
 جالب تریننبود تامین مالی در یک قدمی جشنواره
  اندام های
 مصنوعی 

قطبی: تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب همزمان با دهه فجر
بخش نواحی از جشنواره 

موسیقی فجر حذف نمی شود 5
 خالی از سکنه شدن

7 روستاهای شهرستان کوهرنگ  2

حق نداریم در ماشینی 
بنشینیم که دنده عقب برود

ما نیاز به یک صندوق خطرپذیر برای فعالیت کارآفرینان داریم که از معاون 
اول رییس جمهور می خواهم این موض��وع را در دولت مطرح کند.دنیا با 
سرعت در حال حرکت است و ما حق نداریم در ماشینی بنشینیم که 10 
کیلومتر سرعت داشته باشد و یا دنده عقب برود.ما باید به نحوی حرکت 

4کنیم که جامعه از رشد و پیشرفت محروم نشود و...
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 تالش دکتر 
برای دور برگردان

5

3

بازنگری قانون ممنوعیت 
ورود موبایل به مدارس

مدی��رکل ارزیاب��ی و عملک��رد ش��کایات آم��وزش و 
پ��رورش از بازنگری قان��ون ممنوعی��ت ورود موبایل به 
مدارس خب��ر داد و گف��ت: صدور بخش��نامه ممنوعیت 
ورود موبای��ل به مدرس��ه ب��ه معن��ای اج��رای آن تا ابد 
 نیس��ت و م��ی ت��وان ای��ن قان��ون را بازنگری ک��رد تا 
دانش آموز با شرایطی ویژه امکان همراه داشتن موبایل در...

 هوای اصفهان
 حال خوبی ندارد 

فرهنگ بی غیرتی در سایه 
سریال های ماهواره ای 

رییس اداره امور آزمایش��گاه های حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای اصفهان حکایت 
از شرایط بسیار ناسالم دارد. بابک صادقیان اظهار داشت: 
پیش بینی هواشناسی مبنی بر س��کون هوا است که در 
الیه های باال شاهد حرکت افقی بوده است.وی با اشاره به 
این که در الیه های باال جریان افقی و سرعت باد نیز خوب 
بوده است، افزود: از بامداد دیروز ساعت یک تا چهار صبح 

شاهد افت شدید دما و سکون هوا و نیز...

موضوع ازآن جا ش��روع ش��د که روزگاری در دهه 60به 
 صورت فقط درگوش��ی درب��اره پدیده ماه��واره صحبت 
می شد و همین طور ادامه داش��ت تا که بعدازدهه هفتاد 
با هجوم و ورود آن وس��یله ش��یطانی)به قول پدربزرگ( 
به داخل منازل مان مواجه ش��دیم .به ط��وری که دیگر  

درگوشی نبود و تبدیل  به آشکارا هوار کشیدن شده بود.

6

از ایجاد بانک ویژه استان 
استقبال می کنم

     اس��تاندار اصفه��ان گفت:اس��تان اصفهان طی 
چند س��ال گذش��ته با پدی��ده س��رمایه گریزی 
 روب��ه رو ب��وده اس��ت و بای��د ت��اش ش��ود که

 سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در استان تشویق 
شوند.

 رس��ول زرگرپور در هش��تمین جلس��ه ش��ورای
 گف��ت و گ��و دول��ت و بخ��ش خصوصی اس��تان 
 اصفهان، اظهار داشت: البته نباید تصور حمایت از

 س��رمایه گذار معنای ع��ام به خود بگی��رد و تمام 
افرادی ک��ه حتی مناب��ع بانکی را به ه��در دادند، 

مشمول حمایت شوند. 
وی همچنین خواستار تصحیح شیوه های پیگیری 
مسایل حقوقی از فعاالن اقتصادی شد و افزود: در 
ش��یوه های برخورد با موارد تخطی این افراد باید 
نسبت به امنیت س��رمایه گذاری در جامعه توجه 
شود که تبعات اجتماعی آن کاهش یابد و اشتغال و 
تولید دچار مشکل نشود. استاندار اصفهان از ایجاد 
بانک ویژه اس��تان اصفهان اس��تقبال کرد و گفت: 
ایجاد این بانک می تواند منابع جذب شده استان را 

صرف خود استان کند. 

در هم اندیشی مسووالن اصفهان؛ استاندار

برخی سپاهانی ها  بعد از بازی با فجر سپاسی چه گفتند؟
مدافع تیم فوتبال س��پاهان اصفهان گفت: تیم ما می تواند 
در دیدار با تیم های صدر جدولی، امتیازات از دس��ت رفته 
را جبران کرده و به صدر جدول برسد. علی حمودی  پس از 

پیروزی تیم اش مقابل فجر سپاسی شیراز در هفته بیستم 
لیگ برتر فوتبال باشگاه های کش��ور با اشاره به شرایط این 
بازی اظهار داشت: تیم ما در این بازی شرایط خوبی داشت 

و توانست با استفاده از موقعیت های خود به پیروزی برسد.
مدافع تیم سپاهان تصریح کرد: در دو بازی اخیر ما امتیازات 

بدی نگرفته ایم و در حال حاضر نیز برای بازی با... 4

4

سبد کاالی رایگان  3/5 میلیون کارگر قطعی شد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اعام کرد تاکنون واگذاری س��بد ویژه 
کاالیی دولت در ماه های بهمن و اس��فند به 3/5 میلیون کارگر 
حداقل بگیر کشور قطعی شده و به زودی گروه های جدیدی نیز 
از جمعیت 12 میلیونی مش��موالن قانون کار شناسایی و اعام 
خواهند شد.رییس جمهور در هفته های گذشته در قالب ارایه 
گزارش عملکرد 100 روزه اقتصادی دولت اعام کرد به زودی 

دو بسته ویژه حمایتی از سوی دولت در ...

3
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
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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 
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درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان
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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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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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

د[
 رو
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های 
روزنامه زاینده رود

دمای آبگرمکن و شوفاژ را بین 50-60 درجه 
سانتیگراد قرار دهید و در موتورخانه ها از سیستم 
کنترل هوشمند مجهز به سنسور دمای محیط و با 
قابلیت برنامه ریزی هفتگی ، روزانه و ساعتی 

استفاده کنید . 
شرکت گاز استان اصفهان

 روابط عمومی

 انتخ��اب شایس��ته جنابعال��ی را ب��ه س��مت 
مدی��ر کل دفت��ر ام��ور ش��هری و ش��وراهای  
استانداری اصفهان که بیانگر تدبیر و شایستگی 
اس��ت را تهنیت می گوییم و آروزی سربلندی و 
موفقیت روزافزون برای ش��ما از خداوند متعال 

خواستاریم  .

 روابط عمومی 
شهرداری و شورای اسالمی شهر ونک 

 شهرداری مبارکه

 برادر ارجمند و گرامی
      جناب آقای کمالی 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی  شهر مبارکه 

برادر ارجمند 
جناب آقای کمالی 
 انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان

 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان 
که نشانه تعهد، کارآمدی، لیاقت و تجارب ارزنده و برجسته 
است تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی شمارا در 

این راه از خداوند متعال خواستاریم .
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

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

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
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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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده 
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
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WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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روزنامه زاینده رود

دمای آبگرمکن و شوفاژ را بین 50-60 درجه 
سانتیگراد قرار دهید و در موتورخانه ها از سیستم 
کنترل هوشمند مجهز به سنسور دمای محیط و با 
قابلیت برنامه ریزی هفتگی ، روزانه و ساعتی 

استفاده کنید . 
شرکت گاز استان اصفهان

 روابط عمومی

 انتخ��اب شایس��ته جنابعال��ی را ب��ه س��مت 
مدی��ر کل دفت��ر ام��ور ش��هری و ش��وراهای  
استانداری اصفهان که بیانگر تدبیر و شایستگی 
اس��ت را تهنیت می گوییم و آروزی سربلندی و 
موفقیت روزافزون برای ش��ما از خداوند متعال 

خواستاریم  .

 روابط عمومی 
شهرداری و شورای اسالمی شهر ونک 

 شهرداری مبارکه

 برادر ارجمند و گرامی
      جناب آقای کمالی 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی  شهر مبارکه 

برادر ارجمند 
جناب آقای کمالی 
 انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان

 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان 
که نشانه تعهد، کارآمدی، لیاقت و تجارب ارزنده و برجسته 
است تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی شمارا در 

این راه از خداوند متعال خواستاریم .



چهره روزيادداشت

 نهادها به مسوولیت شان
 وفادار باشند 

سخنگوی وزارت امور خارجه حمالت ددمنشانه رژیم صهیونیستی 
از زمین و هوا به باریکه محاصره ش��ده غزه را ش��دیدا محکوم کرد.
 مرضی��ه افخ��م س��خنگوي وزارت امور خارج��ه  گفت: ای��ن اقدام

 بی تردید از س��ر اس��تیصال و ترس از ش��کل گیری انتفاضه س��وم 
ملت مظلوم فلسطین در سر تا سر اراضی اش��غالی به ویژه مقاومت 
اسالمی در کرانه باختری می باشد.س��خنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: جمهوری اس��المی ایران مس��وولیت عواقب تشدید اقدامات 
تروریس��م دولتی صهیونیس��ت ها را بر عهده رژیم اشغالگر دانسته 
 و از نهاده��ای بی��ن المللی به ویژه س��ازمان ملل متحد و س��ازمان

 همکاری های اس��المی می خواهد ضمن محکومیت این جنایات، 
 نس��بت ب��ه مس��وولیت خوی��ش در قب��ال جلوگی��ری از جنایات
 صهیونیست ها علیه مردم مظلوم و تحت محاصره غزه وفادار باشند. 

 ارجاع طرح انتقال پايتخت
 به کمیسیون شوراها 

یک عضو هیات رییس��ه مجلس گفت که با نظر هیات رییسه، طرح 
انتقال پایتخت علی رغ��م تصویب کلیات آن در جلس��ه علنی برای 
بررسی بیش��تر به کمیس��یون ارجاع شد.محمدحس��ین فرهنگی 
گفت: کلیات طرح انتقال پایتخت در جلس��ه علنی روز گذش��ته به 
تصویب رسید که براساس ماده 143 آیین نامه داخلی این طرح با نظر 
هیات رییسه برای شور دوم به کمیسیون شوراها ارجاع شد.به گفته 
وی، نمایندگان می توانند پیش��نهادات خود را در مورد این طرح به 
کمیسیون ارایه کنند.همچنین مجلس امروز بررسی طرح حمایت 
از صنعت برق کشور، الیحه نحوه اجرای محکومیت های مالی و طرح 

نظام رتبه بندی معلمان را در دستور کار دارد.

 ارتباط دستگیری های اخیر
 در ترکیه با ايران 

برخی کارشناس��ان می گویند احتمال این که اقدامات اخیرا انجام 
شده در ترکیه مشخصا ایران را هدف گرفته باشد زیاد است.به عقیده 
این کارشناسان دستگیری وسیع در بین مقام های اقتصادی دولت 
ترکیه و مرتبط��ان آن ها و همچنین برخی از اش��خاص حقیقی که 
درگیر فعالیت های تجاری بوده اند احتماال تالشی برای ضربه زدن 
به توان ایران برای مقابله با تحریم هاست.این کارشناسان می گویند 
به نظر می رسد اراده ای درون ترکیه و با هدایت خارجی شکل گرفته 
 و می خواهد فع��االن اقتصادی مرتبط با ای��ران را بهانه های مبهم و 
در م��واردی واه��ی از تداوم تج��ارت با ای��ران بازدارد.یک��ی از این 
کارشناس��ان به »ایران هس��ته ای« خبر داد که احتم��ال دارد پای 
 کش��ورهای عربس��تان س��عودی و همچنین رژیم جعلی اسراییل

 در میان باشد.

دانشگاه شريف منتقل می شود 
رییس دانش��گاه صنعتی ش��ریف از برنامه های این دانش��گاه برای 
انتقال دانشگاه ش��ریف به خارج از تهران خبر داد و گفت: در برنامه 
های راهبردی به دنبال انتقال این دانش��گاه به منطقه 22 هستیم.

 دکتر رضا روستاآزاد در همایش مدیریت آلودگی هوا و صوت با تاکید 
بر این که زندگی در تهران تبدیل به یک تهدید ش��ده است نه یک 
فرصت افزود: در زمانی که دانشگاه شریف در تهران مستقر شد همه 
آن را یک فرصت می دانستند ولی با افزایش آلودگی های صوتی و هوا 
زندگی در این ش��هر تبدیل به یک تهدید شده است.رییس دانشگاه 
صنعتی شریف با اش��اره به برنامه های راهبردی این دانشگاه اظهار 
داشت: در این برنامه ها به دنبال این امر هستیم که چگونه می توانیم 

دانشگاه شریف را به جای دیگری منتقل کنیم.

 اظهارات نوبخت
 درباره »اليحه هدفمندی« 

عض��و کمیس��یون برنامه و بودج��ه ب��ا تاکی��د براین که جلس��ات 
 رس��می کمیس��یون تلفی��ق بع��د از تعطی��الت هفته آین��ده آغاز

 م��ی ش��ود،گفت: نوبخت در جلس��ه کمیس��یون اعالم ک��رده که 
 دولت ت��الش می کند همزم��ان باآغاز بررس��ی بودج��ه در تلفیق

 الیحه هدفمندی رابه مجلس برساند.
علی محمد احمدی، در ارتباط با جلسات کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس درباره الیحه بودجه س��ال 93 اظهار داش��ت: این جلسات 
به صورت روزان��ه در حال برگزاری اس��ت و همچن��ان نمایندگان 
پیشنهادات خود را در مورد بودجه 93 به کمیسیون برنامه و بودجه 

ارایه می دهند.
وی افزود: در مجموع کمیسیون برنامه و بودجه باید قبل از تشکیل 
جلسات کمیسیون تلفیق تمام ماده واحدهای الیحه بودجه را بررسی 
 کند و با آغاز جلس��ات تلفیق گ��زارش کاملی از بودج��ه ارایه دهد.

با گذش��ت حدود چهارماه از روي کار آمدن دولت جدید، محمود 
احمدي نژاد و یارانش تالش دارند تا به صحنه سیاست باز گردند. 
این را حجت االسالم والمسلمین محمدرضا میرتاج الدیني از اعضاي 
دولت سابق گفته است. بر اساس گفته هاي میرتاج الدیني دو جلسه 
جداگانه با محوریت احمدي نژاد و نیز یارانش برگزار مي ش��ود که 
اولي »براي هماهنگي بین افراد است« و دومي »با حضور افرادي از 
دولت سابق، مجلس، روحانیت و چهره هایي از طیف هاي مختلف 
 اصولگرایان براي ایجاد وحدت میان این جریان برگزار مي شود.«

بر اس��اس گفته هاي میرتاج الدیني ،تیم دولت سابق تالش دارند 
یک بار دیگر به صحنه سیاس��ت باز گردند ولي به نظر مي رس��د 
 در این مسیر راه دش��واري در پیش خواهند داشت که از چند بعد 

قابل بررسي است.
     وحدت با تیم شكست خورده

بحث بعدي که میرتاج الدیني درباره آن سخن گفت و بعید به نظر 
مي رسد، موضوع وحدت اصولگرایان با تیم احمدي نژاد است. بعد 
از پیروزي دولت روحاني که اصولگرایان در آن نقش��ي نداشتند، 
انگش��ت اتهامات به س��مت عملکرد دولت نهم و دهم چرخید و 
اخیرا نیز این مواضع در قالب سخنان حسین فدایي در یک برنامه 
تلویزیوني آشکار شد. فدایي به عنوان دبیرکل جمعیت ایثارگران 
که روزگاري متحد دولت محسوب مي ش��دند،  در اظهاراتي گفته 
اس��ت »من یکي از عوامل راي نیاوردن اصولگراها را در انتخابات 

یازدهم، رفتار و کردار احمدي ن��ژاد مي دانم، مواضع مدیریتي وي 
در 6 س��ال آخر فضا را براي راي نیاوردن مهیا کرد.«از سوي دیگر 
اصولگرایان یک بار دیگر و در آس��تانه انتخابات مجلس نهم براي 
ایجاد وحدت س��راغ احمدي نژاد رفته بودند و تالش داش��تند او 
را –هر چند دولت حق دخالت در انتخابات را نداشت- همراه کنند. 
هفته اول آبان س��ال 89 احمدي نژاد به اص��رار مرحوم حبیب اهلل 
عسگراوالدي از 30 چهره اصولگرا دعوت کرد تا با حضور در پاستور 
درباره مس��ایل مختلف مربوط به اصولگرای��ي و وحدت گفت وگو 
کنند. نشستي که هر چند با حضور 23 اصولگرا در ساختمان شهید 
بهشتي مجموعه ریاست جمهوري برگزار شد اما حاصلي نداشت 
و احمدي نژاد راهش را از وحدت اصولگرایان جدا س��اخت.با این 
اوصاف چه طور اصولگرایان در وضعیت فعل��ي به دنبال وحدت با 
تیمي خواهند بود که اساسا نه تنها اعتقادي به وحدت ندارند بلکه 

خود عامل خدشه بر وحدت هستند.
     محبوبیت از دست رفته

نکته دیگري ک��ه میرتاج الدیني در گفت وگ��وي جداگانه خود با 
خبرآنالین بر آن صحه مي گ��ذارد ادامه محبوبیت رییس جمهور 
گذشته است. او در این خصوص تصریح مي کند»در حال حاضر در 
روستاها نظرسنجي کنید، آمارمحبوبیت  احمدي نژاد در میان قشر 

محروم و روستاییان باالست.« 
میرتاج الدیني با بیان این که بعید اس��ت احمدي نژاد در انتخابات 

مجلس دهم ورود کند، مي گوید:  »احمدي نژاد نگران راي نیست 
چون جایي وارد مي ش��ود که بتواند تاثیرگذار باش��د، کس��ي در 
مجلس تاثیرگذار است که بتواند اکثریت مجلس را به دست بگیرد 
و احمدي نژاد هم چنین حزب و تشکیالتي ندارد.«تاکید همزمان 
معاون س��ابق احمدي نژاد بر باال بودن میزان محبوبیت و نیز عدم 
شرکت در انتخابات مجلس تلویحا اشاره به برنامه هاي بلند مدت 
رییس جمهور سابق براي بازگشت به قوه اجرایي کشور دارد. چون از 
یک طرف رییس جمهور سابق اعتقادي به »راس امور بودن مجلس 
نداش��ت« و از طرف دیگر تنها در این سمت است که احمدي نژاد 
یک تنه مي تواند آراي عمومي را جلب کرده و قدرت اجرایي کشور را 
کسب کند. البته این را پیش تر قاسم روانبخش عضو جبهه پایداري 
در اظهارنظري پیش بیني کرده و گفته بود: »به نظر مي رسد برنامه 
احمدي نژاد، شرکت در انتخابات چهار سال آینده ریاست جمهوري 
اس��ت«.جدا از این بحث که آیا احمدي نژاد همچنان بین اقش��ار 
محروم و روستاییان داراي درجه باالیي از محبوبیت است یا خیر،  
این موضوع یکي از موانع پیش رو در مسیر بازگشت تیم احمدي نژاد 
 به سیاست اس��ت. چرا که این محبوبیت که قطعا احمدي نژاد هم 
بر آن اعتقاد دارد مانع گردهم آمدن تیم رییس جمهور سابق با سایر 
اصولگرایان مي شود و آنان به اتکاي همین محبوبیت حاضر به کنار 

آمدن با سایر اصولگرایان نخواهند شد.
     تالش براي بازگشت به سیاست

در حالي تیم احمدي نژاد براي کار تشکیالتي با اصولگرایان تمایل 
 نشان داده است که طي هشت سال گذشته و هنگامي که این تیم

 بر کرسي قدرت تکیه زده بود خود را اصولگرا ندانسته و معتقد بودند 
هیچ وابستگي اي به این جناح ندارند. اما حال که شرایط تغییر کرد 
و جایگاه گذشته و امید شان براي حضور در مناصب دولت جدید 
منقطع شده در حال منتسب کردن خود به جناح اصولگرا هستند. 
چرا که تیم دولت گذشته هم  اکنون به دنبال شریک براي عملکرد 
هشت سال گذشته هستند تا از طریق این شرکا پاسخگوي خیل 
انتقادات باشد که یک سوي آن دولت هست و سوي دیگر این میدان 
را اصولگرای��ان منتقد احمدي نژاد رهبري مي کن��د. چنانچه این 
سناریو محقق شود، اصولگرایان منتقد سکوت کرده و با همراهي 
این طیف از منتقدین س��ابق، تیم احمدي نژاد ق��ادر خواهد بود 
بخشي از انتقاداتي که امروز از تریبون هاي مختلف دولتي نسبت 
به عملکرد دولت هاي نهم و دهم مطرح مي شود را پاسخگو باشد. 
ناظران سیاسي معتقدند چیزي ناگوار تر از سکوت براي احمدي نژاد 
و تیم اش نیست و آنچه این روزها در مصاحبه هاي متعدد معاون 
سابق احمدي نژاد با رس��انه هاي مختلف دیده مي شود رفع بخش 
کوچکي از این ناگواري است. رییس جمهور سابق که روزگاري در 
اوج محبوبیت بر صفحات تلویزیون حاضر مي شد، این روزها رسانه 
و ابزاري براي گزارش دادن به مردم ندارد.این در حالي اس��ت که 
اصولگرایان نیز بعید است برنامه اي براي رایزني با تیم احمدي نژاد 
براي رقابت هاي آینده داشته باشند ولو آن که برخي وزراي سابق 
دولت نهم و دهم در لیست هاي انتخاباتي اصولگرایان براي مجلس 

دهم دیده شوند.

آيا احمدي نژاد باز هم به قدرت باز مي گردد؟

 تعديالت قريب الوقوعتالش دکتر برای دور برگردان
 در کابینه »اردوغان« 

رییس جمه��ور ترکیه در واکنش به فس��اد مالی افش��ا 
شده در کابینه دولت این کش��ور، گفت که نخست وزیر 
 ب��ه زودی در کابین��ه اش تعدیالت و اصالحات��ی انجام 

خواهد داد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه، »عب��داهلل گل« 
رییس جمه��ور ترکیه در اولی��ن واکنش به رس��وایی و 
فس��اد مالی در دولت این کشور که هفته پیش فاش شد 
 و طی آن، مقامات مسوول و بازرگانان متعدد و فرزندان 
چند وزیر دستگیر شدند، گفت: هیچ فسادی در دولتی 

که در آن اصالحات شده باشد، روی نمی دهد.

 پیش شرط نتانیاهو
 برای سازش با فلسطین 

روزنامه الحیات چاپ لندن در گزارشی نوشت که بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی موافقت مشروط 
خود را با امضای توافق نامه صلح با فلس��طینی ها اعالم 

کرده است.
ب��ه موج��ب ای��ن ش��رط، در صورت��ی که»جانات��ان 
پوالرد«جاسوس امریکایی اسراییلی در امریکا آزاد شود، 
نتانیاهو با امضای توافق نامه صلح با تشکیالت خودگردان 
فلس��طین موافقت خواهد کرد. نتانیاه��و در این رابطه 
آزادی پوالرد را پیش ش��رط آزادی 20 اسیر فلسطینی 

ساکن اراضی 48 قرار داده است.

آماده باش در کره شمالی
رهبر کره ش��مالی در بازدی��د از یک واح��د نظامی در 
 غرب این کش��ور ب��ه ارتش دس��تور آماده ب��اش کامل

داد.
 به گ��زارش یونهاپ، خبرگزاری رس��می کره ش��مالی 
گزارش داد که کی��م جون��گ اون رهبر این کش��ور به 
ارتش این کشور دستور آماده باش کامل داده است.این 
اقدام یک 2 هفت��ه بعد از اعدام »جانگ س��ونگ تائک« 
 معاون کمیسیون دفاعی و شوهر عمه رهبر کره شمالی 

رخ می دهد.
کیم درحال بازدید از واحد 526 نظامی در بندر »نامپو« 
در غرب این کش��ور این فرمان را صادر ک��رد.وی با این 
توجیه که ممکن است هر لحظه جنگ صورت بگیرد این 

فرمان را صادر کرده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

دست يابي به انرژی هسته اي 
در»ان. پی .تی«آمده 

صالحي/ رییس سازمان انرژی اتمی

 وقتی  NPT تصری��ح دارد که اعضای آن می توانن��د از انرژی صلح آمیز 
هسته ای استفاده کنند و حق آن هاست و کشورهای دارنده این فناوری 
 باید به این گونه کش��ورها کمک کنند، بنابراین حق ماست که از انرژی 
هسته ای و از مجموعه فناوری هایی که برای تولید این انرژی به کار گرفته 
اس��تفاده کنیم.  ما نمی توانیم بگوییم که می خواهیم نیروگاه هسته ای 
داشته باش��یم و انرژی تولید کنیم حاال شما بیایید بسازید و خودتان هم 

اداره کنید. 
بنابراین احتجاجی که در غرب 
توسط برخی ش��روع شده این 
 اس��ت ک��ه در NPT ب��ه حق 
غن��ی س��ازی تصریح نش��ده 
 NPT است. خیلی چیزها در
مص��رح نش��ده، اکتش��اف هم 
تصریح نشده پس کشورها حق 

اکتشاف ندارند؟
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پایان رسیدگی به پرونده اختالس از بیمه ایران 

قاضی کشکولی ختم رسیدگی به پرونده اختالس از بیمه ایران را اعالم کرده و گفت: احکام در مدت قانونی 
صادر خواهد شد.قاضی کش��کولی گفت: یکی از افراد قرار بود بیاید ولی نیامد و حکم مربوط به این فرد به 

صورت غیابی صادر خواهد شد.

 روحانی درشورای عالی
 فضای مجازی 

عملكرد خانه احزاب 
بايد بازخوانی شود 

دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت تدبیر و امید به ریاست 
حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد.

در این جلسه پس از بحث و بررس��ی و ارایه نظرات و پیشنهادات تخصصی 
اعضای شورای عالی فضای مجازی، ایجاد ش��بکه ملی اطالعات به عنوان 
زیرس��اخت فضای مجازی کش��ور، ب��ر مبنای تعری��ف روش��ن و الزامات 
 مورد نیاز برای تحقق این ش��بکه به تصویب ش��ورای عالی فضای مجازی

 رسید.
بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی مقرر شد تا سیاست های کلی 
پاالیش فضای مجازی کش��ور در کمیته های تخصص��ی مرکز ملی فضای 
مجازی مورد بررس��ی قرار گرفته و س��پس برای تصویب در شورای عالی 

فضای مجازی مطرح شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی با اشاره به احیای خانه 
احزاب گفت: رسانه ها و فعاالن سیاسی عملکرد گذشته خانه احزاب را بازخوانی 

کنند تا مردم دچار تردید نشوند.
مجتبی شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی بااشاره 

به تالش وزارت کشور برای احیای خانه احزاب، گفت: 
از رس��انه ها انتظار می رود عملکرد گذش��ته خانه اح��زاب را بازخوانی کنند 
چرا که اگر بازخوانی نش��ود باز ممکن اس��ت حق و باطل شناس��ایی نشوند 
از ای��ن رو با توجه ب��ه فعالیت مج��دد خانه اح��زاب باید رس��انه ها و فعاالن 
سیاس��ی فعالیت گذش��ته این خان��ه را بررس��ی کنن��د و در ای��ن صورت 
 مردم با عملکرد گذش��ته برخ��ی از اح��زاب دیگر دچ��ار تردی��د نخواهند

 شد.

سردار محمدحسن کاظمی جانش��ین فرماندهی حفاظت 
سپاه پاسداران در یک نشست خبری ضمن تشریح وظایف 
و ماموریت های فرماندهی حفاظت سپاه گفت: تا سال 89، 
26مورد اقدام به هواپیماربایی داش��تیم که توس��ط س��پاه 

خنثی شدند. 
وی ادامه داد: م��ا در امنیت پرواز، رتبه برت��ری را در دنیا به 
دس��ت آوردیم و اگر از نظر امنیتی رتبه باالیی نداشتیم در 
پروازهای بین المللی دچار مشکل می شدیم. سردار کاظمی 
در پاس��خ به این س��وال که آیا تجربیات خ��ود را در اختیار 
کشورهای دیگر قرار می دهید، اظهار داشت: ما این آمادگی 
را داریم تا تجربیات خود را در اختیار کش��ورهای دوست و 
همسایه قرار دهیم. وی در خصوص این که آیا می توانید نام 
این کش��ورها را اعالم کنید، گفت: این کشورها، کشورهای 
دوست و همسایه ما هستند که درخواست های خود را در این 
زمینه اعالم کرده اند. سردار کاظمی همچنین با اشاره به این 
که سپاه پاسداران ماموریت حفاظت از شخصیت ها و سران 
قوا را برعهده دارد، افزود: از وقتی ک��ه ماموریت حفاظت از 
شخصیت ها و سران به سپاه پاسداران واگذار شده است دیگر 
تروری صورت نگرفته است. ضمن این که بعد از ترور نخبگان 
و دانشمندان هس��ته ای این ماموریت به سپاه واگذار شده و 

شاهد هستید که تا امروز ترور موفقی صورت نگرفته است.

حجت االس��الم محمد حس��ن ابوترابی ف��رد، نایب رییس 
اول مجلس شورای اسالمی با اشاره به سالروز میالد پیامبر 
بزرگ الهی حضرت عیسی بن مریم، گفت: این پیامبر بزرگ 
الهی همگام با س��ایر انبیای بزرگ در راه بسط صلح، مودت 
و گسترش عدالت در جامعه بش��ری از تمام ظرفیت و توان 
خویش بهره گرفت و خدای س��بحان در آیات نورانی قرآن 
کریم ب��ه تمجید ش��خصیت فرزانه او و م��ادر پرهیزگارش 
حضرت مریم پرداخته اس��ت.نایب ریی��س مجلس گفت: 
پیروان حضرت مسیح شخصیت های برجسته ای هستند 
 که در مکتب این پیامبر بزرگ تربیت ش��ده اند و با الهام از
  آم��وزه ه��ای حی��ات بخ��ش انس��ان در تجلی��ل از

 شخصیت های بزرگ جهان انس��ان نیز همت گمارده اند. 
ابوترابی فرد گفت:  حضرت عیس��ی کلمه ای اس��ت که نزد 
خدا از جایگاه و وجاهت ویژه ای برخوردار است، کلمه ای که 
 در تقرب به خدای سبحان گوی س��بقت را از دیگران ربوده

 است. 
وی افزود:امیدواریم با الهام از آموزه های الهی و انس��ان ساز 
مکاتب وحیانی و انبیای بزرگ در جهت گسترش عدالت در 
جامعه بشری تالش کنیم و در برابر افراطی گری و خشونت 
با تمام توان از ظرفیت ادیان الهی و پیروان کتب آس��مانی 

بهره جوییم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: حفظ 
نظام اس��المی و ارزش های امام و رهب��ری مهمترین هدف 
ما محسوب می شود.س��ردار اس��ماعیل کوثری با اشاره به 
نقش شهدا و ایس��تادگی رزمندگان در طول دفاع مقدس 
گفت:دش��من برنامه حرکت خ��ود را این ط��ور طرح ریزی 
کرده بود که هفت روزه تهران را تسخیر کند اما شهدا با تمام 
کاستی ها ایستادگی کردند و در آخر نیز شهادت نصیب شان 
ش��د.حضرت امام)ره( نیز با تکیه بر نظام دینی و نیروهای 
مردمی عالقه مند به وطن، چنان در مقابل دشمن تا بن دندان 
مس��لح ایس��تادگی کردند که همه جهانی��ان را در حیرت 
گذاشتند.وی با بیان این که در مقابل ایمان، اعتقاد و انگیزه 
الهی و توجه رزمندگان به ائم��ه معصومین)ع(،هیچ نیروی 
دیگری از سوی دشمن کارساز نشد،اظهارداشت:رزمندگان 
اسالم توانستند اسالم را برای همیشه در دنیا سربلند و زنده 
نگه دارند و انقالب اس��المی هم در امتداد کربالی حسینی 

است .
س��ردار کوثری در پایان، با اش��اره به تحریم های اقتصادی 
دشمن گفت: این تحریم ها مختص امروز و دیروز نیست بلکه 
از سال 59 تاکنون ما در تحریم اقتصادی دشمن هستیم و 
این تحریم ها زمینه ساز برنامه ریزی بهتر ما و در نهایت، تبدیل 

تحریم ها به فرصت شد.

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: تاس��یس 
س��تادهای علم و فناوری که در نقش��ه جامع علمی کشور 
پیش بینی و طراحی شده است در اولویت برنامه های معاونت 

علمی برای اجرای نقشه جامع قرار دارد.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
پیرامون برنامه های معاونت رییس جمهور برای اجرایی شدن 
نقشه جامع علمی گفت: نقش��ه جامع علمی کشور در واقع 
یکی از کارهای ماندگاری اس��ت که در شورای عالی انقالب 
فرهنگی اتفاق افتاده که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
هم به این موضوع خیلی تاکید داش��ته اند.وی با اش��اره به 
برنامه های علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای اجرایی 
شدن نقشه جامع علمی کش��ور افزود: در موارد خیلی زیاد 
اجرایی شدن این سند علم و فناوری کشور در حال پیگیری 
است و مواردی که مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری است به صورت جدی در حال پیگیری است.عضو 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: تاسیس ستادهای 
علم و فناوری که در نقش��ه جامع علمی کش��ور پیش بینی 
و طراحی ش��ده، از اهم این موارد است.وی افزود: همچنین 
بحث تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان از موضوعات مهم 
 نقشه جامع علمی کشور است که در معاونت علمی و فناوری 

رییس جمهور در حال رسیدگی است.

مجلس خانه ملتامنیت پرواز دولت

خنثی سازی2۶عملیات 
هواپیما ربايی تاسال۸۹ 

 وحدت اديان 
مقابل افراطی گری

تحريم ها را به فرصت 
تبديل کرديم 

برنامه  هاي دولت برای 
اجرای نقشه جامع علمی 
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 احداث مجموعه 
تفريحی گردشگری

ش��هردار منطقه 12 از پیش بینی ده ها پ��روژه عمرانی، فرهنگی و 
ورزشی برای سال آینده خبر داد. 

عباس��علی نصوح��ی ب��ا اش��اره ب��ه پ��روژه ه��ای پی��ش بین��ی 
ش��ده ب��رای س��ال آین��ده عن��وان ک��رد: اح��داث پ��ارک 
 محل��ی محم��ود آب��اد، اح��داث بان��د غرب��ی خیاب��ان آی��ت اهلل

 محمود آبادی، احداث پارک محله امیرالمومنین)ع(، احداث سالن 
مطالعه امین آباد، ساماندهی خیابان گلزار شهدای عاشق آباد، احداث 
پارک محله عاشق آباد، خیابان س��ازی اتصال خیابان بهارستان به 
ش��هرک کوثر و احداث فرهنگسرا و س��الن مطالعه شهرک قدس از 

جمله پروژه های پیش بینی شده برای سال آینده است.

احداث ساختمان سبز
شهردار منطقه 13 از احداث ساختمان انرژی صفر در بلوار جانبازان 

خبر داد.
حمیدرضا فرهنگ با اش��اره به احداث س��اختمان ان��رژی صفر در 
منطق��ه 14 عنوان کرد: اح��داث س��اختمان انرژی صف��ر واقع در 
 بلوار جانبازان- خیاب��ان ملک الش��عرای بهار در زیربنای��ی بالغ بر

 ۸۰۰ متر مربع در حال احداث می باشد. 
وی از ویژگی های این ساختمان س��خن گفت و افزود: انرژی برق و 
روشنایی و سیستم سرمایشی و گرمایشی این ساختمان با استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر همچون نور خورشید تامین می شود. این 
در حالی اس��ت که با توجه به ایزوالس��یون بدنه و درب و پنجره این 

ساختمان با جدیدترین روش های روز دنیا ساخته شده است. 
ش��هردار منطقه 13 اضافه کرد: هدررفت انرژی در این س��اختمان 

بسیار کم بوده و برای اولین بار در شهر اصفهان اجرا می شود. 

 تمديد مهلت ثبت نام
 دوره های كارشناسي ارشد 

پردیس دانش��گاه صنعتی اصفهان از تمدید مهلت زم��ان ثبت نام 
تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسي ارشد تا 1۰ دی ماه خبرداد.

بر این اساس، پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان بر مبنای مجوزهای 
اخذ ش��ده از وزارت عل��وم، تحقیقات و فن��اوري، در مرحله تکمیل 
ظرفی��ت خ��ود، از طریق آزم��ون کتبی و در ش��ش رش��ته مقطع 
کارشناسی ارشد برای نیم سال دوم سال تحصیلي 93- 92 اقدام به 

پذیرش دانشجو می کند.
مهندسی مواد، مهندسی معدن، مهندس��ی صنایع، مهندسی برق، 
مهندسی نساجی و فیزیک، رش��ته های دارای ظرفیت پذیرش در 
مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانش��گاه صنعتی اصفهان است که 
محتواي برنامه های آموزشي آن مطابق با محتواي آموزشي دانشگاه 

صنعتي اصفهان می باشد.
عالقه مندان به منظور کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام تا 1۰ دی ماه 
فرصت دارند تا به سایت پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان به نشانی 
www.pardis.iut.ac.irمراجعه و یا با تلفن ۰3113915329 

تماس حاصل کنند.

 صرف ۸ میلیارد ريال اعتبار
 در مناطق محروم اصفهان

معاون داوطلبان هالل احمر استان اصفهان گفت: امسال، با اجرای 
کاروان های نیکوکاری ۸ میلیارد ریال در بخش درمان مناطق محروم 

استان اصفهان هزینه شده است.
 علیرضا س��لیمی در همایش خیران داوطلب هالل احمر شهرستان 
تیران و کرون اظهار داشت: 11۰ هزار نفر عضو داوطلب هالل احمر 
استان اصفهان هستند که در بخش داوطلبان، امداد و نجات و جوانان 

فعالیت افتخاری و داوطلبانه دارند.
وی افزود: افراد باالی 29 س��ال بدون هیچ قید و شرطی در معاونت 
داوطلبان هالل احمر عضو می ش��وند که تعداد این اعضا در اس��تان 

اصفهان 45 هزار نفر است.

عملیات اجرايی پروژه تفريحی 
منطقه كوه نخودی 

     معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان عنوان کرد: عملیات 
اجرایی پروژه تفریحی منطقه کوه نخودی سال آینده کلید می خورد.

علی قاس��م زاده با بیان این مطلب گفت: به منظور توسعه فضاهای 
تفریحی در ش��هر اصفهان تبدیل کوه نخودی به قطب گردشگری 
در دس��تور کار قرار دارد.  وی با بیان این که عملیات اجرایی پروژه 
تفریحی کوه نخودی س��ال آینده کلید می خورد، افزود: شهربازی 
رویاها که از لحاظ وسعت بزرگ ترین شهربازی خاورمیانه است در 
شمال غربی کوه نخودی در حال احداث اس��ت و به احتمال زیاد تا 

پایان سال جاری به بهره برداری می رسد. 

 هزينه ماهانه بیماران نادر 
500 هزار تا 1۸ میلیون تومان است

  مدیرعامل موسس��ه بی��ن الملل��ی س��فیران صلح ک��ه در زمینه 
بیماری های ایدز، اعتیاد، ایتام و... فعالیت می کنند از مجموعه بنیاد 

بیماری های نادر ایران بازدید کرد.
علی داودیان در دیدار با مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح 

گفت: تاکنون 14 هزار بیماری نادر در دنیا ثبت شده است.
وی با بیان این ک��ه بنیاد بیماری های نادر یک س��ازمان غیردولتی 
 و مردمی اس��ت، اظهار داش��ت: این بنی��اد تاکنون هش��ت انجمن 
بیماری ها ایجاد کرده و 192 گروه هدف را تحت پوش��ش قرار داده 

است .
داودی��ان، بیماری ه��ای نادر را همچون س��یلیاک، نق��ص ایمنی، 
مادرزادی پوستی و... دانس��ت و ادامه داد: این بنیاد توانسته مراکز 
تشخیصی مانند آزمایشگاه های خون، ژنتیک، غدد، ام آر آی و... را 
در استان های مختلف کشور ایجاد کند.وی با اشاره به این که اعضای 
تحت پوش��ش این بنیاد دارای کارت س��المت هس��تند، گفت: این 
بیماران با به همراه داشتن کارت سالمت به صورت رایگان از خدمات 

مراکز تشخیصی بهره مند می شوند.
داودیان با بی��ان این که ب��رای راه اندازی ه��ر کدام از ای��ن مراکز 
تشخیصی حدود پنج تا 15 میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: 
ما بودج��ه دولتی نداریم و هزینه ها همه توس��ط خی��ران پرداخت 
 ش��ده اس��ت. وی، همچنین هزینه ماهانه بیماران نادر را 5۰۰ هزار 

تا 1۸ میلیون تومان بیان کرد.

فناوری های زيست محیطی 
سرلوحه پااليشگاه اصفهان

روابط عمومی ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان اعالم کرد: 
این ش��رکت با تاکید بر نهادینه س��اختن ارتباط صنعت با 
محیط زیس��ت، به کارگیری فناوری های زیست محیطی 
را س��ر لوحه برنامه های خود قرار داده است. روابط عمومی 
پاالیشگاه اصفهان در گزارشی آورده است: تمام فعالیت های 
 دارای پیامدهای زیس��ت محیطی در سطح شرکت توسط

 کمیته ای فنی با حضور کارشناسان و مسووالن این مرکز 
صورت می گیرد.این روابط عمومی می افزاید: پاالیش��گاه 
اصفهان در زمینه فعالیت زیس��ت محیطی کنترل فرآیند 
آالینده ه��ای خروج��ی از ش��رکت، مدیری��ت ضایعات و 
پسماندهای صنعتی و ایجاد و توس��عه و نگهداشت فضای 
سبز بسیار پیش��رو بوده اس��ت.روابط عمومی این شرکت 
اضافه م��ی کن��د: 144 هکت��ار از 34۰ هکتار)36درصد( 
وسعت این شرکت به فضای سبز اختصاص داده شده و این 
 در حالی است که اس��تاندارد فضای سبز برای پاالیشگاه ها

 2۰ درصد مس��احت کل آن ها تعیین ش��ده اس��ت.روابط 
عمومی پاالیشگاه اصفهان آورده است: این شرکت با سازمان 
حفاظت محیط زیست استان ارتباطی مستمر دارد که در این 
زمینه می توان به تولید گازوییل کم گوگرد برای س��ازمان 
اتوبوسرانی، جایگزینی سوخت گاز طبیعی به جای سوخت 
مایع، استحصال گوگرد از مشعل H2S، نصب مبدل های 
حرارت��ی Packinox در واحدهای تبدیل کاتالیس��تی و 
استفاده از سیستم های جدید کنترل مصرف آب اشاره کرد.

این گزارش حاکی از آن اس��ت که این شرکت در سال های 
اخیر به طور متوالی با رعایت استانداردهای زیست محیطی 
و پایش های دوره ای در طرح خود اظهاری و پایش هایی که 
به طور مستقیم توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
به صورت موردی و بدون برنامه ریزی قبلی صورت می پذیرد، 
موفق به دریافت گواهی عدم آالیندگی از این سازمان شده 
است.این روابط عمومی اضافه می کند: پاالیشگاه اصفهان در 
سال 1379 نخستین شرکت پاالیشی در سطح کشور بوده 
که موفق به دریافت گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت 
زیست محیطی 14۰۰1 شده است.شرکت در سال 139۰ 
موفق به اس��تقرار ویرای��ش جدید این سیس��تم مدیریتی 
بر اس��اس ISO-14۰۰1-2۰۰4 ش��ده و در ای��ن ارتباط 
گواهینامه بین المللی دریافت کرده است.این شرکت فعالیت 
خود را در زمینه پاالیش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی 
از سال 135۸آغاز کرده و هم اکنون 23درصد از فرآورده های 

نفتی مورد نیاز کشور را تولید می کند.
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گشتی در اخبار
140 وسیله نقلیه متخلف در اصفهان توقیف شد

سرهنگ حسن یاردوس��تی ،فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان گفت: با اجرای طرح »امنیت 
محله محور«، در 4۸ ساعت گذشته تعداد 14۰ دس��تگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در این 

شهرستان توقیف شد.

3

اردیبهشت۸9 رییس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی گفت: 
ماموران پلیس امنیت روز پنج شنبه هفته گذشته موفق به کشف 
2۰ هزار قطع��ه کاالی قاچاق شدند.س��ردارروزبهانی ادامه داد: از 
این باند 14 هزار قطعه دیش، رسیور و »ال ام بی« توسط ماموران 
کشف و ضبط شد.روزبهانی ادامه داد: روی رسیورهای کشف شده 
ضمانت نامه هایی به زبان فارس��ی نصب ش��ده که موجب می شد 
خریداران تصور کنند این کاالها در داخل کش��ور تولید ش��ده و 
خریداران مش��کلی ندارند.ای��ن نمونه خبری ب��ود از آن زمان که 
این دستگاه های ش��یطانی)به قول پدربزرگ(روانه خاکمان می 
ش��د و خیلی ها حض تجارت آن را می بردند.اما امروزه انواع دیگر 
 وسایل هم آمده، نفوذ نرم  افزارهای موذی برای چت در موبایل ها و

آسیب های منفی اجتماعی که به حریم افراد وارد می شود معضل 
تازه ای شده است.

یک سوال ، راه حلی داریم یا باید منفعل باشیم؟
نظر مسووالن و کارشناسان چیست؟ 

در همین رابطه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم 

روز پژوه��ش که در پژوهش��گاه فرهنگ هنر و ارتباط��ات برگزار 
ش��د، گفت: »جامعه ما به تدریج دچار س��قوط اخالقی می شود و 
بسیاری از ارزش های مهم جامعه اسالمی به سوی کم رنگ شدن 
 می رود...ضریب استفاده از ماهواره 71درصد مردم تهران را شامل

 می شود.
 رس��یدگی به این موضوع ضرورت عرصه علم و فناوری روز است 
که باید ببینیم با آسیب های این ش��بکه ها چگونه مقابله کنیم «.

وی تاکید ک��رد: »در آینده نزدی��ک، دو هزار ش��بکه ماهواره ای 
روی تلفن های همراه به آس��انی قابل دریافت خواه��د بود... برای 
مقابله با این آسیب ها، نیاز به روش های عملی و درستی است که 
پژوهش��گران باید این روش ها را در قالبی که هم برای مردم و هم 
برای دولت پذیرفته باشد، تدوین کنند. در گذشته اقداماتی مانند 
ممنوعیت اس��تفاده از ویدیو در کشور انجام می ش��د که امروز به 
نظر کارهای خنده دار به حس��اب می آید و ش��اید پنج سال دیگر 
هم با بررس��ی اقدامات امروز خود همین احس��اس را داشته و به 

آن بخندیم.«

      گراي�ش ب�ه فرهن�گ ب�ی غیرت�ی در س�ايه
 سريال های ماهواره ای

اگر امروز به خانواده واقع در دورافتاده ترین نقطه شهرس��تان ها 
س��ر بزنیم تاثیرات عمیق ماهواره ها را می توان مش��اهده کرد در 
این راستا استفاده نادرست از وسایل ارتباطی همچون موبایل نیز 
به این تاثیرات دامن زده که یکی از پیامدهای منفی این مس��اله، 
کم رنگ ش��دن ارزش های خانوادگی و گسس��تگی نهاد خانواده 
 است. ازدیاد طالق در جوامع امروزی ، از نشانه های این گسستگی

 است. 
    استاد علوم ارتباطات:  آگاهی بخش�ی به افراد جامعه 

برای استفاده از ماهواره ضروری است
یک استاد علوم ارتباطات با بیان این که ارسال پارازیت و ممانعت 
از دسترس��ی به ماهواره راه حل اساسی نیس��ت، افزود: باید نحوه 
استفاده صحیح از این رس��انه در جامعه ازطریق آگاهی بخشی و 

فرهنگ سازی نهادینه شود.
حس��ین افخمی افزود: ماهواره ها نیز مانند س��ایر وسایل ارتباط 
 جمعی و رس��انه ای کارکرد و عملکرد مثبت و منف��ی دارند و لذا 
می توان با آس��یب شناس��ی کارکرد منفی و تبیی��ن آن به مردم 
 به ویژه نس��ل ام��روز آن ه��ا را از تبع��ات و زیان ه��ای آن مطلع

 کرد.این کارشناس علوم ارتباطات تاکید کرد: به طور یقین توجه به 
آموزش، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی به عنوان اقدامی پیشگیرانه 
برای مردم و به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی، با اهمیت ترین 
اقدام ممکن برای جلوگیری از زیان های احتمالی این شبکه ها و 

رسانه های ارتباطی در جامعه خواهد بود.
      نماينده مجلس:

عبدالرضا عزیزی با انتقاد نسبت به نحوه جمع آوری ماهواره اظهار 
داشت: نباید در این زمینه با رفتار خشمگین با استفاده کنندگان از 
ماهواره برخورد شود.وی گفت: به طور حتم جمع آوری ماهواره در 
صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که مسووالن بسترهای فرهنگی و 

مذهبی را از همان دوران ابتدایی آغاز کنند.
 ماهواره عالوه ب��ر برنامه های مخرب برنامه ه��ای مفید و آموزنده 

هم داشته که نخبگان می توان از آن بهره مند شوند.
      سواد رسانه ای:

 در انتها بای��د به یک خواس��ت همگان��ی برای کم رن��گ کردن
 آسیب های رسانه ای برسیم تا سالمت  اجتماع خانواده ومحیط 
خود را محافظت کنیم.با تمام  این ترکش ها هنوز بطن جامعه ما  
عاری از حیا نیست و قبح مسایل فرو نریخته است. با کسب مهارت 
 و داشتن س��واد رس��انه ای بیاییم آگاهی خود را نسبت به اهداف

 این گونه برنامه ها افزایش دهیم.

وقتی ماهواره به جان افکارما  می افتد

فرهنگ بی غیرتی در سایه سریال های ماهواره ای 
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رییس اداره امور آزمایش��گاه های حفاظت محیط زیس��ت استان 
اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای اصفهان حکایت از شرایط بسیار 
ناسالم دارد. بابک صادقیان اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی مبنی 
بر سکون هوا است که در الیه های باال شاهد حرکت افقی بوده است.

وی با اش��اره به این که در الیه های باال جریان افقی و سرعت باد نیز 
خوب بوده است، افزود: از بامداد دیروز ساعت یک تا چهار صبح شاهد 
افت شدید دما و سکون هوا و نیز افزایش پتانسیل آلودگی هوا پس از 

این ساعت در اصفهان و کاهش نسبی آالینده ها هستیم.
رییس اداره امور آزمایش��گاه های حفاظت محیط زیس��ت استان 
اصفهان تاکید کرد: ازدیروز  صبح با توجه ب��ه فعالیت روزانه، دما و 
افزایش حمل ونقل از ساعت شش صبح روند رو به رشد آالینده ها در 
اصفهان را خواهیم داشت.وی ادامه داد: شاخص کیفی هوا حکایت 
از شرایط بسیار ناسالم دارد، چنانکه شاخص کیفی هوا 146 گزارش 

شده است.
صادقیان گفت: غلظت هوا در اصفهان باال است و شرایط به هشدار 
رسیده است، چنانکه امروز جلسه مدیریت بحران در خصوص هوای 

اصفهان در استانداری تشکیل می شود.

معاون س��اماندهی ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
امیدواریم با همکاری نظام روانشناس��ی بتوانیم بسته های دقیق 

گزینشی و مشاوره ای در شش ماهه اول سال 93 را تدوین کنیم.
 دکتر محمود گلزاری افزود: س��ازمان نظام روانشناس��ی بیش از

3۰۰۰ مجوز مراکز مش��اوره به افراد فوق لیس��انس ب��ه باال داده 
اس��ت و همه افراد دارای مج��وز، خ��ود را دارای صالحیت برای 
ارایه مش��اوره ازدواج می دانند، این در حالی اس��ت که هیچ کدام 
از آنان از ترم اول لیسانس تا ترم آخر دکترا  راجع به ازدواج درس 
نخوانده اند؛ اما چون مجوز می گیرند درباره ازدواج مشاوره می دهند 
و راهنمایی های غلط می کنند.وی در ادامه گفت: الزم است سازمان 
نظام روانشناسی پروانه تخصصی در زمینه مراکز مشاوره را صادر 
کند و متقاضی را به عنوان فردی که صالحیت عمومی دارد، تایید 
کند؛ اما تعیین صالحیت ارایه مشاوره تخصصی درباره ازدواج باید 
با همکاری  معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و 
 سازمان نظام روانشناسی انجام شود و به این نقطه برسیم که از این

 3۰۰۰ مرکز، 1۰۰ مرکز می توانند مشاوره ازدواج دهند و در این 
زمینه وحدت رویه الزم است.

ريیس اداره امور آزمايشگاه های حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

هوای اصفهان حال خوبی ندارد 
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

تدوين بسته های مشاوره ازدواج درسال 93

مدی��رکل ارزیاب��ی و عملک��رد 
ش��کایات آم��وزش و پ��رورش از 
بازنگری قان��ون ممنوعیت ورود 
موبای��ل به م��دارس خب��ر داد و 
گفت: صدور بخشنامه ممنوعیت 
ورود موبایل به مدرسه به معنای 
اجرای آن تا ابد نیست و می توان 
 ای��ن قان��ون را بازنگری ک��رد تا 
دانش آموز با شرایطی ویژه امکان 
همراه داشتن موبایل در مدرسه را 

داشته باشد.
س��ید رحیم میرش��اهولد در گفت وگ��و با مهر درب��اره علت 
ممنوعیت موبایل در م��دارس و این که ام��کان بازنگری این 
بخش��نامه وجود دارد توضیح داد: ورود موبایل دانش آموزی 
به مدارس از موضوعاتی است که مخالفان و موافقان بسیاری 
دارد اما صدور بخشنامه ممنوعیت ورود موبایل به معنای این 
نیست که این بخشنامه تا ابد در مدارس اجرا شود و می توان 

این قانون را بازنگری کرد.
 وی ادام��ه داد:  ما معتقدیم ک��ه موبایل می توان��د در اختیار

 دانش آموز باش��د؛ چراکه برخی دانش آموزان بیماری خاص 
دارن��د و اولیا م��ی خواهن��د در جریان وضعیت س��المت آن 
ها باش��ند، یا این ک��ه دانش آموز از س��رویس م��دارس جا 
می ماند و الزم اس��ت ب��ا والدین خ��ود هماهنگ��ی کند. اما 
 مهم این اس��ت ک��ه دانش آم��وز چ��ه موبایلی به مدرس��ه

 بیاورد؟
 میرش��اهولد با اش��اره ب��ه این ک��ه داش��تن موبای��ل برای

دانش آموز م��ی تواند اثرات 
مثب��ت و ی��ا منف��ی تعلیم و 
تربیتی در پی داش��ته باشد، 
گف��ت: زمان��ی ک��ه موضوع 
ممنوعیت موبایل در مدارس 
مطرح شد جنبه های منفی 
و آس��یب ه��ای آن ذه��ن 
صادرکنندگان این بخشنامه 
را به خود مشغول کرده و در 
نتیجه ورود موبایل از س��وی 
دان��ش آم��وزان به مدرس��ه 
ممنوع اعالم شد، اما باید گفت این موضوع قابل بحث است و 
می توان با شرایط و ضوابطی استفاده از موبایل را در مدارس 

آزاد کرد.
به گفته مدیرکل ارزیابی و عملکرد شکایات آموزش و پرورش، 
در یک ماه گذش��ته جلس��ات مختلفی در ای��ن زمینه برگزار 

شده است.
 موافقان اس��تفاده  از موبایل معتقدند که ب��ا حفظ ضوابطی، 
دانش آموز می توان��د موبایل را به داخل مدرس��ه بیاورد، اما 
قطع��ا موبایل بای��د در س��اعات آموزش��ی و در کالس درس 

خاموش باشد.
  از س��وی دیگر مدیران و معاونان م��دارس در اوقات فراغت

 دانش آموزان باید توجه و دقت بیش��تری ب��ه دانش آموزان 
 در نح��وه اس��تفاده از موبایل داش��ته باش��د و از زمینه های
  ایجاد انح��راف اخالقی در می��ان دانش آموزان پیش��گیری

 کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در 
حاش��یه آیین افتتاحیه نمایش��گاه 
حفاظت��ی وی��ژه کارکن��ان ای��ن 
فرماندهی با اشاره به نقش و جایگاه 
حفاظت اطالعات در سازمان نیروی 
انتظام��ی گف��ت: جامع��ه نیازمند 
پلیس��ی آگاه، هوش��یار و مص��ون 
 از تهدی��دات و آس��یب های روز

 است.
آقاخان��ی  عبدالرض��ا  س��ردار 
افتتاحی��ه  آیی��ن  حاش��یه  در 

نمایش��گاه حفاظتی ویژه کارکن��ان این فرمانده��ی گفت: با 
توجه به گس��تردگی و تن��وع ماموریت های س��ازمان نیروی 
انتظامی، و ق��رار گرفتن این نی��رو در خط مق��دم جنگ نرم 
 دش��من، ماموران این نی��رو در معرض تهدیدات و آس��یب ها

 قرار دارند. 
وی با بیان ای��ن که جامعه نیازمند پلیس��ی آگاه، هوش��یار و 
مصون از تهدیدات است اظهار داش��ت: پلیسی که می خواهد 
امنیت را در جامعه تامین و با آس��یب هایی که مردم را تهدید 
می کند مقابله کند می بایس��ت ابتدا خود از هرگونه تهدیدی 

در امان باشد. 
این مقام مس��وول از حفاظت اطالعات به عنوان پش��تیبانی 
قوی ب��رای مصون نگه داش��تن نیروهای پلی��س از تهدیدات 
و آس��یب ها نام ب��رد و اظهار داش��ت: به حم��داهلل فرماندهی 
 انتظامی استان اصفهان از پش��تیبانی قوی حفاظت اطالعات 
برخ��وردار اس��ت و اقدامات خوب��ی در طول س��ال در زمینه 

مام��وران  س��ازی  آگاه 
 ای��ن فرمانده��ی ص��ورت 

می گیرد. 
 فرمان��ده انتظامی اس��تان 
حق��وق  رعای��ت  ب��ر 
ش��هروندی توسط ماموران 
ای��ن نی��رو تاکی��د ک��رد و 
بی��ان داش��ت: یک��ی از 
برنامه ه��ای مه��م پلی��س 
اس��تان تربی��ت نیروهایی 
اس��ت که بتوانند با رعایت 
فراه��م  را   م��ردم  رضای��ت  ش��هروندی   حق��وق 

کنند. 
سردار آقاخانی با تقدیر از مسووالن حفاظت اطالعات در برپایی 
نمایش��گاه حفاظتی ویژه کارکنان گفت: این نمایش��گاه یکی 
از بهترین و منحص��ر به فردترین نمایش��گاه ها برای کارکنان 
پلیس محس��وب می ش��ود زیرا عالوه بر نمایش آس��یب ها و 
تهدیدات پیش روی کارکنان و خانواده ه��ای آن ها به عنوان 
یک کارگاه آموزش��ی و عبرت آم��وز و الگوی مناس��ب عمل 
 می کند و تاثیر به س��زایی در پیش��گیری از تخلفات کارکنان 

دارد.
 این مق��ام انتظامی خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم ب��ا اجرای

 این گونه برنامه ها در مدت باقیمانده از س��ال نیروهایی قوی، 
پاک و هوش��یار، آماده و خدوم برای خدمت گ��زاری بهتر به 
مردم تربیت کرده و بتوانیم امنیت خوبی را در س��طح استان 

برقرار کنیم.

مديركل ارزيابی و عملکرد شکايات آموزش و پرورش:

بازنگری قانون ممنوعیت ورود موبايل به مدارس
فرمانده انتظامی استان اصفهان:

جامعه نیازمند پلیسی آگاه، هوشیار و مصون از تهديدات است

موضوع ازآن جا شروع شد كه روزگاری در دهه 60به صورت فقط درگوشی درباره پديده ماهواره   پیمان فتاحی 
صحبت می شد و همین طور ادامه داشت تا كه بعدازدهه هفتاد با هجوم و ورود آن وسیله شیطانی)به سیاهمزگی

قول پدربزرگ( به داخل منازل مان مواجه ش�ديم .به طوری كه ديگر  درگوش�ی نبود و تبديل  به 
آشکارا هوار كشیدن شده بود. كار طوری باال گرفت كه درجامعه  شهری كه هیچ،اندكی شرم كه در بعضی فامیل روستايی 

مان هم  سراغ داشتیم كم رنگ شد و برخی شدند تماشاگر شیوه  سلطان...



چهره روزيادداشت

سکه اصفهان ۸۵۶ تومان شد
    به دنبال افزایش چند دالری نرخ اونس در بازارهای جهانی،دیروز نرخ 
سکه اصفهان با ۲ هزار تومان افزایش، ۸۵۶ هزار تومان فروخته شد.دیروز  
در بازار اصفهان قیمت نیم س��که ۴۳۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۵ هزار 

تومان و گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعالم شد. 
 دیروز اون��س جهانی ۱۲۰۶ دالر اس��ت و ه��ر مثقال ط��الی ۱۷ عیار

 ۳۷۹ هزار ۴۰۰ تومان و هر گرم طالی ۱۸ عی��ار ۸۷ هزار و ۶۰۰ تومان 
فروخته شد. در بازار ارز، صرافان اصفهانی نرخ هر دالر امریکا برای فروش 
را ۲۹۶۳ تومان، ی��ورو را ۴۰۶۰ تومان و پوند انگلی��س را ۴۸۵۰ تومان 

اعالم کردند.

بازديد اعضای هیات خانه صنعت، 
معدن و تجارت از فوالد 

رییس و اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با حضور در شرکت فوالد مبارکه اصفهان با مدیرعامل این شرکت دیدار 

و گفت وگو کردند.
در این دیدار س��ید عبدالوهاب س��هل آبادي ،رییس هیات مدیره خانه 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفه��ان در س��خناني ضمن تبریك 
انتص��اب مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارک��ه، خانه صنع��ت، معدن و 
 تجارت استان اصفهان را معرفي و ش��رحي از فعالیت هاي انجام شده را

 ارایه کرد.

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی 
تخصصی حقوقی برند در ايران

کنفرانس بین المللی تخصصی حقوقی برن��د در ایران برای اولین بار و با 
رویکرد واکاوی و بازنمایی سیاس��ت ها، قوانین و راهبردها ،پنجم دیماه 
 در س��الن همایش های نیایش در تهران و با حضور مس��ووالن در حوزه 
قوه قضاییه، دولت، مجل��س و اقتصاد و صنعت  برگزار می ش��ود.ایجاد 
ساختار رقابتی س��الم و تش��ویق صاحبان برند برای ارایه محصوالت و 
خدمات با کیفیت برتر، بررسی علل کامیابی یا عدم توفیق اجرای قوانین 
و بسترسازی تبیین الزامات تحقق سیاست های حقوق برند و شناسایی 
سهم ، نقش و اثر دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی در اجرای حقوق 
برند بخش��ی از اهداف برگزاری این کنفرانس را شامل می شود.این برند 
س��الم به برند های برگزیده کنفرانس که ش��رایط الزم را داشته باشند، 

اعطا می شود. 

  آغاز عملیات اجرايي
 ۷ ايستگاه تقلیل فشار گاز 

رییس اداره گاز شهرستان نجف آباد گفت: در راستای افزایش کیفیت 
خدمات گازرسانی، عملیات اجرایی ۷ ایس��تگاه تقلیل فشار گاز در 
شهرس��تان نجف آباد استان اصفهان تا پایان امس��ال آغاز می شود.

حسین شیرازی با اعالم این خبر بیان داشت: برای تامین گاز مستمر 
 مشترکان در فصول س��رد س��ال عالوه بر اقدامات اصالحی شبکه، 
با توجه به مصارف ۱۸ س��ال آینده، در نظر داریم ۷ ایستگاه تقلیل 
فش��ار احداث کنیم که طرح اولی��ه آن تهیه و ب��ه زودی برای آغاز 

عملیات ساختمانی آن اقدام خواهد شد. 

 برگشت فرانسه به دوران
 رکود اقتصادی در سال 2014

رییس موسسه ملی آمار فرانسه گفت: رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه 
چهارم سال جاری قوی خواهد بود، ولی بهبود اقتصادی فرانسه در سال 

۲۰۱۴ به احتمال فراوان بسیار متزلزل خواهد شد.
به نقل از موسسه ملی آمار فرانسه، موسسه آمار ملی فرانسه نرخ بیکاری 
را با ثبات و رو به باال ارزیابی ک��رده و انتظار دارد نرخ بیکاری از میزان ماه 
سپتامبر به رقم۱۰/۹ درصد، افزایش یافته و در انتهای ماه ژوئن ۲۰۱۴ 

به ۱۱ درصد برسد.
فرانس��وا اوالند رییس جمهور فرانس��ه در س��خنانی گفته اس��ت: همه 
چیز در جهت معکوس س��ازی افزایش نرخ بیکاری اس��ت.اوالند وعده 
 داده اس��ت، ش��روع در کاهش نرخ بیکاری را از انتهای سال ۲۰۱۳ آغاز

 کند.

محکومیت قاچاقچیان پوشاک
   قاچاقچی��ان پوش��اک، توس��ط ش��عبه قاچ��اق تعزی��رات حکومتی 
 اصفهان به مبلغ بی��ش از ۶۰۰ میلی��ون تومان در ح��ق دولت محکوم 
شدند. پرونده قاچاق مقادیری پوش��اک که توسط دو نفر با یك دستگاه 
کامیون انجام شده بود با اعالم جرم توسط گمرک اصفهان، در شعبه ویژه 

رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت.
 یک��ی ازمتهمان پرون��ده به س��بب حمل، محک��وم ب��ه پرداخت مبلغ

 ۵۰ میلیون ری��ال جریمه نق��دی در حق دولت و مته��م دیگر عالوه بر 
 ضبط کاال به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۱۱۶ میلی��ون و ۷۲۰ هزار ریال 

جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

 سبد کاالی رايگان
 3/۵ میلیون کارگر قطعی شد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اعالم کرد تاکنون واگذاری سبد ویژه 
کاالیی دولت در ماه های بهمن و اسفند به ۳/۵ میلیون کارگر 
حداقل بگیر کشور قطعی شده و به زودی گروه های جدیدی 
نیز از جمعیت ۱۲ میلیونی مشموالن قانون کار شناسایی و 
اعالم خواهند ش��د.رییس جمهور در هفته های گذشته در 
قالب ارایه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت اعالم 
کرد به زودی دو بسته ویژه حمایتی از سوی دولت در ماه های 
بهمن و اسفند در بین گروه های هدف ،توزیع خواهد شد و 
این اقدام دولت تالشی است در جهت تقویت قدرت معیشت 

و خرید کارگران و مشموالن قانون کار.
همچنین اعالم شد دولت اعتبارات الزم را برای این کار تامین 
کرده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی 
و به اجرا گذاشته می ش��ود. پس از آن جزییات بیشتری از 
سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 

نیز مطرح شد.
 نوبخ��ت گروه ه��ای ه��دف مدنظر دول��ت ب��رای دریافت

کمك ه��ای کاالیی در ماه های بهمن و اس��فند امس��ال را 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی، افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و سازمان بهزیس��تی و در مقطع دیگری خبرنگاران، 
طالب، دانشجویان متاهل و برخی گروه های دیگر اعالم کرد.

 به صورت کلی قرار است ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در 
ماه آینده و پایانی س��ال در دو نوبت ۲ سبد کاالیی که اخیرا 
اقالم آن برنج، گوش��ت، مرغ، تخم مرغ و پنیر اعالم ش��د را 
دریافت کنند که حاال ارزش هر س��بد نی��ز ۳۳ هزارتومان 

تعیین شده است.
همچنین دولت برنامه ریزی کرده است تا در سال آینده نیز 
در هر فصل دس��ت کم یك س��بد حمایتی کاالیی از سوی 
دولت تامین و در اختیار خانوارهای ایرانی و گروه های هدف 
قرار گیرد. یک��ی از مهمترین گروه های مش��مول این طرح 

مشموالن قانون کار و یا همان کارگران هستند.
البته مش��موالن قانون کار به طور عام ش��امل اف��راد کارگر 
 و مش��اغل فیزیکی ت��ا مدیران ارش��د کش��ور ش��اغل در

 بخش های مختلف می شود که قرار است تفکیك مشخصی 
بین مشموالن واقعی و گروه های پردرآمد صورت گیرد.

یك مقام ارشد مسوول در وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی 
در گفت وگو با مهر با اع��الم این که کارگران نیز مش��مول 
دریافت سبد ویژه کاالیی دولت هستند گفت: تاکنون دریافت 
این سبد از سوی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر کارگر حداقل بگیر 

کشور قطعی و مشخص شده است.

آب رساني به روستاهاي فريدونشهر
 

هشدار به غیرحرفه ای های بورس احتمال افزايش قیمت لوازم التحرير
     مدیر امور آبفار فریدونش��هر گفت: در ۶ ماهه نخس��ت امس��ال ۴۰۰ متر به طول شبکه

 آب رساني روستاهاي شهرستان فریدونشهر افزوده ش��ده است.خلیل فاضلی با بیان این 
مطلب اظهار داشت: به سبب فرسودگي خطوط و بروز برخي مشکالت ،نوسازي و بهسازي 
شبکه آب رساني روس��تاها یکي از ضروریات است و این ش��رکت اقدامات خوبي را در این 
زمینه انجام مي دهد. وی به اصالح ۲۳۵ متر از طول شبکه آب رساني و انشعابات روستاهاي 

شهرستان اشاره کرد و افزود: ۱۳۵ متر از اصالحات انجام شده روي انشعابات بوده است. 
 مدیر امور آبفار فریدونشهر ادامه داد: طي شش ماه امسال ۱۲۴ مورد تعمیرات روي شبکه 
آب رساني روستاهاي شهرس��تان انجام ش��د که حدود ۴۲۰ متر از طول شبکه داخلي و 
انشعابات روستاها را در بر گرفته است . وی با اش��اره به ۱۵ مورد شست وشوي مخازن آب 

روستاها گفت: این شرکت به طور منظم بر سالمت آب شرب مشترکان نظارت مي کند.

بازار پر زرق و برق لوازم التحریر آکنده از انواع و اقسام نوشت افزارهاست. در این بین آن هایی 
که توان پرداخت پول بیشتری دارند می توانند برندهای خارجی با کیفیت را خریداری کنند 
و بقیه هم به ناچار باید سراغ محصوالت عمدتا چینی یا کشورهایی از این دست باشند ولی 
نکته قابل تامل این جاست که برندهای ایرانی جایگاه خاصی در این میان ندارند.در این باره 
عباس هدایتیان، رییس اتحادیه لوازم التحریراظهار  داشت:  تولید داخلی لوازم التحریر تنها 
در زمینه مداد و پاک کن است و در کنار آن ها یك کارخانه نیمه تعطیل خودکار نیز در حال 
فعالیت است. برای افزایش حجم تولید داخلی و ورود برندهای ایرانی در تولید دیگر اقالم 
لوازم التحریر باید دولت از تولیدکنندگان حمایت  مالی کند.وی با بیان این که کارخانه ها باید 
یك روند ثابت و آرام برای تولید و برنامه ریزی داشته باشند یادآور شد: حجم اعظم واردات 

لوازم التحریر از کشورهای کره، تایوان، چین، هند و ژاپن صورت می گیرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هشدار داد: ریسك قراردادهای آتی سکه طال به شدت 
باال است و به سرمایه گذاران غیرحرفه ای توصیه می کنم در این بازار فعالیت نکنند. علی 
صالح آبادی گفت: بازار آتی طال ویژه س��رمایه گ��ذاران حرفه ای و افرادی اس��ت که می 
خواهند در بازار طال پوشش ریس��ك دهند و به جای خرید فیزیکی طال از نوسان قرارداد 
آتی طال استفاده کنند.رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ارزش معامالت قرارداد 
آتی طال در بورس کاال در سال جاری ۳۲ درصد کاهش نشان می دهد و جذابیت طال برای 
 مردم کمتر شده اس��ت.وی تصریح کرد: سرمایه گذاران با س��الیق مختلف وارد بازار مالی

 سرمایه گذاری می شوند و متناسب با سالیق و ریسك پذیری و ریسك گریزی از خدمات 
سرمایه گذاری در بانك ها و بازار سهام استفاده می کنند اما باید از توان حرفه ای خوبی هم 

برخودار شوند.

اخبار کوتاه

حمايت

4
افزایش توان صادرات نفت ایران

یکی از بزرگ ترین اسکله ها و ترمینال پهلوگیری کشتی  های نفتکش در پایانه نفتی خارک به عنوان بزرگ ترین 
پایانه نفتی ایران در خلیج فارس در مدار بهره برداری قرار گرفت و با راه اندازی مجدد این تاسیسات توان صادرات 

نفت ایران افزایش یافت.
حق نداريم در ماشینی بنشینیم 

که دنده عقب برود
علی ربیعی/ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ما نیاز به یك صندوق خطرپذیر برای فعالیت کارآفرینان داریم که از 
معاون اول رییس جمهور می خواهم این موضوع را در دولت مطرح 
کند.دنیا با سرعت در حال حرکت است و ما حق نداریم در ماشینی 
بنشینیم که ۱۰ کیلومتر سرعت داشته باش��د و یا دنده عقب برود.

ما باید به نحوی حرکت کنیم که جامعه از رش��د و پیشرفت محروم 
نشود و امروز مفهوم کارآفرینی موتور توسعه اجتماعی،  اقتصادی و 
حتی سیاسی کشورها است.

س��ودآوری تنه��ا ه��دف 
کارآفرین��ی نیس��ت و افراد 
بای��د ج��رات ح��رف زدن 
 داشته باشند و در این زمینه 

شالوده شکنی اتفاق بیافتد.
گام اول کارآفرینی خالقیت 
و داشتن روحیه نقد و انتقاد 

است. 

معاون برنامه ریزي شرکت آب و فاضالب کش��ور با اعالم این که برای دست یابی به 
شاخص ۹۲ درصدی بهره مندی روستاها از آب ش��رب تا پایان برنامه پنجم توسعه، 
دس��ت کم ۷۵ هزارمیلیارد ریال اعتبار مورد نیاز اس��ت گفت: این شاخص در حال 
حاضر ۷۶/۷درصد اس��ت.  علی اصغر قانع گفت: تحقق برنامه پنجم توسعه در بخش 
آب روس��تایي به ۷۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و تا پایان برنامه پنجم توسعه، 
شاخص بهره مندي از آب شرب در روستاهاي کشور باید به ۹۲ درصد برسد. معاون 
برنامه ریزي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور اظهارداشت: در حال حاضر شاخص 
بهره مندي از آب شرب در مناطق روستایي کشور ۷۶/۷ درصد است و برای دست یابی 
به شاخص بهره مندی از آب شرب در روستاهای کش��ور به ۹۲ درصد تا پایان برنامه 
پنجم توسعه باید بیش از ۷۵ هزارمیلیارد ریال منابع به این بخش تخصیص یابد. وي 
 با تشریح ش��اخص برخورداري و بهره مندي از آب شرب روس��تاهاي کشور، میزان 
بهره مندي روستاهاي کشور در س��ال ۱۳۵۸ را تنها ۸ درصد عنوان کرد و ادامه داد: 
همچنین در سال ۱۳۷۷ شاخص بهره مندي از آب آشامیدني سالم روستاهاي کشور 

به ۴۳/۷درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۶۵ درصد رسید. 

شهرام آزادی ،عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  اظهار داشت: با 
به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری در زمینه نحوه اجرای توافق نامه ژنو تا سه ماه آینده 
شاهد آغاز فعالیت خودروسازان خارجی در ایران خواهیم بود.وی با بیان این که با لغو 
رسمی تحریم صنعت خودرو از سوی امریکا قراردادهایی بین خودروسازان داخلی و 
خارجی منعقد خواهد شد، خاطرنشان کرد: هم اکنون خودروسازان خارجی در حال 
مذاکره با خودروسازان داخلی بوده و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با به نتیجه رسیدن مذاکرات تا سه ماه آینده شاهد 
آغاز فعالیت خودروسازانی از کشورهای فرانسه، کره و احتماال ایتالیا در ایران باشیم.

وی افزود: البته نتایج حضور خودروسازان خارجی در ایران به زودی مشخص نشده و 
از سال آینده شاهد نتایج مثبت حاصل از این اتفاق خواهیم بود.آزادی با بیان این که با 
لغو تحریم صنعت خودرو قراردادهای بلند مدتی بین خودروسازان داخلی و خارجی 
منعقد خواهد شد، تصریح کرد: مطمئنا پژو و رنو در ایران حضور خواهند یافت ضمن 

این که حضور خودروسازانی از فرانسه، کره و ایتالیا نیز تقریبا قطعی است.

انرژی

خودرو

وضعیت تامین آب در روستاها
نرخ بلیت قطارهای رجا شناور شد

فعالیت خودروسازان خارجی در ايران 
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     اس��تاندار اصفهان گفت:اس��تان اصفهان طی چند سال گذشته 
 با پدیده س��رمایه گریزی روبه رو بوده اس��ت و باید تالش شود که

 سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در استان تشویق شوند.
رسول زرگرپور در هشتمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان، اظهار داشت: البته نباید تصور حمایت از 
سرمایه گذار معنای عام به خود بگیرد و تمام افرادی که حتی منابع 

بانکی را به هدر دادند، مشمول حمایت شوند. 
وی همچنین خواستار تصحیح شیوه های پیگیری مسایل حقوقی 
از فعاالن اقتصادی شد و افزود: در شیوه های برخورد با موارد تخطی 
این افراد باید نسبت به امنیت سرمایه گذاری در جامعه توجه شود 
که تبعات اجتماعی آن کاهش یابد و اشتغال و تولید دچار مشکل 
نشود. استاندار اصفهان از ایجاد بانك ویژه استان اصفهان استقبال 
کرد و گفت: ایجاد این بانك می تواند منابع جذب ش��ده اس��تان 
را صرف خود اس��تان کند. وی خاطر نش��ان کرد: به جای توجه به 
ردیف بودجه های دولتی باید به دنبال منابع از درون اس��تان برای 
حل مشکالت باشیم . زرگرپور از اقدام اتاق در جمع آوری موانع و 
راهکارهای توسعه س��رمایه گذاری و صادرات استان تقدیر کرد و 
گفت: در جلسه آینده مخاطبان هر یك از بندهای مصوب شورای 
گفت و گو مش��خص تا پس از ابالغ، نتایج عملکرد از دستگاه های 
مسوول جمع آوری شود. ریس اتاق اصفهان در این نشست با اشاره 
به تاکید استاندار اصفهان برای شناسایی عوامل سرمایه گریزی از 
 استان و بررسی موانع توسعه صادرات و ارایه راهکار آن، گفت: اتاق 

در راس��تای وظیفه مش��اور س��ه قوه ،اقدام به برگزاری جلس��ات 
کارشناسی با حضور کارشناسان استانداری، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، اقتصاد و دارایی، اداره بازرسی، سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، گمرک، کمیسیون هماهنگی بانك ها، 
اداره کل استاندارد، اتاق تعاون، بانك ها و اصناف کرد و جمع بندی 
نظرات را در دو بخش موانع و راهکارهای توسعه سرمایه گذاری و 

توسعه صادرات به شورای گفت و گو ارایه می کند. 
 خس��رو کس��ائیان یکی از مهمتری��ن عوام��ل س��رمایه گریزی 
سرمایه گذاران استان را سخت گیری شدید مسووالن دولتی استان 
در بخش های مختلف عنوان کرد و افزود: قوانین و دستورالعمل ها 
در همه جای کشور یکس��ان اس��ت اما نوع رفتار مسووالن استان 

نسبت به سایر استان ها بسیار سخت گیرانه تر است. 
دادستان اصفهان در این جلسه گفت: قوه قضاییه با تشکیل کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری خواستار حمایت از سرمایه گذاران 

واقعی و سالم است. 
حمدرضا حبیبی افزود: تمام بخش ه��ای دولتی وغیردولتی باید 
بین سرمایه گذار پاک و س��الم و افرادی که خواستار سوء استفاده 
از عنوان س��رمایه گذاری هس��تند تمایز قایل ش��وند. به ویژه در 
 بخش ارایه تسهیالت بانکی باید توانمندی و منطقی بودن فعالیت

 دریافت کننده تسهیالت احراز شود. 
 نماینده مردم اصفهان در مجلس در این جلس��ه با اش��اره به ماده

 ۲۸ قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار، گفت: دولت باید با 

همکاری اتاق طی ۶ ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون اقدامات 
قانون��ی الزم را برای تعیین نحوه رس��یدگی به اعت��راض مودیان 
 مالیاتی و نحوه رس��یدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه 
تامین اجتماعی به عمل آورد. حمیدرضا فوالدگر تصریح کرد: دولت 
یازدهم بنای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را دارد و 

امیدواریم آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت ابالغ شود. 
عضو هیات نمایندگان ات��اق اصفهان در این جلس��ه گفت: ایجاد 
 کارآگاه خصوصی برای فع��االن اقتصادی برای احق��اق حق آنان 
می تواند گامی موث��ر در ایجاد امنی��ت فعالیت س��رمایه گذاران 
واقعی باش��د. محمدرضا رجالی خواس��تار احقاق حقوق مودیان 
مالیاتی در راستای رس��یدگی به پرونده های مالیاتی شد و افزود: 
 بخشی از سیس��تم مالیاتی برای این که از پاسخگویی به دور باشد 
پرونده ه��ای مالیاتی مودی��ان را به ص��ورت ادامه دار در مس��یر 
هیات های حل اختالف و تجدید نظر ق��رار می دهند . عضو هیات 
نمایندگان اصفهان در این جلسه با انتقاد از ارایه نشدن مجوز بانك 
برای اس��تان اصفهان، گفت: برخی از موسسات مالی و اعتباری در 
سایر استان ها تشکیل ش��دند اما در استان اصفهان به جمع آوری 
منابع می پردازند و در سایر اس��تان ها منابع جذب شده را مصرف 

می کنند. 
مصطفی متین راد تاکید کرد:اس��تان اصفه��ان نیازمند یك بانك 
اختصاصی یا موسسه مالی اعتباری تخصصی است تا بتواند منابع 

استان را در خود استان هزینه کند. 
رییس انجمن همگن صنایع نساجی استان اصفهان در این جلسه با 
انتقاد از مصوبات پی در پی دولت در بخش نساجی، گفت: اصفهان 
مرکز تولید مواد اولیه و تولیدات نس��اجی است و تعامالت نزدیکی 
با کش��ورهای ترکیه و هند دارند اما در اثر یك مصوبه صادرات این 
محصوالت متوقف می ش��ود و ضرر جبران ناپذیری به  این بخش 
وارد می شود. شاه کرمی خواستار اختیاراتی در زمینه نساجی برای 
استان اصفهان شد و تاکید کرد:باید برقراری تعرفه و صدور مجوز با 

نظر بزرگ ترین استان نساجی کشور صورت گیرد.
     فروش تولیدات نساجی اصفهان به نام کشورهای ديگر 
با وجود نوسازي ۷۰ درصد صنایع نساجي استان اصفهان تولیدات 

این بخش به نام ترکیه ،تایلند وژاپن به فروش مي رسد.
دبیر انجمن صنایع نساجي استان اصفهان گفت: بیش از ۲ هزار و 
۶۰۰ واحد نساجي با اش��تغال ۶۰ هزار نفردراین استان فعال است 
 اما براي نوس��ازي این واحدها دولت هیچ هزینه اي نکرده اس��ت؛ 
 این درحالي اس��ت که صنعتگران براي بازسازي صنایع بین یك تا

 ۱۰ میلیارد تومان هزینه کردند. 
پیرجمال افزود: بعد از نوس��ازي که در ۵ سال اخیر صورت گرفت 

اشتغال صنایع نساجي ۷۰ درصد و تولیدات دو برابر شد. 
وي گفت: هم اکنون ساالنه ۲میلیون تن انواع پارچه تولید مي شود 
که ۹۰ درصد آن بامارک و برند کشورهاي ترکي ،ژاپن و تایلند در 

داخل کشور به فروش مي رود. 
پیرجمال افزود: ۱۰ درصد تولیدات پارچه نیز با نام کشور ترکیه به 

عراق، عربستان و افغانستان صادر مي شود.

در هم انديشی مسووالن اصفهان؛ استاندار

از ایجاد بانک ویژه استان استقبال می کنم

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1208 December     26 ,2013  |  8 Pages

نرخ بلیت کلیه قطاره��ای رجا به جز قطاره��ای حومه ای 
شناور شد.

بلی��ت قطارهای ش��رکت رجا ب��رای تمام مس��یرها به جز 
قطارهای حومه ای ش��ناور ش��ده اس��ت که بر این اساس، 
مس��افران با نرخ ه��ای متفاوتی ب��رای یك مس��یر روبه رو 
 هستند که بسته به روز، س��اعت و دیگر شرایط تاریخ بلیت 

تغییر می کند. 
مطابق با این سیستم فروش، بلیت قطار در مسیرهای پرتردد 

در روزهای میانی و پایانی هفته قیمت های متفاوتی دارد و 
هر مسافر می تواند برای روزهای میانی هفته و یا در ایام غیر 

پیك بلیت ارزان قیمت تری را خریداری کند. 
یکی از شرایطی که مدیرعامل شرکت راه آهن اعالم کرده، 
این بوده که مسافران می توانند ۳۰ روز زودتر اقدام به خرید 
بلیت قطار کنند که براین اس��اس قیمت های ارزان تری را 

هم می پردازند.
 البته شرایط پیش فروش بلیت قطار در حال حاضر یك ماهه 

است اما ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که احتمال افزایش 
این زمان به دو ماه وجود دارد تا مس��افران بتوانند زودتر و با 

قیمت های مناسب تری بلیت قطار را خریداری کنند. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در خصوص شناورش��دن قیمت ها 
در بخش حم��ل و نقل ریل��ی، گفته ب��ود: پ��س از اجرای 
کامل شناورس��ازی در بخش ریلی به س��راغ بخش هوایی 
 م��ی روی��م و قیمت بلی��ت را ه��م در ای��ن بخش ش��ناور

 خواهیم کرد.
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 آگهی تشخیص موات تبصره یک ذیل ماده واحده قانون مرجع تشخیص
 اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 65/09/30 مجلس شورای اسالمی 

محمد حسین شاملی 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان 

  نظر به اينك�ه مالک ي�ا مالكين قطعه مش�روحه ذيل دسترس�ی مقدور نگردي�ده لذا باس�تناد تبصره يک
 ماده 3 آئين نامه اجرائی قانون فوق الذكر باطالع مالک يا مالكين می رس�اند : اراضی ذيل توسط هيات هفت 
نفره واگذاری و احياء اراضی استان اصفهان موات تشخيص داده شده ، لذا در صورت داشتن اعتراض به رای 
موات می توانند اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به دادگاه صالحه 

محل تسليم نمايند .ش 92/8/26

 نوبت دوم

م الف 9234

نام روستا ردیف
بخشیا مزرعه 

مشخصات پالک

    
شهرستان 

حدود اربعه 

     
مساحت 

 30000کاشان 417      10 2اقبالیه 1
متر مربع 

شرق  اصلی فرعی غربجنوبشمال 

به پالک 
 10/431

به پالک 
 10/418

به پالک 417 
باقیمانده  

جاده 20 
متری



کافه  کتابیادداشت

هفت

تالش های ایرانیان در حوزه زبان شناسی در یک کتاب روایت شد.کتاب »زبان شناسی ایرانی« نوشته  فریده 
حق بین است. این کتاب که با عنوان فرعی »نگاهی تاریخی از دوره  باستان تا قرن دهم هجری قمری« 

عرضه شده، به شرح کوشش ها و دستاوردهای ایرانیان در رشته  زبان شناسی می پردازد .

5

»آن مرد آمد« در کتاب فروشی ها 
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و 
نش��ر ارزش ه��ای دف��اع 
مق��دس بنیاد حف��ظ آثار 
اس��تان اصفه��ان از چاپ 
کتاب جدیدی ب��ا عنوان 
 »آن م��رد آم��د« خب��ر

داد. 
س��ردار مجتبی شروانیان 
با اع��الم این خب��ر افزود: 
کت��اب »آن م��رد آم��د« 
 روایتی از حضور ش��هدای گمنام و ش��هید »س��یدمجتبی رضوی«

 است. 
 کت��اب نامب��رده در ی��ک ه��زار نس��خه ب��ه چ��اپ رس��یده

 است.
وی خاطر نشان کرد: اشرف سیف الدین نویسنده کتاب »آن مرد آمد« 

است که این کتاب  در 65 صفحه به چاپ رسیده است.

 پایان فیلم برداری »المپ صد«
در بیابان های اطراف دلیجان

فیلم برداری»المپ صد«به 
کارگردانی سعید آقاخانی 
در دلیج��ان و بیابان های 
اطراف آن به پایان رسید و 
نسخه اولیه فیلم در آخرین 
روز از مهلت تحویل فیلم ها 
به دفتر جش��نواره ارسال 

شد.
»الم��پ ص��د« ب��ا ن��ام 
قبلی»هیوال« نوشته سعید 
آقاخانی است و داستان زندگی فرزین با بازی محسن تنابنده را روایت 
می کند که دچار اعتیاد به مواد مخدر است و خانواده اش را در طول 

داستان درگیر ماجراهایی می کند.
محسن تنابنده، س��اره بیات، مس��عود کرامتی، پوریا پورسرخ، نیما 
شاهرخ ش��اهی و حمید لوالیی ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل 

می دهند.

تولید ایرانی عروسک های 
»دارا و سارا« 

مدی��ر بازرگان��ی کان��ون 
پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان گف��ت: پیگیری 
ج��دی ب��رای ب��اال بردن 
کیفی��ت عروس��ک های 
ایران��ی یک��ی از اقدامات 
خوب کانون در این مدت 
بوده اس��ت، یعنی تالش 
 داری��م ب��ه ح��د نص��اب

قابل قب��ول در این زمینه  
دست یابیم بعد کاال را به بازار عرضه کنیم.

 مرتض��ی حی��دری، مش��اور اقتص��ادی و مدی��ر بازرگان��ی رییس 
کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان درپاس��خ به پرسش��ی 
مبنی ب��ر این که ش��ما وع��ده ک��رده بودی��د عروس��ک های »دارا 
و س��ارا« در ای��ران تولید می ش��ود و در غی��ر این صورت از کش��ور 
چین وارد خواهد ش��د، اکنون مذاک��رات تولید این عروس��ک ها به 
کجا انجامید، بیان داش��ت: پیگیری های الزم صورت گرفته اس��ت، 
 امیدواری��م در آینده نزدیک کار را با تولیدکنن��دگان ایرانی به انجام

 برسانیم.

»مادربزرگت رو از اینجا ببر!« 
     کتاب»مادربزرگت رو از اینجا ببر!« در کارگاه نقد داس��تان س��یاووش 

گلشیری باهمیاری شهر کتاب اصفهان نقد و بررسی می شود.
این کتاب نوشته »دیوید سداریس« است که با ترجمه پیمان خاکسار از 
سوی انتشارات زاوش تجدید چاپ شده اس��ت. »مادربزرگت رو از اینجا 
ببر!«حاوی ۱۱ داس��تان کوتاه از نویس��نده  طنزنویس امریکایی اس��ت. 
پیمان خاکسار پیشتر از سداریس کتاب » باالخره یه روزی قشنگ حرف 
می زنم«را ترجمه و منتشر کرده بود که با استقبال مخاطبان و منتقدان 

نیز مواجه شد.
 او در این داستان ها زندگی و تجربیات شخصی اش را نوشته و کتاب حاضر 
در میان آثار او از فروش فوق العاده ای در امری��کا برخوردار بوده و یکی از 
بهترین هدیه های کریسمس پیشنهادی روزنامه  »لس آنجلس تایمز« هم 

بوده است. این مجموعه داستان 
در ۱5۰ صفحه با قیمت ۷5۰۰ 
تومان روانه بازار نشر شده است . 
ش��ایان ذکر اس��ت؛ کارگاه نقد 
داس��تان ای��ن هفته ب��ا حضور 
س��یاوش گلش��یري یک شنبه 
۸دي ماه ساعت۱6در فروشگاه 
مرکزي مجتمع فرهنگي ش��هر 
کتاب اصفهان برگزار خواهدشد. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1208 | پنج شنبه  5 دی 1392 | 23 صفر 1435

 آغاز پخش 
»عصر پاییزی«

 »سال گشتگی«
 به فرانسه می رود

پخش مجموعه تلویزیونی »عصر پاییزی« همزمان با آغاز ماه ربیع االول -شنبه 
۱۴ دی ماه- آغاز می ش��ود.جمال ش��یرمحمدی، تهیه کننده این مجموعه با 
اعالم این خبر، درباره زمان پخش »عصر پاییزی« گفت: آنتن ش��بکه یک،  به 
مدت هفت هفته، ساعت ۱۰ شب، به مجموعه سی و پنج قسمتی عصر پاییزی 
اختصاص یافته است. به گفته وی کار در حال طی آخرین مراحل پس از تولید، 
از جمله ساخت موسیقی است که انجام آن را »بهنود یخچالی« به عهده دارد.

در عصر پاییزی به کارگردانی اصغر نعیمی بازیگرانی چون نسرین مقانلو، علی 
عمرانی، کورش تهامی، مهتاج نجومی، بهنوش بختیاری، سپیده خداوردی و 
علیرضا خمسه، ایفای نقش می کنند.علی عمرانی در نقش مردی به نام عطا، 
سی سال بعد از مرگ همسرش، در شصت سالگی، مجددا ازدواج می کند و همسر 

جدیدش مهشید را در منزل مادر زن سابقش اسکان می دهد.

نمایش »سال گشتگی« نوشته و کار امیررضا کوهستانی بعد از پایان اجرای 
خود در ایران عازم فرانسه می شود.

این نمایش پیش از اجرا در ایران در س��ه جش��نواره »الباتی« ژنو، جشنواره 
»دی کیوز« روتردام و جشنوار ه »اکتورال« مارسی، به روی صحنه رفته است 
و روز 23 دی ماه برای اجرا در فس��تیوال الفیالتور به شهر مولوز فرانسه سفر 

خواهد کرد.
به دلیل این سفر، امکان تمدید اجرای »سال گشتگی« وجود نخواهد داشت و 
این نمایش تنها تا روز جمعه2۰ دی ماه به روی صحنه خواهد بود و فقط یازده 

اجرای دیگر از آن باقی مانده است.
در این نمایش  محمدحس��ن معجونی، مهین صدری، عبد آبس��ت، بهدخت 

ولیان بازی می کنند.

هنر نمایش

 بهرام بیضایی 5 دی ماه امس��ال هم همچون سه سال گذشته ش��مع های تولدش را 
دور از وطن روشن می کند.

دوستداران بیضایی که در تمامی این سال ها آرزوی بازگشت او را داشته اند، زمستان 
سردی را به یاد دارند که بیضایی به دلیل تعمیرات تئاتر شهر نتوانست آخرین نمایشش 
را در تاالر اصلی این مجموعه به صحنه ببرد و علی رغم میل باطنی اش پذیرفت تا طلسم 
اجرای »افرا« در تاالر وحدت شکسته شود؛ هرچند این تاالر را مناسب اجرای نمایش 

خود نمی دانست.
او که مدت ها ب��رای اجرای »افرا« انتظار کش��ید، در آن س��ال های انتظار، متن های 
دیگری اجرا کرد؛ »ش��ب هزار و یکم« و »مجلس ش��بیه در ذکر مصایب استاد نوید 
ماکان و همس��رش مهندس رخش��ید فرزین« اما وسوس��ه اجرای »اف��را« همچنان 

با او بود و س��رانجام در زمس��تان س��ال ۸6 »افرا« به صحن��ه رفت ام��ا کام بیضایی 
آنچنان که باید، از این اجرا ش��یرین نش��د. ح��اال در س��الروز تولد بیضایی، ایس��نا 
 پرسشی را یادآوری می کند که بیضایی شش س��ال پیش در جست وجوی پاسخ آن 

بود.
محمد بهرامی مدیر روابط عمومی پیش��ین تئاتر ش��هر که در تمام آن سال ها، شاهد 
پیگیری های بیضایی برای اج��رای نمایش بود، دست نوش��ته ای از این هنرمند را در 

اختیار ایسنا می گذارد.
بیضایی دراین یادداشت کوتاه چنین نوشته است:

»برای محمد بهرامی، فقط وقت هایی که سیگار نمی کشد!
امیدوارم به عنوان مدی��ر روابط عمومی کل تاریخ تئاتر جه��ان روزی به ما بگوید چرا 

نمایش»افرا« در سال ۱3۸۰ اجرا نشد؟ چرا همه روسا ناپدید شدند و درها را به روی ما 
بستند و گوشی هایشان را بر نداشتند؛ و او چرا گوش هایش درد گرفته بود و صدای مرا 
و فقط مرا؟ از پشت تلفن نمی شنید؟ خب، در مهربانی اش که جای حرف نیست؛ پس 

این امضا برای او.ارادت کیش. بهرام بیضایی«
از محمد بهرامی خواستیم بعد از شش سال به پرسش بیضایی پاسخ دهد و او با به یاد 
 آوردن خاط��رات آن روزها گفت: »آقای بیضایی در دوره ای که مجید ش��ریف خدایی

 به طور همزمان مدیر مرکز هنرهای نمایشی و تئاتر ش��هر بود، نمایش نامه »افرا« را 
ارایه کرد و شریف خدایی از ایشان خواست نمایش نامه را به شورای نظارت و ارزشیابی 
 آن زمان ارایه دهد اما این ش��ورا هرگز به او پاس��خ نداد و پیگیری هایش��ان به نتیجه

 نرسید.

 پیش از اجرای »مجلس ش��بیه ...« هم بار دیگر »افرا« را ارایه کرد اما دوباره این متن 
بدون دلیل رد شد تا این که نهایتا سال ۸6 در تاالر وحدت اجرا شد.

استنباط شخصی من این اس��ت که از این نمایش نامه برداش��ت های سیاسی کردند 
یا این که متن را درک نکردند به هر حال این نمایش نامه چندین س��ال برای اجرا در 

انتظار ماند.«
بیضای��ی »افرا« را ب��ه صحنه ب��رد اما این آخری��ن حضور او ب��ر صحنه تئات��ر ایران 
ب��ود و ح��اال دوس��تداران او دلخ��وش کرده اند ب��ه اج��رای نمایش »آرش س��اد« 
 محمد رحمانیان؛ نمایش��ی ک��ه تلفیق��ی اس��ت از »آرش« بیضایی و »ماراس��اد« 
 پتر وای��س. قرار اس��ت این نمای��ش بهمن ماه امس��ال در ت��االر وحدت ب��ه صحنه

 برود.

در ورزهای یخ زدن گیشه های تاتر

پاسخی به پرسش بهرام بیضایی در سالروز تولدش

»زبان شناسی ایرانی« انتشار یافت

فجر

بخش نواحی از جشنواره 
موسیقی فجر حذف نمی شود

دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 
از حضور چند گروه موس��یقی نواحی در بخش موسیقی 
نواحی جشنواره امسال خبر داد و برخی شنیده ها مبنی 

بر حذف این بخش را رد کرد.
حسن ریاحی با بیان این که هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر 
حذف بخش موسیقی نواحی این دوره از جشنواره انجام 
نگرفته است، خاطرنش��ان کرد: مانند سال های گذشته 
امسال در جشنواره بیست و نهم هم از گروه هایی در حوزه 
موس��یقی نواحی برای حضور در این رویداد بین المللی 
بهره خواهیم برد و عالقه مندان موسیقی نواحی مطمئن 
باشند که ما در جشنواره امسال هم از حضور هنرمندان 

این گونه موسیقایی استفاده خواهیم کرد.
وی اف��زود: با توج��ه به این ک��ه برای موس��یقی نواحی 
 کش��ورمان جش��نواره جداگانه ای برگزار می ش��ود ،ما

 نمی توانیم در جشنواره فجر به طور کامل بخش مختلف 
موس��یقی نواحی را پوش��ش دهیم چراکه هم به لحاظ 
بودجه دچار کمبود هس��تیم و هم از نظر س��الن اجرا با 
کمبود شدیدی مواجه هستیم. معضل کمبود تاالرهای 
استاندارد اجرای موسیقی در کشورمان یکی از مشکالت 
اساس��ی برای میزبانی گروه های مختلف شرکت کننده 
اس��ت اما با این حال دلیلی برای حذف بخش موس��یقی 
نواحی ندیدم و مطمئن باشید در جشنواره بیست و نهم 
موسیقی فجر از تعدادی گروه موسیقی نواحی برای اجرا 

دعوت خواهیم کرد.
این آهنگ ساز خاطرنشان کرد: موسیقی نواحی یکی از 
عالقه مندی های من در عرصه موسیقی است که همواره 
تالش کردم به سهم خود توجه زیادی به آن داشته باشم 
ضمن این که باید این نکته را بگویم که پایان نامه دکترای 
من حوزه موسیقی ایل قشقایی بود که این به خودی خود 
دلیل محکمی ب��رای حضور بخش موس��یقی نواحی در 

جشنواره ای که من دبیر آن هستم خواهد بود.
دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 
از برگزاری یک جش��نواره متفاوت نس��بت به سال های 
گذش��ته خبر داد و گفت: تمام تالش من و همکارانم در 
ستاد جش��نواره، معاونت هنری ارش��اد و دفتر موسیقی 
برای برگ��زاری یک جش��نواره پویا و تاثیرگذار اس��ت و 
امیدوارم با اقداماتی که تاکنون در حد تالش ها و امکانات 
موجود انجام گرفته شاهد جشنواره تاثیرگذاری در عرصه 

موسیقی باشیم.

 مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به برگزاری 
همایش تجلی��ل از خادم��ان فرهنگ 
مکتوب همزمان با دهه مب��ارک فجر از احتمال عدم برگزاری 
جشنواره فیلم فجر در اصفهان خبر داد و گفت: امسال وزارت 
ارشاد اسالمی برای اختصاص فیلم به استان ها ،مطالبه هزینه 
کرده اس��ت و در حالی که ما انتظار کمک از بابت وزارت خانه 
برای برپایی پرشور جش��نواره فجر در اصفهان را داشتیم این 

اقدام به نوعی ما را زمین گیر کرد.
 حجت االس��الم محمد قطبی ادامه داد: برای ارس��ال فیلم ها 
3۰۰ میلیون و برای هزینه های جانبی جشنواره 2۰۰ میلیون 
تومان الزم داری��م در حالی که تاکنون حتی ی��ک ریال برای 
برگزاری جش��نواره اختصاص پیدا نکرده اس��ت اما همچنان 

امیدواریم که این جشنواره را از دست ندهیم.
قطبی  با بیان این که فناوری نرم مبتنی بر فرهنگ و هنر است 
به راه اندازی مرکز رش��د اصفهان در آین��ده نزدیک به منظور 
ایجاد این فناوری اش��اره و بیان داش��ت: تفاهم نامه این مرکز 
آماده امضای طرفین اس��ت. وی در ادامه به برگزاری همایش 
تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب اس��تان اصفهان نیز اشاره 
کرد و اظهار داشت: در منظومه فرهنگی که به طور کلی مظلوم 
واقع شده است به تعبیر رهبر معظم انقالب کتاب از همه موارد 

مهجورتر واقع شده اس��ت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان با بیان این که کتاب تقویت کننده شبکه اصلی 
فرهنگ است، افزود: تاکنون اقدامات خوبی در نظام جمهوری 
اس��المی ایران برای ارتقای جایگاه کتاب و کتاب خوانی انجام 
شده است اما همچنان در شبکه توزیع کتاب خألهایی وجود 

دارد که باید این شبکه تقویت شود.
وی با اشاره به اقدامات مختلف اداره ارشاد اصفهان در راستای 
تقویت فرهنگ کتاب خوانی در جامعه، تصریح کرد: برگزاری 
نمایش��گاه کتاب که هر س��اله از نظر کمی و کیفی پیشرفت 
بیش��تری نس��بت به س��ال قبلی آن دارد از آن جمله اس��ت 
 و همای��ش تجلی��ل از فرهنگ خادم��ان مکتوب جش��نواره

 مهمی دیگری است که اداره ارش��اد اصفهان هر ساله اقدام به 
برگزاری آن می کند. 

        مرکز رشد اصفهان راه اندازی می شود
حجت االسالم قطبی اضافه کرد: این مرکز دارای بخش های 
علم��ی تحقیقاتی اس��ت و فراخوانی برای ابت��کارت فرهنگی 
منتشر می شود و امیدواریم با تاسیس این مرکز، فضای توسعه 
اقتصاد فرهنگ و هنر و کارآفرینی بیش��تر شود و حرکت های 

استان از این پس بر پایه فرهنگ و هنر باشد.
وی با اش��اره به برگزاری همایش تجلی��ل از خادمان فرهنگ 
مکتوب استان اصفهان اظهار داشت: بر این مبنا ،کتاب هایی 

که از ابتدای مهرماه س��ال 9۱ تا پایان شهریورماه 92 به اداره 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان وصول شده باشند،

 می توانند در این همایش شرکت کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان با اشاره 
 به ش��رایط اطالق برچس��ب وصول به یک کتاب تاکید کرد:

 کتاب های مورد نظر باید به ناشر ارایه و مواردی شبیه شابک و 
فیپا را دریافت کرده باشند که در ادامه، این کتاب به اداره ارشاد 

اصفهان ارسال می شود.
قطبی تصریح کرد: به جز کتاب های فنی و علوم پایه که ظرف 
2۴ ساعت مجوز نشر آن ها صادر می شود و برخی کتاب های 
که نیازمند مجوز از تهران هستند، اداره ارشاد اصفهان ظرف دو 
تا سه هفته مجوز چاپ کتاب  را برای ناشر صادر می کند و پس 
از صحافی، ناشر 6 تا ۱۰ نسخه از این کتاب را به ارشاد تحویل 

می دهد که این فرآیند اعالم وصول نام دارد.
        1400 عن�وان کت�اب ب�ه اداره ارش�اد اصفه�ان 

اعالم وصول شده است
وی با بیان این که برای امس��ال یک ه��زار و ۴۰۰ کتاب اعالم 
 وصول ش��ده داری��م، ابراز داش��ت: ای��ن جش��نواره مختص

 کتاب هایی است که در اصفهان مجوز گرفته و توسط ناشران 
اصفهانی منتشر می ش��ود که پس از چاپ یک نسخه از آن به 

کتابخانه ملی، خانه کتاب اصفهان و تهران ارسال می شود.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی استان با بیان این که 
همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب اصفهان در ایام اهلل 
دهه فجر برگزار می ش��ود، گفت: فرآیند داوری آثار به شکل 
غربالگری فرآیندی اس��ت به این معنا که در ابتدا کتاب های 
 وصول شده توسط داوران متخصص بررس��ی و  امتیاز بندی

 می ش��ود و سپس ش��ورای بررس��ی کتاب که دارای اعضای 
متخصص در رش��ته های مختلف اس��ت  از میان کتاب های 
دارای امتی��از باال کتاب های��ی را انتخ��اب و در همایش ارایه 

می کنند. 
وی در ادامه با اش��اره به موانعی که بر س��ر راه ارتقای فرهنگ 
کتاب خوانی وج��ود دارد، تاکید کرد: به دلی��ل واردات کاغذ، 
دستگاه چاپ و بسیاری از محصوالت مورد نیاز برای این امر ، 
قیمت کتاب به تبع بازار جهانی افزایش یافته است.قطبی اضافه 
کرد: این نگرانی وجود دارد که گران بودن قیمت کتاب موجب 
شود که فرهنگ استقبال و انس با کتاب کم رنگ شود که رسانه 
ها وظیفه دارند از این امر جلوگیری و رغبت و انس به مطالعه را 

در مخاطبان ایجاد کنند.
        مب�ارزه ب�ا افزای�ش قیم�ت کت�اب در گ�روی

 رونق بخشی به مطالعه و انس با کتاب است
وی تاکی��د کرد: این نکته قابل ذکر اس��ت ک��ه افزایش خرید 
کتاب عالوه بر افزایش سرانه مطالعه به خودی خود بر کاهش 
قیمت کتاب تاثیرگذاری وی��ژه ای دارد،  بنابرای��ن مبارزه با 
افزایش قیمت کتاب در گروی رونق بخش��ی به مطالعه و انس 

با کتاب است .

قطبی: تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب همزمان با دهه فجر

نبود تامین مالی در یک قدمی جشنواره

 گروه
 فرهنگ و هنر 
زاینده رود

این روزها اعضای هی��ات انتخ��اب بی وقفه به تماش��ای آثاری از 
نسل های مختلف سینمای ایران می نش��یند تا فیلم هایی را برای 

بخش مسابقه سی و دومین جشنواره فیلم فجر انتخاب کنند.
طی چند روز گذشته فیلم های »امروز«رضا میرکریمی، »مهمان 
داریم«محمد مهدی عسگرپور، »طبقه حساس« کمال تبریزی از 

جمله آثار کارگردان مطرح س��ینمای ایران است که توسط هیات 
انتخاب دیده شدند.

البته ط��ی روزهای قبل فیلم های��ی چون»رس��تاخیز« و »چ« به 
کارگردانی احمدرضا درویش و ابراهیم حاتمی کیا هم برای هیات 

انتخاب به نمایش در آمده اند.

  اما آنچه به گوش می رس��د این که فیلم ه��ای کارگردانان مطرح 
 مورد توج��ه هی��ات انتخاب ق��رار گرفت��ه و نظر مثب��ت آن ها را 

جلب کرده اند.
همچنین گفته می ش��ود فیلم جدید میرکریمی که پیش از این با 
آثاری چون »یه حبه قند«، »خیل��ی دور خیلی نزدیک«، »زیر نور 
ماه«، »به همین سادگی« و ... خودش را به عنوان یکی از کارگردانان 
حرفه ای سینمای ایران شناسانده است، فضای جدیدی نسبت به 

کارهای قبلی وی دارد.
 این روزها که هیات انتخاب سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر ایام پر کاری را پشت سر می گذارند و بیش از 9۰ فیلم را بازبینی 
کرده اند، فیلم »طبقه حساس« کمال تبریزی را هم دیده اند. البته 
نسخه کاملی از این اثر هنوز به دبیرخانه ارایه نشده و فقط یک نسخه 
راف کات شده به دفتر جشنواره رسیده و همین فیلم اولیه توسط 
هیات انتخاب دیده شده است؛ البته این اتفاقی است که برای اکثر 

فیلم های متقاضی روی می دهد.
فیلم هایی همچون »اش��باح« داریوش مهرجویی و »معراجی ها« 
مسعود ده نمکی نیز به تازگی به دفتر جشنواره رسیده و قطعا تا چند 
روز آینده دیده خواهند ش��د. البته هنوز فیلم های »بیگانه« بهرام 
توکلی و یا »نقش و نگار« علی عطشانی و فیلم »آرایش غلیظ«حمید 

نعمت اهلل و ... دیده نشده اند.
همچنین در میان فیلم های اولی که به دفتر جش��نواره ارایه شده 
است که البته تعداد آن ها کم نیست، شنیده ها حاکی است چندین 

فیلم اول مورد توجه هیات انتخاب قرار گرفته اند که از میان آن ها 
می توان به »با دیگران« ناصر ضمیری، »ارسال یک آگهی تسلیت 
برای روزنامه«ابراهی��م ابراهیمیان، »انارهای ن��ارس« مجیدرضا 
مصطفوی،»چند متر مکعب عشق« جمشید محمودی و »ملبورن« 

نیما جاویدی اشاره کرد.
 البته این در حالی اس��ت که فیلم »چند متر مکعب عشق« کامال 
در سکوت خبری ساخته ش��ده و تا کنون خبر به طور رسمی از آن 

منتشر نشده است.
گویا دو فیلم »ملبورن« و »ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه« 
شباهت هایی به لحاظ مضمون و حتی کارگردانی به یکدیگر دارند. 
»با دیگران« و »انارهای نارس« هم دو فیلم متفاوت از س��ینمای 

اجتماعی هستند.
 البته در جش��نواره س��ال قبل نیز چندین فیلم اولی موفق حضور 
داش��تند. این رویه ای اس��ت که عمدتا در این رویداد بین المللی 
وجود دارد و ما هر سال شاهد حضور ایده های تازه از این نسل جوان 

سینمای ایران هستیم.
البته در هیات انتخاب فیلم هایی چون»من عصبانی نیستم« رضا 
درمیشیان و »برف«مهدی رحمانی هم دیده شده اند. به گفته ایوبی 
رییس سازمان سینمایی ممکن است »خانه پدری« ساخته کیانوش 

عیاری نیز توسط هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر دیده شود.
آنچه مس��لم اس��ت آرای هیات انتخاب تا آخرین جلس��ه آن ها و 

جمع بندی نظرات نهایی نخواهد شد.

برگی از بازبینی آثار فجر

کدام فیلم ها دیده شد؟

 این رویه ای است که 
عمدتا در این رویداد 

بین المللی وجود 
دارد و ما هر سال 

 شاهد حضور
 ایده های تازه از این 

 نسل جوان 
سینمای ایران 

هستیم



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

وینگادا: ذهنیت بازیکنان ایرانی را 
می شناسم

نلو وینگادا یک مربی نام آش��نا در فوتبال ایران محس��وب می شود، 
کسی که سرمربیگری پرسپولیس را تجربه کرده است.

وینگادا به دلیل دوستی با کارلوس کی روش، در مسابقات مقدماتی 
جام جهانی نیز چند روزی در اردوی تیم ملی حاضر شد و در دیدار با 

قطر هم به کی روش کمک کرد.
وینگادا اظهار داش��ت: من می دانم که تیم المپیک ایران حدود 40 
سال است که نتوانسته به المپیک برود و رس��اندن تیم ایران به این 
مس��ابقات، کار سخت و دش��واری برای هر مربی محسوب می شود. 
البته این را می دانم که با حضور نسل جدید  پتانسیل خوبی در فوتبال 
ایران به وجود آمده و می ش��ود با استفاده از این نس��ل و پتانسیل، 
به موفقیت رس��ید. من ذهنیت بازیکنان ایرانی را می شناس��م و با 
ارتباطی هم که با کی روش دارم از فوتبال ایران ش��ناخت بیشتری 
به دست آورده ام.سرمربی اسبق پرس��پولیس در پاسخ به این سوال 
که گفته می شود پس از بازگشت کفاشیان از سفر، قرارداد 3 ساله او 
و فدراسیون امضا می شود، گفت: بله، شاید وقتی کفاشیان برگردد، 
قرارداد ببندیم و ش��اید هم نه. )باخنده( ام��ا االن هیچ چیز قطعی و 

رسمی نیست.

آرژانتین شکست ناپذیر نیست
سرمربی تیم ملی نیجریه با بیان این که مردم کشورش باید به ایران و 
بوسنی و هرزگوین احترام بگذارند، گفت: من اعتقاد قوی دارم نیجریه 
می تواند از هر سه مس��ابقه مرحله گروهی مسابقات جام جهانی سه 

امتیاز بگیرد زیرا آرژانتین هم شکست ناپذیر نیست.
»استفان کشی« سرمربی تیم ملی فوتبال نیجریه در آخرین مصاحبه 
خود گفته اس��ت که مردم نیجریه فکر می کنند تیم ملی این کشور 
دو مسابقه ابتدایی خود در رقابت های جام جهانی برزیل برابر ایران 
و بوسنی را باپیروزی پشت س��ر می گذارد، حتی پیش از آن که این 
مسابقات شروع شود.کشی در این خصوص گفت: من از مردم نیجریه 
می خواهم که به این دو کشور )ایران و بوسنی( احترام بگذارند چون 

این دو تیم به اندازه تیم های دیگر حاضر در تورنمنت قدرت دارند.

اعتراض سپ بالتر به کتابی که او را 
مسخره می کند

سپ بالتر رییس فیفا همیشه با انواع جنجال ها روبه رو بوده اما این 
بار جنجال ممانعت از انتشار یک کتاب نیز به همه آن ها افزوده شده 
اس��ت.این کتاب که کتابی هجوآمیز به تصویرگری اوله آندرس��ن، 
کارتونیست و فوتبالیست س��ابق دانمارکی است، چهره طنزآمیزی 
از بالتر ترسیم کرده اس��ت.به گفته ناظران، بالتر رییس فیفا دارای 
شهرت خوبی اس��ت و اگر این کتاب کارتونی منتش��ر می شد، وی 
هرگز قادر به ترمیم آس��یب آن نمی بود. در هر ح��ال هارپر کالینز 
ناش��ر این کتاب اعالم کرده همه تالش��ش را برای انتشار این کتاب 

به کار می بندد.

مربیان واترپلو باید روانشناسی 
بدانند 

بازیکنان هر تیم با هم متف��اوت بوده و مربی بای��د این تفاوت های 
روحی و جس��می بازیکنان خ��ود را درک و بر اس��اس روحیه آنان 
تمرینات خود را پی ریزی کند.داریوش موحدی پیشکس��وت شنا و 
واترپلوی کشور اظهار داش��ت: در ایران استعدادهای زیادی داریم و 
باید طرز کشف و پرورش این استعدادها را بدانیم و راه حل موفقیت 
سرمایه گذاری بر روی این اس��تعدادها است.بازیکنان هر تیم با هم 
متفاوت بوده و مربی باید این تفاوت های روحی و جسمی بازیکنان 

خود را درک و بر اساس روحیه آنان تمرینات خود را پی ریزی کند.

 ایران، قدرت نوظهور والیبال 
دنیاست

سایت فدراسیون جهانی والیبال )FIVB( در آخرین روزهای سال 
2013 گزارشی از لیگ جهانی امسال با عنوان »سه تیم برتر جهان 

دوباره روی سکوها رفتند«، منتشر کرد.
به نقل از س��ایت فدراس��یون والیبال؛ لیگ جهانی والیبال 2012 با 
قهرمانی لهستان به پایان رسید و ایاالت متحده و کوبا به مدال های 
نقره و برنز دست یافتند. سال بعد در مسابقات 2013 هر سه تیم در 
دور بین قاره ای مسابقات از دور رقابت ها خارج شدند که مهمترین 
رویداد سال 2013 محسوب شد.ایاالت متحده و لهستان به عنوان 
فینالیست های سال 2012 به مقام هایی بهتر از چهارمی و پنجمی 
س��ال 2013  در گروه شش تیمی خود دس��ت نیافتند. کوبا هم در 
گروه خود یعنی» گروه ب« با فاصله زیادی آخر ش��د و تنها یکی از 
10 مسابقه خود را با پیروزی پشت سر گذاشت. این مساله موید این 
 باور است که در س��ال بعد از المپیک با تغییرات گسترده ای روبه رو 
 بوده ایم با این تفاوت که س��ه تی��م  اول لیگ جهان��ی دقیقاهمان

 تیم های برتر المپیک  لندن باقی ماندند.

از هر نظر بهتر از مس بودیم
مجتبیتقوی/سرمربیتیمفوتبالذوبآهن

تیم ما بسیار خوب بازی کرد اما هنوز حساسیت های ذهنی بازیکنان 
 آن قدر زیاد اس��ت که حتی بازیکنان بزرگ ما تمرک��ز ندارند. ما از 
هر لحاظ بهتر از تیم مس بودیم و براس��اس آمار شش موقعیت گل 

ایجاد کردیم و موقعیت گل تیم مس دو تا بود.
خوشبختانه روند فنی تیم ما رو به رشد است و امیدوارم در این هفته 

بتوانیم آرام آرام موارد تاکتیکی را در تیم خود نهادینه کنیم. 
در این بازی مس��تحق س��ه امتیاز بودیم و گلی که دریافت کردیم 
 از روی اش��تباهات ف��ردی

بود. 
ذوب آه��ن روز ب��ه روز بهتر 
خواه��د ش��د و در 11 بازی 
آینده بدون ش��ک بهتر بازی 
خواهی��م کرد.درخص��وص 

گذشته صحبتی نمی کنم.

 عاقبت عقد قرارداد 
همزمان با دو باشگاه 

 دهنوی محروم و خلیل زاده
 60 میلیون جریمه شد

س��ایت فدراس��یون فوتبال نوش��ت: مهدی محمد نبی 
دبیرکل فدراس��یون فوتبال در نامه ای به دبیرس��ازمان 
لیگ حرفه ای، اعالم کرد که قاسم دهنوی حق حضور در 

مسابقات رسمی را نخواهد داشت.
دبیرکل فدراس��یون فوتبال در نامه اش به دبیرسازمان 
لیگ حرفه ای، نوش��ته اس��ت: با توجه به ع��دم اجرای 
دادنامه صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون بابت 
دعوی مطالبه وجه باشگاه فرهنگی ورزشی فوالدمبارکه 
سپاهان اصفهان به طرفیت قاس��م دهنوی، بازیکن تیم 
پرس��پولیس تهران تا زمان کس��ب رضای��ت خواهان از 
جانب قاسم دهنوی، کلیه فعالیت های فوتبالی و مرتبط 
 با فوتبال اعم از حضور در مس��ابقات رس��می و همراهی

تی��م اش، ب��ه حال��ت تعلی��ق درآم��ده و ای��ن بازیکن 
 ح��ق حض��ور در مس��ابقات رس��می را نخواه��د

 داشت.
سایت فدراس��یون فوتبال در خبری دیگر نوشت:دادگاه 
کمیته انضباطی به جهت رس��یدگی به دع��وی مطالبه 
وجه کیانوش رحمتی از باش��گاه استقالل،روز سه شنبه 
24 دی ماه در کمیت��ه انضباطی با حضور طرفین پرونده 
 برگزار می ش��ود. عدم حضور مانع از رس��یدگی نخواهد 

بود.
 همچنین کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص 
تجدیدنظرخواهی شجاع خلیل زاده نسبت به رای کمیته 
 انضباطی فدراس��یون بابت انعق��اد ق��رارداد همزمان با 
باش��گاه ه��ای پرس��پولیس و س��پاهان، رای خ��ود 
را اع��الم کرد:محکومی��ت نامب��رده ب��ه پرداخ��ت 
شش��صد میلی��ون ری��ال جریم��ه نق��دی ب��ه لح��اظ 
ارت��کاب تخل��ف انعق��اد همزم��ان ق��رارداد داخل��ی با 
دو باش��گاه پرس��پولیس و س��پاهان، با توجه به تصویر 
ق��رارداد تنظیمی نامبرده با باش��گاه فرهنگی ورزش��ی 
 پرس��پولیس، با عنایت ب��ه مجموع محتوی��ات پرونده و 
استدالل های مندرج در رای صادره ایراد  اعتراض موثری 
 که خدشه بر دادنامه نامبرده، وارد کند به عمل نیامده و

بر اس��اس ماده 17 آیی��ن نام��ه انضباطی فدراس��یون 
 فوتبال، ضمن رد اعت��راض، دادنامه ص��ادره عینا تایید

 می شود.

زاویه

6
پیست اسکی فریدونشهر شرایط مطلوبی دارد

رییس هیات اسکی استان اصفهان، اظهارداشت: پنج شنبه و جمعه هفته گذشته استقبال خوبی از پیست 
شد .سلیمی خاطرنشان کرد: تخته سنگ هایی که در قسمت هایی از پیست وجود داشت، از آن قسمت برده 

شد و تیوپ سواران نیز می توانند از پیست لذت ببرند.

علی حمودی:
دی�دار با تیم ه�ای صدر جدولی، س�پاهان را صدرنش�ین 

می کند/ می توانیم قهرمان شویم
مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: تیم ما می تواند در دیدار 
 با تیم های صدر جدولی، امتیازات از دس��ت رفته را جبران کرده و 

به صدر جدول برسد.
علی حمودی  پس از پیروزی تیم اش مقابل فجر سپاسی شیراز در 
هفته بیستم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با اشاره به شرایط این 
بازی اظهار داشت: تیم ما در این بازی شرایط خوبی داشت و توانست 

با استفاده از موقعیت های خود به پیروزی برسد.
مدافع تیم سپاهان تصریح کرد: در دو بازی اخیر ما امتیازات بدی 
نگرفته ایم و در حال حاضر نیز برای بازی با صبا آماده می شویم تا در 

این بازی نیز پیروز شویم.
حمودی در مورد از دست رفتن امتیازات سپاهان در نیم فصل نخست 
و کم شدن شانس قهرمانی این تیم گفت: به هر حال تیم های باالی 
جدولی در هفته های آینده با هم بازی می کنند و ما می توانیم امتیاز 

را کسب کرده و قهرمانی را ازآن خود کنیم.

شریفی:
اعتماد کرانچار باعث گلزنی ام شد/ باز هم گل می زنم

مهاجم تیم سپاهان گفت: اعتماد کرانچار و هواداران سپاهان باعث 

شد که در این بازی گل بزنم و پیروز مسابقه باشیم. مهدی شریفی، 
اظهار داشت: خوشحالم که توانس��تیم در این مسابقه به پیروزی 
رس��یده و ش��رایط خوبی بر تیم حاکم کنیم.وی با بیان این که در 
بازی های اخیر دچار بدشانسی می ش��دیم، ادامه داد: خوشبختانه 
بدشانسی های ما در این مسابقه به پایان رسید و حاال توانستیم از 
موقعیت های خود استفاده کرده و به پیروزی برسیم و امیدوارم که 
این روند ادامه داشته باشد.مهاجم تیم سپاهان با اشاره به گلزنی اش 
در این مسابقه بیان داشت: من در این مسابقه دو گل برای تیمم به 
ثمر رساندم و امیدوارم که این گلزنی من در آینده نیز ادامه داشته 
باشد و در بازی های آینده نیز با تالش خود گلزنی کرده و به پیروزی 

برسیم.
شریفی با اشاره به تشویق های هواداران سپاهان در این مسابقه اضافه 
 کرد: تشویق های هواداران س��پاهان به من دلگرمی می دهد و من

 به همین دلیل نمی خواهم شرمنده آن ها باشم زیرا اعتماد آن ها 
و سرمربی و کادر فنی تیم باعث شد من در این بازی گلزنی کنم و 

امیدوارم که به اعتماد آن ها پاسخ مثبت بدهم.

علی کریمی:
اهل شادی های بعد از گلزنی نیستم/ مهاجمان ما بی دقتی 

می کنند
مهاجم تیم فوتبال س��پاهان اصفه��ان گفت: م��ن آن چنان اهل 

شادی های بعد از گل نیستم و خوشحالی من از پیروزی تیم است. 
علی کریمی اظهار داشت: مهمترین هدف ما در دیدار با فجر سپاسی 
کسب 3 امتیاز مسابقه بود و خوشحال هستم که توانستیم به این 
هدف خود دست یافته و پیروز شویم.وی افزود: ما تالش کردیم که 
مقابل هواداران خود نتیجه بگیریم تا آن ها با ورزشگاه آشتی کرده و 

بار دیگر به ورزشگاه فوالدشهر برای تشویق تیم ما بیایند.
مهاجم سپاهان با اشاره به گلزنی بازیکنان جوان تیم در این مسابقه 
بیان داشت: دو بازیکن جوان سپاهان در بازی گلزنی کردند و من و 
شریفی به خاطر تالش سایر بازیکنان گلزنی کردیم و تالش می کنیم 
که در بازی های آینده نیز تمرکز داشته باشیم و گل بزنیم.کریمی در 
پاسخ به این سوال که چرا بعد از گلزنی مقابل فجر سپاسی خوشحالی 
نکرد، اضافه کرد: من زیاد اهل خوشحالی بعد از گل نیستم و ترجیح 

می دهم از پیروزی تیمم خوشحالی کنم.

دروازه بان تیم سپاهان:
مسایل بین کرانچار و کی روش در حیطه اختیارات من نیست 

/ باشگاه تصمیم گیری می کند
دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال سپاهان گفت: من در زمینه مسایل 
مطرح ش��ده پیرامون حضور بازیکنان ملی پوس تیم س��پاهان و 
اظهارات کرانچ��ار و کی روش نظری ندارم و این مس��اله در حیطه 
اختیارات من نیست. رحمان احمدی اظهارداشت: ما در بازی های 
ابتدای فصل گل نخوردیم اما پیروز هم نش��دیم و در 2 بازی اخیر 
توانستیم به پیروزی برسیم که این برایمان اهمیت دارد.وی با اشاره 
به اختالفات به وجود آمده بین سرمربی تیم ملی و سرمربی سپاهان 
خاطرنشان کرد: این مسایل در حیطه اختیارات من نیست و من با 
باشگاه سپاهان قرارداد داشته و مسووالن باشگاه و فدراسیون باید در 
این زمینه نظر دهند.احمدی گفت: تنها وظیفه من در حال حاضر 

خوب بازی کردن است که باید برای آن تالش کنم.

سرجیو فن دایک:
قولی در مورد تعداد گل هایم برای سپاهان نمی دهم/ قهرمان 

می شویم
سرجیو فن دایک اظهارداش��ت: من تالش می کنم که در سپاهان 
عملکرد خوبی به نمایش بگذارم و چیزی ب��ه این تیم اضافه کنم. 
مهاجم هلندی – اندونزیایی تیم سپاهان در پاسخ به این سوال که 
برای تیم سپاهان چند گل به ثمر می رساند، بیان داشت: نمی دانم 
چند گل برای تیمم به ثمر می رسانم اما تالش می کنم که برای این 
تیم مفید باشم و باید کاری کنیم که تیم به پیروزی برسد و در این 

زمینه من هم از هیچ تالشی فروگذار نمی کنم.

چه خبر از طالیی پوشان؟ 

برخی سپاهانی ها  بعد از بازی با فجر سپاسی چه گفتند؟
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 خرابی
 چمن فوالد شهر

پیشنهادهاي هیات 
زورخانه ای استان  

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی ش��یراز گفت: کاری به حرف های پیروانی 
نداریم اما برخی آمدند و طوق را بر گردن من دیوانه انداختند.

محم��ود ی��اوری  در جم��ع خبرن��گاران رس��انه های گروه��ی با اش��اره به 
باخ��ت تی��م اش مقاب��ل س��پاهان اصفه��ان اظه��ار داش��ت: به ه��ر حال 
این نیز ی��ک روی فوتب��ال بود زی��را م��ا در این ب��ازی بازیکنان بس��یاری 
 را نداش��تیم و پی��روزی در ای��ن مس��ابقه ب��ه واق��ع ح��ق تی��م س��پاهان

 بود.
وی افزود: بازیکنان تیم سپاهان در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش 
گذاشتند و توانس��تند با بازی خوب خود، به پیروزی برسند اما به هر حال ما 
نیز می توانستیم به گل برسیم که این اتفاق صورت نگرفت.کیفیت نامطلوب 
 زمین چمن ورزشگاه فوالدشهر، هم مزید برنارضایتی من و بازیکنان سپاسی

 است.

سید رضا اخروی گفت: توجه بیشتر به استان های محروم، برقراری ارتباط بهتر 
با فدراسیون جهانی، مرتبط کردن استان های قوی تر و ضعیف تر و همچنین 
یافتن منابع مالی جدید می تواند شرایط ورزش باستانی و زورخانه ای را بهبود 
بخشد.رییس هیات ورزش باستانی و هنرهای زورخانه ای استان اصفهان ، در 
ارتباط با فرهاد طلوع کیان رییس جدید فدراسیون ، اظهارداشت:در بین افرادی 
که در انتخابات حضور داشتند، مناسب ترین فرد، انتخاب شده است. اخروی 
افزود: معتقدم رییس جدید باید توجه زیادی به استان های محروم داشته باشد، 
برای مثال استان هایی مانند ایالم، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد استان هایی 
هستند که باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند. رییس هیات ورزش 
باستانی و هنرهای زورخانه ای استان اصفهان تصریح کرد: برقراری ارتباط بین 
 اس��تان های قوی تر و ضعیف تر نیز می تواند از جمله برنامه هایی باشد که به

 این وسیله برخی از مشکالت استان های ضعیف تر حل شود.

بازیکنان مان در حد واندازه خود نبودند
محسن صادق زاده سرمربی تیم بسکتبال ماهان بعد از باخت 
تی��م اش در مقابل ذوب آه��ن در دربی ش��هر اصفهان،اظهار 
 داش��ت: به هی��چ عن��وان از عملک��رد بازیکنان تی��م راضی

 نیستم.

تمجید از اشکان 
فوالم در هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس میزبان منچس��تر سیتی بود که 
با نتیجه 4 - 2 مسابقه را واگذار کرد. س��ایت هواداران فوالم پس از پایان 
این مسابقه، با وجود باخت فوالم، در تمجید از اشکان دژاگه نوشت: حضور 

دژاگه و جورجیوس از نکات مثبت بازی فوالم مقابل منچستر بود. 

باالخره دوومیدانی مربی دار شد
»سمیرخدار« مربی مد نظر سجاد مرادی دونده نیمه استقامت 
ایران، پس از انتظار بسیار، یک شنبه هفته آینده به کشورمان 
می آید. این مربی مستقیما به شهرکرد محل سکونت کاپیتان 

تیم ملی دوومیدانی ایران خواهد رفت.

دایی و بهترین های فوتبال بیلیارد بازی می کنند

ازسال آینده لیگ برتر راه اندازی می شود
رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد می گوید بودجه آن ها به اندازه 

نصف قرارداد یک بازیکن لیگ برتری است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛هاشم اسکندری رییس فدراسیون 
 بولینگ و بیلیارد می گوی��د:»از زمانی که بن��ده در راس کار قرار 
گرفته ام موفق ش��ده ایم 36 م��دال را برای ایران عزیز به دس��ت 
بیاوریم.من بارها گفته ام که فدراسیون ما توانایی کسب 68 مدال 

در مسابقات مختلف را دارد.
در بازی های آسیایی قبل ما چهارم شدیم.حرف من این است که 
بها دادن به بولینگ و بیلیارد می تواند رنکینگ ایران را در مسابقات 

مختلف باال ببرد.«
 وی با بی��ان این ک��ه بولین��گ و بیلیارد، پتانس��یل باالی��ی دارد 

ادامه داد:»خوش��حالم از این که تالش هایی که کردیم بی نتیجه 
نمانده است.حس��ین وفایی برای نخستین بار موفق شد مدال طال 
مسابقات جهانی را به دس��ت بیاورد.ما در رنکینگ جهانی پس از 
ایرلند در رده دوم هستیم و این افتخار بزرگی برای ایران است.تمام 

تالش مان این است که روند این موفقیت ها ادامه داشته باشد.«
اسکندری که به تازگی در س��مت نایب رییسی غرب آسیا ابقا شد 

ادامه می دهد:»رقیبان ما بی کار ننشسته اند.در همین مراسم من 
فهمیدم که آن ها اقدامات تازه ای انجام داده اند و برای پیش��رفت 
کارهای زیادی کرده اند.ما با وزیر آموزش و پرورش هم جلس��اتی 
 را برگزار کرده ایم تا این رش��ته را به جمع دان��ش آموزان ببریم.ما

 لیگ های استانی را راه اندازی کرده ایم و باید این نوید را بدهم که 
از سال آینده استارت لیگ برتر را هم می زنیم.

 نکته مهمی ک��ه بای��د بگویم این اس��ت که قب��ل از ای��ن بانوان
 نمی توانستند در رشته بولینگ و بیلیارد فعالیت چشمگیری داشته 
 باشند اما امروز شرایطی فراهم شده که بانوان ما می آیند،مسابقه

 می دهند و به رتبه نهم جهان در رنکینگ می رسند.«
اس��کندری از علی دایی به عنوان یکی از چهره های ورزش��ی که 
بیلیارد بازی می کند نام برد و گفت:»بهتری��ن های فوتبال ایران 
بولینگ و بیلیارد بازی می کنند.بهترین ه��ای فوتبال جهان هم 
همین طور.این اتفاق خوش��حال کننده ای است.من از علی دایی 
پرسیدم که دلیل این همه عالقه اش چیست که او گفت زمانی که 
در آلمان فوتبال بازی می کرد،سرمربی اش آن ها را مجبور می کرده 

تا بیلیارد بازی کنند.«

کنفرانس مطبوعاتی محمدرضا محمدجواهری مدیرکل ورزش و 
جوانان استان اصفهان صبح روز گذشته در اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان با حضور اصحاب رسانه برگزار گردید. 
محمدجواهری صحبت هایش را این چنین آغاز کرد،سه روز پیش به 
وزارت ورزش وجوانان رفته و از مسووالن خواستم تا مرا تعویض کنند 
و مسووالن هم پذیرفتند چراکه احساس می کنم دیگرکارآیی برای 
ورزش استان ندارم واگر به کارم در مدیریت ورزش و جوانان استان 

اصفهان ادامه دهم خانواده ام را از دست خواهم داد.
 وی ادام��ه داد:درمدت هیجده م��اه فعالیت ام دراس��تان اصفهان 
خانواده ام بس��یار اذیت ش��دند و علی رغم این ک��ه درابتدای ورود 
خواسته بودم مرا به حاشیه نبرند ولی بازار شایعات داغ بود وهست 
که دوست نداشتم به این جا برسد.وی افزود:دراین مدت هیچ گونه 
حمایت نشدم ولی مردانه ایستادم واعتقاد دارم استان اصفهان اگر 

 یک هزارم انرژی که ب��رای تخریب دربخش ه��ای مختلف صرف
 می ش��ود را برای آبادان��ی در ورزش  می گذاش��ت،می توانس��ت 
درجهان آقای��ی کند.مدیرکل گفت:امروز ورزش اس��تان علی رغم 
همه محدودیت های مالی و مش��کالت از جایگاه بس��یار خوبی در 
سطح  کش��ور برخوردار است وامس��ال  فرآیند خواستن ،توانستن 
است واین برگ برنده سکانداران ورزش استان است. وی بابیان این 
 که امروز در ورزش استان کارهای بزرگی صورت گرفته گفت:برای 
اولین بار درکشور سال گذشته مجمع خیرین ورزشیار را راه اندازی 
کرده وآیین نامه نحوه اداره اماکن ورزش��ی خیرس��از تهیه وبرای 

وزارتخانه ارسال ش��د تا تاییدیه حقوقی گرفته شود واز 300 پروژه 
نیمه تمام ورزش��ی دراس��تان 280 پروژه درقالب یک  شناسنامه 
 به مجمع خیران ورزش��یار داده ش��د وهم اکنون نیز فیلم و اسالید 
120 پروژه تصویری دراختیار خیرین ورزشیار داده شد تا رغبت برای 

تکمیل پروژه داشته باشند.
وی افزود:درس��ال گذش��ته 13 پروژه با اعتب��ار 14 میلیارد تومان 
آغاز ش��ده  که امروز 6 پروژه آن آماده ش��ده اس��ت که بای��د از این 
خیرین تش��کر کنم.مدیرکل ورزش طرح س��ند آمای��ش ورزش 
استان،اساسنامه ش��ورای عالی ورزش اس��تان با رویکرد مدیریت 

واحد، ط��رح س��اماندهی مجامع هیات ه��ای ورزش��ی،اقداماتی 
در راس��تای تح��ول اداری و بهره وری، تش��کیل کان��ون توجه به 
جوانان،تش��کیل کمیت��ه توانمندس��ازی ش��غلی را از اقدام��ات 
 بس��یار خوب در ورزش اس��تان برش��مرد و اظهار داشت:ورزشگاه 
نقش جه��ان دغدغ��ه ایرانیان  به خص��وص مردم اصفهان اس��ت 
وبدانید که اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان بهره بردار بوده 
اما ورود کردم و پیگیر مس��ایل بودم،زمانی که من آمدم پیش��رفت 
 فیزیکی پروژه 45 درصد بوده که االن به 70 درصد رس��یده است.

 محمدرضا محمدجواهری تصریح کرد:در حقیقت به نوعی کمر پروژه 
ورزشگاه نقش جهان شکسته شده که به نفع ورزش استان اصفهان 
اس��ت هرچند معارضین نقش جهان ما را آزار می دهند. مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان در پایان گفت:برای تکمیل این پروژه 

نیاز به 25 میلیارد دیگر است.

گزارش خبری
محمدجواهری: 

بازار شایعات داغ بوده وهست 



تولید ساالنه 4 هزار تن قارچ 
خوراکی در چهارمحال وبختیاری

مدیر باغبانی س��ازمان جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری از 
 تولی��د س��االنه 4 هزار ت��ن ق��ارچ خوراک��ی در ای��ن اس��تان خبر

 داد.
حمیدرضا منصوری با اش��اره به میزان تولیدات قارچ خوراکی گفت: 
س��االنه 4 هزار و 400تن قارچ  خوراکی در کارگاه های تولیدی قارچ 
خوراکی تولید می ش��ود.وی بیان کرد: به  طور متوس��ط 20 درصد از 
تولیدات قارچ چهارمح��ال و بختیاری به کش��ورهای خارجی صادر 

می شود و باعث ارز آوری برای این استان می شود.

استان  840 رشته قنات  دارد
 کارش��ناس مس��وول قن��وات س��ازمان جه��اد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 840 رشته قنات در استان 
شناسایی شده اس��ت.طاهر نوربخش اظهار داشت: قنات های استان 
در شکل گیری تمدن و رونق بخشی به کس��ب و کار کشاورزی نقش 

موثری دارد.
وی با بیان این که از قنات ها برای تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت 
استفاده می  شود، گفت: شهرستان سامان بیشترین تعداد قنات استان 

را به خود اختصاص داده است.
نوربخش تغذیه مصنوعی قنات ها را راهکار موثر در افزایش آب دهی 
قنوات دانست و گفت: با اجرای این طرح از هرز آب  در فصل زمستان و 
بهار جلوگیری و این آب ها به سمت حوضچه های از پیش احداث شده، 

هدایت می شود.

 دومین کلینیک مشاوره زوجین 
در بروجن راه اندازی می شود 

فرماندار بروجن از راه اندازی کلینیک مش��اوره وی��ژه زوجین در این 
شهرس��تان خبر داد و گفت: این کانون در راس��تای شناسایی آسیب 
های موجود در خانواده و پیشگیری و درمان هر نوع آسیب و خطر به 
 منظور ارتقای س��المت جامعه و نهاد ارزشمند خانواده  تالش خواهد 

کرد.
 فتاح کرم��ی در کارگروه تخصصی زن��ان و خانواده این شهرس��تان 
با اش��اره به جایگاه و اهمی��ت خان��واده در دین مبین اس��الم اظهار 
داشت: در دین مبین اس��الم خانواده از ارزش و جایگاه بسیار واالیی 
 برخوردار است چرا که سالمت خانواده سالمت جامعه را در پی خواهد

 داشت.
 وی خانواده را رکن اصل��ی و بنیادین جامعه دانس��ت و تصریح کرد: 
خانواده رکن بنیادین اجتماع بشري و محمل فرهنگ هاي گوناگون 
است تا جایی که سعادت و شقاوت امت ها، مرهون رشادت و ضاللت 
خانواده است. کرمی س���المت و پ�ایداري خان�واده  را اولین ش�رط 
ج�امعه اي س���الم و پ�ویا عنوان ک��رد و گفت: تمامی دس��تاوردها 
و پیش��رفت های علمی، هن��ری و اجتماع��ی جامعه در س��ایه یک 
 خانواده امن و سالم به دس��ت می آید؛ بنابراین حفظ این نهاد مقدس
  در مواج��ه ب��ا آس��یب ه��ا س��المت جامع��ه را تضمی��ن خواه��د

 کرد.

اخبار کوتاه 

رییس آموزش و پرورش منطقه گندمان گفت: در پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی پس از بررسی 
طرح های دانش آموزی در مراحل مختلف در نهایت طرح دانش آموزان گندمانی رتبه سوم جوانان 

خوارزمی کشور را کسب کرد.
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خبر ویژه

 فعالیت 400 مبلغ و روحانی 
در استان 

 ریی��س اداره فرهنگ��ی س��ازمان تبلیغ��ات اس��المی
 چهارمحال و بختیاری از فعالی��ت 400 روحانی، مبلغ و 
مبلغه دینی در دهه پایانی ماه صفر در این استان خبر داد.

 حجت االس��الم س��ید عبدالحمید صفوی اظهار داشت: 
همزمان با ایام س��وگواری رحلت پیامبر گرامی اس��الم 
و ش��هادت امام حس��ن مجتبی )ع(، 80 روحانی از دفتر 
 تبلیغات اس��المی حوزه علمیه قم و اصفه��ان به همراه 
58 نفر از روحانیون معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی 
طرح هجرت و 26 نفر از س��ازمان اوق��اف و امور خیریه، 
فعالیت های تبلیغی را در نقاط مختلف شهری و روستایی 
استان انجام می دهند.وی  افزود: 230 مبلغ و مبلغه مقیم 
استان چهارمحال و بختیاری هم در دهه پایانی ماه صفر 
به امر مقدس ترویج نش��ر ارزش های اس��المی پرداخته 
و در برگزاری مراس��م ع��زاداری اربعین حس��ینی)ع(، 
رحلت حضرت رسول اکرم )ص( و ش��هادت امام حسن 

مجتبی)ع( مشارکت می کنند.
صفوی، ارتقای کیفی برنامه های عزاداری، تبیین معارف 
اس��المی همچون اعتقادات، اخالق اس��المی، احکام و 
س��یره معصومین )علیهم الس��الم(، بیان س��یره عملی، 
فضایل اخالقی و معنوی امام حسین)ع( و مساله والیت 
با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده، تشریح تطبیقی 
فتنه ها علی��ه انقالب اس��المی با صدر اس��الم و توضیح 
 والیت فقیه و جامعیت آن و بیداری اس��المی را از جمله

 فعالی��ت ه��ای تبلیغ��ی مبلغی��ن اعزامی در مراس��م 
ع��زاداری ده��ه پایان��ی صفر المظف��ر 1435 هج��ری 
 برش��مرد.رییس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی

 چهارمحال و بختیاری یادآور شد: سعی در برگزاری نماز 
جماعت اول وقت، توجه به برپایی مراس��م قرائت زیارت 
حضرت رس��ول)ص( و صل��وات خاصه ام��ام رضا)ع( در 

برنامه های اصلی روحانیون اعزامی قرار دارد. 

بسیاری از روستاهای شهرس��تان کوهرنگ به علت کوچ عشایر 
خالی از سکنه شده و کمتر کسی در روستاها زندگی می کند و با 
این اوصاف زندگی در این روستاها تا بهار سال آینده جریان ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اس��تان چهارمحال و بختیاری استانی 
 عش��ایری و برف گی��ر در رش��ته ک��وه زاگرس مرکزی اس��ت.

 همان گونه که از نام استان چهارمحال و بختیاری پیداست، این 
استان از دو بخش چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است.

منطقه بختیاری که موطن اصلی بخش عش��ایر بختیاری است، 
با تمدن و فرهنگ دیرینه ایران پیوند ناگسستنی دارد. مردمان 
بختیاری بیش��تر به صورت کوچ گری زندگی و بین اس��تان ها و 

نواحی زاگرس میانی کوچ می کنند.
ناحیه بختیاری ناحیه ای است کوهس��تانی، برف گیر و با مناظر 
بدیع مش��تمل بر بخش های��ی از دهس��تان های جانکی، فالرد، 
خانمیرزا، تنگ��زی، بازف��ت، دوآب صمصامی، دین��اران، اردل، 
مشایخ، میانکوه و چغاخور و به طور کلی عشایر در شهرستان های 
کوهرنگ، اردل، فارس��ان و لردگان و برخی از مناطق ش��هری و 

روستایی دیگر زندگی می کنند.
 بیشتر عش��ایر چهارمحال و بختیاری در شهرس��تان کوهرنگ 
به دلیل وج��ود منابع خدادادی و ش��رایط آب و هوایی مس��تقر 

می شوند.
آغاز کوچ عشایر شهرستان کوهرنگ از اواخر تابستان آغاز شد و 

هم اکنون عشایر از استان خارج شده اند و خانه های روستاهای 
عشایرنش��ین این شهرس��تان خالی از سکنه ش��ده است. بیش 
 از 16 روس��تا در این شهرس��تان محل زندگی عش��ایر است که

 هم اکنون خالی از سکنه شده اس��ت و زندگی تا بهار سال آینده 
در آن ها وجود ندارد.

 تعداد زیادی روستای عشایر نشین در شهرستان کوهرنگ وجود 
دارد و خانه های این روستاها از س��نگ و مصالح طبیعی ساخته 

شده است.
بارش شدید برف در شهرستان کوهرنگ و باال رفتن ارتفاع برف 
به بیش از 3 متر در بسیاری از اوقات موجب ناپدید شدن بسیاری 
 از خانه های روستایی عش��ایری می ش��ود وخانه ها به زیر برف

 می روند.هم اکنون با ترک این روس��تاها توسط عشایر ،سکوت 
جای عشایر را در این روستاها فرا گرفته است. حیوانات وحشی 
از جمله گرگ، روباه،شغال و... برای پیدا کردن غذا در بسیاری از 
اوقات به این روستاهای خالی از س��کنه می آیند. ورود حیوانات 

وحشی در کوچه روستاها در شب ها بسیار بیشتر از روز است.

22 ه�زار نف�ر عش�ایر در شهرس�تان کوهرن�گ 
وجود دارد

بخشدار مرکزی کوهرنگ در این خصوص اظهار داشت: بسیاری 
از جمعیت شهرستان کوهرنگ عشایری است و با آغاز فصل سرما 

عش��ایر، کوهرنگ را ترک می کنند وبه س��مت مناطق گرمسیر 
جنوب کشور حرکت می کنند.

حمید می��ر عالیی ادام��ه داد: در حدود 22 هزار نفر عش��ایر در 
شهرس��تان کوهرنگ وجود دارد که در فصل بهار و تابس��تان در 
روس��تاهای عش��ایری شهرس��تان زندگی می کنند و به شغل 

دامداری مشغول هستند.
وی اعالم داشت: عشایر این شهرس��تان دارای دام های فراوانی 

هس��تند و با آغاز فصل سرما 
و نبود علوفه نم��ی توانند در 
منطقه بمانند و باید به مناطق 
 گرمس��یر برای تهی��ه علوفه

 دام ها بروند.
 بخش��دار مرک��زی کوهرنگ 
اذع��ان داش��ت: در بخ��ش 
مرک��زی کوهرن��گ بی��ش از 
10 روس��تا وج��ود دارد که با 
 کوچ عش��ایر خالی از س��کنه 
م��ی ش��وند و زندگ��ی در 
روستاها دیگر جریان ندارد و 
این در حالی اس��ت که تعداد 
روس��تاهای عش��ایری خالی 
از س��کنه در کل شهرس��تان 
 بیش��تر از ای��ن تعداد اس��ت.

بخش��دار مرک��زی کوهرنگ 
ادامه داد: عشایر تمام وسایل خود را از خانه های روستایی خود در 
این شهرستان بر می دارند و همراه خود به سمت مناطق گرمسیر 
کشور از جمله استان خوزس��تان می برند.میر عالیی تاکید کرد: 
بارش برف در بسیاری از روستاهای عشایری به گونه ای است که 
کوچه ها پر از برف می شود وحرکت کردن در آن ها میسر نیست 

وباید تاگرم شدن هوا و آب شدن برف ها صبر کرد.
بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به این که زیبایی فصل زمستان 
مسافران بسیاری را به منطقه کوهرنگ می کشاند یاد آور شد: باید 
مسافران نسبت به س��وانح و حادثه هایی که برف می تواند ایجاد 

کند بسیار هوشیار باشند.
 وی تصریح کرد: باد در بس��یاری از مواقع ب��رف را به داخل جاده 
م��ی کش��اند)بادروف ( و م��ی تواند س��المتی سرنش��ین های 
خودروهایی که در جاده های پر برف منطق��ه تردد می کنند را 
به خطر بیندازد که باید رانندگان در این خصوص بسیار هوشیار 

باشند و با تجهیزات کامل وارد شهرستان شوند.

ورود حیوانات وحشی به کوچه ها

خالی از سکنه شدن روستاهای شهرستان کوهرنگ 

درخشش دانش آموزان منطقه گندمان در جشنواره خوارزمی

هم اکنون با ترک این 
روستاها توسط عشایر 

،سکوت جای عشایر 
را در این روستاها فرا 
گرفته است. حیوانات 
وحشی از جمله گرگ، 

روباه،شغال و... برای 
پیدا کردن غذا در 

بسیاری از اوقات به 
این روستاهای خالی از 

سکنه می آیند
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تحدیدحدوداختصاصی  

 -  57 شماره  پالک  دادنجان  وامالک  آب  ششدانگ  حدود  تحدید  913چون 
بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا  ثبتي  یك  بخش  دادنجان  در   واقع  اصلي 
عدم  علت  به  است  ثبت  درجریان  وغيره  عباس  فرزند  اميري  اله  فضل  آقاي 
 15 اخيرازماده  دستورقسمت  بنابه  اینك  نيامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی 
درروزهاي  مرقوم  تحدیدحدودملك  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون 
وبعمل  شروع  درمحل  صبح   8 ساعت   92  /  11  /  29 و   1392  /  11  /  28
گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکين  بکليه  آگهی  این  موجب  لذابه  خواهدآمد0 
وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  مقرردرمحل حضوریابند0  درروزوساعت  كه 
 30 تا  تحدیدی  تنظيم صورتمجلس  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک 
روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده 
های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسليم اعتراض 
خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه 
نشده  بينی  پيش  باتعطيلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این 
اسنادوامالک  ثبت  انجام خواهدشد0 رئيس  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطيل 

شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی 

ابالغ اجرائیه 
912كالسه : 9200079 بدینوسيله به آقای ميثم جوادي باغسرخي فرزند مسعود 
 1192300421 ملي  شهرضاوشماره  از  صادره   1423 شناسنامه  شماره  به 
خيابان   شهرضا  ساكن:  تقاضانامه  و  سند  متن  ادرس  طبق  كه   1362 متولد 
 8619814361 كدپستي  شخصي  منزل  سروش  داروخانه  كوچه  شهيدبهشتي 
مورد  فوق  آدرس  در  شهرضانامبرده  پست  ماموراداره  گزارش  برابر  كه 
شماره  به  رهنی  سند  طبق  شود  می  ابالغ  است  نگردیده  واقع  شناسائی 
 145 شماره  رسمی  اسناد  دردفترخانه   تنظيمی  مورخ1387/12/22   32630
 000  /  000( ریال  ميليون  ویك  ميلياردوسيصدوچهل  یك  شمامبلغ  شهرضا 
نموده  استفاده  شهرضا  شعبه  كشاورزی  بانك  1ریال(ازتسهيالت   /  341  /
شماره  ثبتي  پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  تمامت  مذكور  تسهيالت  درقبال  كه 
اصلي   ) یك  هزارویکصدونود)  ازپانزده  فرعي  هزارویکصدوهفتادونه  سه 
زهرااسکندري  خانم  ملکي  اصفهان  ثبت  پنج  بخش  بافجان  دراراضي  واقع 
درطبقه  واقع  بيست  ثبتي  پالک  شماره  به  آپارتمان  اعياني  ششدانگ  وتمامت 
ثبتي بيست وچهارواقع  انباري به شماره پالک  اعياني  اول بانضمام ششدانگ 
واقع  بيست وشش  ثبتي شماره  پالک  به  پاركينگ  زیرزمين ششدانگ  درطبقه 
فرعي  هزاریکصدوهفتادونه  سه  ازپالک  شده  كالمجزي  همکف  درطبقه 

ازدوهزارویکصدونود)دو( اصلي واقع دربافجان بخش چهاراصفهان ملکي فضل 
عدم  علت  به  و  گرفته  قرار  مذكور  بانك  وثيقه  و  دررهن  وشاره  سعيدي  اله 
ودویست  ميليون  ميلياردوهفتصدوهيجده  یك  مبلغ  به  اجرائيه  بدهی  پرداخت 
وشصت ونه هزاروهشتصدوسي ویك ریال )831 / 269 / 718 / 1 ریال( بابت 
اصل طلب، دیركردوسود تا تاریخ1392/04/27  كه از این تاریخ به بعدروزانه 
مبلغ هفتصدصدوسي وچهارهزاروهفتصدونودوچهارریال )794 / 734ریال(  به 
اسناد  بایگاني9200079 درواحداجرای  آن اضافه می گردد ،صادروبه شماره 
رسمي شهرضا تشکيل و درجریان رسيدگی است كه برابر قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت وآئين نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا به استناد 
ابالغ  مراتب جهت  اسناد رسمی مصوب 1387  مفاد  اجرای  نامه  18آئين  ماده 
به شما یك نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد 
وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عمليات اجرائی جریان خواهد .مسئول 

واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد مهدی یوسفيان

تصمیمات 
مهندسين  شركت  تصميمات  آگهی   1392/9/16-92/9575/140 شماره   923
مشاور بازرسی فنی ناظران سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 5824و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسات  برابر   10260269602 ملی 
زیر  موارد  اساسنامه   3 ماده  به   -1  : گردید  اتخاذ  ذیل  تصميمات   92/8/27
به خيابان مطهری  تهران  : شعبه شركت در  . ماده 3 اساسنامه  اضافه گردید 

– خيابان الرستان – كوچه عبده – پالک 13 واحد یك كدپستی 1595915311 
به  تبریز  شرقی  آذربایجان  شعبه  و  نائينی  بيکی  عال  جالل  آقای  مدیریت  به 
خيابان 17 شهریور – خيابان حاج جبار نائب – كوچه شهيد پاكزاد پالک 8 كد 
پستی 5138794695 به مدیریت آقای سجاد نوروزی و شعبه خراسان رضوی 
پستی  كد  طبقه سوم   42 پالک   20 آموز  دانش   – آموز  دانش  بلوار  به  مشهد 
9188995931به مدیریت آقای رضا سراج و شعبه خوزستان اهواز – محله آخر 
آسفالت – خيابان شهيد مریدی – پالک 20 كدپستی 6371861976 به مدیریت 
آقای محمد علی ناصرتاسيس شد. ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید 
انجام بازرسی فنی و بازرسی كاال كليه كاالهای صادراتی   : ماده 4 اصالحی 
قبيل مطالعات در مراحل  از  فنی و مهندسی  داخل مشاوره  توليد  و  وارداتی   ،
شناسایی توجيه فنی و اقتصادی طرح ها، مشاوره فنی و مهندسی د ر زمينه كليه 
ی ماشين آالت صنعتی و توليدی، مشاوره فنی در زمينه محصوالت كشاورزی 
و مواد غذایی ، كاالهای مصرفی منجمله پليمر ها ، شيميایی، خودرو و قطعات 
خودرو و محصوالت و قطعات رایانه ای ، تجهيزات صوتی و تصویری ، نرم 
آرایشی و  لوازم و محصوالت  الکتریکی   ، الکترونيکی  و  برقی  لوازم   ، افزاری 
و مصالح  معدنی  مواد  منجمله  معدنی   ، ، سلولزی  و چرم  نساجی   ، بهداشتی 
ساختمانی كاالهای صنعتی منجمله : مخازن تحت فشار ، بویلرها ، انواع باالبرها 
، جرثقيل ها ، ماشين آالت معدنی ، ماشين آالت ساختمانی و راهسازی ، ماشين 
آالت صنعتی ، تجهيزات نفت و گاز ، تجهيزات فوالد ، مکانيك و فلز شناسی ، 
تجهيزات شهر بازی ، تجهيزات كارخانه ای ، مکانيکی و ساختمانی ، بازرسی 
، بازدید و نمونه برداری از واحد  فنی جوش های فلزی ساختمانی و صنعتی 
های توليدی و صنعتی ، مشاركت در تدوین استانداردهای ملی و بين المللی و 
مشاوره در امر تجهيز و فعالسازی آزمایشگاههای همکار ، انجام مشاوره در 
حوزه سيستم های مدیریتی ، فن آوری نوین ، كاليبراسيون وسایل سنجش ، 
مشاركت در امر مميزی شركت های متقاضی سيستم های كيفيت ایجاد شعب 
و قبول نمایندگی در داخل و خارج كشور در ارتباط با انجام فعاليتهای مجاز 
.منصور  گردید  تکميل   92/9/16 تاریخ  در  ثبت  ذیل  امضای   : موضوع شركت 
آذری رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان سازمان ثبت 

اسناد و امالک كشور 

ارزیابي ثمنیه اعیاني و ربعیه اعیانی

اعياني  ثمنيه  بهاي  مالك  زواره  نيریان  سلطان  بيگم  حاجيه  سركارخانم   928
سركارخانم طاهره احتشامی زواره مالك بهای ربعيه اعيانی نظر به اینکه  خانم 
حاجيه بيگم سلطان نيریان زواره مالك بهاي ثمنيه اعياني ششدانگ وهمچنين  
خانم طاهره احتشامی زواره مالك بهای ربعيه اعيانی قسمتی از ششدانگ پالک 
باقيمانده 1899فرعي واقع در زواره 16 اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
ارزیابي شماره 276- باشند و كارشناس رسمي دادگستري طي  اصفهان مي 
فاقد هرگونه ارزش ثمنيه و  92-ث مورخ1392/9/16اعالم نموده پالک مذكور 
به مدت یکماه  انتشار آن  تاریخ  از  اعياني بوده است.لذا مراتب آگهي و  ربعيه 
دادگاه  به  دارید  اعتراض  الذكر  فوق  ارزیابي  به  نسبت  چنانچه  دارید  فرصت 
صالحه مراجعه و طرح دعوي نموده و گواهي آن را به این اداره ارائه نمائيد.در 
غير اینصورت بهاي ثمنيه و ربعيه اعياني اسناد مالکيت پالک مذكور حذف مي 

گردد. م الف 418ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ارزیابي ثمنیه اعیاني 

اینکه  به  نظر  زواره  طباطبائی  امامی  مرتضوی  بيگم    فاطمه  927سركارخانم 
جنابعالي مالك بهاي ثمنيه اعياني ششدانگ پالک 2172 فرعي واقع در زواره 16 
اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان مي باشيد و كارشناس رسمي 
دادگستري طي ارزیابي شماره 92/181مورخ92/9/27  اعالم نموده پالک مذكور 
فاقد ارزش اعياني مي باشد.لذا مراتب آگهي واز تاریخ انتشار آن به مدت یکماه 
دادگاه  به  دارید  اعتراض  الذكر  فوق  ارزیابي  به  نسبت  چنانچه  دارید  فرصت 
صالحه مراجعه و طرح دعوي نموده و گواهي آن را به این اداره ارائه نمائيد.در 
غير اینصورت بهاي ثمنيه اعياني سند مالکيت پالک مذكور حذف مي گرددم الف 

420ذبيح اله فدائی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
926 شماره 92/3032/31/وآقای سيد حسين طباطبائی محمودی احدی از ورثه 
سيد دخيل طباطبایی محمودی باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی كه هویت و 
امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است كه سند مالکيت 8 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالک 2107 فرعی واقع در زواره 16 اصلی گرمسير بخش 
هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 231دفتر 86 امالک بنام سيد دخيل طباطبایی 
محمودی  ثبت و سند صادر و تسليم گردیده وبه حکایت دفتر امالک معامله ای 
باینکه درخواست   نظر  اثر اسباب كشی مفقود شده است  انجام نگردیده ودر 
صدور سند مالکيت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیين نامه قانون ثبت  
مراتب آگهی  می شود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غيراز آنچه در این آگهی 
تاریخ  از  یا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد  ( نسبت به آن  ذكرشده 
انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد . ذبيح اله فدایی    رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تغییرات 
925 شماره : 3886/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت فنی مهندسی هيدروليك 
ملی  وشناسه   47283 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با    كاسپين  فراز 
10260653889 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شركا مورخ 1392/08/09 
قرار  به  نامحدود  مدت  برای  مدیره  هئيت  1اعضاء  شد:  اتخاذ  ذیل  تصميمات 
حميد  سيد  آقای  و  باغملکی  جعفری  رضا  محمد  آقای   : گردیدند  تعيين  ذیل 
آقای  گردیدند:  تعيين  ذیل  قرار  به  مدیره  هيئت  اعضاء  سمت   -2   حجازی 
آقای سيد حميد  و  مدیره  هيئت  رئيس  به سمت  باغملکی  محمد رضا جعفری 
سمت  به  حجازی  حميد  سيد  آقای  و  مدیره  هيئت  عضو    سمت  به    حجازی 
مدیر  امضاء  با    شركت  ات  تعهد  و  مالی  اسناد  و  اوراق  كليه   -3 عامل  مدیر 
ذیل   1392/09/17 تاریخ  در   . است  معتبر    شركت  مهر    با  و  منفردا  عامل 
ء قرار  تایيد و امضا  ثبت و مورد  دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری 
ثبتی واحد  موسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  رئيس   – آذری  منصور   .  گرفت 

 اصفهان 

تغییرات 
پارتاک  گستر  ارتباط  شركت  تغييرات  آگهی   92/103 3903/ت   : شماره   924
سهامی خاص به شماره ثبت 40540 وشناسه ملی 10260582224 به استناد 
 1392/09/13 مورخ  مدیره  هئيت  و  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
 ، اصلی  بازرس  عنوان  به  آزادجو  آقای سعيد   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصميمات 
خانم خدیجه احسانی اردكانی  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یك سال 
انتخاب گردیدند .2- روزنامه كثير االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی  مالی 
 : باشند  ذیل می  قرار  به  مدیره  هئيت  ء  اعضا   -3  انتخاب شدند  های شركت 
آقای عليرضا زارعی باطانی و خانم رباب عابدیان و خانم فيروزه قرآنی   تا 
تاریخ 1394/09/13-4-  سمت اعضاء هئيت مدیره به قرار ذیل تعيين گردیدند : 
آقای عليرضا زارعی باطانی  به سمت رئيس هئيت مدیره و خانم رباب عابدیان 
به سمت نائب رئيس هئيت مدیره و خانم فيروزه قرآنی  به سمت عضو هئيت 
مدیره و خانم فيروزه قرآنی   به سمت مدیر عامل . 5- كليه اوراق و اسناد مالی 
تعهد آورشركت  با امضاء رئيس هيات مدیره همراه با مهر شركت  معتبر است  
ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هيئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/09/17 
ء  امضا  و  تایيد  مورد  و  ثبت  تجاری  غير  و موسسات  ثبت شركتها  دفتر  ذیل 
قرار گرفت . منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان 

تاسیس 

936 شماره : 103/2542ث/92  آگهی تاسيس شركت كشت و صنعت گياه محور 

تحت شماره   1392/09/16 درتاریخ  فوق  محدود شركت  مسئوليت  با    كيهانی 
51468 و شناسه ملی 10260701122 در این اداره به ثبت رسيده و در تاریخ 
شركتنامه  خالصه  و  گردیده  تکيمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/09/16
 . اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود  به شرح زیر جهت  آن 
: ثبت موضوع فعاليت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه  1- موضوع شركت 
فعالتی نمی باشد – كشت و صنعت فرآورده های گياهی – عرقيجات – اسانس 
و  حقيقی  اشخاص  كليه  با  قرارداد  عقد   – گياهی  های  فرآورده   – نوش  دم  و 
اخذ و اعطای نمایندگی از شركتهای دولتی و خصوصی داخلی و   – حقوقی 
كليه  گياهی و  فرآورده های  صادرات و واردات   – خرید و فروش   – خارجی 
كاالهای مجاز بازرگانی  پس از كسب مجوز از مراجع ذیصالح 2- مدت شركت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت : 1-3- استان اصفهان – 
شهر اصفهان خيابان جی كوچه 7 تير مجتمع بهار واحد 3 تلفن 03112301153 
كد پستی 8156893851 ، 4- سرمایه شركت : مبلغ 1000000 ریال می باشد 
هئيت  رئيس  به سمت  مشتاقيان  خانم سميه  مدیران شركت5-1-  اولين     -5  .
مدیره 2-5- خانم سميه مشتاقيان به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب 
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با 
امضای مدیر عامل و با مهر شركت معتبر ميباشد 7- اختيارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 

با  گيتی  ابرتجارت  شركت  تاسيس  آگهی    103/2575ث/92   : شماره   937
و   51492 شماره  تحت   1392/09/17 درتاریخ  فوق  شركت  محدود  مسئوليت 
شناسه ملی 10260701458 در این اداره به ثبت رسيده و در تاریخ 1392/09/17 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکيمل گردیده و خالصه شركتنامه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شركت 
: ثبت موضوع فعاليت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت  نمی باشد – 
انجام كليه فعاليتها در زمينه تهيه – توليد – توزیع – پخش و بسته بندی و خرید 
و فروش و صادرات و واردات كليه مجاز بازرگانی – ترخيص كاال از گمركات 
داخلی – شركت در همایش ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی – انعقاد قرار 
داد با كليه ارگانهای دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی شركت های 
معتبر داخلی و خارجی – اخذ وام و اعتبارات مالی از بانکها و موسسات مالی 
مناقصات و مزایدات  كليه  شركت در   – صرفا در راستای موضوع شركت 
دولتی و خصوصی و پيمانها  پس از كسب مجوز از مراجع ذیصالح 2- مدت 
 -3-1  : شركت  اصلی  مركز   -3 نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : شركت 
بلوار غدیر – ابتدای فارابی  استان اصفهان – شهر اصفهان سپاهان شهر – 
2- مجتمع اداری نگين 2- طبقه 4- واحد 43-  كد پستی 8179945795 ، تلفن 
03116507601، 4- سرمایه شركت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولين 
مدیران شركت1-5- خانم مژگان مصلح  به سمت رئيس هئيت مدیره 2-5- آقای 
محمد رضا قاسم پورفربسمت عضو هئيت مدیره  5-3- آقای محمد رضا قاسم 
پورفر به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق 
امضا : كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای مدیر عامل ومنفردا 
الف  : طبق اساسنامه م  با مهر شركت معتبر ميباشد 7- اختيارات مدیر عامل 

10193آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

938 شماره : 3848/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت مهندسی كاوش گستر دنای 
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 چه طور خواستگارتان را 
به خانواده تان معرفی کنید

خب، حاال مامان طرف، پشت خط است و دارد با مامان شما صحبت 
می کند. بعد از کلی تعارف و این ج��ور حرف ها، باالخره قرار را برای 
فردا بعدازظهر می گذارند. شما هم که کنار مادرتان ایستاده اید یا از 
توی اتاف به حرف هایش گوش می دهید، قند در دلتان آب می شود 

و در دلتان جیغ می کشید.
 ش��ما هم )خودمانیم دیگر( اگر قصد ازدواج نداش��تید، یک جوری

 می پیچاندید ولی جوری آدرس و ش��ماره را دادید که طرف چشم 
بسته هم بتواند بیاید خواس��تگاری. شما می دانید که ظرف یکی دو 
روز آینده، خانواده پسر با خانواده شما تماس می گیرند و خب دلتان 
 نمی خواه��د در همان بدو ارتباط، همه چیز از دس��ت برود. تصمیم

 می گیرید خودتان اقدام به زمینه سازی کنید. برای این کار هم کسی 
مطمئن تر از مادر نیست. منتهی بنابر همان سنت قدیمی که دختر 
نباید از ش��وهر حرف بزند. مانده اید چه طور سر صحبت را باز کنید.

ش��ما هم می توانید از یک نفر سوم اس��تفاده کنید اما این کار باعث 
خواهد شد تا حرف شما مثال سقز در دهان مردم بیافتد. چون یقینا 
آن نفر سوم هم از جماعت نسوان است و نخود در دهانش خیس نمی 
خورد پس واسطه را بی خیال شوید مستقیم عمل کنید. از آن جایی 
که دخترها استاد طاقچه باال گذاشتن و ناز کردن هستند، دنبال راهی 
می گردید که هم با دست پس بزنید و هم با پا پیش بکشید. بنابراین 

می توانید با این جمله که »یه پسری هست ...« بحث را کلید بزنید.
 بعد که سواالت مادر ش��روع می ش��ود، طبیعتا ش��ما این جمله را
  می گویید ک��ه »اون خیلی اصرار داره که بیاد خواس��تگاری و...« یا

 این که »ولی من که فعال نم��ی خوام ازدواج کن��م ...« با گفتن این 
جمله، مادر به نیت ش��ما پی می برد ولی برای آن که ضایعتان نکند 
می گوید »خب پس هیچ��ی دیگه. اگر زنگ زدند م��ی گم نیایند« 
 در این لحظه فشار شما افت ش��دیدی می کند و با عجله می گویید

  »نه. حاال بذاری��د بیایند. آخه خیلی اصرار ک��رده« و مادر لبخندی 
می زند و می گوید باید با پدرت صحبت کنم. در این لحظه ش��ما به 
اتاق خود پناه می برید و نفس نفس می زنید. ش��ب که ابوی محترم 
به خانه می آیند، جلس��ه تشکیل می ش��ود. طی این نشست، رنگ 
صورت شما نوس��ان کنتراست بین سرخ و س��فید را تجربه می کند 
و هر بار که می خواهید س��وال پدرت��ان را جواب دهی��د، صدایتان 

خروسک می شود.
این جا هنوز این نکته که ش��ما خیلی هم در فکر ازدواج نیستید به 
 ش��دت توی ذوق می زند. بعد از چند س��وال و پی بردن خانواده به

این که شما هم مایل به آمدن خواستگار هستید، پدرتان با گفتن این 
جمله که »پس اگر زنگ زدند، بگو تشریف بیارند«، کمی از استرس 
شما می کاهد اما با خطور این فکر که »حاال اگر خواستگارها آمدند 

من چی بپوشم؟«، استرس بار دیگر به شما هجوم می آورد.
خب، حاال مامان طرف، پشت خط است و دارد با مامان شما صحبت 
می کند. بعد از کلی تعارف و این ج��ور حرف ها، باالخره قرار را برای 
فردا بعدازشهر می گذارند. ش��ما هم که کنار مادرتان ایستاده اید یا 
از توی اتاف به حرف هایش گوش می دهی��د، قند در دلتان آب می 
شود و در دلتان جیغ می کشید. در این لحظات دیگر از سرخ و سفید 
شدن خبری نیست. چون از دیروز تا حاال 60 بار درباره »آقای« فالنی 
با مادرتان حرف زده اید و از کماالتش گفته اید. فقط حواستان باشد 
که خیلی هم از »آقای« فالنی تعریف نکنید چون داماد تعریفی هم 

چندان آینده درخشانی ندارد!
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فناوری

دانستنی

 ناس��ا ی��ک تصوی��ر باورنکردنی منتش��ر کرده ک��ه ترکیب
 رنگ های خیره کننده ای را نشان می دهد که از خورشید در 
طول موج های مختلف ساطع می شود اما چشم غیر مسلح 
انسان نمی تواند آن را مش��اهده کند.این تصویر که براساس 
تصاویر رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا تولید شده از برد 
وسیعی از طول موج هایی اس��تفاده کرده که این تلسکوپ 
 از آن اس��تفاده م��ی کند.رصدخانه دینامیک خورش��یدی 
طول موج ها را به یک تصویر تبدیل می کند که برای چشم 
انسان قابل مشاهده باشد و نور آن به رنگین کمانی از رنگ ها 
تبدیل شده است.عکاسی از خورشید با یک دوربین استاندارد 
 یک تصویر آش��نا برای انس��ان رقم می زند. یک دایره بدون

 ویژگی ه��ای متمایز و زرد که به نظر می رس��د هنگامی که 
نزدیک به افق می ش��ود اندکی به رنگ قرمز در می آید چرا 
که نور از اتمسفر زمین عبور کرده و در نتیجه طول موج های 
آبی را پیش از آن که به لنز دوربین برسد از دست داده است. 
 در حقیقت خورش��ید نور را در تمام رنگ ها از خود س��اطع

 می کند، اما از آن جا که زرد روشن ترین طول موج خورشید 

است ما این رنگ را با چش��م غیر مسلح و یا دوربین مشاهده 
می کنیم. وقتی که همه رنگ های قابل مشاهده با هم یکی 
می شوند دانشمندان آن را نور سفید می نامند، ما طیف قابل 
مشاهده از نور را مش��اهده می کنیم چرا که خورشید از یک 
گاز داغ تولید ش��ده که نور تولید می کند. اما وقتی صحبت 
از طول م��وج های کوتاه ت��ر به میان می آید، خورش��ید نور 
ش��دید ماورای بنفش و اش��عه ایکس از خود ساطع می کند 

 زیرا خورشید با انواع بسیاری اتم پر شده است که هرکدام از
 آن ها، هنگامی که به یک دمای خاص می رسند نور یک طول 
 موج خاص را ساطع می کنند.خورش��ید نه تنها دربرگیرنده

 اتم های مختلف��ی چون هلی��وم، هیدروژن و آهن اس��ت، 
بلکه انواع مختلف ات��م ها با باره��ای الکتریکی مختلفی که 
از آن ها با عنوان »یون« یاد می ش��ود نیز در خورشید وجود 
 دارند. هرکدام از یون ها نیز هنگامی که به یک دمای خاص

 می رس��ند، می توانن��د ن��ور را در یک طول م��وج خاصی 
 س��اطع کنند.تلس��کوپ های خورش��یدی از این اطالعات 
طول موج ه��ا به 2 روش اس��تفاده م��ی کنن��د. روش اول، 
ابزارهای خاصی چون طیف سنج که طول موج های بسیاری 
از نور را به طور همزمان مشاهده می کنند و می توانند مدت 
زمان هر کدام از ط��ول موج های نور را ان��داره گیری کنند.

روش دوم، طول موج های متفاوت، اطالعاتی را درباره مولفه 
 های متفاوت س��طح خورشید و اتمس��فر آن ارایه می دهند

 از این روی دانشمندان از آن ها برای تکمیل اطالعات خود از 
ستاره منظومه ما استفاده می کنند.

نمایی شگفت انگیز از رنگ های خورشید

عکس نوشت

سئول میزبان کریسمس برای 
امورخیریه
صدها داوطلب در کره جنوبی 
با پوشیدن لباس بابانوئل برای 
شرکت در مراسم کریسمس 
در امورخیریه شرکت کردند.
  داوطلبان با پوشیدن لباس 
بابانوئل در مراسم کریسمس 
در »سئول« پایتخت کره 
جنوبی برای امور خیریه 
شرکت کردند

معلولین و افرادی که از داشتن عضوی در بدن محروم 
 هس��تند همیش��ه با س��ختی های خاص��ی زندگی

 می کنن��د و به نس��بت کمتری می توانن��د کارهای 
 س��خت انجام دهند. یک��ی از راه هایی ک��ه این افراد

 می توانند در سطح افراد عادی قرار بگیرند استفاده از 
اندام های مصنوعی است.

اندام های مصنوعی با پیشرفت و توسعه علم ساخته و 
پرداخته شده اند. هر چه عضو مصنوعی شکل طبیعی 
و کارآیی باالتری داشته باشد قیمتش نیز باالتر است و 
البته پیدا کردن آن سخت تر خواهد شد اما اگر کسی 
واقعا نیاز به اندام مصنوعی داش��ته باشد به هر نحوی 
که شده یکی از آن ها را تهیه می کند. امروز به سراغ 
جالب ترین اندام های مصنوعی رفته ایم با این تفاوت 
که این اندام ها کارهای خارق العاده انجام نمی دهند 

بلکه با کمترین هزینه و امکانات ساخته شده اند. 
پای دوچرخه ای   

  »مای��ک ش��ولتز« ک��ه بالق��ب هی��وال به مس��ابقه 
 می پ��ردازد یک��ی از اف��رادی اس��ت که تا ب��ه حال

 مدال های بس��یاری در رش��ته های اس��نوموبیل و 
موتورسیکلت به دس��ت آورده است که شگفت انگیز 
است اما این مورد هیجان انگیزتر هم خواهد شد وقتی 
بدانید او یک پای مصنوعی دارد که خودش با استفاده 
از قطعات دوچرخه ساخته اس��ت. او بر اثر یک حادثه 
بسیار دلخراش هنگام مسابقه اسنوموبیل پای چپش 
را از دست داد ولی این باعث نش��د تا از اهدافش دور 
بماند. این مرد در س��ال 2008 با کنار هم گذاش��تن 
قطعات یک دوچرخه کوهس��تان توانس��ت این پای 

محکم را بسازد. 
 انگشتان مصنوعی 

 چند سال پیش یک هنرمند جلوه های ویژه به همراه 
یک چوب ب��ر که صده��ا کیلومتر با یکدیگ��ر فاصله 
داشتند دس��تی مصنوعی س��اختند تا به یک کودک 
5 س��اله آفریقایی هدیه دهند. این پسر بچه هنگام به 
دنیا آمدن در دست راست خود هیچ انگشتی نداشت 
و مادرش که از این موضوع ناراحت بود روی اینترنت 
یک مقاله گذاشت و از افراد حرفه ای درخواست کمک 
کرد. این دست مصنوعی با استفاده از پرینتر 3 بعدی 
به همراه تعدادی ن��خ و کش خ��اص و البته طراحی 
 جالب ساخته شده است و حاال جانشین انگشتان این 

پسر بچه شده است. 
 دست مصنوعی خانه ساز با حسگر 

 دس��ت های هوش��مند تنها چند س��الی اس��ت که 
 ساخته شده اند و قیمت های نجومی دارند اما یکی از 
مدل های ارزان آن را می توان نزد پسری 17 ساله که 
خودش این دس��ت را طراحی کرده است پیدا کنید. 
»استون چاپل« جوانی است که با اس��تفاده از منابع 
رایگان که بر روی اینترنت قرار دارد به همراه استفاده 
از چندین قطع��ه س��اده و ابزارهای خانگی دس��تی 
مصنوعی ساخته است. این دست به قدری قابل توجه 
 اس��ت که ناس��ا آن را خریداری کرد و حاال این جوان

 در حال کار در تیم رباتیک ناسا است.  او با دیدن یک 
دختر بچه که دس��تی 80 هزار دالری داشت به فکر 

درست کردن مدل ارزان قیمت و خانگی آن رفت. 
دست مصنوعی با پرینتر سه بعدی 

 پدرها معموال هر کاری برای راحتی فرزندشان انجام 
می دهند و این کار می تواندحتی ساخت یک دست 
مصنوعی با استفاده از پرینتر س��ه بعدی باشد. »پل 
مک کارتی« اهل ماساچوس��ت دس��تی مصنوعی با 
استفاده از پرینترهای سه بعدی برای فرزندش ساخت 
تا محرومیت او از انگشتان جبران شود. این مرد بعد از 
دیدن یک مس��تند در تلویزیون به فکر درست کردن 
دست افتاد و آن را برای فرزندش ساخت. البته در این 
مسیر چند بار هم ضرر کرد ولی باالخره دست ساخته 

و عملیاتی شد.

 حسگر اندازه گیری
 داروی ترامادول 

 پژوهشگران دانشگاه بوعلی سینا موفق به ساخت حسگر 
الکتروشیمیایی گزینش��ی برای تشخیص و اندازه گیری 
داروی ترامادول شدند.این حس��گر که از الکترود خمیر 
کربن اصالح ش��ده با نانوذرات مغناطیسی پوشش داده 
شده، تهیه گردیده که می تواند در صنایع پزشکی جهت 
تش��خیص مص��رف دارو و همچنین در تش��خیص های 
آزمایش��گاهی و کلینیکی انواع مواد مخدر مورد استفاده 
ق��رار گیرد.ترام��ادول دارویی اس��ت که برای تس��کین 
طیف گسترده ای از دردها مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
متاسفانه در کشور ما، ترامادول به عنوان یک داروی مخدر 
شناخته شده اس��ت و مصرف بی رویه آن موجب پدیدار 
شدن ضایعات جبران ناپذیری می شود.از این رو ساخت 
حسگرهایی که توانایی تشخیص این دارو در نمونه های 
بیولوژیکی را داشته باشد، دارای اهمیت ویژه ای است.بر 
همین اساس، محققان به دنبال تولید حسگری بودند که با 
استفاده از تکنیک ولتامتری بتواند داروی مورد نظر را در 
انواع نمونه های بیولوژیکی با کمترین اثر تخریبی بر بافت 

نمونه مورد بررسی، شناسایی و اندازه گیری قرار دهد.

 محققان کشور
 از رگ پرینت گرفتند 

پژوهشگران دانش��گاه صنعتی امیرکبیر دس��تگاه بایو پرینتری برای 
تولید بافت رگ تولید کردند و درادامه آن موفق به س��اخت نس��خه 
 دوم این دس��تگاه ش��دند که سرعت دس��تگاه نس��بت به نسخه اول 
20 درصد افزایش داش��ته اس��ت.دکتر مجید حلوایی با بیان این که 
پرینترهای زیس��تی دس��تگاه چاپگر سه بعدی هس��تند، گفت: این 
دستگاه ها قابلیت پرینت س��لول ها را دارند.وی با اشاره به مطالعات 
انجام ش��ده در دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر اظهار داش��ت: هدف از  
این پروژه مطالعاتی، تولید بایو پرینتری که س��اختارهای دایره ای و 
اس��توانه ای بدن چون رگ را پرینت کند.حلوایی خاطر نش��ان کرد: 
در حال حاضر نمونه آزمایش��گاهی این دستگاه س��اخته شده است 
و نسخه جدید آن نیز س��اخته شده ولی تس��ت های آن انجام نشده 
 اس��ت.این محقق به بیان عملکرد بایو پرینترها پرداخت و ادامه داد:

 بایو پرینترها مانند پرینترهای معمولی از 3 بخش تش��کیل شده اند 
 که از آن جمله می توان به »چاپگر زیستی« اشاره کرد که یک چاپگر

 سه بعدی است.وی »جوهر زیستی« را بخش دوم ذکر کرد و افزود: در 
این بخش توده های سلولی در کنار هم برای پرینت قرار گرفته خواهند 
شد و سومین بخش »کاغذ زیستی« است که زمینه ای را فراهم می کند 
 تا سلول های مورد نظر تا رسیدن به بلوغ کامل بتوانند تغذیه کنند و

 در جای خود ثابت شوند و جا به جا نشوند.

 جالب ترین
 اندام های مصنوعی 
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تازه ها
فن بازار

از س��ال 1986 و ب��ا ورود رقبای��ي چ��ون ب ام و س��ري 
7 و س��پس در س��ه س��ال بع��د »ب��ا لکس��وس LS «،حکومت 
چندی��ن ده��ه اي بن��ز ب��ه مخاط��ره افت��اد ام��ا ب��از ه��م 
 داس��تان بهتری��ن ب��ودن بن��ز ادام��ه داش��ت. ت��ا ای��ن ک��ه 
»مي باخ« براي به زیر کشیدن نام هاي اسطوره اي نظیر بنتلي و 
رولز رویس دوباره احیا شد. به هر حال این تجربه سرانجام خوشي 
 براي بنز نداش��ت و با فراموش��ي دوباره برند مي ب��اخ، دوباره بنز 
کالس اس تاج پادشاهي سواري هاي فوق لوکس را بر سر گذاشت. 

حاال انتظارها از بنز جدید بسیار باالتر است.
نسل جدید »اس کالس« با چهره اي تکامل یافته شامل جلوپنجره 
بزرگ تر و طراحي اس��پرت تر و چهره اي نس��بتا خندان، تنها از 
ضریب مقاومتي معادل 0/24س��ود مي برد که یکي از رکوردها 
در چنین کالس��ي محسوب مي ش��ود و مقایس��ه آن با ضریب 
آیرودینامیک0/23سدان CLA که بسیار کوچک تر از آن است، 
نشان دهنده اهمیت باال براي این موضوع از سوي بنز است. بنابراین 

هنگام س��واري با این بنز خیالتان از صداي باد و مصرف سوخت 
راحت خواهد بود.

همانطور که از مرسدس بنز انتظار مي رود، انبوهي از تجهیزات و 
تکنولوژي ها با باالترین کیفیت در این خودرو گردآوري شده اند. 
در داخل کابین، استفاده از چوب، تزیینات فلزي و چرم به بهترین 
ش��کلي صورت گرفته و هماهنگي باالیي با طرح توام کالسیک و 
مدرن آن دارد. یک س��اعت آنالوگ، یک کي پد تلفن، دو صفحه 
نمایش بزرگ 12/3 اینچي با رزولوشن باال یکي به عنوان سیستم 
سرگرمي و نمایش مواردي مثل نقشه و یکي براي نمایش سرعت 
و دور موتور و از این قبیل اطالعات از جمله این تجهیزات محسوب 
مي شوند. سیس��تم صوتي فراگیر Burmester نیز صداي سه 

بعدي و با کیفیتي را به گوش شما مي رساند.
براي اولین بار عالوه بر فیلتر هاي هواي داخل کابین از سیس��تم 
یونیزه نیز اس��تفاده ش��ده و حتي مي تواند به صورت تدریجي و 
مالیم، عطر را نیز متصاعد کند. سیستم گرم کن و خنک کننده 

صندلي ها نیز بهبود یافته و اکنون حتي دس��ته صندلي ها نیز از 
آن بهره مي برند. براي محفظه هاي نگهدارنده نوش��یدني ها نیز 
 این سیس��تم به کار گرفته شده تا نوشیدني ش��ما را گرم یا سرد

 نگاه دارد. 
صندلي هاي عقب از 5 حالت مختلف صندلي مي توانند استفاده 
کنند. همچنین با استفاده از 14 بالشتک هواي جاسازي شده در 

هر صندلي براي ماساژ بدن نیز استفاده مي شود.

لوکس ترین خودروی سال 2014

محققان به دنبال ارسال 
س��لول های بنی��ادی به 
فضا برای مشاهده میزان 
تغییر سرعت رشد آن ها 
هستند.یکی از مشکالت 
استفاده از س��لول های 
بنی��ادی، عرضه محدود 
آن ها به دلیل س��رعت 
کند رشدشان در آزمایشگاه های معمولی است.دکتر »آبا زبیر« 
از »آزمایش��گاه س��لول درمانی« کلینیک »مایو« در فلوریدا، 
معتقد اس��ت می توان از طریق سرعت بخشی به تولید چنین 
سلول هایی در فضا، بر این مشکل فایق آمد.زبیر در حال حاضر 
در نظر دارد با در دس��ت داش��تن یک بودجه 30 هزار دالری، 
سلول های انسانی را جهت مشاهده امکان رشد سریع تر آن ها 
به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد.بر اساس ادعاهای وی، 
نتایج آزمایش های زمینی نشان می دهد فرآیند رشد سلول های 
بنیادی در چنین شرایطی سریع تر از آزمایشگاه های معمولی 
انجام می شود.زبیر هم اکنون در آزمایشگاهش در حال پرورش 
س��لول های بنیادی اس��ت که احیای عصب ها و شریان های 
خونی را برای قربانیان س��کته های مغزی هم��راه با خونریزی 
صورت می دهند.گام بعدی وی، همکاری با مهندسان دانشگاه 
کلرادو با هدف ساخت یک راکتور زیستی سلولی ویژه است که 
ظرف یک سال برای آغاز آزمایش های مطلوب وی به ایستگاه 

بین المللی فضایی اعزام می شود.

دانش��مندان ب��رای رفع 
مش��کل مس��کن نسل 
جدی��د خانه ه��ای قابل 
حرک��ت س��اخته اند که 
در عین کوچ��ک بودن 
امکان��ات  تمام��ی  از 
رفاه��ی مورد نی��از افراد 
برخورداراست.یک طراح 
با ذوق انگلیسی در یک طرح جالب یک خانه متحرک با قیمت 
حدود 10 هزارو پانصد پوند ساخته اس��ت و معتقد است که با 
این طرح می تواند با بحران مس��کن مقابله کند.گفتنی است، 
خانه ابداعی این مهندس نوعی اتاق های مکعب شکل است که 
برای ساخت و تجهیز تنها به 4 ساعت وقت نیاز دارند. بررسی ها 
نشان می دهد از جمله امکانات در نظر گرفته شده در این خانه 
آشپزخانه، راه پله، س��الن و حمام اس��ت.از جمله ویژگی  های 
منحصر به فرد این خانه وجود یک آشپزخانه مجهز به یخچال 
فریزر و حتی دستگاه ماکروویو می باشد.این خانه دارای فناوری 
خاص حرارتی می باش��د که از سیس��تم تهویه گرمای بازیابی 
استفاده می کند.پانل های خورشیدی موجود در سقف خانه برای 
ایجاد روشنایی المپ ها مورد استفاده قرارمی گیرند.این خانه 
مکعب شکل تا 3 طبقه قابل ارتقا می باشد.افرادی که خواهان 
زندگی در این خانه های هستند می توانند براساس عالقه خود 
خانه را به مکان های مختلف منتقل کنند و نیز می توانند اثاثیه 

منزل را به صورت یک جا همراه با خود خانه خریداری کنند.

 ،Huracan المبورگینی
جانش��ین مدل جنجالی 
گاالردو رس��ما به صحنه 
آمد. نمای��ش عمومی این 
خ��ودروی 610 اس��ب 
بخ��اری در ماه م��ارس /

در  رو  پی��ش  اس��فند 
 موتورش��وی ژن��و روی 
می دهد.  جانشین گاالردو، 
یعنی المبورگینی Huracan رس��ما به صحنه آمد. نام این 
مدل از یکی از گاومیش های معروف اسپانیایی گرفته شده که 
جسارت و حس مبارزه طلبی اش زبانزد خاص و عام بوده است. 
در نام گذاری المبورگینی اوراکان همچنی��ن عبارت 4-610 
LP به چشم می خورد که به قدرت چش��مگیر آن اشاره دارد.

موتور اوراکان بر طبق سنت المبورگینی تنفس طبیعی است 
و از سیلندرهای متعدد سود می جوید. موتور 5/2 لیتری و 10 
سیلندر آن در دور موتور 8250 دور در دقیقه 610 اسب بخار 
قدرت تولید می کند در حالی که حداکثر گشتاور آن به مقدار 
560 نیوتن متر در دور موتور 6500 دور در دقیقه در دسترس 
است.یک جعبه دنده 7 سرعته و دو کالچه LDF و یک سیستم 
چهارچرخ محرک با کنترل کامال الکترونیکی مسوول تبدیل 
قدرت موتور به عملکرد مس��حورکننده اوراکان هس��تند. سه 
حالت عملکرد یعنی استرادا، اس��پورت و کورسا پاسخ ساسات 
و گیربکس، کیفیت صدا، کنترل پایداری و رفتار سیستم تمام 

چرخ محرک را مشخص می کنند.

 سلول های بنیادی 
به فضا می روند!

 خانه ای که با شما
به مسافرت  می آید

 اوراکان، گاومیش 610
 اسب بخاری المبورگینی 
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