
تو سعهسیف:ازکاهشنرخارزحمایتمیکنیم
 دولتی  سالمت 
در استان

افت شدید سفته بازی در بازار ارز
نوید اقتصادی روشن 

برای سال آینده 4
رتبه بندی سالن ها و 

استخرها اجرایی می شود 6 2

خودرو
متهم اصلی آلودگی هوا

نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که سهم خودروها 
 در آلودگی هوا بیش از 80 درصد اس��ت، گفت: خودروه��ای داخلی هنوز 
بر اساس استاندارد یورو 2 تولید می شوند.مهرداد بائوج الهوتی با بیان این 
 که عامل اصلی آلودگی هوای تهران، خودرو است،  اظهار داشت: خودروها

3 بیش از 80 درصد در افزایش آلودگی هوای تهران سهم دارند.

6 3
5

هفتهفرهنگیاصفهانومشهد
برگزارمیشود
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امید آفرینی روحانی 
جای تقدیر دارد 

برگشت  اضافه
 قبض های تلفن ثابت

 وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات گفت: م��اه قبل 
بر اس��اس آن چیزی که قبض های تلفن ثابت به رایانه 
داده بودند مبالغی اضافه آمده بود که ماه آینده کس��ر 
خواهد ش��د. محمود واعظی در پایان جلس��ه دولت در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که تلفن ثابت 
برخی از شهروندان بدون آن که قبضی صادر شود قطع 

شده افزود : در جلسه ای که با اعضای...

4

 سپاهان
 آینده نگر یا قهرمان؟

تیم فوتب��ال س��پاهان که درابت��دای فصل  ع��الوه بر 
خریدهای گران قیمتش چند نف��ر از بازیکنان پایه اش 
را نیز ج��ذب تیم بزرگس��االن کرد نه تنه��ا میدانی به 
این بازیکنان جوان نداد، بلک��ه از بازیکنان بزرگش نیز 
 نتوانس��ت به خوبی بهره ببرد و در نهای��ت این تیم در

 نیم فصل اول به رده پنجمی بسنده کرد.
س��پاهان در فصل نقل و انتقاالت نیم فص��ل با گرفتن 
بازیکنانی نظیر امیرحسین کریمی و قائدی فر مشخص 
نیست چه سیاس��تی را در پیش گرفته است و آیا هدف 

سپاهان برای قهرمانی تغییر کرده یا...

بهبودمعیشتمعلمان
تاپایانامسال

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که در ابتدای 
ورودم ب��ه وزارتخانه، همه تالش خ��ود را برای 
بازگش��ایی بهترین مدرس��ه معط��وف کردیم، 
گف��ت: طی چند م��اه اخی��ر ب��ا تحقیقاتی که 
 صورت گرفته بیش از 700 مساله و چالش را در

 آموزش و پرورش شناسایی کردیم.
علی اصغ��ر فان��ی ب��ا اش��اره ب��ه بخش��ی از 
 گ��زارش 100 روزه فعالی��ت خ��ود در وزارت

آم��وزش و پرورش، گف��ت: با توجه ب��ه این که 
ابتدای ورودم به وزارتخانه همزمان با بازگشایی 
مدارس ب��ود، همه تالش ها برای آغ��از فعالیت 
مدارس معطوف ش��د اما همزم��ان تحقیقاتی 
 در آم��وزش و پرورش صورت گرف��ت و بیش از 
700 مس��اله و چالش را شناس��ایی کردیم.وی 
افزود: با توجه به این تعداد از موضوعات، مباحث 
دسته بندی و به چهار سیاست مهم تقسیم بندی 
شد که ساماندهی نیروی انسانی اولین اولویت 

وزارتخانه شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش 
 با بی��ش از ی��ک میلیون نی��روی انس��انی در

 105 ه��زار مدرس��ه و 750 منطقه آموزش��ی 
 در خدم��ت بی��ش از 12 میلی��ون و 300 هزار 
دانش آموز اس��ت اما ب��ا توجه به ای��ن که این 
نیروها به خوبی از لحاظ رشته و جنسیت توزیع 
 نش��ده اند، در ابتدای س��ال تحصیلی با حدود 
58 هزار نی��روی مازاد و 50 هزار کس��ری نیرو 
مواجه ش��دیم که این امر انرژی زی��ادی را در 
آغاز سال تحصیلی از آموزش و پرورش گرفت.

فانی، تقاض��ای معلمان برای رس��یدگی به این 
 موضوع را ب��ه جا عن��وان کرد و گفت: امس��ال 
با توجه به این نابس��امانی که در نیروی انسانی 
وجود داش��ت از برخی دبیران متوسطه تقاضا 
 کردیم ک��ه در ابتدایی مش��غول ای��ن فعالیت 

باشند.
 اما سال 93 و 94، ساماندهی نیروی انسانی به 

نتیجه می رسد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

سالم»استرداد«بهگیشه
  این روزه��ا با اک��ران فیلم »اس��ترداد« بحث تولی��دات فاخر 
دوباره مط��رح اس��ت. فیل��م فاخ��ر اصطالحی اس��ت که در 
نیم��ه دوم دهه 80 وارد ادبیات س��ینمایی ما ش��د؛ دورانی که 

محمدرضا جعفری جل��وه، معاون امور س��ینمایی بود؛ مدیری 
که وقتی در ش��بکه یک س��یما هم حضور داش��ت ب��ه مقوله 
تولیدات فاخر عالقه خاصی داش��ت.زمانی ک��ه جعفری جلوه، 

مدیر گروه فیلم و س��ریال ش��بکه یک س��یما بود چند پروژه 
 عظیم را در دس��تور کار ق��رار داد که بین آن ها س��ریال عظیم 

»در چشم باد« ...
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هشدار رییس پلیس آگاهی استان به خریداران خودرو

فروش ارزان خودروهاي مسروقه توسط باند شیشه اي ها 
سرپرست پلیس آگاهي استان اصفهان با اعالم خبر انهدام باند سارقان شیشه اي خودرو 
که خودروهاي مسروقه را به قیمت هاي دو تا س��ه میلیوني به فروش مي رساندند، به 

خریداران خودرو هشدار داد فریب پیشنهاد پایین فروشندگان خودرو را نخورند.
سرهنگ ستار خس��روي ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: در پي وقوع چندین فقره 
سرقت خودرو و شکایت مال باختگان به پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهي استان اصفهان قرار گرفت. 
 وي افزود: در این رابطه تحقیقات ویژه اي صورت گرفت و با اقدامات گسترده پلیسي، 
رد پاي یک باند ش��ش نفره که همگي آن ها داراي س��وابق کیفري متعدد در زمینه 

سرقت و خرید و فروش مواد مخدر بودند، به دست آمد. 
این مقام مس��ئول عنوان داش��ت: با تالش ماموران و کارآگاهان ویژه پلیس سرانجام 
سرکرده این باند به همراه برادرش به نام هاي »رشید و عباس _ك« در یک عملیات 

غافلگیرانه شناسایي و دستگیر شدند. 
سرپرس��ت پلیس آگاهي اس��تان اصفهان گفت: متهمان در اعترافات خود چهارنفر 
دیگر از همدس��تان خود از جمله یک مال خر به نام هاي» ع _ز« ،» ا_م«، »ح_ك« 

و »ح _ر« را معرفي کردند که همگي آن ها در دو عملیات جداگانه توس��ط ماموران 
دستگیر شدند. 

این مقام انتظامي با بیان این که تمامي اعضاي این باند معتاد به شیشه بوده و انگیزه 
خود از این سرقت ها  را تامین مواد مصرفي خود عنوان کردند، عنوان داشت: متهمان 
در س��اعات  خلوت روز و شب خودروهاي پارك ش��ده در کنار کوچه ها و خیابان هاي 
فرعي را با ابزار و آالت مخصوص خود سرقت کرده و پس از اوراق کردن، آن ها را به مال 
خر پرونده به فروش مي رساندند. خسروي با بیان این که سارقان، برخي از خودروهاي 
مسروقه را به قیمت هاي دو تا سه میلیوني به فروش مي رساندند تا هزینه مواد مصرفي 
خود را تامین کنند به خریداران خودرو هش��دار داد: مردم نباید فریب پیشنهادهاي 
پایین فروش��ندگان خودرو را بخورند زیرا عواقب و مس��وولیت خرید اموال مسروقه 
گریبان گیر آن ها نیز خواهد شد.وی  با بیان این که سارقان تا کنون به 10 فقره سرقت 
اعتراف کرده اند گفت: متهمان همراه با پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع 
قضایي داده شدند اما کماکان تحقیقات براي سرقت هاي احتمالي دیگر توسط این باند 

و شناسایي مالباختگان توسط پلیس ادامه دارد.

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  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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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 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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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 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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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
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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 

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 
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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:  

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

2

9

3

11

3

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی
 اجتماعی 

سه شنبه  26  اردیبهشت   1391 | 23 جمادی الثانی 
1433 شماره 785 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 785 , May 15 ,2012
12 Pages

4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
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

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

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

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

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

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای کنترل

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

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

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

خبر می دهند، ب

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

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 
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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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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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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 
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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
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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
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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 
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 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
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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 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
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 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
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س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

ام/
مر

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 
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

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 

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

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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جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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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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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
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
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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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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محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
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

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

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

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

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)

مدیر کل گمرك اصفه��ان گفت: گم��رك اصفهان با 
داش��تن پنج گمرك تابعه فعال و13 انبار اختصاصی ، 
تشریفات صادرات یک میلیون و 262 هزار تن کاال، به 
ارزش 702 میلیون و 157 هزار دالر را در هشت ماهه 

امسال انجام داده است.
ب��ه گ��زارش مه��ر، اس��داهلل احم��دی ونه��ری در 
ای��ن زمین��ه اظه��ار داش��ت: این می��زان ص��ادرات 
 در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل از لحاظ وزن

  40 درصد افزای��ش و از حیث ارزش 42 درصد کاهش 
داشته است.

وی ادامه داد: به منظور تسریع ، تسهیل در امر صادرات 
و کاهش هزینه های  تولیدکنندگان و صادر کنندگان 
استان بیش از 98 درصد از کاالهای صادراتی استان در 
محل تولید و یا بر روی کامیون حامل کاالی صادراتی 
و حتی در خ��ارج از وقت اداری و ای��ام تعطیل ، بدون 
تخلیه و بارگیری مجدد در گمرك ، ارزیابی و کنترل و 

پلمب می شود.
 مدیرکل گمرك اس��تان اصفهان در ادامه بیان داشت: 
 گمرك کاش��ان 54 ه��زار و 474 ت��ن کاال و به ارزش

 140 میلیون دالر از صادرات استان را به خود اختصاص 
داده است .

 وی اذع��ان داش��ت : بخش صنعت��ي و ش��یمیایي با 
 اختص��اص 98 درص��د از وزن و 93 درص��د از ارزش ، 

بیش ترین سهم را طي این مدت داشته است.
احم��دی ونهری تصریح داش��ت:210 ه��زار و 91 تن 
 محص��والت کش��اورزي و غذای��ي ب��ه ارزش بال��غ بر

 

39 میلیون و 889 هزار دالر طي هشت ماهه امسال از 
گمرکات استان اصفهان صادر شده که نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل از حیث وزن چهار درصد کاهش و از 

نظر ارزش بدون تغییر بوده است.
وی گفت: ص��ادرات اداره کل گمرك اس��تان اصفهان 
 در هشت ماهه  س��ال 1392 ش��امل 651 نوع کاال به

 66 کشور جهان بوده و عراق با وارد کردن 266 میلیون 
و 186هزار دالر کاال از طریق گمرك استان جایگاه اول 
را به خود اختصاص داده و در مکان دوم افغانس��تان با 
وارد کردن 231 میلیون و 157 هزار دالر و پاکستان با 
58 میلیون و 480 هزار دالر در جایگاه سوم قرار دارد .

مدیرکل گمرك استان در خصوص مهم ترین کاالهای 
صادراتی از گمرك اصفهان بیان داش��ت: آهن آالت و 
فوالد با 176میلیون و 750 هزار دالر ،  س��وخت های 
معدنی  با  142میلیون و 48 هزار دالر و فرش ماشینی 
و دس��تباف با 99 میلیون و 581 هزار دالر عمده ترین 

اقالم صادراتي گمرکات استان اصفهان بوده است.

وی در خصوص درآمد عمومی گم��رك اصفهان بیان 
داش��ت : در هش��ت ماهه س��ال 92 گمرکات استان 
اصفهان با داش��تن 136 کارمند، بالغ بر 545 میلیارد 
و 347 میلیون ریال در آمد کس��ب و ب��ه خزانه واریز 
کرده که این می��زان درآمد نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل ح��دود 74 درصد افزایش داش��ته اس��ت 
همچنی��ن تع��داد اظهارنامه های هفتگان��ه گمرکات 
اس��تان طی این مدت 25 هزار و 362 فق��ره بوده که 
 نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل 57 درصد افزایش 

داشته است.
احمدی ونهری در خصوص امور مسافری گفت: گمرك 
 فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان با فعالیت به صورت

 24 س��اعته ، طی هشت ماهه 1392 تش��ریفات امور 
مسافری بالغ بر 254 هزار نفر مسافر ورودی و خروجی 

را انجام داده است .
وی در خصوص مبارزه با قاچاق کاال اظهار داشت : طی 
هش��ت ماهه س��ال جاری  738  فقره پرونده مظنون 
به قاچاق با ارزش 116 میلی��ارد و 892 میلیون ریال 
در واحد قضایي گمرك اصفهان تش��کیل ش��ده است 
که از حی��ث تعداد 3 درص��د افزای��ش و از نظر ارزش 
 26درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

داشته است.
 مدیرکل گمرك استان اصفهان در ادامه اذعان داشت: 
نمایندگان این گمرك در دو گلوگاه شهید شرافت نایین 
و شهید امامی شهرضا به منظور نظارت بیش تر و تسریع 

در امر رسیدگی پرونده متشکله مستقر هستند.

احمدی ونهری:

702 میلیون دالر کاال  از اصفهان صادر شد



چهره روزيادداشت

حقیقی به کمیسیون اصل 90 مجلس 
می رود

کمیسللیون اصل 90 مجلس شللورای اسللامی فردا طی جلسه ای 
گزارش چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و طرح برنامه  

و بودجه را بررسی می کند.
اعضای این کمیسللیون روز سه شللنبه 12 آذرماه هم طی نشستی 
با حبیللب اهلل حقیقللی، رییس سللتاد مبارزه بللا قاچللاق کاال و ارز 
 پیرامللون پرونده های مطروحلله و شللیوه های تعامللل و همکاری 

بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
کارگروه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، فنی و عمرانی، سیاسی 
و نظامی، ارتقای سامت اداری و قضایی نیز طی جلسات جداگانه ای 

شکایت واصله را بررسی می کنند.

 جزيیات جلسه نمايندگان
 با ريیس قضا

رییس کمیسیون قضایی مجلس جزییات جلسه اعضای کمیسیون 
متبوع خود با آیت اهلل آملی الریجانی را تشریح کرد.

اللهیار ملکشللاهی در تشللریح جزییات این جلسلله گفت: اعضای 
کمیسللیون قضایی معموال با رییس دسللتگاه قضا جلساتی دارند و 
دیدار روز سه شللنبه هم بیش تر پیرامون بحث و تبادل نظر در امور 

قضایی بود.
وی افزود: در جلسلله سه شللنبه گذشللته بللا رییس قللوه قضاییه و 
معاونین وی،  گزارشی از طرح ها و لوایحی که طی یک سال گذشته 
در کمیسللیون قضایی بررسی شللده بود تقدیم رییس دستگاه قضا 
شللد.رییس کمیسللیون قضایی مجلس در ادامه تصریح کرد: شیوه 
نظارت قللوای مقننه و قضاییلله بر اجللرای بهتر طرح هللا و لوایح و 
همچنین تدوین نقشلله راه برای ادامه فعالیت کمیسللیون از موارد 
 مهم دیگری بود که در دیدار اعضای کمیسللیون قضایی و حقوقی با 

آیت اهلل آملی الریجانی مطرح شد.

 طرح امنیت اجتماعی با قوت
 اجرا می شود

سردار رادان جانشللین فرمانده نیروی انتظامی  درباره اجرای طرح 
امنیت اجتماعی و اخاقللی تصریح کرد: طرح امنیللت اجتماعی و 

اخاقی همچنان به قوت خود باقی است.
 رادان خاطرنشللان کرد: شللورایی در این زمینه تشللکیل شده که

 به صورت سیسللتمی تر به اجرای طرح امنیللت اجتماعی و اخاقی 
پرداخته می شود.

جانشللین فرمانده نیللروی انتظامی بللا تاکید براین کلله تقویت در 
 امنیت اجتماعی با قوت انجام می شود، یادآور شد: این طرح توسط

نیروی انتظامی با قوت اجرایی می شود.

 توقیف 2 شناور سعودی
در آب های بوشهر

فرمانده دریابانی اسللتان بوشهر گفت: دو شللناور متجاوز متعلق به 
کشور عربستان سعودی در آب های حوزه استحفاظی استان بوشهر 

توقیف شد و 9 ملوان نیز در این ارتباط دستگیر شدند.
 قلنللدر لشللکری اظهللار داشللت: دریابانی ناجللا اجللازه هیچ گونه 

فعالیت غیرمجاز به سودجویان و متخلفان را نخواهد داد.
 وی در تشللریح عملیات توقیف دو شناور سللعودی گفت: دریابانان 
مستقر در آب های جنوب کشور با استفاده از تجهیزات الکتریکی و 
اپتیکی از حضور دو فروند شللناور در آب های استحفاظی کشورمان 

در جنوب مطلع شدند.
 لشکری خاطرنشان کرد: با حضور در محل مورد نظر، دریابانان با دو 
فروند شناور که با پرچم کشور عربستان در حال صیادی غیرمجاز در 

این منطقه بودند روبرو شدند.

 تبريک جهانگیری 
به نخست وزير آذربايجان

معاون اول رییس جمهور انتصاب مجدد نخسللت وزیر آذربایجان را 
به وی تبریک گفت.

 بلله گللزارش پایللگاه اطللاع رسللانی ریاسللت جمهللوری، 
»اسللحاق جهانگیللری« ضمللن تبریللک به » آرتللور راسللی زاده 
« اظهار امیدواری کرده اسللت که دوره جدید مسللوولیت راسللی 
 زاده موجبات گسللترش روابط دوسللتانه میان دو ملللت و افزایش 
فراهللم را  فیمابیللن  هللای  همللکاری  پیللش  از   بیللش 

 کند.
 وی همچنیللن بللرای نخسللت وزیللر جمهللوری آذربایجللان و 
 ملللت ایللن کشللور آرزوی سللامتی و سللرافرازی کللرده

 است.

مقام هللای آگاه عمانی می گویند کلله دیدارهللای مفصلی میان 
ایرانی ها و امریکایی ها بر سر پرونده های مهم منطقه ای انجام شد 
که در نهایت به توافق هسته ای انجامید، به گفته آن ها این توافق در 
حقیقت اعتراف جامعه غربی و امریکایی به نفوذ ایران در کشورهای 

مختلف منطقه است.
مسووالن عالی رتبه امریکایی در بحبوحه توافق ژنو که میان ایران 
 با قدرت های جهان حاصل شللد، اعتراف کردند کلله دیدارهای

 سللری ای میللان امریکایی هللا و ایرانی هللا برگزار شللده بود تا 
توافق مذکور حاصل شللود. این خبر نه کسی را شللوکه کرد و نه 
 کشللورهای درگیر نظری درباره آن دادند، آن ها از مذاکراتی که

 به دور از چشم رسللانه ها وغالبا در اختیار کشللورهای تاثیرگذار  
انجام شد، اطاع داشتند.

وقتی که سلطان قابوس، پادشاه عمان در 25 آگوست به تهران سفر 
کرد، بسیاری پرسیدند که زمان و مضمون این سفر چیست، این که 
پادشاه عمان برای دومین بار از شکل گیری انقاب اسامی به ایران 
می رود از نگاهی بسیاری به میانجی گری او میان رییس جمهوری 

جدید ایران، حسن روحانی با امریکا ارتباط داشت.   
این سفر کاما علنی و روشن و درج شده در یک چارچوب معین 
 بود، قرار بود پیام هایی میان تهران و واشللنگتن رد و بدل شللود. 
مقام های نزیک به مسووالن عمانی عالی رتبه می گویند که این 
دیدار راه روشللنی را برای تفاهم میان ایللران و امریکا نه فقط در 

 زمینه پرونده هسته ای بلکه بر سر پرونده های مختلف منطقه ای
  با محوریت نفوذ ایران گشللود. بلله گفته منابللع آگاه جان کری، 
وزیر امور خارجه امریکا در سللفر خللود به ژنو نیز تللاش کرد تا 
چارچوب توافق نهایی میان کشللورهای بزرگ با ایران به نحوی 
نوشللته شللود که به دور از توافقات دو طرف امریکایی و ایران که 
پیش از این توافق کرده بودند، نباشد. همان مقام های آگاه  عمانی 
 می گویند که دیدارهللای مفصلی میان ایرانی هللا و امریکایی ها 
بر سر پرونده های مهم منطقه ای انجام شد که در نهایت به توافق 
هسللته ای انجامید این توافق در حقیقت اعتراف جامعه غربی و 

امریکایی به نفوذ ایران در کشورهای مختلف منطقه است.
 در همین رابطه روزناملله النهار از یک مسللوول مطلع امریکایی

 آگاه شده اسللت که دیدارهایی میان مقام های امریکایی و ایرانی 
به طور سری از ماه اکتبر گذشللته یعنی دقیقا یک ماه پیش آغاز 
شده که طی آن واشللنگتن به نفوذ ایران در منطقه اعتراف کرده 
است. این مقام امریکایی روشن نکرد که آیا این دیدارهای سری 
تنها محدود به پرونده هسللته ای ایران بوده یا شامل پرونده های 

دیگر نیز می شده است.
 برخی از کشللورهایی کلله در کنفرانس ژنو هسللته ای شللرکت 
کرده اند ابراز امیدواری می کنند که ژنو سللوریه نیز بر اساس ژنو 

ایرانی برگزار شود.
 بنابر این بلله رغم ایللن که ایللن دیدارها رسللانه ای نشللده اند، 

 اما می تللوان گفت که ثمللرات دیگری بلله دنبال داشللته اند که 
می تواند در حل بسللیاری از مشللکات منطقه ای که با اعتراض 
های مردمی کشللورهای خاورمیانه به اوج رسللیده، موثر باشد و 
 تفاهمی میان ایران و امریکا حاصل شللده باشللد. به عبارت دیگر

 در سللایه اطمینان سللازی 
از پرونللده هسللته ای ایران، 
 امریکا می پذیللرد که ایران
  دسللت برتللر را در منطقلله

داشته باشد در مقابل تهران 
نیز از بعضی خواسته هایش 

کوتاه بیاید.
بللرای همیللن اسللت کلله 
می بینیللم یللک روز بعد از 
مذاکللرات ژنللو کلله توافق 
هسته ای میان ایران با 5+1 
انجامیللد، صحبللت از موعد 
ژنو 2 بر سللر پرونده سوریه 
شد. در حالی که حرف های 
آخر بر سر پرونده هسته ای 
 ایران زده می شد، صحبت از 
پرونده های دیگر در سازمان 
ملللل بللا مشللارکت ایللران 
 بلله میان آمللد. منابللع آگاه 

می گویند که تفاهمی که میان ایران و امریکا حاصل شللده فراتر 
از پرونده هسته ای اسللت که ضرورتا در پرونده سوریه حتما خود 
را نشللان خواهد داد که به موجب آن با اغماض نسللبت به برخی 
اشللکاالتی که به نقش ایران در سللوریه گرفته می شللود از این 
 کشللور برای شللرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت بلله عمل خواهد

  آمد. برخی از کشللورهایی که در کنفرانس ژنو هسته ای شرکت 
کرده اند ابراز امیدواری می کنند که ژنو سللوریه نیز بر اساس ژنو 
 ایرانی برگزار شللود، یعنی این که ایران در کنار دیگر کشللورهای

 ذی نفوذ در سوریه پشت میز مذاکره بنشللیند و به فکر طراحی 
نقشه ای مسللالمت آمیز برای آینده سللوریه بیفتد. به گفته این 
 منابع زمانی که برای برگزاری نشست ژنو 2 اعام شده است، یعنی

 22 ژانویه می تواند فرصت کافی فراهم کنللد تا جامعه جهانی را 
برای حضور ایران در این نشست آماده کند. 

انتظار می رود در این نشست بر سللر تشکیل حکومت انتقالی در 
سوریه با توجه به توصیه های ایران و دیگر کشورهای عربی منطقه 

توافقاتی حاصل شود.

عواملی که توافق هسته ای را رقم زدند

افزايش حضورنظامی عربستان از سفر پادشاه عمان تا نشست ژنو 3
در مرز عراق

روزنامه آمریکایللی »وورد تریبیللون« از افزایش حضور 
 نظامللی عربسللتان سللعودی در مرزهایللش بللا عراق 
خبر داد. این روزنامه به نقل از مقامات عربستانی خبر داد 
که وزارت سپاه ملی و وزارت کشللور عربستان نیروهای 
 بیش تری را به مللرز این کشللور با عراق فرسللتاده اند.

این گللزارش افللزوده کلله این تصمیللم در پللی پرتاب 
موشک های کاتیوشللا از خاک عراق به سمت عربستان  
 و بلله عهللده گرفتللن مسللوولیت آن از جانللب گللروه

 جیش المختار گرفته شده اسللت.این درحالی است که 
دولت عراق نیز شلیک موشک به سوی مرزهای عربستان 

را محکوم کرده است.

 اخراج برلوسکنی
 از مجلس سنای ايتالیا

 نخسللت وزیللر پیشللین ایتالیللا در پللی محکومیللت
  بلله یللک سللال حبللس بلله اتهللام فسللاد مالللی از 
مجلللس سللنای ایللن کشللور اخللراج شللد. در پللی 
برلوسللکنی«،  »سللیلویو  قطعللی   محکومیللت 
»پیترو گراسللو« رییس سللنای ایللن کشللور از اخراج 
برلوسللکنی از این مجلس خبر داد.طی بیسللت سللال 
گذشللته، این برای نخسللتین بار اسللت که یک سناتور 
 ایتالیایللی از سللنا اخراج می شللود.اخراج برلوسللکنی
  77 سللاله از سللنای ایتالیللا به سللرعت انجام شللد و

 »اولیسه دی جیاکومو« جایگزین وی شد.

استقبال شورای خلیج فارس 
از توافق ژنو

کشللورهای عضو شللورای همللکاری خلیج فللارس،در 
 نشست خود در کویت از توافق نامه هسته ای میان ایران 

و گروه 1+5 در ژنو، استقبال کردند.
 وزرای خارجلله کشللورهای عضللو شللورای همللکاری
  خلیللج فللارس در پایللان نشسللت خللود در کویت در
  بیانیه ای تاکید کردند »با خشنودی امضای توافق نامه

 بر سر برنامه هسللته ای ایران را دنبال کردیم. ما از این 
توافق نامه خشللنود هسللتیم و امیدواریم که مقدمه ای 
به منظور دسللتیابی به راه حلی فراگیر برای این پرونده 

باشد.«

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

حیات کشور به رابطه با  غرب 
وابسته  نیست 

آیت اهلل آملی الریجانی 
البته مشللخص اسللت تحریم ها، فی الجمله آثاری نسللبت به وضع 
اقتصادی کشور داشللت و امید اسللت که توافق ها وضع را بهتر کند 
اما کشللور و ملت ما ارزش های حیاتی خود را به این فراز و نشیب ها 
نمی فروشد و نباید تصور کرد که اگر تحریم ها ادامه پیدا می کرد مسیر 
کشور در پیگیری ارزش های واال و اهداف مقدس جمهوری اسامی، 
عوض می شللد.بنابراین نباید وضع طوری نشللان داده شودکه گویا 
حیات و ممات کشللور منوط 
بلله ایللن توافق نامه هاسللت.

مردم ما خوشللحال می شوند 
که دولتمردان شللان بتوانند 
با تدبیر امللور را اداره کنند و 
به پیللش ببرند امللا همزمان 
توقع دارند که پیشللبرد امور 
با پایداری بر حقللوق ملت و 

رعایت خطوط قرمز باشد.
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فعالیت های هسته ای متوقف نمی شود 

 صالحی، رییس سللازمان  انللرژی اتمی با اشللاره بلله توافق ناملله هسللته ای جمهوری اسللامی ایران
  با گروه 1+5 افللزود: هیچ چیز که نشللانگر توقف فعالیت های هسللته ای باشللد با قاطعیللت می گویم

 وجود ندارد.

مسلمانان با هیچ دينی 
دشمنی ندارند

امید آفرينی روحانی 
جای تقدير دارد 

آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی، اسللراییل را پایگاه چندمنظوره کشورهای 
استعمارگر در حساس ترین منطقه جهان دانست و گفت: یهودیان بازیچه 

مطامع استعماری شده اند.
 وی پرهیز از افللراط و تفریط در دفللاع از آرمان های مردم فلسللطین را 
یک هوشللیاری سیاسللی خواند و گفت: منطقی نیسللت بللرای دفاع از 
مظلومیت فلسللطین، ظلللم دیکتاتوری چللون هیتلر را توجیلله کنیم. 
عضو مجلللس خبللرگان رهبللری در ادامه سللخنان خویش با اسللتناد 
به آیات قللرآن کریم، همکاری مسلللمانان بللا پیروان ادیللان مختلف را 
دسللتور اسللام خواند و گفت: مسلللمانان با پیروان هیچ دینی دشمنی 
 ندارند؛ این صهیونیسم است که مسللوول ظلم ها و زورگویی های وسیع

 به مردم فلسطین شده است.

 سللید رمضان شللجاعی کیاسللری عضو فراکسللیون اصولگرایللان رهروان
  والیت مجلس شللورای در ارزیابی نسللبت به گفت وگوی زنللده تلویزیونی

رییس جمهور، گفللت: نکته مثبت و قابل توجه گفت وگللوی زنده تلویزیونی 
رییس جمهور که از رسللانه ملی پخش شللد، این بود که وی در ارایه گزارش 
عملکرد 100 روزه دولت یازدهم فضای امید آفرینی را در حوزه اقتصادی در 

جامعه ایجاد کرد که جای تقدیر دارد.
وی افزود: آقای روحانی در بخش دیگللری از ارایه گزارش عملکرد 100 روزه 
دولت به انسجام بین قوا اشاره کرد که بنده معتقدم سخنانش تاثیر به سزایی 
در ایجاد وحدت ملی داشللته و می تواند نقش تعامل بین قوا را بیش تر کند، 
 اما بهتر بود مسللایلی که در مورد وزارت ورزش مطرح شللده بللود را، عنوان

 نمی کرد.

عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای 
اسامی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار 
اسللت وزرای اقتصادی دولت برای بررسللی راهکارهای 
اقتصاد مقاومتللی در جلسللات هفتگی هیات رییسلله 
مجلس که در روزهای دوشللنبه برگزار می شود، حضور 
یابند.وی افزود: با توجه به اینکه آقای ربیعی وزیر تعاون 
در جلسه گذشللته هیات رییسلله مجلس حضور یافت، 
برنامه ریللزی کرده ایم تا حجتی، وزیر جهاد کشللاورزی 
نیز در جلسه این هیات در دوشللنبه آینده و در راستای 
 بررسللی و تدوین راهکارهای اقتصللاد مقاومتی حضور

 یابد.
سللخنگوی هیات رییسلله مجلس در ادامه به مهمترین 
هدف حضور وزرای اقتصللادی دولت در جلسللات این 
 هیات اشاره و تاکید کرد: از آنجا که ابعاد اقتصاد مقاومتی 
حائللز اهمیللت اسللت، بنابرایللن از وزرای اقتصللادی 
دولت دعللوت کرده ایللم تا در جهللت تعامل بیشللتر با 
مجلللس راهکارها و ابعللاد اقتصاد مقاومتللی را با کمک 
 پارلمان تدوین کللرده و بتوانیم در سللال آینده اقتصاد

 مقاومتللی را اجللرا کنیللم. مصللری اضافه کللرد: بنده 
 هنوز اطاع دقیقی نللدارم که دولت چلله زمانی الیحه 

بودجه 93 را به مجلس ارایه می دهد.

یک منبع مسللوول در وزارت امور خارجه کشورمان اعام 
کرده که تهران در حال بررسی دعوت بحرین از ایران برای 

حضور در نشست منامه است.
به گزارش العالم، یک منبع مسوول در وزارت امور خارجه 
کشللورمان اعام کرده که تهران در حال بررسللی دعوت 

بحرین از ایران برای حضور در نشست منامه است.
وزیر امللور خارجه بحریللن روزسه شللنبه )5 آذر( در یک 
گفت و گوی مطبوعاتی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه 

کشورمان برای شرکت در گفت وگوی منامه دعوت کرد.
»گفت وگوی منامه«در تاریخ 16 دسللامبر برگزار خواهد 

شد.
گفت وگللوی منامه هر سللال در ماه دسللامبر )اواخر آذر 
ماه( در بحرین برگزار می شللود. نام این گفت وگو در آغاز 
امنیت خلیج فارس بود که سللپس به گفت وگوی منامه 
تغییر نام داد.کارشناسان مسللایل سیاسی معتقدند علت 
دعوت وزیر خارجه بحرین از جمهوری اسامی ایران برای 
شرکت در گفت وگوی منامه نقش غیر قابل انکار این کشور 
در حفظ ثبات و امنیت خلیج فارس اسللت. به عقیده این 
کارشناسان توافق هسته ای ایران با 6 قدرت دنیا، جمهوری 
اسامی را به یکی از عناصر مهم ترسیم امنیت خلیج فارس 

تبدیل کرده است.

 سللردار سرلشللکر یحیی رحیم صفوی اظهار داشللت:
 بی تردید استراتژی نظام اسامی، روسیه و چین موجب 
شد تا منافقین جهان اسللام و البی های صهیونیستی 
 در سوریه با شکسللت ذلیانه ای روبرو شللوند و نتوانند

 نقشه های خود را عملیاتی سازند.
وی با تاکید بر اینکه امریکا، ترکیه و عربستان در جنگ 
سللوریه شکسللت اسللتراتژیکی خوردند، افزود: برخی 
کشللورها نظیر امریکا، عربسللتان و ترکیه برای سقوط 
رژیم بشار اسد تاش کردند اما به دلیل نقش تاثیرگذار 
جمهوری اسامی آن ها نتوانستند توطئه ها و نقشه های 
خود را به خوبی پیاده کنند.دستیار و مشاور مقام معظم 
رهبری تصریح کرد:امریکا به شللدت از اقتدار جمهوری 
اسللامی هراس دارد و ایللن امر در حالی اسللت که این 
 کشللور در منطقه با شکست اسللتراتژیکی مواجه شده

و به همین دلیللل وارد مذاکللره و ارتباط بللا جمهوری 
اسللامی شللده است.سللردار رحیم صفوی با اشاره به 
وقایعی که در مصر نیللز اتفاق افتاده، بیان کرد: کشللور 
 مصر 80 میلیون جمعیت دارد و دارای تمدنی غنی است

 و بی شللک آنچه در مصر اتفللاق افتاده بر خللاف اراده 
مردمی بوده و من گمان مللی کنم نهضتی دیگر در مصر 

رخ دهد.

دبیرکل سازمان ملل پیش بینی کرد به زودی شورای امنیت 
 سازمان ملل در جلسه ای کاسللتن تحریم های اعمال شده 

بر ایران را بررسی می کند.
به گزارش پایگاه خبری روسللیا الیوم؛ بان کی مون دبیرکل 
سازمان ملل پیش بینی کرد، شورای امنیت سازمان ملل به 
زودی درباره بررسی کاستن از حجم تحریم های اعمال شده 

ضد ایران را در جلسه ای فوق العاده مورد بررسی قرار دهد.
وی در این باره گفت: بعد از نتایجی که از توافق در مذاکرات 
هسته ای ایران و گروه 1+5 در ژنو حاصل شد، شورای امنیت 
 سللازمان ملل پیش بینی می کنللم به زودی دربللاره ایران

 جلسه ای تشکیل دهد، و براساس نتایج حاصل از مذاکرات 
 هسللته ای بخشللی از تحریم های بین المللی اعمال شده
 ضد تهران را مورد بازنگری قرار دهد و این تحریم ها را بکاهد.

وی که در جلسلله ای مشللترک با جیم یونگ رییس بانک 
جهانی سللخن می گفت در جمع خبرنللگاران در این باره 
 افزود: پیش بینی می کنللم هم ایران و هم شللورای امنیت

 به زودی اقدامات عملی را در راسللتای توافق به عمل آمده 
در ژنو اتخاذ کنند.  

بان کی مون در ادامه سخنانش افزود: توافق هسته ای اخیر 
 ژنو این امکان را به ایران می دهد، تا بللار دیگر در بازارهای

 بین المللی انرژی حضوری فعال و پر رنگ داشته باشد.

امور خارجه دفاعیمجلس بین الملل

 جلسات 
با وزرای اقتصادی

پاسخ وزارت امور خارجه 
به دعوت منامه

 هراس آمريکا  از
 اقتدار جمهوری اسالمی

بررسی کاستن تحريم 
درشورای امنیت
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ديدارهای مفصلی 
میان ايرانی ها و 

 امريکايی ها 
بر سر پرونده های مهم 

منطقه ای انجام شد 
که در نهايت به توافق 

هسته ای انجامید 
اين توافق در حقیقت 
اعتراف جامعه غربی و 

امريکايی به نفوذ ايران 
در کشورهای مختلف 

منطقه است



يادداشت
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 رفع آلودگی هوا
 نیازمند مديريت مستمر است

     مدیر کل حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان اصفه��ان از کاهش 
آالینده ها و بازگشت کیفیت هوای ش��هر اصفهان به وضعیت سالم 
خبر داد.کیومرث کالنتری ضمن اعالم این خبر اظهار داشت:کاهش 
آلودگی هوا نیازمند مدیریت و نظارت مستمراست و همه بخش ها که 
مسوولیت قانونی در این زمینه دارند باید به وظایف خود عمل کنند. 
به گفته مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با واحدها 
و افرادی که ضوابط و مقررات را رعایت ننمایند، قطعا برخورد قانونی 
خواهد شد چراکه سالمت مردم از همه چیز مهمتر است. کالنتری 
گفت: ش��رایط اقلیمی و موقعی��ت جغرافیایی اصفه��ان به گونه ای 
است که امکان وقوع پدیده وارونگی دما تا پایان سال وجود دارد لذا 
همکاری و همراهی شهروندان می تواند در این وضعیت کمک مؤثری 
 برای مسووالن باشد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان افزود:

 بر اساس تصمیمات اس��تانی در ش��رایط خاص آلودگی هوا ضمن 
اطالع رسانی دقیق به مردم ، تدابیر الزم برای ایجاد محدودیت های 

قانونی نیز در شهر اتخاذ خواهد شد.

غالمرضا اصغری سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان شد

با حکم وزیر بهداش��ت دکتر غالمرضا اصغری به س��مت سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان منصوب 
ش��د.دکتر غالمرضا اصغری،متخصص گیاهان دارویی و عضو هیات 
علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.وی 
از سال 1367 تا سال 1369 قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان و پس از آن از س��ال 1373 تا س��ال 1375 معاون دانشگاه

 علوم پزشکی اصفهان بوده است.

مطالعات اولیه پل هفتم بر زاينده رود 
تا پايان سال تکمیل می شود

مدیرعامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان گفت: احداث پل هفتم 
بر زاینده رود در مرحله مطالعات اولیه قرار دارد و تا پایان سالجاری 

تکمیل می شود.
 مصطفی بهبهانی اظهار داشت : پروژه پل هفتم در مرحله مطالعات 
اولیه قرار دارد و هنوز موقعیت دقیق آن مش��خص نشده است.وی 
با بیان اینکه پل هفتم در محدوده میدان ش��هید قوچانی و س��ه راه 
پینارت پیش بینی شده اس��ت، افزود: با توجه به الحاق خوراسگان 
اکنون پل هفتم به طور کامل در اصفهان قرار دارد از این رو مشکالت 
و موانع اجرایی قبل از الحاق خوراسگان را نخواهد داشت و می توان 
موقعیت دقیق آن را سریع مشخص کرد.مدیرعامل سازمان طراحی 
شهرداری اصفهان با اش��اره به اینکه نمی توان تاریخ مشخصی برای 
اتمام مطالعات ارایه کرد، اظهار امیدواری کرد تا پایان س��ال جاری 
مطالعات احداث پل هفتم تکمیل شود.بهبهانی تاکید کرد: با احداث 
پل هفتم بر روی زاینده رود عالوه بر کاهش ترافیک منطقه ش��رقی 

اصفهان، از بار ترافیکی کل شهر اصفهان کاسته می شود.
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گشتی در اخبار
دانشگاهآزاد،کنکورجداگانهبرگزارنمیکند

 رییس سازمان س��نجش آموزش کشور با اش��اره به برگزاری نخستین جلس��ه شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو از اتخاذ چهار تصمیم مهم در این حوزه خبر داد و گفت: آنچه که مشخص است 

این است که دانشگاه آزاد آزمون جداگانه ای برگزار نمی کند.
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يک متخصص تغذيه: 

پوکی استخوان عاقبت مصرف زياد غذاهای پرنمک

خودرو
متهم اصلی آلودگی هوا

جدايی، سرنوشت 90 درصد از 
ازدواج هايی که دختران بزرگترند

یک متخصص تغذیه گفت:  مص��رف غذاهای پرنمک 
نه تنها اجازه جذب کلیسم موجود در غذا را نمی د هد 
بلکه کلسیم موجود در بدن نیز به همراه نمک از طریق 

ادرار دفع می شود.
مریم مهر آزی ، به نقش تغذیه در پیشگیری از پوکی 
اس��تخوان اش��اره کرد و گفت:  زنجی��ره غذایی برای 
پیشگیری پوکی استخوان باید از دوران کودکی آن هم 
همراه با ورزش و تحرک مناسب انجام گیرد تا تراکم 

استخوانی به طور کامل شکل گیرد.
وی افزود:  یک��ی از عواملی ک��ه در کاه��ش و از بین 
رفتن توده اس��تخوانی مؤثر اس��ت مصرف زیاد نمک 
و غذاهای شور اس��ت چرا که برای دفع نمک از خون، 
مقدار زیادی کلس��یم از طریق ادرار ب��ه همراه نمک 
دفع می ش��ود.به گفته این متخصص تغذیه بسیاری 
از محصوالت غذایی آماده، مانند شور، ترشی، زیتون، 
انواع سس و چاش��نی ها، چیپس، مرغ و ماهی دودی 
شده و سوسیس و کالباس حاوی مقدار زیادی نمک 
 است که نه تنها کلس��یم بدن را تامین نمی کند بلکه 

تا حد زیادی در دفع آن نیز مؤثر است.

وی ب��ه آن هایی ک��ه عالقه دارن��د تا به ط��ور عادت 
به ماس��ت مقدار زیادی نم��ک اضافه کنن��د توصیه 
کرد تا از مخلوط س��بزی های خش��ک ش��ده مانند 
پونه، نعناع، آویش��ن و ش��وید به عنوان یک چاشنی 
 س��الم به جای نمک روی س��االد یا ماس��ت استفاده 
کنند. وی، افزود: کس��انی که به دالیل مختلف مانند 
کم کاری تیرویید داروهای هورمونی مصرف می کنند 
حتما در مورد میزان مصرف آن با پزشک خود مشورت 

کنند تا دچار پوکی استخوان نشوند.

مهرآزی مصرف سیگار به ویژه در بانوان را یکی دیگر از 
عوامل کاهش توده استخوانی و پوکی استخوان عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: تحقیقات نشان داده که مصرف 
نیکوتین موجود در س��یگار، قدرت بدن را در مصرف 
 کلس��یم و جذب آن مختل می کند و افراد س��یگاری 
 دو برابر نس��بت ب��ه افراد غی��ر س��یگاری در معرض

 پوکی اس��تخوان قرار می گیرند چرا که با کش��یدن 
س��یگار س��طح اس��تروژن خ��ون پایی��ن می آید و 
 با ای��ن اتف��اق زن��ان بی��ش ت��ر در مع��رض پوکی 

قرار می گیرند.
وی همچنی��ن مصرف مواد پروتئینی مانند گوش��ت 
قرمز را در کنار قهوه و م��واد غذای پر فیبر را به همراه 
لبنیات مانع جذب کلس��یم عنوان کرد و گفت:  بهتر 
است فاصله ای بین اینگونه غذاها با مواد حاوی کلسیم 
باشد. مهر آزی گفت:  س��یب و فرآورده های لبنی کم 
چرب، تخم مرغ، سویا، نخود و لوبیا، ماهی و سبزیجات، 
 مرکب��ات بهتری��ن منب��ع تامین کلس��یم هس��تند

 که به ش��رط آنک��ه ورزش و تحرک نی��ز در کنار آن 
قرار گیرد.

نایب رییس فراکسیون محیط زیس��ت مجلس با بیان اینکه سهم خودروها در 
آلودگی هوا بیش از 80 درصد اس��ت، گفت: خودروهای داخلی هنوز بر اساس 
استاندارد یورو 2 تولید می شوند.مهرداد بائوج الهوتی با بیان اینکه عامل اصلی 
آلودگی هوای تهران، خودرو است،  اظهار داشت: خودروها بیش از 80 درصد در 

افزایش آلودگی هوای تهران سهم دارند.
نایب رییس مجلس ش��ورای اس��المی اف��زود: الزم بود که زیرس��اخت هایی 
نظیر توس��عه سیس��تم حمل ونقل عمومی ب��رای کاهش آلودگ��ی هوای این 
کالنشهر فراهم می شود؛ بر اس��اس برنامه های پیش بینی ش��ده قرار بوده که 
ظرفیت سیس��تم حمل ونقل عموم��ی به 75درص��د افزایش یاب��د. وی ادامه 
داد: خودروهای کش��ور هنوز اس��تاندارد یورو 2 دارند، این در حالی اس��ت که 
تا پایان قان��ون برنامه قرار بود ک��ه خودروهای داخلی بر اس��اس اس��تاندارد 
 یورو 5 تولید ش��وند.الهوتی با بیان اینکه خودروهای وارداتی اس��تانداردهای

 ی��ورو 5 را پ��اس کرده اند، ابراز داش��ت: این در حالی اس��ت که ش��رکت های 
خودروساز داخلی باتوجه به اینکه قیمت محصوالت شان باالست اما استاندارد 
خودروهای تولیدی شان را ارتقا نداده اند.نایب رییس فراکسیون محیط زیست 
 مجلس شورای اسالمی با تاکید بر تسریع در روند اسقاط خودروهای فرسوده، 

 ابراز داشت: تاکنون شاهد بودیم که فقط یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده 
از رده خارج نشده  است.وی بیان داشت: متوسط عمر مینی بوس های فرسوده 
میان 23 تا 25 سال است و چنین شرایطی وحش��تناک است.الهوتی گفت: با 

چنین شرایطی انتظار داریم آلودگی هوا برطرف شود.

یک آسیب شناس گفت: از دیدگاه رفتارشناس��ی، 90 درصد از ازدواج هایی که دختر 
بیش از 4 سال از پس��ر بزرگ تر اس��ت، در پنج سال اول زندگی مش��ترک منجر به 

اختالفات و تنش های رفتاری می شود و همسران از هم جدا می شوند.
دکتر مجید ابهری در گفت وگو باایسنا، افزود: اگر مردان 10 تا 15 سال از همسر خود 
 بزرگ تر باشند، مش��کلی ایجاد نمی شود و اختالف س��نی دو تا چهار سال زمانی که

 زن بزرگ تر است نیز موجب بروز مشکل نمی شود اما اگر فاصله سنی زن و شوهر بیش 
 از این باشد، به علت آنکه زنان زایمان می کنند و دچار مشکالت جسمی می شوند، امکان

 به وجود آمدن اختالفات زناشویی بیش تر را فراهم می کند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: بر اس��اس نتایج پژوهش بنیاد صیانت از خانواده که 
سال گذشته انجام شد، 650 زوج با چهار سال اختالف سن، زندگی با دوامی داشتند 
 ولی ازدواج 740 زوج که زن بیش از 4 سال از شوهر بزرگ تر بوده به طالق انجامیده

 است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به دو علت دختران پیشنهاد ازدواج با پسران جوان تر را 
می پذیرند، اظهار داشت: یکی از این دالیل، توانمندی اقتصادی دختران است که در 

برخی از موارد دختر، شاغل اما پسر بیکار است.
 این رفتارش��ناس، ترس و وحش��ت دخت��ران به علت عبور از س��ن عرف��ی ازدواج را 
یکی دیگر از دالیل ازدواج آنان با پسران کوچک تر از خود دانست و افزود: ممکن است 
دختر در سنین پایین تر به خواستگارهای مناسب خود جواب منفی داده باشد و پس از 
گذشت چند سال، سن ازدواج او افزایش یافته باشد و همین امر موجب می شود که به 

درخواست ازدواج پسران کوچک تر از خود جواب مثبت دهند.

وزیر آموزش و پ��رورش با بیان اینک��ه در ابتدای 
ورودم ب��ه وزارتخانه، هم��ه تالش خ��ود را برای 
بازگش��ایی بهتری��ن مدرس��ه معط��وف کردیم، 
گفت: ط��ی چن��د م��اه اخی��ر ب��ا تحقیقاتی که 
 صورت گرفته بیش از 700 مس��اله و چالش را در

 آموزش و پرورش شناسایی کردیم.
علی اصغر فانی با اش��اره به بخشی از گزارش 100 
روزه فعالیت خ��ود در وزارت آم��وزش و پرورش، 
گفت: با توجه به اینکه ابتدای ورودم به وزارتخانه 
همزمان با بازگش��ایی مدارس بود، همه تالش ها 
برای آغاز فعالیت مدارس معطوف شد اما همزمان 
تحقیقاتی در آموزش و پ��رورش صورت گرفت و 

بیش از 700 مساله و چالش را شناسایی کردیم.
وی اف��زود: با توجه ب��ه این تع��داد از موضوعات، 
مباحث دس��ته بندی و ب��ه چهار سیاس��ت مهم 
تقسیم بندی ش��د که س��اماندهی نیروی انسانی 

اولین اولویت وزارتخانه شد.

وزیر آموزش و پ��رورش گفت: آموزش و پرورش با 
بیش از یک میلیون نیروی انس��انی در 105 هزار 
مدرسه و 750 منطقه آموزش��ی در خدمت بیش 
از 12 میلیون و 300 هزار دانش آموز اس��ت اما با 
توجه به اینکه این نیروها به خوبی از لحاظ رشته و 
جنسیت توزیع نشده اند، در ابتدای سال تحصیلی 
با حدود 58 هزار نیروی مازاد و 50 هزار کس��ری 
نیرو مواجه شدیم که این امر انرژی زیادی را در آغاز 

سال تحصیلی از آموزش و پرورش گرفت.
       ساماندهی کامل نیروی انسانی آموزش 

و پرورش تا سال 94
فانی، تقاض��ای معلمان ب��رای رس��یدگی به این 
 موضوع را ب��ه جا عن��وان ک��رد و گفت: امس��ال 
با توجه به این نابس��امانی که در نیروی انس��انی 
وجود داش��ت از برخ��ی دبیران متوس��طه تقاضا 
کردیم که در ابتدایی مش��غول این فعالیت باشند. 
اما س��ال 93 و 94، س��اماندهی نیروی انس��انی 

 به نتیج��ه می رس��د.وی توس��عه مش��ارکت در
 آم��وزش و پ��رورش را اولوی��ت دوم وزارتخان��ه 
متب��وع خ��ود اع��الم ک��رد و گف��ت: آم��وزش و 
پرورش یک نم��اد فرهنگی اجتماعی اس��ت و در 
مدرس��ه معلمانی هس��تند که باید زمینه را برای 
مش��ارکت آن ها و حتی مش��ارکت دانش آموزان 
و والدی��ن در برنامه ریزی م��دارس فراهم کنیم.

فانی ادامه داد: در ح��ال حاضر حدود یک میلیون 
دانش آموز یعنی 8/5درصد دانش آموزان کش��ور 
در مدارس غیردولت��ی تحصیل می کنند. بنابراین 
بای��د در س��ال های آینده می��زان مش��ارکت ها 
را افزایش دهی��م. وزیر آموزش و پ��رورش که در 
ی��ک برنامه تلویزیونی س��خن می گفت، توس��عه 
 مدیریت آموزش��ی را یک��ی دیگ��ر از اولویت های

 آموزش و پرورش برش��مرد و خاطر نش��ان کرد: 
اس��تفاده از مدیران توانمند در م��دارس قطعا در 
ارتقای کیفیت آموزش موثر اس��ت و مقرر ش��ده 

 ب��ا توجه ب��ه تاثیری ک��ه مدیریت آموزش��گاهی
 بر روند یادگیری و یاددهی دارد، این سیاست نیز 

در دستور کار آموزش و پرورش قرار بگیرد.
       آم�وزش و پ�رورش ب�ه دنب�ال 

سرانه ای کردن بودجه در سال 93 است
 فان��ی در ادام��ه خاط��ر نش��ان ک��رد: سیاس��ت 
عملیاتی کردن بودجه یا س��رانه ک��ردن بودجه، 
 چهارمی��ن سیاس��ت آم��وزش و پرورش اس��ت.

 به این معنا اگر بتوانیم برای سال 93 که در الیحه 
پیش بینی کرده ای��م، بودجه ای را ک��ه باید برای 
مدارس هزین��ه کنیم، در اختیار آنه��ا قرار دهیم؛ 
نه تنه��ا باعث افزای��ش انگیزه مدیران می ش��ود، 
بلکه هزینه کرد آنها متناس��ب با نیازهای مدرسه 
صورت می گیرد.وزیر آموزش و پرورش در توضیح 
بیش تر گفت: آموزش و پرورش هر س��اله به ازای 
 هر دانش آموز ی��ک میلیون و 200 ه��زار تومان 
به طور متوس��ط هزینه می کند. ب��رای نمونه اگر 
مدرسه ای 200 دانش آموز داشته باشد و این رقم به 
تعداد دانش آموزان، در اختیار مدرسه قرار بگیرد، 
مدیر می تواند حقوق معلم، هزینه آب و برق، گاز و 

سایر اولویت ها را در اختیار داشته باشد.
       ارتق�ای وضعیت معیش�ت فرهنگیان 

تا پايان سال
وی درباره وضعیت معیش��تی معلمان که یکی از 
دغدغه های اکثریت آن هاس��ت، گفت: معلمان از 
بهترین افراد جامعه هستند و در همان روزهای اول 
که وارد آموزش و پرورش ش��دم به لحاظ اهمیتی 
که بحث معیش��ت معلمان و موضوعات اقتصادی 
داشت، مش��اوری را در این زمینه منصوب کرده ام 
و به برنامه های خوبی نیز رسیده ایم که امیدواریم 
نتایج آن در آینده مش��خص و بخشی از تکلیف ما 
در قبال فرهنگیان ایفا شود.فانی گفت: امیدواریم 
تا چهار ماه آینده نتیجه برنامه ریزی هایی که برای 

ارتقای معیشت معلمان صورت گرفته، آغاز شود.
       اج�رای مديري�ت آموزش�گاهی

 تا دو سال آينده
وزیر آموزش و پ��رورش با بیان اینکه تا دو س��ال 
 آین��ده مدیریت آموزش��گاهی را اج��را می کنیم، 
اظهار داشت: تعیین مدیریت متخصص، با تجربه و 
افرادی که دارای محدودیت در بین معلمان هستند 

از برنامه های دیگری است که اجرا می شود، چرا که 
معتقدیم مدیری که در بی��ن معلمان محدودیت 
داشته باش��د و دارای تخصص و تجربه الزم باشد، 
قطعا در کیفیت آموزش تاثیر بسیار خوبی خواهد 

داشت.
       همکاری وزارت های آموزش و پرورش 
و ورزش و جوان�ان ب�رای توس�عه ورزش 

دانش آموزی
فان��ی درباره اقدامات��ی که آم��وزش و پرورش در 
حوزه ورزش و فضاهای ورزشی برای دانش آموزان 
انجام خواهد ش��د، گفت: در دیداری ک��ه با وزیر 
ورزش و جوان��ان داش��تیم، پیش��نهاد همکاری 
بی��ن دو وزارتخان��ه را ب��ه وزی��ر ورزش و جوانان 
دادم که با اس��تقبال وی مواجه ش��د و مقرر ش��د 
آموزش و پرورش به دلیل کمبودهایی که از لحاظ 
امکانات دارد با تعاملی که بین دو وزارتخانه صورت 
می گیرد، برای ارتقای ورزش دانش آموزی استفاده 
کنیم.وی ادامه داد: گروه های آموزشی که یکی از 
معضالت فعلی و نقدهای وارد بر آموزش و پرورش 
است، از برنامه های دیگری است که در برنامه کاری 
وزارتخانه قرار گرفته، چرا که در سال 60 گروه های 
آموزش��ی را بنیان گذاری کردم، اما در س��ال های 
اخیر نقش آن ها بس��یار کمرنگ شده است.وزیر 
آموزش و پرورش ادامه داد: م��ا به حضور معلمان 
در تدوی��ن، تالی��ف و ارزیابی کتاب های درس��ی 
معتقد هس��تیم و امیدواریم بتوانیم نقش آن ها را 
در گروه های آموزشی پررنگ تر کرده و کیفیت در 

برنامه های آموزشی را ارتقا دهیم.
       راه کار جديد وزارت آموزش و پرورش 

برای حل مشکالت مدارس استیجاری
وزیر آم��وزش و پرورش ادام��ه داد: در بودجه 93 
بندی پیش بینی شده است که برخی از فضاهایی 
که مورد نی��از آموزش و پرورش نیس��ت از طریق 
مزایده ب��ه ف��روش رس��انده و در ج��ای دیگری 
که مورد نی��از اس��ت، از جمل��ه خری��د مدارس 
استیجاری استفاده ش��ود.فانی در مورد پرداخت 
حق التدریس معلمان، گفت: مذاکراتی را با معاونت 
رییس جمهور انجام دادیم و امیدواریم اعتبارات 
الزم تخصیص یابد که بتوانیم به تدریج تا سه ماه 

آینده بخشی از این اعتبارات را پرداخت کنیم.

وزير آموزش و پرورش خبر داد:
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فراخوان عمومی 
)48356216-48356227-48256228(

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد تامین کلیه قطعات یدکی و مصرفی مکانیزم های مورد نیاز خود را از طریق فراخوان عمومی به 
تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید . 

لذا از کلیه تامین کنندگان توانمند و متخصص که قادر به ارائه ضمانت نامه های ذکر شده می باشند دعوت می شود جهت شرکت در هر 
یک از گروههای ذیل اعالم آمادگی نمایند . 

موضوع فراخوان : 
گروه الف ( فراخوان ش�ماره 48356216 : تامین کلیه قطعات یدکی و مصرفی مکانیزم های دیزلی و ثابت و متحرک خاص و واحد 

سرباره با مبلغ ضمانت نامه 2500000000 ریال 
گروه ب ( فراخوان شماره 48356228 : تامین کلیه قطعات یدکی و مصرفی مکانیزم های دیزلی و برقی ثابت و متحرک و لکوموتیوها 

با مبلغ ضمانت نامه 1300000000 ریال
گروه ج ( فراخوان ش�ماره 48356227 : تامین کلیه قطعات یدکی و مصرفی مکانیزم های دیزل��ی و گازی و برقی ) لیفتراک ها و 

رامتراک ها  با مبلغ ضمانت نامه 1300000000 ریال
مبلغ ضمانتنامه : 

ضمانت نامه های فوق برای هریک از گروهها می باشد و باید در مرحله پیش��نهاد قیمت تهیه و ارائه گردد . در حال حاضر نیاز به ارائه آن 
نمی باشد .

مدارک الزم : 1- نامه اعالم آمادگی شرکت در هر یک از گروههای فوق 
2- اطالعات عمومی و تخصصی و توانایی های فنی ، مالی ، انبار ، سوابق و ... به صورت فایل کاغذی 

CD بر روی PDF 3- فایل اطالعات ردیف 2 به صورت
 4-تامین کنندگانی که تاکنون با ش��رکت فوالد مبارکه همکاری نداش��ته اندبامراجعه به سایت ش��رکت فوالد مبارکه قسمت خرید و

 تامین کنندگان  ، فرم اعالم آمادگی برای همکاری را تکمیل و ارسال نمایند 
 نحوه دریافت مدارک و اطالعات فراخوان : 

www.mobarakeh-steel.ir از طریق سایت اینترنتی شرکت  فوالد مبارکه به آدرس
نحوه ارسال مدارک : 

ارس�ال مدارک كاغذی و CD از طريق آدرس : کیلو متر 75 جنوب غربی اصفهان صندوق پستی 167 شرکت فوالد مبارکه ، واحد 
خرید مواد مصرفی - کارشناس خرید مواد مصرفی - صالحی ) شماره فراخوان بر روی بسته پستی ثبت گردد ( 

 مهلت ارسال : از تاریخ درج آگهی به مدت 20 روز 
كليه هزينه های درج آگهی بعهده برنده  مناقصه می باشد . 

ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد . 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3061-0335543 تماس حاصل فرمایید . 

)کد آگهی : ر-92192(



چهره روزيادداشت

حذف 1530 نفر از لیست 
ممنوع الخروجی ها

بانک مرکزی با اعالم گزارش عملک��رد 100 روزه در دولت تدبیر و امید، 
از خروج 1530 نفر از بدهکاران بانکي از لیست ممنوعین خروج از کشور 
خبر داد. بانک مرکزی در گزارشی تحت عنوان اقدامات بانک مرکزی از 
ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، با ارایه عملکرد 100 روزه این بانک 
پرداخت و اعالم کرد: با آغاز کار دول��ت تدبیر و امید تالش در جهت رفع 
مشکالت و تنگاهای اقتصادی و تامین رفاه و آسایش در دستور کار این 

دولت قرار گرفت.

پلمب واحد تولید لوله های
 پلی پروپیلن در اصفهان

   دبیرکل استاندارد اصفهان گفت: یک واحد تولید لوله های پلی پروپیلن 
به دلیل جعل عالمت استاندارد و تولید فاقد مجوز در اصفهان پلمب شد.

غالمحس��ین ش��فیعی افزود: واحد تولید کننده لوله های پلی پروپیلن 
با نام تجارتی» آب شیب لوله« عالوه بر نداش��تن پروانه، کاربرد عالمت 
استاندارد، اقدام به جعل عالمت استاندارد بر روی محصول و بروشورهای 
 تبلیغاتی خود کرده است.  وی بیان داشت: این واحد متخلف دارای شاکی 
مصرف کننده نیز است. مدیرکل استاندارد اصفهان اظهار داشت: در موارد 
متعدد شاهد تخلفات مختلفی در حوزه تولید و صنعت هستیم که هرکدام 

بسته به نوع خود مورد رسیدگی و اعمال قانون قرار می گیرد. 
وی تصریح کرد: در این میان تخلفاتی را شاهدیم که عالوه بر، در برگیری 
موضوع جرم، آمیختگی با جسارت و پایمالی حقوق مصرف کنندگان را 

نیز به نحو فاحشی شامل می شود.

شرايط اقتصادی کشور
 رو به بهبود است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ته��ران گفت: باید به صورت روزانه 
درصدد حل مشکالت اقتصادی باشیم. در این راه نباید در حل مشکالتی 
نظیر مصوبات لغو عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان که هنوز ابالغ نشده 
تعلل کرد. ابراهیم جمیلی درباره ارایه گزارش عملکرد رییس جمهور در 
 100 روز اول کاری دولت یازدهم، اظهارداش��ت:  گزارش��ی که ارایه شد 
نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود می رود ولی 
باید برای تثبیت شرایط نیز اقداماتی انجام ش��ود. وی ادامه داد: تثبیت 
شرایط نیز زمانی ایجاد می ش��ود که بخش خصوصی میدان دار شده و با 

کمک خود دولت بتواند کارهای برنامه ریزی شده را عملیاتی کند.

جوراب های 50 هزار تومانی!
هر وق��ت می گوییم جوراب، هنوز هم کم تر کس��ی را س��راغ داریم 
جوراب های دس��ت بافته مادربزرگ را در این روزهای س��رد به یاد 

نیاورد. 
روزگاری جوراب ها را با تکه کامواه��ای قدیمی مانده در صندوقچه 
می بافتند و پوشیدن آن در زیر کرسی با خاطرات زمستانی بسیاری 

از ما گره خورده است.
اما امروز از آن ها نشانی نیست و جوراب هایی که در بازار موجود است 

بیش تر محصول کشورهای چین و ترکیه است. 
البته برخی از اق��الم لوکس آن هم که آلمانی یا ایتالیایی اس��ت، در 
بوتیک های ش��مال تهران با قیمت هایی باالی 50 هزارتومان برای 
هرجفت خودنمایی می کند. یکی دو برن��د ایرانی هم در بازار وجود 
دارد که دارای فروشگاه زنجیره ای در تهران و شهرهای دیگر است. 

بازهم چینی ها نقش پررنگی در بازار جوراب ایران یافته اند.
 بازار عمده و اصلی جوراب با انواع و اقس��ام ج��وراب ها به خصوص 
جوراب های مجلسی زنانه تا قیمت های 50 هزار تومان را می توانید 

پیدا کنید.
اما اگر از مغازه های داخل ش��هر قصد خرید دارید، فروش��گاه های 

زنجیره ای  را انتخاب کنید، بد نیست. 
چون در این فروش��گاه ه��ا تنوع نس��بتا خوبی برای رنگ و ش��کل 
 جوراب و البته قیمت آن وجود دارد که شاید در دیگر مغازه ها وجود 
نداش��ته باش��د. جوراب های س��اق کوتاه زنانه و دخترانه زمستانی 

قیمتی از 2000 تومان تا 7000 تومان دارند.
 جوراب های ساق بلند هم قیمتی از 6700 تومان تا 12 هزار تومان 

دارند. 
البته در این میان، جوراب های پنج انگشتی چیز دیگری است. این 
جوراب ها بیش تر رنگی و بین 12 تا 17 ه��زار تومان قیمت دارند. 
جوراب های کفی یا به اصطالح روفرش��ی هم برای خودشان عالمی 
دارند. قیمت آن ها بین 7000 تا 17 هزار تومان است. جوراب های 

مردانه هم قیمتی حدود 2000 تا 12 هزار تومان دارند.

بومي سازي ياتاقان هاي توربو 
ژنراتور واحد بخار در مبارکه

با بومي س��ازي یاتاقان هاي تورب��و ژنراتور واح��د بخار در 
 نیروگاه شرکت فوالد مبارکه اصفهان عالوه بر صرفه جویي

 6/8 میلیارد ریالي، ساخت این یاتاقان ها از انحصار آمریکاو 
اروپا خارج شد. 

محمود س��یدمعلمي ریی��س دفتر برنامه ری��زي و کنترل 
نگهداري و تعمیرات انرژي و سیاالت با اعالم این خبر گفت: 
بومي سازي یاتاقان هاي توربو ژنراتور واحد بخار از اهمیت 
بسیار باالیي برخوردار است چرا که ساخت این تجهیزات به 

تخصص خاص و منحصر به فردي نیاز دارد.
 وي افزود: پس از مدت ها پیگیري و بررس��ي کارشناس��ي 
و همچنی��ن برگزاري جلس��ات متع��دد ب��ا متخصصین 
نی��روگاه ه��اي ب��زرگ کش��ور از جمل��ه نی��روگاه بعثت 
تهران که مش��ابه واحد هاي فوالد مبارکه اس��ت ، با تهیه 
 نقش��ه و تدوین دفترچه فني ای��ن یاتاقان ها وب��ا توجه به 
 تحری��م ه��اي موج��ود و بر اس��اس پی��روي از سیاس��ت 
مدیریت عالي ش��رکت مبني بر بومي سازي تجهیزات، کار 

ساخت این یاتاقان ها به متخصصان ایراني واگذارشد.
 وی  تصری��ح ک��رد: یاتاق��ان ه��اي ف��وق در م��دت 
زم��ان ش��ش م��اه توس��ط ش��رکت پ��ارس ژنرات��ور 
س��اخته و ب��ا توج��ه ب��ه س��اعت کارک��رد واح��د بخ��ار 
 نی��روگاه ش��رکت ف��والد مبارک��ه و حساس��یت ای��ن

 یاتاقان ه��ا انواع تس��ت ه��اي غی��ر مخرب ب��ا موفقیت 
کامل ب��ر روي آن ه��ا انج��ام گردی��د. وی تاکید ک��رد: با 
 بومي س��ازي این یاتاقان ه��ا تولید این تجهی��ز از انحصار

 ش��رکت هاي آمریکایي و اروپایي خارج گردید. وی افزود: 
جلوگیري از خ��روج ارز به مق��دار 228 ه��زار دالر، ایجاد 
خودب��اوري در متخصصان داخلي، اش��تغال زای��ي، ایجاد 
 اطمینان در صنایع ب��زرگ از کیفیت محص��والت ایراني، 
عدم نیاز ب��ه انبارداري در حجم زی��اد و جلوگیري از خواب 
س��رمایه و ایجاد خودب��اوري در صنعتگ��ران داخلي براي 
س��اخت قطعات خاص با تکنول��وژي باال از جمل��ه مزایاي 
این طرح است. محمود سیدمعلمي در پایان از پشتیباني و 
مساعدت مدیر ناحیه، رییس نیروگاه و همچنین همکاري 
صمیمانه واحد مکانیک تعمیرگاه مرکزي و خرید اضطراري 
در به ثمر رسیدن این پروژه مهم و ارزشمند تشکر و قدرداني 
نمود و ابراز امیدواري کرد انشاا... در آینده نیز با تالش و همت 
همکاران در بخش هاي مختلف ش��اهد تحقق اهداف بلند 
شرکت در زمینه ساخت و بومي سازي تجهیزات استراتژیک 

شرکت خواهیم بود.

واقعی کردن درآمدهای 
مالیاتی در سال 93

احتمال توقف   ساخت 
برخی  سدها

  معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان گفت: سهم مالیات مشاغل نسبت به کل 
مالیات استان کم تر از 10 درصد است. علیرضا همدانیان در کارگروه تخصصی 
درآمدها و تجهیز منابع اس��تان اصفهان، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از 
انواع مشاغل و امور صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند. وی بیش ترین رقم 
مالیاتی استان را مربوط به اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده 
دانست و تاکید کرد: روند اصالح نظام مالیاتی در سال 13۹3 ادامه خواهد یافت 

و این به معنای واقعی کردن تعیین درآمدهای مالیاتی است.
گفتنی است؛ در این نشست مقرر شد معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری 
و اداره کل امور مالیاتی اس��تان براس��اس روند واقعی فعالیت های اقتصادی 
 و خدماتی سهم پیش��نهادی مالیات س��ال 13۹3آینده اس��تان اصفهان را

 دنبال کنند. 

   وزیر نیرو از بازنگری در پروژه های سدس��ازی که از سال های گذشته آغاز 
شد خبر داد و گفت: در این بررسی ها ممکن است برخی طرح ها فاقد توجیه 
فنی الزم تشخیص داده شود و یا نحوه ساخت برخی سدها تغییر یابد. اکنون 
وضعیت ذخیره آب سدها به گونه ای است که به اندازه 2 سال ذخیره آبی وجود 
ندارد. حمید چیت چیان از کاهش ۴5 درصد روان آب ها در رودخانه ها خبر 
داد و افزود: ذخیره فعلی منابع آبی پشت سدها از پیش بینی کم تر بوده است. 
با این حال، در سال آبی ۹2-۹1 تقریبا بارش ها در حد نرمال اتفاق افتاده بود. 
وزیر نیرو با اعالم این که هم اکنون به اندازه 2 سال ذخیره آب در پشت سدها 
نداریم اظهارداشت: درباره سدهای جدید نیز که از زمان دولت سابق ساخت 
آن ها آغاز شده بود و یا مورد برنامه ریزی قرار گرفت، به نظر می رسد مطالعات 
کافی در مورد برخی از سدهای که ساخت آن ها شروع شده، صورت نگرفته بود. 

قائم مق��ام وزارت نفت با تاکید ب��ر این که با لغ��و برخی از 
تحریم ها، مشتریان خارجی می توانند نفت ایران را با بیمه 
و کش��تی خود خریداری کنند، زمان بازگشت شرکت های 
بزرگ خارجی و بین المللی به صنایع نفت و گاز ایران را اعالم 
کرد. وزیری هامانه در جمع خبرنگاران با استقبال از توافق 
بزرگ هس��ته ای ایران و 5+1 و کاهش برخی از تحریم های 
پیش روی صادرات نفت ایران به بازار جهانی، گفت: قطعا لغو 
تحریم ها عملیات صادرات و انتقال نفت ایران به بازار جهانی 
را تسهیل و تسریع می بخشد. وی با اشاره به  آمادگی ایجاد 
شده در بین شرکت های بین المللی برای بازگشت به صنعت 
نفت ایران، تصریح کرد: پیش بینی می ش��ود به محض لغو 
کامل تحریم ها شرکت های بزرگ بین المللی به صنعت نفت 

و گاز ایران بازگردند. 
وزیری هامان��ه با بیان این ک��ه پیش بینی می ش��ود با لغو 
تحریم های نفت��ی و بانکی، ایران مطالب��ات مالی حاصل از 
فروش نفت خود را باز گرداند، تاکید کرد: از این رو مش��کل 
نقل و انتقال ارزی حاصل از فروش طالی س��یاه به حداقل 

کاهش خواهد یافت.
قائم مقام وزارت نفت خاطرنشان کرد: مشتریان نفت ایران 
از این پس می توانند با بیمه و کشتی های نفتکش خود نفت 

ایران را خریداری و حمل کنند.

رییس انجمن خودرو نیرومحرکه خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت: به دلیل ضررهای ناشی از 
 تحریم ها بر صنعت خودروس��ازی کاهش قیمت خودرو

 به زودی و در کوتاه مدت محقق نمی شود.
ابراهیم احم��دی با تاکید ب��ر این که ح��ذف تحریم ها 
هزینه ه��ای تولید خ��ودرو را کاهش می دهد و س��بب 
جبران مقداری از این ضررها می ش��ود، اظهار داش��ت: 
حذف تحریم های صنعت خودرو افزایش کمی و کیفی 

را به همراه دارد. 
وی افزود:  برداش��تن این تحریم ها به طور مس��تقیم بر 
واردات قطعات خودروهایی که تک هستند و فقط توسط 
چند شرکت در برخی کشورها تولید می شود، تاثیر دارد. 
وی بیان داش��ت: برخی قطعه ها که تحت تحریم ها بود 

پیش از این توافق از چین وارد می شد. 
وی تاکید کرد: قطعاتی مانند انژکتورها و کنترلورها که 
امکان واردات مستقیم آن ها به ایران وجود نداشت، پس 

از این آزادانه وارد کشورمان می شود. 
احمدی با اش��اره به زمان بر بودن این فرایند ها، تصریح 
کرد: شرکت های فوق ابتدا باید سفارش بگیرند که چند 

ماه برای ورود این قطعه ها وقت باید صرف شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ماه قبل بر اساس آن 
چیزی که قبض های تلفن ثابت به رایانه داده بودند مبالغی 

اضافه آمده بود که ماه آینده کسر خواهد شد.
محمود واعظی در پایان جلس��ه دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به این پرس��ش که تلفن ثابت برخی از شهروندان 
بدون آن که قبضی صادر شود قطع شده افزود : در جلسه ای 
که با اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات و مدیرعامل آن 
داشتم برای این که سیاس��ت های دولت و وزارت ارتباطات 
با هماهنگی پیش رود ، تفاهم برقرار اس��ت. وی در پاسخ به 
پرسشی درباره افزایش پهنای باند اینترنت گفت : برنامه ای 
که برای صد روز اول داشتیم پهنای باند را که 71 گیگابایت 
بر ثانیه بود تا  25 درصد افزایش داده ایم که طبق برنامه است 
و امیدواریم سال آینده این پهنای باند را به  150 گیگابایت 
بر ثانیه برسانیم. واعظی افزود: امیدواریم پهنای باند داخلی 
 را که هم اکن��ون ح��دود 500 گیگابایت بر ثانیه اس��ت به

 800 تا  ۹00 گیگابایت برثانیه افزایش دهیم. وی با اشاره به 
این که درخواست های زیادی برای اینترنت از طرف محافل 
دانشگاهی و همچنین دیگر قشرها وجود دارد گفت: درتالش 
هس��تیم زیرس��اخت ها را فراهم کنیم تا در دو سال آینده 

اینترنت قابل قبولی را به مردم ارایه کنیم.

معاون برنامه ریزی و توس��عه راهبردی ریی��س جمهور با 
اش��اره به س��خنان ایش��ان در مورد یارانه ها گفت: تا پایان 
امس��ال روش فعلی پرداخت یاران��ه ها ادامه م��ی یابد، اما 
 تصمی��م ب��رای س��ال آین��ده معط��وف ب��ه ارزیاب��ی این 

روش است.
 نوبخت با اش��اره ب��ه مناب��ع الزم ب��رای پرداخ��ت یارانه 
 و ش��یوه، توزیع و پرداخ��ت مبالغی ک��ه از افزایش قیمت

 به دس��ت می آید افزود: پس از ارزیاب��ی روش فعلی درباره 
 نقدی ب��ودن ی��ا نب��ودن پرداخ��ت یارانه تصمی��م گیری 

می شود. 
وی به فعالیت چند کارگروه در این حوزه اشاره کرد و گفت: 
تالش می کنیم تا خانواده های نیازمند کم ترین آس��یب را 

ببینند. 
نوبخت گفت: همچنین موضوع دیگر درآمدهای حاصل از 
افزایش قیمت ها و آثار آن بر مردم است که درحال بررسی 

است.
معاون برنامه ریزی و توسعه راهبردی رییس جمهور با بیان 
این که هم اکنون در ماه بیش از 3500 میلیارد تومان یارانه 
نقدی پرداخت می شود افزود: با این رقم اقدامات بزرگی را 
می توان در کش��ور انجام داد و بحث در مورد مصرف بهینه 

این پول است.

صنعت خودرو قبوضانرژی رونق

اعالم زمان بازگشت 
غول های نفتی به ايران

عدم تحقق کاهش نرخ 
خودرو در کوتاه مدت

برگشت اضافه
 قبض های تلفن ثابت 

نويد اقتصادی روشن 
برای سال آينده

نوسان

اخبار کوتاه

خودکفايی
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تکلیفمسکنمهرتاپایانآذرقطعیمیشود

دولت در ارایه برنامه صد روزه خود از تعیین تکلیف مسکن مهر تا پایان آذر خبر داد،  درارایه برنامه صد روزه 
دولت در بخش اقتصادی پس از اعالم برنامه ها به صورت ویژه به دو مقوله مهم هدفمندی یارانه ها و مسکن 

مهر اشاره شده و دولت تدبیر و امید وعده داده تا پایان آذر این دو موضوع بررسی و تعیین تکلیف شوند.
 خودروسازان 20 کشور 

به ايران می آيند
احمددوستحسینی

قائممقاموزیرصنعت،معدنوتجارت

تمام تالش ها برای این است تا همکاری های آتی خودروسازان ایرانی با 
شرکت های خارجی، کامال هوشمندانه و با تکیه بر ظرفیت های موجود و 
ویژه ایران دنبال شود. در این همایش که مناسبات همکاری شرکت های 
 طرف قرارداد با خودروسازان و قطعه سازان داخلی روزآمد خواهد شد، 
ح��دود20 کش��ور جه��ان 
حضور خواهند داش��ت . ایران  
ازظرفیت بسیار باالیی در بازار 
داخلی و خاورمیانه برخوردار 
است و  تالش خواهیم کرد تا با 
همکاری خودروسازان مطرح 
دنی��ا، تکنول��وژی روز دنیا به 
صنعت خودرو و قطعه سازی 

تزریق شود.
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رییس کل بانک مرک��زی با بیان دیدگاه 
گروه 
اقتصاد 

 
خود درباره تاثیر مذاک��رات اخیر ژنو بر 
افت نرخ تورم و همچنین پیش بینی روند 
رو به بهبود تورم در کشور طی ماه های آینده گفت: بانک مرکزی در 
بازار غیررس��می ارز مداخله ای ندارد. نوسانات ارزی در سال های 
اخیر، فعاالن اقتصادی، مردم و سیاستگزاران کشور را با نااطمینانی  
روبه رو س��اخت و از دید آگاهان، تداوم این بی ثباتی ها بیش تر، 
مخل فضای کس��ب و کار، فعالیت های تولیدی و ثبات اقتصادی 
کشور بوده است. وقوع رویدادهای پیش گفته، بیش از پیش اهمیت 
انجام وظایف ذاتی و قانونی بانک مرکزی را مشخص کرده است. لذا 
بانک مرکزی در برهه کنونی در راستای حفظ و صیانت از ارزش پول 
ملی و تقویت آن به مقوالتی چون استقرار انضباط پولی و کاهش 
انتظارات تورمی توجه جدی داشته و ثبات  بخشی به فضای اقتصاد 
کالن و ایجاد ثبات قیمت ها را در سرلوحه سیاست های پولی و ارزی 
خود قرار داده است. امید می رود به یاری خداوند متعال و تالش های 
دولت تدبیر و امید در زمینه تن��ش زدایی و التزام عملی به رعایت 
انضباط مالی، مجموعه این اقدامات به بهبود شرایط کسب و کار و 

معیشت مردم منجر شود.
بر این اساس، پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی با رییس کل بانک 
مرکزی در ارتباط با تحوالت اخیر بازار ارز  گفت و گویی انجام داده 

که در ادامه از نظر می گذرانید.
 لطفا توضیح بدهیدکه نرخ ارز چرا برای بانک مرکزی 

اهمیت دارد؟ آيا صحبت های شما در چند ماه گذشته 
را می توان به عدم تمايل بانک مرکزی به کاهش نرخ 

ارز تعبیر کرد؟
نرخ ارز به عنوان یکي از متغیرهاي کلیدي اقتصاد کالن نقش مهمي 
در تخصیص منابع، ایجاد تعادل در بازارها و حفظ پایداري دروني و 
بیروني اقتصاد کشور ایفا می کند. این کارکردهاي گسترده موجب 
ش��ده بانک مرکزي به منظور ایفاي صحیح وظایف ذاتي و قانوني 
خود توجه ویژه اي به تحوالت این بازار داشته باشد. بر این اساس 
حفظ آرامش در بازار ارز، حداقل سازي نوسانات نرخ ارز و تناسب 
سطح و تغییرات آن با عوامل بنیادین اقتصادي، از اهمیت ویژه اي 
برخوردار اس��ت. به طور طبیع��ي مردم، فعاالن و سیاس��تگزاران 
اقتصادی کش��ور همواره از یک بازار ارز پویا که ضمن حفظ ارزش 
پول ملي بتواند موازنه مطلوب و پایداري را میان اقتصاد داخلي و 
خارجي بر قرار سازد و به س��رمایه گذاري و تولید در کشور کمک 
نماید، اس��تقبال نموده و بی ثباتي در بازار، جهش هاي هیجاني و 
تالطم هاي سفته بازانه را نامطلوب و مخل فضاي اقتصادي جامعه و 

فعالیت هاي سرمایه گذاري و تولید مي دانند.
بانک مرکزي نیز که حس��ب وظیفه قانوني، عهده دار حفظ ارزش 
پول ملي در کش��ور اس��ت، حفظ و صیانت از ارزش پ��ول ملي را 
همواره مدنظر داشته و تقویت ارزش پول ملي را در فضایي بادوام و 
چارچوبي سازگار با عوامل بنیادین و مصالح اقتصاد ملي، مطلوب 
مي داند. مواضع بانک مرکزي در قبال برخي تحوالت بازار ارز طي 

ماه هاي اخیر نیز از این منظر قابل ارزیابي اس��ت و نباید نظر این 
بانک بر لزوم ثبات  بخشی و حفظ آرامش در بازار ارز را به اشتباه به 

نبودحمایت از کاهش نرخ ارز تعبیر نمود.
آيا ادبیات نظری و تجربی هم بحث های شما را حمايت 

می کند؟
مسلما مباني علمي و تجربیات عملي گذشته کشور و دیگر اقتصادها 
در این خصوص نیز حکایت از اهمیت هدای��ت صحیح نرخ ارز در 
مسیري متناسب با اقتضائات اقتصاد کالن و عوامل بنیادین تعیین و 
حمایت کننده از نرخ پایدار ارز دارد. در همین راستا، از بانک مرکزي 
به عنوان نهاد سیاستگزار پولي و ارزي انتظار مي رود تمامی مساعي 
خود را براي هدایت تحوالت بازار ارز در مسیري صحیح و سازگار 
با بنیان هاي اقتصاد کالن بکارگیرد و اقتصاد را از تبعات نوسانات 
ناپایدار و فاقد پش��تیباني کافي از س��وي عوامل بنیادین، مصون 
دارد. بر این اساس، انعکاس آثار تحوالت مثبت، پایدار و متناسب 
با اقتضائات کالن کش��ور در بازار ارز مس��لما از حمایت هاي بانک 

مرکزي برخوردار خواهد بود.
با گذشت بیش از 3 ماه از ش�روع به کار دولت جديد 
و دس�تاوردهای اخیر در مذاکرات، نظر شما راجع به 

تحوالت روزهای اخیر در بازار ارز چیست؟
 خوش��بختانه طي ماه ه��اي اخیر فض��اي کلي تحوالت کش��ور

 به گونه اي بوده که از شدت تالطم هاي بازار ارز تا حد زیادي کاسته 
و روند اصالحی را در این بازار موجب ش��ده اس��ت ک��ه در نتیجه 
نااطمیناني هاي پیش روي فعاالن واقعي اقتصاد و بازار ارز را معنادار 
تقلیل داده اس��ت. به  تبع این تحوالت مثبت، میزان فعالیت هاي 

سفته  بازانه در بازار ارز به شدت کم رنگ شده است.
بانک مرکزي نیز در تالش بوده اس��ت با اس��تقرار انضباط پولي و 
تقویت فضاي کاهش انتظارات تورمي که خود را در روند نزولي تورم 
نقطه به نقطه نشان داده و احتماال در ماه هاي آتي به کاهش تورم 
منجر خواهد شد، در جهت ثبات  بخشي به فضاي اقتصاد کالن گام 
بردارد. اثر بخشي این گام ها در مبارزه با تورم  با التزام دولت یازدهم 

به رعایت انضباط مالي تقویت خواهد شد.
بدیهي اس��ت به موازات این تالش ها، افزایش دسترسي به ذخایر 
خارجي، زمینه هاي تقوی��ت بیش تر عرض��ه ارز در بازار و تثبیت 
بیش  از پی��ش روندهاي مثبت مش��اهده ش��ده را فراهم خواهد 
س��اخت. خوش��بختانه، نتایج موفقیت آمیز مذاک��رات اخیر در 
جهت تنش زدایي از روابط خارجي و حرکت به س��مت رفع کامل 
تحریم هاي ناعادالنه بین المللي نیز افق مناسبي را در جهت تقویت 

منحني عرضه ارز و افزایش انعطاف پذیري آن فراهم کرده است.
بر این اساس، تحوالت روزهاي اخیر بازار ارز، متناسب با افق ترسیم 
شده و پیشرفت هاي نس��بی حاصل ش��ده در عوامل اقتصادي و 
غیراقتصادي موثر در تعیین نرخ ارز بوده و بالطبع، این روند مورد 
حمایت بانک مرکزي به عنوان نهاد مسئول و متولي این بازار نیز 
است. در سال جاری کلیه عملیات ارزی بانک مرکزی از طریق اتاق 
مبادالت ارزی صورت پذیرفته و تالش های این بانک بر تعمیق و 
گسترش این بازار در تامین نیازهای ارزی کشور متمرکز بوده است. 

افت شديد سفته بازی در بازار ارز

سیف:ازکاهشنرخارزحمایتمیکنیم
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کافه کتابیادداشت

هفت

روان سازی در خیابان فرهنگ 
 روحان��ی در برنام��ه گفت وگوی زن��ده تلویزیون��ی با بی��ان این که ب��ه دنب��ال روان س��ازی مقررات 
دست و پا گیر در حوزه فرهنگ و اقتصاد هستیم، گفت: معتقدیم باید فضای امنیتی را قدم به قدم از حوزه 

فرهنگ کنار بزنیم، چون کاالهای فرهنگی را باید بیش تر اقتصادی کنیم. 

5

دعوت از کاریکاتوریست های کشور 
برای برپایی نمایشگاه

خانه کاریکاتور حوزه هنری اس��تان 
اصفهان در نظر دارد به منظور تعامل و 
شناساندن کاریکاتور اصفهان به دیگر 
نقاط کش��ور از کاریکاتوریست های 
سراسر کشور دعوت نماید تا در صورت 
تمای��ل در اصفه��ان نمایش��گاه دایر 
نمایند.مدی��ر خان��ه کاریکاتور حوزه 
هنری استان اصفهان با اعالم این خبر 
افزود: نمایشگاه کارتون های مسعود 
ماهینی که در گالری خانه هنرمندان اصفهان افتتاح گردیده، نخستین 
 نمایش��گاهی اس��ت که به همین منظور دایر شده اس��ت. پیام پورفالح 
تاکید کرد: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه 13 آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: نمایشگاه مذکور هشتمین نمایشگاه کارتون های ماهینی 
اس��ت که با عنوان »صندل��ی 2 پایه« دایر می ش��ود. ماهین��ی یکی از 
کاریکاتوریست های بوشهری اس��ت که مجموعه کارتون های خود را به 

نمایش می گذارد. 

»زندگی ضرب در 3«
نمایش »زندگی ضرب در 3« نوش��ته 
یاسمینا رضا با کارگردانی لیال پرویزی 

مراحل تمرین خود را طی می کند.
گ��روه تئات��ر زندگی پ��س از آخرین 
اجرای خود »س��رنخ« که ب��ا متنی از 
حمید امجد بر صحنه رفت این روزها 
مراح��ل تمری��ن نمای��ش »زندگی 
 ض��رب در 3 « را ط��ی م��ی کن��د. 
بی��ان  ب��ا  گ��روه  سرپرس��ت 
این مطل��ب گف��ت: این مت��ن ک��ه متن��ی کامال رئالیس��تی اس��ت و  
۴ ش��خصیت دارد و زندگ��ی ی��ک زن و ش��وهر را ک��ه میهم��ان 
 برایش��ان م��ی آی��د در س��ه ورژن مختل��ف روای��ت م��ی کن��د. 
لیال پرویزی در رابطه ب��ا انتخاب این متن افزود: گذش��ته از این که متن 
یاسمینا رضا متن خوبی است؛ با این ش��رایط بد تولیدخصوصی ترجیح 
دادم متنی را انتخاب کنم که با وجود کیفیت باال تولیدش ارزان تر باشد. 
او ادامه داد: این متن بس��یار بازیگر محور است و فرش��اد فهیمی، امین 
 زارع، ستاره کرباسی زاده و ساجده نجاریان در آن ایفای نقش می کنند. 
یاس��مینا رضا رمان نویس، نمایش��نامه نویس، بازیگر و فیلم نامه نویس 
ایرانی- فرانسوی تباری است که بیش از همه به دلیل نمایشنامه هایش 
شهرت پیدا کرده است. دغدغه رضا بیش از هرچیز روابط پیچیده انسان 

همراه با تنش های دراماتیک است. 

پورتال مرجع فرهنگ وتمدن 
اسالمی 

حسن نجفی سوالری در آیین اختتامیه 
دومین دوره کشوری جام دیجیتال در 
اصفهان، با اش��اره به این که هوانیروز 
اصفهان همواره در کنار رسانه ها بوده  
اظهارداش��ت: امروزه مبن��ای خرد و 
دانش در دنیا بازی است و باید بتوانیم 
بازی کنیم، حتی در امور سیاسی بازی 

برد، برد مطرح می شود. 
مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
افزود: می خواهیم یک��ی از 1۴ مرکز دیجیتال به عن��وان پورتال مرجع 
بین المللی را در اصفهان احداث کنیم اما هنوز موفق نشده ایم. وی پیشنهاد 
داد: پورتال مرجع فرهنگ و تمدن اسالمی باید به عنوان جمع کننده همه 

محتوای تمدنی اسالمی حتی بازی های تمدنی در اصفهان احداث شود.

»تروتسکی در تبعید« صفحات کتاب 
کتاب »تروتسکی در تبعید« )یک نمایش نامه و پنج نوشته  دیگر( از پیتر وایس، 
لُئن تروتسکی و آیزاک ُدیچر از مجله »اندیشه و هنر« ناصر وثوقی منتشر شد.

 نوش��تاری از کامیار عابدی درباره زندگی و »اندیش��ه و هن��ر« ناصر وثوقی، 
بخشی با عنوان »اندیشه و هنر ناصر وثوقی در آیینه آرا و یادها« شامل نظرات 
آیدین آغداشلو، خسرو پارس��ا، مجید رهبانی، کاظم سادات اشکوری، بهمن 
شاکری، فرنگیس ش��ریعت زاده تهرانی )وثوقی(، کمال قائمی، علی قیصری، 
جعفر مدرس صادقی، حسن میرعابدینی، بهمن وثوقی و هرمز همایون پور، 
همچنین شش نوشته منتشرشده در مجله »اندیشه و هنر« با موضوع زندگی، 

آرا و آثار لئون تروتسکی، یکی 
از ش��خصیت های مورد توجه 
وثوقی، بخش های مختلف این 

کتاب را تشکیل داده اند. 
ای��ن نمایش نام��ه حاص��ل 
اندیش��ه و هنر ناص��ر وثوقی 
اوس��ت.  واژه ورز  قل��م  و 
 »تروتس��کی در تبعی��د« در

 390 صفح��ه و  ش��مارگان 
500 نسخه و قیمت 22هزار 
تومان از س��وی انتشارات الکا 

منتشر شده است. 
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 »خون چکه« 
در تاالر سوره 

هفته فرهنگی اصفهان 
ومشهد برگزار می شود

کارگردان نمایش »خون چکه« در مورد این تئاتر گفت: نمایش »خون چکه« 
درامی خانوادگی با مضمونی مذهبی است که سبک زندگی خانواده این عصر 
را به تصویر می کشد. البته این درام نقبی به تاریخ هم می زند و این به زیبایی و 
عمق این اثر می افزاید. احسان جانمی افزود: این اجرا هفتاد و سومین کار گروه 
هنری کاوش است و بازیگرانی همچون رسول هنرمند، مائده وحید، غالمرضا 
هاشمی فرد، محسن احمدی نیک، محمد کربالیی، زهرا داروغه زاده، مائده 
موسوی، زهرا رستمی به دستیاری علی تذهیبی و علی عنایتی در آن به اجرای 
نقش می پردازند.گفتنی است این تئاتر در جشنواره مهرکاشان برگزیده بهترین 
بازیگرزن )مائده وحید(، بهترین کارگردانی)احسان جانمی( و تقدیر پوستر و 
بروشور )محمدحیدری( شد. همچنین باید افزود، این اثر نماینده حوزه هنری 

استان اصفهان در جشنواره ماه بود.

مدیران ارشد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اعضای شورای 
 اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی دیدار کردند.

در این دیدار که در محل اداره کل خراسان رضوی برگزار شد پیرامون مسائل و 
مشکالت فراروی حوزه فرهنگ و هنر استان ها مذاکره به عمل آمد.

در این دیدار پیشنهاد شد مجمع فرهنگی با حضور مدیران و کارشناسان کالن 
شهرهای کشور تشکیل شود و نسبت به بررسی مشکالت حوزه های مختلف 
مالی ، نیروی انس��انی ، آیین نامه ها و ساختارهای س��ازمانی و فعالیت های 
فرهنگی اقدام نمایند. همچنین هفته فرهنگی مشترک بین استان اصفهان 
و خراسان رضوی به منظور آشنایی با توانمندی ها و پتانسیل های دو استان 
برگزار شود و نیز ارتباط بین مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد دو 

استان در قالب بازدید های گروهی و اردوهای فرهنگی ایجاد شود. 

فرهنگ و هنر در هفته ای که گذشت 

رییس جمهور طی هفته گذش��ته ب��ه ارایه گزارش عملکرد دول��ت در بخش های 
مختلف از جمله بخش فرهنگی پرداخت .

صدور مجوز برای 11 هزار و 169 عنوان کتاب و رفع توقیف از 20 کتاب را از جمله 
فعالیت های دولت در 100 روز گذش��ته دانس��ت.به گزارش مهر، هفته گذش��ته، 

مصاحبه مطبوعاتی دکتر روحانی، از شبکه اول سیما پخش شد. 
بخش��ی از این گفت وگو به فعالیت های فرهنگی دولت ط��ی 100 روز اختصاص 
داشت که از جمله آن می توان به معرفی 170 نویسنده برای استفاده از تسهیالت 
بیمه ای صندوق حمایت، خرید یک میلیارد تومانی کتاب از ناش��ران و اهدا ۴30 
هزار جلد کتاب به مراکز علمی کش��ور، صدور مجوز 11 هزار و 169 عنوان کتاب، 
حل مساله ممنوع القلم بودن برخی نویس��ندگان، دستور تجدیدنظر درباره کتبی 
که غیرمجاز یا مشروط شده اند، رفع توقیف و صدور مجوز 20 عنوان کتاب و تعیین 

شورای علمی برنامه ریزی نمایشگاه کتاب سال 93 اشاره کرد.
      بازار عزل و نصب ها

همچنین طی هفته گذش��ته با لغو حکم وزیر سابق ارشاد، س��یدعباس صالحی، 
معاون امور فرهنگی وزیر فعلی فرهنگ و ارش��اد اس��المی با حکم علی جنتی به 
عنوان رییس نمایشگاه آینده کتاب تهران منصوب شد. سیدعباس صالحی، معاون 
امور فرهنگی وزارت ارش��اد، حکم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را به 
محمودرضا برازش ابالغ و او را جایگزین احمد علمشاهی در سمت مدیرکلی دفتر 

امور چاپ کرد.
      تیراژ کم روزنامه ها

حسین انتظامی ، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اعالم کرد: تیراژ روزنامه های کشور 
کم تر از یک میلیون و 200 هزار نسخه است. او این سخنان را در مراسم اختتامیه 

دوره های آموزشی خبرنگاری انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران که 
در تاالر رضوان سازمان صدا و سیما برگزار شد، ایراد کرد.

انتظامی با بیان این که در حال حاضر 5800 نش��ریه در ایران مجوز انتش��ار دارند 
گفت: بنده به عنوان معاون مطبوعاتی وزیر ارش��اد اعالم می کنم که تیراژ روزنامه  
درکشور کم تر از یک میلیون و دویس��ت هزار نسخه است متاسفانه بدون توجه به 
طرح آمایشی سرزمینی مجوز نشریات صادر می شده است که نهایتا ما با این مساله 
روب��ه رو ش��ده ای��م ک��ه برخ��ی روزنام��ه ها ب��ه ص��ورت ت��ک برگی منتش��ر 
 م��ی ش��وند ک��ه در مقی��اس حرف��ه ای نم��ی ت��وان اس��م آن ه��ا را روزنام��ه

 گذاشت. 
وی افزود: بدنه روزنامه نگاری کشور در حال حاضر ظرفیت تولید این همه روزنامه 
و سایت و خبرگزاری را ندارد یکی از بحث های مهم در این حوزه آموزش و مهارت 

است و تاکید بر این موضوع می تواند منجر به یک جهش در فضای رسانه ای شود.
      پروفسور رضا عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد

پروفس��ور فضل اهلل رضا دانش��مند برجس��ته ایرانی که هفته پیش و برای اقامتی 
کوتاه به ایران بازگشت، در آستانه 100 س��الگی به عنوان عضو پیوسته افتخاری 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب شد.
استاد فضل اهلل رضا دانشمند معروف ایرانی و رییس اس��بق دانشگاه های تهران و 
صنعتی شریف و نماینده اسبق ایران در یونس��کو که هفته گذشته پس از سال ها 
اقامت در کانادا س��رانجام به ایران بازگشت، طی مراس��می که با حضور غالمعلی 
حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در محل این فرهنگستان برگزار 
 ش��د، به عنوان عضو پیوس��ته افتخاری فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی منصوب

 شد.

مجوز 11 هزار عنوان کتاب صادر شد/ تیراژ پایین روزنامه ها

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - پویان عطایی با اشاره به 
این که الزم است به تئاتر به عنوان صنعتی برای درآمدزایی 
بنگریم اظهار داشت: مشکل ما این است که تنها از تئاتر و فیلم 
 لذت می بریم و آن را به ش��کل صنعتی درآم��دزا ندیده ایم.

وی افزود: هنرمندان خارج��ی یاد گرفته اند ک��ه از راه هنر 
درآمد کسب کنند و بدین ش��کل یک هنرمند تئاتر خارجی، 
 عالوه بر بیمه مناس��ب درآمد معقولی نی��ز از هنر تئاتر دارد.

وی با اش��اره ب��ه ل��زوم حمای��ت  ارگان ه��ا از تئات��ر بیان 
داش��ت: امنی��ت ش��غلی هنرمن��دان تئات��ر در خ��ارج از 
کش��ور به دلی��ل آن اس��ت ک��ه در آن ج��ا تم��ام ارگان ها 
از هن��ر نمای��ش حمای��ت می کنن��د و ی��ک بازیگ��ر تئاتر 
 اگ��ر ی��ک س��ال نی��ز بی��کار باش��د حق��وق ثاب��ت دارند.

عطایی افزود: مشکل از آن جا ناشی می شود که  در ایران این 
 هنر تعریف شغلی ندارد و شبیه شغل آزاد محسوب می شود.

وی تاکی��د ک��رد: در تم��ام  دنی��ا اصال��ت هن��ر در ای��ن 
اس��ت که قش��ر خاص و مردمی را در نظر داش��ته باش��د به 
گون��ه ای ک��ه تئات��ر خ��واص، مردم��ی و تئات��ر مخصوص 
انواع مش��اغل مانن��د دکتر و مهن��دس ها  وج��ود دارد که 
 م��ا نی��ز بای��د ب��ه همی��ن س��مت و س��و حرک��ت کنیم.

وی اف��زود: این مس��اله ام��ری طبیعی اس��ت ک��ه اگر هنر 
تئات��ر دارای کمپان��ی نباش��د و ب��ه صنعت تبدیل نش��ود 
 دولت ها نی��ز ب��رای تامین هزینه ه��ای آن کم م��ی آورند.

وی تصریح کرد: باره��ا به اداره ارش��اد پیش��نهاد کرده ایم 
که جلس��ه ای ب��ا هنرمن��دان تئاتر تش��کیل دهن��د تا این 
هنرمندان پیش��نهادهای عملی خود برای ارتقا تئاتر را ارایه 
 کنند  امابه��ای چندانی به این موضوع داده نش��ده اس��ت.

گروه فرهنگ وهن�ر زاینده رود - مع��اون فرهنگی و هنری 
حوزه هنری استان به همراه برخی از مدیران هنری این سازمان 
به دیدار یکی از هنرمندان پیشکس��وت عکاس ) رضانور بختیار( 
 رفتن��د. بختی��ار، پیشکس��وت عکاس��ی اصفه��ان در خصوص

 عکس های گرفته شده توسط خود گفت: در جهان سوم گرفتاری 
ما این اس��ت که تنها هنرمندانی دیده می ش��وند و مورد توجه 
هستند که در پایتخت زندگی می کنند این در حالی است که در 

کشورهای پیشرفته هنرمندان معروف حتما در پایتخت سکونت 
ندارند. وی پس از آن ب��ه تعریف چگونگ��ی ورود خود به عرصه 
عکاس��ی پرداخت و افزود: در گذش��ته نماد عکاسان در اصفهان 
عکاسانی بودند که در میدان امام به عکاسی از مردم می پرداختند 
و عکاسی وجه علمی در ایران نداشت. بختیار از مشکالتی که در 
اصفهان و سیستم آموزشی دانش��گاه ها در رشته عکاسی وجود 
دارد گالیه و تأکید کرد: اصفهان با توجه به پیشینه قوی هنری و 
فرهنگی نیازمند داشتن آموزش های عکاسی به روز می باشد اما 
متاسفانه آموزشی که در دانشگاه های ما در رشته عکاسی صورت 
می گیرد چندان به روز و همگام به تکنیک های جهانی نیست در 
حالی که عکاسی رشته ای است که به دلیل همراهی  با کامپیوتر 
و اس��تفاده از امکانات دیجیتالی هر روز اطالعات جدیدی به آن 

افزوده می شود.
هنرمند ع��کاس اصفهان��ی خاطرنش��ان ک��رد: از مه��م ترین 
گرفت��اری های مل��ت ای��ران از گذش��ته تاکنون این ب��وده که 
هنرمندان��ی که در رش��ته های مختلف س��رآمد هس��تند و به 
 اصطالح کاربلد یک رشته هس��تند این رش��ته را به دیگران یاد

 نمی دهند و نحوه آموزش غلط ما یکی دیگر از مشکالتی است که 
اجازه پیشرفت در هنرها را به ما نیم دهد.

اقتصاد هنر

تئاتر،فاصله هنر تا صنعت 
دریچه دوربین 

هنرمند برجسته حتما نباید پایتخت نشین باشد

  این روزها با اکران فیلم »استرداد« بحث تولیدات 
فاخر دوباره مطرح است. 

فیلم فاخر اصطالحی است که در نیمه دوم دهه 
80 وارد ادبی��ات س��ینمایی ما ش��د؛ دورانی که 
محمدرضا جعفری جلوه، معاون امور س��ینمایی 
بود؛ مدیری که وقتی در ش��بکه یک س��یما هم 
حضور داش��ت به مقول��ه تولیدات فاخ��ر عالقه 

خاصی داشت.
زمانی که جعفری جلوه، مدیر گروه فیلم و سریال 
ش��بکه یک س��یما بود چند پروژه عظی��م را در 
 دس��تور کار قرار داد که بین آن ها سریال عظیم 
»در چشم باد« ساخته مس��عود جعفری جوزانی 

به ثمر رسید. 
در آن مقطع ق��رار بود »راه آبی ابریش��م« نیز به 
عنوان سریالی فاخر در ش��بکه یک سیما ساخته 
ش��ود ولی با خروج جلوه از تلویزی��ون و آمدنش 
به سینما، ساخت این س��ریال منتفی شد. وقتی 

جعفری  جلوه، معاون امور س��ینمایی شد کم تر 
پیش می آمد که در اظهارنظرهایش از س��ینمای 
ملی و فیلم فاخر س��خن به میان نیاورد. با رفتن 
رضاداد از بنیاد س��ینمایی فارابی و آمدن مجید 
شاه حسینی که گزینه مطلوب وزیر ارشاد دولت 
نهم بود، پروژه فاخر در مرحله تولید قرار گرفت. 
این پروژه ها عبارت بودند از: » ملک س��لیمان« و 

»راه آبی ابریشم«. 
»ملک س��لیمان« اولین پروژه فاخ��ر فارابی بود 
که قرار بود اولین قس��مت از سه گانه ای باشد که 
شهریار بحرانی در ارتباط با قصه قرآنی سلیمان 
نبی جل��وی دوربین می برد. ای��ن فیلم در دولت 
نهم کلید خورد ولی هنگامی آماده نمایش ش��د 
که دول��ت عوض ش��ده و جواد ش��مقدری جای 
جعفری جلوه را گرفته بود. این س��اخته شهریار 
بحرانی در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر، 
5 سیمرغ بلورین گرفت و وقتی در سال89  اکران 

عمومی ش��د در گیش��ه به کارکرد یک میلیارد 
و 500میلیون تومان دس��ت یافت ک��ه تا امروز 
باالترین فروش یک فیلم فاخر محسوب می شود.

 »راه آبی ابریش��م« با حضور داری��وش ارجمند، 
رضا کیانی��ان، به��رام رادان، پ��گاه آهنگرانی و 
 عزت اهلل انتظامی و کارگردان��ی محمد بزرگ نیا 
به نظر می رس��ید بتواند در گیشه به توفیق برسد 
ولی در عمل چنین نش��د و این فیلم دشوار فاخر 
با رقمی ناامیدکننده از گیش��ه خداحافظی کرد. 
پروژه سینمای فاخر در دوره جواد شمقدری نیز 
ادامه یافت؛ پروژه هایی که اغلب آن ها در آخرین 

سال های مدیریت شمقدری به نتیجه رسیدند.
بیش ت��ر پروژه های فاخر ای��ن دوران با مدیریت 
بنیاد س��ینمایی فارابی به مرحله تولید رسیدند؛ 
فیلم هایی از جمله »چ« حاتمی کیا،» اس��ترداد« 
علی غفاری، »فرزند چهارم« وحید موس��ائیان، 
»برلین منفی هفت« به کارگردانی رامتین لوافی، 

»عقاب صحرا« ساخته مهرداد خوشبخت و البته 
»الله« ساخته جنجالی اسداهلل نیک نژاد بودند. در 
سی ویکمین جشنواره فیلم فجر از چند فیلم فاخر 

رونمایی به عمل آمد.
 فیلم های »عقاب صح��را«، »فرزن��د چهارم« و 
»برلین منفی هفت « خیلی با اس��تقبال مواجه 
نشدند و برخی رسانه ها از آنچه اتالف میلیاردها 
تومان بودجه سینما خوانده ش��د انتقاد به عمل 

آوردند.
»فرزن��د چه��ارم« از جمل��ه فیلم های��ی بود که 
حضورش در جش��نواره با انتقادهای گسترده ای 
 همراه ش��د؛ این س��اخته وحید موس��ائیان که

 بیش تر سکانس هایش در سومالی فیلمبرداری 
ش��د و با کلی حاش��یه و اتفاق، از جمله س��قوط 
هواپیمای حامل کارگردان و گروه فیلمبرداری در 
نهایت آماده نمایش شد. مهتاب کرامتی، مهدی 
هاشمی و حامد بهداد، بازیگران اصلی فیلم بودند؛ 
فیلمی که ب��ه گفته منتقدان بی��ش از هر چیز از 
فیلمنامه سس��ت و ضعیفش دچار آس��یب شده 
بود. »فرزند چهارم« در اکران عمومی نیز بس��یار 
ضعیف عمل کرد و فیلمی میلیاردی در گیشه زیر 

100 میلیون تومان فروخت.
»برلی��ن منفی هف��ت« ب��ه لح��اظ واکنش ها، 
وضعیتش کمی بهتر از فرزند چهارم بود، فیلمی 
که مصطفی زمانی و همایون ارش��ادی به همراه 
تع��دادی بازیگر خارجی در آن حض��ور یافته اند. 
»عقاب صحرا« هم که توسط مهرداد خوشبخت 
کارگردانی شده اثری است که به وقایع رخ داده در 
صدر اسالم می پردازد. این فیلم هم در نوبت اکران 
به سر می برد و به تازگی کارگردانش از این که در 
ایام محرم اکران عمومی نشده گالیه کرده است. 
اما مهم ترین پروژه فاخری که در جشنواره پارسال 

به نمایش درآمد فیلم »استرداد« بود. 
این فیلم از همان ابتدای تولید با حاشیه ها و نکات 

فرامتنی فراوانی مواجه شد.
» انتخاب« عل��ی غفاری که یک اکش��ن ضعیف 
و یک کمدی س��خیف را در کارنامه داشت برای 
چنین پ��روژه ای مه��م و چند میلی��اردی باعث 
ش��د »اس��ترداد« از همان ابتدا ب��ا واکنش های 
منف��ی مواجه ش��ود. البته محس��ن علی اکبری، 

تهیه کننده فیل��م با انتخاب ابراهی��م حاتمی  کیا 
به عنوان مشاور کارگردان، محمود کالری مدیر 
فیلمبرداری و ایرج رامین فر طراح صحنه و لباس 
کوش��ید تا کم تجربگی کارگ��ردان را با برگزیدن 
 عوامل حرفه ای جبران کند، ضمن این که حضور 
حمید فرخ نژاد در نقش اصلی می توانس��ت وزن 

جلوی دوربین را هم سنگین کند. 
فیلمبرداری» اس��ترداد« از اواخ��ر بهمن90 در 
مس��کو آغاز ش��د و تا اردیبهش��ت91، گروه در 

پایتخت روسیه مشغول فیلمبرداری بودند.
کار فیلمب��رداری اس��ترداد پس از 100 جلس��ه 
فیلمبرداری در اواخر تیر91 به پایان رسید. منتها 
همان طور که بخشی از صحنه های آغازین فیلم 
مجددا فیلمبرداری شده بود، سکانس های پایانی 
نیز با اشکال مواجه شدند. برخی از سایت ها اعالم 
کردند بخش ه��ای پایانی »اس��ترداد« به دلیل 
مغایرت با سیاست های کشور مجددا فیلمبرداری 

شده است. 
ای��ن بخش ه��ا در آذرم��اه س��ال91 مج��ددا 
فیلمبرداری شد. »اس��ترداد« در ۴ کشور ایران، 
روس��یه، لهس��تان و ارمنس��تان جلوی دوربین 
رفت و به گفته تهیه کننده اش درنهایت با هزینه 
5میلیارد تومان آماده نمایش شد. برخالف بقیه 
تولیدات فاخر فارابی، استرداد در جشنواره فیلم 

فجر مورد توجه قرار گرفت. 
منتقدان از آن به عنوان اثری خوش س��اخت یاد 
کردند و هیأت داوران ۴سیمرغ جشنواره از جمله 
س��یمرغ بهترین فیلم را به این اثر سینمایی اهدا 
کردند؛ البته مورخان، س��ازندگان» استرداد« را 
به تحری��ف تاریخ متهم کردند. »اس��ترداد« این 
روزها روی پرده سینماهاس��ت و تهیه کننده اش 
پیش بینی کرده که این فیل��م حداقل 2میلیارد 
تومان بفروش��د؛ اتفاق��ی که با توج��ه به فروش 
 روزه��ای اول اس��ترداد کم��ی بعی��د ب��ه نظ��ر

 می رسد. 
داس��تان س��ینمای فاخر نیز با توجه ب��ه تغییر 
مدیریت سینما و کمبود بودجه سازمان سینمایی، 
کم کم به آخر خط خود نزدیک می شود. احتماال 
سینمای ایران با پروژه های دولتی چندمیلیاردی 

خداحافظی خواهد کرد. 

»استرداد«  به آخر خط رسید

سینمای فاخر سنگ بزرگ برای نزدن



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 دروازه بان سابق فوالد خوزستان
 به ذوب آهن پیوست

 رش��ید مظاهری، دروازه بان 24 س��اله س��ابق تیم ملی امید کشور
 قراردادی 1/5س��اله با ذوب آهن بس��ت. این دروازه بان پیش از این 
در تیم فوالد خوزس��تان به میدان می رفت و زیر نظر مجید جاللی 
و حس��ین فرکی فعالیت می کرد. وی تا کنون در 14 بازی برای تیم 
فوالد خوزس��تان به میدان رفته اس��ت.ذوب آهن با جدایی گئورگ 
کاسپاروف، دروازه بان ارمنستانی خود مشکالتی در پست دروازه بان 

داشت.

 تصاویر ستارگان میالن
 روی دیوار شیرخوارگاه

پیشکس��وتان پرس��پولیس و می��الن عکس های ی��ادگاری خود را 
برای کودکان ش��یرخوارگاه آمنه امض��ا کردند.در حاش��یه بازدید 
پیشکس��وتان پرس��پولیس و میالن از ش��یرخوارگاه آمنه، تصاویر 
 تمامی این پیشکسوتان بر روی دیوارهای شیرخوارگاه آمنه به چشم 

می خورد.
 در حالی که تمام��ی این تصاویر به امضای بازیکنان س��ال های دور 
پرس��پولیس و میالن رس��یده بود نمایندگانی که از دو باش��گاه به 
شیرخوارگاه رفته بودند بر روی این عکس ها برای کودکان یادگاری 
نوشته و برای آن ها آرزوی س��المتی کردند.در میان تصاویر عکس 
علی پروین و عادل فردوسی پور هم به چشم می خورد که البته آن ها 

در این مراسم حضور نداشتند.

 قدردانی قلعه نویی از ظریف
 و تیم مذاکره کننده ایران در ژنو

سرمربی تیم فوتبال اس��تقالل تهران از دکتر »محمدجواد ظریف« 
وزیر امور خارجه و دیگر اعضای تیم مذاکره ای��ران در ژنو قدردانی 
کرد.»امیر قلعه نویی« در حاشیه تمرین تیم فوتبال استقالل تهران 
اظهار داش��ت: از دکتر ظریف وزیر امور خارجه ب��ه خاطر مذاکرات 

خوبی که در ژنو انجام داد، تشکر می کنم.
وی با بیان اینک��ه اکنون نگاه دنیا نس��بت به ای��ران در حال عوض 
 شدن اس��ت، افزود: در دیداری که چندی پیش با آیت اهلل علی اکبر

 هاشمی رفسنجانی داشتم به ایشان گفتم که ما می ترسیم بازیکن 
خارجی جذب کنیم و جو بدی علیه کش��ور ما به راه افتاده است اما 
تیم مذاکره کننده دولت با لباس و فکر زیب��ای خود، ایرانی بودن و 

شخصیت ایرانی ها را به خوبی نشان داد.

برنامه های تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
تا حد امکان اجرا خواهد شد

محمود گ��ودرزی  اظهار داش��ت: در ابتدای انتصاب م��ن به عنوان 
وزیر ورزش و جوانان مش��کالت مالی در عرصه ورزش فراوان است 
و مدیریت در این امر مهم خواهد بود.وزیر ورزش و جوانان با اش��اره 
به س��واالت خبرنگاران در ارتباط با برنامه ه��ای تدارکاتی تیم ملی 
فوتبال برای حضور در جام جهانی خاطرنش��ان کرد: با صحبت های 
صورت گرفته با رییس فدراسیون فوتبال، تا حد امکان و توان مالی 

برنامه های تدارکاتی تیم ملی فوتبال اجرا خواهد شد.
وی سپس با اشاره به کاس��تی های ورزش بانوان اذعان کرد: در حل 
مسایل ورزشی بانوان باید ریشه ای و اساسی پیش رفت و با استفاده از 
امکانات موجود به همه استان ها و بخش ها تکلیف شود که در توزیع 

عادالنه اوقات در خصوص ورزش بانوان مساعدت کنند.
گودرزی کل اعتبار وزارت ورزش را 600 میلیارد تومان دانس��ت و 
گفت: در صورت مهیا نبودن شرایط، فقط 20 تا 30 درصد از اعتبار 
در اختیار وزارت ورزش قرار خواهد گرفت.وی اجرای تعهدات وزارت 
ورزش را نیاز به فکر و زمان دانست و افزود: با وجود مطالبات به حق 
اکثر استان ها، اجرای برخی از آن ها از حیطه توانمندی دولت خارج 
 است.وزیر ورزش و جوانان در خصوص موضوع افزایش وام ازدواج نیز

 یادآور شد: فعالبه نتیجه ای در این زمینه نرسیده ایم.

 تیم ملی فوتبال ایران 
در آسیا اول شد

فدراسیون بین المللی فوتبال تازه ترین رده بندی خود را اعالم کرد 
که براساس آن تیم ملی فوتبال ایران در رده اول آسیا و چهل و پنجم 
دنیا قرار گرفت. فوتبال ایران در شرایطی به این مهم دست یافته است 
که یکی از کاندیداهای انتخاب به عنوان تیم سال فوتبال آسیا بود اما 

نتوانست این عنوان را به خود اختصاص دهد.
به گزارش مهر، تیم ملی فوتبال ایران که س��ال ها نتوانس��ته بود به 
رده اول آسیا صعود کند یکی از نامزدهای انتخاب به عنوان بهترین 
 تیم سال آس��یا بود اما به این مهم دس��ت پیدا نکرد. با این حال در 
تازه ترین رده بن��دی فیفا که اعالم ش��د با 650 امتی��از و چهار پله 
 صعود به رده اول آس��یا رس��ید و در جهان هم در رده چهل و پنجم 

قرار گرفت.

ایران درگروهی دشواربود
امیرحسین اکبری

 ملی پوش اصفهانی فوتبال ساحلی

من درپیربک��ران از تواب��ع شهرس��تان فالورجان اس��تان اصفهان 
متولد ش��دم و ورزش را با فوتبال چمني آغاز کردم تا س��رانجام به 
 تیم نوجوانان ذوب آهن پیوس��ته و س��پس به خاطر بروز مشکالتي

 فوتبال چمني را کنار گذاش��تم و به فوتبال س��احلي آمدم.به نظر 
من پش��تکار و غیرت زیاد جوانان ایرانی، مدیریت مناسب، هدایت 
 علمی! باعث شد توپ چهارصد گرمی فوتبال ساحلی در ماسه های 
 خلی��ج ف��ارس ب��ه خوب��ي

به گ��ردش درآید و ب��ه تور  
حریفان قدرتمند بچس��بد و 
در نهایت تیم ما جام قهرمانی 
را باالی س��ر ببرد.ای��ران از 
همان ابتدا در گروه دش��وار 
با تیم های برزیل، روس��یه و 

ایتالیا قرار گرفت. 

رتبه بندی سالن ها و استخرها 
اجرایی می شود

اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان س��الن های 
ورزش��ی را رتب��ه بن��دی نم��ود.اداره کل ورزش وجوانان 
اس��تان اصفهان برای اولین بار به صورت تئوری وعملیاتی 
نس��بت به رتب��ه بندی س��الن ه��ای ورزش��ی دربخش 
بدنس��ازی،آمادگی جس��مانی وایروبیک اق��دام نمود.این 
برنامه به پیش��نهاد امور باش��گاه ها،کمس��یون ماده پنج 
 اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان ب��ود که پس از

 ساعت ها جلسه باکارشناسان مربوطه و هیاتهای ورزشی 
و نیز اس��تفاده از تجربی��ات پیشکس��وتان و ایجاد تدوین 
وآیی��ن نامه انضباط��ی اقدام به ای��ن ام��ر نمود.درابتدا با 
تهیه چک لیس��ت ها وفرم های ارزیابی وارایه به بازرسان 
طی دوره س��الن های س��طح ش��هر اصفهان مورد بازدید 
 و بازرس��ی قرار گرف��ت وپس از ارزش��یابی توس��ط امور

باش��گاه ه��ا و واحدآم��وزش اداره کل،  ف��رم ه��ای 
تکمیل ش��ده درغالب لیس��ت به امورانفورماتی��ک اداره 
 کل جه��ت درج درس��ایت پرت��ال خب��ری ب��ه نش��انی

 www.esfahansport.ir انتق��ال یافت.ای��ن ارزیابی 
که شامل س��الن های س��طح ش��هر دراصفهان می باشد 
هدف اصلی آن باال رفتن کیفیت و رقابت باش��گاه ها ونیز 
ارایه خدمات بهتر به ش��هروندان می باش��د.کلیه س��الن 
های ورزشی پس از ارزیابی اولیه واعالم نوع وتعداد ستاره 
س��الن درصورت باال ب��ردن کیفیت از لحاظ س��خت افزار 
 و نرم افزاری م��ی تواند درجه س��الن خ��ود را تغییر دهد

 و بر عکس، س��الن ه��ا درص��ورت پایین آم��دن کیفیت 
 جای��گاه خ��ود را از دس��ت خواهن��د داد. پ��س از انجام

 رتبه بندی، س��الن ه��ای ورزش��ی و اس��تخرها از لحاظ 
کیفیت و نوع خدمات رس��انی می توانند جایگاه مناسبی 
داشته باش��ند.این اداره کل با همکاری هیات نجات غریق 
اس��تان اصفهان وتعیین ش��اخص های ارزیاب��ی دومین 
اقدام راهبردی خود را در خصوص س��تاره بندی استخرها 
 انجام داد.دراین طرح ک��ه مثل گذش��ته فرمت ها وچک

 لیس��ت ها توس��ط کارشناس��ان اداره کل و هیات نجات 
غریق ص��ورت گرفت پ��س از تعیین چک لیس��ت ها طی 
جلس��ات متعدد نظرات هیاتهای دیگر ورزشی مثل هیات 
ش��نا، هیات پزش��کی ورزش��ی و دیگر کارشناس��ان فرم 
وچک لیس��ت ها بازبینی وپس از تغییرات آم��اده ارایه به 
بازرس��ان به صورت تیمی انجام پذیرفت.بازرسان متشکل 
 از نماین��ده هیات نج��ات غریق،هی��ات ش��نا و اداره کل
 می باشد و قرار است در هفته جاری کار خود را آغاز نمایند.

زاویه

6
 گردهمایی علمی  ماساژ ورزشي

همایش بزرگ ماساژورهاي ورزشي استان  برگزار شد. دراین همایش آخرین قوانین ودستورالعمل ها 
از جمله روال صدور مجوز مراکز ماساژ مرور شد و ماس��اژورهایي که موفق به طي دوره ماساژ ورزشي 

فدراسیون پزشکي ورزشي شده اند ،گواهي هاي مربوطه به آنها اعطاء گردید .

 تیم فوتبال س��پاهان که درابت��دای فصل  عالوه ب��ر خریدهای
گران قیمتش چن��د نفر از بازیکن��ان پایه اش را نی��ز جذب تیم 
بزرگساالن کرد نه تنها میدانی به این بازیکنان جوان نداد، بلکه از 
بازیکنان بزرگش نیز نتوانست به خوبی بهره ببرد و در نهایت این 

تیم در نیم فصل اول به رده پنجمی بسنده کرد.
س��پاهان در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل ب��ا گرفتن بازیکنانی 
نظیر امیرحسین کریمی و قائدی فر مشخص نیست چه سیاستی 
را در پیش گرفته است و آیا هدف س��پاهان برای قهرمانی تغییر 

کرده یا ابعادی پنهانی در این تصمیم باشگاه نهفته است؟
براي بررسي این موضوع گفت وگویی  با رسول ظفریان کارشناس 
فوتبال؛ دکتر وحید ذواالکتاف دانشیار دانشگاه اصفهان  و محمود 

یزدخواستی بازیکن سال های دور این تیم انجام داده ایم.

آینده خوبی برای بازیکنان جوان سپاهان نمی بینم
رسول ظفریان در پاسخ به این سوال که آیا حضور بازیکنان پایه 
در تیم بزرگس��االن س��پاهان را مفید ارزیاب��ی می کنید یا خیر، 
اظهارداش��ت: با توجه به اینکه ش��ناخت خوبی بر روی قائدی فر 
و امیرحس��ین کریمی دارم این کار را کار درستی نمی دانم چرا 
که این بازیکنان هنوز مراحل فوتبال پایه شان را طی نکرده اند و 

شانسی هم در ترکیب اصلی نخواهند داشت.
 وی با بیان اینک��ه باید هر بازیکن دوران جوان��ان و امید را کامل 

 ط��ی ک��رده باش��د، ادام��ه داد: س��پاهان بازیکن��ان ج��وان را
 جذب مي کند، ولی استفاده ای از این بازیکنان نمی کند و باعث 
افت شان می ش��ود و به نظر من  آینده خوبی برای این بازیکنان 

وجود ندارد، حتی یک درصد هم خوش بین نیستم.

بازیکنان جوان سپاهان در حد لیگ برتر نیستند
 وی با بی��ان اینکه ای��ن بازیکن��ان در حد لیگ نیس��تند و هنوز 
فوتبال شان تکمیل نش��ده، ادامه داد: غیر از احسان حاج صفی 
دیگر بازیکنی نداش��تیم که از تیم های پایه در تیم بزرگس��االن 
خوش بدرخشد و البته مربیان نیز ش��هامت استفاده از بازیکنان 
جوان را نخواهند داشت چرا که وقتی تیمی در معرض خطر است 
دیگر شانسی برای  بازی کردن این بازیکنان قائل نخواهند شد. 
این مربی بیان داشت این بازیکنان جوان مثل یک میوه نرسیده 

هستند و االن نباید از آنان استفاده کرد.

با ای�ن ش�رایط، بازیکنان س�تاره، جذب س�پاهان 
نمی شوند

همچنین محمود یزدخواس��تی بازیکن س��ال های دور سپاهان 
 در پاسخ به این س��وال که نقل و انتقاالت باشگاه را در نیم فصل 
چه ط��ور ارزیاب��ی می کنید، اظهارداش��ت: هیچ ک��س مخالف 
جوانگرایی نیس��ت، ولی این تیم باید موقعیتش در آسیا را حفظ 

 کند با توجه به اینکه اس��تقالل بیش از نیمی از بازیکنان ملی را
  در اختی��ار دارد، نتوانس��ت جای��گاه مناس��بی را در آس��یا

 به دست آورد، پس سپاهان نیز باید مواظب باشد که با چیدمانی 
درست بتواند حضوری موفق در آس��یا داشته باشد. سخت است 
 در این برهه سپاهان بتواند بازیکنان ستاره را جذب کند چرا که 

دیده می شود این تیم ستاره ها را به کار نمی گیرد .

سپاهان فرصتی ندارد تا صرف بازیکنان جوان کند
یزدخواستی با بیان اینکه س��پاهان می خواهد از طریق بازیکنان 
جوان تیم��ش را ترمیم کن��د، عنوان کرد: با توجه ب��ه اینکه این 
بازیکنان پایه تجربه حضور در مس��ابقات لیگ را کمتر دارند نیاز 
است که هم سپاهان و هم هواداران حوصله و زمان بیش تری را 

به خرج دهند.
یزدخواستی  با بیان اینکه فلسفه 
باش��گاه ها در تمام دنیا براساس 
نحوه حضورش��ان در مس��ابقات 
اس��ت، ادامه داد: مثال تیمی مثل 
 آرس��نال بازیکنان��ی ب��ا کیفیت

 60 – 80 درص��د را انتخ��اب 
می کن��د و ب��ا coach  ه��ای 
ق��وی کیفی��ت ای��ن بازیکن��ان 
را ارتق��ا می ده��د و ب��ا توجه به 
تجربه ای که ای��ن بازیکنان پیدا 
می کنن��د در پایان فص��ل مبالغ 
 هنگفتی از ف��روش این بازیکنان

 به دست می آورند.

س�پاهان بای�د ب�رای 
قهرمانی ترکیب�ش را تکمیل 

کند  نه ترمیم
بازیکن س��ال های دور س��پاهان 

ادامه داد: سپاهان باید سعی و تالشش را بیش تر کند تا با استفاده 
از ابزارهای مهم به مسیر خودش ادامه دهد و به اهدافش نزدیک 
تر شود باز هم می گویم بازیکنان جوان باید حداقل در لیگ دسته 
یک بازی کرده باشند تا تجربه کافی را به دست بیاورند در حالی 
که این بازیکنان تازه وارد هنوز تجربه کافی را به دس��ت نیاورده 
اند! س��پاهان نباید فراموش کند که برای قهرمانی باید ترکیبش 
را تکمیل کند نه ترمیم! یزدخواس��تی با بی��ان اینکه مربی مثل 
لوکا هدفش برای قهرمانی نیس��ت و برای بازی زیبا برنامه ریزی 
می کند، عنوان کرد: بازیکنان جوان در ذوب آهن بیش تر به کار 
گرفته می ش��وند چرا که فلسفه این باش��گاه در حال حاضر این 
است، ولی جذب بازیکنان جوان در س��پاهان باعث پر شدن این 
تیم می شود و برای قهرمانی کاری مشکل در پیش دارد؛ این تیم 
باید به فکر تقویت نیمکت ذخیره هایش باشد  ولی به نظر می آید 

سپاهان از نگاه قهرمانی به لیگ دور شده است.

بررسی وضعیت تیم استانی

سپاهان، آینده نگر یا قهرمان؟
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انگیزه های متفاوت 
سپاهان و ذوب آهن 

برای نیم فصل دوم

دستگیری شش نفر به 
اتهام تبانی در انگلیس

 دو تیم س��پاهان و ذوب آهن در نیم فصل لیگ س��یزدهم از نظر گلزنی آمار 
ناامید کننده ای داشتندو برای جلب رضایت هواداران خود باید برنامه و تالش 

مضاعفی انجام دهدند.
تیم سپاهان که معموال در لیگ های گذشته بهترین خط حمله لیگ را به خود 
اختصاص می داد، در 15 دیدار گذش��ته 17 گل به ثمر رسانده و 11 گل نیز 

خورده که تفاضل گل مثبت 6 را به همراه داشته است.
در تیم ذوب آهن نیز رتبه س��یزدهمی ب��ه خوبی گویای ضع��ف گلزنی این 
 تیم اس��ت، ذوبی ها در نیم فصل اول ب��ا 13 گل زده و 21 گل خورده، تفاضل 

منفی 8 را به دست آورده اند.
دو تیم سپاهان و ذوب آهن در نیم فصل سپری ش��ده از لیگ برتر نه تنها در 
جمع گلزنان نماینده ای نداشتند بلکه در جمع موثرترین بازیکنان نیز نامی از 

بازیکنان تیم های اصفهانی به چشم نمی آمد.

شش نفر از جمله سه فوتبالیست به اتهام تبانی و زد و بند برای تعیین نتیجه 
مسابقات فوتبال در انگلیس بازداشت شدند.

برخی از کس��انی که به عنوان عوامل تبانی و تعیین کننده نتیجه مس��ابقات 
 فوتبال ب��ا خبرنگاران پوشش��ی روزنامه دیل��ی تلگراف در تماس ب��وده اند، 
 گفته اند که ب��ا پرداخت حدود 70 ه��زار پوند نتیجه یک مس��ابقه را تعیین

 می کنند و در مقابل بنگاه های شرط بندی می توانند صدها هزار پوند از این 
طریق به دست بیاورند.

یکی از این افراد از کشور سنگاپور گفته اس��ت که تیم های زیادی را در دیگر 
کش��ورهای اروپایی تحت نفوذ خود برای تبانی دارد و حتی می تواند با خرید 

داوران خارجی نتیجه مورد نظر را در مسابقات رقم بزند.
به نوشته این روزنامه تیم های لیگ های پایین در انگلیس مهمترین اهداف 

این باند بوده اند.

پیگرینی:  تیمم گل می خورد، نگران می شوم
سرمربی منچسترسیتی پس از پیروزی چهار بر دو مقابل پلژن اعالم 
کرد که از گل خوردن تیمش نگران می شود.منچسترسیتی با نتیجه 
چهار بر دو مقابل ویکتوریا پلژن به پیروزی رسید تا با سه امتیاز کمتر 

از بایرن مونیخ در رده دوم گروهش قرار بگیرد.

مانچینی: پیروزی با این اشتباهات  سخت است
سرمربی گاالتاس��رای به انتقاد از اش��تباهات شاگردانش در 

دیدار مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا پرداخت.
روبرتو مانچینی به انتقاد از اشتباهات تیمش پس از شکست 

چهار بر یک مقابل تیم 10 نفره رئال مادرید پرداخت.

مهدوی کیا: میالنی ها دوست داشتند  به ایران بیایند
بازیکن س��ابق تیم پرس��پولیس گفت: میالنی ها خودشان دوست 
 داش��تند که به ایران بیایند و م��ن باعث حضور آنها نش��دم.مهدی

 مهدوی کیا در مورد دیدار خداحافظی اش یادآور شد: خیلی وقت است 
که از فوتبال خداحافظی کرده ام اما این قبیل کارها در ذهن ها می ماند.

سرمربی ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن در نقل و انتقاالت خوب عمل کرد 
مصطفی قنبرپور:

بازیکنان شایسته را به تیم نوجوانان دعوت می کنیم

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گف��ت: تیم فوتبال 
ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر خوب عمل کرده 
 و بازیکنان ج��وان و مس��تعدی را جذب کرد.ل��وکا بوناچیچ 
ش��امگاه در نشس��ت خبری پی��ش از دیدار تیم��ش مقابل 
استقالل صنعتی خوزستان اظهار داشت: از تعطیالت نیم فصل 
استفاده های زیادی بردیم و سعی کردیم که نقاط ضعف خود 
را بپوشانیم و دراین مدت 7 بازیکن از تیم ما رفتند و 5 بازیکن 
به تیم ما آمدند و مسلمان نیز با بازیکنان پرسپولیس معاوضه 
شد.وی افزود: در تعطیالت نیم فصل اردویی در تهران داشتیم 
 اما نتوانس��تیم 100 درص��د برنامه های خ��ود را در این اردو

 پیاده کنیم زیرا قرار بود دو بازی برگزار کنیم که تنها یکی از 
آنها را برگزار کردیم، البته من به این مس��ائل در ایران عادت 

کردم.س��رمربی تیم ذوب آه��ن تصریح کرد: از س��وی دیگر 
بازیکنان ملی پوشان امید و بزرگس��االن با ما نبودند و تازه به 
ما اضافه ش��دند و تازه فهمیده ایم که می��الد غریبی به دلیل 
 مسایل مالیاتی نمی تواند در بازی فردا حضور داشته باشد اما 
به هر حال ما برای کس��ب س��ه امتیاز به میدان می رویم.وی 
افزود: در دفاع ذوب آهن نیروهای خوبی جذب کردیم اما در 
پست های رو به جلو هنوز مطمئن نیستم و با توجه به این که 
روح اهلل عرب و اسماعیل فرهادی نیز به دلیل مصدومیت با ما 
نیستند، نمی توانیم بازیکنانی که گرفتیم را محک بزنیم و این 
مس��اله زمان می برد اما به هر حال تغییرات خوبی داشته ایم 
اما این 100 درصد نبوده اس��ت.وی درباره جدایی دستیاران 
او از ذوب آهن نیز گفت: هیچ مشکلی با دستیاران نداشتم اما 
زمانی که چند لیدر باشگاه آمدند و فشار آوردند، من جلسه ای 
با س��عدمحمدی و آذری ترتیب دادم و در آنجا به جمع بندی 
 رسیدیم که باید از کادر فنی تش��کر کرده و همکاری خود با 
آن ها را قطع کنیم.سرمربی ذوب آهن با اش��اره به بازیکنان 
جذب شده به این تیم گفت: کارلوس سانتوس بازیکنی است 
که در این 20 روز ثابت کرده همانی است که ما در پست دفاع 
می خواس��تیم و او بازیکن با تجربه ای بوده و در یوفا نیز بازی 
کرده و در االتفاق عربستان بوده و از نظر تکنیکی قابل قبول 
اس��ت اما من نمی دانم او در بازی فردا چگونه فکر می کند اما 

امیدوارم که به تیم کمک کند.

 س��رمربی تیم نوجوان��ان 16 ای��ران با اش��اره ب��ه بازیکنان
 دعوت شده به اردوی این تیم گفت: سعی می کنیم بهترین ها 
را زیر نظر بگیریم و بازیکنان شایسته را به اردو دعوت خواهیم 

کرد.
به نق��ل از س��ایت رس��می فدراس��یون فوتب��ال، مصطفی 
قنبرپ��ور در ای��ن ب��اره گف��ت: تی��م نوجوان��ان اردوی 
 خ��ود را از 2 ت��ا 5 آذر م��اه در آکادم��ی مل��ی فوتب��ال 
برگزار کرد و برای این دوره از 26 بازیکن جهت ارزیابی فنی 
به این اردو دعوت به عمل آمد. این نفرات بازیکنانی هس��تند 
که سال قبل اسامی آن ها برای ش��رکت در مسابقات مرحله 
مقدماتی زیر 16 س��ال در سیس��تم AFC  ثبت شده بود و 
خوش��بختانه به طور کلی این اردو از همه لحاظ  بسیار مفید 

بود.
وی ادامه داد: به لحاظ فنی بازیکنان نس��بت به گذشته رشد 
کرده اند به طوری که وجود داشتن 6 یا 7 بازیکن فنی گواهی 
 این موضوع اس��ت و این بازیکنان  قطع��ا دراردوی آینده که

 14 آذر آغاز می شود هم دعوت می شوند تا با بازیکنانی که در 
مسابقات مقدماتی 16 سال آسیا در پاکستان حضور داشتند 
ادغام شوند و تلفیق این بازیکنان و بازیکنانی که در پاکستان 

بودند بسیار موثر خواهد بود.
مصطفی قنبرپور همچنین به تورنمنتی که در کش��ور مالزی 
برگزار می شود اشاره کرد و گفت: با 18 بازیکن در آن مسابقات 
 ش��رکت می کنیم که به منظور آمادگ��ی در تورنمنت مالزی

 س��ه اردو آمادگی  در نظ��ر گرفته ایم تا بتوانی��م بازیکنان را 
به لحاظ آمادگی جسمانی به حدی برس��انیم که با تیم های 
صاحب سبک اروپایی رقابت کنند و امیدواریم که بتوانیم در 
وهله اول در آن تورنمنت بازیکنان مستعد را شناسایی و نتایج 
مطلوب را کسب کنیم.در هر حال کادرفنی تیم ملی نوجوانان 

بازیکنان شایسته را به تیم ملی دعوت خواهد کرد.
 وی ضمن تش��کر از مس��ووالن فدراس��یون و کمیته جوانان

 اظهار امیدواری کرد که روند رو به رش��د تیم ادامه داش��ته 
باش��د و با ارزیابی های دقیق، بازیکنانی که شایس��ته حضور 
 در مسابقات مرحله نهایی نوجوانان آس��یا در تایلند هستند

 به تیم نوجوانان دعوت شوند.

با شرایط فعلی 
سپاهان هنوز 

هواداران آن از این 
تیم استانی که در 
دوره ای نه چندان 
دور قهرمان کشور 
بوده انتظار تجدید 
پیروزی و قهرمانی 

 دارند آیا 
برنامه ریزی های 

باشگاه به نیل این 
 آرزو کمک

 می کند؟



 راه اندازي سامانه پايش تاسيسات 
آب در شركت آبفار استان 

معاون نظ��ارت بر به��ره برداري ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
چهارمحال و بختياري از راه اندازي س��امانه پايش تأسيسات آب در 

اين شركت خبر داد.
 محمد كريمي اظهارداش��ت: با توجه به راه اندازي س��امانه س��پنتا 
در ش��ركت مهندس��ي آب و فاضالب كش��ور معاونت بهره برداري 
 اين ش��ركت با تش��كيل كارگروهي متش��كل از كارشناس��ان اداره 
نگهداري اس��تان و كارشناس��ان نگهداري در ام��ور آب و فاضالب 
روستايي شهرس��تان ها اقدام به برگزاري جلسات آموزشي سامانه 

كرد.
 كريمي خاطرنش��ان كرد: اين س��امانه اطالعات كلي��ه منابع آب، 
تأسيسات، خطوط انتقال و شبكه هاي داخلي-مخازن ذخيره آب- و 
ايس��تگاه هاي پمپاژ را دارد كه از آن در گزارشگري پويا تعميرات و 

نگهداري پيشگيرانه استفاده مي شود.

  آغاز طرح امداد و نجات زمستانی 
در چهارمحال و بختياری 

مديرعامل جمعيت هالل احم��ر چهارمحال و بختياری از آغاز طرح 
امداد و نجات زمستانی در استان از 15 آذرماه جاری خبر داد.

 محمد فروغی اظهار داشت: در حال حاضر 16 پايگاه امداد و نجات 
در سطح محورهای مواصالتی اين استان فعال است.

وی افزود: از اين تعداد هشت پايگاه به صورت ثابت و هشت پايگاه نيز 
به صورت سيار مشغول به فعاليت هستند.

فروغی از فعالي��ت روزانه 56 نف��ر در پايگاه های ثابت و س��يار اين 
جمعيت خب��ر داد و گفت: ت��الش داريم تع��داد پايگاه ه��ای ثابت 
خود را به 11 پاي��گاه افزايش دهيم، البته اين ط��رح نيازمند تأمين 

زيرساخت های الزم است.
 مديرعام��ل جمعيت ه��الل احمر چهارمح��ال و بختي��اری با بيان

 اين كه هر پايگاه ظرفيت 15 نفر را در بخش اسكان دارد، خاطرنشان 
كرد: در صورت بروز حادثه  در جاده تا حدود س��ه خانوار را می توان 
در پايگاه های هالل احمر اس��كان داد ولی در صورت اين كه تعداد 

زيادباشد، فرمانداری ها نيز به كمک می آيند.

اجرا  ی طرح جنگل و مرتع داری 
زاگرس 

 مديركل منابع طبيعی اس��تان از اجرای طرح مش��اركتی جنگل و 
مرتع داری زاگرس با نام جايكا  JICAدر استان خبر داد.عبداللهی 
گفت: اين طرح مشاركتی از سال 89 با هدف توانمند سازی و توسعه 
ظرفيت های منابع طبيعی بين كش��ورهای ايران و ژاپن در مراتع و 
جنگل های كوه های زاگرس آغاز شده است. وی با اشاره به اين كه 
اين طرح اهداف مش��خص و بلند مدتی را دنبال م��ی كند، تصريح 
كرد: اين طرح با هدف توس��عه بخشی جوامع محلی، توانمند سازی 
اطالعات پرسنل و كارشناس��ان منابع طبيعی و توسعه جنگل ها و 

مراتع به صورت مستمر در استان برگزار می شود.

اخبار كوتاه
تولید گل زینتی 180 شغل ایجاد کرده است

مدير باغبانی اداره  كل جهاد كشاورزی چهارمحال و بختياری گفت: توليد گل های زينتی زمينه 
اشتغال 120 نفر را به صورت مس��تقيم و 60 نفر را به صورت غيرمس��تقيم دراستان ايجاد كرده 
وشش هكتار از سطح زير كشت گلخانه های استان به كشت گل  زينتی اختصاص داده شده است.
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معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��كی چهارمحال و 
بختياری از جذب 63 نفر متخصص و فوق تخصص به 
مراكز درمانی استان در راستای ارايه خدمات مطلوب 

به مردم خبر داد.
س��ليمانی در نشس��ت خبری ب��ا اصحاب رس��انه 
و مطبوعات اس��تان، اف��زود: مديري��ت صحيح امور 
بيمارستان ها، برنامه ريزی، سازماندهی و پشتيبانی 
بيمارستان ها مهم ترين اصول حوزه درمان هستند.

وی به اهميت بخش درمان در حوزه علوم پزش��كی 
اشاره و تصريح كرد: نظارت بر عملكرد كليه واحدهای 
 ارايه دهنده خدمات پزش��كی مانن��د درمانگاه ها و

 دندان پزش��كی ها همچنين بحث تامين و تدارک 
تجهيزات پزشكی برعهده حوزه معاونت درمان است.

س��ليمانی تامين رضايتمندی مردم را هدف اصلی 
بخش درمان دانست و خاطرنشان كرد: چهارمحال 
و بختياری تنها اس��تان كشور اس��ت كه در راستای 
گسترش خدمات درمانی بيمارستان خصوصی، خيريه 
يا نيمه دولتی ندارد و تمام خدمات بستری و درمان در 

بخش دولتی انجام می شود كه بايد تالش كرد خدمات 
درمانی در سطح استان افزايش يابد.

وی به مشكالت بيماران خاص و صعب العالج اشاره 
و خاطر نش��ان كرد: بيماران خ��اص، صعب العالج و 
س��رطانی مش��كالت فراوانی دارند كه در اين راستا 
واحدهای مختلف م��ددكاری در بيمارس��تان های 
مختلف استان فعال بوده و بيماران بی بضاعت را تحت 
پوش��ش قرار می دهند. كلينيک تخصصی بيماران 
خاص استان احداث می شود س��ليمانی با تاكيد بر 
لزوم اح��داث كلينيک تخصصی بيم��اران خاص در 
استان گفت: قس��متی از بيمارس��تان هاجر توسط 
خيرين با مشاركت دانش��گاه علوم پزشكی تخريب 
و مركز تخصص��ی  بيماران خاص احداث می ش��ود. 
سليمانی با بيان اين كه امس��ال 63 نفر متخصص و 
فوق تخصص جديد وارد اس��تان ش��ده اند افزود: در 
راستای ارايه خدمات محيطی در ساير شهرستان ها، 
 امسال 54 نفر دكتر متخصص، 2دندانپزشک و7 نفر

 ف��وق تخص��ص جدي��د ب��ه پزش��كان اس��تان 

اضاف��ه ش��ده اس��ت و ب��ه همي��ن منظ��ور اكث��ر 
 واحدهای بيمارس��تانی شهرس��تان های استان نيز

 تجهيز ش��ده اند. به گفته وی،90 درصد از بيماران 
بس��تری در بيمارس��تان ه��ای اس��تان از خدمات 
بيمارس��تانی رضايتمندی مطلوبی داشتند اما بايد 
تالش شود كه خدمات مطلوب تری به بيماران ارايه 
كرد. وی به كلينيک تخصصی دندانپزش��كی استان 
اشاره كرد و افزود: اين كلينيک در رشته های مختلف 
دندانپزشكی مانند اطفال، ريش��ه، ترميم و غيره به 
صورت تخصصی ارايه خدمت می كند اما متاسفانه به 
علت عدم اطالع رسانی صحيح آنچنان كه بايد از اين 

مركز استقبال نشده است.

      وجود 61 پايگاه بينايی سنجی دايمی
كارشناس مسوول پيش��گيری از معلوليت سازمان 
بهزيستی چهارمحال وبختياری گفت: 41 هزار و468 
كودک در طرح بينايی سنجی سال گذشته چهارمحال 

و بختياری شركت كرده اند.

فرزانه يزدانی در جمع خبرنگاران گفت: بهترين زمان 
برای پيشگيری از تنبلی چشم و درمان آن سن بين 

سه تا پنج سالگی است.
  وی در ادام��ه گفت: تنبلی چش��م ب��ه كاهش ديد 
يک طرفه و يا دو طرفه گفته می ش��ود كه باعث ديد 
غير طبيعی در فرد مبتال می شود. وی اظهار داشت: 
 رش��د و تكامل مركز بينايی از دوران جنينی شروع 
می شود و تا سن 10 س��الگی ادامه دارد.كارشناس 
مسوول پيش��گيری از معلوليت س��ازمان بهزيستی 
چهارمحال وبختياری تصريح كرد : حداكثر سرعت 
رشد مركز بينايی تا سن  سه سالگی است. وی در ادامه 
گفت: اختالل در بينايی و تنبلی چشم عاليم ظاهری 
ندارد و چشم ظاهری سالم دارد و دچار اختالل است 
ولی با مراجعه به پايگاهای سنجش بينايی می توان آن 
را تشخيص داد.يزدانی بيان كرد: شايع ترين عوامل 
تنبلی چش��م نزديک بينی و دور بينی و آب مرواريد 
 و اش��كاالت مادر زادی اس��ت و با مراجع��ه به موقع 

پايگاه بينايی سنجی می توان آن را درمان نمود.
وی افزود: در حال حاضر 61 پايگاه بينايی س��نجی 

دايمی در استان چهارمحال وبختياری وجود دارد.

      راه اندازی كلينيک تخصصی ناباروری در 
بيمارستان كاشانی شهركرد

پزش��كی  عل��وم  دانش��گاه  درم��ان  مع��اون 
 ش��هركرد گف��ت: كليني��ک تخصص��ی ناب��اروری 
بيمارس��تان آيت اهلل كاش��انی ش��هركرد ب��ه زودی 
راه اندازی می شود. اكبر سليمانی اظهارداشت: خدمات 
مطلوب و در شان مردم از حقوق مسلم آن ها است و 
از اين رو گسترش و ارتقا س��طح خدمات درمانی در 
سراسر استان به ويژه مناطق دوردست از سياست های 

كاری اين معاونت  است.
وی افزود: اين معاون��ت با تمام توان برای پيش��برد 
اه��داف و اجرای وظاي��ف مربوطه در ح��ال حركت 
 است و خوشبختانه قدم های موثری نيز در اين زمينه 
برداش��ته ش��ده است.س��ليمانی تصريح كرد: ارايه 
خدم��ات در اورژانس پيش بيمارس��تانی و اورژانس 
بيمارستانی يكی از وظايف خطير اين معاونت است كه 
در حال حاضر حلقه اتصال بين اين دو به خوبی برقرار 
و تقويت شده است به گونه ای كه  بخش عمده ای از 
اقدامات تش��خيصی و درمانی اوليه در محل حادثه 
توسط تكنس��ين های مجرب انجام و مصدومان در 
كوتاه   ترين زم��ان به اورژانس بيمارس��تان ها منتقل 
می ش��ود. وی از به كارگيری 63 پزش��ک متخصص 
از آبان ماه س��ال جاری در س��طح مراكز بهداشتی و 
درمانی خبر داد و گفت: با اس��تقرار اين پزش��كان، 

تع��داد مراجعات بيم��اران جهت درياف��ت خدمات 
درمانی به استان های همجوار به ويژه استان اصفهان 
به طور چش��مگيری كاهش يافته اس��ت. سليمانی 
اظهارداشت: اين پزشكان شامل رشته های تخصصی 
موردنياز هستند و رشته هايی مانند تخصص طب كار، 
طب اورژانس و فوق تخص��ص نفرولوژی برای اولين 
بار در اس��تان به كار گرفته ش��ده اند.  وی، ضعف در 
اطالع رس��انی و ايجاد فضای ذهنی منفی از خدمات 
ارايه شده در استان را از عمده ترين داليل ميل و رغبت 

بيماران برای مراجعه به 
پزشكان و مراكز درمانی 
استان های ديگردانست 
وی افزود: اين در حالی 
است  خدمات سالمت 
توس��ط متبحرترين و 
مجهزترين دستگاه ها و 
تجهيزات پزشكی با كم 
ترين قيمت و باالترين 
كيفيت ب��ه متقاضيان 
اراي��ه می ش��ود. وی 
خاطرنش��ان ك��رد: به 
عنوان مث��ال خدمات 
تخصصی دندانپزشكی 
ب��ا پايين ترين تعرفه ها 
دركليني��ک تخصصی 
دندانپزش��كی يكی از 
پتانس��يل های درمانی 

است كه مورد استقبال مردم استان نبوده است. وی 
افزود: تا زمانی كه پتانس��يل های حوزه بهداش��ت و 
درمان معرفی و تبديل به باور نشود همچنان شاهد 

خروج بيماران و متخصصان از استان هستيم. 
وی با بيان اين كه هم اكن��ون مجهزترين تجهيزات 
پزش��كی موج��ود در بخش های خصوص��ی در دل 
بيمارستان دولتی آيت اهلل كاش��انی شهركرد فراهم 
شده است و بيش از 50 درصد اين تجهيزات در كليه 
مراكز بهداشتی و درمانی سطح استان موجود است، 
گفت: جبران كاستی های موجود از برنامه های آينده 
دانشگاه است كه به محض تامين اعتبارات موردنياز 

اجرا می شود. 
سليمانی همچنين به كاهش 70 درصدی اعزام بيمار 
از شهرستان ها به بيمارستان های مركز استان اشاره 
كرد و افزود: اين امر يكی از سياس��ت های دانش��گاه 
است كه با تامين تجهيزات پزشكی و استقرار پزشكان 
و پرس��نل كارآزموده در مراكز درمانی شهرستان ها 

تحقق يافته است. 

امسال صورت گرفت: جذب 63 متخصص و فوق تخصص در مراكز درمانی چهارمحال و بختياری
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تحديد حدود اختصاصي 	
از	تولید	 	قانون	ساماندهی	وحمایت	 اینکه	مالکین	مشاعی	ذیل	در	اجرای	 	848نظر	به	
بر	 خود	 تصرفات	 به	 نسبت	 مفروزی	 	 مالکیت	 تقاضای	صدور	سند	 مسکن	 و	عرضه	
روی	پالکهای	فرعی	ذیل	واقع	در	اردستان	یک	اصلی	دهستان	گرمسیر	بخش	هفده	ثبت	
اصفهان	رانموده	اند		و	نسبت	به	آن	در	اجرای	ماده	7	آئین	نامه	اجرائی	قانون	الحاق	
موادی	به	قانون	ساماندهی	و	حمایت	از	تولید	و	عرضه	مسکن	نسبت	به	آنها	رای		صادر	
گردیده	و	تحدید	حدود	پالک		اولیه	انجام	نشده	لذا	طبق	بند	ب	ماده	7	آئین	نامه	مذکور	

تحدید	حدود	آرائ	صادره	مذکور	به	شرح	ذیل	اعالم	می	گردد	

شماره	 از	 شده	 13400مفروز	 شماره	 	 پالک	 محصور	 زمین	 قطعه	 1-ششدانگ	 	 	
به	 اصفهان	 ثبت	 هفده	 بخش	 گرمسیر	 دهستان	 اصلی	 یک	 محال	 کوی	 در	 209واقع	
رای	 بموجب	 اکبر	 علی	 فرزند	 	 عینعلی	 بلقیس	 خانم	 نام	 به	 300مترمربع	 مساحت	

شماره37-1392/7/21	هئیت	حل	اختالف

	209 شماره	 از	 شده	 شماره13401مفروز	 پالک	 محصور	 زمین	 قطعه	 2-ششدانگ	
اصفهان	 ثبت	 هفده	 بخش	 گرمسیر	 دهستان	 اصلی	 یک	 اردستان	 محال	 کوی	 در	 واقع	
به	مساحت	300متر	مربع	به	نام	محمد	محبوبیان	فرزند	رضا	بموجب	رای	شماره	38-

1392/7/21	هئیت	حل	اختالف

	209 شماره	 از	 شده	 مفروز	 شماره13402	 پالک	 محصور	 زمین	 قطعه	 3-ششدانگ	
واقع	در	کوی	محال	اردستان	یک	اصلی	دهستان	گرمسیر	بخش	هفده	ثبت	اصفهان	به	
مساحت275متر	مربع	به	نام	مریم	توکل	و	مروارید	توکل	فرزندان	عباسعلی	بموجب	رای	

شماره	21-1392/7/6	هئیت	حل	اختالف

	209 شماره	 از	 شده	 13403مفروز	 شماره	 پالک	 مغازه	 و	 خانه	 یکباب	 4-ششدانگ	
واقع	در	کوی	محال	اردستان	یک	اصلی	دهستان	گرمسیر	بخش	هفده	ثبت	اصفهان	به	
مساحت	75مترمربع	به	نام	علی	اکبر	مرادیان	فرزند	دخیل	عباس	بموجب	رای	شماره	

22-1392/7/21هئیت	حل	اختالف

	209 شماره	 از	 شده	 13404مفروز	 شماره	 پالک	 محصور	 زمین	 قطعه	 5-ششدانگ	
واقع	در	کوی	محال	اردستان	یک	اصلی	دهستان	گرمسیر	بخش	هفده	ثبت	اصفهان	به	
مساحت	46/28	متر	مربع	به	ناممحمد	علی	مهدانیان	اردستانی	فرزند	محمود	بموجب	

رای	شماره24-	1392/7/21هئیت	حل	اختالف

	209 شماره	 از	 شده	 مفروز	 	13405 شماره	 پالک	 محصور	 زمین	 قطعه	 6-ششدانگ	
واقع	در	کوی	محال	اردستان	یک	اصلی	دهستان	گرمسیر	بخش	هفده	ثبت	اصفهان	به	
مساحت	275	متر	مربع	به	نام	محسن	کچوئی	زاده	فرزند	حسین	بموجب	رای	شماره	

26-1392/7/21هئیت	حل	اختالف

7-ششدانگ	قطعه	زمین	محصور	پالک	شماره	13406مفروز	شده	از	شماره	209	واقع	
به	 اصفهان	 ثبت	 هفده	 بخش	 گرمسیر	 دهستان	 اصلی	 یک	 اردستان	 محال	 کوی	 در	

مساحت	275	مترمربع	به	نام	سید	عباس	قاسمی	اونجی	فرزند	سید	محمد	بموجب	رای	
شماره	29-1392/7/21	هئیت	حل	اختالف

از	شماره209	واقع	در	کوی	 یکبابخانه	پالک	شماره	13407مفروز	شده	 8-	ششدانگ	
مساحت	 به	 اصفهان	 ثبت	 هفده	 بخش	 گرمسیر	 دهستان	 اصلی	 یک	 اردستان	 محال	
-30 شماره	 رای	 بموجب	 نصراله	 فرزند	 توکلی	 اکبر	 علی	 نام	 به	 مربع	 298/80متر	

1392/7/21	هئیت	حل	اختالف
	209 شماره	 از	 شده	 مفروز	 	13408 شماره	 پالک	 محصور	 زمین	 قطعه	 9-ششدانگ	
اصفهان	 ثبت	 هفده	 بخش	 گرمسیر	 دهستان	 اصلی	 یک	 اردستان	 محال	 کوی	 در	 واقع	
به	مساحت	276/10متر	مربع	به	نام	عباس	جعفری	درباغی	فرزند	حسین	بموجب	رای	

شماره	31-1392/7/21	هئیت	حل	اختالف

10-	ششدانگ	قطعه	زمین	محصور	پالک	شماره	13409	مفروز	شده	از	شماره	209	
واقع	در	کوی	محال	اردستان	یک	اصلی	دهستان	گرمسیر	بخش	هفده	ثبت	اصفهان	به	
مساحت	300متر	مربع	به	نام	علی	رجب	پور	آردرانی		فرزند	300	بموجب	رای	شماره	

32-1392/7/21	هئیت	حل	اختالف
در	 واقع	 	209 از	شماره	 مفروز	شده	 	13410 پالک	شماره	 خانه	 یکباب	 11-ششدانگ	
کوی	محال	اردستان	یک	اصلی	دهستان	گرمسیر	بخش	هفده	ثبت	اصفهان	به	مساحت	
109/47متر	مربع	به	نام	میثم	مهران		فرزند		محمد	بموجب	رای	شماره	1392/7/21-33	

هئیت	حل	اختالف
در	 واقع	 	209 از	شماره	 مفروز	شده	 	13411 پالک	شماره	 خانه	 یکباب	 12-ششدانگ	

کوی	محال	اردستان	یک	اصلی	دهستان	گرمسیر	بخش	هفده	ثبت	اصفهان	به	مساحت	
275متر	مربع	به	نام	لیال	میرزائی	فرد	کچورستاقی		فرزند		محمد	بموجب	رای	شماره	

35-1392/7/21	هئیت	حل	اختالف

	209 از	شماره	 مفروز	شده	 	13412 پالک	شماره	 زمین	محصور	 قطعه	 13-ششدانگ	
اصفهان	 ثبت	 هفده	 بخش	 گرمسیر	 دهستان	 اصلی	 یک	 اردستان	 محال	 کوی	 در	 واقع	
به	مساحت	300متر	مربع	به	نام	حسن	شکیبا		فرزند		غالمحسین	بموجب	رای	شماره	

36-1392/7/21	هئیت	حل	اختالف
لذابه	موجب	این	آگهي	به	کلیه	مالکین	مجاوراخطارمي	گرددکه	درروز	شنبه	92/9/30	
امالک	 وصاحبان	 مجاورین	 حضوریابنداعتراضات	 بعدمقرردرمحل	 به	 صبح	 ساعت9	
روزپذیرفته	 	30 تا	 تحدیدي	 مجلس	 صورت	 تنظیم	 ازتاریخ	 ثبت	 قانون	 	20 ماده	 طبق	
خواهدشدوطبق	تبصره	2	ماده	واحده	قانون	تعیین	وتکلیف	پرونده	هاي	معترضین	ثبت	
دادخواست	 باتقدیم	 بایستي	 اداره	 این	 به	 اعتراض	 تنظیم	 ازتاریخ	 ماه	 یک	 مدت	 ظرف	
به	مراجع	ذیصالح	قضایي	گواهي	تقدیم	دادخواست	رااخذوبه	این	اداره	تسلیم	نمایند.																												

					 		خیراله	عصار	ی		رئیس	اداره	ثبت	اسناد	و	امالک	اردستان	

ابالغ رای	

845			کالسه	پرونده	:92-401شماره	دادنامه	:	670	بتاریخ	:	92/6/30	مرجع	رسیدگی	:	
شعبه	27شورای	حل	اختالف	اصفهان		خواهان	/	صندوق	قرض	الحسنه	حضرت	محمد	
)ص(		بمدیریت	احمد	صابریان	خ	حکیم	نظامی	جنب	کوچه	33	وکیل	اصیل	.	خوانده	/
سید	هادی	جالدتی	به	نشانی	:	مجهول	المکان		خواسته	:	مطالبه		گردش	کار:		با	عنایت	
به	محتویات	پرونده	و	اخذ	نظریه	مشورتی	اعضای	شورا	ختم	رسیدگی	را	اعالم	وبشرح	
:	در	خصوص	 	 آتی	مبادرت	بصدور	رای	می	نماید.	رای	قاضی	شورای	حل	اختالف	
دعوی	صندوق	قرض	الحسنه	حضرت	محمد	)ص(	بمدیریت	احمد	صابریان		به	طرفیت	
آقای	سید	هادی	جالدتی	بخواسته	مطالبه	مبلغ	بیست	میلیون	ریال	وجه	چک	به	شماری	
1297/878156/43	بتاریخ	91/3/9	عهده	بانک	ملت		به	انضمام	مطلق	خسارات	قانونی	
عدم	 گواهی	 و	 خواهان	 ید	 در	 مستندات	 اصول	 بقای	 و	 پرونده	 محتویات	 به	 توجه	 با	
پرداخت	توسط	بانک	محال	علیه	که	ظهور	در	اشتغال	ذمه	خوانده	و	استحقاق	خواهان	
در	مطالبه	وجه	آن	دارد	و	اینکه	خوانده	علی	رغم	ابالغ	قانونی	در	جلسه	رسیدگی	حضور	
نداشته	و	هیچگونه	الیحه	و	دفاعیات	مستند	و	محکمه	پسندی	در	مقام	اعتراض	نسبت	
به	دعوب	خواهان	از	خود	ابراز	و	ارایه	ننموده	لذا	دعوی	خواهان	علیه	خوانده	ثابت	به	
قانون	 استناد	مواد	313،310قانون	تجارت	519و	198،515،	522	 به	 نظر	می	رسد	که	
ریال	 میلیون	 بیست	 مبلغ	 پرداخت	 به	 خوانده	 محکومیت	 بر	 حکم	 مدنی	 دادرسی	 آئین	
بابت	اصل	خواسته	و	چهار	صد	هزار	ریال	بابت	هزینه	دادرسی	و	خسارت	تاخیر	و	
تادیه	از	تاریخ	سر	رسید	چک	موصوف	91/3/9	تا	تاریخ	اجرای	حکم	در	حق	خواهان	
صادر	و	اعالم	می	نماید	.	رای	صادره	غیابی	و	ظرف	مهلت	بیست	روز	پس	از	ابالغ	قابل	
واخواهی	در	این	شعبه	می	باشد	و	پس	از	اتمام	مهلت	واخواهی	ظرف	بیست	قابل	تجدید	
.	قاضی		شعبه	27	شورای	 نظر	خواهی	در	محاکم	عمومی	حقوقی	اصفهان	می	باشد	

حل	اختالف	اصفهان	

ابالغ رای	

846			کالسه	پرونده	:92-397شماره	دادنامه	:	843	بتاریخ	:	92/8/14	مرجع	رسیدگی	
حضرت	 الحسنه	 قرض	 صندوق	 	/ خواهان	 	 اصفهان	 اختالف	 حل	 27شورای	 شعبه	 	:
/زهرا	 احمد	صابریان	خ	حکیم	نظامی	جنب	کوچه	33	خوانده	 بمدیریت	 	 محمد	)ص(	
به	 عنایت	 با	 	 کار:	 	گردش	 مطالبه	 	: 	خواسته	 المکان	 :	مجهول	 نشانی	 به	 پور	 واعظی	
محتویات	پرونده	و	اخذ	نظریه	مشورتی	اعضای	شورا	ختم	رسیدگی	را	اعالم	وبشرح	
:	در	خصوص	 	 آتی	مبادرت	بصدور	رای	می	نماید.	رای	قاضی	شورای	حل	اختالف	
دعوی	صندوق	قرض	الحسنه	حضرت	محمد	)ص(	بمدیریت	احمد	صابریان		به	طرفیت	
زهرا	واعظی	پوربخواسته	مطالبه	مبلغ	بیست	و	سه	میلیون		ریال	قسمتی	از	وجه	چک	به	
شماری	159692بتاریخ	92/4/1	عهده	بانک	صادرات		به	انضمام	مطلق	خسارات	قانونی	
عدم	 گواهی	 و	 خواهان	 ید	 در	 مستندات	 اصول	 بقای	 و	 پرونده	 محتویات	 به	 توجه	 با	
پرداخت	توسط	بانک	محال	علیه	که	ظهور	در	اشتغال	ذمه	خوانده	و	استحقاق	خواهان	
در	مطالبه	وجه	آن	دارد	و	اینکه	خوانده	علی	رغم	ابالغ	قانونی	در	جلسه	رسیدگی	حضور	
نداشته	و	هیچگونه	الیحه	و	دفاعیات	مستند	و	محکمه	پسندی	در	مقام	اعتراض	نسبت	به	

دعوی	خواهان	از	خود	ابراز	و	ارایه	ننموده	لذا	دعوی	خواهان	علیه	خوانده	ثابت	به	نظر	
می	رسد	که	به	استناد	مواد	313،310قانون	تجارت519	و	198،515،	522	قانون	آئین	
به	پرداخت	مبلغ	بیست	و	سه	میلیون	ریال	 دادرسی	مدنی	حکم	بر	محکومیت	خوانده	
بابت	هزینه	دادرسی	و	خسارت	 پنجاه	هزار	ریال	 بابت	اصل	خواسته	و	چهار	صد	و	
تاخیر	و	تادیه	از	تاریخ	سر	رسید	چک	موصوف	92/4/1	تا	تاریخ	اجرای	حکم	در	حق	
خواهان	صادر	و	اعالم	می	نماید	.	رای	صادره	غیابی	و	ظرف	مهلت	بیست	روز	پس	از	
ابالغ	قابل	واخواهی	در	این	شعبه	می	باشد	و	پس	از	اتمام	مهلت	واخواهی	ظرف	بیست	
قابل	تجدید	نظر	خواهی	در	محاکم	عمومی	حقوقی	اصفهان	می	باشد	.	قاضی		شعبه	27	

شورای	حل	اختالف	اصفهان	

اخطار اجرايی

847	شماره:	14/92	به	موجب	رأی	شماره	397	تاریخ	92/4/23	شعبه	27	شورای	حل	
اختالف	شهرستان	اصفهان	که	قطعیت	یافته	است	محکوم	علیه	جمشید	جعفری	حقیقت			
نشانی	محل	اقامت:	مجهول	المکان	محکوم	است	به:	پرداخت	مبلغ	یک	میلیون	و	پانصد	
نشر	 و	 دادرسی	 هزینه	 بابت	 ریال	 هزار	 چهار	صد	 و	 خواسته	 اصل	 بابت	 ریال	 هزار	
آگهی	و	خسارت	تاخیر	تادیه	از	تاریخ	سر	رسید	سفته	92/1/15	لغایت	اجرای	حکم	در	
حق		محکوم	له	صندوق	قرض	الحسنه	حضرت	محمد	خ	حکیم	نظامی	جنب	ک33	ماده	
34	قانون	اجرای	احکام:	همین	که	اجرائیه	به	محکوم	علیه	ابالغ	شد	محکوم	علیه	مکلف	
است	ظرف	ده	روز	مفاده	آن	را	به	موقع	اجرا	بگذارد	یا	ترتیبی	برای	پرداخت	محکوم	
به	بدهد	یا	مالی	معرفی	کند	که	اجرای	حکم	و	استیفاء	محکوم	به	از	آن	میسر	باشد	و	در	
صورتی	که	خود	را	قادر	به	اجرای	مفاد	اجرائیه	نداند	باید	ظرف	مهلت	مزبور	صورت	
جامع	دارائی	خود	را	به	قسمت	اجرا	تسلیم	کند	و	اگر	مالی	ندارد	صریحًا	اعالم	نماید.	

شورای	حل	اختالف	استان	اصفهان	شعبه	27	حقوقی	اصفهان	

فقدان سند مالکیت	
834	شماره	103/92/2405/337		آقای	عباس	ذبیحی	طاری	فرزند	اسد	اله	باستناد	دو	
برگ	استشهادیه	محلی	که	هویت	و	امضای	شهود	رسما	گواهی	شده	است	مدعی	است	
که	سند	مالکیت	مجاری	چهارده	سهم	از	جمله	13160	سهم	ششدانگ	قنوات	معروف	
زیره	عبارت	از	لنبی	،	علی	زاغه	،	کهنو	و	بندنیر	پالک	شماره	28-	اصلی	ردیف	9	واقع	
در	بخش	11	که	در	صفحه	489	دفتر	7	مجاری	ذیل	ثبت	4	بنام	عباس	ذبیحی	طاری	
اله		ثبت	و	صادر	و	تسلیم	گردیده	و	معامله	دیگری	انجام	نشده	و	در	اثر	 فرزند	اسد	
اسباب	کشی	از	بین	رفته/مفقود	شده	است	چون	درخواست	صدور	المثنی	سند	مالکیت	
نامبرده	را	نموده	طبق	تبصره	یک	اصالحی	ماده	120	آیین	نامه	قانون	ثبت	مراتب	آگهی	
می	شود	که	هر	کس	مدعی	انجام	معامله	)غیر	از	آنچه	در	این	آگهی	ذکر	شده(	نسبت	
به	آن	یا	وجود	سند	مالکیت	مزبور	نزد	خود	باشد	از	تاریخ	انتشار	این	آگهی	تا	مدت	ده	
روز	به	این	اداره	مراجعه	و	اعتراض	خود	را	کتبًا	ضمن	ارائه	اصل	سند	مالکیت	و	سند	
معامله	تسلیم	نماید	تا	مراتب	صورتمجلس	و	اصل	سند	یا	ارائه	کننده	مسترد	گردد:	اگر	
ظرف	مهلت	مقرر	اعتراضی	نرسد	یا	در	صورت	اعتراض	اصل	سند	ارائه	نشود	المثنی	
سند	مالکیت	مرقوم	صادر	و	به	متقاضی	تسلیم	خواهد	شد.	م	الف:	224	مجتبی	شادمان	

– رئیس	ثبت	اسناد	و	امالک	نطنز	

تغییرات 
836	شماره	:	3521/ت	92/103	آگهی	تغییرات	شرکت	التیام	درمان	پارسیان			سهامی	
خاص	به	شماره	ثبت	45228	وشناسه	ملی	10260631840	به	استناد	صورتجلسه	مجمع	
عمومی	عادی	سالیانه	و	هئیت	مدیره	مورخ	1392/8/18	تصمیمات	ذیل	اتخاذ	شد	:	1-	
آقای	سید	علی	موسوی		به	عنوان	بازرس	اصلی	،	آقای	محمد	تحقیقی	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	سامان	هاشمی	و	خانم	معصومه	جعفری	بیشه	و	خانم	فروغ	السادات	
میر	پور	تا	تاریخ	1394/8/18-	4-	سمت	اعضاء	هئیت	مدیره	به	قرار	ذیل	تعیین	گردیدند	
:	آقای	سید	سامان	هاشمی		به	سمت	رئیس	هئیت	مدیره	و	خانم	معصومه	جعفری	بیشه		
به	سمت	نائب	رئیس	هئیت	مدیره	و	خانم	فروغ	السادات	میرپور	به	سمت	عضو	هئیت	
مدیره	و	خانم	فروغ	السادات	میرپور		به	سمت	مدیر	عامل	.	5-	کلیه	اوراق	و	اسناد	مالی	
مهر	 با	 همراه	 مدیره	 هیئت	 رئیس	 و	 عامل	 مدیر	 امضای	مشترک	 با	 	 آورشرکت	 تعهد	
شرکت		معتبر	می	باشد		.	در	تاریخ	1392/8/21	ذیل	دفتر	ثبت	شرکتها	و	موسسات	غیر	

تجاری	ثبت	و	مورد	تایید	و	امضا	ء	قرار	گرفت	.م	الف		8807منصور	آذری	– رئیس	
اداره	ثبت	شرکتها	و	موسسات	واحد	ثبتی	اصفهان	

تاسیس 
840	شماره	:	103/2315ث/92	آگهی		تاسیس	شرکت	دزپارت	گسترسپاهان		با	
مسئولیت	محدود	شرکت	فوق	درتاریخ	1392/8/20	تحت	شماره	51262	و	شناسه	
ملی	10260698858	در	این	اداره	به	ثبت	رسیده	و	در	تاریخ	1392/8/20	از	لحاظ	
امضاء	ذیل	دفاتر	تکیمل	گردیده	و	خالصه	شرکتنامه	آن	به	شرح	زیر	جهت	اطالع	
موضع	 ثبت	 	: شرکت	 موضوع	 	-1 	. شود	 می	 آگهی	 رسمی	 روزنامه	 در	 عموم	
انجام	کلیه	فعالیت	های	 ذیل	به	منزله	اخذ	و	صدور	پروانه	فعالیت	نمی	باشد	– 
بازرگانی	از	قبیل	صادرات	و	واردات	– خرید	و	فروش	– اخذ	وام	و	تسهیالت	از	
انجام	کلیه	امور	 بانکهای	دولتیو	خصوصی		صرفا	جهت	تحقق	اهداف	شرکت	– 
مناقصات	 و	 مناقصات	 در	 شرکت	  – گمرکات	کشور	 از	 کاال	 ترخیص	 به	 مربوط	
اخذ	و	اعطای	نمایندگی	از	شرکتهای	دولتی	و	  – و	مزایدات	دولتی	و	خصوصی	
خصوصی	– انجام	امور	خدماتی	از	قبیل	طراحی	– نظارت	و	اجرا	در	زمینه	امور	
برق	ساختمانی	– صنعتی	– شبکه	هوایی	شبکه	زمینی	و	پی	ال	سی	– طراحی	و	
نظارت	و	اجرا	وحفظ	و	نگهداری	فضای	سبز	و	خدمات	مربوط	به	درختکاری	از	
قبیل	کاشت	و	سم	اشی	– طرح	های	جدول	بندی	– آذین	بندی	و	نقاشی	میادین	و	
خیابانها	تهیه	– طبخ	و	توزیع	غذا	– تولید	بسته	بندی	و	توزیع	قند	شکسته	– نبات	
به	 ثبت	 تاریخ	 از	 	: مدت	شرکت	 	-2 	 ذیصالح	 مراجع	 از	 مجوز	 با	کسب	 و	شکر	
اصفهان	 شهر	  – اصفهان	 استان	 	-3-1	: اصلی	شرکت	 مرکز	 	-3 نامحدود	 مدت	
ملک	شهر	خیابان	مفتح	کوی	طلوع	8	متری	پرستو	بن	بست	پرستو	پالک	7	کد	
پستی8196698879		،	4-	سرمایه	شرکت	:	مبلغ	100000000	ریال	می	باشد	.	
5-		اولین	مدیران	شرکت1-5-	خانم	پگاه	برهان	پور		به	سمت	رئیس	هئیت	مدیره	
آقای	 	-5-3	 	 مدیره	 هیئت	 به	سمت	عضو	 لرکی	 پور	 عبداله	صیدال	 آقای	 	-5-2
ناصر	ذبیحی	دستجردی	به	سمت	عضو	هیئت	مدیره	4-5-	آقای	عبداله	صیدال	
دارندگان	 گردیدند.6-	 نامحدودانتخاب	 مدت	 به	 عامل	 مدیر	 سمت	 به	 	 لرکی	 پور	
عامل	 مدیر	 امضای	 با	 شرکت	 تعهدات	 و	 مالی	 اسناد	 و	 اوراق	 کلیه	 	: امضا	 حق	
عامل	 مدیر	 اختیارات	 	-7 میباشد	 معتبر	 شرکت	 مهر	 با	 و	 مدیره	 هیات	 رئیس	 و	
ثبتی واحد	 موسسات	 و	 ها	 شرکت	 ثبت	 اداره	 رئیس	  – آذری	 اساسنامه	 طبق	 	:	

	اصفهان	

تغییرات	
838	شماره	:	3533/ت	92/103	آگهی	تغییرات	شرکت	امین	پیام	رسان	اصفهان		
استناد	 به	 	10260654670 ملی	 وشناسه	 	47365 ثبت	 شماره	 به	 خاص	 سهامی	
صورتجلسه	مجمع	عمومی		فوق	العاده		مورخ	1392/8/14	تصمیمات	ذیل	اتخاذ	
اساسنامه	 ماده	مربوطه	در	 یافت	و	 تغییر	 ذیل	 به	شرح	 شد	1-	موضوع	شرکت	
اصالح	گردید	:	ثبت	موضوع	ذیل	به	منزله	اخذ	و	صدور	پروانه	فعالیت	نمی	باشد	
انجام	کلیه	امور	محوطه	به	دفاتر	پیشخوان	خدمات	دولت	و	بخش	خصوصی	  –
و	عمومی	– گرفتن	نمایندگی	خدمات	شرکتهای	خصوصی	– دولتی	و	پست	بانک	
– تامین	نیروی	انسانی	موقت	ادارات	و	ارگانها	و	شرکتهای	دولتی	و	خصوصی	
از	 و	عقد	قرار	داد	با	کلیه	اشخاص	حقیقی	و	حقوقی	و	انجام	فعالیتهای	خدماتی	
و	 یابی	 نشت	 و	 گذاری	 لوله	 و	 لوله	کشی	 و	 نگهداری	فضای	سبز	 و	 ایجاد	 قبیل	
تاسیسات	 نگهداری	 و	 ادارات	 و	 شرکتها	 پرسنل	 ذهاب	 و	 ایاب	 و	 خودرو	 تامین	
تلفن	 و	 نوری	 فیبر	 های	 نگهداری	سیستم	 و	 اجرا	 و	 ارگانها	و	شرکتها	 و	 ادارات	
همگانی	شرکتهای	مخابراتی	پس	از	کسب	مجوزهای	الزم		.	در	تاریخ	1392/8/21	
ء	 امضا	 و	 تایید	 مورد	 و	 ثبت	 تجاری	 غیر	 موسسات	 و	 شرکتها	 ثبت	 دفتر	 ذیل	
ثبتی واحد	 موسسات	 و	 شرکتها	 ثبت	 اداره	 رئیس	  – آذری	 منصور	 	. گرفت	 	قرار	

	اصفهان	

اعالم مفقودی 

برگ	سبز	و	شناسنامه	مالکیت	نقل	انتقال	خودرو	پژو	پارس	به	شماره	پالک	455ب73	ایران	
13	و	شماره	شاسی	NAAN01CA2BK116533	و	شماره	موتور	12490207681		به	
	نام	آقای	منوچهر	بختیاری	رنانی	فرزند	احمد	مفقود	گردیده	و	از	درجه	اعتبار	ساقط

	می	باشد	.	

وی ضعف در 
اطالع رسانی و ايجاد 

فضای ذهنی منفی 
از خدمات ارايه 

شده در استان را از 
عمده ترين داليل 

ميل و رغبت بيماران 
برای مراجعه به 

پزشکان و مراكز 
درمانی استان های 

ديگردانست



شنبه 9 آذر  1392 |26 محرم   1434
شماره 1186 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1186  , November  30  ,2013
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام على)ع( : 
 گنج هاى روزى، در گشاده رويى است.

 5 مهارت برای
 داشتن ازدواج موفق

ازدواج برای همه است. این زیباست وقتی دونفر متحد می گردند. ازدواج 
هدیه ای برای پایان دوران تجرد شماست.اگر شما از نسل آدم و حوا هستید، 
خدا فرد ویژه ای را برای شما خلق کرده است ! سوال این است که آیا شما 

برای حضور آن فرد خاص آماده هستید؟
 رواب��ط زن و م��رد امروزه به س��مت ازدواج پیش��رفت نمی کن��د زیرا ما 
نمی دانیم چه طور یک ازدواج موفق به شکست می انجامد و چطور می توان 

یک ازدواج موفق داشت.
ازدواج دشوار است زیرا نیاز به آموزش دارد

 ازدواج نیاز به آموزش دارد زی��را ما چیزی از مهارت های قب��ل از ازدواج
 نم��ی دانیم در حال��ی که در ط��ول زندگی ما بای��د با توس��عه و افزایش

 مهارت هایی که الزمه ازدواج موفق هستند، حمایت شویم.
ازدواج چیز فراتر از دوست یابی است اما اکثر ما اغلب آن را با دوست یابی 

مقایسه می کنیم در حالی که این کار اشتباه است.
آنها را مقایسه نکنید...

ازدواج سخت تر اس��ت  اما زمانی که موفق شوید بس��یار شاد می شوید . 
مزایای آن شامل همسر شاد ، همسر خوش��حال ، اعتماد، احترام ، ثبات، 
حمایت ، عشق بی قید و شرط ، رابطه جنسی عاری از گناه ،همدم زندگی 
 طوالنی ، دانشی است  بدون سایه یک ش��ک ، وقتی هر کاری می کنید و

 نمی شود ، فردی وجود دارد که پشت شماست .
برای ازدواج، چند مهارت عملی به شما ارایه می دهیم که به منظور موفقیت 
 در ازدواج مورد نیاز شماست.شما باید هرکاری را برای به دست آوردن این 
مهارت ها قبل از ازدواج انجام دهید.اگر شما در حال حاضر ازدواج کرده ، 

باید برخی از این مهارت ها را توسعه دهید.
1    مهارت های حل مساله

مهارت حل مش��کل مهم ترین مهارت در این فهرست اس��ت.  اول به آن 
اشاره می کنیم زیرا اگر این مهارت را نداشته باشید مهارت های دیگر به 
کارتان نمی آید. با مهارت حل مساله ، مشکلی نخواهید داشت ، ۲ سال اول 
 ازدواج سال های سختی است. در طول دو سال اول ازدواج شما و همسرتان 
 رویکرد های خودتان را برای حل مش��کالت دارید . شما برای پیدا کردن
  راه حل مش��کل تان با همس��ر ، فقط نصف زمان فرص��ت دارید . مهارت

  حل مس��اله به ش��ما زمان مناس��ب برای دعوا کردن، تس��لیم ش��دن، 
دادن و بخشیدن را آموزش می دهد .
2     مقدم دانستن همسرتان

 خب، او اولین نفر است پس از خدا ، او را قبل از بچه ها و یا کار خود و یا مامان 
، بابا یا دوستان و یا ایکس باکس ، پلی استیشن یا هر چیز دیگری که شما 
می توانید فکرش را کنید قرار دهید .خدا – اول . همسر – دوم . کودکان و 
نوجوانان – سوم . به یاد روزهای سخت گذشته باشید که او کنار شما بود.

او باید در صدر جدول کار های مهم شما قرار گیرد زیرا شما می خواهید او 
همیشه اولین باشد.

3     مهارت های زندگى
این مهم است که هر یک از همس��ران نه تنها برای امروز خود بلکه برای 
فردا و همسرشان برنامه ریزی داشته باشند.» امروز باید چگونه باشم تا در 
آینده مرد یا همسر خوبی باشم ؟«، »چه کاری می توانم انجام دهم که ۵ 
سال دیگر هم همین قدر برای همسرم جذاب باشم ؟ «،» باید به دانشگاه 
بروم ؟«،» باید ش��روع کنم رونق کس��ب و کارم؟ «،» چگونه به همسرم 
نش��ان دهم که می خواهم از او حمایت کنم ؟ «برنامه ریزی مالی ، صرفه 
 جویی ، مسوولیت رسیدگی به کسب و کار ، سبک زندگی سال نیاز به یک

 شریک دارد.
4      مهارت عفو و بخشش

در طول زندگی، شما مجبور نیستید ببخشید اما می توانید انتخاب کنید 
 که فراموش کنید. به منظ��ور موفقیت در ازدواج ، نه تنها ش��ما باید قادر

 به بخشیدن اتفاقات گذشته باشید ، بلکه باید قادر به بخشیدن در همان 
لحظه باشید ! کار اشتباه خود و همسرتان را بپذیرید و عذر خواهی کنید و 

پذیرای عذر خواهی باشید.نه شما کامل هستید نه او.
 زمانی که ش��ما نتوانید ببخشید رابطه ش��ما متوقف می شود. شما نمی 
 توانید کاری را بدون بخش��ش انجام دهی��د. اگر نتوانید ببخش��ید تنها 

می مانید.
5     مهارت های خالقیت

این ازدواج است ، ما با هم زندگی می کنیم.
ما همدیگ��ر را هر روز م��ی بینیم، پس م��ی توانیم به راحت��ی برای هم 
 یکنواخت شویم . گه گاه، در ایام هفته خودتان را به چالش بکشید و سرگرم

 کنی��د حتی ب��رای چند دقیق��ه به پی��اده روی بروی��د ، فوتب��ال بازی 
 کنید، به همس��رتان در هن��گام بازی ن��گاه کنید.از مش��ارکت همدیگر 

لذت ببرید.

موبایلى شبیه المبورگینى
المبورگینی یکی از زیباترین خودروهای جهان اس��ت، که شرکت 
موتورال در یک ایده جذاب اقدام به ساخت یک تلفن همراه هوشمند، 

شبیه به این خودرو کرده است.
 بدون ش��ک اتومبی��ل المبورگینی یک��ی از زیباتری��ن خودروهای 
 موجود در جهان اس��ت، حال ش��رکت موت��ورال یک تلف��ن همراه 
 هوشمند به س��بک المبورگینی طراحی کرده است. قیمت تقریبی

 این تلفن همراه اندرویدی ۲۵00 یورو است. 
 قابلی��ت ه��ا و امکانات منحصر ب��ه فرد این گوش��ی عب��ارت اند از:
  ۲ گیگابای��ت رم، 3۲ گیگابای��ت حافظ��ه داخل��ی، پردازن��ده

 )GHz )1/۵ چهار هسته ای، دوربین عقب 13 مگاپیکسلی، دوربین 
 جلو ۵ مگاپیکسلی برای چت و مکالمه تصویری، استریو و یک آمپلی
4و صفح��ه نمای��ش   فای��ر یاماه��ا، مجه��ز ب��ه اندروی��د ۲/

 با رزولوش��ن960 * ۵40  این تلفن همراه گزینه بسیار خوبی برای 
افرادثروتمند و عالقه مند به خودروی المبورگینی است.
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طراحی ی��ک کاله گیس هوش��مند که می توان��د وضعیت 
س��المتی کاربر خود را بررسی، مس��یرها را به وی یادآوری 
کن��د و حتی تغییر ش��کل بده��د از ایده  فیلم ه��ای علمی 
 تخیلی هم فراتر رفته است اما این فناوری پوشیدنی عجیب 
 به عنوان درخواست ثبت اختراع از سوی شرکت سونی ارایه

شده است.
 طرح عجیب اختراع جدید شرکت بزرگ الکترونیکی سونی 
یک دستگاه رایانه ای پوشیدنی اس��ت که به عنوان موهای 

مصنوعی روی سر کاربر خود را می پوشاند.
 براس��اس ای��ن درخواس��ت ثب��ت اخت��راع این دس��تگاه
  »کاله گی��س هوش��مند « ن��ام دارد و دارای حس��گرها و

  دس��تگاه های خاصی است که روی س��ر کاربر خود به لرزه 
در می آید تا پیام هایی چون مس��یرهای رانندگی را به وی 
انتقال ده��د. این درخواس��ت یک کاله گیس اس��تاندارد را 
توصیف کرده که می توان آن را از موی انس��ان، اسب، پشم، 
پر، گاو می��ش و یا هر م��واد مصنوعی دیگری س��اخت.این 

درحالی اس��ت که این کاله گیس دارای رشته های خاصی 
است که حرکت می کنند و تغییر شکل می دهند.کاله گیس 
هوشمند دارای یک برد مداری اس��ت که در زیر موها پنهان 
 شده و می تواند با یک دستگاه دوم چون یک تلفن هوشمند

 در ارتباط باشد. 

کاربر می تواند این رایانه فناوری را به عنوان یک کاله گیس 
بپوش��د و در همه مواقع طبیعی به نظر برسد.اس��ناد سونی 
نشان می دهد که یک یا دو دکمه سوییچ زیر کناره های این 
کاله گیس نزدیک به گوش قرار می گیرد و یک یا چند دکمه 
نیز برای متصل ش��دن به یک رایانه خارجی از طریق ارتباط 

وایرلس نصب می شود.
کاله گیس هوش��مند دارای تراش��ه جی پ��ی اس داخلی و 
حس��گرهای مافوق صوت اس��ت که می تواند اطراف کاربر 
خود را کنترل کند تا اطمینان حاص��ل کند که کاربر هنگام 
راه رفتن ب��ا چیزی برخ��ورد نمی کن��د، ویژگی که ش��اید 
 برای اس��تفاده نابینایان از این دس��تگاه پوش��یدنی تعریف 

شده باشد.
این کاله گیس هوش��مند حت��ی می تواند توس��ط دو کاربر 
به صورت همزمان اس��تفاده ش��ود ت��ا اگر ی��ک کاربر یکی 
 از موتورهای ل��رزش را به کار ان��دازد کاربر دیگ��ر نیز آن را

 احساس کند.

کنترل وضعیت سالمتى با کاله گیس هوشمند

محققان پرتغالی یک محفظه شیش��ه ای طراحی کرده اند که امکان تشخیص سرطان در 
بازدم بیمار را با کمک زنبورهای عسل آموزش دیده فراهم می کند.

تحقیقات نش��ان می دهد، زنبورهای عس��ل از حس بویایی قوی برخوردار بوده و عملکرد 
این حس حتی از بویایی سگ ها نیز بهتر اس��ت.  محققان پرتغالی از توانایی بویایی قوی 
 زنبورعس��ل برای تش��خیص س��رطان اس��تفاده کرده اند؛ در این روش زنبورهای عسل

 دوره دیده درون یک محفظه شیشه ای قرار داده می شوند که از دو بخش بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است. 

  زنبورهای عس��ل دوره دیده، درون محفظه بزرگ تر قرار می گیرند و س��پس بیمار اقدام
 به دمیدن به داخل محفظه می کند؛ زنبورها در صورت تش��خیص بوی سرطان در تنفس 
بیمار وارد محفظه کوچک تر می شوند.آن ها برای تشخیص سرطان در مدت 10 دقیقه با 
بوهای خاص تمرین داده می شوند و به محض اینکه مش��ابه همان بوها را در تنفس بیمار 

تشخیص دهند،  وارد محفظه کوچک تر می شوند. 
 این ابتکار در هفته طراحی هلند در آیندهوون معرفی شد.   همچنین از زنبورهای عسل 
می توان برای تش��خیص بمب استفاده کرد؛ ش��رکت Insectinel در حال تمرین دادن 
زنبورهای بمب یاب برای استفاده در عملیات ضدتروریستی است.  زنبورهای عسل بمب یاب 
پیش از تغذیه با محلول آب و شکر در معرض بوهای خاص قرار داده می شوند و اگر همواره 
با تشخیص درست بو با شکر پاداش داده شوند، این بوها را تا آخر عمر در خاطر می سپارند. 
 تحقیقات دیگری نیز در خصوص توانایی بویایی زنبورعس��ل برای تشخیص بیماری های 

سل، دیابت، سرطان پوست و ریه انجام شده است.

جان انسان ها همیشه در دسته مهم ترین هدف های هر انسان و مخترعی قرار می گیرد به طوری 
که بسیاری از اختراعات برای آسوده تر شدن زندگی و بهتر شدن این روند ساخته و به جهانیان 

ارایه می شود.
آتش سوزی و بالیای طبیعی از جمله مواردی هستند که شاید نتوان آن ها را به راحتی پیش بینی 
کرد از این رو باید همیشه آماده مقابله با این موارد باشیم. ساخت دستگاه های نجات جان انسان 

یا حتی راهنماهای مناسب می تواند از جمله راه های مقابله با این بالیا باشد.
»شنگ یی لینم «یک مخترع چینی است که در نمایشگاه »رددات ۲013« یک راهنمای متفاوت 
را رونمایی کرد. این راهنما به افرادی که در هنگام آتش سوزی یا هر بالی طبیعی دیگری درون 
ساختمان ها گیر کرده اند کمک می کند تا به راحتی راه درست خروج را پیدا کنند و دچار استرس 
و وحشت نشوند.این راهنما که به نام »منجی خروج« شناخته می شود بسیار ساده کار می کند 
و از دو چراغ سبز و قرمز تشکیل شده است. نحوه کار این وسیله به مانند چراغ های راهنمایی و 
رانندگی اس��ت و روی درب های خروجی هر طبقه از ساختمان نصب می شود تا مسیر درست 
خروج را نمایش دهد.زمانی که چراغ سبز باشد یعنی مسیر پیش رو باز است. البته باید به جهت 
این چراغ سبز هم توجه شود زیرا این جهت نش��ان دهنده بهترین راه خروج از ساختمان است. 
اگر به سمت باال سبز باشد یعنی باید سریعا به س��مت پشت بام رفت و پایین رفتن از ساختمان 
کاری خطرناک و نشدنی اس��ت.این چراغ های راهنما سرعت تصمیم گیری را افزایش خواهند 
 داد و به افراد کمک می کنند تا بهترین مس��یر برای خروج از ساختمان را پیدا کنند. همچنین 
با کمک این چراغ ها دیگر مردم مسیر اشتباه را انتخاب نمی کنند و جانشان را در شرایط خطرناک 

قرار نمی دهند.

فناوری»منجى خروج«تشخیص سرطان با زنبورهای عسل 

عکس نوشت

 نصب چمدان بزرگ 
»لوییز ویتون«در میدان 
سرخ مسکو. این چمدان 
بزرگ 100 در 30 فوتى حاوی 
25 قلم از اشیای تاریخى 
این شرکت معروف است که 
 بازدیدکنندگان مى توانند 
به داخل آن رفته و آن ها را 
تماشا کنند.

یافته هاي جدید دانشمندان نش��ان مي دهد که انواع سوپ 
و غذاهاي آبکي ریه ه��ا را در برابر آلودگي ه��ا حفظ کرده و 

سیستم تنفسي را پاک می کند.
 غذاهایي مانن��د س��وپ و آش اگر ب��ا مواد غذای��ي خاصي 
تهیه شوند بهترین غذا براي روزهاي آلودگي به شمار مي آیند 

و مي توانند به بدن کمک کنند تا دچار آسیب نشود.
ق��ارچ، ذرت، س��ویا، هویج، س��یب زمیني، ع��دس، نخود و 

 ادویه های��ي مانن��د »زی��ره و دارچی��ن« از اج��زاي اصلي
 تش��کیل دهنده  س��وپ هاي مقابله با آلودگي هوا به شمار 
مي آیند.گفتني است، س��وپ و آش اگر از این مواد غذایي و 
سبزي ها و ادویه ها تهیه شوند مي تواند با بحران آلودگي هوا 
مقابله کنند و اجازه ندهند گازها و »ذرات س��مي« کوچک 

موجود در هوا وارد سیستم تنفسي شود.
گفتني اس��ت، »آنتي اکس��یدان هاي« موجود در س��وپ با 

 »رادی��کال ه��اي آزاد« مقابله مي کند و بررس��ي ها نش��ان 
 مي دهن��د غذاه��اي آبک��ي ب��ه وی��ژه س��وپ و آش براي

 س��المندان و ک��ودکان ض��روري اس��ت و در روزهایي که 
 هوا به ش��دت آلوده و کثیف اس��ت و س��ازمان هواشناس��ي

هش��دار مي دهد،  ای��ن اف��راد حتما بای��د در ه��ر دو وعده 
 اصلي ش��ام و ناهار، س��وپ و آش مصرف کنند تا بدنش��ان

 آسیب نبیند.

سوپ و آش براي مقابله با آلودگي هوا

اخبار ویژه

 ش��کی نیس��ت که اس��تفاده از یک گوش��ی هوشمند
 و مجهز به آخرین فناوری روز، تجربه ای لذت بخش است 
 اما همین وس��یله می تواند هراس و دلهره زیادی را هم

 با خود به همراه داشته باشد.
لحظه ای را تصور کنید که گوش��ی از دست تان به زمین 
می افتد و هر قدر دگمه اس��تارت آن را می زنید، روشن 
نمی ش��ود. لحظاتی را که در مس��یر حرکت به س��مت 
خانه گوشی از دست تان به جوی آب کوچه تان می افتد 
و تصوی��ر صفح��ه نمایش آن مح��و می ش��ود، می توان 
تجربه ای بسیار دردناک دانست با این حال به نظر می رسد 
دانشمندان در نقاط مختلف دنیا به فکر راه حل هایی برای 
این موضوع افتاده اند. ش��اید تا چند سال آینده و با ورود 

این فناوری ها دیگر چنین دلهره هایی را تجربه نکنیم!

1   ضدگلوله بودن
قرارگیری یک الیه مقاوم در برابر ضربه و گلوله می تواند 
خبر خوشی برای همه آنهایی باش��د که یک یا چند بار 
گوشی همراه ش��ان به زمین افتاده و آسیب دیده است.

دانشمندان موسس��ه فناوری ماساچوس��ت توانسته اند 
نوع��ی پلیمر ویژه طراح��ی کنند که دارای س��اختاری 
منحصر به فرد است. در این پلیمر یک الیه کشسان سبب 
مقاومت در برابر ضربه و یک الیه شیشه ای مانند نیز سبب 

استحکام آن می شود.
با این که هدف اصلی از طراحی این الیه بس��یار نازک و 
در عین حال مقاوم، استفاده از آن در صنایع نظامی و نیز 
 ماهواره ای است اما شاید گوش��ی های همراه کنونی نیز

 به شدت نیازمند این فناوری باشند و به این ترتیب بعید 
نیست در آینده شاهد استفاده چنین الیه ای در ساختار 

بیرونی آنها باشیم.

2    مقاوم در برابر آب
ش��رکت انگلیس��ی P۲i توانس��ته نوعی پوش��ش نانو 
ضدمایعات طراحی کند. وقتی آب روی گوش��ی همراه 
پاش��یده می ش��ود، نیروی جاذب��ه بی��ن مولکول های 
آب و س��طح گوش��ی به مراتب قوی تر از نی��روی جاذبه 
بی��ن مولکول های آب عم��ل می کند؛ ب��ه همین دلیل 
 مایع به راحتی روی س��طح گوشی پخش ش��ده و آن را

 خراب می کند.
اما ای��ن الیه نانو می توان��د انرژی س��طحی تلفن همراه 
را کاه��ش داده و به این ترتی��ب بر نی��روی جاذبه بین 
مولکول های آب غالب ش��ود. در نتیج��ه آب به راحتی 
از روی س��طح گوش��ی لیز خورده و از آن جدا می شود.

البته برخی ش��رکت ها نظیر موتوروال و آلکاتل در برخی 
محصوالت جدید خ��ود از این فناوری به��ره می گیرند.

شرکت P۲i همچنین توانسته فناوری دیگری طراحی 
کند که می تواند حتی در صورت افتادن گوش��ی در آب 
از آن محافظت کند. آزمایش های انجام ش��ده تاثیر این 

فناوری را در عمل ثابت کرده است.

3    فرود آرام
فرض کنید گوشی از دس��ت تان می افتد و درست پیش 
از این که به زمین برسد، کیسه هوایی در زیر آن باز شده 
و جلوی آس��یب آن را می گیرد. با این که شاید این ایده 
مسخره و غیرکاربردی به نظر برسد اما بد نیست بدانید 
که جف بزوس )بنیان گذار س��ایت معروف آمازون( این 
ایده را به نام خود ثبت کرده اس��ت! در مدل پیشنهادی 
بزوس از ژیروسکوپ، دوربین و شتاب سنج تلفن همراه 
 استفاده ش��ده تا دس��تگاه متوجه س��قوط خود شده و 

کیسه هوای ویژه را باد کند.
البته هنوز مش��خص نیس��ت آیا قرار اس��ت این کیسه 
 هوا درون تلفن هم��راه قرار گی��رد یا این ک��ه در قالب

 پوشش اضافی به آن متصل شود.

4     توانایى خودترمیمى
همه گوش��ی های همراه ب��ه الیه ای مجهز هس��تند که 
از سطح گوش��ی در برابر خراش و آس��یب های بیرونی 
محافظت می کند اما اگر خود این الیه دچار خراشیدگی 

شود، چه؟
گروهی از دانشمندان دانشگاه آیندهون هلند توانستند 
با گنجاندن مولکول های دافع آب به رشته های پلیمری 
پوش��ش محافظ گوش��ی، خاصیت خودترمیمی به آن 
ببخش��ند. به این ترتیب به محض ایج��اد خراش روی 
الیه محافظ، مولکول های دیگری جایگزین بخش های 

خراشیده شده می شود.

5     مقاومت زیاد
 به نظ��ر می رس��د م��اده جدی��دی را که دانش��مندان 
به آن دس��ت یافته اند بتوان راه حلی قطع��ی برای بدنه 
نه چندان مقاوم گوش��ی های همراه دانس��ت. این ماده 
جدی��د کاربای��ن )carbyne( ن��ام دارد ک��ه در اصل 
زنجیره ای از اتم های کربن را در خود جای داده اس��ت. 
این اتم ها با پیوندهای تکی و سه گانه متغیری که دارند 
به هم متصل هستند. آزمایش ها نشان داده که این ماده 
 از هر ماده ش��ناخته ش��ده دیگری )حتی الم��اس( نیز 

مستحکم تر است.
با این حال ش��اید به همین زودی ها شاهد گوشی هایی 
با این ن��وع بدن��ه نباش��یم  زی��را تاکنون فق��ط مقدار 
 بس��یار اندک��ی از ای��ن م��اده در آزمایش��گاه ها تولید 

شده است.

 5فناوری شگفت انگیز
 برای حفاظت از موبایل

تازه ها
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