
 ۷ بیماری شایعاصفهان و پاکستا ن پل اقتصادی می زنند 
  در
 فصل سرد سال

رییس مجلس ایالت خیبر پختونخواه پاکستان در دیدار با رییس اتاق اصفهان :
 روزنامه ،ظرفیتی

5 برای هدایت جامعه
 سرمایه گذار برای 

چهارمحال و بختیاری جذب شود 7 3

 بزرگ ترین قدرت ما
 مردم هستند

در ش��رایط کنونی دوران گذار معنا تغییر کرده و بازیگران می خواهند شرایط را 
تغییر دهند و تالش دارند شکل جدیدی از سیس��تم را ایجاد کنند. این موضوع 
نشان می دهد که ش��رایط روابط بین الملل، پیچیده، خطرناک و با چالش هایی 

روبه رو است. نیاز است خودمان نگاه واقع بینانه داشته باشیم.
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 افزایش دستمزد
 دردی را دوا نمی کند
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 فیس بوک 
»هووی«زن جوان شد

 س��ازمان تامین اجتماع��ی اعالم ک��رد: یک��ی از انواع 
حمای��ت های ای��ن س��ازمان، پرداخت کم��ک هزینه 
ازدواج اس��ت ک��ه به عن��وان هدی��ه به بیمه ش��دگان 
 واجد ش��رایط که تش��کیل خانواده می دهند پرداخت

 می شود.
س��ازمان تامین اجتماعی اعالم کرد به استناد ماده 85 

قانون تامین اجتماعی بیمه شده باید...

3

 صنعت گردشگری 
 محور توسعه اصفهان است

 شرایط دریافت کمک
 هزینه ازدواج  بیمه شدگان 

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری 
اصفهان با تاکید بر اهمیت توس��عه صنعت گردشگری 
در اصفهان اظهار داشت: صنعت گردشگری باید محور 
توسعه شهر ش��ود.دکترمهدی جمالی نژاد با بیان این 
مطلب گفت: با توجه به ش��رایط کنون��ی که بارگذاری 
 صنایع آالین��ده در اطراف ش��هر، س��المت اصفهان را 
به خط��ر انداخته اس��ت و تنه��ا راهکاری ک��ه در این 
شرایط مطرح می شود تعطیلی ادارات و مدارس است، 
جایگزین شدن صنعت گردشگری با صنایع آالینده در 

توسعه شهر از اهمیت برخوردار است.  

 بازار پیشگیری 
از بیماری ها راکد است 

معاون بهداش��تی وزیر بهداش��ت با اش��اره به 
گسترش تخت های ICU، CCU و تجهیزات 
بیماری های قلبی و نظایر آن به علت درآمدزایی 
باالیی که دارند، گفت: متاسفانه بازار پیشگیری 

راکد است چون درآمدی در آن نیست.
دکت��ر علی اکبر س��یاری در چهارمی��ن کنگره 
پیش��گیری و درمان چاقی ایران با بیان این که 
هرم جمعیتی ایران از 10 سال گذشته تاکنون 
در بهترین و ش��کوفاترین ش��رایط قرار گرفته 
اس��ت، اظهار داش��ت: 30 س��ال فرصت داریم 
که البته هش��ت سال از آن گذش��ته است. این 
جمعیت می توانس��ت در این هش��ت سال وارد 
بازار کار شده و ش��کوفایی اقتصادی را رقم بزند 
اما نتوانسته ایم شرایط خوبی برای این جمعیت 
 فع��ال فراه��م کنی��م. وی ادام��ه داد: از حدود

 30 سال دیگر با بار عظیم سالمندان در کشور 
روبه رو خواهیم ش��د که همین امر مقام معظم 
رهبری را نیز نگران کرده است. در همین راستا 

سیاست های کالن جمعیتی شکل گرفته است 
و در ح��ال کار ب��ر روی آن ها هس��تیم. معاون 
بهداش��تی وزیر بهداش��ت با اش��اره به این که 
بدترین حادثه ممکن در ه��ر خانواده ای مرگ 
نابهنگام اس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
س��االنه 270 مادر بر اثر حاملگ��ی جان خود را 
از دس��ت می دهند. البته به محض وقوع چنین 
مواردی، کمیته اضطراری، تشکیل و بررسی ها 
آغاز می ش��ود اما متاسفانه س��االنه 380 هزار 
مرگ در کشور اتفاق می افتد که 91 هزار مورد 
آن مربوط به س��کته های قلبی است. سن ابتال 
به س��کته قلبی در کشور حدود هش��ت تا 10 
 سال کاهش یافته است اما هیچ زنگی در کشور

 ب��ه ص��دا درنمی آی��د و عل��ت این اس��ت که 
 اولویت ها را تش��خیص نداده ایم. سیاری به آمار 
رو به افزایش سکته های مغزی نیز اشاره کرد و 
 ICU و CCU گفت: به سرعت تخت های ویژه

را گسترش می دهیم.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت: 24 میلیون ایرانی کم تحرک اند

 سفریوزپلنگ ایرانی به جام جهانی 
مدیر روابط عمومی انجم��ن یوزپلنگ ایرانی گف��ت: کارگروه 
یوزپلنگ در جام جهانی کاراکتر کارتونی ی��وز ایرانی را تا پایان 
آذرماه آماده می کند. مرتضی پورمیرزایی در خصوص استفاده 

از نام یوزپلنگ ایرانی برای تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 
برزیل، ضمن بیان مطلب فوق افزود:در این کمیته همچنین روی 
شعاری که قرار است در کنار لوگوی یوزپلنگ روی پیراهن تیم 

ملی نوشته شود کار می شود. پورمیرزایی در خصوص لوگویی که 
قرار است از یوز در پیراهن تیم ملی به کار رود، اظهار داشت: به 

پیشنهاد فیفا برای این که این لوگو با ...

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

پنج شنبه  14  آذر   1392 |  2 صفر   1435
 شمار ه 1191   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1191   ،December 5,2013 
8 Pages

4

3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

س: هادی نعمت الهی/ زاينده رود[
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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

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

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

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
 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، 

ار درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهو

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. 

]عکس: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[

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 

ل هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله او

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 
یژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه و

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

آستان

 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 
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س: فارس[
]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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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س: هادی نعمت الهی/ زاينده رود[
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
ام/ 

ومر
 نیک

رضا
مید

س: ح
]عک

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

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

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

ار درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهو

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. 

]عکس: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[

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 

ل هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله او

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 
یژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه و

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

آستان

 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: فارس[
]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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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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س: هادی نعمت الهی/ زاينده رود[
]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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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
ام/ 

ومر
 نیک

رضا
مید

س: ح
]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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تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
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پذیرش آگهی های
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پذیرش آگهی های 
روزنامه زاینده رود

بانک صادرات اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه  ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران 
واجد ش�رايط واگذار نمايد ، لذا از شركت های تعيين صالحيت شده توس�ط سازمان مديريت 
 و برنامه ري�زی دارای ظرفيت آزاد كاری دعوت می ش�ود از زمان انتش�ار اي�ن آگهی در مدت
 5 روز كاری از تاريخ انتشار آگهی دوم به منظور دريافت اسناد مناقصه به دايره ساختمان بانک 
 صادرات واقع در اصفهان ، خيابان آزادگان ) سعادت آباد ( ، جنب شهرداری منطقه 6 طبقه پنجم 

مراجعه نمايند.

برآورد اوليه به ريال مدت اجراءعنوان پروژهرديف

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

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

آگهی  مناقصه عمومی

بانک صادرات استان اصفهان

 نوبت دوم

م الف 7838

بانک صادرات اصفهان 

هوالباقی

روزنامه زاینده رود 

همکار گرامی سرکار خانم متین فر
 با نهایت تاسف و تاثر در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفرت و آرامش ابدی 
 و برای  شما و س�ایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت 

می نمائیم.
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چهره روزيادداشت

 دانشگاه تهران
 ازخبرنگاران عذرخواهی کرد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به دعوت دانش��کده مطالعات 
جهان اس��الم به دانش��گاه تهران رف��ت و در تاالر عالم��ه امینی در 
جمع دانشجویان این دانشگاه درباره مسایل بین المللی و مذاکرات 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران با کشورهای عضو1+5و توافق ژنو 

سخنرانی کرد.
در این بین تعدادی از خبرنگاران به عل��ت تراکم جمعیت در محل 
س��خنرانی محمدجواد ظریف ، موفق به ورود به تاالر عالمه امینی 

نشدند و از پوشش سخنرانی وزیر امور خارجه بازماندند.
بر این اساس، اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران 
در اطالعیه ای که در پایگاه اطالع رسانی این دانشگاه منتشر کرده، از 
همه خبرنگارانی که برای پوشش خبری سخنرانی وزیر امور خارجه 
در دانش��گاه تهران حضور یافته بودند اما موفق به حضور در س��الن 

نشدند، عذرخواهی کرد.

 اظهارات جوانفکر
 درباره درخواست مناظره

علی اکب��ر جوانفکر درباره پیش��نهاد مناظره محم��ود احمدی نژاد 
به حس��ن روحانی رییس جمهور گفت: دکتر احمدی نژاد از موضع 
خیرخواهی و دلسوزی برای کشور رییس جمهور را به مناظره دعوت 
کرده است و بر خالف ادعای برخی عناصر افراطی در دولت جدید، 

این مناظره به هیچ وجه جنبه سیاسی و انتخاباتی ندارد. 
وی افزود :  موافقت حس��ن روحانی رییس جمه��ور  با دعوت دکتر 
احمدی نژاد رییس جمهور سابق برای انجام مناظره ، متضمن منافع 

کشور و دولت خواهد بود.
مشاور رسانه ای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری گفت : دکتر 
احمدی نژاد از رهگ��ذر آن به دنبال تحقق هیچ ه��دف دیگری جز 
مصالح و منافع مردم و کمک به دولت جدید برای داش��تن تصویری 
دقیق تر از وضعیت کشور نیس��ت و بیش از هر چیز نگران آن است 
 که اطالعات غلط و نادرس��ت ارایه ش��ده به ریی��س جمهور باعث 

تصمیم گیری های آسیب زننده به کشور شود.

 کانديداتوری نابینايان 
در مجلس منتفی شد

در مجلس شورای اسالمی بررسی طرح اصالح بند 6 ماده 28 قانون 
انتخابات شورای اسالمی با آخرین اصالحات که از سوی کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور به مجلس شورای اسالمی ارایه شده بود 

را در دستور کار قرار دادند.
 ب��ر اس��اس ای��ن اصالحی��ه کلمه»بینای��ی« از بن��د 6 م��اده 
28 قانون انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی مصوب 1387/9/7و 
 اصالحات بعدی آن ح��ذف و یک تبصره به این م��اده واحده الحاق

 می شد.
بر اساس این تبصره جانبازان و معلوالن مشمول این بند نباید دارای 
نقصی که مانع اس��تفاده از تجهی��زات مکمل که راف��ع محدودیت 

نابینایی است، بوده و باید از ناحیه دست سالم باشند.

 جزيیات حضور پورمحمدی
 در مجلس

سخنگوی کمیس��یون قضایی جزییات حضور وزیر دادگستری در 
مجلس را تشریح کرد.

محمدعلی اس��فنانی اظهار داش��ت: حجت االس��الم پورمحمدی، 
وزیر دادگس��تری برای پاسخ به س��وال های فرهاد بشیری نماینده 
پاکدش��ت در مورد کمب��ود نیرو و امکان��ات قضایی اع��م از قاضی، 
کارمند و ساختمان مناس��ب برای دستگاه قضایی در مجلس حاضر 
 شد.وی افزود: پاسخ وزیر این بود که سوال های مطرح شده مربوط به

 قوه قضاییه است و وزارت دادگس��تری نباید در این زمینه پاسخگو 
باشد.س��خنگوی کمیس��یون قضایی خاطرنش��ان کرد: پاسخ وزیر 
 دادگس��تری نماینده پاکدش��ت را قانع نکرد، بنابراین مقرر ش��د تا 
یک ماه آینده این موضوع مسکوت بماند تا در مورد آن تصمیم گیری 

شود.

مشاوران روحانی در دام افتادند
روزنامه جمهوری اسالمی در ستون جهت اطالع خود نوشت:بعضی 
از مشاوران رییس جمهور روحانی به پیشنهاد محمود احمدی نژاد 
مبنی بر مناظره ب��ا  روحانی درباره گ��زارش 100 روزه وی واکنش 
نش��ان دادند. این واکنش ها ه��ر چند منفی بود ولی نش��ان داد آن 
 ها متوجه اص��ل موضوع نش��ده اند و در دام احمدی ن��ژاد افتاده اند. 
صاح��ب نظ��ران معتقدن��د عل��ت ای��ن قبی��ل پیش��نهادها 
 ای��ن اس��ت ک��ه احم��دی ن��ژاد دل��ش ب��رای تلویزی��ون تن��گ

 شده است.

سیاس��ت خارجی ایران بعد از پیروزی روحانی تغییر  اساسی 
کرده است . شاه بیت  این تغییر  کاهش تنش در منطقه است و 
بر ای همین هم هست که ظریف این روز ها که ایران با بعضی 
از کشور های منطقه اختالفات زیادی دارد دست به کار شده تا  

از میزان این تنش ها بکاهد. 
تنش هایی که حتی باعث شده بس��یاری از کشور های عربی 
با  دش��من ایران یعنی رژیم صهیونیس��تی هم برای مقابله با 
ایران متحد ش��وند . ایران اما این  روز ها س��الح دیپلماس��ی 
 به دس��ت گرفته تا با کم ترین هزینه بیش ترین دس��تاورد را 

داشته باشد .
تحکیم بخشیدن پیوند دوستي میان ایران و کشورهاي منطقه 
مي تواند به انگاره »ایران هراسي« که در سال هاي اخیر شکل 
گرفته است پایان بخشد و تصویري درست و مطابق با واقع از 

ایران نزد افکار عمومي منطقه شکل دهد.
دور جدید فعالیت هاي دستگاه دیپلماسي کشور ما با رویکرد 
تقویت روابط منطقه اي از هفته گذشته با سفر برخي مقامات 
کش��ورهاي خاورمیانه آغاز ش��د و در هفته جاري با سفرهاي 
 وزیرامورخارج��ه کش��ورمان به برخي کش��ورهاي حاش��یه 

خلیج فارس ادامه پیدا کرد. 
در دور اول فعالیت هاي دستگاه دیپلماسي دولت یازدهم شاهد 
این بودیم تمرکز عمده فعالیت هاي عرصه سیاس��ت خارجي 

کشورمان بر روي مساله پرونده هس��ته اي متمرکز بود که در 
 نهایت منجر به امضاي توافق نامه ژنو بی��ن ایران و گروه 5+1

شد.
 اما در دور دوم فعالیت هاي دیپلماتیک دولت یازدهم ش��اهد 
این هس��تیم که عمده فعالیت هاي مربوط به عرصه سیاست 
خارجي به تقوی��ت و بهبود رواب��ط با کش��ورهاي منطقه اي 

متمرکز شده است. 
محمد ج��واد ظریف وزیرامورخارجه کش��ورمان یک ش��نبه 
گذشته تهران را در ابتدا به مقصد کویت ترك کرد و بعد از دیدار 
با مقامات کویتي عازم مس��قط پایتخت عمان شد و در نهایت 
روز دوشنبه نیز وارد قطر شد. جدا از این که در این سفرها چه 
مباحثي میان طرفین مطرح شده است؛ مي توان به چند جنبه 

مهم اشاره کرد.
 اولی��ن و مه��م تری��ن اه��داف ای��ن س��فرها را م��ي ت��وان 
اطمینان بخش��ي ب��ه کش��ورهاي ح��وزه خلیج ف��ارس در 
 رابطه با پرون��ده هس��ته اي و توافق به دس��ت آم��ده در ژنو

 دانست. 
در چن��د وقت اخیر ش��اهد ای��ن بودیم ک��ه در اث��ر تبلیغات 
س��وء و خصمانه رژیم صهیونیستي نس��بت به پرونده هسته 
 اي کش��ورمان، نوع��ي نگراني در می��ان کش��ورهاي منطقه 
ش��کل گرفت و مقامات کش��ورهاي منطقه با عینک ش��ک و 

بدبیني نسبت به برنامه هسته اي کشورمان و توافق  به دست 
آمده ، مي نگریستند.

 از همی��ن رو، وزیرامورخارجه اعالم کرد که توافق به دس��ت 
آمده میان ایران و کش��ورهاي 1+5 در بهب��ود امنیت و ثبات 
 منطقه کمک مي کند و برخالف منافع کش��ورهاي همسایه

 نمي باشد.
س��فر وزیرامورخارجه مي تواند حامل این پیام نیز باش��د که 
ایران امنیت و ثبات خود را جدا از ثبات و امنیت کش��ورهاي 
منطقه نمي داند و هر مساله اي که امنیت کشورهاي منطقه را 

تهدید کند به منزله این 
است که امنیت کشور ما 
نیز تهدید ش��ده است و 
بالعک��س. بنابراین مي 
توان گف��ت که تضمین 
دادن ب��ه کش��ورهاي 
منطقه در م��ورد صلح 
آمیز بودن برنامه هسته 
اي ایران و ایجاد امنیت 
پای��دار در منطق��ه مي 
تواند دس��تاورد مهمي 
براي دستگاه دیپلماسي 
کشور ما باشد. دستاورد 
مه��م دیگري ک��ه این 
س��فرها م��ي توان��د به 
هم��راه داش��ته باش��د 
کمک ب��ه ح��ل بحران 

سوریه است. 
در هفته گذشته با سفر داوود اوغلو، وزیرامورخارجه ترکیه به 
ایران شاهد این بودیم که ایران و ترکیه حول پنج محور براي 

حل بحران سوریه به توافق رسیدند.
 از س��وي دیگر در این هفت��ه نیز محمدج��واد ظریف به قطر 
 س��فر کرد. دولت دوحه از حامیان سرس��خت مخالفان اس��د

 به حس��اب مي رود و از هیچ گونه کمک مالي و نظامي دریغ 
نکرده است. از این رو، اگرسفر وزیر امورخارجه ترکیه به ایران 
و سفر وزیرامور خارجه ایران به قطر را در کنار سفر اواخر هفته 
گذشته نخست وزیر سوریه به تهران قرار دهیم متوجه شکل 
گیري مثلثي از حامیان و مخالفان دولت اس��د به منظور حل 

مشکل سوریه مي شویم.
 بنابراین فعالیت هاي دیپلماتیک منطق��ه اي ایران مي تواند 
 گام مه��م و مثبت��ي در حل بحران س��وریه به همراه داش��ته

 باش��د.همچنین نباید از ای��ن نکته نیز غافل ب��ود که تحکیم 
بخشیدن پیوند دوس��تي میان ایران و کشورهاي منطقه مي 
تواند به انگاره »ایران هراس��ي« که در س��ال هاي اخیر شکل 
گرفته است پایان بخشد و تصویري درست و مطابق با واقع از 

ایران نزد افکار عمومي منطقه شکل دهد.

درحاشیه سفر وزير امور  خارجه به کشورهای عربی 

بیانیه  حزب اهلل پس از ترور ظریف در منطقه دنبال چیست؟
»حسان اللقیس«

حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای رژیم صهیونیستی را عامل 
مس��تقیم ترور یکی از رهبران خود دانست و هشدار داد که 
تل آویو باید تبعات این اق��دام را بپذیرد.به گ��زارش پایگاه 
خبری »المنار«، »حسان هولو اللقیس« از رهبران جنبش 
مقاومت حزب اهلل لبنان در حال  بازگشت به خانه و در مقابل 
منزلش در »الس��ان تیریز_الحدث« واقع در جنوب بیروت 
ترور شد.در بیانیه حزب اهلل لبنان آمده است: برادر و فرمانده 
 شهید حسان اللقیس، جوانی و تمام عمر خود تا آخرین لحظه

 زندگ��ی اش در راه مقاومت ش��ریف صرف ک��رد و همواره 
مجاه��د، رهب��ر، صاحب ابت��کار عم��ل و فداکار و عاش��ق 
 ش��هادت بود و پ��در یکی از ش��هیدان جنگ تم��وز 2006

 به شمار می رفت.

عربستان سعودي به » ژنو 2« 
دعوت نشود

وزیر اط��الع رس��اني س��وریه گفت: م��ا خواه��ان دعوت 
 نکردن از عربس��تان س��عودي براي مش��ارکت در نشست 
»ژنو 2« هس��تیم.به گ��زارش ش��بکه المیادی��ن، عمران 
الزعبي وزیر اطالع رساني س��وریه در سخنانی گفت: بیانیه 
 ژنو1 اش��اره به بش��ار اس��د رییس جمهور س��وریه نداشته

 است.
وي همچنین درباره شرکت عربستان سعودي در نشست ژنو 
2 گفت: هیچ توجیهي براي شرکت عربستان در ژنو 2 وجود 
ندارد و ما خواهان این هستیم که از سعودي ها براي شرکت 
در ژنو 2 دعوت به عمل نیای��د. وي همچنین در مورد نقش 
اتحادیه عرب و شرکت آن در نشس��ت ژنو2 گفت : اتحادیه 
عرب هویت خود را از دست داده و شرکت آن در این نشست 

اهمیتي ندارد.

ناتو سرکوب معترضان 
اوکراينی رامحکوم کرد

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، دولت اوکراین را به 
دلیل توسل به قوه قهریه شدید علیه اعتراضات مسالمت آمیز 

مخالفان محکوم کرده است.
به گزارش بی بی سی، ناتو خواهان مذاکره دولت و مخالفان 
برای خروج از بحران ش��ده و از طرفین خواسته است که 

یک روند اصالحات را آغاز کنند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 بزرگ ترين قدرت ما
 مردم هستند

ظریف / وزیر امور خارجه 
در شرایط کنونی دوران گذار معنا تغییر کرده و بازیگران می خواهند 
ش��رایط را تغییر دهند و تالش دارند ش��کل جدیدی از سیس��تم را 
ایجاد کنند. این موضوع نش��ان می دهد که شرایط روابط بین الملل، 
پیچیده، خطرناك و با چالش هایی روبه رو اس��ت. نیاز است خودمان 
نگاه واقع بینانه داشته باشیم. اگر دانشگاه و سیاست خارجی همکاری 
دایمی انجام می دادند صرفا به نوش��ته ها تاکید نمی کردیم. واقعیت 
این است که مردم علی رغم تلخ کامی ها، ناراحتی ها و فشارهای سخت 
پای صندوق می روند و برای 
خود تصمیم می گیرند. مردم 
با حض��ور 73 درصدی آینده 
خود را تغیی��ر دادند و گفتند 
اجازه نمی دهند کس��ی دیگر 
برای آن ها تصمیم بگیرد. این 
بزرگ ترین قدرت این کشور 
اس��ت. بزرگ ترین قدرت ما 

مردم هستند.
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روحانی ۱۶ آذر در دانشگاه شهید بهشتی

مدیر روابط عمومی وزارت علوم با اشاره به پاس��خ مثبت رییس جمهور برای حضور در جمع دانشجویان 
همزمان با روز دانشجو گفت: رییس جمهور در روز دانش��جو در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

حاضر می شود.

 مذاکرات خوبی
 با مقامات ايران داشتیم

 پیام های دعوت
 به مذاکره 

آجی شارما کاردار غیرمقیم انگلیس در ایران که ساعاتی پیش وارد تهران 
شد، گفت که مذاکرات خوبی با حبیب اهلل زاده کاردار غیرمقیم ایران در 

انگلیس داشتیم.
به گزارش ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان  
وی ضمن تشکر از مسووالن ایرانی برای تسهیل سفر به تهران افزود: در 
آینده به طور منظم س��فرهایی به تهران خواهد داشت تا زمینه بازگشت 
روابط دو کشور به حالت عادی فراهم شود. این منبع آگاه حضور کاردار 
غیرمقیم انگلیس در تهران را تایید و اعالم کرد که وی احتماال فردا تهران 
 را ترك خواهد کرد. آجی ش��ارما چندان هم با ایران بیگانه نیس��ت و در 
س��ال های 2007 و 2008 سمت معاونت س��فارت انگلیس در تهران را 

عهده دار بوده است.

صادق زیبا کالم تحلیلگر مسایل سیاسی درباره دعوت احمدی نژاد از روحانی 
برای مناظره گف��ت :    دکتر احمدی نژاد یقین��ا در تحریر نامه ب��ه  روحانی و 
تقاضای مناظره با وی به دنبال اهداف و انگیزه های مش��خصی بوده اند. از یک 
سو  وی می خواهد این پیام را القا کنند که آنچه روحانی به دولت وی و عملکرد 
8ساله شان نس��بت می دهد حقیقت نداش��ته و برای اثبات نادرست بودن آن 
حاضراست با ایشان مناظره کنند.  اگر چنانچه  روحانی نپذیرد در آن صورت 
احمدی نژاد پیروزمندانه ادعا خواهد کرد که »دیدید من درس��ت می گفتم و 
حرف های روحانی پایه و اساسی نداشت و ایشان حاضر نشدند رو در رو با بنده 
آن مسایل را مطرح کنند«. اگر هم  روحانی بپذیرد که باز احمدی نژاد پیروزی 
دیگری به دست آورده و در مقابل روحانی در تلویزیون ظاهر خواهد شد و یک 

مانور تحقیقاتی به نفع خودشان به راه می اندازد.

اکبر ترکان در واکنش به س��خنان عل��ی مطهری در صحن 
مجلس مبنی بر تذکر رییس جمه��وری در خصوص افراط 
در به کارگیری افراد مس��ن در مناطق آزاد، اظهار داش��ت: 
رییس جمهوری در ای��ن زمینه گفت که کوش��ش کنید از 
جوانان خصوصا از جوانان مناطق بیش ترین استفاده را بکنید. 

این گفته به معنای توسعه درون زاست. 
روحانی به این مس��اله توجه دارد که اگر چابهار می خواهد 
توسعه یابد باید ظرفیت بچه های چابهار به کار گرفته شود. 
وی تصریح ک��رد: اگر می خواهی��م ارس توس��عه پیدا کند 
باید بچه ه��ای ارس به کار گرفته ش��وند.  ب��ه همین دلیل 
با نظ��ر رییس جمهوری م��ن مدیرعامل تمام مناط��ق را از 
بچه های همان جا تعیین کردم.وی در پاسخ به این پرسش 
که مدیرعامل منطقه آزاد کیش بومی این منطقه نیس��ت، 
گف��ت: »منطقه آزاد کیش بومی ندارد. مش��یری در قش��م 
 بندرعباسی اس��ت. در چهابهار مبارکی است که بلوچ و اهل 

منطقه است. 
در اروند، اسماعیل زمانی خرمشهری اس��ت. یا مثال کعبی 
آبادانی است. در هر منطقه کوش��ش شده تا بچه های همان 
منطقه باشد.«دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد با اشاره به 
این که نظر رییس جمهوری این است که بیش تر به جوانان 
میدان بدهیم، افزود:  » باید به جوانان فرصت بدهیم تا رشد 
کنند و این ها خودشان باشند که مناطق را اداره می کنند و 

بنده هم فکر می کنم فرمایشی صحیح است «.

س��ید حس��ن نصر اهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت: ایران 
دولت منطقه ای بزرگی اس��ت و امروز بی��ش ترین تاثیر را 
در منطقه دارد و با ما مشاوره می کند و این موضوع فقط به 

موضوع لبنان اختصاص ندارد.
وی ادام��ه داد: در صورت��ی ک��ه روابط گ��روه 14 مارس با 
عربستان همانند روابط ما با ایران بود هیچ مشکلی در لبنان 
باقی نمی ماند. ایران در موضوعات داخلی مداخله نمی کند 
و به ما نمی گوید که وارد دولت شوید. ایران در لبنان حضور 
دارد تا مردم با یکدیگر به تفاهم رسیده و لبنان وارد جنگ 
نش��ود و ای کاش گروه مقابل نیز ولی فقیه داش��تند. سید 
حسن نصراهلل ادامه داد: ایران آن چیزی را که می خواست 
در توافق نامه هسته ای اخیر به دست آورد و طرف دیگر نیز 
معتقد اس��ت که ضمانت هایی از ایران گرفته که این کشور 
به سالح هسته ای دس��ت نخواهد یافت پس اجازه دهید از 
این موضوع خوشحال شوند. این توافق نامه هسته ای هیچ 
نتیجه منفی روی سوریه و لبنان نداشته است. نصراهلل ادامه 
داد: دیدگاه ایران نسبت به اس��راییل و موضع اش در قبال 
مقاومت تغییر نخواهد کرد و درباره موضوع فلس��طین نیز 
از موضع خود کوتاه نمی آید. وی گفت: هیچ افقی برای حل 
موضوع فلسطین و اسراییل وجود ندارد. مسیر گفت وگوها 

به پایین ترین حد از حقوق فلسطینی ها نیز نرسیده است.

حمید فاضلی ، قائم مقام سازمان فضایی در پاسخ به سوالی 
 در خصوص پرتاب ماهواره های دانش��گاهی گفت: ماهواره

 شریف ست دانشگاه صنعتی شریف و ماهواره تدبیر دانشگاه 
علم و صنعت تحویل گرفته ش��ده اس��ت و در ح��ال انجام 

آزمایش های قبل از پرتاب هستیم.
وی ادامه داد: با انجام موفقیت آمیز این تست ها این ماهواره  
هادر نوب��ت پرتاب قرار می گیرند.فاضل��ی گفت: با تصویب 
س��ازمان فضایی و کمیته فضایی، این ماه��واره ها تا پایان 
سال  پرتاب می شوند.وی با اش��اره به وضعیت ماهواره آت 
س��ت گفت: این ماهواره تاکنون آماده نشده است و مراحل 
 تجمیع و طراح��ی هایی جزی��ی فضایی را ط��ی می کند.

قائم مقام س��ازمان فضایی با بیان این که نمونه پروازی این 
ماهواره در حال آماده س��ازی است، گفت:پس از تکمیل در 

نوبت پرتاب قرار می گیرد.
وی یادآور ش��د: ماهواره آت س��ت از جمله ماه��واره های 
سنجش��ی و مخابراتی اس��ت و از این رو اندازه آن بزرگ تر 
از ماهواره هایی اس��ت که تاکنون طراحی شده است از این 
رو با حامل ماهواره بر س��یمرغ پرتاب خواهد ش��د. فاضلی 
 یادآور شد: عمر مداری این ماهواره 2 سال است در حالی که

 ماهواره های قبلی 2 تا 3 ماه بیش تر عمر نداشتند ضمن آن 
که این ماهواره در ارتفاع باالتری قرار می گیرد.

»جی کارنی« سخنگوی کاخ س��فید گفت :دولت امریکا در 
تالش است تا از تصویب تحریم های تازه علیه ایران جلوگیری 
کند.وی که در نشس��ت خبری هفتگی صحبت می کرد، به 
نمایندگان کنگرهامریکا نسبت به تبعات تصویب تحریم های 
جدید هشدار داد و گفت این اقدام می تواند حتی به تضعیف 

تحریم های کنونی علیه ایران منجر شود.
دولت آامریکا در توافق هس��ته ای میان ای��ران و گروه 5+1 
متعهد شده اس��ت با اس��تفاده از اختیارات خود، از تصویب 
تحریم های جدید علیه ایران جلوگیری کند.تهران نیز نسبت 
به اقدامات خصم آمیز و تصویب تحریم های جدید هش��دار 
داده و حتی تهدید به لغو توافق ژنو کرده اس��ت.با این حال، 
گروهی از نمایندگان کنگره امریکا در تالش هستند تا بعد از 
 پایان تعطیالت جاری، طرح افزایش تحریم ها را مورد بررسی

 قرار دهند. این نمایندگان قصد دارن��د طرح تحریم ها را به 
صورت مشروط تصویب کرده و اجرای آن را به عدم پایبندی 
ایران به توافقات ژنو منوط کنند. کارنی در این رابطه گفته 
است: اگر ما تحریم های جدید تصویب کنیم، حتی اگر موعد 
اجرای آن بعدها باشد، ایرانی ها و احتماال شرکای مان، تصور 
می کنند که ما در مذاکرات سوءنیت داش��ته ایم.وی افزود: 
تصویب تحریم های جدید احتمال حل مس��المت آمیز این 

موضوع )مناقشه هسته ای( را کاهش می دهد.

بین الملل دولتدولت انرژی هسته ای

 ترکان تذکر روحانی 
به خودش را تايید کرد

 ايران بیش ترين
 تاثیر را در منطقه دارد

ماهواره تدبیر در نوبت 
پرتاب قرار گرفت

باتصويب تحريم  علیه ايران 
مخا لفیم
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تحکیم بخشیدن پیوند 
دوستي میان ايران و 
کشورهاي منطقه مي 
تواند به انگاره »ايران 
هراسي« که در سال 

هاي اخیر شکل گرفته 
است پايان بخشد و 

تصويري درست و 
مطابق با واقع از ايران 

نزد افکار عمومي 
منطقه شکل دهد
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فیس بوک »هووی« زن جوان شد
زنی در دادگاه خانواده مدعی ش��د ش��وهرش دایم پ��ای اینترنت و 
فیس بوک ب��وده و او را فراموش کرده اس��ت و فیس بوک مانند هوو 

برایش شده چرا که انگار شوهرش با فیس بوک ازدواج کرده است.
زنی با مراجعه به دادگاه خانواده ش��هید محالتی دادخواست طالق 
خود را به یکی از شعب این مجتمع قضایی ارایه کرد و در مقابل قاضی 
پرونده اظهار داشت: شوهرم هر شب که به منزل می آید، تنها به فکر 
متصل شدن به اینترنت اس��ت و وقتی قطع باشد عصبی شده و مرا 

کتک می زند.
وی با بیان این که فیس بوک کابوس و هووی من ش��ده است، ادامه 
داد: ش��وهرم وقتی پای اینترنت می نشیند دیگر حاضر نیست حتی 
برای شام با من سر یک س��فره بنشیند در واقع شوهرم  با فیس بوک 

ازدواج کرده است و این موضوع به  کابوس هر شب است.
زن در ادامه بیان کرد: شاید از نظر ش��ما دلیلم برای طالق منطقی 
نباشد ولی زندگی ام سیاه شده و شوهرم دایم با دختر های ناآشنا در 
فیس بوک در ارتباط اس��ت و دیگر معنای خانواده وجود ندارد؛ بنده 
می خواهم هرچه سریع تر از او جدا شده و او تنها مانند اآلن که به این 

شکل است، به زندگی  خود ادامه دهد.
وی با بیان این که وقتی کنار شوهرم می روم تا در جریان کار هایش 
قرار گیرم، س��رم فریاد زده و صفح��ه کامپیوتر و یا گوش��ی خود را 
برمی گرداند، اظهار داش��ت: دادخواس��ت طالق دادم تا مش��کالت 
و ناراحتی های��م پایان یاب��د و او بداند که وقتی می گوی��م از تو جدا 
می ش��وم، دروغ نیس��ت. زن بار دیگر در مقابل قاض��ی در حالی که 
ایستاده بود، گفت: درس��ت است که پیش��رفت تکنولوژی و به روز 
شدن باید رخ دهد ولی شوهرم زیاده روی می کند و من دیگر معنای 
داشتن ش��وهر را نمی فهمم و همه کارها را خود انجام داده و گویی 

تنها زندگی می کنم.
وی با اشاره به این که باید از او جدا ش��وم چراکه شوهرم به استفاده 
از اینترنت معتاد شده و حاضر نیس��ت مرا به جای آن انتخاب کند و 
در حقیق��ت او را به من ترجیح می دهد، ادامه داد: حدود یک س��ال 
است شوهرم درگیر اس��تفاده از فیس بوک اس��ت و ما دچار مشکل 

شدیم،قبل از آن بهترین زوج بودیم.
زن با بیان این که فرزندی نداشته و 4 س��ال از زندگی مشترکشان 
می گذرد، اظهار داشت: ش��وهرم امروز به دادگاه نیامده است چون 

نمی تواند از خود دفاع کند.
قاضی دادگاه بعد از لبخندی از زن خواس��ت که با شوهرش صحبت 
کند تا مشکالت کاهش یابد؛ ولی بعد از  اصرار زن برای طالق قاضی 
از زن خواست تا جلس��ه ای دیگر با حضور مرد تشکیل شود بنابراین  

رسیدگی به پرونده به روزی دیگر با حضور مرد موکول شد.

      پشت پرده شبکه  های »فیس بوک و تويیتر«
فاطمه آلیا، نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی و کارشناس  
مسایل اجتماعی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم بیان کرد: استکبار 
جهانی پشت پرده شبکه های اجتماعی »فیس بوک و توییتر« است و 
هر نوع تبلیغ و تشویق در خصوص شبکه های اجتماعی »فیس بوک و 
تویتر«ممنوع است چراکه سردمداران این شبکه ها استکبار جهانی 

و صهیونیسم هستند.
وی ادامه داد: فیس بوک نیز از شبکه های اجتماعی است که نباید رفع 
فیلتر شود چراکه به طور آشکار می دانیم که دشمن درصدد است تا 
با گسترش چنین شبکه هایی به هدف خود برسد و ما شاهد بی بند و 

باری و اباهه گری در جامعه شویم.
 نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: برخ��ی از افراد

 به طور افراطی از فضای مجازی استفاده کرده و به شکلی به آن معتاد 
می شوند که این خود مشکل اساسی است و باعث می شود خانواده ها 
از یکدیگر دور شده و بنیان خانواده سست شود، همچنین زن و مرد 
نتوانند همراه و همدل یکدیگر باشند چراکه تمام وقت مرد یا زن را 

فضای مجازی پر می کند.

دسترسی به میدان استقالل اصفهان 
آسان می شود

شهردار منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: پس از الحاق محمودآباد 
به منطقه 12 احداث خیابانی برای دسترسی به میدان استقالل در 

دستور کار قرار گرفت.
 عباسعلی نصوحی اظهار داشت: به منظور رفاه حال اهالی منطقه 12 
احداث باند غربی خیابان محمودآباد اصفهان در دستور کار شهرداری 
قرار گرفت و این در حالی اس��ت که این خیابان در محدوده شهری 
اصفهان نیست.وی ادامه داد: با توجه به این که اداره راه و شهرسازی 
به تعهدات گذش��ته خود عمل نکرده اس��ت، از این رو منطقه 12 با 
هماهنگی ش��هردار اصفهان احداث باند غرب��ی خیابان محمودآباد 
را انجام می دهد.شهردار منطقه 12شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
پس از انتخاب پیمانکار طی دو ماه آینده عملیات اجرایی احداث باند 

غربی خیابان محمودآباد آغاز می شود.

 حضور 19هزار نفراز عاشقان قرآن 
در طرح ملی حافظان قرآن کريم

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
در س��ال 92 بیش از 19 هزار نفر در طرح ملی حفظ شرکت کردند.

اداره کل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفهان با هم��کاری ادارات 
تابعه توانست سهمیه ثبت نام طرح ملی حافظان قرآن در سال 92 
را در این استان به اتمام رس��اند.با وجود این که هنوز چند ماهی از 
سال جاری باقی مانده است و س��همیه ابالغی از سوی سازمان برای 
استان اصفهان بالغ بر 18 هزار نفر بوده است، این اداره کل توانسته 
در کل اس��تان بیش از 19 هزار نفر را در طرح ملی حفظ قرآن کریم 
جذب کند.شایان ذکر اس��ت؛ کالس های طرح حفظ قرآن کریم با 
 حضور مربیان قرآنی در کنار بقاع متبرکه در حال برگزاری است.این 
کالس ها در رش��ته های حفظ یک، دو ، س��ه جزء و حفظ موضوعی 
تشکیل می شود.این طرح برای دومین سال پیاپی در استان اصفهان 
در حال برگزاری است و حضور بانوان اصفهانی در این دوره ها بسیار 
چشمگیر بوده اس��ت.طبق این گزارش تا کنون بالغ بر 35هزار نفر 
حافظ قرآن در استان اصفهان تربیت شده است که از این تعداد 9هزار 
نفر در رده سنی هفت تا 12 سال، هفت هزارو 500نفر در رده سنی 
13تا 18 س��ال در رش��ته حفظ دو جزء ، بالغ بر 13 هزار نفر در رده 
سنی 19 سال به باال و در رش��ته حفظ موضوعی بیش از چهارهزارو 

500 نفر در این کالس ها حضور دارند.

 ديدار اعضای شورای شهر 
اصفهان با شورای شهر تهران 
عضو شورای شهر اصفهان از دیدار 11 نفر از اعضای شورای 
شهر اصفهان با اعضای شورای شهر تهران به منظور تبادل 
تجربیات خبر داد. محمدرضا ف��الح پیرامون آخرین اخبار 
از سفر اعضای شورای ش��هر اصفهان به تهران اظهارداشت: 
11 نفر از اعضای ش��ورای ش��هر اصفهان به منظور تبادل و 
انتقال تجربیات به تهران سفر و با جمعی از اعضای شورای 
شهر تهران دیدار کردند.وی بیان کرد: در این دیدار اعضای 
کمیسیون بهداشت و کمیته شورایاری  اصفهان در راستای 
تحقق شورا یاری ها در این کالنش��هر به تهران سفر کردند.

عضو شورای شهر اصفهان تاکید کرد: همواره عملیاتی شدن 
موضوع ش��ورا یاری ها به عنوان یکی از اولویت های شورای 
دوره چهارم اصفهان بوده اس��ت، چرا که تحقق این موضوع 
زمینه های توزیع خدمات و امکانات در محله های محروم شهر 
را فراهم می کند.وی افزود: امیدواریم با سفر جمعی از اعضای 
کمیته ش��ورایاری ها به تهران و انجام جلسه ای مشترک با 
اعضای ش��ورای ش��هر تهران گام های موثرتری در راستای 

تحقق شورایاری ها برداشته شود.
     درآمد پايدار با افزايش مش�ارکت مردم در شهر 

محقق می شود
عضو کمیس��یون اقتصادی شورای اس��المی شهر اصفهان 
اعالم کرد: درآمد پایدار با افزایش مش��ارکت مردم در شهر 
محقق می شود.رسول جهانگیری اظهار داشت: خوشبختانه 
افرادی متخصص در کمیس��یون اقتصادی شورای اسالمی 
شهر حضور دارند و سیاست اصلی خود را بر این گذاشته اند 
که بتوانند از تراکم فروشی که منبع اصلی درآمد شهرداری 
اس��ت؛ آرام آرام فاصل��ه گرفته و با یک رش��د منطقی آن را 
 کاهش دهند.وی با اش��اره به این که تکیه بر تراکم فروشی 
به عنوان درآمد، همچون کش��وری تک محصولی می ماند 
افزود: در چنین ش��رایطی وقتی زمینه فروش فراهم نباشد 
عمال به بن بس��ت می خ��ورد. وی تصریح کرد: سیاس��ت 
شورا و این کمیس��یون به این صورت است که شهرداری به 
سمت و س��ویی حرکت کند که بتواند از درآمدهای پایدار 
 اس��تفاده کند به طور مثال در بحث مش��ارکت ه��ا بتواند
س��رمایه های داخل��ی را در اج��رای طرح ها ج��ذب کند.

جهانگیری با اشاره به تصویب طرحی در شورا به منظور جذب 
س��رمایه گذاری خارجی ادامه داد: در این راس��تا الزم است 
سنجش اعتباری شهرداری توسط شورا صورت بگیرد و سطح 
 آن توسط موسسات بین المللی تعیین شود تا بتوانیم جذب 
س��رمایه های خارجی، فاینانس و ... و سودهای بسیار کم را 

داشته باشیم.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1191 |پنج شنبه 14 آذر 1392 | 2 صفر   1435

آسیب

اخبار کوتاه

احداث ۴ ایستگاه ثابت بازیافت تا پایان بهمن ماه 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به این که 14 ایستگاه ساختمانی 
بازیافت در سطح شهر فعال است، اعالم کرد: تا پایان بهمن ماه 4 ایستگاه ثابت بازیافت احداث 
می شود. تیمور باجول گفت: در حال حاضر 14 ایستگاه ساختمانی بازیافت در شهر فعال است. 
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 ICU، معاون بهداشتی وزیر بهداشت با اشاره به گسترش تخت های
CCU و تجهیزات بیماری های قلبی و نظایر آن به علت درآمدزایی 
باالیی که دارند، گفت: متاس��فانه بازار پیشگیری راکد است چون 
درآمدی در آن نیست. دکتر علی اکبر سیاری در چهارمین کنگره 
پیشگیری و درمان چاقی ایران با بیان این که هرم جمعیتی ایران 
از 10 سال گذشته تاکنون در بهترین و ش��کوفاترین شرایط قرار 
گرفته است، اظهار داشت: 30 س��ال فرصت داریم که البته هشت 
سال از آن گذشته است. این جمعیت می توانست در این هشت سال 
وارد بازار کار شده و شکوفایی اقتصادی را رقم بزند اما نتوانسته ایم 
ش��رایط خوبی برای این جمعیت فعال فراهم کنیم. وی ادامه داد: 
از حدود 30 س��ال دیگر با بار عظیم س��المندان در کشور روبه رو 
خواهیم ش��د که همین امر مقام معظم رهبری را نیز نگران کرده 
است. در همین راستا سیاس��ت های کالن جمعیتی شکل گرفته 
اس��ت و در حال کار بر روی آن ها هس��تیم.معاون بهداشتی وزیر 
بهداشت با اشاره به این که بدترین حادثه ممکن در هر خانواده ای 
مرگ نابهنگام است، اظهار داشت: در حال حاضر ساالنه 270 مادر 
بر اثر حاملگی جان خود را از دست می دهند. البته به محض وقوع 
چنین مواردی، کمیته اضطراری، تشکیل و بررسی ها آغاز می شود. 
 اما متاسفانه س��االنه 380 هزار مرگ در کش��ور اتفاق می افتد که

 91 هزار مورد آن مربوط به س��کته های قلبی اس��ت. س��ن ابتال 
به سکته قلبی در کش��ور حدود هشت تا 10 س��ال کاهش یافته 

است اما هیچ زنگی در کش��ور به صدا درنمی آید و علت این است 
که اولویت ها را تش��خیص نداده ایم. س��یاری به آمار رو به افزایش 
س��کته های مغزی نیز اش��اره کرد و گفت: به س��رعت تخت های 
ویژه CCU و ICU را گس��ترش می دهیم. استنت های قلبی و 
بالون برای رفع گرفتگی های عروقی می س��ازیم، چون درآمد در 
این کارهاست و بازار پیشگیری راکد اس��ت چون درآمدی ندارد. 
وی ادامه داد: همچنین با وجود آن که آمار حوادث در کشور رو به 
کاهش است اما همچنان قربانیان بسیاری می گیرد. 300 نفر در 
هر هفته به علت حوادث جان خود را از دست می دهند اما باز هم 
کسی در این خصوص کاری نمی کند.سیاری با بیان این که حدود 
10 درصد از جمعیت 64-15 سال )پنج میلیون نفر( کشور اقدام 
به استعمال دخانیات می کنند، گفت: متاسفانه این جمعیت نیز رو 
 به افزایش است و ساالنه 11 هزار مرگ مرتبط با سیگار در کشور

ثبت می شود.
        42 درصد مردم س�االنه تنها به خاط�ر دارو زير خط 

فقر می روند
معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این 
که حوزه سالمت به منظور ش��ادابی مردم طراحی شد اما امروزه 
در واقع این گونه نیس��ت، گفت: 42 درصد مردم ، س��االنه تنها به 
خاطر دارو زیر خط فقر می روند.محمد اسماعیل اکبری در مراسم 
تودیع و معارفه رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهارداشت: 

 هر س��اله 10 درصد عامه م��ردم به دلی��ل بیماری ب��ه وضعیت 
فالکت بار گرفتار می شوند.

 وی ابراز داش��ت: هم اکنون در حوزه سالمت یک طرف تجار، یک 
طرف مردم و میانه آن دو پزشکان قرار دارند.اکبری که نخستین 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان بود، گفت: مدیران حوزه 
سالمت باید مال باشند تا بتوانند عالمانه بیندیشند و شجاعانه بر این 

عرصه مدیریت داشته باشند.
وی با بیان این که سهم اشتباهات تش��خیصی پزشکان در ایجاد 
این وضعیت 30 درصد اس��ت، اظه��ار داش��ت: 17 درصد مابقی 
به مس��ایل ویزیت پزش��کان بر می گردد و 11 درصد سهم عوامل 

بیمارستانی است.
         اولويت اول در سالمت ،توسعه عدالت است

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان اصفهان گف��ت: اولویت 
اول دانش��گاه علوم پزشکی استان اصفهان، توس��عه عدالت برای 

محروم ترین اقشار که به جرم فقر آسیب می بینند، است.
غالمرض��ا اصغری در مراس��م معارفه خود فضای دانش��جویی در 
دانشگاه علوم پزشکی را فضای پرشور و نش��اطی دانست و اظهار 
داشت: فضای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی باید شور و نشاط 
خاصی داشته باشد زیرا که دانشجویان س��رمایه های اصلی ایران 

هستند.
وی افزود: تغییر و تحولی در دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهیم 
داد که اولین تغییر اعتدال است که این اعتدال را سرلوحه کار قرار 
می دهیم.رییس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نقد پذیری 
را یکی از ارکان اصلی کار دانش��گاه علوم پزشکی استان اصفهان 
برشمرد و گفت: ما از هر نقد و انتقادی استقبال می کنیم و این نقد 
و انتقاد هزینه ای در بر ندارد.وی در مورد توس��عه منشور اخالقی 
در دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان اصفهان تصریح کرد: ما باید 
منشور اخالقی را بین همه پرس��نل دانشگاه علوم پزشکی توسعه 
دهیم.س��وابق رییس دانش��گاه علوم پزش��کی غالمرضا اصغری؛ 
معاونت امور دانش��جویی دانشگاه، عضو ش��ورای بورس، مشاوره 
عالی رییس دانش��گاه، س��وابق در دوران دفاع مق��دس، معاونت 
 امور جنگ دانش��گاه از س��مت هایی که تاکنون بر عهده وی بوده

 است.
        سن امید به زندگی سالم ايرانیان ۶3 سال است

مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها گفت: اگر جامعه ای داشته 
باش��یم که طول زندگی آن ها ت��وأم با بیماری باش��د، کار زیادی 
نکرده ایم. اکنون س��ن امید به زندگی همراه با س��المت در کشور 
ما حدود 63 سال اس��ت و 10 سال با س��ن امید به زندگی واقعی 

فاصله داریم.
حس��ن امامی رضوی در افتتاح هفدهمین کنگره توانبخش��ی و 
طب فیزیکی گفت: در حال حاضر در کشور ما سن امید به زندگی 
افزایش قابل توجهی داش��ته به طوری که در زنان 74 س��ال و در 
مردان به72/5 سال رسیده است اما باید به این نکته توجه کرد که 
 در کنار شاخص های دیگر ، س��ن امید به زندگی همراه با سالمت 

کم تر مورد توجه قرار گرفته است.

معاون بهداشتی وزير بهداشت: 24 میلیون ايرانی کم تحرک اند

بازار پیشگیری از بیماری ها راکد است 
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س��ازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: یکی از انواع حمایت های 
این س��ازمان، پرداخت کمک هزینه ازدواج است که به عنوان 
هدیه به بیمه شدگان واجد شرایط که تشکیل خانواده می دهند 

پرداخت می شود.
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد به اس��تناد ماده 85 قانون 
تامین اجتماعی بیمه ش��ده باید چهار ش��رط را داشته باشد تا 
مس��تحق دریافت کمک هزینه ازدواج ش��ود. بر این اس��اس، 
بیمه شده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 

روز س��ابقه کار داش��ته و حق بیمه این مدت را پرداخت کرده 
باش��د، در  تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما 
قطع نشده باشد، ازدواج اول بیمه شده باشد، ازدواج دایم بوده 
و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد تا کمک هزینه ازدواج 

به فرد تعلق بگیرد.
همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوس��ط 
حقوق یا مزد بیمه شده اس��ت. برای محاسبه این مبلغ، جمع 
دریافتی بیمه شده )مشمول کسر بیمه( در آخرین 2 سال قبل 
از ازدواج بر عدد 24 )تعداد ماه ها( تقسیم می شود. درصورتی 
که حاصل محاسبه کم تر از حداقل دس��تمزد عادی در زمان 
وقوع عق��د ازدواج باش��د، مبلغ قابل پرداخ��ت معادل حداقل 

مذکور خواهد بود.
اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج 

باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می شود.
تصویر و اصل س��ند ازدواج و شناس��نامه زن و ش��وهر و تعهد 
کتبی بیمه ش��ده مبنی بر این که برای اولین بار ازدواج کرده، 
 مدارک الزم برای مراجعه به ش��عبه و دریاف��ت کمک هزینه

 ازدواج است.

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان 
 با تاکید بر اهمیت توس��عه صنع��ت گردش��گری در اصفهان
 اظهار داشت: صنعت گردشگری باید محور توسعه شهر شود.

دکترمهدی جمالی ن��ژاد با بیان این مطلب گف��ت: با توجه به 
ش��رایط کنونی که بارگذاری صنایع آالینده در اطراف ش��هر، 
سالمت اصفهان را به خطر انداخته اس��ت و تنها راهکاری که 
در این شرایط مطرح می شود تعطیلی ادارات و مدارس است، 
جایگزین شدن صنعت گردشگری با صنایع آالینده در توسعه 

شهر از اهمیت برخوردار است.  وی با اشاره به این که اصفهان 
شهری منحصر به فرد است به برنامه ریزی برای توسعه صنعت 
گردشگری در اصفهان تاکید کرد و افزود: شهرداری اصفهان 
اولین شهرداری در کشور است که به مبحث گردشگری شهری 

ورود پیدا کرده است. 
معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان 
از ورود دستگاه های غیردولتی به عرصه گردشگری خبر داد 
و تصریح کرد: توسعه گردشگری اکنون دغدغه اتاق بازرگانی 
اصفهان است.  جمالی نژاد با اشاره به مباحث مختلف در حوزه 
گردشگری خاطرنشان کرد: گردشگری مباحث نظیر حمل و 
نقل شهری، محل اقامت، جاذبه های گردشگری، اطالع رسانی 
و تامین زیرس��اخت های الزم را نیز در بر می گیرد و ضروری 

است مواردی که تاکنون فراموش شده مورد توجه قرار گیرد. 
وی ب��ه تش��کیل کمیس��یون گردش��گری در ش��ورای 
 اس��المی ش��هر اصفهان اش��اره کرد و ادام��ه داد: ابت��دا باید 
زیرس��اخت های فک��ری برای توس��عه گردش��گری را فراهم 
 کرد و بعد برای تامین زیرس��اخت های کالب��دی اقدام کرد و 

زیرساخت های توسعه گردشگری را فراهم نمود. 

مسووالن سازمان جهانی گردش��گری با تهیه پرونده ثبت معنوی و جهانی میهمان نوازی 
ایرانی که توس��ط انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران پیش��نهاد شده بود، موافقت 
و از تهیه این پرونده اس��تقبال کردند.آرش نورآقایی، پژوهش��گر حوزه گردشگری و عضو 
هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردش��گری ایران به خبرنگار مه��ر گفت: ایرانی ها 
 از زمانی که آماده پذیرایی از میهمان می ش��وند تا زمانی که او را بدرق��ه می کنند، دارای 
 آیین ها ،رس��وم و فرهنگ های متنوعی هس��تند که آن ها را از میان جوامع دیگر متمایز

 کرده اند.وی گف��ت: تعارف کردن ب��ه میهمان و خ��وش آمدگویی ب��ه او از لحظه ای که 
 میهمان وارد خانه می ش��ود یک نوع آیین اس��ت که ب��ه دلیل اف��راط در آن نادیده گرفته

 می ش��ود همچنین ایرانی ها ب��رای میهمان خود همیش��ه بهترین خوراکی و مراس��م را 
تهیه می کنند حتی او را در بهترین مکان خانه و روی بهترین فرش می نش��انند ، بنابراین 
می توان گفت فرش ایرانی در خانه ها به نوعی نماد صلح و دوس��تی اس��ت چراکه میزبان 
 ایرانی س��عی می کند زیباترین و بهترین فرش را به نش��انه دوس��تی با میهمان زیر پای او

 بیاندازد.نورآقای��ی گفت: در صنعت گردش��گری ایرانی ها مانند هم��ه خدمات دهندگان 
به گردش��گران بابت پولی که می گیرن��د خدمات گردش��گری می دهند ام��ا در کنار آن 
فرهنگ میزبانی از میهمان را نیز دارند که متفاوت از کار و حرفه آن ها اس��ت در بس��یاری 
از اوقات ایرانیان بدون توجه ب��ه درآمد حاصل از پذیرایی از گردش��گر به عنوان میهمانان 
خود اس��تقبال می کنند و این موضوع فرهنگ میهم��ان نوازی را بیان م��ی کند.بنابراین 
باید میهمان نوازی ایرانی ثبت جهانی ش��ود تا همه بدانیم جدا از ارای��ه خدمات، ایرانیان 
 میهم��ان نوازترین مردمی هس��تند که ب��ه دلی��ل پذیرای��ی از میهمان خ��ود از بهترین

  سخت افزارها و نرم افزارها مانند گویش، رفتار، وس��ایل پذیرایی و مکان مناسب استفاده 
می کنند.

 شرايط دريافت کمک هزينه ازدواج 
 بیمه شدگان تامین اجتماعی اعالم شد

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان:

صنعت گردشگری، محور توسعه اصفهان می شود

 موافقت سازمان جهانی گردشگری
 با ثبت جهانی میهمان نوازی ايرانی
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چهره روزيادداشت

 افزايش توليد در
 ريخته گری فوالدسازی ذوب آهن

با همت تالش��گران سرپرستی فوالدسازی س��رعت در ریخته گری 
ایستگاه 6 فوالدسازی از 1 متر به 1/6 متر در دقيقه افزایش یافت که 
روزانه 350 تن افزایش توليد شمش در این ایستگاه را به همراه دارد .

مهندس حسين وطن خواه ، سرپرس��ت کارگاه ریخته گری ضمن 
بيان این خبر  گفت : با راه اندازی کوره بلند شماره 3 جهت افزایش 
توليد وسرعت ریخته گری در ایستگاه های مختلف اقدامات مختلفي 
انجام شد . در این راستا پوالدمردان این بخش با تغييراتی در تعداد 
 نوس��انات قالب ، دامن��ه حرکت قالب ه��ا وآب نواحی ش��اخه هاي 

ریخته گری  ،  سرعت ریخته گری را 20 درصد افزایش دادند .
وی به همکاری مهندس خس��رو ش��مس ومهندس شهرام هاشمی 
وپرسنل مکانيک فوالدسازی در این امر اشاره کرد وگفت :  هم اکنون 
افزایش توليد ریخته گری در ایستگاه دانيلی در حال اجرا است که 

تاکنون موفقيت هایی نيز در این ایستگاه به دست آمده است .
 مهندس وطن خواه تصریح کرد :  با تامين به موقع متریال هاي مورد 

نياز این بخش می توان افزایش توليد بيش تر را شاهد باشيم .
شهرام هاشمی مهندس ارشد ایستگاه 3 و6 ریخته گری فوالدسازی 
گفت : تنها ایستگاهي که ظرفيت توليد شمش 150×150 ميلی متر 

را دارد ایستگاه 6 ریخته گری است .  
ب��رای افزای��ش تولي��د در ای��ن واح��د ب��ا مش��کالتی از قبي��ل 
 پاش��ش ذوب ب��ه بي��رون ، چي��ن خوردگ��ی ش��مش ، بری��دن 
 پي��چ ه��ای گيربک��س وس��ایش م��س قالب ه��ای ریخت��ه گری 
 مواج��ه بودی��م ک��ه خوش��بختانه ب��ا اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه  

بر طرف شد .
وی به برنامه ریزی دقيق ومدون جهت این افزایش توليد اشاره کرد 
وگفت : توانس��تيم با کم تر کردن تعداد نوس��انات قالب ها وافزایش 
دامنه این نوسانات از ایجاد خلل در س��رد کردن شمش جلوگيري 
کنيم . این امر موجب ش��د توقف کم تری جه��ت تعویض پيچ های 
گيربکس صرف کنيم و اس��تهالک کم تر موتورهای گيربکس را نيز 

شاهد باشيم .

 چينی ها خودروسازان اروپايی را 
در ايران تهديد می کنند

عضو هيات علمی دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی گفت:  در آینده 
نزدیک خودروس��ازان چينی به رقيب جدی خودروسازان اروپایی، 

کره ای و ژاپنی در ایران تبدیل خواهند شد.
ش��هرام آزادی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: در آینده 
خودروس��ازان اروپایی، ژاپنی و ک��ره ای نمی توانن��د از نظر قيمت 

محصوالت با خودروسازان چينی رقابت کنند. 
وی ب��ا بي��ان این ک��ه این موض��وع موج��ب می ش��ود ب��ه تدریج 
س��هم خودروه��ای چين��ی از ب��ازار ای��ران افزای��ش یاب��د، 
خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه هم��ان نس��بت ني��ز س��هم ب��ازار بقي��ه 
 خودروه��ای مونت��اژی در ای��ران از جمل��ه اروپای��ی کاه��ش 

خواهد یافت.
 عضو هيات علمی دانش��گاه خواجه نصيرالدین طوس��ی ادامه داد:

 به نظر می رس��د خودروس��ازان اروپایی، ک��ره ای و ژاپنی نخواهند 
توانس��ت در رقابت قيمتی با خودروس��ازان چينی پيروز ش��وند و 
در نهایت بازار را به این ش��رکت ها واگذار خواهند ک��رد.وی افزود: 
 البته خودروس��ازان چينی عالوه بر خودروسازان خارجی حاضر در 
ایران، خودروس��ازان داخلی را نيز تهدید می کنند زیرا ممکن است 

خودروهای با برند داخلی نيز نتوانند با این خودروها رقابت کنند.
آزادی با بيان این که برای پيش��گيری از این وضعيت خودروسازان 
داخلی از هم اکنون باید به دنبال توس��عه محصول با استفاده از برند 
داخلی باش��ند، تصریح کرد:  در غير این صورت شرکت های چينی 
بازار ایران را به دست گرفته و خودروسازان داخلی نيز توان رقابت با 

آن ها را نخواهند داشت.

توزيع ساالنه ۱۶ميليارد متر مکعب 
گاز در استان 

  مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان گفت: س��االنه 16 ميليارد 
متر مکعب گاز در استان اصفهان توزیع می شود.

سعيد مومنی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: 99 درصد جمعيت 
استان از نعمت گاز طبيعی برخوردار هستند.وی ادامه داد: در حال 
حاضر 102 ش��هر و یک هزار و 1۴0 روستا در سطح استان از نعمت 
گاز طبيعی بهره مند هستند.  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
تصریح کرد:  این استان با توزیع 10/1دهم گاز کشور رتبه نخست را 

به خود اختصاص داده است.
وی به طرح گازرسانی به دو روستای حاج الوان و قلعه ترکی واقع در 
بخش باغبهادران شهرستان لنجان اشاره کرد و افزود: با بهره برداری 
از این طرح تمام شهرها و روستاهای شهرستان لنجان از نعمت گاز 

برخوردار شده اند.

 قيمت شير در
 يک قدمی تثبيت

در جلس��ه س��ه ش��نبه گذش��ته  کارگروه تخصصی ستاد 
تنظيم بازار ، مقرر شد با تس��ویه نهاده های معوقه دامداران 
به قيمت های مصوب سال گذش��ته و ادامه این روند، قيمت 
شير در س��ال جاری ثابت بماند که قرار اس��ت این تصميم 
رس��ما در جلسه این س��تاد ابالغ ش��ود.قيمت گذاری  شير 
در س��ال جاری متفاوت از س��ال های گذش��ته بود چرا که 
 از س��ویی دام��داران علوفه ه��ای معوق��ه س��ال گذش��ته 
و ماه های ابتدایی امسال را دریافت نکرده اند و تصميم گيری 
برای تجدید نظ��ر در قيمت این محصول از ابتدای امس��ال 
چندین بار دستخوش تغيير و تحول ش��د. درسه ماهه اول 
سال، دامداران ش��ير توليدی دامداری هایش��ان را تحویل 
می دادند ام��ا خبری از اج��رای تفاهم نام��ه و قيمت جدید 
 افزایش یافته بر اساس هزینه های سال جاری نبود، تيرماه نيز

 تفاهم نامه ای با ش��رکت پش��تيبانی منعقد ش��د اما بازهم 
خبری از نهاده  به قيمت مصوب نش��د اما دامداران شير رابه 
قيمت مصوب و با شرایط تعيين شده به کارخانه های لبنی 
تحویل می دادند. در این ميان آنچه بيش از هر چيز دیگری 
برنامه ریزی این دس��ته از توليدکنندگان را با مشکل مواجه 
کرد؛ حذف ناگهانی ارز مرجع بود که ب��ه اعتراض دامداران 
منجر شد چرا که آن ها معتقدند با چنين نرخ ارزی هزینه های 
توليدشان افزایش یافته که باید این هزینه ها جبران شود یا 
اجازه افزایش قيمت به آن ها داده ش��ود.در این ميان نظرات 
و مباحث گوناگون دامداران که غالبا نمی خواس��تند قيمت 
محصول شان را افزایش دهند ؛توانستند نظر ریيس جمهور 
را ب��رای ثابت مان��دن قيمت ش��ير و جب��ران مابه التفاوت 
هزینه های افزایش یافته جلب کنند و این دقيقا پایان خبرها 
و اظهارنظرها شد چرا که گویا حرف های کارشناسان به گوش 
ریيس جمهور رس��يده بود که اگر قيمت ش��ير افزایش یابد 
مصرف آن بيش از پيش کاهش می یابد و این برای سالمت 
مردم خطرناک اس��ت.بنابراین مقرر ش��د قيمت شير ثابت 
بماند و هزینه های افزایش یافته دامداران ناشی از تغيير نرخ 
ارز جبران شود و این تصميم پس از کش و قوس های مختلف 
در جلسه کارگروه تخصصی ستاد تنظيم بازار مصوب شد و 
قرار است در جلسه ستاد تنظيم بازار این مصوبه ابالغ شود.به 
گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه 28 خرداد جلسه تنظيم 
 بازار، قيم��ت هر کيلوگرم ش��يرخام 3.2 درصد چربی با

 بار ميکروبی کمتر از 100 هزار 15.6درصد افزایش یافت 
و از کيلویی 960 تومان به 1110 تومان رس��يد که این 

قيمت تا پایان سال ثابت می ماند.

 بهره برداری  فاز دوم 
مسکن مهر 

 سهم اندک اصفهان
 از استانداردها

فرماندار شهرستان اردستان گفت: فاز دوم مسکن مهر اردستان به بهره برداری 
 می رس��د.بهرام خواجه س��عيدی در جلس��ه هماهنگی س��تاد گراميداشت 
دهه فجر در س��الن فرمانداری به��رام خواجه س��عيدی با بيان ای��ن که در 
نظام جمهوری اس��المی هر روزش یکی ویژگی خاصی دارد، اظهار داش��ت: 
 اگ��ر بخواهيم مثل گذش��ته عم��ل کنيم دچار روزمرگی ش��ده و شکس��ت 

خواهيم خورد.
وی با بيان این که با توجه به مسایل هسته ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
دهه فجر امسال تفاوت کلی با س��ال های قبل دارد، تصریح کرد: وارد مرحله 
جدیدی شده ایم و می طلبد که به صورت فعال تر و باشکوه بيش تری این دهه 
گرامی داشته شود.این مسوول در پایان اذعان داشت: در دهه فجر امسال فاز 
دوم طرح مسکن مهر اردستان، بخشی از مسير اردستان به اصفهان و گازرسانی 

به روستاهای بخش برزاوند افتتاح و به بهره برداری می رسد.

   مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: سال گذشته بالغ بر 2500 استاندارد 
ملی در کشور تدوین شده که سهم اصفهان از این رقم بسيار اندک بوده و این 
نشانگر عدم مشارکت سایر بخش های مرتبط اعم از مراکز علمی تحقيقاتی، 
دانشگاه ها، اساتيد دانشگاه و ... است. غالمحسين شفيعی با اشاره به این که 
تفاهم نامه همکاری بين دانشگاه غيرانتفاعی شيخ بهایی و اداره کل استاندارد 
اس��تان اصفهان به امضا رسيده اس��ت، اظهار داشت: اداره اس��تاندارد استان 
اصفهان این آمادگی را دارد که با تمام دانش��گاه ها، مراکز علمی تحقيقاتی، 
محققان و عالقه مند به ح��وزه علم و پژوهش همکاری و عق��د تفاهم نماید. 
 وی تاکيد کرد: اس��تان اصفه��ان دارای پتانس��يل فراوانی در ح��وزه تدوین

 اس��تاندارد های ملی و بين المللی است. مدیرکل اس��تاندارد استان اصفهان 
عملکرد این اداره کل را در زمينه تدوین استانداردهای ملی در سال جاری به 

نسبت سایر سنوات گذشته قابل قبول ارزیابی کرد .

مدیرعامل یک گروه حمل و نقلی با اشاره به ورود دو فروند 
هواپيما به کشور گفت: آزادسازی قيمت ها در صنعت هوایی 
ضروری است و نوع و س��ن هواپيما باید در نرخ بليت دخيل 
 باش��د در صورتی که االن بليت یک ایرب��اس جدید با یک 
فوکر 100 مدل 20 سال پيش، یکس��ان است.دالور نجفی 
در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو فروند هواپيما 
یکی از نوع ایرب��اس 320 م��دل س��ال 2000 و یک جت 
فالکوم مدل 2006 از سوی شرکت هواپيمایی زیرمجموعه 
 این هلدینگ وارد کش��ور ش��ده اس��ت و ی��ک فروند دیگر

 به زودی وارد می ش��ود.وی با اش��اره به این که مراحل این 
ایرالین در آستانه شکل گيری اس��ت، در خصوص احتمال 
ایجاد کنسرسيوم شرکت های هواپيمایی با اجرای آزادسازی 
ن��رخ بليت، گفت: ما در راس��تای سياس��ت های س��ازمان 
هواپيمایی حرکت می کنيم و اگر ضرورت داش��ته باشد در 
این خصوص هم آمادگی داریم.مدیرعامل یک گروه حمل و 
نقلی با تاکيد بر این که آزادسازی قيمت ها در صنعت هوایی 
ضروری است، افزود: نوع و س��ن هواپيما باید در نرخ بليت 
دخيل باشد، االن نرخ یک ساعت پرواز با یک ایرباس جدید و 
یک فوکر 100 که مدل 20 سال پيش، یکسان است که این 
منصفانه نيست بنابراین باید نوع هواپيما و سال ساخت آن 

در قيمت بليت دخيل باشد.

وزیر نفت ایران از بازگش��ت ایران به بازار نفت خبر داد 
و تاکيد کرد: کش��ورهایی که توليد خ��ود را زیاد کردند 
 با آمدن نفت ایران توليدش��ان را کم کنن��د، در این بين

 وزیر نفت عربس��تان س��عودی یادآور ش��د؛ توليد نفت 
عربس��تان کاهش نمی یابد.ب��ه گزارش خبرن��گار مهر، 
همزم��ان با کاه��ش تحریم های بين الملل��ی عليه نفت 
ایران پ��س از توافق هس��ته ای ژن��و، ایران قص��د دارد 
صادرات روزانه نفت خود را برای س��ال 201۴ ميالدی 
 تا سقف یک ميليون و 100 هزار بش��که در روز افزایش

 دهد.
در ای��ن بي��ن کارشناس��ان اقتص��اد ان��رژی همچون 
غالمحس��ين حس��ن تاش با ارایه پيش��نهادی یکی از 
راهکارهای بازگشت ایران به بازار جهانی نفت را استفاده 
از دیپلماس��ی ان��رژی در بين کش��ورهای عض��و اوپک 
اعالم می کند. همزمان با این اتفاقات یکصد و ش��صت و 
چهارمين اجالس وزیران نفت اوپ��ک از فردا به ميزبانی 
وین برگزار می ش��ود که در کنار بررسی وضعيت عرضه 
و تقاض��ا در ب��ازار نفت، تعيي��ن دبي��رکل جدید اوپک 
 دومين موض��وع وزیران نفت عضو این س��ازمان جهانی 

است.

ریيس اتحادیه فروشندگان و تعميرکنندگان موبایل اصفهان 
گفت: با کاهش قيمت ارز، قيمت موبایل در بازار اصفهان نيز 

کاهش داشته و خرید عموم افزایش یافته است.
مجيد ساطعی با بيان این که قيمت موبایل وابسته به دو عامل 
 است، اظهار داش��ت: موضوع نخست، کاهش قيمت موبایل
  با گذش��ت زمان بوده که مربوط به کارخان��ه توليدکننده

 است.
وی ادامه داد: هر گوشی موبایلی که وارد بازار می شود، ابتدا با 
قيمتی مشخص وارد بازار می شود، سپس به صورت هفتگی 

کاهش پيدا می کند و پس از آن ثابت می ماند.
ریيس اتحادی��ه فروش��ندگان و تعميرکنن��دگان موبایل 
اصفهان تصریح ک��رد: در مرحله بعد صن��ف فروش موبایل 
به بازار طال تبدیل شده و وابسته به قيمت ارز می شود که در 
 حال حاضر با کاهش قيمت ارز، قيم��ت موبایل نيز کاهش

 داشته است.
وی با بيان این که با کاهش قيمت موبایل اس��تقبال مردم 
برای خرید افزایش یافته اس��ت، اضافه کرد: در ماه گذشته 
بازار موبایل در کل کش��ور دچار اندکی رکود شده است اما 
با کاهش قيمت ها خرید عموم افزایش یافته و این مش��کل 

جبران می شود.

ریيس کانون عالی کارفرمایی کشور با اشاره به این که افزایش 
دستمزد دردی از کارگر دوا نمی کند، خواستار فعال شدن 
شرکت های زیرمجموعه شس��تا و اعطای سود حاصل از آن 

به کارگران شد.
حس��ين احمدی زاده در گفت وگو با فارس ب��ا بيان این که 
چش��م انداز خوبی پيش رو اس��ت و دول��ت قول هایی برای 
کمک به حل مشکالت داده است، اظهار داشت: مسلما اگر 
وضعيت توليد رونق بگيرد، وضعيت معيشتی کارگران هم 
بهبود پيدا می کند.ریيس کانون عالی کارفرمایی کشور در 
خصوص چگونگی افزایش دستمزد کارگران در سال آینده 
گفت: نمی دانم چ��را ما اصل را رها کرده و مس��ایل فرعی را 
مطرح می کنيم؟ چون افزایش دستمزد دردی از کارگر دوا 
نمی کند.احمدی زاده افزود: به اعتقاد من با توجه به این که 
سرمایه تامين اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری آن مربوط 
به کارگران است، مهم این است که فکری برای سرمایه های 
 کارگ��ران که در این مجموعه اس��ت بش��ود تا از س��ود آن 

بهره مند شوند.
 وی اضافه ک��رد: ای��ن س��رمایه ها باید س��ودآور باش��ند،
 در حالی ک��ه تاکنون دول��ت اصل س��رمایه آن ه��ا را هم
  گرفت��ه و ب��ه ع��وض آن کارخانه ه��ای ورشکس��ته را

 واگذار کرده است.

نفت بازارراه دستمزد

 ضرورت آزادسازی
 در صنعت هوايی

 ايران به بازار نفت 
باز می گردد

 بازار موبايل در اصفهان
 جان گرفت

 افزايش دستمزد
 دردی را دوا نمی کند

اخبار کوتاه

نگاه

4
وزارتکشوربارایالکترونیکی۱۰شرکتبرترراانتخابمیکند

وزارت کشور در نظر دارد تا با استفاده از سيس��تم رای گيری الکترونيک، 10 شرکت برتر در نوزدهمين نمایشگاه 
 بين المللی الکامپ را انتخ��اب کند.ارایه عملی سيس��تم های رای گيری الکترونيک، از جمل��ه برنامه های اصلی 

وزارت کشور برای حضور در نوزدهمين نمایشگاه الکترونيک، کامپيوتر و تجارت الکترونيک است. 
پول های آزاده شده توافق ژنو 

قابل توجه نيست
معاون وزیر اقتصاد /شاپور محمدی

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بيان این که پول های آزاد شده توافقات 
قابل توجه نيس��ت گفت :تالش می ش��ود که س��رمایه گذاری خارجی 
 افزایش یابد. برای انتقال پول های بلوکه ش��ده قطع��ا راهکارهای خاص 
پيش بينی شده و توافقاتی در این بحث وجود دارد که شاید اعالم نشده 
باش��د.این که به صورت موردی برای جابه جایی پول ها توافق انجام شده 
است، این اجازه وجود دارد که در موردهای خاص یک بانک اعتبار را جابه جا 
کند. درباره  این که تحریم های 
2۴ بانک همچنان پا بر جا بوده 
و چگونه می توان این جابه جایی 
را انجام داد، باید گفت  قطعا در 
این بحث حواله های مشخص 
وج��ود خواه��د داش��ت، اما 
می توان در یک موضوع تجاری 
به صورت مشخص و شفاف این 

انتقال صورت گيرد .
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ریيس مجلس ایالت خيبر پختونخواه پاکستان گفت: صنعتگران 
استان اصفهان  می توانند در بخش های معدن، صنعت، نفت و برق 

ایالت پختونخواه پاکستان فعاليت گسترده ای داشته باشند. 
»اسد قيصر«که در راس هياتی پنج نفره از ایالت پختونخواه به استان 
اصفهان سفر کرده بود در دیدار با ریيس اتاق اصفهان در محل تاالر 
هيات نمایندگان تصریح کرد: تمرکز عمده معادن سنگ پاکستان 
در  ایالت خيبر اس��ت و در بخش نفت و گاز نيز بيش از 50 درصد 
توليدات را بر عهده دارد. وی خواس��تار تش��کيل شورای مشترک 
جهت اجرایی شدن توافق نامه بين دو استان اصفهان و پختونخواه 
شد و گفت: دو اتاق اصفهان و پاکستان می تواند جزیيات را بررسی 
و راهکارها را ارایه کنند. وی خواس��تار همکاری استان اصفهان در 
بخش استخراج سنگ آهن و  سنگ ساختمانی شد و گفت: استان 
اصفهان در بخش صنعت سنگ بسيار پيشرفته است و صادرات این 
استان به اروپا و کشورهای خليج فارس برای ایاالت پختونخواه قابل 
توجه است . ریيس مجلس ایالت خيبر پختونخواه پاکستان در ادامه 
تاکيد کرد: صنعت برق اصفهان صنعت توانمندی است و می تواند 

در استان خيبر پروژه هایی را طراحی و اجرا کند.
وی از آسان سازی قانون سرمایه گذاری این  ایالت  و ایجاد پنجره 
واحد خبر داد و گفت: دولت سرمایه گذاری های خارجی انجام شده 
را  تضمين می کند. »خسرو کسائيان« ریيس اتاق اصفهان در این 
دیدار گفت: اس��تان اصفهان پس از تهران به عنوان صنعتی ترین 
استان کشور است که 70 درصد فوالد کش��ور را توليد و در بخش 

صنایع نساجی جایگاه نخست را دارد. وی ضمن استقبال از امضای 
تفاهم نامه استان اصفهان با ایالت خيبر پختونخواه پاکسستان گفت: 
در بخش نساجی و صنایع غذایی می توان همکاری های نزدیکی بين 
دو استان برقرار کرد. وی خواستار معرفی نماینده هایی از  دو طرف با 
هدف  پيگيری و تداوم ارتباط دو استان شد و گفت: استان اصفهان در 
بخش های مختلف صنعتی ،خدماتی و کشاورزی  می تواند نيازهای 

پاکستان را برطرف کند. 
آمادگی اصفهان برای اجرای تفاهم نامه های دوجانبه 

با پاکستان
استاندار اصفهان در دیدار با ریيس مجلس ایالتی خيبر پختونخواه 
پاکستان، آمادگی اصفهان را برای اجرای طرح های برق آبی و احداث 

کارخانجات توليد فوالد در پيشاور پاکستان اعالم کرد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور 
در دیدار با اسد قيصر، ریيس مجلس ایالتی خيبر پختونخواه پاکستان 
و هيات همراه از کشور پاکستان به عنوان کشور همسایه، دوست و 
برادر ایران یاد کرد که ارتباطی عميق، تاریخی و برادرانه با ایران دارد.

وی افزود: باید از این ظرفيت تاریخی و پيوندهای دینی و فرهنگی 
استفاده کرده و مناسبات دو کشور را افزایش بدهيم.استاندار اصفهان 
تصریح کرد: براساس سياست های دولت جدید ایران، ما تمایل داریم 
که نسبت به گسترش ارتباطات و مناسبات با کشورهای دیگر، به 
ویژه کشورهای دوست و همسایه اقدام کنيم.این مقام مسوول ادامه 
داد: براساس این موضوع، استان اصفهان خواستار تحکيم ارتباطات 

با کشور پاکستان و به طور خاص استان پيشاور است. زرگرپور با اشاره 
به امضای یادداشت تفاهم و موافقت نامه های گذشته استان اصفهان 
و استان پيشاور خواستار تشکيل کميسيونی برای بررسی مصوبات 

و توافقات پيشين و اجرایی شدن آن شد.
وی سرکنس��ول پاکس��تان در اصفهان را به عنوان مامور تشکيل 
کميسيون مذکور برای بررسی یادداشت های تفاهم پيشين و اجرای 
مصوبات در راستای تعميق مناسبات و گسترش روابط  پيشنهاد کرد. 
استاندار اصفهان با اشاره به سفر خود به پاکستان به دعوت وزیر نيرو و 
امور آب این کشور، آمادگی استان اصفهان را برای همکاری در اجرای 
طرح های آبی و نيروگاهی و همچنين اح��داث کارخانجات توليد 
فوالد و آلياژ در پيشاور پاکس��تان اعالم کرد. ریيس مجلس ایالتی 
خيبر پختونخواه پاکستان نيز ضمن ابراز خرسندی از سفر به شهر 
گنبدهای فيروزه ای و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، اظهار 
داشت: شما بهترین مردم دنيا هستيد.اسد قيصر ضمن قدردانی از 
مهمان نوازی و فرصت دیداری که در  اختيارش قرار داده شده، افزود: 
شما بهترین کشور و بهترین آیين را در اختيار دارید و در دنيا سرافراز 
هستيد.وی اضافه کرد: با توجه به یادداشت تفاهمی که در گذشته 
امضا شده، وظيفه خود می دانم که پيگير اجرای این یادداشت تفاهم 
باشم. ریيس مجلس ایالتی خيبر پختونخواه پاکستان با بيان این 
که سرکنسول پاکس��تان در اصفهان نقش مهمی را در اجرای این 
توافق نامه دارد، افزود: با توجه به ظرفيت های بی شمار استان اصفهان 
پذیرای هر گونه همکاری به ویژه در زمينه صنایع فوالد، نيروگاه و 

مقوله گردشگری هستيم.
قوانين بخش صنعت به درستی اجرا شود

ریيس کميس��يون صنعت و معدن اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت: 
صنعتگران خواستار این هستند که قانون به درستی رعایت شود و 
قوانينی که در سال های گذشته تصویب شده به طور کامل عملی 
شوند تا شاهد پيش برد توليدات و کاهش مشکالت باشيم.مصطفی 
رناس��ی با اش��اره به وضعيت صنعتگران اس��تان گفت: اميدواریم 
همکاری بيش تری با صنعتگران انجام شود تا صنعتگران نيز بتوانند 
در تمامی زمينه ها با قدرت به توليد بپردازند و کش��ور را از نياز به 

محصوالت خارجی غنی کنند. 
ریيس کميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان افزود: قانون حمایت 
از صنایع دریایی باید اجرایی شود تا کمک فراوانی به صنایع دریایی 

کشور شود.
 وی یادآور ش��د: اگ��ر بودج��ه و اعتباراتی ک��ه قرار ب��ود به خاطر 
هدفمندی یارانه ه��ا به بخش صنعت داده ش��ود ، ب��ه طور کامل 
 به این بخش برس��د به طور قطع ش��اهد پيش��رفت صنعت کشور 

خواهيم بود.
رناسی تاکيد کرد: زور بانک ها تنها به صنعتگران می رسد و در این 
شرایط  آن ها را از رفتن به سوی توليد بازمی داریم که سبب می شود 
ضرر بزرگی به اشتغال و توليد کشور وارد شود. وی با بيان اهميت 
کمک به صنعتگران اضافه ک��رد: در حال حاض��ر وظيفه بانک ها 
 تنها اعمال زور است که سبب ش��ده توليد فلج شده و آمار اشتغال 
کاهش یابد که الزم است تعامل بيش تری با صنعتگران انجام شود.

رييس مجلس ايالت خيبر پختونخواه پاکستان در ديدار با رييس اتاق اصفهان :

اصفهانوپاکستانپلاقتصادیمیزنند
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کافه کتابیادداشت

هفت

 رییس پلیس امنیت اخالقی ناجا از دس��تگیری یک��ی از خوانندگان زیرزمینی داخل کش��ور خبر داد. 
سرهنگ مسعود زاهدیان در این خصوص گفت: اخیرا  باخواننده ای به نام »تتلو« برخورد کرده است و وی 

هم اکنون پس از دستگیری در اختیار مقام قضایی است. 

5

جشنواره خبرنگار پرسشگر 
نخستین جشنواره خبرنگار پرسشگر 
به همت خانه مطبوعات و خبرنگارات 
اس��تان اصفهان برگزار می گردد.این 
جش��نواره از همکاران شاغل خود در 
رسانه های مکتوب و مجازی دعوت به 
عمل می آورد تا آثار خ��ود در زمینه 
های مصاحبه، گزارش و نقد )به صورت 
چالش��ی، عمی��ق و عالمان��ه( که به 
معضالت و مسایل مهم جامعه پرداخته 
شده است را جهت بررسی به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند. این آثار باید 
از تاریخ 92/1/1  لغایت 92/9/30  در یکی از رسانه های مکتوب یا مجازی 

) رسمی ( منتشر شده باشد.
خانه مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان اصفهان مهم تری��ن اهداف خود 
را از برپای��ی این جش��نواره  را تقویت بخش نقد و تحلی��ل در مطبوعات 
اصفهان، افزایش س��طح مطالعه در س��طح جامع��ه، توج��ه و تاکید به 
اجرای قوانین و اجرایی ش��دن مطالبات مردم توس��ط رس��انه ها اعالم 
 نمود.آث��ار از طری��ق مراجعه حضوری و پس��ت سفارش��ی قاب��ل ارایه

  م��ی باش��ند.گفتنی اس��ت، آخرین مهل��ت ارس��ال آث��ار نی��ز 
92/10/1 می باشد.

 مژگان کوهي ، روایتگر
خاطرات سال 60

بازیگرنقش اول نمایش دفترخاطرات 
سال 60 گفت:  با وجود این که نزدیك 
به یك دهه اس��ت ) از زمان آموزش تا 
کس��ب جوایزبازیگري(  تئاتر کار مي 
کنم ولي این بار با همیش��ه فرق دارد. 
مژگان کوه��ي ادام��ه داد: کار در این 
 نمای��ش و ب��ا ای��ن گ��روه برای��م

 جذابیت هاي زیادي داشت که بعید 
مي دانم تا آخرعمرازی��اد ببرم و االن 
فکرمي کنم رضوان همه وجود من را گرفته اس��ت.وي درتش��ریح نقش 
رضوان گفت: وقتي این نقش پیشنهاد شد کمي طول کشید تا به رضوان 
واقعي برسم ولي هرچه جلوتررفتم بیش ترخودم را به او نزدیك دیدم چون 
رضوان را نماینده خوبي براي هم نسلي هاي خودم مي دانم. کوهي با 
اشاره به الیه هاي پنهان شخصیتي کاراکتررضوان ادامه داد:  هرچه با 
نقش بیش ترحرکت کردم بیش تر او را تنها دیدم) کسي که در دنیاي 
امروزفقط یك خاله دارد که همه کس اوست و باید با او روزگارسپري 
کند.( کوهي این نمایش را با وجود واقع گرایي اثري عمیق توصیف 
کرد و حضوردر این کار راب��راي خود فرصتي بس��یارخوب و مغتنم 

عنوان کرد. 
گفتني است مژگان کوهي برنده جایزه نخست بازیگري در جشنواره 
سال گذشته تئاتراستان است که حضوردرگروه هاي نمایشي همچون 

23 و ققنوس را در کارنامه دارد. 

دوهزار مجوز برای چاپ و نشر 
به طور س��االنه دو هزار مجوز برای 
چاپ و نشر کتاب در استان اصفهان 

صادر می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی  

اصفهان در این باره اظهار داش��ت: 
 در هش��ت ماه گذش��ته برای چاپ 
هزار و ۴00 جلد کتاب در اس��تان 
اصفهان مجوز صادر شده است که 
ح��دود 60 درصد از ای��ن کتاب ها 
مربوط به علوم انسانی و معارف و ۴0 درصد نیز مربوط به علوم پایه و 

کتاب های تخصصی و کمك درسی هستند.

سرنوشت دیکتاتورها 
کتاب »سرنوش��ت دیکتاتورها« نوش��ته محمود طلوعی با این عنوان ها 
همراه است: »هانری هشتم«، »ایوان مخوف«، »چارلز اول«، »روبسپیر«، 
»ناپلئون بناپ��ارت«، »ناپلئون س��وم«، »ویلهلم دوم، لنی��ن«، »ژوزف 
استالین«، »موسولینی«، »هیتلر«، »فرانکو«، »مائو«، »چیان کای شك، 
چائو شسکو«، »از پرون تا پینوشه«، »فردیناند مارکوس«، »پول پوت«، 
از »ایدی امین تاموگابه«، »میلوس��ویچ«، »صدام حس��ین«، »حس��نی 
مبارک« و »معمر القذافی«. نویس��نده در مقدمه این کتاب آورده است: 
 سرنوشت دیکتاتورهاگزیده ای از شرح حال و روزگار و سرنوشت رهبران 
خودکامه ای است که در طول قرن ها بر بخشی از جهان فرمانروایی کرده اند 
و بسیاری از آن ها که هرگز به زوال قدرت و حکومت خود نمی اندیشیدند، با 

قیام مردمی یا کودتای نظامی 
یا حمل��ه خارجی از س��ریر 
قدرت به زیر افکنده شده اند. 
 سرنوش��ت دیکتاتوره��ا در

 300 صفح��ه هم��راه ب��ا 
تصاویری از دیکتاتورهای قرن 
بیستم با 1000 نسخه  قیمت 
13 ه��زار توم��ان در نش��ر 
تهران با همکاری انتشارات 

آلما منتشر شده است. 
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  »در خت کج«
 در شهر کتاب 

 روزنامه ،ظرفیتی
 برای هدایت جامعه

در ادام��ه برگ��زاری کارگاه ه��ای نق��د داس��تان س��یاوش گلش��یری ب��ا 
همی��اری ش��هر کت��اب اصفه��ان ای��ن هفت��ه کت��اب مجموعه داس��تان 
 کوت��اه »درخ��ت ک��ج« با حض��ور نویس��نده نق��د و برس��ی می ش��ود.   

 »درخت کج« مجموعه داستان کوتاهی نوشته ضیاءالدین وظیفه  شجاع است. 
»خبر قهر پلیکان ها«، »اسمع افهم یا فالن ابن فالن«، »به تاریکی گوش کن: 
 صدای پا می آید«، »درخت کج«، »تسلس��ل نئونی و عادت دیرین نازنین«، 
»پیش از تولد مسیح« و »فیگور  عاشقانه« داستان های این مجموعه هستند. 

ش��ایان ذکر اس��ت؛ این کارگاه روز یك شنبه 1۷ آذرماه س��اعت ۵ با حضور 
ضیاءالدین وظیفه شجاع ، نویسنده اثر و سیاوش گلشیري در فروشگاه مرکزي 

شهرکتاب اصفهان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ وارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان در نشس��ت تخصصی 
اس��تاندار اصفهان با مدیران روزنامه های استان گفت: روزنامه ظرفیتی برای 
هدایت جامعه است.حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی افزود: روزنامه 
بس��تری برای افزایش س��واد جامعه اس��ت  و در بستر س��ازی فعالیت های 
اقتصادی،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی موثر است . وی تصریح کرد:در استان 
اصفهان بیش از 2۵0 نش��ریه مجوز گرفته اند که از این تعداد ۵ روزنامه و 2۵ 
هفته نامه در استان اصفهان در حال فعالیت می باشند. وی خاطرنشان کرد: 
تعداد نشریات اس��تان اصفهان از نظر کمی قابل قبول است ولی از نظر کیفی 
هنوز به وضعیت مطلوب و آرمانی دس��ت نیافته ایم و الزم است در این زمینه 

رشد بیش تری نماید.

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر از مجتمع آموزشی جسمی حرکتی طه

روبان سفید

تکنیك هاي خلق آثار هنري 
جمال نوروزباقری -  گرس��نگي اس��ت که میل به غذا 
 را ایجاد مي کند، از سرماست که انس��ان  به دنبال گرما 
م��ي رود و هزاران عل��ت و معلول دیگر ک��ه یکي پس از 
دیگري چرخه نیازهاي بشري را تشکیل مي دهند، میل 
به زیبایي در انسان و خلق آثار هنري از دیگر خواسته هاي 
ذاتي بش��ر بوده که با گذش��ت زمان در جلوه ها و شاخه 
هاي گوناگوني از هنر بروز کرده است. تمایل فطري براي 
 خلق اش��یا و رس��م نقوش نیز به نوبه خود در یك چرخه 
قرار مي گیرد. چرخ��ه اي که فرود و ف��راز معیني ندارد 

ولي مي توان با ترفندهایي مسیر بعد را پیش بیني کرد.
وقتي که یك اثر هنري پیش روي انس��ان قرار مي گیرد 
تاثیر خ��ود را در جاي معین��ي از روح فرد م��ي گذارد و 
 ج��اي آن را پر م��ي کند. ای��ن عمل معموال به س��رعت

 رخ مي ده��د و کام��ال ذاتي اس��ت و نیازي ب��ه تفکر و 
تعمق ندارد. القاي خشم، غم و یا ش��ادي در یك تابلوي 
 نقاش��ي و یا طرب ناش��ي از موس��یقي ب��ه همین اصل

 باز مي گردد. 
اگر به دی��د حرف��ه اي به این کلیش��ه دق��ت کنیم مي 
توانی��م از همین رویه ب��راي خلق هنرهایي ب��ا حداکثر 
اثرگذاري به��ره ببریم. در این جا بهتر اس��ت هنرها را به 
دو بخش تقسیم کنیم. هنرهاي منفرد و هنري مجتمع. 
هنرهاي منفرد به معني یك تابلوي معرق کاري ش��ده، 
یك فرش و یا یك مجس��مه و هنرهاي مجتمع هنرهاي 
 نویني چون س��ینما، موس��یقي، تئاتر و موارد مشابه که

 وقت گیر هس��تند و نتیجه اثر در طي یك پروسه زماني 
بروزمي کند. 

در این گروه مقدم��ه، موخره و دیگر مولف��ه هاي کاري 
 نیز وجود دارند که در گروه اول نیس��ت. اگ��ر در یکي از 
زمینه هاي هنرهاي مجتمع )یا مرکب( فعالیت مي کنید 
و مخاطب ش��ما زمان خاصي را بدان اختصاص مي دهد 
باید به نحو احس��ن براي این زمان کوتاه )که شاید چند 
 ثانیه باش��د( برنامه ریزي کنی��د. به نحوي ک��ه با ایجاد 

خأل هاي الزم حداکثر اثرگذاري را داشته باشید. 
اگر در بخش ابتدایي این زمان همه چیز را به بیشینه خود 

برسانید زمان پس از آن کسل کننده خواهد بود. 
 اگر این بخش در انتها باش��د؛ بخش اولیه به این مشکل

 بر مي خورد مگر ب��ا ایجاد یك رویه منطقي و حس��اب 
شده ولي اگر این بخش مهم که شالوده هنر شما است و 
دربرگیرنده پیام هنري اثر تلقي مي شود به دالیلي نیاز به 
تکرار داشته باشد، تکرار متوالي آن خالي از اشکال نیست 

حتي اگر به بهترین نحو اجرا شده باشد. 

 ش��عر آیینی در اصفهان سابقه زیادی 
دارد ام��ا اکنون ش��عر آیین��ی در این 
 استان دچار مش��کل مثل هم نویسی 

شده است.
تعیین جوایز آنچنانی برای شعر آیینی بیش از آن که به نفع این 
نوع شعر باشد، به از اصالت افتادن آن منجر شده، چرا که بسیاری 
از کسانی که چندان دستی بر آتش شعر ندارند، به طمع به دست 
آوردن جوایز گران قیمت کنگره های ادبی شعر آیینی، به سمت 
سرودن چنین اشعاری می روند و باعث افت ارزش ادبی این گونه 
شعری می شوند.برای بررسی این موضوع و وضعیت شعر آیینی به 

سراغ عباس شاهزیدی شاعر آیینی اصفهانی رفته ایم.
رییس هیات مدیره انجمن هماهنگی شاعران استان اصفهان در 
 این زمینه گفت: ش��عر آیینی پس از انقالب در کشور رشد کرد و
  به وی��ژه این رش��د در اصفه��ان به عنوان قطب ش��عر کش��ور

 بیش تر بوده است.عباس ش��اهزیدی که تاکنون چهار مجموعه 
ش��عر »در حوالی اش��راق«، »به کس��ی دلباخت��ه ام«، »گزیده 
 ش��عر دفاع مقدس« و »پرس��ه های بی پایان« را منتشر کرده، 
اظهار داشت: این پیشرفت مدیون افرادی است که به دلیل حس 
تعهد، احساس وظیفه و یا اصالت این عرصه اختصاصا در آن کار 
می کنند.وی گفت: در اکثر کنگره های شعر آیینی کشور از میان 
10 نفر برگزیده، چهار نفر از اصفهان هس��تند، چرا که ش��اعران 

اصفهانی عنایت ویژه ای به این نوع شعر دارند و مسووالن هم باید 
از آن حمایت کنند تا این چراغ خاموش نشود.

وی بیان داشت: من در اکثر اتفاقات ادبی کشور حضور داشته ام 
و همیشه گفته ام شعر آیینی باید موضع مذهبی داشته باشد، نه 
موضوع مذهبی. شعری که راه گشا باشد و به بیان باورهای مذهبی 
بپردازد، موضع مذهبی دارد.ش��اهزیدی افزود: اگر شعر موضوع 
خاصی داشته باشد، شاعر دچار تکرار، عادت، کلیشه، روزمرگی و 
کسالت در زمینه واژه و تصویر می شود، در نتیجه از کشف شاعرانه 

خبری نیست و خروجی اثر حرف تازه ای ندارد.
وی ادامه داد: در واقع نگاه به یك موضوع در من شاعر باید درونی 
شود و سپس از طریق فرم بیان گردد. باید گفت که شاعر آیینی 
باید نخست به باور برسد و بعد به باروری. وقتی یك اثر ، موضوعی 
است، شاعران اصل هنر بودن شعر را نادیده می گیرند و صرفا به 
شرح موضوع اثر می پردازند.این ش��اعر ابراز داشت: شعر آیینی، 
فراروی از اصل شعر و هنر و تاکید بر موضوع نیست و ما نمی توانیم 
ساحت هنر و وجه زیبایی شناسانه شعر را نادیده بگیریم. برای از 
بین رفتن این آسیب باید در ارزش مادی جوایز کنگره های ادبی 
شعر آیینی کشور تجدید نظر کرد و پش��توانه معنوی این جوایز 

را تقویت کنیم.
وی عنوان داش��ت: ارزش م��ادی باالی جوایز این جش��نواره ها 
 باعث ایجاد تجارت و فدا شدن هنر شده است. برای مثال یکی از

 بزرگ ترین و معتبرترین جوایز ادبی کش��ور فرانس��ه تنها پنج 
دالر ارزش دارد. عرصه ش��عر آیینی، عرصه بسیار سختی است و 
در آن باید از دو آسیب عوام زدگی و س��خته گویی پرهیز کرد و 

به تعادل رسید.
شاهزیدی اذعان داشت: متاسفانه در حال حاضر جشنواره های 
ادبی یك ش��به در زمینه شعر آیینی زیاد ش��ده است. نمی توان 
از برگزاری چنین جش��نواره های��ی جلوگیری ک��رد، بلکه باید 
متخصصان این عرصه پیش از برگزاری چنین جش��نواره هایی 
مولفه هایی برای آثار ارس��الی تعیین کنند.وی گفت: بسیاری از 
این کنگره های شعر دولتی نیستند و نهادهای غیردولتی آن ها را 
برگزار می کنند، اما باید نهاد مستقلی به صورت تخصصی وارد این 
 عرصه شود و صالحیت شعری ش��اعرانی را که در کنگره شرکت 
می کنند، بررسی کند.این ش��اعر اصفهانی افزود: به دلیل حس 
مذهبی ویژه ش��عر آیینی، جوان ه��ا از آن اس��تقبال می کنند. 
ش��عر آیینی جغرافیای وس��یعی دارد و برخی انتش��اراتی ها به 
صورت تخصصی در این زمینه کار می کنند که نش��ر »آرام دل« 
در تهران نمونه ای موفق در این زمینه اس��ت. وی اظهار داشت: 
اگر از زاویه باالتر به این انتش��ارات نگاه کنیم، می بینیم که این 
کار به اندازه کاف��ی موفق نبوده، چرا که ه��دف تنها چاپ کتاب 
 آیینی اس��ت و آنچه در این می��ان نگران کننده اس��ت، بیماری

 مثل هم نویسی در این گونه کتاب ها است که علت آن فرمایشی 
بودن این عرصه است.ش��اهزیدی بیان داش��ت: مخاطبی که به 
وجه ادبی ش��عر اهمیت می دهد، کم تر به س��مت این نوع شعر 
می آید، اما مخاطب عام استقبال خوبی از این نوع شعر می کند.

وی ادامه داد: شاعر آیینی کار خودش را می کند، اما مداحان به 
 سراغ شعر پیش پاافتاده و ساده می روند تا مخاطب آن را بفهمد.

 رعایت نکردن ادب س��خن گفتن با ممدوح و استفاده از ادبیات 
عاشقانه مربوط به معشوق زمینی، آسیب اش��عار مورد استفاده 
مداحان اس��ت، در حالی که به هنگام خطاب قرار دادن ائمه )ع( 

نباید از ضمیر مفرد استفاده کرد.
این شاعر ابراز داشت: مداحان به دنبال ش��عر خوب نمی روند و 
حتی برخی از آن ها خودشان ش��عر می گویند و به این موضوع 
توجه ندارند که زبان محاوره ویژه کوچه و بازار اس��ت.وی عنوان 
داشت: برای شعر آیینی نمی ش��ود تاریخچه تعیین کرد در واقع 
همزمان با تاریخ ائمه )ع( ش��عر آیینی متولد ش��د، اما نخستین 
شاعران مرثیه سرا در شعر فارس��ی در اواخر قرن چهارم و دوران 
حکومت شیعه آل بویه ظهور کردند که »کسایی مروزی« که برای 
اولین بار واقعه عاشورا را نظم کرد، از این جمله است.شاهزیدی 
اذعان داشت: ناصرخس��رو قبادیانی هم در جای جای دیوانش از 
اهل بیت )ع( یاد می کند. پس از سقوط آل بویه هم مردم اصفهان 
 با وجود آن که س��نی بودند، هر س��ال در روز عاش��ورا عزاداری

 می کردند که این موضوع در کتاب »النقض« عبدالجلیل رازی 
قزوینی آمده است.این ش��اعر افزود: نمونه های اشعار عاشورایی 
 در ش��عر ش��اعرانی چون اوحدی مراغه ای، خواج��وی کرمانی، 

سلمان ساوجی، جامی و عطار را پیش از این داشته ایم.

بررسی جایگاه  شعرآیینی در استان اصفهان 

فرمایشی  یا مثل هم نویسی در ادبیات 

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - حس��ن علیرضایی متولد 
دهم آبان س��ال ۵6 در ش��هر اصفهان فعالیت هنری خود را با 
ایفای نق��ش در فیلم س��ینمایی زندانی ۷0۷ ب��ه کارگردانی 
حبیب ا... بهمنی در س��ال ۷8 آغاز کرد و تاکن��ون در بیش از 
هفتاد پروژه س��ینمایی و تلویزیونی نظیر مختارنامه ، یوس��ف 
پیامبر )ع(، آزادراه، چاه دیو، فصل فراموش��ی فریبا، در مسیر 
زاینده رود، کالغ ها ، تیغه، قهرمان پوشالی، خلیج فارس و... به 
عنوان بازیگر، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حضور موثری 

داشته است.
وی با تولید بیست فیلم داس��تانی و پویانمایی، بیش از پنجاه 
رتبه داخلی و بین المللی برای اصفهان به ارمغان آورده است، 
تولید فیلم داستانی دوس��تی آخرین ساخته حسن علیرضایی 
 بهانه ای ش��د تا مصاحبه ای با هنرمند جوان اصفهانی داشته

 باشیم.
فیلم نامه دوستی چگونه شکل گرفت؟

 طبق یك ع��ادت قدیمی در گلس��تان ش��هدای اصفهان قدم 
می زدم ، مزار ش��هیدی که ب��ه تازگی دفن ش��ده بود توجهم 

را جلب کرد، وقتی دیدم این ش��هید دختر بچه ای پنج س��اله 
 است مصمم شدم تا فیلمی بسازم که مظلومیت این شهیده را

 به تصویر بکشد.
پس داستان دوستی بر مبنای واقعیت است ؟

متاس��فانه بله و حقیق��ت تلخی اس��ت که در عملی��ات های 
 تروریس��تی حتی ک��ودکان معصوم ه��م قربان��ی رفتارهای 

خشونت آمیز تروریست ها هستند.
انتخاب بازیگران چگونه صورت گرفت؟

یکی از س��خت ترین بخش های کار، انتخاب بازیگر دختر بچه 
ای بود که باید ش��بیه شهیده واقعی فیلم باش��د، من به همراه 
 خانم اعظم لطف��ی مدیر تولی��د و برنامه ریز، دوس��تی دختر

 بچه های زیادی را دیدیم و در نهایت آیدا اباذری برای این نقش 
 در کنار بیتا علیرضایی به عنوان نقش اول فیلم انتخاب شدند و

 بازی های بسیار خوبی از خود نشان دادند.
 با توجله بله داسلتان فیلم کله بلا کربلا ارتباط
پیدا می کند زمان تولید در ایام محرم اتفاق افتاد؟

به نکته خوبی اشاره کردید، به جرات می گویم که عنایت و توجه 

امام حسین )ع( در تمام مراحل تولید فیلم دوستی با ما همراه 
بود و مواردی که در مرحله پیش تولید اتفاق افتاد باعث ش��د 
تصویر برداری و مراحل نهایی در ایام محرم انجام شود. جالب 
است بدانید مجوز ساخت فیلم دوس��تی دقیقا یك روز قبل از 
تاسوعای حس��ینی از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان صادر شد.
پس خاطرات جالبی از این فیلم دارید؟

 بله، م��ورد دیگری که ما را نگ��ران کرده ب��ود وضعیت هوا بود 
ک��ه بای��د در ش��رایط آفتاب��ی تصوی��ر ب��رداری انج��ام 
نی��د روزه��ای  م��ی ش��د و بس��یار جال��ب اس��ت بدا

 قب��ل و بع��د از تاریخ��ی ک��ه ما ب��رای تصوی��ر ب��رداری در 
 نظر داش��تیم؛ ش��رایط ج��وی نامناس��ب ب��ود ول��ی در روز 
 تصویر ب��رداری فیلم دوس��تی ، بهترین وضعیت ج��وی و نور

  برای م��ا مهیا ش��د که ای��ن را ه��م از توجه و لط��ف خداوند 
متعال و تهیه کننده واقعی فیلم ، ساالر شهیدان می دانم .

علت خاصی دارد که در اکثر تولیدات خود به سراغ 
موضوعات مذهبی رفته اید؟

به هر حال هرکس اعتقاداتی دارد و به نظ��رم اگر هنر در کنار 
باورهای دینی قرار گیرد می تواند آثار خوب و ماندگاری برجای 

بگذارد.
 املا اکثلر فیللم سلازان اصفهلان بله سلراغ 

موضوعات طنز رفته اند؟
بله و باید عاقبت این فیلم ها و فیلم سازان را هم دید، باور کنید 
مردم اصفهان آن قدر باهوش و فهیم هس��تند که تش��خیص 

بدهند برای چه باید برای هنر و هنرمند ارزش قایل شوند.
 نقطه قلوت هنرهلای نمایشلی در اصفهلان را به 

کدام شاخه نسبت می دهید ؟
بدون شك اعتباری که فیلم های داس��تانی کوتاه و انیمیشن 
اصفهان کس��ب کرده اند در بخش های دیگر اتف��اق نیفتاده، 
متاسفانه ما در اصفهان سریال هایی داشته ایم که به اندازه یك 
 فیلم پویانمایی یك دقیقه ای ، بازتاب نداش��ته اند و فقط پول

 بیت المال را هدر داده اند.
از کارهای آینده خود بگویید؟

به تازگی نگارش فیلم نامه حس��رت را به پای��ان برده ام و فیلم 
پویانمایی تاسوعا را نیز در مرحله پیش تولید دارم.

به عنوان سخن پایانی 
از فیلم های خوب و فیلم سازان خوب حمایت کنید، هنرمندان 
 و مخاطبان بایس��تی مکمل فرهنگ س��ازی در ایران سربلند

 باشند.

گفت و گو با هنرمند اصفهان 

هنر مندان باید مکمل فرهنگ سازی باشند 

گروه 
فرهنگ و هنر
 زاینده رود 

تتلو دستگیر شد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

به توصیه های رهبری توجه نشد 
مسووالن صدای مان را نشنید ند

دبیر فدراس��یون چوگان با ابراز تاس��ف از تصمیم گیری در اجالس 
یونسکو برای ثبت چوگان تحت عنوان بازی محلی قره باغ گفت: مقام 
معظم رهبری در این سال ها چندین بار درباره احیای این ورزش به 
عنوان یک بازی س��نتی و فرهنگی ایران تاکید کردند ولی نمی دانم 

چرا مسووالن به توصیه های ایشان توجه نکردند.
حجت اهلل دهخدایی ، در خصوص ثبت چوگان به عنوان بازی محلی 
قره باغ در اجالس یونسکو، ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: 
تنها می توانم بگویم متاسفم. ش��اید صدای ما آن قدر بلند نبوده که 
مسووالن مربوطه آن را بشنوند یا خیلی در این باره حساس نبودند 

که صدای ما را بشنوند.

  زمان برگزاری 
انتخابات هشت فدراسیون

 تعداد نامزدها و زمان برگزاری انتخابات هش��ت فدراسیون ورزشی 
مشخص شد.

انتخابات فدراسیون هاکی 16 آذر، س��ه گانه 18 آذر، کوهنوردی و 
 صعودهای ورزشی 19 آذر، اس��کی 20 آذر، ورزش های نابینایان و

 ک��م بینای��ان 27 آذر، ورزش ه��ای پهلوان��ی و زورخان��ه ای 
 28 آذر، تیران��دازی 30 آذر و تکوان��دو اول دی م��اه برگ��زار 

خواهد شد.
بنابر این گزارش، برای ریاست فدارسیون هاکی سه نفر، ورزش های 
 س��ه گانه هفت نفر،کوهنوردی و صعودهای ورزشی 12 نفر، اسکی

  12 نف��ر، نابینایان و ک��م بینای��ان 17 نفر، ورزش ه��ای پهلوانی و 
 زورخان��ه ای 10 نف��ر، تیران��دازی هف��ت نف��ر و تکوان��دو 10 نفر 
نامزد شده اند.همچنین ثبت نام از نامزدهای فدراسیون های کشتی، 
سوارکاری، موتورسواری و اتومبیل رانی از روز شنبه )9 آذر ماه( آغاز 

شده و به مدت ده روز کاری ادامه خواهد داشت.

پیش قرعه کشی جام جهانی 2014 
برزیل انجام می شود

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( از انجام یک پیش قرعه کشی، 
قبل از قرعه کش��ی اصلی مس��ابقات جام جهان��ی 2014 در برزیل 

خبر داد.
براساس اعالم فیفا،تیم های راه یافته به جام جهانی 2014برزیل به 

شرح زیردرچهار گلدان سیدبندی شده اند.
گلدان یک: آرژانتی��ن، برزیل، بلژی��ک، کلمبیا، آلمان، اس��پانیا، 

سوئیس، اروگوئه
گلدان دو: الجزایر، کامرون، شیلی، ساحل عاج، اکوادور، غنا، نیجریه

گلدان سه: استرالیا، کاستاریکا، هندوراس، ایران، ژاپن، کره جنوبی، 
مکزیک، آمریکا

گلدان چهار: بوسنی هرزگوین، کرواسی، انگلیس، فرانسه، یونان، 
ایتالیا، هلند، پرتغال، روسیه

 فیف��ا اعالم ک��رده اس��ت ک��ه پی��ش از قرع��ه کش��ی اصلی،یک
 قرعه کشی دیگر انجام خواهد شد تا یکی از 9 تیم اروپایی در گلدان 
چهارم در برابر یکی از تیم های س��ید چهارم آمریکای جنوبی یعنی 
برزیل، اروگوئه، کلمبیا ی��ا آرژانتین قرار بگیرد.رییس فدراس��یون 
 بین المللی فوتب��ال )فیفا( اعالم ک��رده که این تغیی��رات به دلیل 
 حف��ظ تع��ادل جغرافیای��ی بی��ن گ��روه ه��ا ص��ورت گرفت��ه

 است.

 تیم داری سپاهان در چند
 رشته جدید در سال آینده

مس��وول ورزش قهرمانی باش��گاه س��پاهان گفت: با موافقت هیات 
 مدیره س��ال آین��ده در چند رش��ته ورزش��ی تی��م داری خواهیم 

کرد.
اس��ماعیل پناهنده اظهارداش��ت: مدتی قبل رایزنی های��ی با اداره 
ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان ص��ورت گرفت تا رش��ته هایی 
 که ظرفیت  باالیی در اس��تان اصفهان دارند، به باش��گاه س��پاهان 

معرفی شوند.
 مس��وول ورزش قهرمانی باش��گاه س��پاهان با بیان ای��ن که حدود 
 هف��ت رش��ته مدنظ��ر باش��گاه س��پاهان ق��رار گرفت��ه اس��ت، 
 تصریح ک��رد: گزارش فن��ی این رش��ته ها در اختی��ار هیات مدیره 
قرار می  گیرد تا با موافقت آن ها در سال آینده در چند رشته ورزشی 

تیم داری کنیم.
وی ادام��ه داد: تی��م داری در رش��ته های بان��وان و آقای��ان خواهد 
 ب��ود و در ح��ال حاض��ر برآوردهای��ی مال��ی آن ص��ورت گرفت��ه

 است.
پناهن��ده ب��ه حض��ور دوب��اره تی��م کارات��ه س��پاهان در س��وپر 
لیگ اش��اره کرد و گفت: باش��گاه س��پاهان با نظر آق��ای ناظریان، 
 تی��م ب��ا ترکیب��ی از بازیکن��ان بوم��ی در س��وپر لی��گ ش��رکت

 دارند.

 مقابل ذوب آهن به فکر 
جهش ۶ امتیازی هستیم

قاسم دهنوی/  هافبک تیم فوتبال پرسپولیس

خیلی زود به جایگاه خودمان در صدر بازمی گردیم و تیم ها برای دیدن ما 
باید باالی سر خود را نگاه کنند. در خصوص شکست مقابل تراکتورسازی 
به نظرم تمام ایران آن بازی را دیدند و به نظرم تراکتورس��ازی توانس��ت 
 از تک  موقعیت های خود خوب اس��تفاده کند و این هم جزیی از فوتبال

 است .
با ذوب آهن، بازی بسیار سخت 
و حساسی را در پیش داریم اما 
با یک ب��رد می توانیم جهش 6 
امتیازی داشته باشیم تا دوباره 
در جمع باالنش��ینان باش��یم. 
مطمئن باش��ید در بازی های 
خارج از خانه نیز دیگر دس��ت 

خالی از تهران برنمی گردیم.

ورزشی واقتصاد

گردشگر ورزشی وتوسعه
مسوول کمیته استان های انجمن گردشگری ورزشی ایران 
گفت: گردش��گری ورزش��ی با کم ترین امکانات و نیاز های 

حداقلی قابل اجرا و به توسعه اقتصادی نیز کمک می کند.
مجید دانش مبرهن با اش��اره به اهمیت گردشگری ورزشی 
اظها رداشت: جهانی اندیش��یدن و منطقه ای عمل کردن از 
آثار مثبت برگزاری سمپوزیوم گردشگری ورزشی است.وی 
با بیان این که گردشگری ورزشی یکی از مسایل مهم است 
و س��ه هدف ویژه را دنبال می کند، تصریح کرد: گردشگری 
 ورزشی در گام نخست رویدادهای ورزشی را برگزار می کند و

 عالوه بر ارایه خدمات گردش��گری به هواداران رش��ته های 
ورزشی در داخل و خارج کشور، انجام ورزش های تخصصی 
در س��طح همگانی را نیز دنب��ال می کند.مس��وول کمیته 
استان های انجمن گردشگری ورزشی ایران با اشاره به این که 
در مردادسال 92 نخستین دوره راهنمای گردشگری ورزشی 
برگزار شد، افزود: برگزاری این دوره از نظر سطح مربیگری در 
درجه 3 قرار داشت و برگزاری سمپوزیوم گردشگری ورزشی 
آخرین رویداد مربوط به انجمن گردشگری ورزشی در سال 
92 است.دانش مبرهن با اش��اره به تفاوت های گردشگری 
ورزشی و فرهنگی، بیان کرد: در حالی که گردشگری فرهنگی 
به زیر ساخت های زیادی نیاز دارد، گردشگری ورزشی با کم 
ترین امکانات و نیاز های حداقلی اجرایی می ش��ود و نتایج 
مثبتی به همراه می آورد.وی گفت: گردشگری ورزشی سفیر 
کشورمان در خارج از کشور است و این بخش هم دیپلماسی 
گردش��گری و هم دیپلماس��ی ورزش��ی را دنبال می کند و 
یک فرهنگ س��ازی بس��یار خوب در داخل کش��ور است.

مسوول کمیته استان های انجمن گردشگری ورزشی ایران 
خاطرنشان کرد: حرکت اصلی گردشگری ورزشی از سال 84 
آغاز شد و در دو سال گذش��ته نیز رشد بسیاری داشته ایم و 
برگزاری این سمپوزیوم ادای دین ما به شهر اصفهان است.وی 
با بیان این که به واسطه بین المللی و چهار فصل بودن شهر 
اصفهان این مراسم در نصف جهان برگزار می شود، تصریح 
کرد: در سال های آینده نیز شاهد برگزاری چنین رویدادهایی 
خواهیم بود و این مراسمات در قالب ها و موضوعات مختلف 
ادامه خواهد داشت و بسیار عالقه مند هستیم که برگزاری این 
س��مپوزیوم ها را در اصفهان برگزار کنیم. درمجموع حاصل 
چنین گردهمایی ها باید هماهنگی و تالش بیش تر جهت 
رفاه عالقه مندان تماشای رویدادهای ورزشی شود وزمینه 
جلب مشارکت سرمایه داران در این عرصه و درتالش جهت 

سوددهی صنعت گردشگری ورزشی برای همگان باشیم

زاویه

۶
افتتاحموزهشخصیرونالدو

موزه افتخارات کریس رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغ��ال ؛ وعضو رئال مادرید 24 آذر در جزیره 
فونچال کشورش پرتغال افتتاح می شود. قرار است در تاریخ ذکرشده،  رونالدو و خانواده اش در مراسم 

افتتاح این موزه به همراه دوستان و برخی مقامات ورزشی حضور یابند.

بیس��ت و شش��مین ب��ازی دو تیم س��پاهان و اس��تقالل در 
لیگ برتر فوتبال ایران در ش��رایطی در ورزش��گاه فوالدشهر 
برگ��زار می ش��ود ک��ه از نظ��ر آم��اری در دیداره��ای قبلی 
 س��پاهان عملکرد بهتری نس��بت به آبی های تهران داش��ته

 است.
هرچند که باز ی های سپاهان و اس��تقالل از زمان حضور امیر 
قلعه نوی��ی در اصفهان و بازگش��ت دوباره او به ته��ران دارای 
جذابیتی دو چندان شده اس��ت اما رقابت مدعیان همیشگی 
قهرمانی در فوتبال ایران از س��ال 1350 و در جام منطقه ای 

ایران شکل گرفت و تا امروز همچنان ادامه دارد.
هم سپاهان و هم استقالل به عنوان تیم های همیشگی حاضر 
در لیگ برتر فوتبال ایران در این س��ال ها در عرصه لیگ برتر، 
جام حذفی و حتی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بارها و بارها به 
دیدار یکدیگر رفته اند که اتفاقا بازی هایی پرحاشیه و جذاب 

هم از آب درآمده است.
از مجموع 25 بازی دو تیم در لیگ برتر 9 برد برای س��پاهان، 
8 پیروزی برای استقالل به ثبت رس��یده است و 8 بازی هم با 

تساوی بدون گل پایان یافته است.
 اما این دو تیم ب��ه غیر از لی��گ ، 7 بار نیز در دهه هش��تاد در

 رقابت های جام حذفی به دیدار یکدیگر رفته اند که به مانند 
لیگ برتر سهم سپاهان از بردها بیش تر از استقالل بوده است 

و زردها با 6 برد موفق تر از آبی ها بوده اند.
       لیگ قهرمانان آسیا

استقالل و سپاهان برای تکمیل کلکسیون بازی های خودشان 
یک بار هم در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2012 
به دیدار یکدیگر رفتند که این بازی هم با برتری س��پاهان به 

پایان رسید.
-مرحله حذفی لیگ قهرمانان سال 2012 سپاهان2- استقالل 

صفر گلها: برونو سزار )8( و محسن بنگر )35(
در این س��ال ها بازیکنان زیادی بوده اند که با پوشیدن لباس 
زرد و آبی تجربه حضور در ترکیب ای��ن دو تیم مدعی را پیدا 

کرده اند.
       مربیان مشترک

در این لیست امیر قلعه نویی از همه موفق تر است که به عنوان 
یک استقاللی دو عنوان قهرمانی با سپاهان در لیگ های نهم 
و دهم به دس��ت آوردبه غیر از قلعه نویی باید به نام هایی مثل 
مرحوم ناصر حجازی، مرحوم رایکوف و فیروز کریمی هم اشاره 

کرد که تجربه مربیگری در هر دو تیم را داشته اند.
 ذوب آهن و طلس�م ۵ س�اله ع�دم پی�روزی مقابل 

پرسپولیس
بیست و شش��مین رقابت دو تیم پرس��پولیس و ذوب آهن در 
تاریخ لیگ برتر در شرایطی فردا برگزار می شود که از آخرین 

برد ذوب آهن مقابل پرسپولیس و در بازی های رسمی 5 سال 
گذشته است.

دومین دوئل فوتب��ال اصفهان و تهران در حال��ی فردا بین دو 
تیم پرس��پولیس و ذوب آهن برگزار می ش��ود که این دو تیم 
در طی چند ماه گذشته چه در قالب بازی های لیگ برتر، چه 
 جام حذفی و چه رقابت های دوس��تانه بارها به دیدار یکدیگر

رفته اند و شکست مشابه هر دو تیم در اولین هفته از نیم فصل 
دوم نبرد برای سه امتیاز این بازی را حس��اس تر از قبل کرده 
و هم علی دایی و هم ل��وکا بوناچیچ باید ب��رای حفظ جایگاه 
خودشان بر روی نیمکت به فکر کس��ب امتیازات کامل از این 

بازی باشند.
حضور بازیکنان س��ابق ذوب آهن در لیس��ت تیم پرسپولیس 
 و قرمزهای��ی ک��ه در نی��م فص��ل راه��ی ذوب آهن ش��دند

 بیست و شش��مین بازی این دو تیم در لیگ برتر را از هر نظر 
حساس کرده است.

اما تاریخچه بازی های دوتیم در سیزده دوره لیگ برتر نشان 
 می دهد که پرسپولیس��ی ها با کس��ب 9 پیروزی از مجموع

 25 مسابقه عملکرد بهتری نس��بت به ذوب آهن داشته اند و 
در مقابل نماینده اصفهان با 7 برد هنوز ش��ش امتیاز تا رکورد 
پرسپولیس فاصله دارد. 9 بازی این دو تیم هم با نتیجه تساوی 

به پایان رسیده است.
       بازیکنان مشترک

 بدون ش��ک سرش��ناس ترین چهره ای که لباس هر دو تیم را 
بر تن کرده س��پهر حی��دری مدافع فعلی ذوب آهنی هاس��ت 
که حت��ی گل قهرمانی پرس��پولیس در لیگ هفت��ه را به ثمر 
 رس��اند و بازوبند کاپیتانی قرمزها را ه��م در مقطعی بر روی

 بازو بست.
به غیر از س��پهر باید از بازیکنانی مثل رحمان رضایی،ابراهیم 
تقی پ��ور، ع��ارف محمدون��د، علیرض��ا نورمحمدی،ابراهیم 
اس��دی،فراز فاطمی،محمد منصوری،حسین ماهینی،شهاب 
خلعتبری،پی��ام  محمدرض��ا  قاض��ی،  گردان،محم��د 
صادقیان،محسن مسلمان، علیرضا محمد، محمدرضا خانزاده 
و میالد غربی نام برد که تجربه پوش��یدن لب��اس هر دو تیم را 

داشته اند.
       مربیان مشترک

این دو تیم س��رمربی مش��ترکی نداش��ته اند اما عزیز اصلی و 
بیژن ذوالفقار نس��ب به عنوان دو بازیکن س��ابق پرسپولیس 
 برای مقاطع��ی از س��ال های گذش��ته هدای��ت ذوب آهن را 

بر عهده داشته اند.

امروز و فردا دوئل تیم های اصفهان و تهران:ترازوی آمار به نفع سپاهان

تاریخچهبازیهایسپاهانواستقاللازدیروزتاامروز
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 توپ 
جام جهانی 2014 

 سفریوزپلنگ ایرانی 
به جام جهانی 

توپ رسمی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل با نام »برازوکا« رونمایی 
شد. برازوکا واژه ای برزیلی به معنی »برزیلی ها« است و اشاره به شیوه زندگی 
مردم برزیل دارد.این توپ ساخت شرکت آدیداس اس��ت و در مدت بیش از 
دو سال و نیم توسط بیش از 600 بازیکن مطرح حال حاضر و سابق دنیا مثل 
ایکر کاسیاس، دنی آلوس، لیونل مسی، باستیان شوان اشتایگر و زین الدین 
زیدان و همچنین 30 تیم در 10 کشور جهان مورد آزمایش قرار گرفته است 
تا در این زمینه رکوردار باش��د.این توپ با طراحی ه��ای گوناگون در برخی 
 از مس��ابقات بین المللی از جمله دیدار دوستانه تیم های س��وئد و آرژانتین 

مورد استفاده قرار گرفته است.
رنگ و طراحی برازوکا ، نماد دستبندهای سنتی چند رنگ آرزو است که در این 
کشور پوشیده می شود و همچنین نشان دهنده چاالکی و طراوتی است که در 

برزیل با فوتبال عجین شده است.

 مدیر روابط عموم��ی انجمن یوزپلن��گ ایرانی گفت: کارگ��روه یوزپلنگ در
 جام جهانی کاراکتر کارتونی یوز ایرانی را تا پایان آذرماه آماده می کند.

مرتضی پورمیرزایی در خصوص استفاده از نام یوزپلنگ ایرانی برای تیم ملی 
ایران در جام جهانی 2014 برزیل، ضمن بیان مطلب فوق افزود:در این کمیته 
همچنین روی شعاری که قرار است در کنار لوگوی یوزپلنگ روی پیراهن تیم 

ملی نوشته شود کار می شود.
پورمیرزایی در خصوص لوگویی که قرار است از یوز در پیراهن تیم ملی به کار 
رود، اظهار داشت: به پیشنهاد فیفا برای این که این لوگو با برندهای معروفی 
مانند پوما که آن هم نوعی از گونه های گربه سانان در آمریکا است، اشتباه نشود 
قرار است تنها از سر و صورت یوز که دارای شاخصه های متفاوت نسبت به سایر 
گربه سانان است، استفاده ش��ود.تا چهره ای قوی و دوست داشتنی از آن را به 

جهانیان معرفی کرد.

هنرنمایی اسطوره دریفت جهان 
ِکن بالک، راننده آمریکای��ی در آخرین کار از هنر رانندگی اش که 
منتشر کرده با فورد فیس��تای خود صحنه های زیبایی خلق کرده 
است. مهارت رانندگی وی با فیلم برداری حرفه ای که صورت گرفته 

لحظالتی هیجان انگیز را به وجود آورده  است

اعزام تیم اصفهان به مرحله نهایی لیگ دوچرخه سواری
کیوان لیمویی ریی��س هیات دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان گفت: 
 تیم دوچرخه س��واری جاده هیات دوچرخه سواری اس��تان اصفهان که

 هم اکنون در بین 12 تیم هفتم است، برای حضور در مرحله نهایی لیگ به 
شهر مهریز یزد اعزام می شود.

 تمدید قرارداد قطبی با  باشگاه شیمیزو
 باش��گاه ش��یمیزو اس پالس ژاپن اعالم کرد قرارداد سرمربی

 49 ساله خود را برای یک فصل دیگر تمدید می کند.
پس از گذشت 33 هفته از رقابت های جی لیگ، شاگردان افشین 

قطبی 15 پیروزی، 5 تساوی و 13 شکست کسب کرده اند.

انتخاب ۵ سنگربان برتر دنیا

بهترین دروازه بان جهان کیست؟
به خاطر هواداران از جهانبازی شکایت کردیم

رویانیان: مگر جمشیدی کاره   ای است که استعفایم را به او بدهم؟

در میان 5 دروازه بان برتر جهان به نظر می رسد شانس سنگربان 
آلمانی بایرن مونیخ برای کسب دستکش طالیی بیش تر خواهد 
بود.فیفا فهرست 5 نفره برترین دروازه بانان جهان را اعالم کرد که 
در این میان ایکر کاسیاس از رئال مادرید اسپانیا، ویکتور والدس 
از بارسلونا اسپانیا، مانوئل نویر از بایرن مونیخ آلمان، پیتر چک از 
چلسی و جان لوئیجی بوفون از یوونتوس ایتالیا به چشم می خورند.

بدون شک این نفرات برترین دروازه بانان حال حاضر دنیای فوتبال 
به شمار می روند و از میان آن ها یک سنگربان در 13 ژانویه سال 
2014 میالدی به عنوان دروازه بان برتر انتخاب خواهد شد و در 
تیم منتخب فیفا ج��ای خواهد گرفت. به نظر می رس��د در میان 
دروازه بانان منتخب، شانس دروازه بان آلمانی بایرن مونیخ نسبت 
به سایر رقیبانش باالتر باشد. مانوئل نویر موفق شد فصل گذشته 

به همراه باوارایی ها فصلی رویایی را پش��ت س��ر بگذارد و عنوان 
 قهرمانی بوندس لیگا، جام حذفی آلمان و لیگ قهرمانان اروپا را به 
دست آورد. نویر در رویارویی بایرن و چلس��ی در سوپرجام اروپا 
هم در دیدار با ش��اگردان مورینی��و عملکرد خوبی داش��ت و در 
نهایت عنوان قهرمانی را به دس��ت آورد. ایکر کاسیاس دروازه بان 
اسپانیایی رئال مادرید سال گذش��ته )2012( موفق شد عنوان 
برترین سنگربان جهان را به دست آورد. وی همواره در سال های 
اخیر در میان برترین دروازه بانان جهان قرار داشته است اما در این 
فصل اکثرا بر روی نیمکت ذخیره ها قرار گرفت و چندان عملکرد 
درخشانی از خود به نمایش نگذاش��ت. پیتر چک فصل گذشته 
موفق شد به همراه چلسی در لیگ اروپا عنوان قهرمانی را به دست 
آورد و در س��وپرجام اروپا در جدال با بایرن به هم��راه یارانش در 
ضربات پنالتی قهرمانی را واگذار کردند. ویکتور والدس دروازه بان 
اسپانیایی بارسلونا در این فصل به عنوان یکی از برترین سنگربانان 
جهان انتخاب شده است.اما دروازه بان شماره دو تیم ملی اسپانیا 
به نظر نمی رسد که بتواند در میان سایر مدعیان، دستکش طالی 
فوتبال جهان را از آن خود کن��د. جان لوئیجی بوفون، دروازه بانی 
که در سال های پایانی بازی خود به سر می برد.سنگربان بانوی پیر 

ایتالیا بدون شک باثبات ترین دروازه بان حال حاضر جهان است.
عملکرد خیره کننده او در تیم یوونتوس که قهرمانی متوالی را با 
این تیم در کالچو به دس��ت آورد و خط دفاعی مستحکم این تیم 

نشان از حضور سنگربانی مقتدر در درون دروازه بیانکونری دارد.

مدیر عامل باشگاه پرس��پولیس گفت: اتفاقات اخیر داوری باعث 
می شود این شائبه به وجود بیاید که از قبل تعیین می شود کدام 
تیم قهرمان لیگ شود یا این که رده تیم ها در جدول چگونه شود.

 محمد رویانیان در مورد حضور تیم روبین کازان روسیه در تهران به 
میزبانی باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: قرار شد اوایل بهمن ماه این 
تیم برای برپایی اردویی 5 روزه به تهران بیاید و یا با پرسپولیس و یا 
با تیم ملی بازی دوستانه ای انجام دهد. من با کفاشیان و تاج در این 
مورد صحبت کردم و گفتم اولویت ما این است که روبین کازان با 
تیم ملی بازی کند. به هر حال آن ها یک تیم اروپایی هستند که در 
لیگ اروپا فعالیت دارند. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش 
به شکایت این باشگاه از یداهلل جهانبازی داور بازی تراکتورسازی 
 و پرس��پولیس تصریح ک��رد: اش��تباه داوری وج��ود دارد و یک

 امر طبیعی اس��ت اما ما به خاطر هواداران مان از داوری شکایت 
کردیم چون نمی توانیم از حق باشگاه بگذریم. همه دیدند که در 
بازی با تراکتورسازی حداقل یک پنالتی به نفع ما گرفته نشد هر 
چند همکاران مان معتقدند دو پنالتی ما سوخته است. رویانیان 
ادامه داد: صحبت من این اس��ت که چرا باید با یک اشتباه داوری 
سرنوشت یک بازی تغییر کند. اگر در همین بازی با تراکتوسازی 
پنالتی ما را اعالم کرده بودند چه بس��ا برنده این بازی می شدیم. 
من کاری به تیم تراکتورس��ازی و هوادارانش ندارم و این پیروزی 
نوش جانشان باش��د ولی حداقل در این بازی یک پنالتی برای ما 
نگرفتند. وی با بیان این که اش��تباهات داوری روی نتایج تیم ها 
تاثیرگذار است  به تسنیم گفت: در اولین بازی نیم فصل دوم چنین 
اشتباهاتی رخ داد و اگر دو، سه بازی دیگر به این صورت اشتباهات 
داوری وجود داشته باشد آن وقت چه خواهد شد؟ تمام این اتفاقات 
باعث می شود این شائبه به وجود بیاید که از قبل تعیین می شود 
کدام تیم قهرمان لیگ شود یا اینکه رده تیم ها در جدول چگونه 
شود. البته تاکید می کنم این یک شائبه است که من نه آن را قبول 
دارم و نه قبول ندارم. این ش��کی اس��ت که بین همه مردم وجود 
دارد. وی در پاسخ به اظهارات محمد جمشیدی عضو هیات مدیره 
باشگاه پرسپولیس در مورد این که »رویانیان استعفایی نداده بود 
که با آن مخالفت شود« تاکید کرد: اس��تعفایم را به آقای اکبری 
رییس هیات مدیره و وزارت ورزش ارایه داده بودم. من که نباید به 

جمشیدی استعفا بدهم. مگر او کاره ای است؟



 افزایش ظرفیت تولید مرغ
 در چهارمحال و بختیاری 

مع��اون ام��ور بهب��ود دام جهادکش��اورزی چهارمحال وبختی��اری از 
افزایش ظرفیت تولید مرغ با تغییر سیس��تم مرغداری های در اس��تان 
خب��ر داد.برزو هیبتی��ان تولید مرغ در اس��تان را مطل��وب ارزیابی کرد 
 و میزان جوج��ه ریزی م��رغ را نیز کنترل ش��ده دانس��ت.وی به تولید 
 ه��زار و380 تن طیور در ماه گذش��ته در اس��تان اش��اره و تصریح کرد:

  در حال حاضر م��رغ کیلویی 5 ه��زار و 49 تومان برای مرغدار با س��ود 
10 درصد کیلویی 5 هزار و 49 تومان تمام می شود و در بازار نیز کیلویی 

7هزار و400تو مان به فروش می رسد.

اختصاص5 درصد از اعتبارات تملک 
دارایی به طرح های گردشگری

 مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری
 چهارمحال و بختی��اری از موافقت ب��ا اختصاص 5 درصد از س��رجمع 
اعتبارات تملک دارایی های اس��تان در س��ال 93 به منظ��ور طرح های 
توسعه زیرس��اخت های گردشگری اس��تان خبر داد. مژگان ریاحی در 
جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی بر ضرورت توسعه زیرساخت 
های گردشگری استان تاکید کرد. وی اظهارداشت: استان چهارمحال و 
بختیاری در زمینه گردشگری از قابلیت های مطلوبی برخوردار است که 
می طلبد با برنامه ریزی ، اقدامات موثری در توسعه زیر ساخت ها برای 

جذب گردشگر صورت گیرد.

 کارخانه تبدیل ضایعات به گرانول 
راه اندازی شد

رحمان کرمی ،رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری در مراسم راه اندازی آزمایشی کارخانه تبدیل ضایعات به گرانول 
در این استان، اظهار داشت: کارخانه تبدیل ضایعات به گرانول با بیش از 
28 میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرک صنعتی شهرکرد فعالیت خود 

را به صورت آزمایشی آغاز کرد.

 احداث 4 واحد تصفیه خانه
 فاضالب جدید در استان

اصغر یزدان��ی، مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��اب چهارمحال و 
بختی��اری گفت: در حال حاض��ر چهار واحد تصفی��ه خانه فاضاب 
جدید در سطح شهرهای مختلف استان در دست احداث است.وی 
از تصفیه خانه فاضاب شهرهفش��جان به عنوان یکی از مدرن ترین 
تصفیه خانه های فاضاب در سطح کش��ور نام برد و گفت: این واحد 
 برای ش��هرهای هفش��جان و طاقانک طراحی و احداث شده است و 

50 هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

  برگزار ی جشنواره استانی 
سرود بصیرت 

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اس��امی چهارمحال و بختیاری 
گفت: به مناسبت گرامیداشت نهم دی ماه نخستین جشنواره استانی 
سرود بصیرت در این اس��تان برگزار می شود.علی گرجی در نشست 
گرامیداشت نهم دی در این اس��تان، اظهار داشت: فتنه آمریکایی_ 
اس��راییلی 88، یک پروژه ای بزرگ ب��ا 13 ماه کار کارشناس��ی در 
اتاق های فکر اس��تکبار جهانی و ایادی وابسته داخلی بود.وی افزود: 
ستاد بزرگداش��ت این حماسه در اس��تان در پیروی از منویات مقام 
عظمای والیت توجه به عمق ش��عارهای اصلی و خواسته های ملت 
ایران با رویکرد تبیینی و نه تبلیغی را سرلوحه کار خود در بزرگداشت 

این حماسه فراموش نشدنی قرار داده است.

 اولویت های 301 تا 330 عمره 
برای ثبت نام اقدام کنند

یوس��ف آقابزرگی ، مدیرکل ح��ج و زیارت چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: ب��ا توجه به تکمیل نش��دن ظرفیت کاروان ه��ا، اولویت های 
 301 تا 330 عمره ب��رای ثبت نام اق��دام کنند.وی اظهار داش��ت:  
 علی رغ��م پای��ان یافتن یک هفت��ه ای مهل��ت ثبت ن��ام زائران در 
کاروان های حج عمره تاکنون ظرفیت کاروان تکمیل نش��ده است. 
وی از اعام اولویت های جدید برای ثب��ت نام در کاروان های عمره 
مف��رده خبر داد و گف��ت: اولویت ه��ای 301 تا 330 م��ی توانند با 
مراجعه به دفاتر زیارتی مجاز حج و زیارت نس��بت به نام نویسی در 
 ظرفیت خالی گ��روه هایی که تا تاریخ 23 اس��فندماه به عمره اعزام 
می شوند اقدام کنند. آقابزرگی با اشاره به این که تاکنون 60 درصد از 
ظرفیت کاروان ها تکمیل شده است، تصریح کرد: سهمیه حج عمره 
مفرده استان چهارمحال و بختیاری در س��ال 92 ،1760 نفر است 
که تاکنون هزار نفر برای ثبت نام در کاروان ها مراجعه کرده اند. به 
گفته آقابزرگی، افرادی که قصد ثبت نام و اعزام به حج عمره را دارند 
فقط باید در کاروان و ظرفیت های خالی اقدام به ثبت نام کنند. وی 
با اش��اره به این که ثبت نام پس از تکمیل ظرفیت ها متوقف خواهد 
شد، تصریح کرد: بافاصله پس از تکمیل ظرفیت کاروان، ثبت نام از 
از اولویت های اعام ش��ده متوقف خواهد شد و شرکت های زیارتی 
هیچ گونه ثبت نامی از اولویت های جدید اعام شده نخواهند داشت.

اخبار کوتاه
اتخاذ  تدابیر الزم برای جلوگیری از شیوع تاالسمی در لردگان

محمد جان جلیل ،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان گفت: با توجه به شیوع باالی 
تاالسمی در سطح شهرستان، هماهنگی شبکه بهداشت با تمامی ادارات در خصوص پیشگیری 

از آن ضروری است.
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 استاندار چهار محال و بختیاری گفت: الزم است 
تا جایی که امکان دارد ، س��رمایه گ��ذاران را در 

استان جذب کرده و آن ها را حمایت کنیم.
قاسم سلیمانی در نشس��ت مطبوعاتی با اصحاب 
رسانه اظهار داش��ت: بی عدالتی در استان باید از 
بین برود و منطق و عدل را باید جایگزین آن کرد.

وی تصریح کرد: مدیران دس��تگاه ها الزم اس��ت 
در ج��ذب اعتبارات بی��ش تر ت��اش کنند، وام 
داردکس��ی نباش��ند و آمار و اطاع��ات واقعی را 
ارایه دهند.سلیمانی با اش��اره به این که مدیران 
الزم اس��ت اصحاب رس��انه را جدی بگیرند و به 
 سواالت آن ها به خوبی پاسخ دهند، اذعان داشت: 
 رس��انه ها نیز الزم اس��ت در راس��تای تش��ویق

 دس��تگاه ها مطال��ب را در مطبوعات خود نش��ر 
دهند.وی با اش��اره به این که پ��روژه های خوبی 
برای سال آینده در این استان تعریف شده است، 
 بیان داشت: پیگیری کردن مس��ایل پروژه ها در

 دس��تور کار قرار گرفت و پروژه هایی که مشکل 
اعتب��ار دارندرامتوقف م��ی کنیم و پ��روژه های 
دیگری را جایگزین آن خواهیم کرد. س��لیمانی 
با بیان این که صندوق توسعه ملی هرچه توجیه 
داشت از نظر ارزی و ریالی قطعا حمایت می شود، 
عنوان کرد: الزم اس��ت تا جایی ک��ه امکان دارد 
سرمایه گذاران را در اس��تان جذب کرده و آن ها 

را حمایت کنیم.

ضرورت حمایت از سرمایه گذاری
وی تاکید کرد: مقدمه س��ازی برای اتاق فکر در 
جهت سرمایه گذاری در این استان الزم و ضروری 
است.استاندار چهار محال و بختیاری با بیان این 
که همه ما هم استانی هستیم، اظهار داشت: الزم 
است در تمام اقوام و احزاب وحدتی وجود داشته 
باشد.سلیمانی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که 
سیاست شما در نگه داش��تن مدیران چه خواهد 

بود، تصری��ح کرد: خ��ارج از فش��ارهای قومی و 
جناحی، نیروهای هر دستگاه را متناسب با توان 
تثبیت یا تغییر خواهم داد.وی بیان داشت: الزم 
اس��ت از افراط گرایی جلوگیری ب��ه عمل آورده 
 ش��ود که این عمل م��ی تواند یک��ی از موجبات

 عقب ماندگی در اس��تان باشد.سلیمانی حمایت 
از احزاب سیاس��ی را نی��ز امری الزم دانس��ت و 
یادآورش��د: در کنار تش��کل های سیاس��ی باید 

اعتدال برقرار شود.
وی افزود: حمایت های مالی، امنیتی، سیاس��ی 
و اجتماعی الزمه کارم خواهد بود به ش��رطی که 

خطوط قرمز رعایت شود.

وام�دار هیچ گ�روه و تش�کل خاصی 
نیستم

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان این که به 
هیچ گروه و تشکل خاصی مدیون و وام دار نیستم، 

گفت: تاش می کنم خارج از فشارهای سیاسی، 
قومی و جناحی مدیران توانمندی را متناسب با 

هر دستگاهی منصوب کنم.
وی گفت : تحقق حماس��ه سیاس��ی و اقتصادی 
مورد نظ��ر مقام معظم رهبری از معجزات س��ال 
به ش��مار می رود که با تدابیر ایش��ان و همراهی 
و حمایت مردم ب��ا دولت، ای��ن دو مهم به خوبی 

محقق شد.
وی اف��زود: در حالی ک��ه در ابتدای امس��ال جو 
خمودگی و بی روحی بر فضای سیاس��ی کش��ور 
حاکم بود اما با برگزاری انتخابات و حضور احزاب 
و تشکل های سیاس��ی مختلف بار دیگر نشاط و 
تحرک در کشور ش��کل گرفت و دکتر روحانی با 
ایده ها و نظرات خود توانست رای اکثریت را جذب 

کند و رییس جمهور کشور شود.
سلیمانی با اش��اره به اوضاع نابه سامان اقتصادی 
کش��ور در س��ال های اخیر، تصریح کرد: با وجود 
ای��ن ش��رایط، تحق��ق حماس��ه اقتص��ادی نیز 
 غیرقاب��ل پیش بینی ب��ود اما با عملک��رد خوب 
دولت م��ردان دیپلم��ات کش��ور در مذاک��رات 
هسته ای و پیروزی بزرگی که برای کشور در این 
 مذاکرات حاصل شد این مهم نیز به زودی محقق

 می شود.اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری از 
همراهی م��ردم اس��تان قدردانی ک��رد و گفت: 
مردم اس��تان چه در روز معارفه و چه در روزهای 
پ��س از آن همراهی و همدل��ی خود را ب��ا بنده 
به خوبی نش��ان دادند ام��ا از آن ها درخواس��ت 
دارم ک��ه در اس��تانداری حض��ور پی��دا نکنن��د 
و من خ��ود ب��ه هم��ه شهرس��تان ها س��فر و از 
نزدیک با آن ه��ا دیدار می کنم.س��لیمانی، توجه 
ب��ه ش��اخص های ت��وازن منطق��ه ای را در راس 
برنامه های خود دانس��ت و افزود: بن��ده با وجود 
این که بختیاری هس��تم ام��ا خود را اس��تاندار 
چهارمحال و بختی��اری می دانم و تاش می کنم 
 در توزیع امکانات و اعتب��ارات اعتدال و عدالت را 
به نحو جدی اعمال کن��م.وی از حمایت خود از 
همه نهادها، تشکل ها و احزاب سیاسی استان خبر 
داد و گفت: بنده همواره اعام کرده ام که استاندار 
تشکل خاصی نیس��تم و از هر حزب و تشکلی که 
خطوط قرمز نظام را رعایت کند حمایت و امنیت 

آن را تضمین می کنم.
س��لیمانی، وح��دت ح��ول مح��ور رهب��ری را 
س��رلوحه کار همه احزاب و تشکل های سیاسی 
دانس��ت و اظهار داش��ت: باید تاش ک��رد تا در 
 عین کث��رت، وحدت خ��ود را حفظ ک��رده و در 

راستای منافع استان و کشور عمل کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: افراط  گ��ری در هر حوزه 
اس��تان را عقب نگه داش��ته برهمین اساس باید 

منطق، اس��تدالل، 
عقل و حفظ منافع 
مل��ی و اس��تانی را 
جایگزی��ن هرگونه 
ی طی گ��ر ا فر  ا

 کرد.
س��لیمانی، بررسی 
عملکرد مدیران در 
جذب اعتب��ارات را 
ش��اخص انتصابات 
مدیریتی در استان 
دانس��ت و تصریح 
ک��رد: توانمن��دی، 
اعت��دال و پایبندی 
به ارزش های نظام 
و اسام از دیگر این 

شاخص هاست.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری با بی��ان این 
که معتقد به تثبیت سیس��تم مدیریتی هس��تم، 
خاطرنشان کرد: تاش من بر این است تا مدیران 
توانمند و کارآمدی که از منافع اس��تان حمایت 
کرده اند را حفظ کنم اما گ��ردش نخبگان امری 
اجتناب ناپذیر است.س��لیمانی با بیان این که به 
هیچ گروه و تشکل خاصی مدیون و وام دار نیستم، 
گفت: تاش می کنم؛ خارج از فشارهای سیاسی، 
قومی و جناحی مدیران توانمندی را متناسب با 

هر دستگاهی منصوب کنم.
وی بر ض��رورت جذب س��رمایه گذار در اس��تان 
تاکید کرد و افزود: در حالی که بیکاری ملموسی 
در اس��تان به چش��م می خ��ورد باید ب��ا جذب 
 س��رمایه گذار به رونق و پویایی اقتصادی استان

 کمک کنیم.

سلیمانی: مدیران استان،  اصحاب رسانه را جدی بگیرند

سرمایه گذار برای چهارمحال و بختیاری جذب شود

حجت االسام محمدعلی نکونام گفت: تدوین سند چشم انداز 
توسعه مهم ترین اولویت اس��تان است و مسووالن ارشد استان 

باید نسبت به آن اهتمام ویژه ای داشته باشند.

حجت االس��ام محمدعلی نکونام در دیدار ب��ا جمعی از مردم 
منطقه شیخ علیخان شهرستان کوهرنگ اظهارداشت: استان از 
محرومیت عمیقی رنج می برد و این محرومیت در همه حوزه ها 

و بخش ها به ویژه در امور عمرانی به چشم می خورد.
وی با اش��اره به اقدامات انجام شده در استان در سال های پس 
 از پیروزی انقاب اسامی گفت: در حالی که استان از خدمات

 قاب��ل توجه نظام برخوردار ش��ده اما عمق ای��ن محرومیت به 
 اندازه ای اس��ت که این اقدام��ات جوابگو نب��وده و باید توجه

 بیش تری به اس��تان ش��ود.نکونام تصریح کرد: تعبیر بنده از 
عملکرد مسووالن استان در سال های بعد از انقاب این است که 
اقدامات انجام گرفته تنها چاله های اس��تان را پر کرده و برنامه 
مدون و سند چشم اندازی برای استان تدوین نشده است که در 
قالب آن، تمام نیازمندی های استان و مسیر حرکت در سال های 

آینده مشخص شود.
امام جمعه شهرکرد، انجام کارهای س��لیقه ای در استان را به 
سبب نبود سند راهبردی دانست و اظهار داشت: بنده از روزی 
که وارد استان شده ام دو شاخصه مهم وحدت و برنامه ریزی در 
استان را سرلوحه کار خود قرار داده و این دو شاخص را به طور 

مستمر از مسووالن قبلی و فعلی استان خواستار شده ام.
نکونام، تدوین س��ند چش��م انداز اس��تان را مهم ترین اولویت 
اس��تان عنوان کرد و گفت: این مطالبه جدی من است چرا که 
اگر این سند تدوین ش��ود، همه موظف اند در مسیر مشخص 
حرکت کنند و به یقین نگاه ها عادالنه و اولویت های استان بهتر 

مورد توجه قرار می گیرد.وی، حفظ و تقویت وحدت و همدلی 
در اس��تان را ضروری دانس��ت و تصریح کرد: یک��ی از عوامل 
توسعه نیافتگی استان در این س��ال ها، تفرقه و کشمکش های 

درون استان بوده است.
نکونام با دعوت همه گروه های اس��تان به وح��دت و همدلی، 
خاطرنش��ان کرد: در مکت��ب ش��یعه، اعتقاد ما بر این اس��ت 
که همگان با مه��ر و همدلی و تع��اون با هم رفت��ار می کنند، 
بنابراین وقتی توصی��ه اهل بیت)ع( به همدلی و اتحاد اس��ت 
 چ��را در دام ش��یطان گرفت��ار ش��ده و باع��ث عقب افتادگی 

استان شویم.
نماین��ده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به این 
 که چش��م انداز خوبی در انتظار اس��تان اس��ت، گف��ت: اگر از 
تک روی ها در اس��تان پرهیز ش��ود و همه حول محور والیت 
حرکت کنند، چش��م انداز روشن و درخش��انی را برای استان 
خواهیم دید، البته رفع مشکات یک روزه انجام نمی گیرد اما 

مهم غافل نشدن از کاستی ها و مشکات استان است.
نکونام با قول مساعد برای تکمیل مسجد منطقه شیخ علیخان، 
افزود: به یقین مش��کات و کاس��تی های که از زبان شما و در 
بازدید از آن منطقه مشاهده شد را به گوش مسووالن می رسانم 

و پیگیری امور مردم را انجام می دهم.

حجت االسالم محمدعلی نکونام

تدوین سند چشم انداز توسعه  ،مهم ترین اولویت استان  

  بنده از روزی 
که وارد استان شده ام دو 

 شاخصه مهم وحدت
  و برنامه ریزی در استان

  را سرلوحه کار خود 
قرار داده و این دو شاخص 

را به طور مستمر از 
مسووالن قبلی و فعلی 
استان خواستار شده ام

مع��اون توس��عه مدیری��ت و عمران دانش��گاه علوم پزش��کی 
ن��دازی بخ��ش پیون��د  چهارمح��ال و بختی��اری از راه ا
 کلی��ه در بیمارس��تان  آی��ت اهلل کاش��انی ش��هرکرد خب��ر

 داد.
حمید رییسی  اظهارداشت: در حال حاضر دستگاه های دیالیز 
استان به روز رسانی شده اند که تاش می شود با ایجاد کلینیک 
بیم��اران خاص یک طبق��ه آن به بیم��اران کلیویی اختصاص  

داده شود.
رییس��ی امکانات و تجهیزات موجود در بیمارستان کاشانی و 

هاجر شهرکرد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر از 
لحاظ دستگاه های الزم پزشکی در این بیمارستان ها کمبودی 

احساس نمی شود.
به گفته وی، بهترین دستگاه های آنژیو گرافی، جراحی چشم، 
ام آر آی، سی تی اس��کن در بیمارستان هاجر شهرکرد موجود 

است.

رییسی، خانه های بهداش��ت را خط مقدم سیستم بهداشت و 
درمان دانس��ت و افزود: اکنون 321 خانه بهداش��ت در استان 
فعال است که 600 بهورز در این مراکز به مردم استان خدمت 

رسانی می کنند.
وی به فعالیت 9شبکه بهداشتی در استان اشاره و تصریح کرد: 
در حال حاضر 35 مرکز بهداشت شهری و 73 مرکز روستایی 

در استان فعال هستند.
رییسی با اش��اره به ظرفیت اس��تان درحوزه درمان افزود: هم 
اکنون 9بیمارستان با 1200تخت فعال و بیش از 200پزشک 
متخصص و 25 فوق تخصص به مردم اس��تان خدمت رس��انی 

می کنند.
وی همچنین به تش��ریح فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد پرداخت و گفت: این دانشگاه در حوزه پژوهش 
بین 17دانشگاه تیپ سه کشور در 9س��ال متوالی رتبه اول را 

کسب کرده است.

 راه اندازی بخش پیوند کلیه در بیمارستان کاشانی شهرکرد 

 تالش من بر این 
است تا مدیران 

توانمند و کارآمدی 
که از منافع 

استان حمایت 
کرده اند را حفظ 

کنم اما گردش 
نخبگان امری 
اجتناب ناپذیر 

است
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ابالغ اجرائیه 

نگين  ودام  كشت  تعاوني  شركت  به  9200075بدینوسيله   : بایگانی  شماره   773
و  سند  متن  ادرس  طبق  شهرضا  شركتهاي  ثبت   606 ثبت  شماره  به  سبزمهياران 
شركت  شهرضا   11 كالنتري  گزارش  طبق  كه  زره  جاده  ابتداي  شهرضا  تقاضانامه 
می  ابالغ  است  نگردیده  واقع  موردشناسایي  آدرس  بودن  واقع  علت خالف  مذكوربه 
اسناد  دردفترخانه   تنظيمی  24797مورخ1386/9/13  شماره  رهنی  سند  طبق  شود 
وشش  وپنجاه  دوميلياردودویست  مبلغ  شركت  آن  شهرضا   145 شماره  رسمی 
ميليون ریال 2,256,000,000ریال(ازتسهيالت بانک كشاورزی شعبه شهرضا استفاده 
هاي  شماره  به  مغازه  دوباب  ششدانگ  تمامت  مذكور  تسهيالت  درقبال  كه  نموده 
2396 / 3 و 2398 / 3 واقع درموغان بخش یک ثبتی شهرضا ملکی آقاي بهزادصفي 
وپروین دادفروششدانگ یکباب خانه به شماره 917 / 1 واقع درابنيه بخش یک ثبتي 

 /  1029 شماره  به  خانه  یکباب  ششدانگ  حميدیاواعياني  عبدالحسين  ملکي  شهرضا 

21 واقع دررشکنه بخش یک ثبتی شهرضاكه عرصه آن وقف ميباشدملکي آقاي علي 
یک  بخش  درسودآباد  واقع   23  /  1571 شماره  زمين  قطعه  اصغرشيرپوروششدانگ 
بانک  ووثيقه  دررهن  بالسویه  منوري وسهيالصفي  عليرضا  آقاي  ثبتی شهرضاملکي 
دوميلياردونهصدوسه  مبلغ  به  اجرائيه  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  مذكورقرارگرفته 
ميليون ونهصدوهفده هزارویکصدوهفتادوسه ریال ) 2,903,917,173ریال( بابت اصل 
تاریخ به بعدروزانه مبلغ یک  این  از  / 1392 كه   04 / طلب، دیركردو سودتاتاریخ 05 

ميليون ودویست وپنجاه وسه هزاروسيصدوسي وسه ریال ) 1,253,333 ( ریال به آن 
اضافه می گردد ،صادربه شماره بایگاني 9200075دراجرای ثبت اسنادوامالك شهرضا 
تشکيل و درجریان رسيدگی است وبرابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
اجرای  نامه  استناد ماده 18-آئين  به  اقدام خواهد شد،لذا  اجرائی مربوطه  نامه  وآئين 
مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به آن شركت یک نوبت درروزنامه 
ازانتشار  ده روز پس  زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت 
آگهی عمليات اجرائی جریان خواهد یافت.  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 

-  محمد مهدی یوسفيان

اخطار اجرایی

775 شماره: 28/259/92 به موجب رأی شماره 598 تاریخ 92/5/30 شعبه 28 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت یافته است محکوم عليه حجت اميری 
ميليون  پنج   مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
ریال  هزار   شش  و  سی  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  دویست  و 
بعنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخير تادیه از تاریخ 92/2/2 لغایت 
 : له  محکوم  گردد  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  ایصال  و  وصول  زمان 
راه  آزاد نشانی اصفهان سه  فرزند عليرضا شغل  مارنانی   داودی  آقا  مصطفی 
سيمين كوچه امام پالك پ 6. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه به 
محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع 

اجرای  كه  كند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتيبی  یا  بگذارد  اجرا 
حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائيه  مفاد 
 اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 28

 حقوقی اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
دو  باستناد  اهلل   امان  فرزند  اقامی طاری  اقدس  772 شماره 103/92/2479/337خانم 
برگ اشتهادیه محلی كه هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است كه 
سند مالکيت ششدانگ قطعه زمين معروف سهيل جی تقریبا ده قفيزی  بشماره پالك 
شماره  1/7  واقع درطار جزء  بخش 11  حوزه ثبتی نطنزكه در صفحه 13 دفتر 1 
امالك ذیل ثبت 6 بنام اقدس اقامی طاری فرزند امان اهلل ثبت و صادر و تسليم گردیده و 
بموجب سند رسمی شماره 2723-1336/4/12 دفتر 18 نطنز به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده و در اثر اسباب كشی از بين رفته/مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله 
)غير از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکيت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نماید تا 

مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم 
 صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 227 مجتبی شادمان – رئيس ثبت اسناد و

 امالك نطنز 

 اخطار اجرایی

780 شماره: 1676/91 ش ح 22 به موجب رأی شماره 695 تاریخ 92/7/13 شعبه 22 
نصرت  عليه  محکوم  است  یافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
اسحقيان فرزند حسين نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور در 
دفتر خانه اسناد رسمی و تنظيم و انتقال سند رسمی خودرو سواری پيکان به شماره 
انتظامی ایران 632/13م57 و همچنين پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید .محکوم له : ابراهيم خير الهی   فرزند غالمرضا شغل راننده نشانی 
اصفهان حسين آباد - بن بست شهيد هاشمی پ 418. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين 
كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای 
حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم 
 كند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف  9697 شورای حل اختالف شعبه 22

 حقوقی اصفهان-
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امام صادق )ع(: 
خداوند عزوجل، خواب زياد و بیكارى زياد را دشمن دارد.

 ۷ بیماری شایع
 در فصل سرد سال

سرماخوردگی از شایع ترین مشکالتی اس��ت که در هوای سرد ممکن 
است برای هر کسی پیش آید. هر فردی در طول زندگی حتما این شرایط 
را حداقل یک بار تجربه کرده است، اما کارهایی هم می شود انجام داد تا 

احتمال ابتال به سرماخوردگی کاهش یابد.
اگرچه این روزها همه جا صحبت از آلودگی هوا و تاثیر آن بر س��المت 
شهروندان است اما با توجه به کاهش میزان دما و سرد شدن روزافزون 
 آن، باید مراقب بیماری های فصل س��رد هم باش��یم. در این نوشتار به 
مهم ترین بیماری های شایع در فصل سرما و چگونگی در امان ماندن از 

ابتالی آن ها اشاره می کنیم.
1  گلودرد

گلودرد یکی از مشکالت شایع این فصل است. مشکلی که اغلب پس از 
عفونت ویروسی به وجود می آید.شواهد نشان می دهد تغییر دمای هوا، 
مانند رفتن از محیط گرم داخل خانه به فضای سرد بیرون، می تواند گلو 
را تحریک کرده و روی آن تاثیر بگذارد اما یک راه س��اده و سریع برای 
بهبود گلودرد وجود دارد؛ اس��تفاده از آب نمک ولرم و چرخاندن آن در 
گلو. این کار عفونت را درمان نمی کن��د اما خاصیتی ضدالتهابی دارد و 

اثری آرام بخش بر جای می گذارد.
ضمنا فراموش نکنید که به هیچ وجه به طور خودس��رانه آنتی بیوتیک 

مصرف نکنید.
2  آسم

هوای سرد یکی از دالیل تش��دید عالیم آسم مانند: خس خس سینه و 
تنگی نفس است. به همین دلیل افراد مبتال به آسم باید در فصل سرما 
بیش تر مراقب سالمت خود باشند.بهتر است بیماران آسمی در روزهایی 
که هوا بسیار سرد است و باد می وزد در فضای بسته بمانند اما اگر مجبور 
به ترک منزل شدید نیز بهتر است از شالی استفاده کنید که جلوی دهان 
و بینی را بپوش��اند. همچنین در این روزها بیش تر از قبل به اس��تفاده 

منظم از داروهای خود دقت کنید.
3    مفاصل دردناک

بس��یاری از افراد در روزهای سرد سال از تش��دید درد مفاصل شکایت 
دارند. در این شرایط باید ابتدا به پزش��ک مراجعه کرده تا احتمال ابتال 
به بیماری های مختلف بررسی شود.البته برخی افراد هم در طول فصل 
 پاییز و زمستان افس��ردگی پیدا کرده و همین مس��اله باعث احساس

 بیش تر درد می ش��ود.ورزش مالیم روزانه می تواند ش��رایط جسمی 
و ذهنی این گروه را بهبود بخش��د. البته باید دقت داشت ورزش هایی 

مناسب با بیماری در نظر گرفته شود.
4   دستان و انگشتان سرد

پدیده رینود مشکلی شایع است؛ مشکلی که باعث تغییر رنگ و دردناک 
شدن انگشتان دست ها و پاها می شود.

انگشتان در این بیماری سفید شده و سپس کبود و قرمز می شوند. این 
نش��انه ای از ضعف گردش خون در رگ های کوچک خونی دست و پا 
است.در موارد شدید، درمان می تواند به این افراد کمک کند اما معموال 

اکثر افراد با این شرایط و نشانه ها زندگی را ادامه می دهند.
برای این که بتوانیم تا حدی شرایط را بهبود بخشیم، بهتر است در این 
روزها سیگار نکش��یده و مواد حاوی کافئین ننوشید، زیرا هر دوی این 
موارد عالیم را بدتر می کند.همچنین فراموش نکنید همیشه دستکش و 
جورابی گرم پوشیده و از کفشی مناسب آب و هوای سرد استفاده کنید.

5   خشکی پوست
خشکی پوست مش��کلی ش��ایع اس��ت که در این روزهای سال، وقتی 
رطوبت هوا کاهش می یابد، بدتر نیز می شود. به همین دلیل مرطوب 
نگه داشتن پوست در روزهای سرد ضروری است. بر خالف باور عموم، 
 کرم های مرطوب کننده، توسط پوس��ت جذب نمی شوند. آن ها تنها

 به عنوان محافظ برای جلوگیری از تبخیر رطوبت طبیعی پوست عمل 
م��ی کنند.بنابراین بهترین زمان اس��تفاده از چنین ک��رم هایی بعد از 

استحمام است که پوست رطوبت کافی دارد.
6   آنفلوآنزا

آنفلوآنزای فصلی یکی دیگر از مش��کالت فصل سرماس��ت. افراد باالی 
۶۵ سال و کسانی که بیماری های زمینه ای طوالنی مدت مانند دیابت 
و بیماری های کلیوی دارند، بیش تر در مع��رض خطر ابتال به بیماری 
هس��تند اما برای این که از ابتالبه آنفلوآنزا پیشگیری کنید، به موقع به 

پزشک مراجعه کرده و از دستورهای او پیروی کنید.
به خصوص اگر احتمال ابتالبه آنفلوآنزا در شما بیش تر از دیگران است، 

قبل از بروز بیماری با پزشک خود در این مورد مشورت کنید.
7   سرماخوردگی

سرماخوردگی از شایع ترین مشکالتی اس��ت که در هوای سرد ممکن 
است برای هر کسی پیش آید. هر فردی در طول زندگی حتما این شرایط 
را حداقل یک بار تجربه کرده است اما کارهایی هم می شود انجام داد تا 

احتمال ابتال به سرماخوردگی کاهش یابد.
به عنوان مثال، شستن مناسب دس��ت ها یکی از راه های مقابله با این 
بیماری است. با این کار ساده، تمام آلودگی هایی که از سطوح مختلف 

به دست ما منتقل شده باشد از بین می رود.
همچنین به یاد داشته باشید، تمام وسایل موجود در خانه را به خصوص 
 هنگامی که یکی از اعضای خانواده بیمار شده اس��ت، تمیز نگه دارید.

نکته ای که خوب است به آن توجه ش��ود، این است که هنگام بیماری 
به جای استفاده از دستمال های پارچه ای از دستمال کاغذی استفاده 

کنید تا احتمال آلوده شدن کاهش یابد.
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درمیان ارگانیس��م ه��ای عجی��ب و غریبی ک��ه در زمین ما 
زندگی می کنند، ی��ک نوع باکتری وج��ود دارد که می تواند 
طالی حل ش��ده در آب را به تکه های میکروس��کوپی طالی 
 Delftia (جامد تبدیل کند. علت وجود باکتری گرم منفی
"acidovorans (روی س��طح تک��ه ه��ای ط��ال هم��واره 
ش��یمیدان ها را متعجب ک��رده ب��ود، اما وج��ود آن عاملی 
ش��د تا دانش��مندان درباره تولی��د ذرات طالی حل ش��ده 
در آب به بررس��ی بپردازن��د، اما معمای اصلی این اس��ت که 
چگون��ه Delftia acidovorans این ترفن��د را انجام می 
دهد، چراکه طالی حل ش��ده در آب، س��می است. محققان 
کانادایی اظهار داش��تند که پاسخ به این س��ؤال در مولکولی 
وجود دارد که این باکتری آن را دفع م��ی کند. این مولکول، 
 هم از ارگانیس��م زن��ده درمقابل س��م حفاظت ک��رده و هم

 یون های سمی را به ذرات تبدیل می کند.
در مقاله ای که توس��ط محققان در مجله زیس��ت شناس��ی 

شیمی منتشر ش��ده، آمده اس��ت که این اولین بار است که 
 مش��خص ش��ده یک متابولیک پنه��ان می توان��د در مقابل

  طالی س��می، خود را حف��ظ کرده و م��ی تواند به زیس��ت 
کانی سازی )فرآیندی که اورگانیس��م های زنده از طریق آن 

مواد کانی تولید م��ی کنند( طال منتهی ش��ود. این مولکول 
می توان��د در ش��رایط pH خنث��ی و در دمای ات��اق چنین 
 کار برجس��ته ای انجام دهن��د و طالی محل��ول در آب را به

 تکه های جام��د تبدیل کند. ناتان مکاروی از دانش��گاه مک 
مستر اونتاریو به عنوان یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار 
داشت که این تحقیق با هدف تولید طال از آب در آزمایشگاه 
انجام نشده اس��ت، اما به نظر می رس��د که این فرآیند میسر 
باشد.تحقیقات پیشین نیز نشان داده بود که یک باکتری دیگر 
با عنوان Ischiadicus metalliduran با سمی بودن طال 
به واس��طه ذخیره کردن یون های آن داخل سلول های خود 
مقابله می کند. این باکتری برای رشد به برخی از فلزات چون 
آهن نیاز دارد و س��ایر فلزات چون نقره، آنها را از بین می برد. 
طالی محلول در آب به طور نامرئی در اقیانوس ها، آب های 
زیرزمینی و سایر منابع آبی طبیعی وجود دارد و طالی جامد 

عمدتا در فرآیندهای زمین شناختی تشکیل می شود.

حشره  ای که تخم طال می گذارد 

مطالعات جدید پزشکان دانشگاه کنتاکی نشان داد که کمبود ویتامین D در رژیم غذایی 
به مغز آسیب می رساند.

»آالن باترفیلد«، متخصص ارشد این مطالعه گفت:  مصرف مقادیر کافی ویتامین D عالوه 
بر آن که برای حفظ سالمت استخوان ها ضروری است در عین حال در حفظ سالمت سایر 

اعضا و بافت های بدن از جمله مغز موثر است.
در این مطالعه که روی موش ها انجام گرفته معلوم شد کاهش مقدار ویتامین D در رژیم 
غذایی موجب تولید بیش تر مولکول های رادیکال  آزاد می شود که به مغز موش ها آسیب 
می رس��اند. همچنین در این آزمایش توان ذهنی و ش��ناختی این حیوانات به میزان قابل 

توجهی کاهش یافت.
باترفیلد همچنین اظهار داشت: با در نظر گرفتن این نکته که کمبود ویتامین D به خصوص 
در افراد مسن شایع است به بررسی این موضوع پرداختیم که کمبود ویتامین D در دوران 
میانس��الی چه تاثیری روی مغز دارد. آزمایش ها تایید کرد مصرف مقادیر کافی ویتامین 
D برای جلوگیری از آس��یب مغزی ناش��ی از تولید زیاد رادیکال های آزاد و پیامدهای آن 

ضروری است.

پزشکان براي مبارزه با چاقي به فناوري هاي کامپیوتري به دلیل دقت و قابلیت اتکاي باالي آن 
ها متکي شده اند.دانشمندان براي رفع مشکل چاقي و اشتهاي زیاده از حد افراد چاق یک تراشه 
منحصربه فرد تولید کرده اند.گفتني اس��ت: این تراش��ه به طور مداوم چربي موجود در خون را 
اندازه گیري مي کند و چنانچه فرد در حال پرخوري باشد، نوعي مهارکننده هورموني اشتها در 

بدن فعال مي کند که باعث ایجاد حس سیري در فرد مي شود.
گفتني است: نمونه  اولیه این دستگاه ها که در موش هاي آزمایشگاهي نصب شده با موفقیت نتایج 
دلخواه دانشمندان را ایجاد نموده است.بررسي ها نشان مي دهند: این تراشه کامپیوتري مي تواند 
در دست افراد چاق کاشته شود و به افراد براي کاهش وزن و الغري کمک برساند.مخترعان این 
تراشه امیدوار هستند که از این فناوري با استفاده از ژن هاي متفاوت براي کنترل سایر بیماري ها 

استفاده شود.
چاقي در افراد مي تواند خطر افزایش بس��یاري از بیماري ها مانند دیابت، بیماري قلبي، سکته 
مغزي، ناباروري، افسردگي و برخي سرطان ها را ایجاد کند.محققان امیدوار هستند: که پس از 
طي آزمایشات الزم این تراش��ه در اختیار عموم قرار بگیرد و بتواند کارکردي طوالني در کنترل 

وزن افراد داشته باشد.

جدیدترین فناوري ضد چاقي 2013تاثیر ویتامین D بر سالمت مغز

عکس نوشت

 پارک آبی
 در کواالالمپور مالزی

دو دانشجوی کانادایی یک لباس ورزشی طراحی کرده اند که 
به کاربر خود می گوید هنگام ورزش چقدر سخت کار کرده و 
به چه میزان از انجام حرکات در طی تمرین سرباز زده است.

لباس کامل ورزشی که » آتوس« نام دارد مجهز به حسگرهای 
کوچکی اس��ت که خروجی ماهیچه، ضربان قلب و تنفس را 
 اندازه گیری می کن��د. وقتی که کاربر با ای��ن لباس حرکت

 می کند، فعالیت الکتریکی وی روی پوس��تش اندازه گیری 
می شود و به اطالعات سودمند عملکرد تبدیل می شود. این 
اطالعات به صورت وایرلس به دستگاهی به اندازه یک کارت 
بانکی که » هسته« نام دارد منتقل شده و با اپلیکیشن آتوس 

هماهنگ می شود.
ای��ن اپلیکیش��ن اطالعات را جم��ع آوری می کن��د و راهی 
ب��رای درک انجام موثر تمرین های ورزش��ی ب��ه کاربر ارایه 
می کن��د. برای مث��ال این اطالع��ات نمره ای ب��رای تالش 

 ماهیچه های کاربر در نظر گرفته تا وی بداند که تا چه حد از
 ماهیچه های خود کار می کشد.در عین حال فعالیت ضربان 
قلب ثبت می ش��ود تا کارب��ران برای وارد ش��دن به منطقه 

درس��ت ضربان قلبی خود فعالیت ورزش��ی و تناسب اندام 
خود را اصالح کنند. این حس��گرها همچنین به کاربران این 
اطمینان را می دهد تا بدانند که در حین انجام فعالیت های 
 کششی و یا استفاده از وزنه در وضعیت تعادل به سر می برند

 یا خیر.
دانانجا جیاالت و کریستوفر ویب دانشجویان دانشگاه واترلو 
 که از تمرین های ورزش��ی روزمره خود احس��اس کس��الت 
می کردند این لباس ورزش��ی را ابداع کردند ت��ا افرادی که 
نمی توانند یک مربی شخصی داشته باشند از میزان عملکرد 
ماهیچه های خود مطلع باش��ند.این لباس ورزشی با قیمت 
 99 دالر و دس��تگاه » هس��ته« با قیمت 199 دالر به فروش 
می رسد. انتظار می رود نس��خه اولیه این لباس از اوایل سال 
آتی میالدی با 14 حسگر و دو حسگر اضافه برای ضربان قلب 

و تنفس وارد بازار شود.

این لباس ورزشی جایگزین مربی شد

اخبار ویژه

پرینتر یا چاپگر وسیله ای است که با کمک آن می توانیم 
تصویر یا وس��یله های مختلف را چاپ کرده و اس��تفاده 
کنیم. این وسیله در گذش��ته تنها قادر بود متن ها را در 
قالب سیاه و س��فید چاپ کند اما این روزها چاپگرهایی 

ساخته شده است که بسیار جالب هستند.
هنر چاپ و س��اخت چاپگر این روزها بس��یار زیاد شده 
است به طوری که ش��اید نیمی از طراحان دنیا به دنبال 
آن هس��تند تا بهترین و متف��اوت ترین چاپگ��ر را وارد 
بازار کنند. ای��ن چاپگرهای متفاوت برای آن اس��تفاده 
می ش��وند تا وس��یله ای جدید را خلق کنند. این روزها 
 چاپگرهای مختلف و جالبی در بازار هس��تند که سری

 به متفاوت ترین آن ها خواهیم زد. 
 چاپ روی قهوه 

 زمانی که در تایوان به س��راغ وندینگ های قهوه بروید 
پیغامی برای ش��ما نمایش داده می ش��ود که از ش��ما 
درخواست می کند از خودتان عکس گرفته و به دستگاه 
بفرستید. پس از آن که عکس دریافت شد دستگاه قهوه 
شما را ساخته و تصویرتان را روی آن چاپ می کند. این 
تصویر به کمک فوم و پودرهای شکالتی ساخته شده است 
که کامال قابل خوردن هستند. ایده اصلی این طرح برای 
کمپانی خاصی است که حاال وندینگ هایش را در سراسر 

تایوان پخش کرده است. 
 خودکار پرینتر 

 دو طراح جوان ب��ه نام های »پیتر دیل��ورث« و »مکس 
بویگ« طراح��ی خاصی را ایجاد کردند که توانس��ت به 
س��رعت در دنیا محبوبیت خود را به دس��ت آورد. آن ها 
خودکاری اختراع کردن��د که توانایی چاپ س��ه بعدی 
دارد. در این طرح پالستیک داغ ش��ده از نوک خودکار 
 خارج می ش��ود و ش��ما می توانید با حرکات دست تان 
نقاشی های سه بعدی بکش��ید. این خودکار این روزها 
در تعداد محدود درست شده است و قرار است به زودی 

تولید انبوه آن آغاز شود. 
 پرینتر اوریگامی 

 یکی از ای��ده های بس��یار جالبی که در ای��ن صنعت تا 
به حال ارایه ش��ده اس��ت»پرینتر اوریگامی« است. این 
پرینتر اوریگامی چاپ نمی کن��د بلکه خودش از این راه 
ساخته شده است. سه طراح ارش سامسونگ برای آن که 
نشان دهند تمام وسیله های ساخته ش��ده در دنیا زیاد 
هم پیچیده نیستند با اس��تفاده از ترفندهای اوریگامی 
 و با کاغذ و مقوا پرینتری  س��اخته اند ک��ه به راحتی کار

 دس��تگاه های دیگر را انجام می دهد. این وسیله کامال 
تجزیه پذیر است و مصرف و وزن آن نیز بسیار پایین ست. 

 چاپگر لگویی 
 یک دانشجوی مهندس��ی به نام »متیو کروگر« چندی 
پیش به یک چاپگر سه بعدی نیاز داشت اما توانایی خرید 
آن را نداشت از این رو تصمیم گرفت تا در حرکتی جالب 
خودش این پرینتر را بسازد. این دانشجو با استفاده از ماده 
اولیه ای که در هر اس��باب بازی فروش��ی دیده می شود 
چاپگر خود را س��اخت. این چاپگر که با لگو ساخته شده 
است می تواند تا 80 درصد کارهای یک چاپگر سه بعدی 

اصلی را انجام دهد. 
چاپگر غذا 

 یکی از عجیب ترین چاپگرهای دنیا ب��رای اولین بار در 
دانش��گاه کورنل امریکا مورد بررس��ی ق��رار گرفت. این 
 چاپگر که برای پرینت گرفتن غذا از آن استفاده می شود

 می تواند با کمک س��رنگ هایی که درون آن ها با مواد 
اولیه و خوراکی پر شده اس��ت غذاهای خوشمزه بسازد. 
این پرینتر به این ص��ورت کار می کند که دس��تگاه در 
جهات مختلف حرکت کرده و س��رنگ ها را به نسبت با 

هم ترکیب می کند. 

جالب ترین چاپگرهای دنیا 

 بزرگ ترین  ورشکستگی 
در تاریخ امریکا

دادگاه فدرال امریکا اعالم کرد: شهر »دیترویت« که زمانی 
قطب اصلی صنعت خودروس��ازی امریکا به شمار می رفت، 
می تواند رسما اعالم ورشکستگی کند.قضات دادگاه فدرال 
امریکا سه شنبه گذش��ته بعد از بررس��ی پرونده مالی شهر 
»دیترویت«، اعالم کردند این شهر شرایط اعالم ورشکستگی 
را دارد و می تواند رسما این موضوع را اعالم کند.با حکم قاضی 
»استیون رودز«، شهر »دیترویت« ایالت میشیگان امریکا 
می تواند بعد از اعالم ورشکس��تگی برای جبران بدهی 18 
میلیارد دالری خود از دولت فدرال درخواس��ت کمک کند. 
دیترویت بزرگ ترین شهر در تاریخ امریکاست که به وضعیت 

ورشکستگی رسیده است.
دیتروی��ت زمانی به »قل��ب صنعت خودروس��ازی« امریکا 
معروف بود و یک شهر ثروتمند به ش��مار می آمد. این شهر 
در دهه ۵0 ح��دود 2 میلیون نفر جمعیت داش��ت و حتی 
برخی آن را پایتخت صنعتی قرن بیس��تم می خواندند. اما 
در پی خروج شرکت های بزرگ خودروسازی از این شهر و 
مشکالت اقتصادی این شرکت ها، ستاره بخت »دیترویت« 
هم رو به زوال گذاشت.مشکالت اقتصادی ساکنان این شهر 
را به فکر ترک آن انداخت، به نحوی که امروزه جمعیت این 
شهر به تنها 700 هزار نفر رسیده است. تنها بین سال های 
 2000 تا 2010، بی��ش از 2۵0هزار نفر این ش��هر را ترک 
کرده اند.ش��هر دیترویت در چند س��ال اخیر با فساد مالی، 
افزایش جرم و جنایت، و همچنین فروپاشی صنعت خودرو 
مواجه بوده است. مهاجرت ساکنین دیترویت به حاشیه های 
ش��هر موجب بروز هرج و مرج و ناآرامی در خیابان های این 
ش��هر ش��ده اس��ت.در حال حاضر آمار قتل در این شهر به 
باالترین حد در 40 س��ال اخیر رسیده اس��ت. این در حالی 
است که تنها یک س��وم آمبوالنس های ش��هر فعال بوده و 
خودروهای پلیس و آتش نشانی هم بسیار قدیمی بوده و در 
وضعیت نامناسبی هستند. 78هزار خانه در این شهر متروکه 

بوده و 40درصد چراغ های راهنمایی آن هم کار نمی کنند.
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