مدت 2 س�ال انتخ�اب گردیدن�د.6- دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور ش�رکت با امضای مدیر عامل 
یا رئیس هیئ�ت مدیره هر یک به تنهایی همراه با  مهر ش�رکت معتبر اس�ت. 
7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  
8- بازرس اصلی و عل�ی البدل : 1-8- آقای علی صمیم�ی به عنوان بازرس 
اصلی 2-8- آقای س�ید محم�د علی اردس�تانی زاده به عن�وان بازرس علی 
البدل رئیس م الف 8230 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
786چون تحدید حدود شش�دانگ ی�ک قطعه باغ پاک ش�ماره 623 / 3  واقع 
درموغ�ان بخ�ش ی�ک ثبت�ي ش�هرضا که طب�ق پرون�ده ثبت�ی بن�ام خانم 
ش�هنازطاهري فرزن�د علیرضاوغی�ره درجری�ان ثبت اس�ت ب�ه علت عدم 
حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس�مت اخیرازماده 
15 قانون ثب�ت وبرطبق تقاض�ای نامبرده تحدیدحدودمل�ک مرقوم درروز 
23 / 10 / 1392 س�اعت 9 صب�ح درمحل ش�روع وبعم�ل خواهدآم�د0 لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابن�د0 اعتراضات مجاورین وصاحب�ان اماک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته 
خواهدش�دوطبق تبصره 2 ماده واح�ده قانون تعیین تکلی�ف پرونده های 
معترض�ی ثبت،معت�رض می بایس�ت ظرف م�دت یکم�اه ازتاریخ تس�لیم 
اعتراض خودرابه ای�ن اداره گواهی تقدیم دادخواس�ت راازمرجع ذیصاح 
قضای�ی اخذوب�ه ای�ن اداره ارائ�ه نمایدضمناًچنانچ�ه روزتحدیدمواج�ه 
باتعطیلی پی�ش بین�ی نش�ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد0رئیس ثبت اسنادواماک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

ابالغ وقت رسيدگی
778 در خص�وص پرون�ده کاس�ه 1329/92 خواه�ان س�هراب س�عیدی 
دادخواس�تی مبنی بر مطالبه ب�ه طرفیت فری�دون و عل�ی موزرمنی تقدیم 
نموده اس�ت. وقت رس�یدگی برای مورخ 92/10/4 س�اعت 9 صب�ح تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان س�جاد – اول ارباب- روبه روی مدرس�ه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 
6 شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف  8684 مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختاف 

اصفهان 

اخطار اجرایی
777 شماره: 111/92ش 39 به موجب رأی شماره 465 تاریخ 92/5/26 حوزه 

اصفهان  ش�ورای حل اختاف شهرس�تان 39 که قطعیت یافته است محکوم 
علیه عبدالعلی هلل گانی بنشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و سیصدو هش�تاد و دو هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا 
تاریخ وصول  در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له جواد 
الماس�ی  بنش�انی : خ پروین دوم - جنب بانک انصار ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ ش�د محکوم علیه مکلف اس�ت 
ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس�تیفاء محکوم به از آن میسر 
باش�د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائی�ه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس�مت اجرا تس�لیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعام نماید. شورای حل اختاف شعبه 39 حقوقی اصفهان  

تاسيس 
779 شماره : 103/2152ث/92 آگهی تاسیس شرکت فناوری تبلیغات انعکاس 
نقش جهان با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/8/4 تحت شماره 
51119 و شناسه ملی 10260697220 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/8/4 از لح�اظ امضاء ذیل دفات�ر تکیمل گردیده و خاصه ش�رکتنامه 
آن به ش�رح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه های رس�می آگهی می شود . 
1- موضوع شرکت : ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد خدمات مطالعه – تحقیق- مش�اوره – طراحی – تولید – نصب – 
نگهداری – بهره برداری و پشتیبانی از کلیه ماشین آالت و تجهیزات و امور 
مرتبط به فن آوری- تبلیغات بعنوان شاخه اصلی فعالیت شرکت و خدمات 
تحقیقاتی   و ارائه خدمات فنی به موسسات و نهاد های دولتی و یا غیر دولتی 
در خصوص موضوع فعالیت شرکت – انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی 
داخلی و خارجی – صادرات و واردات و خرید و ف�روش کلیه کاالهای مجاز 
مرتبط با موضوع ش�رکت – انجام کلی�ه فعالیتهای مجاز از قبیل مش�ارکت 
با موسس�ات و ش�رکت ها و س�ازمانها اعم از بخش دولتی و غی�ر دولتی و 
یا تعاونی ه�ا در کلیه زمین�ه های مرتبط با موضوع ش�رکت مش�ارکت در 
سایر ش�رکتها از طریق تاسیس تعهد سهام ش�رکتهای های جدید و یا خرید 
تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید تعهد س�هام شرکت های موجود اخذ 
نمایندگی مجاز داخلی و خارجی از شرکت ها و موسسات خارجی یا اعطای 
نمایندگی به آنها – اخذ موافقت اصولی بنام ش�رکت جهت ایجاد کارگاه هاو 
واحدهایی که مورد نیاز شرکت باشد- ش�رکت در نمایشگاه ها و برگزاری 
نمایشگاهها و همایش ها – خدمات انتقال داده ها و خدمات شبکه های اطاع 
رس�انی در زمینه موضوع ش�رکت- اخذ وام و اعتبار از موسسات و بانکها 
صرفا جهت اهداف ش�رکت پس از اخذ مج�وز از مراجع ذیص�اح - 2 - مدت 
شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان خیابان هشت بهش�ت غربی حد فاصل ملک و نشاط 
– س�اختمان نگاه پس�تی : 8154643934 تلفن: 03112731300 ،4- سرمایه 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای 
محسن ماوردی اصفهانی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای داود خادم 
القرآنی به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای داود خادم القرآنی به سمت  
مدیر عامل به م�دت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارن�دگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اس�ناد مالی و تعهدات ش�رکت با امضای مدیر عامل و رئیس هئیت 
مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغييرات 
783 ش��ماره : 3277/ت 92/103 آگهی تغییرات ش��رکت س��روش نیرو و افزا 
سهامی خاص به ش��ماره ثبت 42509 وشناسه ملی 10260603113 به استناد 

صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/8/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم خورش��ید صالحی به عنوان بازرس اصلی 
، خانم فرخنده صالح��ی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی 
انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های 
ش��رکت انتخاب ش��دند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باش��ند : آقای 
غالمرضا رس��تمی و آقای مهدی رس��تمی و خان��م فهیمه رس��تمی   تا تاریخ 
1394/8/1- س��مت اعضاء هئی��ت مدیره به ق��رار ذیل تعیی��ن گردیدند : آقای 
غالمرضا رستمی  به س��مت رئیس هئیت مدیره و آقای مهدی رستمی به سمت 
نائب رئیس هئیت مدیره و خانم فهیمه رستمی به سمت عضو هئیت مدیره و آقای 
مهدی رستمی  به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت 
با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت  معتبر است . مدیر عامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/8/7 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 8274/4منصور آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
781 شماره : 3271/ت 92/103 آگهی تغییرات ش��رکت پویش بسپار اسپادانا 
سهامی خاص به ش��ماره ثبت 49273 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده و هئیت مدیره مورخ 1392/6/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- آقای علی سواری  به عنوان بازرس اصلی ، خانم مائده کریمی به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر 
االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت 
مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای سید حسن بنی طباء جشوقانی و خانم فاطمه 
بنی طباء جشوقانی و آقای سید سهراب بنی طباء جشوقانی   تا تاریخ 1394/6/19- 
4- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای سید حسن بنی طباء 
جشوقانی  به س��مت رئیس هئیت مدیره و خانم فاطمه بنی طباء جشوقانی  به سمت 
نائب رئیس هئیت مدیره و آقای سید سهراب بنی طباء جشوقانی به سمت عضو هئیت 
مدیره و آقای سید سهراب بنی طباء جشوقانی  به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و 
اسناد مالی تعهد ات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد در تاریخ 1392/8/7 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 

8274/2منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
782 ش��ماره : 3284/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت گیتی مداران  سهامی خاص 
به شماره ثبت 44747 وشناس��ه ملی 10260626723 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی  فوق الع��اده  م��ورخ 1392/7/26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د 1- محل 
شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – ملک شهر خیابان مفتح 
ساختمان برلن طبقه دوم واحد 1 کد پس��تی 8195777894 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بش��رح فوق اصالح گردید .2- موضوع شرکت به شرح ذیل 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اسسنامه اصالح گردید:ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد- تولید و فروش خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا 
جهت تحقق موضوع ش��رکت ، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در 
مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از 
کشور ، خدمات برگزاری همایش ها و سمینار ها – ایجاد فروشگاههای زنجیره ای 
، انجام خدمات حق العمل کاری ، بسته بندی انواع کاالهای مجاز – انجام خدمات 
پیمانکاری ساختمان – پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح  در تاریخ 
1392/8/7 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و 
امضا ء قرار گرفت .م الف 8274/3 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

اگر حق آبه 
به درستی 

تخصیص یابد
زیرساخت های 

استان رونق 
می یابد و به 

بیان روشن تر 
رفع مسأله آب 

 کشاورزی استان 
را متحول می کند
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام سجاد )ع(:
 از دروغ كوچك و بزرگش، جّدى و شوخيش بپرهيزيد، زيرا 
انسان هرگاه در چيز كوچك دروغ بگويد، به گفتن دروغ بزرگ 

نيز جرأت پيدا مى كند.

 خودپنداره 
چيست؟!

براي داشتن ش��ناختي دقيق تر از خود رعايت نكات زير كمك رسان 
خواهد بود.

بخش بزرگي از س��امت رواني و عاطفي فرد بس��ته به احساسي است 
كه درباره خ��ود دارد در علم روانشناس��ي ديد و نگ��رش ذهني كه هر 
شخص نسبت به ابعاد ش��خصيتي و عاطفي خود دارد را »خودپنداره 
مي نامند«. خودپنداره در واقع همان تصوير و برداش��تي است كه تك 
تك انسان ها از خود در ذهن شان مي سازند. برداشت افراد از خودشان 
تا حد زيادي به وس��يله تجارب گذشته شان )شكس��ت و موفقيت ها( 
و آنچه ديگران درباره ش��ان فكر مي كنند و از بازخ��ورد عمل ديگران 
ش��كل مي گيرد. اكثر مواقع افراد ديد صحيح و شفافي نسبت به خود، 
توانمندي ها و استعدادها و يا حتي فيزيك بدني شان ندارند. شناخت 
و داش��تن ديدگاهي صحيح از خ��ود اهميت ويژه اي دارد برداش��تي 
كه هر ش��خص از خود دارد بر رفتار و عملكرد وي تأثي��ر مي گذارد. و 
 بس��ياري از تصميمات مهم زندگي براس��اس همين خودپنداره شكل

 مي گيرد. 
انس��ان ها معموال همان گونه عمل م��ي كنند كه فكر م��ي كنند اگر 
افكاري نادرست داشته باش��ند قادر به تصميم گيري مناسب نخواهند 
بود در واقع خودپنداره هر فرد بر احساس��ي كه نسبت به خودش دارد 
تأثير فراوان مي گذارد و اين احس��اس رابطه مستقيم با اعتماد و عزت 
 نفس و رضايت بيشتري برخوردارند و به موفقيت هاي بيشتري دست

 مي يابند اينان به خود اطمينان خاطر داشته و بر مبناي توانايي هايشان 
تصميم گيري مي كنند.

 متأسفانه بسياري از فراد به داليل مختل اعم از شكست و موفقيت ها 
و يا ناكامي هايشان خودپنداره صحيحي نداشته و نسبت به توانمندي، 
اس��تعدادهاي خود ديد صحيحي ندارند گاهي اف��راد قادرند اين عدم 
هماهنگي بين آنچه به واقع هستند و آنچه در ذهن شان تصور مي كنند 

را از نظرات ديگران دريابند.
براي داشتن ديدي صحيح از خود شايد انتقادهاي خيرخواهانه نزديكان 
كمك فراواني كند هيچ انساني بدون نقص نيست و هر فردي مي تواند 
ديدي كه نسبت به خود دارد را اصاح نمايد براي داشتن شناختي دقيق 

تر از خود رعايت نكات زير كمك رسان خواهد بود:

مثبت انديشي نسبت به اشتباهات
هيچ گاه پس از يك ي��ا دو تجربه بد فرد نبايد از خ��ود تصويري منفي 
بسازد، هر شخصي ممكن است اش��تباه كند و يا تجارب ناخوشايند و 
شكست ها را پشت سر بگذارد اين تجارب دليلي بر بي صاحيتي و عدم 
توانايي نيست. بسياري از تجارب ناخوشايند حاصل ناآگاهي و نداشتن 

اطاعات كافي است.

نگاه واقع بينانه 
هيچ كس كامل نيست همه ممكن است اشتباه كنند و در شرايط خاص 
تصميمات متفاوتي بگيرند. نگاهي واقع بينانه به شرايط و بخشيدن خود 
به آدمي كمك مي كند خود را س��رزنش نكرده و احساس بي كفايتي 

نداشته باشد.

 شناسايي نقاط ضعف و قوت خود 
اگرهر فرد ب��ه خوبي نقاط ق��وت و ضعف خ��ود را بشناس��د و تمامي 
مهارت ها و اس��تعدادهاي خود را بررس��ي كند و از س��ويي بر تمامي 
خصوصيات اخاقي خود اش��راف داش��ته باش��د خواهد پذيرفت وي 
 نيز همانند ديگران نقاط ضعف و قوت بس��ياري داش��ته و قادر است با 
برنامه ريزي مدت دار جهت رفع ضعف هاي خود تدابيري بينديشد و از 
 نقاط قوت و استعدادهايش بهره برداري كند. به واقع اصاح نقاط ضعف
  و تعيي��ن اهداف خاص و رس��يدن به آنها س��بب اص��اح خودپنداره

 مي شود.

تمرين عملي
۱. در ابتدا بايد با استفاده از سه صفت يا سه عبارت كوتاه خود را توصيف 
كند و در ادامه آن گونه كه دوست دارد باش��د خود را توصيف و تشبيه 

نمايد.
۲. در مرحل��ه دوم بهت��ر اس��ت جدول��ي تهي��ه ش��ود و خصوصيات 
منف��ي و كارهاي��ي ك��ه در آن فرد ب��ا ضعف عم��ل مي كند نوش��ته 
 ش��ود و در س��توني ديگر ذكر ش��ود چگونه مي توان آنها را تغيير و يا

 اصاح كرد. س��تون سوم اختصاص داده ش��ود به اين كه اگر اين نقاط 
ضعف اصاح شود فرد چه احساسي در مورد خود به دست مي آورد.

اين جدول سبب مي گردد فرد نگاه دقيق و شفاف تري نسبت به خود، 
خواسته ها، تمايات و اهداف اش داشته باشد و بتواند با توجه به نقاط 
ضعف و ق��درت اش برنامه ريزي دقيقي جهت رس��يدن به آنها در نظر 
 گيرد،  با اين تكنيك ميزان اعتماد افراد به خود و توانمندي هايش��ان 
 بيش��تر و زماني كه در مجام��ع عمومي ق��رار مي گيرن��د از اعتماد به
  نفس بيش��تري برخوردار خواهند بود، در ضمن دس��ت ب��ه كارهايي
  مي زنند كه مطمئن هس��تند از عه��ده آن به خوبي بر م��ي آيند و با

  اعتم��اد به نف��س بيش��تري تصمي��م گيري م��ي كنند اين مس��أله 
سبب قاطعيت و جذابيت بيشتر در اجتماع مي شود. 

اعتماد به نفس و اطمين��ان خاطر از توانمندي ها، رمز داش��تن روابط 
اجتماعي موفق و دستيابي به اهداف است.
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دانشمندان احتماال قديمی ترين نشانه های حيات در زمين را 
كه بقايای باكتری سه و نيم ميليارد ساله است در منطقه ای دور 

افتاده در شمال غربی استراليا كشف كردند.
شواهد اكوسيس��تم پيچيده ميكروبی در س��نگ های رسوبی 
منطقه دورافتاده پيلبارا در غرب استراليا كشف شد، اين منطقه 

دربرگيرنده برخی از قديمی ترين تشكيات سنگی است.
سنگ رسوبی به سنگی گفته می  شود كه بر اثر ته  نشين شدن 
مواد داخل آب به وجود می آيد. رودها مق��دار زيادی مواد را با 
خود به درياها و درياچه ها می  برند. اين مواد به دليل سنگينی 
به ته دريا می  روند، روی هم قرار می گيرند و پس از سفت شدن 
سنگ هايی را به وجود می  آورند كه به آن ها سنگ های رسوبی 

گفته می  شود.
پيلبارا يكی از 9 ناحيه ايالت استراليای غربی در كشور استراليا 
است كه يك منطقه بزرگ، خشك و كم جمعيت در شمال اين 
ايالت بوده و به ساكنان بومی، مناظری زيبا، خاک سرخ و ذخاير 

معدنی فراوانش به ويژه ذخاير آهن مشهور است.
ديويد واسی از دانشگاه غرب استراليا به عنوان يكی از محققان 

اظهار داشت: نمونه باكتری تازه كشف شده قديمی ترين نشانه 
حيات روی زمين بوده است. بين 3/4تا 3/43ميليارد سال پيش 
حيات در زمين فراوان بود اما اين كشف زمان حيات را به دوره 

قديمی تر از آن برده است.
وی افزود: برخی ادعا كرده اند كه نشانه های قديمی تر حيات در 
سنگ های گرينلند وجود دارد اما سنگ های آن ها بسيار تغيير 

شكل داده اند و به سختی می توان گفت كه آيا چيزی كه درحال 
حاضر مشاهده می شود در مرحله اول آنجا بوده يا خير. كشف 
سيستم ميكروبی پيلبارا اين امكان را برای ما فراهم كرد كه هم 

ميكروب ها را در ميدان و هم زير ميكروسكوپ مشاهده كنيم.
واسی گفت: مشاهده سلول های واقعی اين شكل از حيات ديگر 
ممكن نيست اما دانشمندان نش��انه های به جای مانده توسط 
خوشه ها ودس��ته های ميكروب ها را كشف كرده اند. اين ردها 
در بستر سنگ هايی كشف ش��د كه نزديك شهر پورت هدلند 

قرار دارد.
وی گف��ت: خ��ود ميكروب ه��ا قابل مش��اهده نيس��تند بلكه 
س��اختارهای بزرگی وجود دارد كه ميكروب ها پيش از مرگ 

خود آن را بنا كرده اند.
اين پوشش های ميكروبی توسط يك مريخ نورد قابل مشاهده 
است، كشف اين پوش��ش ها به درک ما از شكل گيری حيات و 
 نوع محيطی كه در آن ش��كل گرفته كمك م��ی كند و موجب 
می ش��ود تا بفهميم چه زمانی تركيب عناصر شيميايی چيزی 

شده كه در نهايت حيات نامگذاری شده است.

قديمی ترين نشانه های حيات در استراليا کشف شد

پزشكان برای كم كردن وزن اراده و تغيير نگرش ذهنی افراد نسبت به خودشان را گام اول 
برای موفقيت عنوان كرده اند.

پژوهشگران دريافته اند كه افراد برای الغر شدن و كم كردن وزن در ابتدا می بايست ذهن 
خود را عوض كنند و تغيير ديد نسبت به خود پيدا كنند تا بتوانند به راحتی وزن كم كنند.

گفتنی است: پژوهش��گران دريافته اند كه در واقع مغز و ذهن افراد است كه آن ها را وادار 
به خوردن مواد غذايی بيشتر می كند و چنانچه فرد از قدرت ارداه مناسبی برخوردار باشد 

می تواند وزن خود را به راحتی كم نمايد.
پژوهشگران در كنار تمركز ذهنی كارهای مانند: خوردن صبحانه كامل و غنی از مواد غذايی 

سالم و با پروتئين مناسب به جای خوردن غذاهای چرب و شيرين را توصيه می كنند.
پژوهش��گران همچنين دريافته اند؛ برخی داروها كه برای كاه��ش التهاب به كار می روند 
می توانند باعث تحريك اشتها در افراد شوند كه البته با تقويت اراده می توان اين اشتهای 

كاذب را از بين برد.
پژوهش��گران با تحقيق بر روی افرادی كه موفق به كاهش وزن  های بسار زياد و دستيابی 
به تناسب اندام مناسب شده اند دريافته اند كه اكثر اين افراد حس خوشبختی و اراده را در 
كنار حمايت اطرافيان در خود تقويت كرده اند كه منجر به كاهش وزن در آن ها شده است.

گرانقيمت ترين نقاشی به حراج رفته ی جهان »اتودی از لوسين فرويد« نام دارد و در سال 
۱9۶9 خلق شده است.

 نقاش��ی »فرانس��يس بيكن« از چهره ی دوس��ت هنرمندش »لوس��ين فرويد« با فروش
 ۱4۲ ميليون دالری، رك��ورد جديدی را در جهان حراجی ها برجای گذاش��ت. نقاش��ی 
 س��ه پاره ی فرانس��يس بيكن در حراج��ی نيويورک »كريس��تی« به قيم��ت باورنكردنی

 ۱4۲ ميليون دالر خريداری شد و ركورد تابلوی »جيغ« شاهكار ماندگار »ادوارد مونش« را 
پشت سر گذاشت.گرانقيمت ترين نقاشی به حراج رفته ی جهان »اتودی از لوسين فرويد« 
نام دارد و در سال ۱9۶9 خلق شده است. به گزارش بی بی سی انگليس، »كريستی« پس از 
تنها شش دقيقه اين اثر را به قيمت ۱4۲ ميليون دالر )۱۰۶ ميليون يورو( به فروش رساند 

و ركورد ۱۲۰ ميليون دالری »جيغ« را جابه جا كرد.
پيش بينی می ش��د نقاش��ی بيكن حدود ۸۵ ميليون دالر ارزش داش��ته باش��د. به گفته 
كارشناس��ان هنری، اين نقاشی س��ه پاره يادگاری اس��ت از رابطه ی بيكن و فرويد و ادای 
احترامی است به ارتباط خاقانه و احساس��ی دو هنرمند بزرگ دنيای نقاشی. فرانسيس 
بيكن و لوسين فرويد از سال ۱94۵ با هم آشنا شدند. اين دو دوست های نزديكی بودند كه 

بارها از همديگر نقاشی خلق كردند تا اين كه در دهه ۱9۷۰ رابطه شان به سردی گراييد.

گران ترين نقاشی جهان به فروش رسيدبرای وزن کم کردن از کجا شروع کنيم

عکس نوشت

تمرين رکاب زنی يک 
نيروی شورشی مسلح 
سوريه در خانه ای ويرانه 
در شهر حلب

در جهان تنها سه مورد تولد نوزاد از مادران دچار مرگ مغزی در 
هفته ۱۵ بارداری گزارش شده است كه يكی از سه نوزاد پس از 
تولد جان خود را از دست داد .پزشكان مجارستانی موفق شدند 
جنين ۱۵ هفته يی را به مدت سه ماه در رحم مادر دچار مرگ 
مغزی زنده نگه داشته و به سامت به دنيا بياورند. اين مادر 3۱ 
ساله در هفته ۱۵ بارداری در اثر سكته مغزی دچار مرگ مغزی 
شد، اما پزش��كان موفق ش��دند با اتصال مادر به دستگاه های 

مختلف، او و جنين در رحم را زنده نگه دارند. 
 با وجود تشخيص قطعی مرگ مغزی مادر، سونوگرافی انجام 
شده حاكی از سامت جنين در رحم بود.  در طول اين مدت، 
مادر باردار توس��ط مايعات خاص غنی از م��واد مغذی تغذيه 
می شد و وضعيت سامت و رش��د جنين با كمك حسگرهای 

متعدد به طور مداوم تحت كنترل قرار داشت.   »با فولسدی« 
رييس دانش��گاه پزش��كی دبرس��ن تأكيد می كند: در دو روز 
نخست تاش كرديم تا وضعيت مادر را ثابت نگه داريم و حتی 
با وجود توقف مقطعی گردش خون مادر، جنين در س��امت 

كامل بسر می برد. 
 به گفته دكتر »فولسدی«، در طول اين مدت پدر و مادربزرگ 
نوزاد با حضور بر بالين مادر، با جنين در رحم صحبت كرده و 
يك متخصص موسيقی درمانی نيز از موسيقی برای تحريك 

جنين استفاده می كرد. 
 در طول اين مدت پزش��كان مجبور به مقابل��ه با عفونت های 
مختلف بوده و برای جلوگيری از زخم بستر، مادر باردار را مداوم 

جابجا می كردند. 

 جنين تا هفته ۲۷ مراحل رش��د خود را در رحم مادر سپری 
كرد، اما پس از گذشت سه ماه از مرگ مغزی و بدليل ناپايدار 
شدن وضعيت گردش خون مادر، پزشكان با عمل سزارين نوزاد 

۱/۵كيلوگرمی را از رحم خارج كردند. 
 با گذشت دو روز از عمل س��زارين و تولد نوزاد، دستگاه ها از 
مادر جدا ش��ده و قلب، دو كليه، كبد و لوزالمعده وی به چهار 
بيمار نيازمند اهدا شدند.  وضعيت سامت نوزاد يك ماه پس 
 از تولد و ترخيص از بيمارس��تان، كام��ا رضايت بخش اعام 

شده است. 
 در جهان تنها سه مورد تولد نوزاد از مادران دچار مرگ مغزی 
در هفته ۱۵ بارداری گزارش شده است كه يكی از سه نوزاد پس 

از تولد جان خود را از دست داد.

تولد نوزاد سه ماه پس از مرگ مغزی مادر!

اخبار ویژه

فناوری

دانستنی

تحقيقات نشان می دهد، فرزندان اول عملكرد بهتری 
در مدرسه دارند، اما اين مسأله ناشی از هوش يا اعتماد 
 به نفس باالتر آن ها نيست، بلكه والدين سخت گيری

 نسبت به فرزند اول دارند.
»آلفرد آدلر« روانشناس اتريشی بيش از يك قرن قبل 
نظريه ا يی را ارايه كرد كه بر اساس آن، ترتيب تولد نقش 
ذاتی در شكل گيری شخصيت و ويژگی های فرزندان، 
دوقلوها و تك فرزندها ايفا می كند. در اين نظريه، فرزند 
اول پس از تولد فرزندان بعدی، به عنوان جوينده عاطفه 
معرفی می ش��ود كه از توجه و محبت ص��رف والدين 
محروم ش��ده اس��ت؛ فرزندان وس��ط در رقابت مداوم 
با خواهر و برادر ب��زرگ تر و دارای تس��لط بر فرزندان 
كوچك تر معرفی می شوند و فرزندان كوچك خانواده 
نيز از حمايت بيش از حد بزرگ ترها برخوردار هستند.

محققان دانش��گاه دوک تفاوت در استعداد تحصيلی 
فرزندان را مورد بررسی قرار دادند؛

 در اين مطالعه داده های مركز ملی جوانان از ۱۲ هزار 
شركت كننده شامل جنس��يت، طاق، تعداد اعضای 
خانواده و ساير عوامل كه می تواند بر نتايج نهايی تأثير 
بگذارد، مورد ارزيابی قرار گرفت.فاكتورهای مختلفی 
بر استعداد تحصيلی كودكان تأثير می گذارد كه نقش 

والدين در اين بين بسيار تأثير گذار است.
نتايج بدس��ت آمده نش��ان می دهد، برخورد والدين 
با فرزن��دان اول در زمانی كه نمرات ضعي��ف تری در 
 مدرسه كس��ب می كنند، در مقايسه با فرزندان بعدی

 سخت گيرانه تر است.
همچنين نظارت مس��تمر والدين در انج��ام تكاليف 

مدرسه بر روی فرزندان اول بيش تر است.
 س��هل انگاری والدين در خصوص تماشای تلويزيون، 
بازی های رايانه يی و فعاليت های ديگری كه بر انجام 
تكاليف مدرس��ه تأثير منفی می گذارن��د، در فرزندان 

بعدی ديده می شود.
والدين اين رفتار س��خت گيرانه را بعنوان يك الگوی 
نظم، تنها ب��رای فرزن��دان اول اعمال م��ی كنند و در 
برخورد با فرزندان بعدی رفت��ار اهمال گرايانه يی بروز 

می دهند؛
 به همين علت فرزندان اول از عملكرد تحصيلی بهتری 

در مدرسه برخوردار هستند.
بررس��ی ۲۰۰ مطالعه صورت گرفته در س��ال ۲۰۱۲ 
ميادی نش��ان می دهد، برخی عوامل بر شكل گيری 
ويژگی های شخصيتی فرزندان نقش دارند، اما ترتيب 
تولد اثر ذاتی بر اس��تعداد و توانايی فرزندان نداش��ته 
و والدين می توانند با اعمال توجه يكس��ان نس��بت به 

فرزندان، استعداد آن ها را شكوفا كنند.
بر اساس داده های به دست آمده، محققان ويژگی های 

ذيل را برای فرزندان عنوان می كنند:
فرزن��دان اول اغلب بس��يار با انگيزه، نوع ش��خصيتی 
تيپ A مستعد استرس، بسيار س��ازگار و تحت تأثير 
توجه خاص والدين هس��تند. فرزندان وسط از روابط 
اجتماعی خوبی برخوردار بوده و تمايل بيشتری برای 
 مشاركت در جمع دارند. فرزندان آخر از باالترين درجه 
جامعه پذيری و حس همدلی برخ��وردار بوده و البته 

سركش ترين فرزندان نيز محسوب می شوند.
تك فرزنده��ا در عين برخورداری از ه��وش باال دارای 

مشكات رفتاری هستند.

 عرضه المپ هوشمند
 با قابليت تغيير رنگ

شركت فيليپس نسل جديدی از المپ های هوشمند را 
روانه بازار كرده كه از قابليت تغيير رنگ و كنترل توسط 

برنامه نرم افزاری تلفن همراه برخوردار است.
 جديدتري��ن م��دل از المپ ه��ای هوش��مند فيليپس،

 Connected Downlight Lamp BR3۰ نام دارد 
كه در يك بسته س��ه تايی به همراه يك هاب بی سيم به 

قيمت ۱99 دالر عرضه می شود.
المپ BR3۰ قادر به توليد رنگ هايی در محدوده درجه 
حرارت ۲۰۰۰ تا ۶۵۰۰ كلوين است.تفاوت كليدی بين 
المپ BR3۰ و نسخه های قبلی، شكل متفاوت آن است 
كه نور را هدايت كرده و برای لوس��ترهای سقفی يا ديوار 
كوب ها مناسب اس��ت. با اتصال هاب به شبكه بی سيم و 
استفاده از تلفن همراه هوشمند يا تبلت با سيستم عامل 
آندرويد، امكان كنترل كامل الم��پ از طريق برنامه نرم 

افزاری Philips Hue وجود دارد.
گزينه های برنامه نويسی برای استفاده از طيف گسترده يی 
از رنگ ها شامل رنگ های س��نتی تا طيف های مختلف 
قرمز و س��بز، در كنار امكان اس��تفاده از المپ به عنوان 
زنگ هشدار يا تايمر با اس��تفاده از اين برنامه نرم افزاری 

مخصوص فراهم می شود.

 چرا فرزندان اول 
در مدرسه موفق ترند؟
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