
فراموشی نفس زرگر پور : نیمه خوب جهان باید به حقش برسد 
کشیدن هنگام 
استفاده از رایانه

استاندار اصفهان در برنامه » هشت بهشت «
 فرصت دوباره برای 

کنکوری های بدون کد سوابق 3
 صدور روزانه ۱۰ هزار بار نامه 

در اصفهان 4 2

 رییس جمهور: » ما می توانیم «
 شعار به حقی است

 ریی��س جمه��ور ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه دول��ت پاس��خگو ، ناچ��ار اس��ت برای
 عدم کارآمدی خود به مردم پاس��خ بدهد، گفت: برای کارآم��د کردن راهی جز 
پژوهش نمی شناس��م و پژوهش باید مدیریت ما را کارآمد کند.حجت االسالم 

والمسلمین حسن روحانی در چهاردهمین همایش تقدیر از پژوهشگران برتر...
2
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 بدقولی شیطان بزرگ
 دور از ذهن نبود
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شهاب ثابت راسخ شهردار دیزیچه احسان کوزه گر سرپرست شهرداری نیاسر 

آگهی مزایده 
) نوبت اول ( 

آگهی مزایده عمومی  
)نوبت دوم (

شهرداری دیزیچه  بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به 
واگذاری اجاره س��الن ورزش��ی خیابان آیت اله طالقانی ) ره ( با توجه به نظریه 
 کارش��ناس رس��می دادگس��تری از طریق مزایده اقدام نماید . ل��ذا متقاضیان
  می توانند از تاریخ انتش��ار این آگهی تا روز یکش��نبه مورخ 92/10/01 به امور
 قرار دادها شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده رادریافت همچنین قیمت 
 پیش��نهادی خود را تا روز چهار ش��نبه مورخ 92/10/04 به دبیر خانه محرمانه

) حراست ( شهرداری ارائه نمایند . الزم به ذکر اس��ت هزینه درج آگهی بعهده 
برنده مزایده خواهد بود . 

با توجه به اینکه ش��هرداری نیاس��ر در نظر دارد نس��بت به اجاره جایگاه CNG خود واقع در 
ورودی شهر نیاسر به منظور بهره برداری و نگهداشت اقدام نماید، لذا شرکت های واجد شرایط 
که صالحیت آنها مورد تایید ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد ، می توانند 
 از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف مدت س��ه روز جهت دریافت اس��ناد و مدارک آگهی به شهرداری

 ) امور پیمان ها ( مراجعه نمایند  ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
تاریخ چاپ نوبت اول : 92/9/19 

آخرین مهلت تحویل اسناد : 92/10/3 
محل تحویل اسناد : دبیرخانه محرمانه شهرداری 

از وس�ایل گاز س�وز ب�رای مص�رف مربوط ب�ه خ�ود اس�تفاده کنی�د ، اس�تفاده از 
 اجاق گاز ب�رای گرمایش ع�اوه بر خطرات س�نگین جانی مص�رف بیه�وده و زیاد گاز

 را در بر دارد .

 شهرداری دیزیچه
 شهرداری  نیاسر

  مرحله دوم چاپ  اول

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی
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دعوت به همکاری
يک شركت معتبر IT جهت تكميل كادر پشتيبانی فنی نياز به نيروی كار با مشخصات ذيل را دارد

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

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

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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توفان سرخ 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 
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فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9
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حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
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 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
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پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
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 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]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[
ه ر

ند
 زای

ام/
مر

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9
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سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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 
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س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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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 

www.shabakieh.com شبکیه مودم وایرلس رایگان 
ADSLشبکیه

تلفن تماس : 6204520
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 قهرمان،  مرده 
در  سینما

 ش��مایل مردان��ه س��ینمای ای��ران جای��ی در تاری��خ 
گم ش��دند . یک پی��چ تن��د تاریخ��ی مثل انق��الب با 
م��رگ س��ینمای مردانه قب��ل از انق��الب هم��راه بود، 
س��ینمایی عامه گ��را که ب��ا ظه��ور س��تاره های ریز و 
 درش��ت که هریک نوع��ی از مردس��االری را نمایندگی
 می کردند شکل گرفته بود ، مردهایی معموال خشن و...

 تلویزیون  اینترنتی
به زودی می آید

بازنشسته ها 22 بهمن 
مطالبات شان را می گیرند

     مدیرعام��ل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت: 
تلویزیون اینترنتی مراحل آزمایشی خود را طی می کند 
و به زودی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. حس��ین 
کش��ایی با اش��اره به این که تعداد پورت های پر سرعت 
)ADSL( از ۲۲۴ هزار تا پایان س��ال به ۳۰۰ هزار پورت 
خواهد رسید، اظهار داشت: هم اکنون متوسط واگذاری 
اینترنت پر سرعت )ADSL ( در کشور ۷ درصد است که 

این رقم در.سطح استان ۱۲ درصد بوده که...

وزیر کار وع��ده داد که مطالبات 5۰۰هزار بازنشس��ته 
کش��وری در دهه فجر پرداخت می ش��ود. علی ربیعی 
وزیر کار،رفاه و تعاون در حاشیه مراسم تکریم و معارفه 
مدیران عامل شرکت هواپیمایی آسمان گفت : در این 
دوره که هشتمین مرحله مطالبات بازنشستگان پرداخت 

خواهد شد به هر یک از بازنشستگان کشوری...
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 سرازیری نرخ
 آجیل و خشکبار شب یلدا

رییس اتحادیه فروش��ندگان آجیل و خش��کبار از 
کاهش قیمت ها، آرامش بازار، کاهش تقاضا، کاهش 
حجم صادرات و واردات به دلیل عدم تولید خبر داد.

مصطفی احمدی اظهار داشت: آجیل و خشکبار با 
تنوع کیفیت و در حجم بس��یار زیاد در بازار وجود 
دارد اما به دلیل عدم خرید از سوی مردم قیمت ها 

در حال کاهش است.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر با کاه��ش قیمت، 
فروش ۱۰ قلم از ۷۰ قلم آجیل مصرفی سود قانونی 
برای فروش��ندگان ندارد.وی با اش��اره به کاهش 

قیمت ها در س��الجاری نس��بت به مدت مشابه در 
سال گذش��ته یادآور ش��د: رقابت در فروش بسیار 
باالس��ت اما مصرف کنندگان برای خری��د به بازار 
مراجعه نمی کنند.احمدی افزود: صادرات نس��بت 
به سال گذش��ته کاهش یافته است و امید می رود 
در چند روز منتهی به شب یلدا بازار از رونق خاصی 
برخوردار شود.وی تاکید کرد: واردات به دلیل نبود 
تولید و با هدف کنترل بازار و ثبات قیمت ها صورت 
می گیرد که می ت��وان به چند نمون��ه مانند بادام 

هندی تولید سریالنکا و هند...

رییس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار: مردم خرید نمی کنند

رکود اقتصادی  گل اصفهان
رییس اتحایه گل فروش��ان اصفهان گف��ت: فرهنگ خرید 
گل در بی��ن م��ردم فراموش ش��ده و به دلیل مش��کالت 
اقتصادی، ب��ازار فروش گل ب��ا رکود مواجه ش��ده و برخی 

مغازه ه��ای عرضه گل، تعطیل ش��دند. جعفر دالل باش��ی 
اظهارداش��ت: تا به حال اخب��اری درباره ب��اال رفتن قیمت 
گل نداش��ته ایم، زیرا امروزه کمتر کسی به سراغ خرید گل 

می آید و قیمت آن هم از س��ال 9۱ تا کن��ون هیچ  تغییری 
 نکرده اس��ت.وی با اش��اره به رکود ب��ازار گل از س��ال 9۱

 تا کنون افزود: نخستین بحران اقتصادی...

س  مهر[
]عک
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شبيه سازي حادثه  در ميادين اصلي شهر
 مدی��ر فرهنگ��ي هن��ري و تفریحي ش��هرداري اصفه��ان از 
برگ��زاري »مان��ور م��رگ خام��وش« در برخ��ي از میادی��ن 
 اصل��ي ش��هر خب��ر داد و گف��ت: در ای��ن برنام��ه، حادث��ه

 گاز گرفتگي ب��ه صورت نمادین ش��بیه س��ازي مي ش��ود تا 
شهروندان با گازمونواکسید کربن و خطرات ناشي از انتشار آن، 
بیشتر آشنا شوند. مهندس مهدي بقایي افزود: متاسفانه هر ساله 

همزمان با ماه هاي سرد سال...
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چهره روزيادداشت

سخنان ناگفته ای که به استاندار 
اصفهان نسبت داده شد

مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان با رد اظهارات منتسب به 
استاندار اصفهان درباره فرهنگ سیاسی مردم این استان در مقایسه 
با استان های همجوار، گفت: رسول زرگرپور پیرامون دالیل برگزار 
نشدن دعای عرفه در بس��تر خش��ک زاینده رود برای جلوگیری از 

تبعات سیاسی آن مطالبی بیان کرده بود.
 غالمرضا قائدی ها اظهارداشت: استاندار اصفهان در نشست خبری 
هفته گذش��ته خود با خبرنگاران که دالیل مخالفت با برگزاری دعا 
در بستر این رودخانه را جویا شدند، بر لزوم سیاسی نکردن پیگیری 

موضوع آب به خبرنگاران این استان تاکید کرد. 
وی تصریح کرد: اس��تاندار اصفهان از همه خبرنگاران خواسته بود، 
برای حفظ آرامش منطقه، اخبار حس��اس مربوط به آب رس��انه ای 
نشود، اما متاسفانه یکی از سایت ها اقدام به تحریف سخنان زرگرپور 
کرد و درصدد سیاسی کردن موضوع برآمد. مدیرکل روابط عمومی 
استانداری اصفهان گفت: برخی سیاسیون نیز بدون تحقیق و صرفا 
با استناد به خبر یک سایت غیررس��می مواضعی را اتخاذ کردند که 
الزم است در این زمینه تجدید نظر کنند. وی اظهار داشت: در اخبار 
خبرگزاری جمهوری اس��المی ب��ه عنوان مرجع رس��می و معتبر و 
حتی خبرگزاری های دیگر درباره سخنان استاندار اصفهان، به هیچ 
کلمه یا جمله ای که حاکی از کاربرد »شعور سیاسی« درباره مردم 
 هیچ منطقه ای باشد، اشاره نشده اس��ت. قائدی ها درباره برگزاری

 نشست های خبری زرگرپور گفت: اس��تاندار اصفهان تاکید دارد به 
لحاظ تنویر افکار عمومی و تبادل اخبار و اطالعات به صورت شفاف و 
ارتباط مستقیم با خبرنگاران و اصحاب رسانه و جراید هرماه نشست 
خبری برگزار ش��ود. وی افزود: در 80 روز گذشته، استاندار اصفهان 
در سه نشست خبری پاسخگوی نمایندگان رس��انه ها بوده است و 
در نشست هفته گذشته نیز اس��تاندار اصفهان در مدت سه ساعت 

پاسخگوی حدود 60 خبرنگار از حوزه های مختلف بود. 

 پیش بینی مقام معظم رهبری
 در مورد امريکايی ها درست بود

نماینده سابق ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه گفت: همان طوری که 
قبالپیش بینی شده بود،امریکایی ها هیچ وقت قابل اعتماد نیستند و 
نبوده اند، لذا پیش بینی مقام معظم رهبری در این خصوص درست از 
آب در آمد. حجت االسالم سید احمد محی الدین  میرمرشدی با اشاره 
به این که به تازگی از سوی وزارت خزانه داری امریکا 19 فرد و شرکت 
جدید در لیست سیاه تحریم ها قرار داده شدند، اظهار  داشت: همان 
طوری که قبال پیش بینی شده بود، امریکایی ها هیچ  وقت قابل اعتماد 
نیستند و نبوده اند لذا پیش بینی مقام معظم رهبری در این خصوص 

کامال درست از آب درآمد.

اقدامات ويژه ريیس جمهور 
درخصوص حادثه تروريستی عراق

تماس تلفنی با نخس��ت وزیر عراق برای تامین امنی��ت اتباع ایرانی 
در این کشور و شناسایی و دس��تگیری عاملین حمله تروریستی به 
کارگران و تکنس��ین های ایرانی در استان دیاله از مجموعه اقدامات 
 ویژه ای بود که از س��وی رییس جمهور کشورمان در خصوص حادثه 

تروریستی عراق انجام گرفت.
 رییس جمهور در گفت و گویی تلفنی با نوری المالکی نخس��ت وزیر 
عراق و تاکید بر لزوم تامین امنی��ت و حفاظت ویژه از ایرانیان مقیم 
و مش��غول به کار در ش��هرهای عراق و زایران عتبات عالیات از وی 
خواس��ت نس��بت به تعقیب، دس��تگیری و مجازات عاملین حمله 
 تروریستی به تکنس��ین ها و کارگران ایرانی احداث خط لوله گازی

در استان دیاله اقدامات الزم را انجام د هد.

 نتیجه شکايت احمدی نژاد
 از مکاتبات مجلس 

عضو هیات رییسه مجلس با بیان این که معاون نظارت رییس مجلس 
حق نظارت بر دس��تگاه های اجرایی را ندارد، گف��ت: وظیفه معاون 
نظارت مجلس، س��اماندهی و کمک به بحث نظ��ارت نمایندگان بر 
دستگاه های اجرایی است.محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس 
شورای اس��المی در گفت وگو با مهر اظهار داش��ت: بعد از شکایت 
احمدی ن��ژاد از مکاتبه های معاون نظارت مجل��س، این موضوع به 
 هیات حل اختالف و شورای نگهبان جهت رسیدگی ارسال شد که 
 در نهایت ش��ورای نگهبان اعالم ک��رد که معاون��ت نظارت مجلس 

نمی تواند به عنوان ناظر بر دستگاه های اجرایی نظارت کند.

 رییس جمهور با بیان این که دولت پاس��خگو ، ناچار اس��ت برای
 عدم کارآمدی خود به مردم پاسخ بدهد، گفت: برای کارآمد کردن 
راهی جز پژوهش نمی شناسم و پژوهش باید مدیریت ما را کارآمد 
کند.حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی در چهاردهمین 
همایش تقدیر از پژوهشگران برتر کشور گفت: نتیجه پژوهش ها 
نیاز به بردباری جامعه دارد. ممکن است محقق و یا پژوهشگری به 
نتیجه ای برسد که آن نتیجه خوش��ایند این و آن نباشد اما اگر در 

مسیر تحقیق به یافته ای رسید این یافته محصول پژوهش است.
      اهم سخنان ريیس جمهور 

- پژوهش مقدس اس��ت و باید نتیجه اش مورد احترام باشد . این 
بدان معنا نیست که هر چه از پژوهش حاصل شود وحی منزل باشد 
چون ممکن است در سال های آینده و در روند تحقیقات نتیجه ای 

متفاوت با آن چه امروز به دست آمده، حاصل شود.
-اگر کشور می خواهد به پیش��رفت برسد زمینه آن ایجاد محیط 
امن، آزاد و مساعد برای پژوهش��گران است. این که ایران توانست 
به تمدن بزرگ دس��ت یابد ابتدا از ترجمه کتب دیگران آغاز شد 
اما ایرانیان به آن اکتفا نکردن��د و چنان خالقیت به خرج دادند که 
 کم کم کتاب های آن ها مورد ترجمه دیگران قرار گرفت و لذا این

 سر اندیشه مطلوب اندیشه اسالمی- ایرانی است.
- افتخار ما این است که در کنار دانشگاه ها پژوهشگاه برقرار باشد. 
همان طور که به واحدهای درس��ی و دروس اهمیت می دهیم به 

رساله ها نیز باید اهمیت بدهیم و رس��اله های کارشناسی ارشد و 
دکترا نیز باید جایگاه خود را داش��ته و بخش��ی از نیاز جامعه ما را 

پاسخگو باشند.
-در بحث پژوهش نهایت مقصد ما چاپ یک کتاب و عنوان نیست. 
پژوهش باید به بهبود کیفیت زندگی مردم بیانجامد مقصد عالی 
پژوهش پاسخگویی به نیازها و مطالبات به حق مردم است و نه یک 

حزب و یا گروه خاص. 
- آن گاه که پژوهش و تحقیق به نیازهای مردم و بهبود زندگی بشر 
منتهی می شود آن پژوهش برای ما ارزشمند خواهد بود. البته در 
هر جامعه ای پژوهش در چارچوب ارزش ها دیده می شود بنابراین 
نباید به من اعتراض کنید که پژوهش��گر باید دس��تش باز باشد و 
 به ارزش ها کاری ندارد. هیچ پژوهش��ی در هیچ جایی نیست که 
در چارچوب ارزش ها تعریف نش��ود.آیا پژوهشی که برای دست 
یابی به سالح هسته ای و سالح کشتار جمعی باشد باید در کشور 
مورد احترام قرار گیرد؟ قطعا چنین نخواهد بود چون ما در کشوری 
زندگی می کنیم که طبق فتوای رهبر معظم انقالب دسترسی به 

سالح هسته ای حرام شمرده شده است.
- نه تنها از دیدگاه عقالنی و منافع جمعی کشور ما به دنبال سالح 
هسته ای نبوده و نیس��تم، بلکه از لحاظ ارزش��ی و دینی نیز ما به 
دنبال سالح کش��تار جمعی نخواهیم بود و این پژوهش نیز جزو 

نیازهای ما نیست.

- پژوهش م��ی تواند علم را ش��کوفا کن��د و از طرفی به توس��عه 
عل��م و آموزش بیانجام��د البته پژوه��ش نیاز به محیط مس��اعد 
 و مناس��بی ه��م دارد. ای��ن محی��ط آغ��ازش آزادی آکادمیک

 است.
- مهمترین اصل پژوهش بردباری و سعه صدر است. نمی توان به 
پژوهش متقن دست یافت مگر آن که پژوهشگر خالق باشد و این 
خالقیت فقط در سایه آزادی امکان پذیر خواهد بود، لذا باید در سایه 
بردباری و تساهل زمینه را برای شکوفایی استعداد اندیشمندان، 

محققین و پژوهشگران آماده کنیم.
- منابع برای ما کمیاب است .ما دارای منابع فراوان و ارزان از لحاظ 
محیط، ابزار پژوهش، نیروی انس��انی و منابع اقتصادی نیستیم. 
حتی کشورهایی که در رشد اقتصادی قرار دارند آن ها هم توانشان 
محدود است لذا اس��تفاده بهینه از منابع محدود برای رسیدن به 

اهداف مطلوب باید مسیر پژوهش ما باشد.
-  در آغ��از کار دولت از یکی از وزرا س��وال کردم ک��ه چند پروژه 
پژوهشی و تحقیقاتی در دست دارید؟ در پاسخ عدد باالیی را عنوان 
کرد چیزی بی��ش از 2 هزار مورد و من هم ب��ه او گفتم مگر چقدر 
 منابع داریم که این میزان پژوهش را آغاز کرده اید و با هر عنوان آن

 می توان یک کتاب نوشت؟.
- در حال حاضر م��ا بیش از 400 ه��زار میلیارد توم��ان برای به 
 سرانجام رساندن پروژه های عمرانی نیاز داریم و لذا نباید پژوهش و 

پروژه ها را تنها زخمی کنیم.
-  گاهی پژوهش خبرساز نیست اما سرنوشت ساز است. باید برخی 
از تحقیقات مان مربوط به بخش های بلوغ یافته علم و تکنولوژی 

باشد که کشور به آن نیاز دارد.
-  در زمینه مسایل اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و امنیتی 
نیاز به پژوهش داریم و دولت تدبیر و امید نیز یکی از برنامه هایش 
در بخش پژوهش آن است که تقاضا را زیاد کند. پژوهش یک عرضه 
 اس��ت و این عرضه زمانی ارزشمند اس��ت که برایش تقاضا باشد

 به خصوص اگر این تقاضا از س��وی بخش خصوصی باش��د دولت 
مصمم است این تقاضا را باال ببرد.

- ما در بخش پژوهش باید به توانمندی های کش��ور توجه کنیم. 
برخی از تحقیقات گرانقیمت است و با مجموعه امکانات کشور نیز 
دستیابی به آن دشوار. اما ش��عار»ما می توانیم «که رهبر انقالب 
بر آن تکیه دارند شعار به حقی اس��ت که باید ما نیز پشت سر آن 

حرکت کنیم.
-  »ما می توانیم« باید در چارچوب برنامه و نقشه جامع پژوهش 
 کشور باشد وگرنه در مس��یری حرکت می کنیم که ممکن است 

10 سال زمان ببرد تا به نتیجه برسیم.

خالقیت تنها در سايه آزادی امکان پذير است

 مامور سابق اف بی آیرییس جمهور: » ما  می توانیم « شعار به حقی است
 در ايران بازداشت نشده است

وزیر امور خارجه ادعای امریکا مبنی بر بازداش��ت مامور 
س��ابق اف بی آی در ایران را رد کرد.محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفت وگو با یک شبکه 
 تلویزیونی امریکای��ی گفت »هیچ اثری از مامور س��ابق

 اف بی آی که شش س��ال پیش ناپدید ش��د ، در ایران 
 وجود ن��دارد. «ظریف در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی 
س��ی بی اس گفت : »من فقط این را می دانم که وی در 

ایران بازداشت نشده است.«

قطعی شدن سفر جک استراو 
به ايران در نیمه دی ماه

 رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس گفت: سفر 
»جک اس��تراو« وزیر خارجه پیش��ین انگلیس به ایران 
قطعی شده است.  قرار است جک استراو نیمه دی ماه به 
جمهوری اسالمی ایران س��فر کند. این عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
اظهار داش��ت: هنوز در مورد برنامه ها و دیدارهای وزیر 
خارجه پیشین انگلیس تصمیمی اتخاذ نشده است. پیش 
از این یکی از اعضای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
 خارجی مجلس اعالم کرده بود که س��فر جک اس��تراو 

به ایران لغو شده است. 

آغاز به کار کمیسیون مشترک 
ايران و جمهوری آذربايجان

کمیسیون مش��ترک مرزی جمهوری اس��المی ایران و 
جمهوری آذربایجان، دیروز در باکو ، پایتخت جمهوری 
آذربایجان آغاز به کار کرد.به گ��زارش خبرگزاری مهر، 
خلف خل��ف اف ، معاون وزی��ر امور خارج��ه جمهوری 
آذربایج��ان در مراس��م آغ��از ب��ه کار این کمیس��یون 
با اش��اره به اراده مس��ووالن جمهوری اس��المی ایران و 
جمهوری آذربایجان برای توس��عه مناس��بات دو کشور 
تاکید کرد: آین��ده روابط ایران و جمه��وری آذربایجان 
 روشن است و هیچ مشکلی در مناسبات دو کشور وجود

 ندارد.وی مرزهای دو کشور را مرزهای دوستی خواند و 
ابراز امیدواری کرد که س��اماندهی امور مرزی به تقویت 
بیش از پیش مناس��بات ایران و جمه��وری آذربایجان 

کمک کند.

استانداری

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 فريبکاری برای امريکايی ها
 عادت شده

سید مهدی هاشمی
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس

فریب��کاری امری��کا به یک ع��ادت برای این کش��ور تبدیل ش��ده و 
فریبکاری آن ها در ارتباط با توافق نامه ژنو تجربه خوبی برای دولت 
یازدهم اس��ت تا اعتماد بیش از حد به آن ها نداشته باشد.فریبکاری 
امریکا پس از امضای توافق نامه ژنو تجربه خوبی برای دولت روحانی 
است تا اعتماد بیش از حد به این کشور نداشته باشد.امروز زمان آن 
فرا رس��یده که وزیر خارجه 
کشورمان و رییس جمهور به 
سران1+5 بگویند که چنانچه 
 رفت��ار خود را اص��الح نکنند
  ایران نیز روی��ه اصولی خود
  را در پیش خواه��د گرفت و

 در ص��ورت ل��زوم، اقدامات 
متقابل را در دستور کار خود 

قرار خواهد داد.
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دیدار اصالح طلبان و اعتدال گرایان  با »باهنر« در هفته آینده

جمش��ید ایران��ی ،دبی��ر جبه��ه اعت��دال گرای��ان گف��ت: جبه��ه اصالح طلب��ان و اعتدال گرای��ان 
 ب��ا دبی��رکل جدی��د جبه��ه پی��روان خ��ط ام��ام و رهب��ری، هفت��ه آین��ده دی��دار خواهن��د 

داشت. 

 ديدار3500 دانشجو 
با مقام معظم رهبری 

 ستادهای دهه فجر
 در کشور فعال شدند

معاون فرهنگی و سیاس��ی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
گفت: بیش از 3500 دانشجو در روز اربعین با مقام معظم رهبری دیدار می کنند. 
آیت اهلل سید مجید قریشی، به مناسبت 27 آذر سالروز شهادت دکتر مفتح و 
روز وحدت حوزه و دانشگاه در نشست مطبوعاتی با موضوع تمدن سازی در پرتو 
وحدت حوزه و دانشگاه ضمن گرامیداش��ت خاطره شهید دکتر مفتح، گفت: 
 شهید دکتر مفتح با نثار خون خود بین حوزه و دانشگاه وحدت ایجاد کرد و در

 34 سال انقالب شاهد  وحدت در این دو حوزه هستیم. وی گفت: هدف دشمن 
ایجاد تفرقه است و با ایجاد ش��بکه های فراوان ماهواره ای تالش دارند مومنان 
و دانشجویان را نسبت به دین دلسرد کنند ولی خوشبختانه این اتفاقات باعث 
شد شبهات میان دینداران ما کاهش پیدا کند و پاسخ مستدل دانشمندان ما به 

کارهای آن ها باعث تداوم این راه گردید.

ستاد مرکزی دهه فجر انقالب اس��المی در مرکز و تمامی ستادهای استانی 
و شهرستانی در سراسر کش��ور با مسوولیت مستقیم روس��ای دفاتر شورای 
 هماهنگی تبلیغات اس��المی برای برگزاری و هدایت مراس��م گرامیداش��ت
  س��ی و پنجمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی فعال ش��دند.در آستانه

 سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، جلسات ستاد مرکزی دهه فجر 
انقالب اسالمی با حضور نمایندگان ارشد دستگاه های عضو ستاد و با تشکیل 
بیش از 24 کمیته تخصصی )اقشاری، موضوعی و غیره( با مسوولیت و مشارکت 
تعدادی از دس��تگاه های اجرایی و نهادهای مختل��ف نظام مقدس جمهوری 
اسالمی متناسب با وظایف و ماموریت های سازمان مربوطه که امر برنامه ریزی 
 و اجرای برنامه ه��ای دهه فجر در س��طح کش��ور را عهده دارن��د، از آبان ماه 

فعال شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
الزم است نمایندگان مجلس توافق نامه ژنو را برای کمک 
به دولت مجددا بررس��ی کنند تا در مذاک��رات بعدی تیم 
مذاکره کننده گام ه��ای بهتری ب��ردارد و مجلس در هفته 
آینده به این موض��وع قطعا ورود می کند. حجت االس��الم 
ناصر موسوی الرگانی عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اعمال تحریم های جدید از سوی 
دولت امریکا علیه ایران، گفت: اقدامی که خزانه داری امریکا 
در اعمال تحریم علیه ایران انج��ام داده، برگ برنده ای در 
دست ملت ایران و مسووالن کشور اس��ت، چرا که همواره 
امریکا می گفت: ایران آماده مذاکره نیست و توافق نیز انجام 
نمی دهد.وی ادامه داد: در جلس��اتی که در گذشته برگزار 
می ش��دامریکایی ها توپ را در زمین ایران می انداختند که 
ایران حاضر به توافق نیس��ت اما هم اکن��ون توافق نامه ژنو 
در رس��انه های غربی و شرقی منتشر ش��ده و آن ها به زعم 
خود اعالم کردند که این توافق نامه به نفع غرب و اروپاست 
اما با وج��ود این ضدونقیض عمل کردند.عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس افزود: اوباما در جلسه سازمان ملل متحد 
حق غنی سازی کشور ایران را به رسمیت شناخت اما پس 
از یکی دو روز با نتانیاهو، جلس��ه ای داش��ت و 180 درجه 

تغییر رویه داد. 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر این که دولت باید تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها را در الیحه بودجه 93 مش��خص کند، گفت: دولت 
تا پایان برنامه پنجم توس��عه فرصت دارد قانون هدفمندی 
یارانه ها را به طور کامل اجرا کند.غالمرضا مصباحی مقدم 
درخصوص وضعیت اج��رای هدفمندی یارانه ها در س��ال 
93 اظهار داش��ت: دولت برای ادامه وضع موجود در الیحه 
بودج��ه، اعتباراتی را در نظر گرفته اس��ت اما ب��رای اجرای 
فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها در س��ال 93 قصد ارایه الیحه 
به مجلس را دارد. نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی اظهار داش��ت: ارایه الیحه جداگانه برای اجرای فاز 
دوم هدفمن��دی یارانه ها تغییرات ج��دی در الیحه بودجه 
 93 ایجاد می کند که این موجب دغدغه و نگرانی نمایندگان 

است.
وی ادامه داد: از دولت خواستیم قبل از تشکیل کمیسیون 
تلفیق پیش��نهاد خود را در خصوص نحوه اج��رای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها به مجلس برساند تا در کمیسیون تلفیق 
بررسی شود.رییس کمیس��یون برنامه و بودجه اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها را جزو مهم الیحه بودجه 93 خواند 
و گفت: باید تکلیف اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه ها در 

الیحه بودجه 93 مشخص شود.

مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع اظهارداشت: 
ناو و ناو ش��کن های ایران امروز به موشک هایی مجهز است  
که ورای افق را هدف قرار می ده��د و زیر دریایی ها  مجهز به 
اژ در های بسیار هوشمند و قدرتمندی هستند که می توانند 
 از زیر س��طح دش��من متجاوز را م��ورد هدف ق��رار دهند.

امیر دریادار امیر رستگاری در گفت وگویی، به دستاوردهای 
س��ازمان صنایع دریایی در حوزه های نظامی و غیرنظامی 
اشاره کرد و گفت: نخستین کشتی اقیانوس پیمای موسسه 
اقیانوس شناس��ی ایران در صنایع دریایی ش��هید درویشی 
وزارت دفاع در حال ساخت اس��ت و در آینده نزدیک به آب 
انداخته می شود .وی درباره تاریخچه سازمان صنایع دریایی و 
مهمترین ماموریت این سازمان گفت: سازمان صنایع دریایی 
 از سال 1387 تاسیس شده و با پشتیبانی همه جانبه وزارت 
دفاع و با اتکا به بنیه متخصصان متعهد و مجرب خود  توانسته 
اس��ت در حوزه س��اخت و تولید تجهیزات متنوع دریایی و 
شناورها و تغییر کاربری و بهینه س��ازی و تعمیرات اساسی 
به  نیروهای مسلح خدمت رس��انی  کند.مدیرعامل سازمان 
صنایع دریایی، اولین ماموریت و مهمترین مس��وولیت این 
سازمان را پشتیبانی از یگان های شناور نیروی دریایی ارتش 
 و نیروی دریایی س��پاه و نیروی دریابانی نی��روی انتظامی 

برشمرد .

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره 
به این که ش��یطان بزرگ به قولی که در مذاک��رات ژنو داد 
وفا نکرد، ادامه داد: دش��منی امریکا با مل��ت ایران طی 35 
س��ال پیروزی انقالب به اثبات رس��یده اس��ت.نیره اخوان 
بیطرف با بی��ان این که ای��ران و پنج عضو دایمی ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل 24 نوامبر در ژنو س��وئیس به توافقی 
موقت درباره برنامه هس��ته ای تهران دس��ت یافتند، اظهار 
داشت: این توافق زمینه را برای دست یابی به توافقی جامع 
درباره اختالف یک دهه ای غرب با ایران بر سر برنامه انرژی 
هسته ای جمهوری اس��المی فراهم می کرد.وی با اشاره به 
بیانیه اخیر که از س��وی وزارت خزانه داری امریکا مبنی بر 
قرار دادن 19 فرد و شرکت جدید در لیست سیاه تحریم های 
منتشر شد، افزود: همان مطلبی است که مقام معظم رهبری 
در مورد مذاکرات ایران ب��ا 1+5  فرمودند ما ب��ه آینده این 
 مذاکرات خوش بین نیستیم و امروز این مطلب به حقیقت

 پیوست.
عضو کمس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس با بی��ان این که 
ش��یطان بزرگ به قولی که در مذاکرات ژنو ب��ه ایران داده 
وفا نکرد، ادام��ه داد: دش��منی امریکا با ملت همیش��ه در 
 صحنه ایران، طی این 35 س��ال پیروزی انق��الب به اثبات

 رسیده است.

خانه ملت دفاعیتعامل تحلیل

 تالش
 برای کمک به دولت

هدفمندی بايد دراليحه 
بودجه 93 گنجانده شود

 توانمندی 
در تولید ناو موشک انداز

 بدقولی شیطان بزرگ
 دور از ذهن نبود
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 فرصت دوباره برای 
کنکوری های بدون کد سوابق

مش��اور عالی و سخنگوی س��ازمان سنجش آموزش کش��ور در پاسخ به 
کامنت های مخاطبان ایسنا درباره آن دسته از کنکوری هایی که موفق به 
ثبت کد سوابق تحصیلی خود نشده اند، از تعیین فرصت مجدد برای این 
دسته خبر داد.دکتر حسین توکلی   در این باره گفت:  آن دسته از داوطلبان 
کنکور که در مهلت اعالمی آموزش و پرورش موفق به دریافت کد سوابق 
تحصیلی خود نشده اند، می توانند از سوم اس��فند ماه به مدت سه روز با 

مراجعه به سایت آموزش و پرورش نسبت به دریافت کد اقدام کنند.
وی اظهار  داشت: براساس هماهنگی های انجام شده با مسووالن وزارت 
آموزش و پرورش، طی روزهای سوم الی ششم اسفند ماه تقاضانامه ای روی 
سایت آموزش و پرورش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند با مراجعه به 
 سایت مذکور در مهلت اعالمی کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند.

به گفته توکلی، آن دسته از داوطلبانی که نسبت به نتایج سوابق تحصیلی 
نیز اعتراض دارند و یا به اش��تباه آن را ثبت کرده اند، می توانند در مهلت 
مذکور با مراجعه به س��ایت آموزش و پرورش اطالعات خود را بررسی و 
اصالح کنند.توکلی در خاتمه اظهار  داشت: فرآیند اصالح سوابق تحصیلی 
مشابه سال گذشته است و داوطلبان مطمئن باشند در رابطه با اعتراض 

به سوابق تحصیلی و یا ثبت نام برای دریافت کد مشکلی نخواهند داشت.

 ۹۹درصد مردم خواستار 
ادامه فعالیت گشت های ارشاد

معاون اجتماع��ی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: بر اس��اس 
نظرسنجی صورت گرفته، ۹۹ درصد مردم اصفهان خواستار ادامه فعالیت 
گشت های ارشاد و برخورد با افراد هنجارشکن در چارچوب قانون هستند.

سرهنگ جهانگیر کریمی در خصوص رویکرد پلیس استان در خصوص 
فعالیت گشت های ارش��اد گفت: قانون رعایت حجاب اسالمی در معابر و 
اماکن عمومی پس از پیروزی انقالب به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسیده و اعمال قانون با متخلفان از این قانون به عنوان مصداق جرم مشهود 
بر عهده نیروی انتظامی قرار گرفته است. وی افزود: پلیس به وظیفه قانونی 
خود از گذشته تا به امروز عمل کرده و با تغییر دولت ها، تغییری در ماهیت 
 انجام وظیفه پلیس به وجود نیامده بلکه س��عی شده تا با تنوع بخشیدن

 به نحوه عملکرد به مطلوب شدن اجرای آن بیفزاید.  این مقام مسوول با 
بیان این که رویکرد کلی پلیس همیشه بر پایه جامعه محوری است، تصریح 
کرد: بر اساس همین رویکرد پلیس می کوشد تا با ابزار منطق و استدالل، 
مردم به سمت رعایت قانون و مشارکت در امنیت جامعه سوق داده شوند 

که خوشبختانه در این خصوص موفق بوده است. 

500هزار بازنشسته 22 بهمن 
مطالبات شان را می گیرند

وزیر کار وعده داد که مطالبات 500هزار بازنشسته کشوری در دهه فجر 
پرداخت می شود. علی ربیعی وزیر کار،رفاه و تعاون در حاشیه مراسم تکریم 
و معارفه مدیران عامل ش��رکت هواپیمایی آسمان گفت : در این دوره که 
هشتمین مرحله مطالبات بازنشستگان پرداخت خواهد شد به هر یک از 
بازنشستگان کشوری مشمول قانون، 200هزار تومان پرداخت می شود. 
او با بیان این که این مبلغ در دهه فجر پرداخت می شود گفت: با تالش و 
پیگیری های صندوق بازنشستگی کشوری تا کنون مطالبات 300 هزار نفر 
بازنشسته به طور کامل تسویه شده و پیش بینی می شود در این مرحله 
مطالبات حدود 50 هزار نفر تسویه شود.ربیعی در ادامه گفت:جهت گیری 
برنامه ها و فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری در دور جدید مبتنی 
بر ارتقا و بهبود معیشت اقتصادی و افزایش خدمات فرهنگی ، رفاهی به 
بازنشس��تگان اس��ت .وی گفت: این صندوق عالوه بر تعهدات قانونی در 
زمینه درمان با اجرای طرح ملی بیم��ه طالیی و در بخش های فرهنگی، 
اجتماعی با اجرای س��فرهای زیارتی و س��یاحتی و راه اندازی خانه های 
امید در شهرستان ها به بازنشس��ته های تحت پوشش خدمات متنوع و 
گوناگونی ارایه می دهد .تا کنون صندوق بازنشستگی کشوری بالغ بر یک 
میلیون و چهارصد هزار تومان از مطالبات بازنشس��تگان واجد شرایط را 

پرداخت کرده است.

 مراجعه 120 بیمار تنفسی و قلبی
 به اورژانس اصفهان

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اصفهان گفت: طی هفته 
گذشته، تکنسین های فوریت های پزشکی اورژانس شهرستان اصفهان به 
نزدیک به 120 بیمار تنفسی و قلبی خدمات رسانی کردند.محسن نیک نام 
با اشاره به فعالیت های هفته گذشته اظهار  داشت: کارشناسان فوریت های 
پزشکی شهرستان اصفهان طی روزهای 16 تا 22 آذرماه با انجام یک هزار 
و 443 ماموریت و با حضور بر بالین 313 بیمار و مصدوم به صورت سرپایی 

به آنان خدمات رسانی کردند.

 شبیه سازي حادثه 
در میادين اصلي شهر

 مدیر فرهنگي هنري و تفریحي ش��هرداري اصفهان از 
برگزاري »مان��ور مرگ خاموش« در برخ��ي از میادین 
 اصلي ش��هر خب��ر داد و گف��ت: در این برنام��ه، حادثه

 گاز گرفتگي به صورت نمادین ش��بیه سازي مي شود 
تا ش��هروندان با گازمونواکس��ید کربن و خطرات ناشي 
از انتشار آن، بیشتر آشنا ش��وند. مهندس مهدي بقایي 
افزود: متاس��فانه ه��ر س��اله همزمان با ماه هاي س��رد 
سال، ش��اهد بروز س��انحه گازگرفتگي و مسمومیت و 
فوت تعدادي از همش��هریان عزیزمان هس��تیم که در 
اثر عدم رعایت ن��کات ایمني به وقوع م��ي پیوندد.وي 
تصریح کرد: امس��ال به منظور افزایش اطالعات ایمني 
شهروندان و کاهش حوادثي از این دست، کمیته فرهنگ 
ش��هروندي ش��هرداري اصفهان طي 4 مرحله تبلیغات 
ش��هري، تالش کرد مفهوم قاتل خاموش، نش��انه هاي 
مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن، روش هاي پیشگیري 
و نحوه نجات حادث��ه دیدگان را به ش��هروندان متذکر 
شود.دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندي خاطرنشان کرد: 
 عالوه بر تبلیغات ش��هري، مانور مرگ خاموش در قالب 
»لن��د ارت« )هنرمفهوم��ي( به م��دت 5 روز عصرها از 
س��اعت 15 الي 18 در برخ��ي از میادین اصلي ش��هر 
برگزار مي شود.به گفته وي در این مانور شهري، حادثه 
گازگرفتگي در برابر چش��م عابران ش��بیه سازي شده 
و یکي از کارشناس��ان سازمان آتش نش��اني و خدمات 
ایمني ش��هرداري اصفه��ان نیز در محل حض��ور یافته 
و در قالب کارگاه پرس��ش و پاسخ، به س��واالت متنوع 
ش��هروندان پیرامون مس��ایل ایمني پاس��خ مي دهد.

 بقایي ادام��ه داد: همچنین براي دومین س��ال پیاپي، 
مجموعه اي از اطالعات مفید درخصوص مس��مومیت 
با گاز مونو اکسید کربن در قالب طرح »سفرمطالعه«در 
اتوبوس هاي درون ش��هري نصب خواهد ش��د تا مورد 
مطالعه ش��هروندان ق��رار گیرد. مدی��ر فرهنگي هنري 
و تفریح��ي ش��هرداري اصفه��ان اف��زود: ط��ي تفاهم 
انجام گرفته ب��ا اورژانس اصفهان، برخ��ي از طرح هاي 
هشداردهنده در پشت شیش��ه اتومبیل هاي اورژانس 
نصب خواهد شد تا هنگام تردد در شهر، مورد مشاهده 
شهروندان قرار گیرد.  وي تولید مستند تلویزیوني مرگ 
خاموش و توزیع گسترده آن در بیش از 50 محله شهر 
 اصفهان را از دیگر اقدامات انجام گرفته در این خصوص

 برشمرد.
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گشتی در اخبار
جمع آوری30  درصد بازیافتی ها  از طریق ایستگاه های ثابت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: اکنون 30 درصد از مواد بازیافتی از 
 طریق ایستگاه های ثابت بازیافت جمع آوری می شود. تیمور باجول اظهار داشت: در حال حاضر

 14 ایستگاه ساختمانی بازیافت در سطح شهر اصفهان فعال است .
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اخیرا یک قلم داروی ایرانی در عرصه ناب��اروری وارد بازار 
دارویی کشور شده که به عنوان یکی از داروهای حساس و 
پرمصرف در زمینه درمان ناباروری، با تنها برند خارجی در 
دنیا رقابت می کند.دکتر هاله حامدی فر، مدیرعامل شرکت 
دارویی سیناژن در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 
شرکت دارویی سیناژن به عنوان یک تولید کننده داروهای 
بیوتکنولوژی و پروتئین هاي نوترکی��ب دارویی، از چهار 
سال قبل پروژه تولید داروهای درمان ناباروری را در دستور 
کار قرار داده است. چون سیناژن یک شرکت دانش بنیان 
اس��ت، بنابراین تولید مواد اولیه در اختیار خودمان است و 
هیچ گونه وابستگی به ماده اولیه تولید این داروها نداریم.

وی به تولید دو قل��م داروی پرمصرف درم��ان ناباروی در 
س��یناژن اش��اره کرد و افزود: اولین داروی ما، »بوسرلین 
استات«تحت نام تجاری »س��ینافکت« است که از 3 سال 
قبل وارد بازار دارویی کشور شده است. حامدی فر به داروی 
دوم این ش��رکت دارویی برای درمان ناباروری اشاره کرد و 
گفت: داروی بعدی ما، یکی از داروهای با تکنولوژی خیلی 
باالیی اس��ت که تنها در دنیا یک تولید کننده اصلی برند 
دارد که سوئیسی است و داروهای ژنریک یا بیوژنریک آن 
نیز در دنیا خیلی معدود است. ولی ما توانستیم تکنولوژی 
آن را در ایران توسعه دهیم.به گفته وی، داروی دوم شرکت 
س��یناژن در زمینه درم��ان ناب��اروری، »فولیتروپین« نام 
دارد که نام تجاری آن نیز »س��ینال اف«، است.مدیرعامل 

شرکت دارویی س��یناژن در توضیح اهمیت داروی دوم در 
عرصه درمان ناباروری، اظهارداش��ت: فولیتروپین، یکی از 
 داروهای حساس و پرمصرف در ناباروری است که با توجه به
  سیاس��ت های کلی نظام در زمینه ازدی��اد جمعیت، فکر

  می کنیم ک��ه بای��د از این قبی��ل داروها حمایت ش��ود. 
حامدی فر با اشاره به هزینه های سنگین درمان ناباروری 
برای اغل��ب زوجین که از ت��وان مالی مناس��بی برخوردار 
نیستند، تاکید کرد: یکی از مشکالت زوجین جوان در مسیر 
درمان ناباروری، هزینه های خیلی زیاد دارویی و غیردارویی 
اس��ت.وی ادامه داد: با توجه به این ک��ه داروهای ناباروری 
تحت پوشش بیمه ها نیس��تند و از س��وی دیگر، افرادی 
 که درگیر این مشکل هس��تند، غیر از هزینه داروها، سایر

 هزینه های درمانی رانیز باید تقبل کنند  بنابراین، باید به 
نوعی، این افراد از طریق بیمه ها و پرداخت یارانه دارویی، 
حمایت شوند.حامدی فر به سیاس��ت های دولت یازدهم 
در حمایت بیمه ه��ا از داروهای گران قیمت اش��اره کرد و 
افزود: خوش��بختانه وزارت بهداشت و س��ازمان غذا و دارو 
 در مدیریت جدید، برنامه هایی دارند که بتوانند پوش��ش 
بیمه ای در این زمینه ارایه بدهند که فکر می کنیم به زودی، 
افرادی که مشکل تهیه این قبیل داروها را دارند، بتوانند از 
 طریق بیمه ها و یارانه ای که به این داروها اختصاص داده 
می شود، از داروهای ناباروری اس��تفاده کنند.مدیرعامل 
شرکت دارویی سیناژن در ادامه به وضعیت دو قلم داروی 

درمان ناباروری در بازار دارویی کش��ور اشاره کرد و گفت: 
داروی بوسرلین استات، تقریبا 50 درصد بازار این دارو را در 
اختیار دارد و بقیه نیاز کشور نیز از نمونه های اروپایی تامین 
می شود. در این مدت، استقبال خوبی شده و متخصصین 
ناباروری ک��ه آن را تجویز کرده اند، راضی ب��وده اند.وی به 
داروی دوم که همان فولیتروپین است، اشاره کرد و افزود: 
این دارو به تازگی و در حدود یک ماه و نیم اس��ت که وارد 
بازار دارویی کشور شده است. حامدی فر همچنین به انجام 
مطالعات بالینی داروی فولیتروپین توس��ط دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، به صورت مقایس��ه ای با نمونه اروپایی آن 
اشاره کرد و گفت: نتایج مطالعات چه از نظر عوارض جانبی 
 و اثربخش��ی، نش��ان داده که هیچ تفاوتی با نمونه اروپایی

 ندارد. وی با اعالم این که ما همواره از 
برندهای خارج��ی در بازار 

 دارویی کشور استقبال 
کرده ای��م، اف��زود: 
م��ا م��ی خواهی��م 
ب��ا داروه��ای تولید 

نش��ان  خودم��ان، 
بدهیم که کیفیت و مزیت 

 داروه��ای م��ا براب��ر و 
باالت��ر از نوع خارجی 

است.

ورود يک داروی ايرانی پرمصرف ناباروری
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 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

 ستاد مبارزه با مواد مخدر:

نسل چهارم مواد مخدر، روان گردان ها است
اعزام 400 هزار زاير در اربعین به کربال 

زايران عتبات بیمه می شوند
مديرکل ثبت احوال اصفهان خبر داد:

آغاز جايگزينی کارت های هوشمند ملی 

طاها طاه��ری ،قائم مقام دبیرکل س��تاد 
مبارزه با مواد مخدر گفت: زنگ خطر ورود 
نسل چهارم مواد مخدر به کشور زده شده 
است، این مواد مخدر از گروه روانگردان ها 
بوده که ایجاد ش��ادی و نش��اط فراوان و 
 کاذب می کن��د و پایه گیاه��ی و دارویی

 دارد.قائم مق��ام دبیرکل س��تاد مبارزه با 
مواد مخدر در پاس��خ به این که این ستاد 
برای مقابله با نس��ل چهارم م��واد مخدر 
چه برنامه ای دارد، گف��ت: در حال حاضر 

در کشور گزارشی از وضعیت نسل چهارم 
مواد مخدر نداریم.

وی گف��ت: جهان زن��گ خط��ر آن را به 
صدا در آورده و نس��بت به ش��یوع و بروز 
آن اب��راز نگرانی کرده اس��ت ب��ه همین 
دلیل م��ا نی��ز حس��اس ش��ده ایم و قرار 
 اس��ت پدافند نس��بت به این مواد مخدر

 داشته باشیم.
طاهری در مورد وضعیت مواد روانگردان 
و پیش س��ازها گف��ت: متاس��فانه مقوله 
پیش سازها در کش��ور مغفول مانده و دو 
سال است که به آن می پردازیم، این مغفول 
ماندن به دلیل وارد نش��دن ای��ن مواد در 

سیاست گذاری هاست.
وی گف��ت: قرار اس��ت در سیاس��ت های 
جدید س��تاد مبارزه با مواد مخدر حلقه ها 
و چالش ه��ای عم��ده ناتوان��ی در مبارزه 
 همه جانب��ه با م��واد مخ��در را بررس��ی

 کنیم.

معاون حج و عمره س��ازمان حج و زیارت 
از صدور روادید برای اع��زام زایران ایرانی 
به کربال خبر داد و گف��ت: در ایام اربعین 
حس��ینی 400 هزار زایر ایرانی، در کربال 

حضور خواهند داشت.
ناصر خدرنژاد افزود: تا کنون 100 هزار زایر 
ایرانی توسط سازمان حج به عتبات عالیات 
از مرزهای شلمچه ، چزابه و همچنین مرز 

مهران اعزام شده اند .
وی تاکید کرد: از این تعداد زایران حدود 

84 هزار نفر از مرزهای شلمچه و چزابه و 
16 هزار نفر نیز از مرز مهران عازم عتبات 
ش��ده اند و طی روزهای آین��ده با نزدیک 
شدن به ایام اربعین حسینی تعداد زایران 

به 400 هزار نفر خواهد رسید.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در 
مورد عوارض خروج زای��ران نیز گفت: در 
گذشته در مرزهای شلمچه و چزابه از هر 
زایر ایرانی 15 هزار تومان و در مرز مهران 
نیز هفت هزار و 500 تومان دریافت می شد 
که  طی مذاکرات انجام شده با منطقه آزاد 
اروند عوارض خروج در هر سه مرز یکسان 
 و ب��ا 50 درصد کاه��ش به هف��ت هزار و

 500 تومان رسیده است.
خدرنژاد اظهار داش��ت: به طور متوس��ط 
روزانه پنج هزار زایر ایران��ی از مرز مهران 
و 20 ه��زار زایر نیز از مرزهای ش��لمچه و 
 چزاب��ه به عتب��ات عالی��ات ع��راق اعزام 

می شوند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 
طرح جایگزینی کارت های هوشمند ملی 
از پایان س��ال جاری در اس��تان اصفهان 
آغاز می ش��ود. تورج حاجی رحیمیان در 
حاشیه رونمایی از س��جلی بزرگان علوم 
اس��المی اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
همایش هم اندیشی اداره کل ثبت احوال 
و دفاتر پیش خوان برای بررس��ی آخرین 
وضعی��ت ای��ن دفاتر برگزار ش��د ت��ا اگر 
نقطه  نظری وجود دارد مس��ووالن دفاتر 

پیشخوان مطرح کنند.وی تصریح کرد: در 
این همایش انتظارات اداره کل ثبت احوال 
از دفاتر پیشخوان اعالم ش��د و در مقابل 
نیز دفاتر پیش خوان نیز درخواست هایی 
را اعالم کردند که قرار ش��د ب��ا همکاری 
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی 
اس��تانداری موضوع��ات پیگیری ش��ود.

مدیرکل ثب��ت احوال اس��تان اصفهان به 
صدور کارت هوشمند ملی در استان اشاره 
کرد و گفت: در این بخش با توجه به حجم 
و گس��تردگی کار به هماهنگی هایی نیاز 
داریم و از دفاتر پیش��خوان نیز درخواست 
کردیم تجهی��زات الزم را فراهم کنند.وی 
خاطرنشان کرد: خبر نهایی درباره صدور 
کارت ملی هوش��مند در هفته های آینده 
اعالم می ش��ود و اداره کل ثب��ت احوال با 
همکاری اداره پس��ت و دفاتر پیش��خوان 
صدور کارت هوشمند ملی در سال ۹3 را 

برنامه ریزی می کنند.

استاندار اصفهان در برنامه » هشت بهشت «

زرگر پور : نیمه خوب جهان باید به حقش برسد 
اس��تاندار اصفهان با حضور در برنامه

فرزانه
متین فر » هشت بهشت  « ازاولویت های استان  

گفت . در این برنامه 4 س��وال اساسی  
درب��اره دغدغه های اس��تان از قبیل مترو، قطار بین ش��هری 
اصفهان و تهران و احیای زاینده رود و تکمیل ورزش��گاه نقش 

جهان  مورد پرسش و نظر سنجی قرار گرفت . 
در پرسش از دکتررس��ول  زرگرپورمبنی بر مهم ترین اولویت 
استاندار اظهار ش��د:اولین اولویت مهم خودرا توجه به عوامل 
زیست محیطی می دانم و خبر این که طرح جامع آلودگی هوا 
تدوین و به زودی اجرایی خواهدش��د .ه��م اکنون 70  درصد 
آلودگی هوا به خودروها  ، 20 درصد به نیروگاه ها و 10 درصد 

به صنایع  اختصاص دارد .
این درحالی اس��ت که نقش مردم هم در محیط زیست بسیار 
مهم است و با کمک مردم و فرهنگ سازی باید شرایط  زیستی 

استان را به 10 سال پیش  برگردانیم .
در گذشته  شهراصفهان ،مشهور به  شهر گنبدهای نیلگون و 
فیروزه ای  بوده  اما متاس��فانه در این برهه به شهر گنبدهای 

کبودی تبدیل شده است .
اس��تاندار اصفه��ان تصری��ح کرد:س��عی م��ا ای��ن اس��ت 
 که لقب اصفه��ان را دوب��اره برگردانی��م  تا ش��هر گنبدهای
  فیروزه  ای که نیمه خوب جهان است به حق برخورداری  خود

 برسد .
وی با اشاره به این که اصفهان باید در تراز اول باشد و نیازمند 
نگاه ملی اس��ت افزود : زاینده رود تمدن ساز اصفهان و کشور 
اس��ت  و احیای زاین��ده رود، روح تمدن و نش��اط را به مردم 

اصفهان باز می گرداند . 
متاس��فانه هم اکنون هفتمین سال خشکس��الی را در استان 
تجربه می کنیم  و30  تا 40 درصد کاهش باران داشته ایم که 

این معضل  یکی از دالیل خشکسالی زاینده رود است .
  وی در پاس��خ ب��ه س��وال مجری ک��ه چ��ه کار باید ک��رد تا 
زاینده رود که پیش��انی و نماد ش��هر اصفهان  و ورود مرکزی 
فالت ایران اس��ت به روزهای خوب خود بازگردد؟ گفت  : باید 
همه با هم به درگاه پروردگار دست به دعا برداریم ومردم باید از 
 خدای خود خالصانه بخواهند تا بارش ها کام تشنه زاینده رودرا 

سیراب کند.
زاینده رود، رود زای��ش، برکت و آبادانی  برای مردم حاش��یه 
 خود بوده ودانش��مند بزرگ ش��یخ بهایی در 400سال پیش

   تقس��یم نامه ای را به تایید رس��انده که بلوك  هاي ششگانه 
 به روش طومار شیخ بهایي شامل 33 س��هم از آب زاینده رود

 به اطراف می شده است.
هم اکنون زاینده رود آب ش��رب 5 میلیون نفر را در 3 استان 
تامین می کندکه اقدام اجرایی ما ارسال یک طرح 5 ماده ای به 
شورای عالی آب است و آنچه در حال حاضر مهم است مدیریت 
یکپارچه ب��رای احیای دوباره زاینده رود می باش��دو نبود این 
مدیریت ضربه دیگری است که  زاینده رود را تهدید می کند .

دربخش��ی دیگ��ر دکترزرگرپ��ور از ط��رح ه��ای آزار دهنده 
 نیمه تمام اصفهان ب��ه نام ) ابرطرح های تخت جمش��یدی (

 نام برد.
چراکه این پ��روژه ه��ای عمران��ی از قدمت زمان��ی طوالنی 
برخوردارن��د و ناتمام  مانده اند که می ش��ود ب��ه آن ها نمود 
تاریخ��ی مانند اث��ر تخت جمش��ید داد.وی گف��ت : 6 درصد 
جمعیت  کشور در استان اصفهان اس��ت. این مردم در دوران 

دفاع مقدس 10درصد سهم شهدای جنگ تحمیلی را  به خود 
اختصاص داده اند و10 درصد ایثارگران و 15 درصد جانبازان 
وقطع نخاعی  های دفاع مقدس از این استان هستند. این ها 
نشانگر آن است که استان درادوار مختلف تاریخ این سرزمین 
پیش��تاز بوده است  وحق این اس��تان  و مردم است که درتراز 

اول کشورباشند.
برای تحقق این خواس��ته با توجه به این ک��ه وضعیت بودجه 
اختصاصی به استان در ردیف آخر قراردارد باید از پتانسیل هاو 
ظرفیت های بالقوه و قابل توجه استان مان بهره ببریم وبه نظر 
می توانیم با هنر و برنامه ریزی های ویژه  این پتانسل ها را به 

باالفعل تبدیل کنیم .
 وی اف��زود: س��ازمان های م��ردم نه��اد اس��تان اصفهان در

 حوزه های مختل��ف فعالیت دارند و ب��ازوان توانمندی برای 
اجرای برنامه ها و فعالیت های مختلف هس��تند که مردم در 
این س��ازمان ها فعالیت هایی را برای پیشرفت استان و حتی 

کشور انجام می دهند.
استاندار اصفهان ادامه داد: ظرفیت های مردمی استان اصفهان 
نقش به سزایی در پیش��برد اهداف استان با مسووالن دارند و 
مردم در فعالیت های مختلف ،مدیریت استان را یاری می کند 
و تش��کل های فرهنگی با وجود ظرفیت های فرهنگی استان 

فعالیت های خوبی دارند.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی منسجم و سیاست گذاری های 
جدید و متناسب با ظرفیت های اس��تان وظایف تشکل های 
مردمی همانند تش��کل های فرهنگی است و مدیریت استان 
نیز وظیفه تامین منابع برای آن ها را دنبال می کند که با وجود 
چنین ظرفیت ها و سیاس��ت گذاری های خ��وب، گام های 
اساسی در بخش های فرهنگی و اجتماعی برداشته می شود.

وی با بیان این که زندگی مردم نیازمند ش��ور و نشاط است، 
گفت: تشکل های مردمی و فرهنگی در تدوین و ایجاد فضای 

شور و نشاط در جامعه نقش موثری دارند.



چهره روزيادداشت

 افزايش  تولید فوالد ايران
 در بین 40 كشور برتر 

اميرحس��ين نادري  مع��اون اقتصادي و مالي ش��ركت ب��ه آخرين 
 وضعيت توليد فوالد جهان پرداخت و گفت: در ميان 40 كشور برتر 
توليد كننده فوالد جهان در س��ال 2012 جمهوري اس��امي ايران 
بيشترين ميزان رشد را دارا بوده كه نسبت به سال قبل داراي رشدي 
معادل 9/6 درصد مي باشد. در س��ال 2012 جهان در مجموع يک 
ميليارد و 547 ميليون تن فوالد خام توليد كرد كه اين رقم حدود يک 
درصد بيش از سال 2011 بود )در سال 2011، يک ميليارد و 536 
ميليون تن فوالد توليد شد(. در حالی كه گمان می رفت صنعت فوالد 
چين در سال 2012 با توقف رشد مواجه شود اما اين كشور به رغم از 
رده خارج كردن بسياری از كارخانه های آالينده و غيراقتصادی خود 
باز هم با رشدی سه  درصدی نسبت به سال 2011، 716/5 ميليون 

تن فوالد )معادل 46 درصد فوالد دنيا( توليد كرد. 

 خدمات رفاهی و اجتماعی 
در مسکن مهر در نظر گرفته شود

رييس اتحاديه اماک و مسکن استان اصفهان گفت: وزارت مسکن 
و راه و شهرسازی بايد مباحث رفاهی و خدمات اجتماعی را در پروژه 
مسکن مهر در نظر بگيرد زيرا مسکن مهر در حاشيه كان شهرها از 

حداقل امکانات نيز برخوردار نيست.
رسول جهانگيری درباره پروژه مسکن مهر در استان اصفهان اظهار 
داشت: مسکن مهر شايد در شهرستان های حاشيه ای در بازار مسکن 
تاثيری گذاش��ته باش��د و فاصله عرضه و تقاضا را كاهش داده اما به 
دليل جانمايی نادرست در كان شهرها، تاثير زيادی بر بازار مسکن 
نگذاشته است.وی افزود: مس��کن مهر به دليل جانمايی منطقه ای و 
حاشيه ای در كان ش��هر اصفهان، نمی تواند تاثيری بر بازار مسکن 
بگذارد، اگر اين طرح در محله های مركزی و يا بافت فرس��وده اجرا 
می شد، می توانس��ت در كاهش متقاضيان مس��کن و بازار عرضه و 

تقاضای مسکن تاثير بگذارد.

واحدهای تجاری طبق مقررات 
واگذار شود

فرماندار اصفهان گفت: درخواس��ت می ش��ود نس��بت به واحدهای 
تجاری طبق مقررات و با اس��تفاده از ظرفيت ش��هرداری واگذاری 
صورت گيرد.به نقل از روابط عموم��ی فرمانداری اصفهان، فضل اهلل 
كفيل در جلسه شورای مسکن مهر شهرستان اصفهان اظهار داشت: 
زيرساخت های ش��هرک های مسکن مهر فاز نخس��ت كوهپايه، فاز 
نخس��ت و دوم ورزنه، تودش��ک، هرند، اژيه، س��جزی، محمدآباد، 

نصرآباد، نيک آباد، حسن آباد و تودشکچويه اجرا شده است.
وی به اهميت تامين رفاه و آس��ايش ساكنان ش��هرک های مسکن 
مهر و نيز واگذاری واحدهای تجاری در شهرک های ورزنه،كوهپايه 
و هرند تاكيد كرد و افزود: از اداره راه و شهرسازی درخواست می شود 
 نس��بت به واحدهای تجاری طبق مقررات و با اس��تفاده از ظرفيت

 شهرداری ها واگذاری صورت گيرد.

 افزايش مشتركان جديد
 به برق گلپايگان

مدير امور برق شهرس��تان گلپاي��گان گفت: از ابتدای س��ال جاری 
تاكنون هفت ميليارد ريال از بودجه عمرانی شهرس��تان كه مربوط 
به بخش برق است، جذب شد.شاپور حدادی پور با بيان اين كه اين 
مبلغ از رديف بودجه شهرستان و از محل اعتبارات شركت توزيع برق 
استان اصفهان هزينه شده، اظهار داشت: كابل كشی 20 كيلو ولت، 
نصب ترانس، بهينه سازی فشار ضعيف خيابان شهيد احمدی، رفع 
حريم و رفع نقاط خطرساز، برق رسانی به مسکن مهر جوانان گوگد 
و... از جمله فعاليت های اين اداره از محل درآمدهای ذكر ش��ده در 
شهرستان اس��ت.مدير امور برق شهرستان گلپايگان تصريح كرد: از 
ابتدای سال جاری تا كنون يک هزار و 239 مشترک جديد به تعداد 

مشتركين برق شهرستان گلپايگان اضافه شد.

 مايکروسافت برای سامسونگ
 دست به جیب شد

مايکروسافت برای توس��عه پلت فرم های ويندوز فونی اين بار 
به سراغ سامسونگ رفت و پيشنهاد يک ميليارد دالری برای 

توسعه دستگاهی ويندوز فونی به اين برند داد.
 در حال حاضر 90 درصد اكوسيس��تم ويندوزفون در اختيار 
س��ری لوميا نوكيا اس��ت و عدم پش��تيبانی برندهايی چون 
اچ تی سی، هواوی و سامس��ونگ از اين سيس��تم عامل نقطه 
 بحرانی برای آن به حس��اب می آيد كه مايکروسافت را به فکر

راه چاره انداخته است.

 مديركل حمل و نقل و پايانه های
 استان اصفهان 

صدور روزانه ۱0 هزار بار نامه 
در اصفهان

مديركل حمل و نقل و پايانه های اس��تان اصفهان گفت: 
روزانه 10 هزار بارنامه و ساالنه بيش از2/5ميليون بارنامه 

از سوی اين اداره كل صادر می شود.
 حسين علی شمعانيان اظهار داشت: هم اكنون 65 هزار 
راننده تحت پوش��ش اداره كل حمل و نق��ل و پايانه های 
استان اصفهان هستند كه اگر نيم درصد اين افراد به خطا 
می روند، نبايد برچسب كلی بر وجهه رانندگان زده شود.

وی بيان كرد: رانندگان از زحمت كش ترين اقشار جامعه 
هستند كه اين مس��اله نياز به فرهنگ س��ازی درست از 
سوی رس��انه ها و رفع مفاهيم غلط ذهنی برخی افراد در 
ارتباط با اين گروه از جامع��ه دارد.مديركل حمل و نقل 
و پايانه های اس��تان اصفهان از كاه��ش 10 درصد آمار 
تصادفات در 8 ماه نخست امسال خبر داد و تصريح كرد: 
 س��رعت غيرمجاز و عدم رعايت فاصله های طولی عامل 
30 درصد تصادفات جاده ای شناخته شده و امروز بيش 
از 90 درصد كاال و مسافران توسط حمل و نقل جاده ای 
انجام می گيرد كه بايد به س��مت حمل و نقل ريلی سوق 
داده ش��ود.وی عم��ر اتوبوس ه��ای تحت پوش��ش اين 
مجموعه را زير 12 سال و سواری ها را زير 7 سال عنوان 
كرد و گفت: در بخش ناوگان باری و كاميون هم متوسط 
سن حدود 20 سال اس��ت و درصدی از ناوگان ها عمری 
بين 25 تا 35 سال دارد كه در طرح هدفمند كردن دولت 
قبل و همکاری ستاد مديريت سوخت قرار شد اقداماتی 
در راستای نوسازی ناوگان انجام گيرد.شمعانيان افزود: 
اگر چه ناوگان مسافربری اس��تان در حد استانداردهای 
بين المللی و كشورهای پيشرفته نيست اما در مسير بهبود 
ق��رار دارد و بايد گفت كه 80 درص��د تصادفات جاده ای 
مختص وسايل نقليه ش��خصی بوده و به منظور افزايش 
استانداردها در ناوگان مسافربری، نظارت صنعت و معدن 
و تج��ارت را می طلبد.وی بيان كرد: بي��ش از 70 درصد 
فوتی ها و تصادفات در كمربندی ه��ا به وقوع می پيوندد 
كه الزم است زيرساخت های از سوی مجموعه مسووالن 
 اداره كل حم��ل و نق��ل و پايانه ها ايجاد ش��ود و احداث 
كنار گذر ش��رق و غرب در اصفهان از جمله راهکارهای 
كاهش  آمار تصادفات بوده كه كنار گذر شرق هم اكنون 

به پايان رسيده است.

 بهره برداری جديد
 در آب و فاظالب

پیشنهاد دامداران برای 
پرداخت يارانه شیر

 مبدل تامين انرژی فلومترهای باتری دار نخس��تين بار در كش��ور در شركت
 آب و فاضاب استان اصفهان ساخته شد.

 روابط عمومی شركت آبفای استان اصفهان اعام كرد: معاونت بهره برداری 
ش��ركت آب و فاضاب شهری اس��تان اصفهان در س��ال های اخير به دليل 
 محدودي��ت در تامين و خري��د باتری ب��رای فلومتره��ای الکترومغناطيس 
 باتری دار، با مش��کاتی عديده ای برای تامين باتری مورد نياز دستگاه های

 اندازه گيری نصب ش��ده در مبادی توليد و برخی مش��تركين خاص مواجه 
شده است.بر همين اساس شركت آبفای استان اصفهان با توجه به حساسيت 
موضوع با همکاری يک شركت دانش بنيان، طراحی، ساخت، آزمايش و نتيجه 
گيری نوعی مبدل س��ه كاره به عنوان جايگزين باتری مورد نياز را در دستور 
 كار خود قرار داد.اين طرح به طور كامل بومی بوده و قابليت آن توسط يکی از

 آزمايشگاه های معتبر الکترونيک داخلی مورد تاييد قرارگرفته است.

رييس اتحاديه مركزی دامداران گفت: مابه التفاوت قيمت تمام ش��ده ش��ير 
می تواند از طريق علوفه يارانه ای از مبادی توليد يا به وسيله پرداخت يارانه به 
كارخانه ها جبران شود اما نبايد يارانه از جيب دامداران محاسبه و پرداخت شود.

سيروس روس��تا اظهارداش��ت:  پرداخت يارانه برای كنترل قيمت تمام شده 
محصوالت كشاورزی از جمله شير همواره در مبادی توليد صورت می گرفته 
است تا بتواند قيمت تمام شده توليد را بهتر كنترل كند اما مهم اين است كه 
مابه التفاوت قيمت تمام شده شير به دقت و با حضور دامداران محاسبه شود و 

برای جلوگيری از افزايش قيمت محصول پرداخت شود.
وی افزود: دامداران از ابتدا هم نمی خواستند قيمت شير برای مردم بيش از اين 
افزايش يابد چرا كه براس��اس نظر كارشناسان افزايش بيش از حد قيمت اين 
محصول اساس��ی می تواند كاهش مصرف و افزايش آسيب پذيری به سامت 

جامعه را  به دنبال داشته باشد.

رييس اتحايه گل فروشان اصفهان گفت: فرهنگ خريد 
گل در بي��ن مردم فراموش ش��ده و به دليل مش��کات 
اقتصادی، بازار فروش گل با ركود مواجه ش��ده و برخی 
مغازه های عرضه گل، تعطيل ش��دند. جعفر دالل باشی 
اظهارداشت: تا به حال اخباری درباره باال رفتن قيمت گل 
نداشته ايم، زيرا امروزه كمتر كس��ی به سراغ خريد گل 
می آيد و قيمت آن هم از سال 91 تا كنون هيچ  تغييری 
 نکرده اس��ت.وی با اش��اره به ركود بازار گل از سال 91

 تا كنون افزود: نخستين بحران اقتصادی سال ها پيش 
بود كه ب��ا راكدترين وضعيت ف��روش گل مواجه بوديم 
و بعد از آن از س��ال 91 به دليل افزاي��ش قيمت  در بازار 
اقتصادی، ركود در بازار گل دوباره آغاز شد و همچنان نيز 
ادامه دارد.رييس اتحاديه گل فروشان اصفهان با اشاره به 
دليل راكد ماندن بازار گل، تصريح كرد: به دليل مناسبت 
ايام محرم و صفر و گرانی قيم��ت  اقام ضروری تر مردم 
و كاهش تقاضای ب��رای خريد گل، اين صن��ف با ركود 
مواجه شده است. وی درباره وضعيت شاغان در صنف 
گل فروشان بيان كرد: متاس��فانه خيلی از كسانی كه در 
كار فروش گل مش��غول هس��تند، دچار ركود اقتصادی 
ش��دند و در برخی مناطق به دليل باال بودن اجاره بهای 

فروشگاه ها، با تعطيلی مواجه شده اند.

بازرس اتحاديه ط��ا و جواهر اصفه��ان از كاهش خريد و 
فروش طا در ماه های محرم و صفر خبر داد.علی زمردپوش 
گفت: مردم اصفهان مردمی مذهبی هس��تند و همين امر 
باعث ش��ده تا بازار طا در اين دو ماه ركودداشته باشد اما 
پيش بينی می ش��ود با پايان يافتن ماه صفر و آغاز مراسم 
ازدواج در اين ش��هر، خريد و فروش طا ه��م رونق بگيرد.

وی اظهار داشت: قيمت طا تحت تاثير قيمت بازار جهانی 
است و خريد و فروش و يا ركود بازار نمی تواند در قيمت اين 
فلز گرانبها تاثير چندانی داش��ته باشد.اين بازرس تصريح 
كرد: مردم اصفه��ان مردمی اقتصادی هس��تند كه ارزش 
افزوده نيز برای آن ها مهم است، به همين دليل بيشتر به 
سمت خريد طاهايی می روند كه يا بدون فاكتور خريداری 
كنند و يا اين كه از برخی ش��هرهای كشور كه اين موضوع 
را رعايت نمی كنن��د، خريدهای مورد نياز خ��ود را انجام 
دهند.وی اضاف��ه كرد: به تازگی بس��ياری از خانواده هايی 
هم كه قصد دارند به صورت عمده طا بخرند، از كشورهای 
 خارجی مانند امارات متحده عربی خريد می كنند تا ماليات 
بر ارزش اف��زوده را پرداخت نکنند.زمردپ��وش ادامه داد: 
كيفيت طای اس��تان اصفه��ان خيلی خوب اس��ت و اين 

كيفيت خوب از قديم به همين شکل بوده است.

     مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان گفت: تلويزيون 
اينترنتی مراحل آزمايشی خود را طی می كند و به زودی در 

اختيار كاربران قرار خواهد گرفت.
حسين كشايی با اشاره به اين كه تعداد پورت های پر سرعت 
)ADSL( از 224 هزار تا پايان س��ال ب��ه 300 هزار پورت 
خواهد رس��يد، اظهار داش��ت: هم اكنون متوسط واگذاری 
اينترنت پر س��رعت )ADSL ( در كش��ور 7 درصد اس��ت 
كه اين رقم در سطح اس��تان 12 درصد بوده كه از اين نظر 
نسبت به ميانگين كشوری باالتر است.وی ادامه داد: در همه 
سطوح افزايش قيمت داشته ايم اما در مخابرات هيچ گونه 
افزايشی صورت نگرفته اس��ت. مديرعامل شركت مخابرات 
 استان اصفهان تصريح كرد: از طرف ديگر هزينه نگهداری و 
 هزينه های توسعه هم بسيار باال اس��ت با اين وجود تاش 
می كنيم كه اين مشکات ما را از مردم جدا نکند و به بهترين 
نحو ممکن به آن ها س��رويس مطلوب را اراي��ه نماييم. وی 
افزود: زمانی كه شركت ها اينترنت پرسرعت ارايه می كنند 
منظور پورت پرسرعت اس��ت نه اينترنت.كشايی به مشکل 
پهنای باند در استان اصفهان اشاره كرد و بيان داشت: ما در 
ارايه پهنای باند در استان با مشکل مواجه هستيم ودرصدد 

هستيم اين مشکل را به زودی رفع كنيم.

مدير جهاد كش��اورزی س��ميرم گفت: الزمه توسعه بخش 
كشاورزی پژوهش و آموزش های روزآمد در اين حوزه است.

 همت علی انصاری در نشس��تی با اصناف بخش كشاورزی 
سميرم اظهارداشت: هويت بخش��ی به كشاورزان و تعريف 
 الگوی كش��ت با انجام تحقيق و پژوهش های نوين محقق

 می شود.وی با اش��اره به انتخاب 130 نفر برای فعاليت در 
هيات اصلی صنف كشاورزان سميرم گفت: بيشتر از 30هزار 

نفر اعضای اين صنف هستند.
وی ارتقای دانش و سطح آگاهی كش��اورزان و باغداران در 
اين بخ��ش را مهم ارزيابی ك��رد و ادامه داد: ن��گاه مديريت 
جهاد كش��اورزی به بخش خصوصی و مردمی تفاهم محور 

و تعاملی است.
انصاری يادآور شد: شناسايی مسايل و مشکات كشاورزان 
و اطاع آن به مس��ووالن از مواردی اس��ت ك��ه صنف نظام 
كش��اورزی می تواند با طرح و پيگيری آن ه��ا اين بخش را 

ياری كند.
مدير جهاد كشاورزی سميرم تصريح كرد: سال های گذشته 
شاهد استقبال خوب كشاورزان از بيمه كشاورزی بوده ايم 
كه فرهنگ س��ازی برای گس��ترش آن به بخش دام نيز در 

دستور كار است.

طال و جواهر مخابرات بازار کشاورزی

 ركود اقتصادی 
گل اصفهان

محرم و صفر برق
طال را گرفت

 تلويزيون اينترنتی
به زودی می آيد

 پژوهش ، الزمه
 توسعه بخش كشاورزی 

اخبار كوتاه 

نگاه

4
دستور واگذاری شرکت های دولتی  به بخش خصوصی واقعی

هيات دولت به رياست رييس جمهور در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، دستور واگذاری شركت های دولتی 
به بخش خصوصی واقعی را صادر كرد.به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هيات به رياست حجت االسام والمسلمين 

حسن روحانی برگزار شد و اعضای دولت مهم ترين مسايل روز كشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
حذف دهک ها به جمع بندی 

نرسید
یوسفیان مال 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

دولت بايد اليح��ه هدفمندی يارانه ه��ا را قبل از آغاز رس��يدگی اليحه 
بودج��ه در صحن به مجلس برس��اند. ح��ذف دهک ها در س��ال آينده 
 امکان پذير نيس��ت و دولت و مجلس هم در اين زمين��ه به جمع بندی

 نرسيدند.از شنبه گذشته تاكنون اين كميسيون جلسات مستمری را با 
حضور نماينده دولت داش��ته 

است.
در اي��ن جلس��ات درب��اره 
درآمده��ای دول��ت از محل 
س��هام عدال��ت، مالي��ات و 
خصوصی سازی بررسی هايی 
صورت گرفته است و بحث های 
اجمال��ی درب��اره هدفمندی 

يارانه ها انجام شد.
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رييس اتحاديه فروشندگان آجيل و خشکبار از كاهش قيمت ها، 
آرامش بازار، كاهش تقاضا، كاهش حجم صادرات و واردات به دليل 
عدم توليد خبر داد.مصطفی احمدی اظهار داشت: آجيل و خشکبار 
با تنوع كيفيت و در حجم بسيار زياد در بازار وجود دارد اما به دليل 

عدم خريد از سوی مردم قيمت ها در حال كاهش است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با كاهش قيمت، فروش 10 قلم از 70 

قلم آجيل مصرفی سود قانونی برای فروشندگان ندارد.
وی با اشاره به كاهش قيمت ها در سالجاری نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته يادآور ش��د: رقابت در فروش بس��يار باالست اما 

مصرف كنندگان برای خريد به بازار مراجعه نمی كنند.
احمدی افزود: صادرات نسبت به سال گذشته كاهش يافته است 
و اميد می رود در چند روز منتهی به شب يلدا بازار از رونق خاصی 
برخوردار ش��ود.وی تاكيد ك��رد: واردات به دليل نب��ود توليد و با 
هدف كنترل بازار و ثبات قيمت ها صورت می گيرد كه می توان به 
چند نمونه مانند بادام هندی توليد سريانکا و هند، بادام زمينی 
، مغز گردو و بادام امريکايی اشاره كرد.وی بيان داشت: پيش بينی 
می ش��ود قيمت ها تا پايان امس��ال نس��بت به زمان حاضر تغيير 
چندانی به دليل عرضه مناسب و تقاضای كم نداشته باشد.رييس 
 اتحاديه فروش��ندگان آجيل و خش��کبار گفت: در بازار آجيل نيز

 مقداری قاچاق وجود دارد.
قیمت آجیل از 35 تا 60 هزار تومان

 به گزارش ايس��نا، در حال حاضر هر كيلو آجي��ل چهار مغز عربی 

55 هزار تومان، آجيل چهار مغز فلفلی55 هزار تومان، آجيل چهار 
مغز شور اعا 55 تا 60 هزار تومان، آجيل چهار مغز كلپری 55 هزار 
تومان، آجيل شيرين 55 هزار تومان، آجيل خام 55 هزار تومان و 

آجيل شب يلدا 35 هزار تومان در مركز شهر به فروش می رسد.
قیمت انواع بادام و پسته

 همچنين ه��ر كيلو ب��ادام هندی 48 ت��ا 50 هزار تومان، پس��ته
 احود آقايی 45 هزار تومان، پسته كله قوچی 53 هزار تومان و پسته 

شور خندان 33 هزار تومان است.
هر كيلو بادام ش��ور 45 هزار تومان، بادام خام 45 هزار تومان، مغز 
گردو 59 هزار تومان، توت 45 هزار تومان و بادام زمينی 18 هزار 

تومان عرضه می شود.
قيمت تخمه بين 14 تا 22 هزار تومان

هر كيلو تخمه ژاپنی 18 هزار تومان، تخمه كدو 22 هزار تومان و 
تخمه هندوانه 14 هزار تومان است.

میوه خشک بین 40 تا ۱20 هزار تومان
هر كيلو ميوه خشک مخلوط 40 هزار تومان است كه هر كيلو انبه 
خشک 120 هزار تومان، توت فرنگی خش��ک 120 هزار تومان و 

مابقی ميوه ها كيلويی 50 هزار تومان است.
قیمت انواع شیرينی

هر كيلو شيرينی دانماركی 8000 تومان، تارت 12 هزار تومان، زبان 
9000 تومان، كره ای 12 هزار تومان، تر مخصوص 12 هزار تومان و 

دسر مخصوص 14 هزار تومان است.

هندوانه ش�ب يلدا تامین اس�ت/ ورود ۱50 هزار تن 
هندوانه به بازار

مدير كل دفتر س��بزی، صيف��ی و داروهای گياه��ی وزارت جهاد 
كشاورزی گفت: برای شب يلدا 150 هزار تن هندوانه قرمز و زرد 
روانه بازار می شود و كمبودی در اين زمينه نداريم. حسن خدنگی 
افزود: امسال نيز همچون سال گذشته هندوانه شب يلدا در دو رنگ 
قرمز و زرد به بازار عرضه می ش��ود كه 90 درصد آن هندوانه قرمز 
رنگ اس��ت.وی اظهار داشت: هندوانه ش��ب يلدا محصول استان 
هرمزگان است و تا شب يلدا به تدريج روانه بازار می شود و اگر برای 
هر خانوار ايرانی حداقل 2 كيلوگرم هندوانه در نظر بگيريم مشکلی 

در تامين هندوانه شب يلدا نداريم.
به گفته وی ساالنه حدود چهار ميليون و 700 هزار تن هندوانه در 
سطح 143 هزار هکتار از اراضی كشور توليد می شود. اين محصول 
از لحاظ كيفيت و مزه رتبه سوم دنيا را به خود اختصاص داده است.

خدنگی اضافه كرد: بخش عمده محصول هندوانه در استان های 
فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزس��تان و جيرفت توليد می شود و 

استان هرمزگان سهم 50 درصدی توليد دارد. 
مدير كل دفتر س��بزی و صيفی وزارت جهاد كشاورزی قيمت هر 
كيلوگرم هندوانه در مزرعه را در حال حاضر به طور متوس��ط بين 
300 تا 400 تومان اع��ام كرد.وی درباره محص��ول خيار گفت: 
س��االنه يک ميليون و 800 هزار تن محصول خي��ار در 71 هزار 
هکتار از اراضی كشور كشت می شود كه رتبه سوم دنيا را به خود 

اختصاص داده است. 
كمبودی در عرضه میوه برای شب يلدا نداريم

مديرعامل ميادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
گفت: هيچ كمبودی برای عرضه ميوه شب يلدا نداريم و قيمت ها را 
به شدت كنترل می كنيم.سيدرضا حکيم فعال در مورد عرضه ميوه 
و آجيل برای شب يلدا اظهار داشت: در 13 بازار كوثر كه در سطح 
شهر مستقر هس��تند اقام مورد نياز همشهريان برای شب يلدا با 
قيمت های مناسب و كيفيتی مطلوب ارايه می شود.وی ادامه داد: 
در ميدان مركزی ميوه و تره بار شهرداری قيمت ها كنترل شده و 
كمبودی در ارتباط با ميوه های مورد نياز شهروندان وجود ندارد.

مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان تصريح ك��رد: بازارهای روز، آجي��ل و ميوه هايی همچون 
انار، هندوانه و كيوی كه پرمصرف ترين مواد در اين مدت اس��ت را 
در اختيار متقاضيان قرار می دهند.وی اضافه كرد: در طول س��ال 
نظارت بر روی اقام عرضه شده در بازارهای روز وجود دارد، اما در 
زمان هايی مانند شب يلدا و عيد نوروز اين نظارت ها قوی تر انجام 
می شود و همچنين ناظران مركز بهداش��ت و سازمان بازرگانی به 
صورت روزانه بر ميدان ميوه و تره بار ش��هرداری نظارت كرده و به 
تخلفات رسيدگی می كنند.حکيم فعال تاكيد كرد: در حال حاضر 
 می توان به ش��هروندان اطمينان داد كه تمامی اق��ام مورد نياز و

 پر مصرف در ميدان و بازارها تهيه ش��ده اما الزم است شهروندان 
مدتی پيش از نزديک شدن به ش��ب يلدا خريدهای خود را انجام 

دهند تا با گرانی ناگهانی ميوه روبه رو نشوند.

ريیس اتحاديه فروشندگان آجیل و خشکبار: مردم خريد نمی كنند

سرازیری نرخ آجیل و خشکبار شب یلدا
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اکران یادداشت

هفت

مدی��ر فرهنگس��رای قلمس��تان گف��ت: فرهنگس��رای قلمس��تان ،کارگاه��ی ب��ا عن��وان »حافظه 
جمعی«برگزار می کند.احمدمرتضوي اظهار داش��ت:  فرهنگس��رای قلمس��تان 28 آذر ماه کارگاهی 
 با عنوان»حافظه جمعی« با موض��وع ) نقش ادبی��ات و جغرافیا در حافظه جمع��ی( را برگزار مي کند.

5

طبیعت بی جان در میان رنگ ها 
نمایشگاهی از آثار نقاشی دو هنرمند 
ج��وان در نگارخانه کوث��ر اصفهان 
برپاس��ت.هادی حاج تق��ی، یکی از 
هنرمندان��ی ک��ه آث��ارش در ای��ن 
نمایشگاه موجود است؛ در این باره 
گفت: مسایل مختلفی همچون اشیا 
و طبیعت بی جان، حیوانات و پرتره 
 عمده موضوعات این آثار را تشکیل

 داده اند. وی درباره سبک ها و ابعاد 
این آثار افزود: نقاشی های موجود در این نمایشگاه در سبک های رنگ 
و روغن، سیاه قلم و پاس��تل و در ابعاد مختلف ۳۰ در ۴۰ و۵۰ در ۷۰ 
طراحی شده اند. شایان ذکر اس��ت که اکرم فروغی هنرمند دیگری 
است که آثارش در این نمایشگاه در معرض تماشای عالقه مندان قرار 
گرفته است.این نمایشگاه نقاشی که از 2۳ آذر ماه آغاز شده هم اکنون 
 در نگارخانه کوث��ر واقع در میدان امام )ره( و به م��دت یک هفته برپا 
می باشد. ساعات بازدید از این نمایشگاه نیز ۹ صبح تا ۱2 و ۴ تا ۶ بعد 

از ظهر می باشد.

بررسی »معماری الهام« 
یازدهمین نشست فرهنگ و معماري 
با عنوان » معماری الهام« به همت 
 م��وزه حمام عل��ی قلی آق��ا برگزار 
می شود.این نشس��ت با سخنراني 
رضا س��یروس صبري و ب��ا حضور 
حمیدرض��ا ضیائی��ان در کتابخانه 

مرکزي اصفهان برگزار  مي گردد.
این پژوهشگر و س��خنران در رابطه 
با موضوع این جلس��ه گفت: یک اثر 
 معماری، تنها با ش��کل نهایی خ��ود قابل ارزیابی نیس��ت. بلکه روند

شکل گیری یک اثر نیز در فهم ما از آن، شکل و کیفیت اش تاثیرگذار 
است. رضا سیروس صبری ادامه داد: بعضی معماری را محصول یک 
روند تحلیلی بیرونی می دانند که به روشنی قابل تبیین است و بعضی 
دیگر آ ن را معل��ول یک پختگ��ی، ارتباطی درونی و ام��ری خالقانه 
ارزیابی می کنند که چیس��تی و چگونگی آن ب��ه تمامی قابل درک 
 نیست. به راستی کدامیک از این دو دیدگاه به حقیقت نزدیکتر است؟ 
وی اضافه کرد: محوریت سخن در بحت ما هم حول روند شکل گیری 
اثر معماری و مباحثی از این دست خواهد بود. شایان ذکر است؛ دکتر 
صبري از اساتید دانشگاه ویرجینیاتک امریکا و دانشگاه شهید بهشتي 
تهران و یکي از پژوهش��گران موفق و پرتالش است. این نشست روز 
سه شنبه  امروز ساعت ۱۷:۳۰در کتابخانه مرکزي برگزار مي گردد. 

اکران  مستند رییس جمهور بوک 
منتقد و نویسنده سینمای کشورمان 
از پخش مس��تند »ریی��س جمهور 
بوک« ساخته هوشنگ اللهیاری در 

تهران و اصفهان خبر داد.
زاون قوکاس��یان افزود: این دومین 
اث��ر از این فیلم س��از ایران��ی مقیم 
وین است که در جش��نواره مستند 
 فیلم حقیق��ت ای��ران نمایش داده

 شد.
وی  اظهار داشت: موضوع رییس جمهور بوک، نیکوکاری و کمک به 
 مهاجران س��یاه پوس��ت در اتریش و چگونگی زندگی و فعالیت آنان

 است. وی با اشاره به س��اخت 2۰اثر مستند توس��ط این مستندساز 
ایرانی خاطر نشان کرد: نمایش آثار بلند و کوتاه این سینماگر معتبر 
ایرانی مقیم اتریش در ایران پویایی جش��نواره های فیلم را به دنبال 
دارد.منتقد و مدرس سینمای ایران تصریح کرد: این فیلم ساز امسال 
در جشنواره  ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در اسفند ماه نیز حضور 

خواهد یافت.

قسمت پنجم »شاهگوش« رسید
قسمت پنجم این سریال یک هفته زودتر از موعد وعده داده شده از 
سوی دست اندرکاران این مجموعه روانه بازار شد تا از این پس با توجه 
به تصمیم جدید مسووالن »شاهگوش«، این سریال هر ۱۰ روز یکبار 

در اختیار مخاطبان و عالقه مندانش قرار گیرد.
چکیده داستان این قسمت از مجموعه »شاهگوش« از این قرار است 
که س��رگرد س��رخی و هومن آب پرور در حین ماموریت متوجه یک 
پژوی ۴۰۵ با مش��خصات ماشین قاتل می ش��وند که پس از تعقیب 
و گریز، دختر جوانی با نام مس��تعار لیدا مختار را دستگیر می کنند. 
در همین حال امیر علی و گندم در کالنت��ری در حال دیدار یکدیگر 
هستند...»شاهگوش« مجموعه طنزی به کارگردانی داوود میر باقری 
و تهیه کنندگی سعید امامی و مهران برومند است که با توجه به قتل 

رخ داده، روایتگ��ر اتفاقاتی در 
یک کالنتری است.

فره��اد اصالن��ی، محس��ن 
تنابن��ده، احم��د مهرانف��ر، 
شهرام حقیقت دوست، هادی 
کاظم��ی، مرجان��ه گلچی��ن 
و طن��از طباطبای��ی از جمله 
بازیگران این مجموعه به شمار 

می روند.
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فیلم نامه
عمامه قرضی 

 سینما در مالقات 
با کارگردانان 

حسن علیرضایی که به تازگی تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم داستانی دوستی 
با موضوع شهدای عتبات عالیات را به پایان برده،از نگارش فیلم نامه عمامه قرضی 
با موضوع سینما و روحانیت خبر داد.علیرضایی افزود: عمامه قرضی با مشورت 
 روحانیون ش��اخص و صاحب نظر نوشته می ش��ود و قصه ای که تاکنون در

 هیچ یک از فیلم های تولیدی دیده نشده را بیان خواهم کرد.کارگردان همبازی 
بد افزود: من در فیلم هایی نظیر سنگ و نیرنگ و خلیج فارس موضوعاتی را با 
زبان طنز بیان کرده ام که تاکنون کمتر فیلم سازی به آن ها پرداخته  و قصد 
دارم  با عمامه قرضی هم مخاطبان را غافلگیر کنم.کارگردان قهرمان پوشالی 
در پایان افزود: بعد از نگارش فیلم نامه عمام��ه قرضی این اثر را به پیش تولید 
خواهم رساند و در صورت مهیا بودن شرایط تولید این فیلم به تهیه کنندگی و 

کارگردانی شخصی خود در اصفهان مقابل دوربین خواهد رفت.

حجت اهلل ایوبی در دیدار با عباس کیارستمی، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، 
بهمن فرمان آرا و خسرو سینایی، طرح های آن ها را برای ساخت فیلم جدیدشان 
بررسی و قول مساعد داد تا به زودی شرایط فیلم سازی برای این پنج کارگردان 
را فراهم کند.در این جلسات، ایوبی ایده ها، فکر ها و پروژه هایی که در چند سال 
گذشته در ذهن این پنج کارگردان بوده را شنیده و دالیل فراهم نشدن شرایط 
فیلم سازی برای آن ها را بررسی کرده است.در پی این جلسات، قرار است ناصر 
تقوایی، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، بهمن فرمان آرا و خسرو سینایی 
طرح های خود را به س��ازمان س��ینمایی ارایه دهند تا پس از بررسی، شرایط 
ساخت آن ها مهیا شود.تاکنون فرمان آرا و تقوایی، ایده و طرح اجرایی خود را 
برای ساخت فیلم بعدی ش��ان ارایه داده اند و احتماال باید به زودی شاهد ارایه 
طرح  از سوی سه کارگردان دیگر و شروع روند ساخت فیلم توسط آن ها باشیم.

تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی...

حافظه جمعی در قلمستان 

گروه فرهنگ وهن�ر زاینده رود - یک هنرمن��د دواتگری با 
بیان این که این هنر هزار ساله روبه فراموشی است، گفت: در حال 
حاضر تعداد دواتگرها در اصفهان انگشت ش��مارند و هنرمندان 
بزرگ این رشته کهولت سن دارند و قادر به کار کردن نیستند. اکبر 
بزرگیان افزود: ۵۵ سال است که با این هنر آشنا هستم و از کودکی 
 زمانی که با برادر بزرگ ترم به بازار س��ماور سازهای میدان امام

 می آمدم با این هنر آشنا شدم و اکنون استاد کار شده ام.

وی بیان می کند: دواتگری را بر روی فلز، ورشاب، نقره، مس و طال 
انجام می دهند؛ چون انعطاف پذیری آن باالست.

بزرگیان درباره روند کار این هنر گف��ت: ابتدا فلزی مانند مس را 
با ابعادی مش��خص در نظر می گیرند و با پرگار فلزی آن را اندازه 
می گیرند و با قیچی می برند و شروع می کنند به چکش زدن، بسته 
به شکلی که دلخواه فرد اس��ت آن را در می آورند. مثال اگر کاسه 
باشد، گرد می کنند و حالت کاسه درمی آورند. کاربرد این هنر در 

سماور سازی، بشقاب و کاسه و ظروف فلزی است.
این هنرمند دواتگری با بیان این که مدتی در دانش��گاه رش��ته 
دواتگری تدریس می کردم؛ اظهار داش��ت: متاسفانه هنرجویان 
استقبال قابل توجهی به این رشته ندارند و دو سال این رشته در 
دانشگاه تدریس شد و دیگر اس��تقبالی از آن نشد. مثل این است 
که در دانشگاه هم از این رشته استقبالی نشده است. در دانشگاه 
حدود 2۰ هنرجو داشتم که بیشتر دختر بودند و تنها برای مدرک 
تحصیلی وارد این رشته شده بودند و پس از فارغ التحصیلی این 

هنر را ادامه ندادند.
از خیاب��ان هاتف که گذر می کنی چش��مت ب��ه کارگاه کوچک 
بزرگیان می افتد. بزرگیان هنرمند دواتگری وقلمزنی اس��ت و از 

این که این هنر رو به فراموشی است گالیه مند است.

گروه فرهنگ وهنر زاین�ده رود - بازیگر »قصه های مجید« 
با بیان این که متاس��فانه تا به حال در جش��نواره جام جم حضور 
نداشته است، تصریح کرد: مدیران صداوسیما آن قدر َسَمن دارند 
که ما یاسمن آن ها هم نیستیم؛ البته مهم نیست؛ خدا را شکر که 
مردم مرا دوست دارند و طی این سال ها همیشه موفق بودم. مهدی 
باقربیگی، درخصوص کیفیت تولیدات س��یما طی یک سالی که 
از برگزاری جشنواره جام جم گذش��ته و همچنین ارزیابی اش از 

برگزاری این جشنواره اظهار داشت: با برگزاری جشنواره ای مثل 
 جام جم موافقم، به ش��رطی که آثار توسط کارشناسان و نخبگان

 به شکل تخصصی بررسی شود. بازیگر »قصه های مجید« معتقد 
اس��ت: با برگزاری جش��نواره ای مثل جام جم، هنرمندان تشویق 
می شوند تا بهتر کار کنند و به نوعی این جشنواره یک نوع دلگرمی 
است. باقربیگی با اشاره به ماهیت برگزاری جشنواره جام جم گفت: 
این که هر سال یک سری تولیدات تلویزیون را در جشنواره مقایسه 
می کنند و به آن ها امتیاز می دهن��د و در نهایت آثار فاخر و برتر را 
انتخاب می کنند خوب است و هنرمندان تشویق می شوند تا سطح 
کیفی آثارشان را باال ببرند اما متاسفانه طی یک سالی که گذشت 
صداوسیما مش��کالت مالی پیدا کرد و به نظرم آن طور که باید و 
شاید، تولیدات کیفی که مخاطب را جذب کند خیلی کم دیدیم. 
وی ادامه داد: متاس��فانه رویکردی که صداوسیما در حال حاضر 
پیش گرفته این است که هر روز در حال گسترش دادن شبکه های 
تلویزیونی است؛ این اتفاق خیلی خوب است که هر بخشی مخاطب 
خودش را داشته باشد و آن ها را بشناسد و برایش برنامه بسازد، اما 
به نظرم در مقایسه با بودجه ای که برای شبکه های جدید در نظر 
گرفته می شود، برنامه های آن ها کمتر دیده می شوند و محتوای 

آن ها آن طور که باید باشد، نبوده است. 

هنر هزار ساله 

تعداد انگشت شمار دواتگر در استان  
در میان سمن ها، یاسمنیم

قصه های مجید از جشنواره جام جم 

روبان قرمز 

 جنبش اعتراض ادبی
 زاینده رود 

جمال نوروزباق�ری - اصفهان تنها یک ش��هرتاریخی 
و توریستی نیست، بلکه شهری اس��ت که درعرصه های 
مختلف هنر و ادبیات دارای جای��گاه مهمی بوده و حتی 
صاحب سبک هم اس��ت ازجمله درعرصه، شعر،  ادبیات، 
 نقاش��ی، آواز،  هنرهای اس��لیمی و… دارای چهره های 
شاخصی اس��ت. اما پس ازخش��ک ش��دن زاینده رود و 
بی مهری مسووالن ذیربط برای احیای مجدد آن و سکوت 
چندین ساله ای که نسبت به عطش زاینده رود داشته اند،  
به نظرمی رسد اعتراض اصفهانی ها نس��بت به این اتفاق 
تلخ باعث ظهور و بروز اتفاقات جدیدی درعرصه ادبیات 
 شده است.برای مثال درمراس��م افتتاح میدان امام علی 
)علیه السالم( این شهر،  علیرضا افتخاری به جای این که 
مانند همیش��ه ترانه ای برای خوش��امدگویی مسووالن 
بخواند،  تران��ه ای اعتراض گون��ه برای زاینده رود تش��نه 
اصفهان و خشکی آن س��رود که بازتاب آن در سخنرانی 
الریجانی رییس مجلس درهمان مراس��م،  نشان ازعمق 
مساله داش��ت اما این پایان ماجرا نبود  زیرا اگر به مراسم 
شب های ش��عر اصفهان که گاه قدمتی چندصد ساله هم 
دارند س��ری بزنید این موج اعتراض را میان سروده های 
ش��اعران پیشکس��وت و جوان می بینید ک��ه چگونه از 
تشنگی زنده رود شهرشان آه س��رد می کشند و در قالب 
ابیات��ی دردمندان��ه وگاه عصبانیتی مهار نش��دنی آن را 
ارایه می دهند. ش��اعرانی که خود رسانه هستند، صدای 
اعتراض شان را این گونه به گوش مسووالن می رسانند که 
اگر مدیران استانی و حتی کشوری تاکنون به شکل جدی 
چندان وقعی ب��ه این مهم، نداش��ته اند و با نگاهی حزبی 
و سیاس��ی،  زاینده رود را کنار گذاش��ته اند؛ آن ها بیکار 
ننشس��ته اند  و به نوع خود، به تکاپو افتاده اند.این اتفاق 
به گونه ای مشهود است که کم کم می توان گفت به دنبال 
خش��کی زاینده رود اصفهانیک ن��وع »جنبش اعتراضی 
ادبی« در حال شکل گیری اس��ت. موضوعی که در جای 
خود دارای اهمیت اس��ت؛ زیرا اگر این حرکت اعتراضی 
ادبی ش��دت بیش��تری پیدا کند با توجه به آن که تقریبا 
ش��عرا و حتی خوانندگان نیز به این حرکت پیوسته اند، 
این اعتراض به ش��کل ناخوش��ایندی در صفح��ه تاریخ 
ماندگار خواهد ش��د. همچنان که از گذشته سروده های 
شاعران در تاریخ ایران  بوده اس��ت که شرایط زمانه خود 
را به صورت ادبی بیان می کنند و در تحلیل های تاریخی 

جایگاه مهمی دارند.

 شمایل مردانه س��ینمای ایران جایی در 
تاریخ گم ش��دند . یک پیچ تند تاریخی 
مثل انقالب با مرگ سینمای مردانه قبل 
از انقالب همراه بود، س��ینمایی عامه گرا که با ظهور ستاره های 
 ریز و درش��ت که هری��ک نوع��ی از مردس��االری را نمایندگی

 می کردند ش��کل گرفته بود ، مردهایی معموال خشن و تنومند 
 که رفتارشناس��ی آن ها تصویری تمام ق��د از جامعه ایرانی دهه

چهل و پنجاه را به مخاطب هدیه می کند . 
ش��کل گیری س��ینمای ای��ران بع��د از انق��الب همزمان ش��د 
با جن��گ تحمیلی   ، نس��ل ت��ازه ای از قهرمان های س��ینمایی 
 ظهور کردن��د ، قهرمان هایی که ش��خصیت ش��ان برپایه عقاید 
مذهبی – عرفانی طراحی می شد و معموال نسبت چندانی با آنچه 
در واقعیت جامعه می دیدیم نداشتند . مخاطب ایرانی از همین 
زمان بود که کم کم فهمید باید به سینمای بی قهرمان عادت کند.

در میان بازیگران ظهورکرده بعد از انقالب ش��اید تنها جمشید 
هاش��م پور بود که توانس��ت به قامت یک قهرمان – ضدقهرمان 
دس��ت پیدا کند . بعد از موفقیت خیره کننده تیپ زینال بندری 
در فیلم تاراج بود که موجی از فیلم های جمشید هاشم پور با کله 
تراش��یده و اندام ورزیده راه افتاد . فیلم هایی گاه با سطح کیفی 
قابل قبول مثل یوزپلن��گ و افعی و نیش و اکثرا س��طح پایین و 

درجه سه اما بسیار پرفروش . 

پا به سن گذاشتن هاشم پور و البته تغییر ذائقه مخاطب بساط این 
نوع فیلم ها را هم برچید . فیلم خوش ساخت رنجر آخرین فیلمی 
بود که هاشم پور را به عنوان یک قهرمان رویاروی سینمادوستان 

ایرانی قرار داد.
دوره سازندگی – مشخصا از س��ال هفتاد تا هفتاد و پنج – دوره 
رنسانس سینمای ایران بود . بینش و ساختار سینماگران ایرانی 
همپای مردم دچار استحاله ش��د و پای تیپ ها و شخصیت های 

جدید به سینما باز شد .
از همان دوران بود که کم کم طبقه ای ساختگی و کامال نامرتبط 
با واقعیت اجتماعی در سینما خلق و به سرعت بدل به چهره اصلی 
 سینمای ایران شد ، طبقه متوس��ط . طبقه ای جعلی که درواقع

 نیم نگاه سینمای ایران به قشر تحصیلکرده و تجددگرایی است 
که زاده عصر س��ازندگی اس��ت ، دورانی که ایران ب��زرگ ترین 
تغییرها را در کوتاه ترین زمان تجربه کرد و جامعه ایرانی به شدت 
از یادگیری الزامات این تغییر جا ماند . سینمای ایران سال هاست 
محوریت خود را بر ساختن فیلم های آپارتمانی درباره این طبقه 
بنا کرده است ، سینمایی کم رمق و نیمه جان که انگار دیگر قید 

جذب مخاطب انبوه را زده است.
س��ینمای ایران الاق��ل در پانزده س��ال اخیر در حس��رت یک 
قهرم��ان تمام عیار س��وخته و س��اخته اس��ت . ناتوانی دس��ته 
جمع��ی نویس��ندگان ، بازیگران و کارگ��ردان های م��ا در ارایه 

تصویری کامل و رس��ا از یک قهرمان ایرانی س��بب شده انبوهی 
از فیلم ه��ای جمع گرا س��اخته ش��ود ک��ه دی��دن و ندیدنش 
 خیلی تفاوت��ی در نگ��رش اجتماع��ی و فردی مخاط��ب ایجاد

 نمی کند. حتی بهترین فیلم های سال های اخیراز نگاه منتقدین 
– مثال درباره ال��ی ، جدایی نادر از س��یمین و آس��مان زرد کم 
عمق – ب��ا دیدگاهی مبتنی ب��ر بی اهمیت بودن ف��رد و تحلیل 
رفتار فرد به مثابه عضوی از جامعه س��اخته شده است و خبری 
 از قهرمان گره گش��ا یا حتی ضدقهرمان دردسرس��از نیس��ت .

 این گونه اس��ت که س��ینمای ایران سال هاس��ت از فقدان یک 
ش��مایل ت��ازه رن��ج م��ی 
از  ک��دام  هی��چ  و  ب��رد 
ه��م  ن��ی  یرا ا  بازیگ��ران 
چنی��ن  ن��د  ا نتوانس��ته 

جایگاهی برای خود بیابند.
تالش هایی مانن��د آژانس 
شیش��ه ای ، دوئ��ل ، ب��ه 
رنگ ارغوان ، قارچ س��می 
و نارنج��ی پ��وش را ش��اید 
بت��وان معتبرتری��ن نمونه 
ه��ای س��ینمای فردگرا در 
دوره اخیر س��ینمای ایران 
دانست. امسال هم سینمای 
ایران با ش��خصیت سرگرد 
فرام��رز تکی��ن قهرم��ان 
فیل��م اس��ترداد ب��ا ب��ازی 
حمید ف��رخ ن��ژاد باالخره 

موفق شد یک قهرمان نس��بتا کامل س��ینمایی معرفی کند  اما 
دریغا که کاس��تی های فیل��م نامه اس��ترداد هرگز ام��ان نمی 
دهد تا این ش��خصیت ب��دل به یک نمون��ه قابل اس��تناد و یک 
قهرمان س��ینمایی ایرانی ش��ود . ش��اید رنجروی فیل��م تنهای 
تنها تنها را ه��م بتوان یک قهرمان خاص س��ینمایی برش��مرد 
، قهرمانی کنش گر و پی��ش برنده که به خوبی فضای داس��تان 
را مدیری��ت م��ی کن��د . اما واضح اس��ت ک��ه این نمون��ه های 
 بس��یار اندک کافی نیس��تند . حتی پلیس فیلم گناهکاران هم 
به رغم تمام تالش��ی که فرامرز قریبیان می کن��د ، از چارچوب 
کلیشه های معمول فراتر نمی رود و حرف تازه و مهمی نمی شود 

که اهالی سینما را به شنیدن خود وادار کند .
 س��ینمای بی قهرمان ایرانی ، حاال دیگر بدل به شهر سوخته ای

 ش��ده که هیچ گردش��گری را به خ��ود جذب نمی کن��د ! ادامه 
 این روند و بازماندن از پیش��رفت و دس��ت و پ��ا زدن در باتالق 
فیلم های آپارتمانی که معموال کپی ه��ای ضعیفی از فیلم های 
خوب سینمای ایران هستند ، به س��ادگی مثل پیچکی مسموم 

سینمای ایران را از پا در خواهد آورد . 
قهرمان سینمایی شاید تنها ناجی سینمایی باشد که انگار دیگر 

کسی دوستش ندارد .

شکل  سینمای ایران  جدا از  فیلم های آپارتمانی 

قهرمان مرده در سینما

 گروه 
فرهنگ و هنر
 زاینده رود

دوره سازندگی 
مشخصا از سال هفتاد 
تا هفتاد و پنج – دوره 

رنسانس سینمای ایران 
بود . بینش و ساختار 

سینماگران ایرانی 
همپای مردم دچار 
 استحاله شد و پای

  تیپ ها و 
 شخصیت های جدید

 به سینما باز شد

س  ایمنا [
]عک



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

بازگشایی پیست اسکی فریدونشهر 
پیست اس��کی فریدونش��هر تا پایان هفته جاری بازس��ازی و برف 
 کوبی می ش��ود اما به دلیل نزدیکی اربعین حسینی پس از این ایام 

آغاز به کار خواهد کرد.
مهدی سلیمی رییس هیات اسکی استان اصفهان با بیان این مطلب 
گفت:پیست اسکی ویژه تیوپ سواری و لژسواری برای اولین بار در 
کنار پیست اصلی آماده بهره برداری است.وی ادامه داد:این پیست 
اختصاصی به دلیل پیش��گیری از ناهنجاری های اخالقی به صورت 
 تفکیکی در س��ه الین ویژه بانوان و س��ه الین مخص��وص آقایان به 
بهره برداری می رس��د.وی همچنین از راه اندازی پیس��ت اس��کی 
آموزش��ی در کنار پیس��ت حرفه ای خبر داد و افزود:اس��کی بازان 
غیرحرفه ای می توانند با اطمینان خاطر از این پیست استفاده کنند.

رییس هیات اسکی اس��تان اصفهان درباره تجهیزات و امکانات این 
پیست تصریح کرد:ظرفیت پارکینگ 10 برابر افزایش یافته است و 
اکنون این پیس��ت ظرفیت پذیرش یک هزار خودرو را داراست. وی 
ادامه داد:جاده منتهی به این پیس��ت دو بانده ش��ده و دسترسی به 

پیست فریدونشهر تسهیل شده است.

 نیاز  به 60 میلیارد ریال
 براي راه اندازی کامل پیست 

کیوان لیمویی گفت: س��اخت و راه اندازی پیست دوچرخه سواری 
اس��تان اصفهان می تواند به پیشرفت این رش��ته ورزشی در کشور 

منجر شود.
رییس هیات دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان، در ارتباط با روند 
ساخت پیست دوچرخه سواری ورزشگاه نقش جهان، اظهارداشت: 
این پروژه حدود 20 درصد پیشرفت داشته و هم اکنون ساخت سازه 
اطراف پیس��ت در محل ورزشگاه در حال انجام اس��ت. وی افزود: با 
 توجه به مرکزیت اصفهان، س��اخت این پیس��ت کمک ش��ایانی به 
 دوچرخ��ه س��واری منطق��ه مرک��زی کش��ور و ب��ه ط��ور کل��ی

 دوچرخه سواری کشور می کند، اس��تان های نزدیک اصفهان مانند 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلوی��ه و بویراحمد و فارس می توانند از 
این پیست اس��تفاده کنند و هم می توان مس��ابقات کشوری و بین 
المللی را در آن برگزار ک��رد. وی در خصوص کفپوش این پیس��ت 
خاطرنش��ان کرد: اگر زودتر به عنوان رییس دوچرخه سواری استان 
 معرفی می ش��دم برای س��اخت کفپوش چوبی اق��دام می کردم اما
 هم اکنون دیگر دیر شده است و کفپوش به صورتی بتن خواهد بود.

 برگزار ی رقابت های پینگ پنگ 
نوجوانان استان 

به گ��زارش پایگاه خب��ری ورزش و جوان��ان اصفهان،مهدی تکابی 
رییس هیات تنی��س روی میز اس��تان اصفهان با بی��ان این مطلب 
گفت:مسابقات تنیس روی میز قهرمانی استان اصفهان در رده سنی 
نوجوانان و در بخش پس��ران،پنج ش��نبه و جمعه این هفته در خانه 
تنیس روی میز اصفهان برگزار می شود.وی تصریح کرد:در این دوره 
از رقابت ها حدود 80 پینگ پنگ باز از سراس��ر اس��تان اصفهان در 
مسابقات شرکت می کنند و در این رده سنی شهرهای کاشان،آران 
و بیدگل و شهرضا ورزشکاران خوبی دارند.رییس هیات تنیس روی 
میز استان اصفهان خاطرنشان کرد:استان اصفهان در این رده سنی 

محمد حنطه را در تیم ملی دارد.

 قهرمانی بانوان اصفهانی 
در پینت بال کشور

 تیم پینت بال بان��وان اصفه��ان قهرمانی دومی��ن دوره رقابت های
 پینت بال جنگلی قهرمانی کشور جام میرزا کوچک خان را به دست 
 آورند.دومی��ن دوره رقابت های قهرمان کش��وری پین��ت بال جام

 میرزا کوچک خان با حضور پنج تیم از استان های اصفهان،آذربایحان 
شرقی،تهران،گیالن و خراسان رضوی پس از دو روز رقابت در پارک 
جنگلی سراوان ش��هر رش��ت با قهرمانی تیم اصفهان خاتمه یافت.

همچنین تیم های پینت بال بانوان خراسان رضوی و گیالن به ترتیب 
در مکان های دوم و سوم این رقابت ها قرار گرفتند.

کوراش ایران سوم جهان شد
رقابت های کوراش قهرمانی جهان با کس��ب ۹ مدال و عنوان سومی 

برای تیم اعزامی ایران به پایان رسید.
 این دوره از مس��ابقات با حضور نمایندگان 35 کشور جهان به مدت

 دو روز در ترکیه برگزار ش��د و تاجیکستان با 3 طال ، یک نقره و یک 
برنز عنوان نخست را کسب کرد. ازبکس��تان با دو طال و یک نقره در 
جای دوم ایس��تاد و تیم اعزامی ایران با یک طال، دو نقره و 6 برنز در 
جای سوم ایستاد. برای تیم اعزامی ایران بهزاد وحدانی طال گرفت، 
عل��ی محمدنیا و حجت رهنما دو نش��ان نقره کس��ب کردند و علی 
رحمانی، هادی قدیمی، مجتبی قادری، مس��عود حاجی پور، سمیه 

حیدری و تکتم بیدل موفق به کسب مدال برنز شدند.
 اما به نظر، داوری این مس��ابقات با مش��کالت فراوان��ی مواجه بوده 

 است.

 حتما کاندیدای انتخابات 
می شوم

علی کفاشیان / رییس فدراسیون فوتبال 

درنشس��ت اعضای هیات اجرایی در م��ورد آیین نام��ه انتخاباتی برای 
برگزاری ه��ر چه بهتر مجم��ع 30 دی م��اه صحبت کردیم و قرار ش��د 
ای��ن آیی��ن نام��ه نهای��ی ش��ود ت��ا 
 هی��چ مش��کلی ب��رای انتخاب��ات و

 ثبت نام ها نباشد قطعا در انتخابات 
ش��رکت م��ی کن��م. می خواس��تم 
به عن��وان ریی��س کاندیدا ش��وم اما 
گوی��ا این ام��کان وجود ن��دارد!  در 
هر ص��ورت ب��رای پس��ت نایب 
 رییس��ی و هیات اجرایی کاندیدا

 می شوم تا اگر رای بیاورم حضور 
داشته باشم.

رییس هیات بدمینتون استان اصفهان:

 بازیکن ساالری را 
به هیچ عنوان نمی پذیرم

سروش اسماعیلی اظهار داشت: در رقابت های بدمینتون 
 جوانان دختر قهرمانی کشور توانس��تیم رتبه نخست را

 به دس��ت بیاوریم و در نوجوانان نیز با بدشانسی عنوان 
سوم را کسب کردیم.

وی با بیان این که در رده آقایان در رقابت های قهرمانی 
 کش��ور اعزامی را نداش��تیم، تصریح کرد: با کارش��کنی

 یک سری از دوس��تان که یک س��ری بازیکنان را تحت 
شرایط خودش��ان قرار دادند بدمینتون بازان تمرینی را 
نداش��تند و ما هم زمانی که دیدیم تمایل��ی برای اعزام 

به رقابت های قهرمانی کشور ندارند اعزامشان نکردیم.
اسماعیلی تاکید کرد: بازیکنان نوجوان و جوان نجف آباد 
ما در تمرینات حضور پیدا نکردند و حتی در رابطه با این 
موضوع با مسووالن ورزش این شهرستان صحبت کردیم 
که آن ها هم اعالم کردند بازیکنان ما سر تمرینات حاضر 
نمی شوند و این نیامدن ها جای شک و تردید داشت.وی 
اضافه کرد: بازیکن س��االری را به هیچ عنوان نمی پذیرم 
و ه��ر بازیکنی ه��م که تحت نظ��ر هیات اس��ت باید به 
تمرینات و کارهایش بپردازد.ریی��س هیات بدمینتون 
اس��تان اصفهان گفت: تیم نوجوانان ما زیر نظر ش��هرام 
کرمی به تمرینات می پردازند.این مس��وول با بیان این 
که شهرام کرمی و هاش��می کارشکنی می کنند گفت: با 
توجه به یک س��ری از بی احترامی ها و رفتارهای ناپسند 
که توس��ط امید کرمی صورت گرفته بود ای��ن افراد به 
کمیته انضباطی احضار ش��دند و طی یکی دو روز آینده 
رای آنان صادر می شود.اس��ماعیلی اف��زود: این رفتار از 
مراجع مختلف پیگیری می ش��ود و نمی گذاریم بازیکن 
هر کار و هر صحبتی ک��ه دلش می خواه��د انجام دهد 
چراکه ش��ئونات اخالقی را همه افراد باید رعایت کنند.

وی گفت: از گذشته تاکنون با این آقایان کج دار و مریض 
رفتار کرده بودیم و چندین بار تذکر شفاهی داده بودیم، 
زمانی که یک سری از امکانات برای برخی ها فراهم شود 
 و لطف مکرر ش��ود این لطف ها را حق مس��لم خودشان 

می دانند.
رییس هی��ات بدمینتون اس��تان اصفه��ان تاکید کرد: 
ش��اید این آقایان فکر می کنن��د به خاطر رای��ی که در 
 مجمع به من دادن��د باید همه چیز تحت تبعیت ش��ان

 باشد.

زاویه

6
وزنه بردار پیشکسوت اصفهانی قهرمان مسابقات جهانی مالزی شد

احسان بیاتی  که در رده سنی)40-44سال( با 22 نفر از سراس��ر جهان به رقابت پرداخت توانست با 
حمایت باشگاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن به مقام قهرمانی تکیه بزند.از ایران ۹ نفر در این رقابت ها 

شرکت کردند که تنها احسان بیاتی  توانست روی سکو برود.

درلحظ��ه  ابتدایی تهی��ه این گزارش 
پیمان فتاحی 
س��ری به پُرتال اداره کل هواشناسی سیاهمزگی 

اس��تان اصفهان زدیم ام��ا اطالعات 
میزان آلودگی هوای اصفهان جدیدتراز سال ۹1نبود ودرپایین 
صفحه  اطالع از شاخص کیفی هوای اصفهان را به پرتال سازمان 
محیط زیست  ارجاع می داد. به این پایگاه سرزدیم که وضعیت  

تا دیروز زرد بود یعنی مرز سالم وناسالم .

با ش�رایط وارونگی هوا در پاییز و خیمه زدن هوای 
آلوده  بر س�ر اصفهان  چگونه می ش�ود تحرک ورزشی 

داشت
امروزه آلودگی ه��وا به یکی از مش��کالت جدی م��ردم تبدیل 
شده است و به خصوص در ش��هرهای بزرگ خود را بیشتر نشان 
می دهد. در کنار این مورد، نبود تحرک و فعالیت بدنی نیز خود 

مشکلی دیگر به حساب می آید.

در این شرایط، باید ورزش و فعالیت را بیشتر کرد یا 
از ترس آلودگی هوا آن را کنار گذاشت؟

کارشناسان بهداش��تی در کش��ور می گویند  نتایج یک مطالعه 
جدید نشان می دهد، افرادی که ساکن شهرها هستند و در فضای 
باز ورزش می کنند سطح التهاب در بدنشان بیشتر است و به طور 

متوسط توان ذهنی پایین تری نیز دارند.
محققین تاکید دارند که بدترین زمان آلودگی هنگامی 

است که آسمان ابری و خیابان ها مملو از ماشین 
 است . گازهای سمی خارج شده از اتومبیل ها 
عامل اصل��ی آلودگی هوای شهراس��ت که با 

وجود ابر آلودگی بیشتر 
می شود .

ب��ا برخ��ورد نور 
خورشید به زمین 
هوای موجود در 

س��طح گرم شده  و 
به طرف باال حرکت می 

 کن��د و آالینده ه��ا را با خود
 م��ی ب��رد . این پدی��ده در 

روزه��ای اب��ری اتفاق 
نم��ی افت��د و 

اصطالحاپدیده اینورژن یا وارونگ��ی که در پاییز اصفهانی ها هم 
شاهدهستیم ،رخ می دهد.

دکتر نازی��ال کرمی، اظه��ار داش��ت: در مورد اهمی��ت ورزش 
در اف��راد مختلف صحب��ت کرده ایم ام��ا این روزها ب��ا توجه به 
آلودگی هوا در ش��هرهایي چون تهران ، مش��هد ،اهواز ،اراک و 
 اصفهان محدودی��ت هاي اجتن��اب ناپذی��ري در بحث ورزش

 پیش مي آید.
وي اف��زود : براس��اس مطالع��ات انجام ش��ده  آلودگ��ی هوا بر 
 رش��د جنین تاثیر ثاب��ت ش��ده ای دارد و موج��ب کاهش قطر 

سر مي شود.
 همچنین پژوهش��ی دیگر ثابت کرد که آلودگ��ی هوا درجنین

 می تواند موجب اختالالت ش��ناختی و حتی هوش��ی در آینده 
 ش��ود لذا با توجه به ای��ن که تب��ادل هوا حی��ن ورزش افزایش 
می یابد، به طور ج��دی توصیه می ش��ود که مادران ب��اردار از 
 ورزش در ه��وای آل��وده ب��ه وی��ژه در فض��ای باز خ��ودداری

کنند.
در موارد دیگر به افراد نیزتوصیه شده است که  در زمان شلوغی 
ترافیک صبح و 2 س��اعت پس از ش��لوغی بعد از ظهر و آلودگی 
زیاد هوا ورزش نکنند، ولی اگر نمی توانید وقت دیگری را به این 
کار اختصاص دهید ، حتما ورزش کنید ک��ه از کرختی و تنبلی 

بهتر است .

پژوهش�گران برای ورزش در بی�رون خانه نکاتی را 
توصیه می کنند

و  جاده ه��ا  نزدی��ک   -  
ی��ی  بان ها خیا

که کامیون های س��نگین و اتوبوس ها در آن در حرکت هستند 
ندوید.

- در ابتدای صبح یا بعد از غروب ورزش کنید.
- در صورت امکان درون خانه ورزش کنید.

- اگر دچار اشکال تنفسی ش��دید، فورا ورزش را متوقف کنید و 
به نزد دکتر بروید.

- از ب��اران و ب��اد اس��تقبال کنید چ��ون در این ش��رایط آب و 
هوایی جری��ان باد ذرات بس��یار ری��ز آالینده ها را ب��ا خود می 
 برد و ش��ما دیگر درهن��گام تح��رک آن را استنش��اق نخواهید

 کرد.
- از ورزش کردن در ساعات شلوغ و پرترافیک جدا پرهیز کنید 
هرچه تعداد خودروها و وسایل نقلیه در خیابان ها بیشتر باشد به 

معنی آلودگی بیشتر هوا است.
-  پارک های بزرگ را برای ورزش ک��ردن انتخاب کنید. هرچه 
بین ش��ما و خیابان، تعداد درختان بیشتری وجود داشته باشد، 
آلودگی هوا کمتراس��ت. به یاد داشته باش��ید که درختان هوا را 

پاک می کنند.
- در ش��رایط آلودگی ب��االی هوا ، فضاهای ورزش��ی ب��از نظیر 
استادیوم های ورزشی رو باز و ایستگاه های ورزشی کنار خیابان 
های اصلی ش��هرها نمی تواند مکان مناسبی برای ورزش کردن 

باشد.
- در ش��رایط آلودگی زیاد هوا ، با ورزش در فضاهای بسته نظیر 

سالن می توان اثرات آلودگی هوا هنگام ورزش را کاهش داد.
- حتی االمکان در زمان هایی که آلودگی در بیشترین حد است 
بایستی از ورزش کردن و حتی فعالیت های روزانه خارج از منزل 

خودداری کرد.
در نهایت اگ��ر نمی توانید ش��رایط مناس��بی را فراهم س��ازید 
در فض��ای بس��ته ورزش کنید.ب��ه کالس های ورزش��ی بروید 
 و از س��الن های ورزش��ی ی��ا از باش��گاه محل��ی اس��تفاده 

کنید.
 - به یاد داش��ته باش��ید اگر بیماری خاصی دارید، حتما قبل از 

ورزش با پزشک خود مشورت کنید
زمین��ه  در  مس��وول  ه��ای  دس��تگاه  رس��انی   اط��الع 
ش��اخص های آلودگ��ی هوای ش��هر ب��ه ش��هروندان 
تابلوه��ای  طری��ق  از  ورزش��کاران   و 
 الکترونیکی س��طح ش��هر و پرتال شان

 نکته ای اساسی است.

وقتی ورزش مایه سالمتی نیست!

خیمه هوای آلوده برسر ورزش
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لباس حریف ایران در جام جهانی لو رفت 

یادداشتی بر احوال ذوبی ها

آقایان تصمیمی بگیرید که ناچار به فرافکنی نشوید
کی روش گزینه سرمربیگری منچستریونایتد و تاتنهام

سرمربی ایران جانشین مویس یا ویالس بواس؟

ناکامی کرانچار برای خروج سپاهان از حفره تاریک تساوی ها
در حالی ک��ه ق��رار 
ب��ود پیراه��ن تی��م 
مل��ی نیجری��ه برای 
جام جهان��ی 2014 
برزی��ل م��اه آینده 
ش��ود،  رونمای��ی 
ولی تصوی��ر پیراهن 
عقاب  ه��ا ل��و رفت. 
پیراهن تیم نیجریه 
برای این تورنمنت معتبر همچنان توسط کمپانی آدیداس تولید 

خواهد شد. تفاوت پیراهن جدید نیجریه با پیراهن قبلی این تیم 
استفاده از رنگ های سبز روشن و سبز تیره است و شباهت زیادی به 
پیراهن این تیم در دهه ۹0 میالدی دارد. پیراهن قهرمان آفریقا از 
نوع آدیداس »Condivo 14« است، درست همان مدلی که این 
کمپانی آلمانی برای تهیه پیراهن چند تیم ملی دیگر در جام جهانی 
استفاده کرده است. تیم ملی نیجریه در گروه F جام جهانی 2014 
برزیل با ایران، آرژانتین و بوسنی وهرزگوین هم گروه است. اولین 
دیدار شاگردان استفان ِکشی در جام جهانی 16 ژوئن 2014)26 
خرداد ۹3( مقابل ایران خواهد بود و با توجه به پیراهن سفید ایران 

این تیم می تواند لباس یکدست سبزش را بپوشد.

تی��م ذوب آه��ن در صورت��ی 
ک��ه درگیر وضعیت نامش��خص 
نیمکت��ش نی��ز نبود، ش��رایط 
دش��واری را در لیگ س��یزدهم 
تجربه می کرد و وضعیت نامعلوم 
کادر فنی این تی��م مزید برعلت 
شده تا اردوگاه سبزپوشان دوباره 

دستخوش بالتکلیفی شود.
چهارش��نبه هفته گذش��ته بود 
 که خبرگزاری ف��ارس از غیبت

 لوکا بوناچی��چ در تمرینات تیم فوتب��ال ذوب آهن خبر داد. پس 
از انتش��ار این خبر ش��ایعاتی در مورد قهر و کنار رفت��ن لوکا از 
س��رمربیگری ذوب آهن مطرح ش��د اما اصغر فروتن سرپرست 
ذوبی ها با تکذی��ب خبر قهر لوکا، غیبت این مرب��ی را به بیماری 
وی نس��بت داد.در دیدار روز جمعه گذش��ته تیم ذوب آهن برابر 
تراکتورس��ازی تبریز نیز لوکا بوناچیچ ب��ر روی نیمکت ذوبی ها 
حضور نداشت تا ش��ایعات پیرامون نیمکت سفید و سبزپوشان 
اصفهانی ق��وت بگیرد.غیبت لوکا در دیدار با تیم تراکتورس��ازی 
موجب شد تا گمانه زنی های زیادی در خصوص وضعیت مربیگری 
این تیم مطرح شود که برخی آن را به بیماری لوکا و برخی دیگر 
به قهر وی از این تیم به دلیل انجام نش��دن تعهدات نسبت دادند 
اما در هر ص��ورت این تیم این روزه��ا بدون ل��وکا تمریناتش را 

پیگیری می کند و سرپرس��ت 
تیم فوتب��ال ذوب آهن مدعی 
ش��ده دکتر به لوکا یک هفته 
مرخصی پزشکی داده است.در 
هفته های سپری شده از لیگ 
لوکا نتوانسته نتایج قابل قبولی 
به دس��ت بیاورد و هواداران و 
مدیران باش��گاهی اصفهانی از 
عملکرد وی رضای��ت ندارند . 
پیش از آغ��از نیم فص��ل دوم 
مسابقات، لوکا از مسوولیتش استعفا کرد اما هیات مدیره باشگاه 
ذوب آهن به ادامه فعالیت وی رای داد، با این حال پس از شکست 
ذوبی ها در هفته نخست دور برگشت، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
در جمع خبرنگاران رس��انه های گروهی به شدت از عملکرد لوکا 
انتقاد کرده و مدعی شد وی موافق قطع همکاری با لوکا بوده اما 
هیات مدیره تصمیم به ادامه فعالیت این مربی گرفته است.سفید 
و سبزپوش��ان اصفهانی در موقعیت فعلی به هیچ عنوان فرصتی 
برای خطا و آزمون ندارند و باید هیات مدیره و مدیرعامل این تیم 
با بررسی جوانب امر تصمیمی بگیرند که در نهایت به سود این تیم 
تمام ش��ود زیرا فرصت زیادی تا پایان لیگ سیزدهم باقی نمانده 
است و تصمیم گیری غیرمنطقی چه در ادامه همکاری با لوکا و چه 

برکناری وی به ضرر این تیم خواهد شد.

 ی��ک روزنام��ه پرتغالی مدعی 
ش��د تیم های منچستریونایتد 
و تاتنهام به دنب��ال به خدمت 
گرفت��ن س��رمربی تی��م ملی 
کش��ورمان هس��تند.روزنامه 
»آب��وال« چ��اپ پرتغ��ال در 
گزارش��ی نوش��ت که احتمال 
بازگش��ت کارلوس کی روش، 
سرمربی پیش��ین رئال مادرید 
و دس��تیار پیشین س��رالکس 

فرگوسن در منچس��تریونایتد به لیگ برتر وجود دارد. در این 
گزارش آمده اس��ت که س��رمربی تیم ملی ایران گزینه اصلی 
هدایت تیم های منچستریونایتد و تاتنهام است. با وجود این 
که کارلوس کی روش پرتغالی ب��ا رئال مادرید به عنوان خیلی 
مهمی دست نیافت و در تیم ملی پرتغال هم آنچنان موفق نبود 
ولی به نظر می رس��د که این مربی 60 ساله همچنان در لیگ 

برتر چهره ای محبوب است. 
    دقیقی: مقابل سپاهان باانگیزه، کار سختی داریم

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: این بازی برای سپاهان 
بسیار مهم و سرنوشت ساز است به همین خاطر مقابل این تیم 

که انگیزه زیادی دارد، کار سختی داریم.
س��عید دقیقی در مورد تس��اوی تیم اش مقاب��ل ذوب آهن 

گفت: بازی ش��رایط سختی 
داشت. ذوب آهن بازی بسیار 
بسته ای ارایه می کرد و برای 
کسب حداقل امتیاز به تبریز 
آمده بود. آن ه��ا تیم جوانی 
هستند که بسیار خوب عمل 
کردند و توانستند به خواسته 
خ��ود برس��ند. وی در مورد 
حضور کم تعداد هواداران در 
دو بازی گذشته تراکتورسازی 
عنوان کرد: در این دو مسابقه شرایط آب و هوایی بسیار سرد 
 بود و این مساله تاثیر بسیار زیادی در حضور کم تعداد هواداران

 داشت. واقعا هواداران ما با غیرت و همت همیشگی باز هم به 
ورزشگاه آمدند و بدون شک آن ها بهترین هواداران هستند. 
دیدید که در مساله برف روبی نیز به مسووالن مسابقه کمک 
می کردند و این خصوصیات است که آن ها را از همه هواداران 

متمایز می کند.
دقیقی در م��ورد رویارویی با س��پاهان در هفته نوزدهم لیگ 
برتر یادآور شد: این مسابقه برای سپاهان سرنوشت ساز و مهم 
است. آن ها برای کسب نتیجه با انگیزه به میدان میآیند و این 
مساله کار ما را س��خت می کند. باید برای رسیدن به 3 امتیاز 

این مسابقه کامال هوشیار و آماده باشیم.

یک رس��انه  ک��روات 
نوش��ت: س��رمربی 
تیم فوتبال سپاهان 
در یافت��ن راهکاری 
ب��رای خ��ارج کردن 
اصفهانی ه��ا از حفره 
تاریک تساوی ها ناکام 
بوده است.در گزارشی 
که به قلم تومیسالو 
داسوویچ برای یک س��ایت ورزشی زاگرب نوش��ته شده به عدم 

موفقیت مربی کروات با وجود تالش هایش برای س��پاهان اشاره 
شده  است. در این مقاله که پس از انجام مسابقات هفته اخیر لیگ 
برتر ایران انتشار یافت،  عنوان شد: کرانچار هنوز نتوانسته راهی پیدا 

کند سپاهان از حفره ای تاریک خارج شود. 
در ش��رایطی که این هفته نیز مس��ابقات لیگ ایران انجام ش��د، 
سپاهان در بازی خانگی باگسترش فوالد به تساوی بدون گل رسید 
و در هشتمین بازی پیاپی خود بدون برد ماند.  این اتفاق در حالی 
روی داد که سپاهان از 4 بازی اخیر خود،  3 تساوی پیاپی صفر بر 
صفر کسب کرده است. ضمن آنکه 27 سپتامبر آخرین مرتبه ای 

بود که برنده شد.

سرمربی تاتنهام قصد کناره گیری ندارد
بوآش گفت : من اس��تعفا نخواهم داد و در نخواهم رفت . تنها 
کاری که می توانم انجام دهم این اس��ت که با بازیکنان سخت 
کار کنم تا بتوانیم به مسیر درست بازگش��ته و نتایج مطلوب 

بگیریم .

 وقتی سریع ترین مرد دنیا به کودکان باخت
یوس��ین بولت به دعوت یک بنیاد خیریه به آرژانتین سفر کرد و چندین 
مسابقه نمادین را در خیابان های پایتخت آرژانتین برگزار کرد. یوزپلنگ 
 جامائیکایی که برای تشویق کودکان بی سرپرست به ورزش در آرژانتین

به سر می برد به طورنمادین ازیک کودک باخت.

تیم ایران، مالزی راگلباران کرد
روزنامه ورزشی مارکا چاپ مادرید نوشت تیم ملی فوتسال ایران 
که با حجاب اسالمی بازی می کرد با نتیجه 11 بر صفر مالزی را 
در افتتاحیه چهارمین جام جهانی فوتسال اسپانیا شکست داد.

ایران دارای تیمی با کیفیت است وعملکرد بهتری دارد .



 پذیرش بهورز و استخدام پیمانی 
در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مدیرگروه ستاد گسترش مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: 
۵۳ نفر از افراد واجد ش��رایط از طریق امتح��ان عمومی و تخصصی، 
مصاحبه و گزینش برای پذیرش رش��ته ش��غلی بهورزی به صورت 

پیمانی استخدام می شوند. 
محس��ن آذری پور اظهار داش��ت: 26 نفر از این افراد در شهرستان 
لردگان، 10 نفر در اردل، هفت نفر در کوهرنگ و در شهرستان های 
بروجن و شهرکرد هر کدام سه نفر و فارس��ان و کیار هر کدام دو نفر 
استخدام می شوند.وی افزود: از این تعداد 26 نفر بهورز زن و مابقی 

بهورز مرد استخدام می شوند.

 نمایشگاه بزرگ نقاش کوچک
 در بروجن برپا شد

ریی��س اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��امی شهرس��تان بروج��ن از 
 برپای��ی نمایش��گاه ب��زرگ نق��اش کوچ��ک در ای��ن شهرس��تان

 خبر داد.
 اسماعیل آجاکه اظهار داش��ت: برگزاری نمایشگاه برای هنرمندان 
نوجوان س��بب ایج��اد اعتم��اد به نفس هن��ری در آن ها می ش��ود 
تا  بتوانند آثار بهت��ری را ارایه کنن��د.وی گفت: در این نمایش��گاه 
28 اثر نقاش��ی س��یاه قلم و مداد رنگ در زمین��ه آناتومی حیوانات 
 از آث��ار هنرمند نوجوان محم��د امین جعفری بروجن��ی به نمایش

 گذاشته شده است.
آجاکه تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف ارج نهادن به آثار نوجوانان 
وکشف و پرورش استعدادهای آن ها در رشته نقاشی و اهمیت به این 

که نقاشی زبان همه هنرمندان است، برپا شده است.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان بروجن خاطرنشان 
کرد: این نمایش��گاه تا 28 آذرماه در سالن نمایشگاهی فرهنگسرای 

بروجن میزبان عاقه مندان است.

 طی حکمی از سوی وزیر
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرتضی هاشم زاده سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شد

طی حکمی از سوی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر 
مرتضی هاش��م زاده چالش��تری سرپرست دانش��گاه علوم پزشکی 

شهرکرد شد.
وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی طی حکم��ی دکتر 
مرتضی هاش��م زاده چالش��تری را به عنوان سرپرس��ت دانش��گاه 
 عل��وم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی ش��هرکرد منصوب

 کرد.
در حکم انتصاب دکتر هاشم زاده چالشتری آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این اباغ 
به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهرکرد منصوب می شوید.از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان 
تخصصی و کارشناسی اعضای هیات علمی و کارکنان محترم دانشگاه 
و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخش های حوزه ماموریت خود 

اقدامات زیر را انجام دهید:
1- تامین، حفظ و ارتقای سطح س��امت مردم به ویژه محرومین و 

نیازمندان.
2- ارتقای برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، 

پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی.
۳- صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی.

4- عملیاتی ک��ردن برنامه پنجم توس��عه و برنامه س��امت دولت 
یازدهم.

۵- توسعه عدالت در سامت در حوزه ماموریت خود.
6- توجه به امر اعتدال، توانمندی و شایسته س��االری در انتصابات و 

تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه  سامت.

انتصاب

اخبار کوتاه

سرپرس��ت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی چهارمحال وبختیاری گفت: از ابتدای 
فصل پاییز تاکنون، 16 نفر در حوادث جان خود را از دس��ت داده و 118 ت��ن نیز در این حوادث 

مصدوم شدند.
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محیط زیست

خشکیدگی گونه های گیاهی 
چالش  جدی زیست بوم ها

مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمح��ال و بختیاری 
 گفت: خش��کیدگی و زوال گونه های گیاهی و مرتعی استان 
به عنوان جدی ترین چالش  زیست بوم های استان است.سعید 
یوسف پور اظهار داشت: تاالب های استان جزو زیست بوم های 
حساس استان است.وی افزود: زیس��ت بوم های آبی داخل 
خش��کی مانند تاالب ها و رودخانه ه��ا و دریاچه ها با کارکرد 
حفظ تنوع زیس��تی و پشتیبانی جوامع انس��انی در رده اول 
اولویتی این برنامه حفاظتی قرار گرفته است.یوس��ف پور از 
خشکیدگی و زوال گونه های گیاهی و مرتعی استان به عنوان 
جدی ترین چالش های زیست بوم های استان یاد کرد و گفت: 
بیابان زایی، مدیریت نامناس��ب منابع آب، فرسایش خاک، 
ایجاد کانون ه��ای گرد و غبار در اس��تان از دیگر چالش های 
زیست بوم های استان است.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
چهارمح��ال و بختیاری با بی��ان این که تاالب های اس��تان 
 بیش��تر در حوزه شهرستان بروجن واقع ش��ده است، گفت:

 چهار تاالب گندمان، چغاخور، علی آباد و سولقان به صورت 
زنجیر وار از ضلع جنوبی شهرس��تان بروجن در امتداد کوه 
کار که از رش��ته کوه های زاگرس اس��ت که به طرف غرب 

استقرار یافته اند.
وی ادامه داد: تاالب های چهارگان��ه فوق با توجه به وضعیت 
آبی و نس��بت اراضی غرقابی و مرغزارها و گس��تره آبی یک 
مجموعه بزرگ و قابل تامل را از نظر زیس��ت شناس��ی برای 
این حوزه استان به ارمغان آورده است.یوسف پور خاطرنشان 
کرد: تاالب های استان به یکی از شاهراه های مسیر مهاجرت 
پرندگان آبزی و مهاجر از اس��تان های شمالی کشور و نهایتا 
کشور روسیه و اروپا به طرف کش��ورهای حوزه خلیج فارس 

مبدل شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: 
نزدیک به 1۵گونه از پرندگان آبزی به صورت بومی در این 

تاالب های زاد آوری می کنند.

پنجمین نمایشگاه پژوهش و فناوری با 40 غرفه در شهرکرد مرکز 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با حضور مس��ووالن شهرستانی و 
استانی افتتاح شد.پنجمین نمایش��گاه پژوهش و فناوری استان 
چهارمح��ال و بختیاری به مناس��بت هفته پژوهش ب��ا 40 غرفه 
در هتل آزادی ش��هرکرد افتتاح ش��د.مدیر بنیاد نخبگان استان 
چهارمحال وبختی��اری در مراس��م افتتاح این نمایش��گاه گفت:  
40 غرفه از دس��تاوردهای پژوه��ش و فناوری در نمایش��گاه برپا 
شده اس��ت.خداداد پیرعلی با اش��اره به دس��تاوردهای نخبگان 
و پژوهش��گران اس��تان، عنوان کرد: تعداد غرفه های نمایش��گاه 
پژوهش 40 غرفه اس��ت و ش��امل دس��تاوردهای مختلفی است.

وی در ادام��ه گفت: این نمایش��گاه با هدف توس��عه و گس��ترش 
بخ��ش پژوه��ش و فن��اوری افتتاح ش��ده اس��ت و غرف��ه های 
 نمایش��گاه پژوهش و فناوری از دس��تاورد و پژوهش های ادارات

 دس��تگاه های مختلف تش��کیل شده اس��ت.مدیر بنیاد نخبگان 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری تصریح کرد: نس��بت به س��ال 
 گذش��ته 8 غرفه جدید به غرف��ه های نمایش��گاه افزوده ش��ده

اس��ت.وی بیان ک��رد: تع��داد غرف��ه های نمایش��گاه در س��ال 
گذش��ته ۳2 غرف��ه ب��وده اس��ت و امس��ال نبس��ت ب��ه س��ال 
گذش��ته تع��داد غرف��ه ه��ا افزای��ش یافت��ه اس��ت و در ای��ن 
 نمایش��گاه بخش ه��ای خصوص��ی نیز دس��تاورد های خ��ود را 

به نمایش گذاشته اند.

طرح مالچ های پلیمری س�لولزی )مهارکننده گرد و 
غبار( رو نمایی شد

مدیر عامل شرکت دانش بنیان فناوران ابزار دقیق کوهرنگ در این 
مراسم گفت: طرح مالچ های پلیمری س��لولزی )مهارکننده گرد 
غبار( رو نمایی ش��د.پروین برادران قهفرخی عنوان کرد: شرکت 
دانش بنیان فناوران ابزاردقیق کوهرنگ اولین تولید کننده مالچ 
ارگانیک پلیمر سلولزی نانو س��فید در کنترل کانون های بحرانی 
بیابانی، گرد غبار ومهار ریزگرد است.وی در ادامه گفت: این طرح 
پس از طی مراحل آزمایش��گاهی و آزمایشی در سال 1۳88 ثبت 
اختراع شد.وی افزود: مراحل اجرایی طرح در عرصه بیابانی خور و 
بیابانک، نایین و دشت سگزی، ریگ بلند کاشان در سطح چندین 
هکتار به اجرا در آمده است و تاییدیه مکتوب را در پایش ۳ ماهه، 
6ماهه و 12 ماهه از مرکز تحقیقات بیان زدایی دریافت کرده است.

پروین برادران قهفرخی اذعان داشت: این طرح به عنوان طرح ملی 
مورد حمایت  معاونت علمی، پژوهش��ی ریاس��ت جمهوری قرار 
گرفته اس��ت. این پژوهش��گر در ادامه گفت: این طرح در چندین 
جشنواره پژوهش��ی رتبه برتر را دریافت کرده است.وی افزود: در 
جشنواره علم تا عمل معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری این 
 طرح رتبه ویژه کشوری را دریافت کرده است.مدیر عامل شرکت
  دانش بنیان فن��اوران ابزار دقی��ق کوهرنگ گفت: این ش��رکت

 دانش بنیان از 10 نفر متخصص با تحصیات ارشد و دکترا تشکیل 

شده است و  مذاکرات بین المللی با کش��ورهای عربی منطقه نیز 
صورت گرفته است.

هدف نمایشگاه پژوهش و فناوری ایجاد ارتباط میان 
پژوهشگران و صنعتگران است

مسوول امور آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال وبختیاری 
نیز در این مراسم گفت: هدف نمایش��گاه پژوهش و فناوری ایجاد 
ارتباط میان پژوهشگران و صنعتگران اس��ت.وی در ادامه گفت: 
نمایشگاه پژوهش و فناوری باهدف فرهنگ سازی بین عامه مردم 
و گس��ترش پژوهش و فناوری و تحقیق است .س��عادت صادقی 
اظهار داشت: با پرپایی نمایش��گاه های پژوهش و فناوری مردم با 
 دستاورد های پژوهشی آشنا خواهند ش��د.وی بیان کرد: یکی از

 دس��تاورد ه��ای جدید، ط��رح مالچ پلیم��ری وس��لولزی خانم 
 برداران بوده است.مس��وول ام��ور آموزش و پژوهش اس��تانداری
  چهارمحال وبختیاری اذعان داش��ت: دس��تگاه ه��ای اداری باید
 1تا ۳ درصد از اعتبارات خود را به بخش پژوهش اختصاص دهند.

راه اندازي دفاتر پژوهشی صنعت و دانشگاه در استان  
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به راه اندازی دفاتر پژوهشی صنعت و دانشگاه در استان، 
 گفت: دفتر آموزش و پژوهش استانداری به شکل جدی پیگیری

 راه اندازی و فعال سازی این مراکز در تمامی دانشگاه های استان 
است.سعادت صادقی در حاشیه مراسم گشایش نمایشگاه پژوهش 
و فناوری در شهرکرد، با تبریک آغاز هفته پژوهش افتتاح نمایشگاه 
اختراعات و دستاوردهای پژوهشگران استان را یکی از مهم ترین 
برنامه های هفته پژوهش و فناوری دانس��ت.وی اظهار داش��ت: 
 پژوهش��گران برت��ر مراک��ز پژوهش��ی، تحقیقاتی، دانش��گاهی، 
دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی اس��تان در این نمایشگاه 
آخرین دستاوردهاي خود را در معرض دید عموم قرار می دهند.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش اس��تانداری با تاکید بر ضرورت 
توجه ویژه آحاد مختلف جامعه بر امر پژوهش و تحقیق تصریح کرد: 
با توجه به اهمیت و حساسیت پژوهش در همه عرصه ها، نمایشگاه 
دس��تاوردها و اختراعات پژوهش��گران اس��تان در راستاي ترویج 
 فرهن��گ پژوهش در اس��تان افتتاح ش��ده اس��ت.صادقی گفت: 
اثر بخشی و به نتیجه رسیدن کارها و فعالیت ها تنها به واسطه یک 
کار عالمانه و پژوهشگرانه محقق خواهد شد که باید این اصل مهم 
در جامعه به ویژه در بین قشر دانشجو و دانش آموز فرهنگ سازی 
شود.وی معرفی و آگاه سازی مردم از فعالیت های و دستاوردهای 
علمی و تحقیقاتی را یکی از مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه 
هفته برشمرد و بر گس��ترش و ترویج فرهنگ پژوهش در جامعه 

تاکید کرد.

رونمایی از طرح مهار کننده گرد و غبار

افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری در شهرکرد 

حوادث فصل پاییز  ۱۶ نفر را به کام مرگ کشید

    به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضاب 
روستایي استان چهارمحال و بختیاري ،سرپرست این شرکت از 
مشترکین درخواس��ت کرد تمهیدات الزم درمقابل سرما را قبل 
از وقوع حوادث در سیستم آب رس��اني اتخاذ کنند.اصغر یزداني 
گفت: با توجه به شروع فصل زمس��تان ، بارش برف ، برودت هوا 
 و افت ش��دید دما در اس��تان چهارمحال و بختیاري الزم اس��ت
  خانواده ها نسبت به اس��تفاده از پوشش مناس��ب براي وسایل

 اندازه گیري آب ، لوله ها و تاسیس��ات آب رس��اني پیشگیري و 
مراقبت الزم را داشته باشند.   یزداني عدم دقت الزم در این مورد 
را ایجاد هزینه هاي اضافي براي خانوارها اع��ام کرد و افزود: در 
ش��رایط کنوني هزینه تهیه وتعویض کنتور که به دلیل غفلت و 
بي احتیاطي مش��ترک موجب شده باش��د  بیش ازیک میلیون 

ریال اس��ت.    سرپرس��ت ش��رکت آبفارگفت :  حوادث ناشي از 
عدم محافظت صحیح تاسیس��ات آب رس��اني درمقابل برودت 
هوادر سال گذش��ته موجب ش��د عامل بیش از۳0درصد خرابي 
 کنتورها درفصل زمس��تان س��رما ویخ زدگي باش��د.  وی ایجاد 
حوضچه هاي مناس��ب براي کنتور و دیگر متعلقات آب رساني و 
پوشش مناسب پشم شیشه و... را براي لوله ها و اتصاالت توصیه 
 کرد و یادآور ش��د: بازگذاشتن ش��یرهاي آب براي جلوگیري از

 یخ زدگي عاوه بر این که به اقتصاد خانواده ضرر مي رساند آب این 
سرمایه ملي و هدیه خداوند را نیز که با زحمات فراوان استحصال ، 
ذخیره و آماده مصرف شده است به هدر مي دهد.     قابل ذکر است 
784۵6 خانوار روستایي استان از خدمات شرکت آب و فاضاب 

روستایي در چهارمحال و بختیاري بهره مند هستند.

 مع��اون بازرگان��ی داخل��ی صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور تامین بازار ش��ب عید 
استان یک هزار و ۵00 تن میوه نوروزی و 700 تن مرغ در این 

استان خرید و ذخیره سازی شده است.
علیرضا جیان در نشست ش��ورای تنظیم بازار این اداره کل، 
اظهار داشت: یک هزار و ۵00 تن میوه نوروزی در این استان 

خرید و ذخیره سازی شده است.
وی افزود: این مقدار میوه شامل سیب درختی و پرتقال است 
که بر اس��اس هماهنگی های صورت گرفته از تاریخ بیست و 
پنجم اسفندماه امس��ال تا تاریخ 1۵ فروردین ماه سال آینده 

توزیع می شود.
جیان خاطرنش��ان ک��رد: این مق��دار میوه از اس��تان های 

 اصفه��ان، خوزس��تان و گی��ان خری��داری و ب��ه اس��تان
 وارد ش��ده اس��ت.معاون بازرگان��ی داخل��ی صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت چهارمح��ال و بختی��اری از برگ��زاری 
نمایش��گاه های عرض��ه مس��تقیم کاال در آس��تانه ن��وروز 
خب��ر داد و گف��ت:  در ای��ن نمایش��گاه ها، اق��ام م��ورد 
نیاز مردم ش��امل خش��کبار و آجیل، ش��یرینی و ش��کات، 
 می��وه، م��واد پروتئین��ی، غذایی، پوش��اک، کی��ف و کفش

 عرضه می شود.
وی همچنی��ن از ذخیره س��ازی 700 ت��ن م��رغ منجم��د 
در س��ردخانه های ای��ن اس��تان خب��ر داد و گف��ت: از 
 ه��م اکن��ون در ت��دارک مایحت��اج ش��ب عی��د م��ردم 

هستیم.

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد؛

محافظت ازتاسیسات آب رساني با پوشش مناسب
در استان رخ داد:

 ذخیره سازی مرغ و میوه مورد نیاز مردم برای نوروز 93 
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فقدان سند مالکیت

872 شماره 92/3330/31/وآقای عبدالجواد مددی احدی از ورثه مرحوم عبدالمولی مددی 
زواره به موجب دادنامه شماره 1-62/91-91/4/3باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که 

هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت17سهم مشاع از 

1200سهم ششدانگ پالک 37 اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در صفحه 143دفتر 
41 امالک بنام زهرا طباطبایی ثبت گردیده که تمامت هشت سهم را ذیل سند 475الی477-

38/2/19دفتر 13 بغیر انتقال نموده وتمامت 9سهم از مورد ثبت ذیل سند رسمی شماره 
430الی432-38/10/20دفتر 13 رابه آقای عبدالمولی مددی زواره انتقال نموده وبه حکایت 
دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر سهل انگاری مفقود شده است  نظر باینکه 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  
مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده 
انتشار این آگهی تا  ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 

و مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد 
. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . م 

الف 402ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
871شماره 92/3327/31/وآقای عبدالجواد مددی احدی از ورثه مرحوم عبدالمولی مددی 

زواره به موجب دادنامه شماره 1-62/91-91/4/3باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که 
هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت پنج سهم ویک 
چهارم سهم مشاع از 1200سهم ششدانگ پالک 37 اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان 
در صفحه 171دفتر41 امالک بنام فاطمه سلطان طاهری  ثبت گردیده که تمامت سه سهم 
ونیم از مالکیت خویش را  سهم را 13 بغیر انتقال نموده وتمامت یک سهم وسه چهارم سهم 

مشاع از مورد ثبت را ذیل سند رسمی شماره 3727-26/7/12دفتر50 رابه آقای عبدالمولی 

مددی زواره انتقال نموده وبه حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر سهل 
انگاری مفقود شده است  نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) 
غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد .   م الف 401  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
869 شماره 92/3329/31/وآقای عبدالجواد مددی احدی از ورثه مرحوم عبدالمولی مددی 
محلی  یه  استشهاد  دوبرگ  1-62/91-91/4/3باستناد  شماره  دادنامه  موجب  به  زواره 
که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت سه چهارم 
سهم مشاع از 1200سهم ششدانگ پالک 37 اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در 
صفحه106 دفتر 102امالک بنام فاطمه سلطان طاهری  ثبت گردیده که تمامت مالکیت خود 
را ذیل سند رسمی شماره 3727-26/7/12دفتر50 رابه آقای عبدالمولی مددی زواره انتقال 
نموده وبه حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر سهل انگاری مفقود شده 
است  نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه 

در این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف 399  ذبیح اله فدائی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت

870 شماره 92/3328/31/وآقای عبدالجواد مددی احدی از ورثه مرحوم عبدالمولی مددی 
زواره به موجب دادنامه شماره 1-62/91-91/4/3باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که 
هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت بیست ودوسهم 
ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  اصلی   37 پالک  از 1200سهم ششدانگ  مشاع  ودوششم سهم 
اصفهان در صفحه187دفتر 41 امالک بنام حسین ورضیه وفاطمه یزدانیان   ثبت گردیده 
که تمامت  یازده سهم ویک ششم سهم از مالکیت خود بغیر انتقال وتمامت یازده سهم ویک 
آقای عبدالمولی  ششم سهم آن  را ذیل سند رسمی شماره 9418-29/8/14دفتر56 رابه 
بنام  نیز  مشاع  ویک ششم سهم  یازده سهم  تمامت  ،همچنین  نمودند  انتقال  زواره  مددی 
حسین یزدانیان درصفحه 187دفتر 41سابقه ثبت وسند داشته که تمامت پنج حبه وهفت 
انتقال وتمامت پنج حبه وهفت دوازدهم حبه مشاع از  از مورد ثبت رابغیر  دوازدهم حبه 
مورد ثبت را ذیل سند رسمی شماره 9420-29/8/14دفتر 56 به عبدالمولی مددی انتقال 
وبه حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر سهل انگاری مفقود شده است  
نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه 

قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی 
ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد 

. م الف 400  ذبیح اله فدائی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصی

874 شماره 92/3251/31/وچون تحدید حدودششدانگ یکباب خانه و دکاکین متصله پالک 
 16 زواره  در  واقع  بوده  باقیمانده   904 استاندارد سازی  از  قبل  که  فرعی   5553 شماره 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای علی دادودی 
فرزندرضا وغیره در جریان ثبت است بعلت اینکه آ گهی تحدید عمومی آن قبال اشتباه چاپ 
و منتشر شده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت وبر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ  10/21 /92 از ساعت 9صبح در محل شروع 
درروز  حدود  تحدید  ناگهانی  تعطیلی  با  شدن  مصادف  در صورت  خواهدآمد.و  بعمل  و 
بعدازایام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور 
مطابق ماده20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهدشد.

اعتراض به تقاضای تحدید حدودبایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد    ذبیح 

اله فدائیرئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

آگهي تحدیدحدود اختصاصی
873 شماره 92/3249/31/وچون تحدید حدودششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
اصفهان  17ثبت  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  1705فرعی  ازپالک  
اینک  بعلت  است  ثبت  جریان  در  قلی  فرزند  شبانی  علی  آقای  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 
ماده15  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  شده   خارج  نوبت  از  آن  عمومی  حدود  تحدید 
مورخ  درروزچهارشنبه  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون 
در صورت مصادف  خواهدآمد.و  بعمل  و  محل شروع  در  از ساعت 9صبح   92/  10/18
شدن با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود درروز بعدازایام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب 
این  به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز مقرر در  این آگهی 
تاریخ  از  ثبت  ماده20قانون  مطابق  مجاور  مالکین  محل حضوریابند.اعتراضات  در  آگهی 
تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض  پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 

حدودبایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد    ذبیح اله فدائی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصی

پائین   کوی  در  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/2304/24چون  شماره   867
شماره 151 فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده 
حضور  عدم  بعلت  است،  ثبت  جریان  در  علی  آقا  فرزند  غیره  و  رمدان   رقیه  بنام  ثبتی 
ماده 15  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نیامده است،  بعمل  ثبت  متقاضیان   یا  متقاضی 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه  شنبه مورخه 
1392/10/17 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. حسین نوروز - رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک میمه 

فقدان سند مالکیت 

برگ  یک  باستناد  عباسعلی  فرزند  کریمیان   حسین  103/92/2301/24آقای  شماره   866
استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت 
به  پالک شماره 1/9474  میمه  باسیاه  مغازه در کوی مشهور  باب  تمامت ششدانگ یک 
بنام  ذیل شماره 19497  امالک  دفتر 130  که در صفحه 255  ثبتی   میمه بخش  در  واقع 
حسین کریمیان فرزند عباسعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام 
نشده و بعلت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی 
آگهی می  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده 120  تبصره یک اصالحی  است طبق  نموده، 
شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
اداره  این  به  روز   10 مدت  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  سند  وجود  یا 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
مقرر  مهلت  ظرف  اگر  گردد.  مسترد  کننده  ارائه  به  سند  اصل  و  صورتمجلس  مراتب  تا 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی 
ثبت رئیس   – به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز   سند مالکیت مرقوم صادر و 

 میمه  



برخی از عادات زشت که باید 
ترک کنیم

اگر عادات خوب داشته باشيم، روال مثبت ناش��ي از آن عادات وارد 
زندگي مان مي شود و اگر عادات بد داشته باشيم متاسفانه از بسياري 

از موهبت هاي زندگي محروم مي شويم.
كداميك از ش��ما اين ش��هامت را داريد كه درباره عادات زشت خود 
حرف بزني��د؟ ممكن اس��ت از اين س��وال تعجب كني��د و بگوييد 
اصالچ��ه دليل��ي دارد كه درب��اره عادات زش��ت تان فك��ر كنيد يا 
حرف بزنيد؟ اما واقعيت اين اس��ت كه ع��ادات مختلف در زندگي ما 
تاثير مس��تقيم و بارزي دارند. اگر عادات خوب داش��ته باشيم، روال 
مثبت ناشي از آن عادات وارد زندگي مان مي ش��ود و اگر عادات بد 
 داشته باشيم متاس��فانه از بس��ياري از موهبت هاي زندگي محروم 

مي شويم. 
بنابراين ج��ا دارد كه خ��ود را بشناس��يم و عادات خ��وب و بد خود 
را شناس��ايي كني��م و ه��ر چه زودت��ر ع��ادات خ��وب را جايگزين 
عادات بد و ناپس��ند خود كنيم. در اين جا مي خواهي��م به برخي از 
 عادات زش��ت كه متاس��فانه در بس��ياري از ما ديده مي شود اشاره 

كنيم.

عادت زشت قضاوت کردن
متاسفانه خيلي از ما عادت كرده ايم كه درباره ديگران قضاوت كنيم 
و كارها و حتي شخصيت ديگران را زير سوال ببريم. ريشه اين عادت 
زش��ت بر مي گردد به خود بزرگ بيني و تكبر. در واقع ما با نكوهش 
و قضاوت ديگران و اع��الم اين قضاوت مي خواهي��م به طور ضمني 
 به اطرافيان بگوييم كه ما مثل آن ها نيس��تيم و اش��كاالت آن ها را

 نداريم. 
در حالي ك��ه در عمل اين طور نيس��ت. يعني وقتي ما در ش��رايط و 
وضعيت آن ها قرار مي گيريم يا همان كاره��ا را انجام مي دهيم و يا 
به كارهايي به مراتب ناپس��ندتر تن مي دهيم! متاسفانه حتي وقتي 
يك بار كس��ي را مي بينيم، باز هم از روي س��اده ترين رفتارهاي او 
دس��ت به قضاوت مي زنيم و درباره او حكم صادر مي كنيم در حالي 
كه تا واقعا جاي كسي نباش��يم نمي توانيم او را درك كنيم و شرايط 
و مس��ايل او را بفهميم. چنين قضاوت هايي، ج��ز ظلم به حق طرف 
 مقابل و دامن زدن به ش��ايعات و بي حرمت كردن ديگران نتيجه و 

سودي ندارد.

عادت بد خود متخصص انگاري
متاسفانه برخي از ما مي خواهيم از هر كاري سر در بياوريم، و همين 
باعث مي ش��ود كه وقت و انرژي مان از حالت متمركز بيرون بيايد و 

به هدر برود.
 بدتر اين كه عادت ك��رده ايم خودمان را در هم��ه كارها متخصص 
بدانيم و گمان كنيم همه كاره ايم و بخواهيم به هر كاري سر بزنيم. 
در نتيجه از تخصص گرايي خارج مي شويم. عادت بد بعدي اين است 
 كه اكثر ما حاضر نيس��تيم به ندانس��تن خود اعتراف كنيم و بگوييم 

»نمي دانم، بلد نيستم، نياز به تحقيق و مطالعه دارم«.
حتي وقتي از كسي آدرس مي پرسيم، او حاضر نمي شود بگويد بلد 
نيستم بلكه گاه با دادن آدرس هاي اش��تباه ما را سردرگم مي كند. 
 متاس��فانه اين عادت بد، ما را در جهل دايمي نگه مي دارد و از رشد

 باز مي دارد و انرژي مان نيز به هدر مي رود.

عادت زشت خرید بیش از حد
يكي ديگر از عادات بد و ناپس��ند كه از نظر آماري، خانم ها بيش تر 
درگير آن هستند، عادت به خريد و مصرف بيش از حد و مارك گرايي 
و برند پرستي زياد است. خارج شدن از جاده اعتدال و ميانه روي در 

هر زمينه اي زشت است. 
خود را اسير مارك ها و برندها كردن، واقعا اتالف وقت و انرژي است. 
 منظورم اين نيس��ت كه هرگز وس��يله مارك دار نخري��د اما افراط و 
زياده روي در اين كار بيمار گونه است و معموال افرادي كه اعتماد به 
نفس پايين دارند درگير آن مي ش��وند تا بلكه در پناه مارك ها خود 

را بزرگ جلوه بدهند.
 بد نيس��ت بدانيد خريد كردن زياد و مصرفي بودن بي��ش از اندازه 
مي تواند عالمت بيماري وس��واس يا برخي اختالل هاي ديگر نظير 
اضطراب و حتي افسردگي و احساس حقارت باشد. بنابراين اگر اين 
عادت بد را داريد ه��ر چه زودتر با كمك گرفتن از متخصص از ش��ر 

آن رها شويد.

عادت همیشه حق با من است
هر انساني حق دارد در مسير احقاق حق خود، تالش كند. اما كساني 
كه فقط حق را به خود مي دهند و هميشه براي اين كه نشان دهند 
درست مي گويند، دست به توجيه خود بزنند، در واقع به عادات زشت 

كوبيدن ديگران و محق نشان دادن خود مبتال هستند.
الاقل با خودم��ان در خلوت ص��ادق باش��يم و به اش��تباهات خود 
اعت��راف كني��م و بهتر آن ك��ه براي اش��تباهات خ��ود عذرخواهي 
كنيم و خ��ود را اصالح كني��م. اگر بتواني��م در ح��ق دادن به خود 
و ديگ��ران عدال��ت را مراع��ات كنيم در نهايت انس��ان ب��زرگ تر و 
 متعالي تري خواهيم ش��د و اعتبار ما نزد اطرافيان هم بيشتر خواهد

 شد.
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سالمت

سبک زندگی

كارشناسان اعتقاد دارند كه 80 درصد مردم وقتی كه كامال 
مجذوب رايانه های خود هستند تنفس را فراموش می كنند.

اين كارشناسان با اشاره به آپنه خواب به معنای وقفه  تنفس  
بي��ش  از 10 ثانيه  در حين خواب اس��ت، اظهار داش��ته اند 
 آپنه ايميل مشكلی اس��ت كه 80 درصد كاربران رايانه ها را 

تحت تاثير قرار می دهد.
دكتر مفضل الكداواال جراح الپراس��كوپيك و كارش��ناس 
چاق��ی گفت: آپن��ه ايميل اصطالحی اس��ت ك��ه اولين بار 
 توسط ليندا استون يك كارش��ناس سابق فناوری اطالعات

 به كار رفت.
دكتر آميت ساراف مشاور و پزشك داخلی اظهار داشت: اين 
اتفاق زمانی رخ می دهد كه يك فرد به قدری مجذوب رايانه 
خود می ش��ود كه فراموش می كند تنفس كند. اين شرايط 
يكی از گونه های آپنه خواب است كه به صورت مشترك در 
افراد فربه و دارای اضافه وزن باال مش��اهده می ش��ود. آپنه 
ايميل زمانی رخ می دهد كه فرد درحال نوش��تن يك نامه 
الكترونيكی و يا انج��ام كاری روی رايانه ب��وده كه نيازمند 

تمركز اس��ت.آپنه ايميل درميان افراد چاق بيشتر متداول 
است و مهمترين راهكار درمان آن كاهش وزن است. مونيتور 
كردن تنفس و استفاده از يك مونيتور ضربان قلب نيز موثر 
است. اگر اين حالت به كرات رخ می دهد به كاربر توصيه می 

شود كه به پزشك مراجعه كند.
اين شرايط همچنين در افرادی كه دارای سندروم متابوليك 

هس��تند ) افراد چاق، مبتال به ديابت، مبتال به فشار خون و 
دارای كلسترول باال( نيز ديده می شود. كنترل اين مشكالت، 
انجام ورزش های روزمره، نوشيدن آب فراوان، افزايش جذب 
ميوه ها به طرق بسياری موجب ممانعت از وقوع آپنه ايميل 
و يا درمان آن می شود. همچنين به كاربران رايانه ها توصيه 
شده است كه برای پيشگيری از ايجاد چنين شرايطی در كار 
 خود وقفه ايجاد كنند، تمرين تنفس و تمرين حركت چشم

 انجام دهن��د.از آن جا كه چاقی و آپن��ه ايميل با هم مرتبط 
هستند، كنترل وزن در اين شرايط از اهميت بااليی برخوردار 
است. دنبال كردن  يك برنامه غذايی كه دارای كربوهيدرات 
اندك و فيبر زياد است، همچنين خوردن غذا و يا ميان وعده 
های ديروقت شبانه و انجام منظم ورزش از راه كارهايی است 

كه بايد مورد توجه كاربران رايانه ها قرار گيرد.
درميان برخ��ی از عاليم آپنه ايميل می توان به س��رگيجه، 
تپش قلب، گرگرفتگی صورت، اضطراب، بی قراری، تعريق 
 زياد، خواب آلودگ��ی، كج خلقی، س��ردرد و لغزش حافظه

 اشاره كرد.

فراموشی نفس کشیدن هنگام استفاده از رایانه

عکس نوشت

هوا کردن بالن های 
هلیومی به مناسبت 
کریسمس در پاریس

دانشمندان به تكنيك 
ب��رای  جدي��دی 
اوتيسم  تشخيص 
در كودكان يك 
تا دو ساله دست 

يافته اند.

دكتر ج��وزف باربارو از دانش��گاه الت��روب اس��تراليا دراين باره 
گفت: يك سری ش��اخص هايی برای اين ش��رايط در نظر گرفته 
ش��ده كه دربرگيرنده ناتوانی ن��وزاد برای حفظ 
رابطه چش��می م��داوم، خن��ده، نش��ان دادن 
 اس��باب بازی ها ب��ه ديگران، حض��ور در 
ب��ازی ه��ای اجتماع��ی و پاس��خ دهی 
در زمانی ك��ه نامش��ان را  می ش��نوند، 
آم��وزش  درح��ال  بارب��ارو  اس��ت.دكتر 
كارشناسان پزش��كی سراس��ر دنيا برای استفاده 
از اين ش��يوه تش��خيصی روی كودكان زير دو سال 
اس��ت.وی گف��ت: تم��ام ك��ودكان درحال رش��د 
 اجتماعی هس��تند، ب��ه چهره س��اير اف��راد نگاه
  می كنند، از آن ها يادگرفته و كاری كه آن ها انجام

 می دهن��د را تك��رار م��ی كنن��د. ك��ودكان دارای 
اوتيس��م اين ويژگی ها را ندارند ، ما می تواني��م آن ها را 

 براين اس��اس شناس��ايی كرده و وقتی كه آن ها بسيار كوچك و 
كم سن و سال هستند در رابطه با ش��رايط آن ها قدمی برداريم.

دكتر باربارو و اعضای تيم اش درحال آموزش پزشكان در تيانجين 
چين هستند.آن ها به آموزش 300 پزش��ك كمك كرده اند كه 
رشد كودك را با استفاده از برنامه تش��خيص زودهنگام اوتيسم 

مونيتور كنند.
براساس يافته های اوليه، دولت تيانجين توافق كرده است كه طی 
هفت س��ال آينده يك برنامه تحقيقاتی برای اجرای اين آزمايش 
های تشخيصی به هركودكی كه در شهر متولد می شود ، اختصاص 
دهد.اين گروه همچنين درحال آموزش پزشكانی هستند كه در 
لهس��تان، كره، ژاپن و بنگالدش كار می كنند. اوتيسم يا درخود 
ماندگی نوعی اختالل رشدی )از نوع روابط اجتماعی( است كه با 
رفتارهای ارتباطی، كالمی غير طبيعی مشخص می  شود. عاليم 
اين اختالل تا پيش از سه س��الگی بروز می كند و علت اصلی آن 

ناشناخته است.

تشخیص اوتیسم در کودکان زیر 2 سال ممکن شد

روغن ه��ا مثل روغن جام��د، كره های حيوان��ی دريافت 
چربی مفيد را در بدن افراد كاهش می دهند كه عالوه بر 
اين كه سطح چربی اشباع را باال می برد تاثير منفی روی 

مغز می گذارد.
دكتر پي��ام فرح بخ��ش، متخصص تغذي��ه در خصوص 
راهكارهايی برای تقويت حافظه گفت: ميوه هايی مثل آلو، 
انگور، كشمش، آلبالو، زغال اخته، سير، اسفناج، تربچه، 
انواع كلم، گوجه و انواع توت ها به حافظه كمك می كنند.

وی در ادامه افزود: مصرف چربی های اشباع و مواد غذايی 
كه جذب آهن را در بدن پايين می آورند از قبيل اس��نك 
ها كه با روغن فراوان سرخ می شوند يا مصرف مواد غذايی 
كه حاوی آهن نيس��تند در كودكانی كه گوشت مصرف 
نمی كنند به دليل عدم دريافت آهن باعث ايجاد اختالل 

در تمركز و توجه در آن ها می شود.
اين متخصص ب��ا بيان اين كه تغذيه نق��ش موثری روی 
حافظه افراد می گذارد صرف وعده صبحانه را در افزايش 

حافظه تمركز و توجه مفيد دانست.
اين متخص��ص تغذي��ه در توصيه ب��ه اين ك��ه چگونه 
تغذيه ای داشته باش��يم تا روی تمركز مان تاثير عميقی 
 بگ��ذارد گفت: اف��راد باي��د كليه گ��روه ه��ای غذايی را 
به طور كامل دريافت كنند و ب��ه دنبال رژيم های خاصی 
 برای كم كردن وزن نروند؛ س��عی كنن��د بين وعده های

 غذايی ش��ان تعادل برق��رار كنند و حتما در غذايش��ان 
 س��بزيجات و ميوه ه��ای تازه را ج��ای بدهن��د و از انواع

 مغز ها كمك بگيرند كه مواد معدنی خوبی هستند.
وی در ادام��ه اف��زود: در بين گ��روه ه��ای غذايی نقش 
غالت به خاطر خاصيت آنتی اكس��يدانی ب��رای تقويت 
 حافظه بس��يار مفيد هس��تند.به گفته وی س��بوس ها

به خاطر خاصيت آنتی اكسيدانی جلوی جذب چربی را 
می گيرند. آنتی اكس��يدان موجود در غالت به دستگاه 
گوارش كمك می كند روی تمركز و توجه اثر زيادی می 
گذارد و به دليل ويتامين B بيشترين كمك را به افزايش 
يادگيری به فرد می كند.پيام فرح بخش اظهار داشت: امگا 
3 كه بيشتر در ماهی يافت می ش��ود بهترين منبع است 
كه بر ذهن افراد اثرگذار است و باعث افزايش هشياری و 

فعاليت ذهنی می شود.
وی در رابطه با خاصي��ت امگا 3 بر ذهن گف��ت: امگا 3، 
چربی بسيار مفيدی است همانطوركه مغز آدمی از جنس 

چربی است. 
وی امگا 3 را در ماهی های سالمون، خال ما خالی،  ماهی 
آزاد و آنچه كه در ايران فراوان ديده می ش��ود ماهی قزل 
آال بيش��ترين منبع امگا 3 دانس��ت و تاكيد كرد : منابع 
گياهی می تواند پيش��تاز های ام��گا3 را فراهم كنند.به 
 گفته  وی بعض��ی از گياهان مث��ل گردو، كل��زا و كانوال

 می تواند به خودی خود در بدن امگا 3بسازند.
اين متخص��ص تغذيه با بي��ان اين مطلب ك��ه بعضی از 
روغن ه��ای خوراكی از قبي��ل روغن جام��د هيدروژنه، 
 ك��ره، روغ��ن ه��ای حيوان��ی درياف��ت چرب��ی را

 ب��ه هم م��ی زن��د گف��ت: اي��ن م��واد مصرفی س��طح 
 چربی اش��باع را باال م��ی ب��رد و تاثير منف��ی روی مغز 

می گذارد. 
وی برای اف��راد باالی پنجاه س��ال كه با باال رفتن س��ن 
امكان ابتال به آلزايم��ر در آن ها می رود ج��دا از مصرف 
مدام آنتی اكس��يدان ها مكمل های غذايی باالی پنجاه 
س��ال، مصرف مواد طبيعی مثل كلم بروكلی، كشمش، 
 موي��ز را ضروری دانس��ت ك��ه به اي��ن طريق بت��وان از

 جذب اين بيماری در اف��راد جلوگيری كرد. وی در پايان 
نقش لبنيات را در كنار ساير مواد غذايی در تقويت مغز و 

افزايش تمركز و هوشياری، حياتی و مهم دانست.

چرا باید تخم مرغ بخوریم
تخم مرغ از جمله مواد غذايی است كه گنجاندن آن 
در رژيم غذايی روزانه برای حفظ سالمت بدن فوايد 
بسياری دارد.زرده تخم مرغ نسبت به سفيده آن سه 
برابر كالری بيش��تری دارد. هر ع��دد زرده تخم مرغ 
حاوی پنج گرم چربی و 210 گرم كلسترول خوراكی 
است. همچنين زرده تخم مرغ منبع غنی از تركيباتی 
موسوم به »لوتئين« و »زائگزانتين« است. تركيب های 
موج��ود در زرده و س��فيده تخم م��رغ تقويت كننده 
بينايی هس��تند و خطر تحليل نقطه ماكوالر چش��م 
 ناشی از افزايش سن را كه عامل اصلی نابينايی پس از 
50 سالگی است، كاهش می دهند.يافته های پزشكان 
تغذيه در دانش��كده س��المت عمومی هاروارد نشان 
می دهد كه ارتباط قابل توجهی بين مصرف تخم مرغ 
و بيماری قلبی وجود ندارد. در حقيقت مصرف مداوم 
تخم مرغ ممكن است به پيشگيری از لخته های خونی، 
س��كته مغزی و قلبی كمك كند.تخم مرغ همچنين 
منبع غنی از تركيبی موس��وم به »كولين« است كه 
فعاليت مغز، سيس��تم عصبی و سيستم قلب - عروق 
را تنظيم می كن��د. اين ماده خوراك��ی منبع طبيعی 
ويتامين D است.همچنين مصرف تخم مرغ می تواند 
 از سرطان س��ينه جلوگيری 

كند.  

 تقویت »حافظه« 
با چند ماده جادویی
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 دان��ش پيش��واى عم��ل و عم��ل پي��رو آن اس��ت. 
به خوشبختان دانش الهام مى  شود و بدبختان از آن 

محروم اند.
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 سازمان ناسا با آزمايش
 لب��اس های س��بك تر 
ب��رای  متحرك ت��ر  و 
فضان��وردان، در ح��ال 
انج��ام اقداماتی اس��ت 
كه می توان��د پياده روی 
فضايی را ب��ر روی يك 
س��يارك ب��ه واقعي��ت 

تبديل كند.
ناسا در آزمايش��گاه ش��ناور خنثی خود در هوستون در حال 
آزمايش نسخه جديدی از لباس فضايی نمادين نارنجی رنگ 
 )ACES(  »خود موسوم به » سيستم پيش��رفته فرار خدمه
اس��ت كه می تواند برای گردش بر روی س��يارك ها مناسب 
باش��د.لباس های فضايی ب��زرگ و س��نگين »واحد حركت 
پياده روی فضايی« )EMU( كه توس��ط فضانوردان حاضر 
در ايستگاه فضايی بين المللی مورد اس��تفاده هستند، برای 
فضای محدود داخ��ل فضاپيمای اوريون ك��ه اين ماموريت 
از آن اس��تفاده خواهد كرد، بس��يار بزرگ هستند؛ در همين 
راس��تا، تيم مهندس��ان ناس��ا در تالش برای بهينه س��ازی 
لب��اس ه��ای ACES ب��رای اكتش��افات فض��ای عمي��ق 
هس��تند كه از مزيت های آن می ت��وان به تحريك بيش��تر 
 اش��اره كرد.ناس��ا اوايل س��ال جاری از مفهوم لباس فضايی 
» Buzz Lightyear-esque Z-1« رونماي��ی ك��رده 
 و اظهار داش��ته بود كه ت��ا س��ال 2015 برای اس��تفاده در 

ماموريت های مختلف آماده خواهد شد .

جدي��د  يافته ه��ای 
نش��ان  دانش��مندان 
جوي��دن  می ده��د 
آدامس ها و مواد قندی 
پوس��يدگی  س��بب 
دندان ه��ا می ش��وند و 
تحميل خرابی لثه ها را 

به دنبال خواهد داشت.
در اق��دام جدي��د ی كه 
امروزه دانش��مندان انجام داده اند آن ها خوراكی های جذاب 
و جديدی ابداع كرده اند كه با مشكالت دهان و دندان مبارزه 

می كند و آن ها را از خطر پوسيدگی نجات می دهد.
بررسی ها نشان می دهند؛ اين خوراكی ها كه در قالب آدامس، 
پاستيل، ارايه می شوند اسيد های موجود در غذا ها كه سبب 
تخريب دندان ها می ش��ود را از بين می ب��رد و باعث تقويت 
لثه می شود.گفتنی اس��ت: جويدن اين آدامس ها بعد از غذا 
باعث می ش��ود كه مواد موجود در اين آدامس و پاستيل ها با 
 باكتری های دندانی موسوم بهmu tareptococci مبارزه 
كند. نتايج مطالعات نش��ان می دهند؛ كه مش��كالت دهان و 
دندان هم اكنون به قدری اس��ت كه بيش از س��ی درصد از 
كودكان بين نه تا سيزده سال حداقل يك بار برای مشكالت 

حاد دهان و دندان به دندانپزشك مراجعه كرده اند.
مصرف ميوه ،س��بزيجات ، ش��ير ، لبنيات و آدامس های ضد 
پوسيدگی و فلورايد و مس��واك می توانند دندان ها  ولثه های 

سالم را برای شما به ارمغان بياورند.

تحقيقی جديد در مورد 
مزاي��ای خندي��دن در 
بيماران نشان داده كه 
نه تنهاخنده بر هر درد 
بی درمان دوا نيس��ت 
بلك��ه حت��ی می تواند 
منجر به حمل��ه قلبی 
و آس��م و بی اختياری 
ادراری ه��م بش��ود.

مشهور اس��ت كه خنديدن با صدای بلند دوای هر دردی 
است، اما يك پژوهش تازه نشان داده كه خنديدن ناگهانی 
می تواند برای س��المتی مضر هم باش��د.به گزارش ديلی 
تلگراف، مطالعه پژوهش��گران دانش��گاه های بيرمنگام و 
آكس��فورد بر روی مورد مزايا و معايب خنديدن با صدای 
بسيار بلند نشان داده است كه خنديدن ناگهانی با صدای 
بلند می تواند س��بب حمله قلبی، پاره ش��دن گلو و حتی 
بی اختي��اری ادراری ش��ود.در ي��ك مورد، زن��ی مبتال به 
سندرم قلب س��ريع، بعد از يك دوره قهقهه بسيار شديد، 
صدمه ديد و از دنيا رفت و آشكار شده كه قهقهه ناگهانی، 
 می تواند سبب پاره شدن رگ های قلبی و يا پاره شدن گلو

 شود.
همچنين كشف ش��ده كه فرو بردن س��ريع نفس در طول 
خنديدن، در اغلب موارد س��بب فرو بردن اجسام خارجی 
به داخل ريه می شود و همچنين می تواند حمله های آسم 

را تحريك كند.

 پیاده روی با
 لباس های جدید فضایی

 ساخت آدامس های 
ضد پوسیدگی دندان 

خندیدن با صدای بلند 
باعث حمله قلبی می شود
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