
ایرانیهانهادها حمایت کنند،  تا سابقه استان  رشته نشود
سالگذشته
درگوگلچه
جستجوکردند؟

روزهایسختدرتاروپودنساجیاصفهان
تاثیراتمنفیبازارفرابورس

برذوبآهن 4
چترسپیدیبرخشکِی

تاالب»چغاخور« 7 3

احداثخط2مترویاصفهان
پسازتاییدیونسکو

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری استان اصفهان 
گفت: تمامی عملیات خط دو متروی اصفهان اعم از مطالعه و احداث آن با 
همفکری شهرداری، سازمان بین المللی یونسکو و سازمان میراث فرهنگی 
انجام می شود.محس��ن مصلحی افزود: بر اس��اس توافقاتی که در جلسه 

3مشترک میراث فرهنگی استان اصفهان با مسوولین سازمان...
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4درصدزندانیاناستان
محکومانمالیهستند
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3

صاحبانخانههممیتوانند
مسکنمهربخرند

مع��اون وزی��ر راه وشهرس��ازی با اع��الم این ک��ه فعال 
اجازه خرید و ف��روش اعی��ان را داده ایم ب��ه طوری که 
عرصه به ن��ام دولت و عرصه به ش��کل اج��اره در اختیار 
خریدار اس��ت، گفت: حت��ی اگر فردی ملک ش��خصی 
 داشته باش��د، می تواند یک واحد مسکن مهرخریداری

 کند.

سخنگويشورايشهر
انتخابشد

هنرآمریکایالتین
درنصفجهان

     مهندس رضا امیني، رییس شوراي شهر اصفهان با راي 
اعضاي شورا به عنوان سخنگو نیز انتخاب گردید.در جلسه 
علني شوراي اسالمي ش��هر اصفهان با راي اعضاي شورا، 
مهندس رضا امیني رییس ش��ورا به عنوان س��خنگو نیز 
انتخاب شد. گفتني است؛ سخنگویی هر شورای شهر از 
 جمله وظایف رییس ش��ورا به حساب می آید ولی رییس

 می تواند این وظیفه را به فرد دیگری تفویض کند؛ این در 
حالي است که با انتخاب اعضاي شوراي شهر...

کاردار سفارت مکزیک در تهران با بیان این که فرهنگ، 
هنر و احساس در اصفهان نفس می کشد، گفت: این شهر 
درهایش را ب��ه روی هنر آمریکای التین باز کرده اس��ت.

مارتین تورس، شنبه گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه 
عکس دوساالنه آمریکای التین در نقش خانه حوزه هنری 
استان اصفهان افزود: اصفهان شهری جذاب است و هنر...

5

پول را بین دارا و ندارا  
تقسیم  نمی کنیم

قائم مق��ام وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
از برنامه های س��ال آینده دولت تحت پوش��ش بیمه 
درمانی قرارگرفتن تم��ام ایرانیان اس��ت و درواقع به 
جای اینکه پول را بین دارا و ندار تقس��یم کنیم همه 
افراد را تحت پوش��ش بیمه قرار می دهیم. ابوالحسن 
فیروزآبادی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی خوزستان در تاالر اجتماعات این 
اداره کل برگزار شد اظهار کرد: خوزستان از مهم ترین 
و استراتژیک ترین اس��تان ها برای جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت.وی ادامه داد: به همین دلیل اس��ت که 

رئیس جمهور دولت تدبیر و امید این استان را به عنوان 
نخستین مقصد س��فرهای ریاس��ت جمهوری خود 
انتخاب کرد.قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تصریح کرد:ملت ایران هیچ گاه تس��لیم این قدرت ها 
نمی شوند دولت تدبیر و امید با یک نگاه ملی در راستای 
حل مشکالت گام برمی دارد.فیروز آبادی تحت پوشش 
بیمه درمانی قرار گرفتن تمام ایرانیان را از برنامه های 
سال آینده دولت یازدهم بیان کرد و ادامه داد: به جای 
اینکه پول را بین دارا و ندار تقسیم کنیم همه افراد را 

تحت پوشش بیمه درمانی قرار می دهیم.

فیروزآبادی:همهایرانیهاازسالآیندهبیمهمیشوند

آبروداری تلویزیونی ها برای مناسبتی به نام دهه فجر
 معرفی سه سریال به عنوان مجموعه های دهه  فجر سیما، 
از تالش تلویزیون برای وفاداری به سنت پخش سریال های 
مناسبتی حکایت دارد؛ س��نتی که البته این روزها به دلیل 

مواجه شدن صداوسیما با معضلی جدی به نام »بی پولی«، 
به واسطه  آبروداری برنامه سازان همچنان حفظ شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، با این حال خالی بودن آنتن برخی 

شبکه ها از سریال  دهه  فجر و کلید نخوردن یکی از سریال ها 
در فاصله  کمتر از 20 روز مانده به اواسط بهمن ماه، از مشکلی 

جدی به نام »کمبود بودجه« در رسانه ای ... 3

استفاده از کارت های شتاب در تاکسی ها 
کارت های بانکی عضو ش��بکه ش��تاب در تع��دادی از خطوط 
 تاکس��ی های هوش��مند ش��هر اصفهان قابل اس��تفاده است. 
مدیر عامل س��ازمان فاوش��هرداری اصفهان با اع��الم این خبر 
گف��ت: اس��تفاده از کارت های بانکی عضو ش��بکه ش��تاب در 
تعدادی از خطوط تاکس��ی های هوش��مند مورد آزمایش قرار 
 گرفت��ه و نتایج آن مثب��ت و قابل قب��ول بوده اس��ت.همایون 

یزدان پناه، استفاده از کارت های شتاب را بسیار...
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ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

 سال 1392، به صورت الکترونیکی یا 

لوح فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/10/2592/11/9خرید و نصب دیفیوزر و برج خنک کننده9004-91تجدید مناقصه1

92/10/2592/11/5انجام عملیات آتشباری و انفجار حدود 8000 تن خرسک چدنی و فوالدی6822-920تجدید مناقصه  2

92/11/592/11/15دریچه کائوپرهای کوره 92022403مناقصه  3

3834-920مناقصه4
 خرید هفتاد سری کامل دستگاه تنفسی هوای فشرده شامل سیلندر و 
ور  کوله پشتی و شیلنگ رابط و ماسک تمام صورت و فشار سنج و کا

سیلندر- ده عدد سیستم هشدار دهنده مچی- یک ست کامل کمپرسور 
مخصوص شارژ دستگاه تنفسی هوای فشرده )کمپرسور و پرکن 4 خروجی(

92/10/2892/11/9

92/10/2592/11/8خرید 3 ردیف کابل مسی افشان با عایق الستیک00720-92مناقصه5

92/10/3092/11/13خرید 8 ردیف قطعات ماشین صافکاری نورد 4069650-920مناقصه6

عملیات حمل و آماده سازی ساالنه حدود 80/000 تن ضایعات فلزی از 9206864R1مناقصه7
92/10/2592/11/5کارگاه های مهندسی نورد

92/10/2892/11/9فروش اقالم انبار 25 و 1126-92مزایده8

 روابط عمومی
 ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

 نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r

23 دی ، سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه اصفهان گرامی باد .
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

www.shabakieh.com شبکیه مودم وایرلس رایگان 
ADSLشبکیه

تلفن تماس : 6204520
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دعوت به همکاری
يک شركت معتبر IT جهت تكميل كادر پشتيبانی فنی نياز به نيروی كار با مشخصات ذيل را دارد

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

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

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

ل، روز معلم و روز 
مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسا

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

که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 

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

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

باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ثار، تازه 
ت بازبی��ن آ

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

]عکس: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

ی از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
مخالفت بس��یار

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

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

باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

تشدید نظارت

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

 دول

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

ت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
را ب��ه تأخی��ر انداخ

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای کنترل

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 

بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 

در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی 

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

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

آستان

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

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

خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 

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

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 
ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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 ...

]عکس: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[

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 

]عكس: فارس[

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

)ریال(مبلغ تضمین 

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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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...

]عکس: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

رود[
نده 

م/ زای
ومرا

ا نیک
درض

حمی
س: 

]عک

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

ل، روز معلم و روز 
مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسا

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

که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 

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

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

باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ثار، تازه 
ت بازبی��ن آ

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

]عکس: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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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 

ی از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
مخالفت بس��یار

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

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

باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

تشدید نظارت

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

 دول

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

ت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
را ب��ه تأخی��ر انداخ

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای کنترل

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 

بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 

در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی 

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

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

آستان

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

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

خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 

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

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 
ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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 ...

]عکس: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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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 

]عكس: فارس[

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

)ریال(مبلغ تضمین 

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

]عكس: هادی نعمت الهی/ زاينده رود[

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

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

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

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

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

)ریال(مبلغ تضمین 

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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...

]عکس: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[

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

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

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

رود[
نده 

م/ زای
ومرا

ا نیک
درض

حمی
س: 

]عک

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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بانک صادرات اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه  ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران 
واجد ش�رايط واگذار نمايد ، لذا از شركت های تعيين صالحيت شده توس�ط سازمان مديريت 
 و برنامه ري�زی دارای ظرفيت آزاد كاری دعوت می ش�ود از زمان انتش�ار اي�ن آگهی در مدت

 5 روز كاری از تاريخ انتشار آگهی دوم به منظور دريافت اسناد مناقصه به دايره ساختمان بانک 
 صادرات واقع در اصفهان ، خيابان آزادگان ) سعادت آباد ( ، جنب شهرداری منطقه 6 طبقه پنجم 

مراجعه نمايند.

برآورد اوليه به ريال مدت اجراءعنوان پروژهرديف

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

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

آگهی  مناقصه عمومی

بانک صادرات استان اصفهان

 نوبت دوم

م الف 7838

بانک صادرات اصفهان 



چهره روزيادداشت

تايید اليحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز
شورای نگهبان الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز را با توجه به اصالحات 
انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.الیحه مبارزه 
 با قاچ��اق کاال و ارز که با اصالحاتی در جلس��ه مورخ س��وم دی ماه

 یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 
است؛ در جلس��ه مورخ  هجدهم دیماه 1392 این شورا مورد بحث 
و بررس��ی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عم��ل آمده، مغایر با 
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نش��د.تذکر: ماده 74 که مورد 
تصویب قرار گرفته در متن ارس��الی رییس محترم مجلس شورای 
اسالمی به عنوان مصوبه قبلی عبارت »ضمن اصرار بر مصوبه قبلی 
مجلس نسخ« وجود ندارد و با استحضار به این که ماده 74 قبلی مورد 

تصویب قرار گرفته است این مصوبه فاقد اشکال تشخیص داده شد.

 ارسال محموله هالل احمر
 برای آوارگان سوری

مدی��رکل روابط عموم��ی جمعیت ه��الل احمر گف��ت: 3 محموله 
بشردوستانه جمعیت هالل  احمر جمهوری اسالمی ایران برای کمک 

به آوارگان سوریه ارسال شد.
وحید رحمتی با تاکید بر این که این 3 محموله بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر ایران به وزن تقریبی 150 تن شامل 3 هزار دستگاه چادر 
امدادی و 10 هزار تخته پتو است افزود: این محموله ها از طریق مرز 
زمینی در اختیار جمعیت های هالل احم��ر اردن و عراق و جمعیت 
صلیب س��رخ لبنان قرار گرفته اس��ت تا در میان پناه جویان سوری 

ساکن در این 3 کشور توزیع شود.

 روحانی به سه شهر خوزستان 
سفر می کند

نماینده مردم اهواز در مجلس از سفر روحانی به سه شهرستان استان 
خوزستان در جریان سفر استانی خبر داد.

س��ید ش��کرخدا موس��وی نماینده مردم اهواز در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به سفر حسن روحانی رییس جمهور اسالمی ایران 
به استان خوزس��تان گفت: در این س��فر روحانی عالوه بر حضور در 
مرکز اس��تان به دو یا سه شهر استان خوزس��تان در شمال و جنوب 
استان س��فر خواهد کرد.وی افزود: هنوز مکان شهرها به طور دقیق 
 مشخص نشده است اما روحانی بیشتر در مرکز استان مستقر خواهد

 بود.

 سفر هیات پارلمانی آذربايجان
 به ايران

سفیر ایران در باکو گفت: گروه های دوس��تی بین پارلمانی ایران و 
آذربایجان رواب��ط صمیمی و مثبتی دارند و انتظ��ار می رود اعضای 
گروه دوستی جمهوری آذربایجان و ایران در نیمه اول سال 2014 
 به ایران سفر کنند.سفیر کش��ورمان در باکو در گفت وگو با روزنامه 
ینی آذربایجان ابراز امیدواری کرد که در س��ال 2014 مناس��بات 
تهران – باکو در مس��یر توس��عه حرکت کند.محس��ن پاک آیین با 
یادآوری عالقه مردم دو کشور به گس��ترش ارتباطات چه در سطح 
دولت ها و چه در سطح مردمی ، دلیل اصلی این تمایل را اشتراکات 
فرهنگی، تاریخی و زبان��ی فیمابین خواند و افزود: ته��ران و باکو با 
 دارا بودن مش��ترکات فرهنگی، زبانی، دینی و تاریخی، در بسیاری

 از بخش ها از جمله در بخش های اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی از 
ارتباطات و مناسبات عمیقی برخوردار هستند.

 ارايه تبصره هدفمندی
 تا اوايل هفته آتی

 عضو کمیس��یون تلفیق گفت: قرار ب��ود تبصره ای از س��وی دولت
 در خص��وص هدفمندی به مجلس ارایه ش��ود، ولی هن��وز این کار 
انجام نش��ده و احتماال تا اوایل هفته آینده از سوی دولت به مجلس 

ارایه  می شود.
س��ید س��عید زمانیان دهکردی ،عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس در پاسخ به این سوال که تبصره هدفمندی یارانه ها چه زمانی 
از سوی دولت به مجلس ارایه می ش��ود، گفت: قرار بود تبصره ای از 
 سوی دولت آماده و به کمیسیون تلفیق ارایه شود ولی هنوز اتفاقی

 در این خصوص صورت نیفتاده است.
 وی اف��زود: احتم��اال اواخ��ر ای��ن هفت��ه و یا اوای��ل هفت��ه آینده

 در این خصوص اقداماتی صورت می گیرد و از س��وی دولت تبصره  
هدفمندی یارانه ها به مجلس ارایه  می شود.

زمانیان در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر این که میزان افزایش 
قیمت حامل های انرژی چه قدر خواهد بود، گفت: بودجه یک برنامه 
یکس��اله اس��ت و هدفمندی یارانه ها هم در ارتباط با نحوه درآمدها 

خیلی موثر است.

عبداهلل شهبازی پژوهشگر تاریخی سرشناس در صفحه شخصی 
خود در فیس بوک درباره جک اس��تراو یادداشتی را منتشر کرده 
 اس��ت. وی در این یادداشت با ش��رحی از پیش��ینه جک استراو

 بر تفاوت منش وی با س��ایر سیاسیون انگلیس��ی تاکید می کند. 
شهبازی  در این باره می نویسد:   جک استراو وزیر دولت تونی بلر 
بود؛ دولتمردی که عمیقا از او متنفرم. پیوندهای بلر با کانون های 
معین پوش��یده نیس��ت و این امر به ویژه در موض��ع او در دفاع از 
کودتای نظامیان در مصر آشکارتر از گذشته نش��ان داده شد؛ در 
مقاله جنجالی بلر با عنوان »دمکراسی فی نفسه حکومت کارآمد 

نیست« )ابزرور، شنبه، 6 ژوئیه 2013( 
به این حال، مواضعی از استراو دیده می ش��ود که سبب شده او را 

جدی بگیرم و میان او و بلر تفاوت بگذارم.
 در س��ال های 1997-2001 اس��تراو رهبری جریانی را به دست 
گرفت که با توجه به تجربه ایتالیا، از احتمال سوءاستفاده ماسون ها 
از دستگاه قضایی و پلیس بریتانیا سخن می گفت و خواستار آن بود 
که قضات و اعضای پلیس بریتانیا عضویت خود را در »انجمن های 
مخفی مانند فراماسونری« آشکار کنند. این امر حمالت سنگینی 
را از سوی ماسون ها علیه اس��تراو برانگیخت و در نهایت در نوامبر 
2009 اس��تراو عقب نش��ینی کرد و گف��ت هیچ مدرک��ی دال بر 
سوءاستفاده ماسون ها از دستگاه قضایی و پلیس دیده نشده. این 
ماجرا، هر چند پایان خوبی نداشت، ولی در میان دولتمردان بریتانیا 

بی سابقه بود و نام استراو را در فهرس��ت »دولتمردان ضد ماسون 
غرب« ثبت کرد. جک استراو تنها مقام نیمه رسمی بریتانیا است که 
از نقش این دولت در کودتای 28 مرداد 1332 در ایران سخن گفته 
است. این موضع گیری در میان دولتمردان امریکایی سابقه دارد: 
ابتدا خانم آلبرایت و سپس اوباما و وزیر خارجه او، خانم کلینتون، از 
نقش امریکا در کودتای 28 مرداد سخن گفتند و اخیرا نیز اسنادی 
 رس��می از سیا، برای نخس��تین بار، منتشر ش��ده که نقش دولت

 ایاالت متحده در کودتا را از نظر حقوقی اثبات می کند. ولی از سوی 
بریتانیا هیچ سند یا موضع قابل استناد و محکمه پسند دال بر نقش 
این دولت در کودتای 28 مرداد وجود ندارد. به این دلیل، سخنان 
 جک اس��تراو درباره نق��ش بریتانیا در کودتا واجد اهمیت اس��ت 
هر چند او این س��خنان را از موضع وزیر خارجه بیان نکرده و تنها 
نظر ش��خصی یک دولتمرد سابق تلقی می ش��ود. جک استراو در 
خاطراتش )اوت 2013( مطالبی درباره نقش استعماری بریتانیا در 
تاریخ معاصر ایران و نقش مخرب نئوکان های امریکایی در تحوالت 
سیاسی س��ال های اخیر، در رابطه با ایران، بیان می کند و از خود 
چهره ای معتدل و معقول ارایه می دهد:اس��تراو »به نقش بریتانیا 
 در کودتای سوم اسفند و برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار، تبعید

 رضا شاه در ش��هریور 1320، کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط 
دولت محمد مصدق و حمایت از صدام حسین در جنگ با ایران یاد 
کرده و می نویسد: درحالی که در بریتانیا به طور قابل مالحظه ای 

نقش ما در ایران کمتر شناخته شده، این موضوع در ذهن ایرانی ها 
شعله ور اس��ت... این کنایه در میان دیپلمات های بریتانیایی رواج 
دارد که ایران تنها کشوری است که بریتانیا را ابرقدرت می داند. اما 
این گفته کمتر در میان ایرانی ها یک شوخی به حساب می آید.« 

)محمد قوام، بی. بی. سی. فارسی، 7 اسفند 1391(
»جان بولتون، معاون وزارت امور خارجه امریکا آن زمان در لندن 
بود. بولتن یکی از معدود آدم هایی است که در زندگی خود مالقات 
کردم و خوشحال می شوم که دیگر او را نبینم. او متعصب و مهوع 

بود.« )همان(
»مهمترین دلیل پرخاشگری بولتون، و بسیاری در اسراییل، به من، 

به دلیل گرایش آن ها به عملیات نظامی ضد ایران بود.« )همان( 
دولتمردی در بریتانیا یکدست نیست و همه را نمی توان پالمرستون 
یا دیزرائیلی و چرچیل دانس��ت. کلمنت اتلی یا هارولد ویلس��ون 
و کاالهان، و در س��ال های اخیر جان اس��میت و رابین کوک، در 
حزب کارگر، چهره ای بس��یار متفاوت با چرچیل یا ادوارد هیث و 
مارگارت تاچر عرضه کردند و این را خوب می دانیم. از سوی دیگر، 
جک استراو وزیر کشور )1997-2001( و وزیر خارجه )2001-

2006( دولت تونی بلر است؛ دولتمردی که او را ادامه دهنده راهی 
می شناسیم که» لرد روزبری« و »دیوید لوید جرج« پیشگامان آن 
بودند؛ دو دولتمردی که با داعیه های لیبرالی به قدرت رسیدند و 
پرچمدار لیبرال- امپریالیسم ش��دند. به ویژه باید به شباهت های 
بلر با لوید جرج اش��اره کرد ک��ه او را به عنوان نم��اد عوام فریبی و 
پوپولیسم می شناس��یم و دولتش را اوج فساد و حقارت و رسوایی 
دولتمردی در تاریخ بریتانیا تا آن زم��ان؛ دولتی که نه تنها القاب 
اش��رافی را در ازای مبالغ ناچیزی به هر کس و ناکس می فروخت 
بلکه وزرایش رشوه خوارانی رسوا بودند؛ تا بدان جا که بلونت آن را 
همچون »راهزنی حرفه ای« توصیف کرد که »خود را به باالترین 
پیش��نهاددهنده می فروش��د.«هنوز فراموش نکرده ایم سخنان 
 54 دقیقه ای 2 اکتب��ر 2001 بلر را، در کنگره ح��زب کارگر، که،

 هم صدا با جرج بوش، »جنگ علیه تروریسم« را بخشی از جنگی 
بزرگ تر برای »استقرار نظم نوین جهانی« توصیف کرد »که در آن 
شأن انسانی و عدالت اجتماعی تامین می شود.« بلر گفت: »شیوه 
زندگی ما بسیار نیرومندتر و پایدارتر از عملکرد فناتیک هایی است 
که هم از نظر تعداد اندک اند و هم ام��روزه خود را با جهانی متحد 
مواجه می بینند.« آن زمان، این سخنان پژواک گسترده داشت و به 
عنوان »مانیفست لیبرال امپریالیسم بریتانیایی« تلقی شد. هیول 
ویلیامز در گاردین 4 اکتبر نوشت: تجربه نشان داده که »لیبرال ها 

غالبا پرشورترین امپریالیست ها هستند.«
آیا باید جک استراو را تداوم سنن دولتمردی کلمنت اتلی و هارولد 
ویلسون و جان اسمیت در حزب کارگر بریتانیا دانست یا کارگزاری 
زیرک و دارای آینده »درخشان« سیاسی برای »دوستان تونی بلر«- 
حلقه  کس��انی همچون لرد ]مایکل[ لوی و لرد ]دیوید[ سیمون و 
روپرت مردوخ و لرد ]یاکوب[ روچیلد و ِسر اولین روچیلد؛ که با پول 
و نفوذ خود تونی بلر را به قدرت رس��انیدند؟ این پرسشی است که 

هنوز پاسخی برای آن ندارم.

درباره وزير خارجه سابق انگلیس

زد و خورد ترک ها درمجلس آیا »جک استراو« پدیده ای متفاوت است؟
درباره طرح دولت

طرح دولت ترکیه ب��رای محدود کردن اختیارات ش��ورای 
عالی قضات در کمیس��یون دادگس��تری منجر به تنش در 
میان نمایندگان مجلس این کشور شد.به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، نمایندگان حزب حاکم عدالت و توس��عه ترکیه و 
احزاب مخالف دولت این کشور در جریان بررسی یک طرح 

دولت با یکدیگر درگیر شده و به زد و خورد پرداختند.
بر اس��اس این گ��زارش، زد وخوردمیان نماین��دگان عضو 
کمیسیون دادگس��تری مجلس ترکیه هنگام بررسی طرح 
تغییر ساختار مجمع عالی قضات و دادس��تان ها روی داد و 
رییس کمیسیون ناگزیر شد برای مدتی جلسه را تعطیل کند.

 متاسف هستیم که »شارون«
 بدون محاکمه مرد

سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای در واکنش به مرگ 
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اعالم کرد: متاسفیم که 

آریل شارون بدون محاکمه مرد.
 سازمان دیده بان حقوق بشر در واکنش به مرگ آریل شارون 
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیس��تی اظهار داشت: از این 
که ش��ارون پیش از محاکمه ب��ه خاطر جنایات��ش به ویژه 
نقش وی در کشتار صبرا و ش��تیال، مرد متاسفیم»ساره لیا 
ویتسون«مدیر امور خاورمیانه سازمان مذکور در بیانیه ای 
با اعالم این مطلب افزود: متاسفیم که شارون بدون محاکمه 
در قبر خود جای می گیرد.وی خاطرنشان کرد: مرگ شارون 
بدون محاکمه، غم و ان��دوه هزاران قربان��ی جنایات وی را 

شدت بخشید.

 سرشناس ترين  
چهره های  جهان 

نتایج یک نظرس��نجی جدی��د در 13 کش��ور جهان در 
مورد سرش��ناس ترن چهره های دنیا نشان می دهد که 
رییس جمهور روس��یه در رتبه سوم فهرست چهره های 

سرشناس پس از گیتس و اوباما قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روس��یه، این 
نظرسنجی که توسط موسسه یوگاو در 13 کشور جهان 
انجام شده نشان می دهد که »بیل گیتس« مالک شرکت 
 مایکروس��افت، سرش��ناس ترین چهره جهان محسوب

 می شود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

تاثیر سیاست بر اقتصاد
 در دنیای جديد

نهاوندیان / رییس نهاد ریاست جمهوری 

جهانی شدن میزان اثرگذاری تحوالت بین المللی را در محیط کسب و کار 
بیشتر کرد و از سوی دیگر میزان اثرگذاری سیاست های سیاست مداران را 
در محیط کسب و کار کشورهای شان کاهش داد.اگر می خواهیم مدیران 
و فعاالن اقتصادی کش��ورمان با رقبای خود در محیط بین المللی رقابت 
کنند، ابتدا باید شرایط مساوی و برابر با آنچه فعاالن اقتصادی کشورهای 
 پیش��رفته از آن برخوردارند فراهم کنیم و س��پس از آن ها توقع داش��ته

 باشیم.
 امروز فاکتور ریس��ک سیاسی 
خیلی بیشتر از دهه های گذشته 
در محاسبات س��رمایه گذاران 
 م��ورد توج��ه ق��رار می گیرد؛

 با توجه به این که بازار سرمایه 
جهانی شده است، تامین شرایط 
مناس��ب و جذب سرمایه ها نیز 

کامالرقابتی شده است.
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توافق ژنو از 30 دی عملیاتی خواهد شد

در صورت رف��ع اختالفات و پذی��رش راه حل های پیدا ش��ده در مذاکرات عراقچی و اش��مید از س��وی 
 پایتخت ها ظرف چن��د روز آینده ، زمان  اج��رای توافق برنامه اقدام مش��ترک تاری��خ 20 ژانویه خواهد

 بود.

هیات حقوقی و قضايی 
ايران به لبنان می رود

ابراز عالقه اشتون 
برای سفر به تهران

حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه اعالم کرد: 
هیات حقوقی و قضایی ایران طی این  هفته  به منظور بررس��ی ابعاد انفجار 

تروریستی مقابل سفارت ایران در بیروت، به لبنان سفر می کند.
 مع��اون  وزارت ام��ور خارجه اف��زود: این هیات متش��کل از کارشناس��ان 
قوه قضاییه، دادگستری، دادس��تانی و وزارت امور خارجه است.وی تصریح 
کرد: این هیات به منظور بررسی ابعاد انفجار تروریستی مقابل سفارت ایران 
در بیروت و نیز رایزنی با مقامات قضایی لبنان سفر خواهد کرد.بر اثر وقوع 
دو انفجار تروریستی مقابل س��فارتخانه جمهوری اسالمی ایران در بیروت 
که 28 آبان امسال رخ داد، بیش از 20 نفر از جمله رایزن فرهنگی ایران در 
لبنان ، همسر یکی از دیپلمات های ایران و نیز تعدادی از شهروندان لبنانی 

به شهادت رسیدند و بیش از 150 نفر زخمی شدند.

»مای��کل م��ان«، س��خنگوی کاترین اش��تون مس��وول سیاس��ت خارجی 
 اتحادی��ه اروپ��ا دع��وت ای��ران را از اش��تون ب��رای دی��دار از ته��ران تایید

 کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه 
 ایران اعالم کرده بود این کش��ور از اش��تون برای س��فر به تهران دعوت کرده

 است.
مای��کل م��ان در بروکس��ل گف��ت : اش��تون نس��بت ب��ه گزارش ه��ای 
 مطبوعاتی مبنی ب��ر دعوت از وی ب��رای دی��دار از تهران اب��راز عالقه کرده

 است.
مان افزود اشتون پیش از این اعالم کرده بود قصد دارد برای کارهای مربوط به 

توافق نامه فراگیر هسته ای به تهران سفر کند.

 س��یدمحمد بیاتیان یک��ی از طراح��ان طرح اس��تیضاح
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه پایان مهلت دو 
هفته ای به وزیر صنعت برای برطرف کردن مش��کالت این 
حوزه اظهار داشت: وزیر صنعت طی این دو هفته بخشی از 
قول های خود را انجام داده و در واقع کارهایی صورت گرفته 

اما کلیات ایرادات باقی مانده است.
وی ادامه داد: این هفته مجلس تعطیل است و اگر بخواهیم 
طرح استیضاح وزیر صنعت را اجرایی کرده و به هیات رییسه 
مجلس تحویل دهیم، چنی��ن کاری به هفته آینده موکول 

می شود. 
طراح طرح اس��تیضاح وزیر صنعت با بیان این که ما هنوز 
از اس��تیضاح وزیر صنع��ت منصرف نش��ده ایم، گفت: قرار 
نیس��ت جلس��ه ای با وزیر صنعت برگزار کنیم چ��را که با 
وی جلس��ه ای داش��تیم و مطالب خ��ود را در آن جلس��ه 
 طرح کردیم و مابق��ی، به اقدامات وزی��ر و مجموعه وی باز

می گردد.
بیاتی��ان تاکید ک��رد: برخی از ب��زرگان مجل��س در مورد 
اس��تیضاح وزیر صنعت مالحظاتی مبنی بر زود بودن این 
اقدام را دارند، ولی ابهامات، مطالبات و س��واالتی هنوز در 
ذهن نمایندگان وجود دارد چرا که بخشی از این مطالبات، 

مربوط به کلیات کار وزارتخانه است.

سردار حسین سالمی ،جانشین فرمانده کل سپاه، اخالص 
و استقامت را دو رکن اساسی سپاه برشمرد و گفت: چنین 
سپاهی می تواند از درون حوادث سخت به عنوان تکیه گاه 
امت های اسالمی و نقطه قوت ولی فقیه نقش آفرینی کند، 
سپاه ظرفی است که می تواند شکافنده حق از باطل باشد. 
علمدار بصیرت در پش��ت والیت فقیه و معیار جدایی حق 
از باطل است.وی تصریح کرد: سپاه باید ارزش ها را در اوج 
نمایش ده��د و فرماندهان و مس��وولین در این بین نقش 
اصلی را ایفا می کنند. توجه به اصل امر به معروف و نهی از 
منکر، برخورداری از تواضع و سرشت پاک و روشن، حساس 
نسبت به حدود الهی و پیشگام در بندگی و عبادت از جمله 
ویژگی فرماندهان سپاه است.سردار سالمی تصریح کرد: 
فرمانده در سپاه کسی نیست که بگوید هر چه من می گویم 
انجام بده، بلکه بگوید من انجام می دهم تو هم انجام بده. به 
تعبیر حضرت آقا شما قله اید، ارزش ها می جوشد و به بقیه 
قسمت ها می رسد.جانشین فرمانده کل سپاه اذعان داشت: 
ارش��اد و تش��ویق و تنبیه به موقع، پیگیری های اصولی و 
اساسی و این که هیچ کس در سازمان پیش پا افتاده نیست 
از مقوله های بسیار مهم است که درجات اهمیت متفاوتی 
دارند. همه نیازمند تذکر و انذار هستند، تذکر باید در خور 

و با حفظ حرمت و آبرو و شخصیت انسان ها باشد.

آژانس بین المللی انرژی هسته ای افزایش حضور خود را در 
 ایران به منظور مدیریت بهتر نقش این س��ازمان در نظارت

 بر اجرای توافق بین کشورمان و شش قدرت جهانی بررسی 
می کند.به گزارش رویترز؛ آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
افزایش حضور خود را در ایران به منظور مدیریت بهتر نقش 
این سازمان در نظارت بر اجرای توافق بین کشورمان و شش 
قدرت جهانی بررسی می کند. دیپلمات ها اعالم کردند آژانس 
بین المللی انرژی هس��ته ای که با افزایش نقش خود پس از 
توافقنامه 24 نوامبر مواجه اس��ت احتماال باید بازرس های 
بیش��تری را به ایران بفرس��تد و هم اکنون در حال بررسی 
تاس��یس یک دفتر کوچک و موقت در ایران است.بازرسین 
آژانس به طور مداوم برای بررس��ی برنامه هسته ای ایران به 
کشورمان سفر می کنند اما هم اکنون دارای یک مقر عملیاتی 
در ایران نیستند.هنوز مشخص نیست که آیا آژانس این مساله 
را با ایران مطرح کرده اس��ت یا نه. حضور بازرسان آژانس به 
دلیل این که ایران در گذشته اعالم کرده این آژانس برخی 
اطالعات محرمانه را در اختیار دشمنان کشورمان قرار داده، 
از حساسیت ویژه ای برخودار است. با این حال یک دیپلمات 
غربی در وین گفت: فکر نمی کنم این مساله حساسیت برانگیز 
باشد. این ایده باید به عنوان نتیجه طبیعی دسترسی روزانه 

قلمداد شود. 

حجت االسالم سیدرضا اکرمی ،رییس شورای فرهنگی نهاد 
ریاست جمهوری در خصوص رانت صورت گرفته در وزارت 
صنعت و معدن اظهار داشت: کارشناسان اصطالحی به نام 
اقتصاد بیمار، تک محصولی و وابستگی شدید به نفت دارند که 
معتقدند گرفتاری های زیادی را برای کشور به وجود می آورد.

وی افزود: گاهی هدایت و نظارت دول��ت آن گونه که باید و 
شاید نمی تواند صورت گیرد. بنابراین باید فکر اساسی کرد تا 
اقتصاد از حالت تک محصولی بودن نجات یابد و دولت حالت 
حاکمیتی پیدا کند، نه تصدی گری تا از وقوع چنین مشکالتی 
پیشگیری شود.رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری 
با بیان این که دولت روحانی حقیقتا بنا را برای حل مشکالت 
اقتصادی و سیاست خارجی گذاشته است و شدیدا به دنبال 
این است که اقتصاد را از واردات انحصاری وضعیت موجود 
نجات دهد تا مش��ارکت و توازن در آن به وجود آید، تصریح 
کرد:  در این زمینه مجلس شورای اسالمی و دولت باید نظارت 
خود را قوی تر کنند تا مشکالتی از این دست به وجود نیاید. 
البته در اتفاق اخیر رییس جمهور شخصا پیگیر موضوع شدند 
و به جهانگیری دستور پیگیری آن را دادند.وی  تصریح کرد: 
پس از آن که گزارش مربوطه را روحانی دریافت کردند دستور 
پیگیری را صادر کردند و جهانگیری آن را دنبال می کنند و 

امیدوارم پیگیر ی ها به نتیجه مطلوب برسد.

سپاه انرژی هسته ایمجلس دولت

 نعمت زاده 
»برخی وعده ها« را عملی کرد

 رکن های اصلی
 سپاه پاسداران

احتمال افزايش حضور 
بازرسان آژانس درايران

روحانی شخصا  پیگیر 
رانت۶۵۰ میلیونی شد
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پيشرفت ۲۰ درصدي احداث مجتمع ایستگاه های قطار شهری
 شهردار منطقه ۵ اصفهان با اشاره به این كه عمليات احداث مجتمع ایستگاه های قطار شهری 
 ۲۰ درصد پيشرفت فيزیكي داشته است، اظهار داش��ت: ۵ ميليارد تومان براي احداث مجتمع

 ایستگاه هاي قطارشهري در سال آینده اختصاص داده شده است.

3
یادداشت

سخنگوي شوراي شهر اصفهان 
انتخاب شد

     مهندس رضا اميني، ریيس شوراي شهر اصفهان با راي اعضاي شورا 
به عنوان سخنگو نيز انتخاب گردید.

در جلسه علني شوراي اسالمي ش��هر اصفهان با راي اعضاي شورا، 
مهندس رضا اميني ریيس شورا به عنوان سخنگو نيز انتخاب شد. 

گفتني است؛ سخنگویی هر شورای شهر از جمله وظایف ریيس شورا 
به حس��اب می آید ولی ریيس می تواند این وظيفه را به فرد دیگری 
تفویض كند؛ این در حالي اس��ت كه با انتخاب اعضاي شوراي شهر، 

مهندس رضا اميني منتخب سخنگوي شورا نيز گردید. 

 احداث خط 2 متروی اصفهان 
پس از تایید یونسکو

مدیر كل ميراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: تمامی عمليات خط دو متروی اصفهان اعم از مطالعه و احداث 
آن با همفكری ش��هرداری، س��ازمان بين المللی یونسكو و سازمان 

ميراث فرهنگی انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصلحی افزود: بر اساس توافقاتی 
كه در جلسه مشترک ميراث فرهنگی اس��تان اصفهان با مسوولين 
سازمان قطار ش��هری اصفهان صورت گرفت، سازمان قطار شهری 
اصفهان پذیرفت كه تمام��ی طرح های مطالعات��ی خط دو متروی 
اصفهان پس از تكميل در اختيار اداره كل ميراث فرهنگی قرار گيرد.

وی اظهار داشت: این اداره كل نيز ضمن بررسی طرح در شورای فنی 
و ش��ورای عالی ميراث فرهنگی كش��ور، طرح مذكور را جهت تایيد 

نهایی به سازمان یونسكو ارایه خواهد كرد.
وی ابراز اميدواری كرد: با توافق اداره كل ميراث فرهنگی و شهرداری 
اصفهان فصل جدیدی در تعامالت دو سازمان بزرگ استان اصفهان 
به خصوص در دوران فعاليت شورای اسالمی شهر اصفهان در دوره 

چهارم باز گردد.
در اواخر اردیبهشت سال گذش��ته نایب ریيس شورای ثبت جهانی 
سازمان یونس��كو ضمن بازدید از خط یک متروی اصفهان و بررسی 
طرح های اوليه خط دو ، صراحتا اعالم كرد سازمان یونسكو عمليات 

خط دو متروی اصفهان را با حساسيت تمام پيگيری می كند.

دانشگاه آزاد اسالمي خمیني شهر 
افتخار آفرین شد

    دانش��جویان رش��ته فن��ي و مهندس��ي دانش��گاه آزاد اس��المي 
خميني شهر در مسابقات قهرماني سازه هاي ماكاروني كه به ميزباني 
 دانشگاه آزاد اس��المي س��نندج برگزار گردید مقام دوم مسابقات را 

به خود اختصاص دادند .
در این دوره از مسابقات كه با حضور 37 تيم از سراسر كشور برگزار 
شد؛ آروین دانشجوي رشته مكانيک ، زنگنه دانشجوي رشته عمران 
و شاهرخيان دانشجوي رشته مكانيک توانستند در یک رقابت سخت 
و پيچيده در بخش راندمان ، مقام دوم مسابقات سازه هاي ماكاروني 
 را از آن خود كنن��د و افتخار دیگري براي دانش��گاه آزاد اس��المي 

خميني شهر به ارمغان آوردند.

 امدادرسانی به 100 گرفتار در برف 
در راه های اصفهان

معاون ام��داد و نج��ات جمعيت ه��الل احم��ر اس��تان اصفهان از 
امدادرس��انی به 1۰۰ گرفت��ار در ب��رف در محوره��ای مواصالتی 
 ای��ن اس��تان خب��ر داد.حيدرعل��ی خان ب��ازی اظهارداش��ت: طی

 ۲4 ساعت گذشته عمليات امدادرسانی و كمک به كسانی كه در برف 
گرفتارشده اند، توسط هالل احمر استان اصفهان صورت گرفته است.

 وی در خصوص اع��زام نيروی هالل احم��ر به نقاط مذك��ور افزود: 
ما هيچ گونه اعزام نيرویی نداشتيم، چون 37 پایگاه امدادرسانی در 

جاده ها مستقر هستند.
معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان اصفهان تصریح كرد: 
فقط در س��ه محور س��ميرم، منطقه غرب و قرقچی عمليات نجات 

صورت گرفته و در بقيه جاده ها هيچ مشكلی وجود نداشته است.
خان بازی با بيان این كه طبق پيش بينی هواشناس��ی شرایط جوی 
استان اصفهان نامناسب است، یادآور شد: بر این اساس هالل احمر 

آمادگی كامل برای امداد و نجات در حوادث احتمالی را دارد.

 ناژوان سفید پوش را 
با تله سیژ مشاهده كنید

مدیرعامل شركت توسعه مجتمع هاي س��ياحتي ورزشي سپاهان 
وابس��ته به ش��هرداري اصفهان عنوان ك��رد: در این روزهاي س��رد 
زمستاني تله س��يژ فعال است و ش��هروندان مي توانند زیبایي هاي 

ناژوان در این فصل را با استفاده از تله سيژ مشاهده كنند.
پيام جوادیان با بيان این مطلب گفت: تله سيژ ناژوان تنها در روزهاي 

بارش برف تعطيل بود ولي اكنون فعال است. 
وي افزود: شهروندان مي توانند زیبایي هاي ناژوان پوشيده از برف را 

با استفاده از تله سيژ مشاهده كنند. 
مدیرعامل شركت توسعه مجتمع هاي س��ياحتي ورزشي سپاهان 
وابسته به ش��هرداري اصفهان با بيان این كه هزینه رفت و برگشت 
تله سيژ ۹ هزار تومان است، تصریح كرد: ش��هروندان می توانند در 
ایستگاه اول نزدیک پل وحيد س��وار بر تله سيژ شوند و در روبه روی 

باغ پرندگان پياده شوند.

اخبار كوتاه
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4 درصد زندانیان استان 
محکومان مالی هستند

اصفهان بیشترین خیریه 
را در سطح كشور دارد

ریيس كل دادگستری استان اصفهان گفت: چهار درصد زندانيان اصفهان 
محكومان مالی هستند. 

به نقل از روابط عمومی دادگس��تری كل استان اصفهان، احمد خسروی 
در س��ومين نشست ش��ورای مدیران قضایی اس��تان اصفهان با تقدیر از 
تالش جهادی و مضاعف قضات و كارمندان دادگستری استان در كاهش 
موجودی پرونده های محاكم اظهار داش��ت: نتيج��ه این تالش مختومه 
شدن 3۵۰۰ پرونده مسن و 6۰۰۰ پرونده متفرقه و ۲7۰۰ پرونده اجرای 

احكام و سرپرستی ها بود.
وی با درخواست ادامه این حركت و روند خاطرنشان ساخت: تصميمات 
این شورا موتور محركه دادگستری اس��تان است و اگر عملكرد این شورا 

به خوبی صورت پذیرد سياست های قوه قضایيه به درستی اجرا می شود.

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان با داشتن 4۰۰ خيریه فعال از نظر 
تعداد و ظرفيت، در رتبه اول كش��وری قرار دارد.به نقل از روابط عمومی 
اس��تانداری اصفهان، رس��ول زرگرپور در جلسه ش��ورای مشاركت های 
مردمی استان كه با هدف ایجاد ش��رایط همكاری افراد خير با بهزیستی 
برگزار شد، اظهار داشت: استان اصفهان با داش��تن 4۰۰ خيریه فعال از 

نظر تعداد و ظرفيت در رتبه اول كشوری قرار دارد.
وی اف��زود: خيرین با فعالي��ت در حوزه های مختلف ،بخش��ی از وظایف 
دولت را بر عهده  دارند و برای رضای خدا در جهت حل برخی از مشكالت 
جامعه می كوشند. زرگرپور گفت: مدیریت استان به منظور هماهنگی بين 
مسایل موجود در خيریه ها بدون دخالت در امر خدمت گزاری آن ها وارد 

عمل شده است. وی از تشكيل اجتماع خيرین استان در آینده خبر داد.

زیر پوست شهر/مرکز همایش های بین المللی اصفهان

س: ایمنا[
]عک

تعدادی از متخصصان فرانسوی و استادان دانشكده بهداشت دانشگاه 
علوم پزش��كی تهران برای اولين بار به دنبال تحقيق در مورد انواع 
آلودگی های انگلی موجود در انسان و حيوانات عصر هخامنشيان و 
ساسانيان، این بار مطالعات خود را در معدن نمک چهرآباد و مردان 
نمكی انجام دادند كه در این پژوهش های علمی مشخص شد مردان 

نمكی آلوده به انگل بوده اند.
غالمرضا مولوی عضو هيات علمی دانش��كده بهداش��ت تهران به 
خبرنگار مهر گف��ت: به همت متخصص��ان انگل ش��ناس ایرانی و 
همكاران مان در دانشگاه بزانسون فرانسه قرار شد بخش انگل های 
انسانی توسط فرانسوی ها و انگل های حيوانی و زئونوز توسط هياتی از 
دانشگاه علوم پزشكی تهران بررسی شود. در این مطالعه  مسعود نظام 
آبادي، دانشجوي دكتراي باس��تان انگل شناسي دانشگاه بزانسون 
 فرانسه و كارشناس��ان دیگر به این نتيجه رس��يدند كه مرد نمكی

 شماره ۵ آلوده به تخم تنيا موسوم به كرم كدوی گاوی است.
وی با بيان این كه احتمال دارد این انگل ها از راه گوشت گاو منتقل 
شده باشند گفت: گونه ای از این كرم نيز می تواند از طریق مصرف 
گوشت خوک به انسان منتقل شود بنابراین با توجه به این كه مردان 
نمكی متعلق به دوره تاریخی قبل از اسالم بوده اند، احتمال آلودگی 
آن ها به تنيای خوكی نيز وجود دارد.مول��وی گفت: انگل از طریق 
گوش��ت كبابی منتقل می شود نه گوش��تی كه با آب جوش پخته 

شده باش��د. بنابراین شاید 
بتوان گفت كه مردان نمكی 
از موقعيت اجتماعی خوبی 
برخ��وردار بوده ان��د چون 

گوشت كباب می خوردند.
وی تصری��ح كرد: بررس��ی 
انگل ه��ای یافت ش��ده در 
م��ردان نمك��ی م��ی تواند 
تحقيق��ات را ب��ه ای��ن جا 
برس��اند كه متوجه ش��ویم 

مردم آن زمان چه الگوی غذایی داشته اند، روابط شغلی و اجتماعی 
آن ها به چه صورت بوده و از چه طریقی و چرا انگل به آن ها منتقل 
شده است.دانشيار انگل شناسی دانش��كده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشكی تهران بيان كرد: در این مطالعات نمی توان گفت كه شدت 
آلودگی مردان نمكی به انگل چه قدر بوده است اما می توان حدس 

زد كه همه آن ها مبتال به این انگل بوده اند.

وی همچني��ن درب��اره 
تحقيقاتی كه گروه ایرانی 
روی موضوع انگل حيوانات 
گوش��تخوار، علفخواران و 
جوندگان آن دوره تاریخی 
انجام داده توضي��ح داد و 
به یک مورد ك��رم زئونوز 
كه از مدفوع فس��يل شده 
سگ سانان مربوط به دوره 
ساس��انيان جدا كرده اند 
اشاره كرد. وی گفت: مدفوع فس��يل حيواناتی مثل قاطر و اسب كه 
وظيفه حمل بار را در معدن داشته اند پس از حفاری به دست آمده 
 و سال یابی در اختيار مطالعات انگل شناسی باستانی قرار گرفت و 
 انگل هایی از آن ها شناس��ایی ش��د. در مجموعه آن ه��ا انگلی در

 س��گ س��انان وجود دارد كه در واقع جز كرم هایی است كه انسان 
هم به آن مبتال می شود و می تواند بين انسان و حيوان در چرخش 

 باش��د. با ای��ن وج��ود مطالع��ات پالئوپارازیتول��وژی همچنان بر
  روی دیگ��ر نمون��ه ه��ای س��ال یاب��ی ش��ده در ح��ال انج��ام

 است.
      شناسایی انگل های موجود در موش های هخامنشی

مولوی بيان كرد: معدن چهرآباد زنجان دوره های تاریخی متعددی 
را به خود دیده و در بخش های��ی از آن نيز الیه هایی متعلق به دوره 
هخامنشيان و ساسانيان وجود دارد. ما نيز در این الیه ها كار كرده ایم.

مولوی بي��ان كرد: برخ��ی از انگل ه��ای موجود بين دام و انس��ان 
 مشترک است و قرار شده تا موارد بررسی شده در انگل های موجود 
در موش ها و مدفوع موش های دوره ساس��انيان و هخامنشيان در 
 PhD قالب مقاله ای تا یک ماه دیگر چاپ شود.وی كه دارای مدرک 
انگل شناسی است گفت: اگر باستان شناسان به شی كشف شده در 
یک تپه خاكی اهميت می دهند ؛ انگل شناس باستانی به خاكی كه 
در آن شی و یا استخوان پيدا شده نيز توجه نشان می دهد چون به 
عنوان مثال با نمونه برداری از خاک های اطراف لگن و شكم مردان 
 نمكی، امحا و احش��ای معده آن ها برای ش��ناخت انگل موجود در
  بدن ش��ان مورد بررس��ی و آزمایش قرار گرفت.ب��ه گفته مولوی؛

 انگل شناسی باستانی برای اولين بار در معدن چهرآباد زنجان انجام 
 شده و جذابيت آن برای باستان شناس��ان و حتی مردم بسيار زیاد

 است.

در نتیجه تحقیقات متخصصان ایرانی و فرانسوی مشخص شد؛

مردان نمکی انگل داشتند

 ریيس مركز انتظام پليس پيش��گيری ني��روی انتظامی در 
مورد اس��تفاده از نگهبان��ان محله برای حفاظت ش��خصی 
از افراد،  گف��ت: به هيچ عن��وان نگهبانان محل��ه نمی توانند 
 نس��بت به حفاظت از ش��خص اق��دام كنن��د و ای��ن اقدام 

ممنوع است.
اگر فردی اوراق و یا كاالی گرانبهایی داشته باشد كه بخواهد 
نسبت به اس��كورت آن اقدام ش��ود؛ می توانند این كاال را در 
اختيار ش��عب غيرمادر بانک های غيردولتی داده تا از طریق 
 نگهبان، نس��بت به اس��كورت این كاال با س��الح گرم اقدام

 شود.
سرهنگ كریم بيات در تشریح جزیيات فعاليت مركز انتظام با 
بيان این كه در سال 8۰ بحث ساماندهی شب گرد و نگهبانان 
محله ای كه به صورت خودس��ر به فعاليت می پرداخته و یا به 
استخدام افراد درمی آمدند، در دستوركار قرار گرفت، گفت: 
در راستای عملياتی كردن اصل 44 قانون اساسی كه بر اساس 
آن بخش��ی از وظایف انتظامی پليس قابل واگذاری به بخش 
غيردولتی بود، به كارگيری افراد در قالب نگهبان محله توسط 

پليس عملياتی شد.
وی با بيان این كه در س��ال 83 آیين نامه ب��ه كارگيری این 
افراد در مجلس تنظيم و نهایتا در هفدهم آبان ماه س��ال 88 
اساس��نامه این مركز به تصویب مقام معظم رهبری رس��يد، 
گفت: در این راستا تاكنون 4۵ هزار نفر در قالب نگهبان محله 
در 6۰۰ موسسه حفاظتی و مراقبتی در 4۰۰۰ نقطه از كشور 

مشغول به فعاليت هستند.
ریيس مركز انتظام پليس پيشگيری ناجا با اشاره به رتبه بندی 
موسس��ات حفاظتی و مراقبتی، گفت: برای این موسس��ات 
درجات یک، ۲ و 3 تعبيه شده است كه بر اساس درجه بندی، 
وظایف خاصی به این افراد محول می شود كه این موسسات 
باید آیتم های خاصی را رعایت و كسب كنند تا از درجه سه به 

دو و پس از آن به درجه یک ارتقا یابند.

      به كارگیری زنان نگهبان
بي��ات با بي��ان ای��ن ك��ه موسس��ات حفاظت��ی و مراقبتی 
بر اس��اس س��ابقه، امكانات و تجربه، رتبه بندی می ش��وند، 
گف��ت: عالوه ب��ر ب��ه كارگي��ری م��ردان در قال��ب نگهبان 
محل��ه، برای پوش��ش اماك��ن مخص��وص بان��وان همچون 
اس��تخر و پارک از نگهبان��ان زن نيز اس��تفاده می كنيم كه 
 ای��ن اف��راد پ��س از اخ��ذ آموزش ه��ای الزم، آم��اده كار 

می شوند.
به گفته ریيس مركز انتظام پليس پيشگيری ناجا، اسكورت 
كاال با سالح گرم توسط نيروهای بازنشس��ته و یا استراحت 

آموزش دیده پليس صورت می گيرد.
اقدامات پيگيرانه در حفظ امنيت و آرامش افراد جامعه تاثير 
بس��زایی دارد. حضور مأموران و مش��اهده فضای پيشگيرانه 
 خ��ود از عوامل كاه��ش بزه��كاری و ناهنج��اری در جامعه

 است.

كارت های بانكی عضو شبكه ش��تاب در تعدادی از خطوط 
 تاكسی های هوشمند ش��هر اصفهان قابل اس��تفاده است. 
مدیر عامل سازمان فاوش��هرداری اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: اس��تفاده از كارت های بانكی عضو ش��بكه شتاب در 
تعدادی از خطوط تاكسی های هوشمند مورد آزمایش قرار 
 گرفته و نتایج آن مثب��ت و قابل قبول بوده اس��ت.همایون 
یزدان پناه، استفاده از كارت های ش��تاب را بسيار اثر بخش 
دانست و افزود: این روش اكنون در تعداد محدودی از خطوط 
مانند فرودگاه اصفهان راه اندازی ش��ده و در حال گسترش 
است.وی با اش��اره به این كه پرداخت هزینه در تاكسی های 
هوش��مند اصفهان از طریق »اصفه��ان كارت« امكان پذیر 
 اس��ت تصریح كرد: این كارت در اتوبوس��رانی، باغ گل ها و

 ایس��تگاه های دوچرخه نيز قابل اس��تفاده است.وی درباره 
بحث امنيت اس��تفاده از كارت های بانكی در تاكس��ی های 
هوشمند گفت: تدابير امنيتی در حد امكان در این سرویس 
اندیشيده شده اما الزم اس��ت كه دارندگان این كارت ها نيز 
هرچند وقت یكب��ار رمز عبور آن را تغيي��ر دهند.وی درباره 
هزینه دس��تگاه های كارتخوان در تاكس��ی های هوشمند 
اظهار داشت: قيمت این دستگاه ها در زمان حاضر ۲۰ ميليون 
ریال است.یزدان پناه افزود: به دليل هزینه ای كه خرید این 
 دس��تگاه برای رانندگان به هم��راه دارد از معاونت فناوری 
ریاست جمهوری به منظور پرداخت وام كم بهره به رانندگان 

درخواست كمک كرده ایم.

مدیر عامل فاوا ش��هرداری اصفهان با اش��اره به این كه این 
دس��تگاه ها از كره جنوبی وارد ش��ده اس��ت ادامه داد: این 
دستگاه ها در جریان یک مناقصه با حضور برندهای معتبر، 
خریداری شد.وی با بيان این كه این دستگاه پيش از این در 
مشهد نيز استفاده شده است تصریح كرد: مشابه ایرانی این 
دستگاه ها نيز وجود داشت اما دچار مشكالتی مانند قطع و 

وصلی زیاد شبكه بود.
وی تاكيد كرد: طرح تاكسی های هوش��مند در ابتدا دارای 
مش��كالت اجرایی اس��ت اما به م��رور زمان این مش��كالت 
شناس��ایی و رفع می ش��ود. وی همچنين در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایرن��ا درب��اره آموزش ه��ای الكترونيك��ی گفت: 
 اكنون طرح آم��وزش رای��گان ش��هروند الكترونيكی برای

 دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبيرس��تان شهر اصفهان 
در حال اجراست.

 ی��زدان پناه با اش��اره به ای��ن كه تا كن��ون ح��دود دو هزار
 دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند افزود: این 
طرح با همكاری آموزش و پرورش اجرا شده و دانش آموزان 

از طریق اینترنت به دوره های آموزشی دسترسی دارند.
 وی اعتب��ار هزینه ش��ده برای اج��رای این ط��رح را حدود 
پنج ميليارد ریال اعالم كردو اظهار داش��ت: در صددهستيم 

این طرح تا پایان امسال در همه مدارس اصفهان اجرا شود.
به گفته وی، در مرحله بعدی، طرح آموزش رایگان شهروند 

الكترونيكی در سایر بخش های جامعه نيز اجرا می شود.

 طرح
 تاكسی های 
 هوشمند در
 ابتدا دارای 
مشکالت اجرایی 
 است
 اما به مرور زمان 
این مشکالت 
 شناسایی و
 رفع می شود

 تاكنون
  45 هزار نفر
  در قالب 
نگهبان محله 
در 600  موسسه 
حفاظتی و مراقبتی 
 در  4000 نقطه
  از كشور مشغول
  به فعالیت
 هستند

مدیر عامل سازمان فاواشهرداری اصفهان:رییس مركز انتظام پلیس پیشگیری ناجا خبرداد:

استفاده از کارت های شتاب در تاکسی ها از حضور زنان نگهبان تا اسکورت گرم اموال
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چهره روزيادداشت

 تامین آب  دغدغه  کارکنان
 شرکت آب  و فاضالب است 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در مراسم تودیع و 
معارفه معاون مالی و پشتیبانی شرکت گفت : تمامی کارکنان شرکت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان که به نوعی متولی تامین و توزیع آب 
ش��رب مش��ترکین هس��تند باید دغدغه چگونگی تامین آب مورد 
نیاز مردم را داشته باشند .مهندس هاش��م امینی افزود : هم اکنون 
حجم سد زاینده رود به 1/14 )یک چهاردهم( ظرفیت رسیده است 
که این امر بیانگر بحران کم آبی در منطقه اس��ت . بنابراین مصرف 
بهینه آب به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه تمام مش��ترکین از 
اقشار مختلف جامعه قرار گیرد .وی به دغدغه مسووالن امر به تامین 
آب استان اش��اره کرد و خاطرنشان س��اخت : همه مسوولین امر در 
 استان اصفهان یکی از مهمترین اولویت هایی که در دستور کار قرار
  داده اند چگونگ��ی تامین آب مورد نیاز اس��تان در تم��ام بخش ها

 می باش��د که در این زمینه تامین آب ش��رب از اهمیت به س��زایی 
برخوردار است .رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان وقوع پیاپی پدیده خشکسالی را تنها مختص به استان 
اصفهان ندانست و بیان کرد : 7 سال متوالی است که بخش وسیعی 
از کشور با پدیده خشکس��الی مواجه شده اس��ت و وقوع این پدیده 
تبعات ناگواری در کشور رقم زده است به طوری که در سال سرانه آب 
تجدیدپذیر در کشور همه ساله رو به کاهش است و پیش بینی شده 
است تا سال 1400 این رقم به حدود 800 مترمکعب کاهش یابد که 
این مساله نشانگر ایجاد تنش آبی در کش��ور است .بنابراین مصرف 

قطره قطره آب باید مدیریت شود .

گلپايگان در توسعه واحدهای 
مرغداری ايده آل عمل کرده است

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
گلپایگان در توس��عه واحدهای مرغ تخم گذار و گوشتی در اصفهان 
ایده آل عمل کرده است.سید محمدحس��ین میرمحمدی با حضور 
 در محل تعاونی مرغ داران گلپایگان به بررسی وضعیت و مشکالت 
مرغ داران و تعاونی م��رغ داران پرداخت.وی گفت: م��واد غذایی و 
 امنیت و س��المت غذایی مردم یکی از اصول مه��م جوامع امروزی

 است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس اظهار داشت:حمایت از 
تولید همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و همه مسووالن نظام 
بوده و بعد از انقالب در همه دولت ها به این مقوله پرداخته شده است.

میر محمدی بیان کرد: شاخصه قدرتمندی یک دولت تولیدات آن 
سرزمین است و توانمندی اقتصادی به تولیدات آن جامعه بستگی 

دارد. 
وی با بیان این که اگر در جامعه ای تولید محور کارها قرار گیرد برآیند 
و خروجی آن افزایش تولید ناخال��ص ملی و افزایش درآمد ناخالص 
ملی و در نتیجه افزایش سرانه درآمدی مردم را در پی خواهد داشت، 
تصریح کرد: ورود به هر صنعتی ویژگی های خودش را دارد و اگر به 
دید درآمدزایی محض به صنعت ورود پی��دا کنیم با فرازوفرود های 
آن نیز باید خود را وفق دهیم و صنعت مرغداری یکی از حساس ترین 
صنعت هاست چون با ورود یک ویروس به مرغداری آن مرغداری به 

مخاطره می افتد.

 تولید 7 مگاوات انرژی الکتريکی
 از کارخانه کمپوست اصفهان

معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان گفت: با احداث نیروگاه 
استحصال انرژی الکتریکی از ریجکت کارخانه کمپوست اصفهان در 

حدود هفت مگا وات انرژی الکتریکی تولید می شود.
محس��ن رنجبر با اش��اره به این که افزایش کیفیت زیست محیطی 
ش��هر، حفاظت و بهره برداری از محیط  زیس��ت و کاهش آالینده ها 
از اهداف برنامه اصفهان 95 اس��ت ؛دس��ت یابی به این اهداف را با 
اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر ممکن دانس��ت و اظهارداشت: 
هم اکنون ش��هرداری اصفهان اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
 همانند انرژی باد، خورشید و پسماند را در دستور کار خود قرارداده

است.
وی با تاکید بر این که باوجود این که س��وخت های فسیلی آلودگی 
زیس��ت محیطی ایجاد می کنند روزبه روز استفاده از این انرژی ها در 
شهر گسترش می یابد، افزود: سوخت های فسیلی تجدیدپذیر نیستند 
و آلودگی ایجاد می کنند درحالی که انرژی های تجدیدپذیر آلودگی 
تولید نمی کنند.معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان ایجاد 
نکردن آلودگی را مهمترین ویژگی انرژی های تجدیدپذیر دانست و 
عنوان کرد: از زمان راه اندازی توربین بادی و اجرای طرح استحصال 
انرژی باد با مشارکت شرکت برق منطقه ای اصفهان تاکنون یک هزار 
مگاوات ساعت برق تولید شده اس��ت که با کاربرد انرژی الکتریکی 
تولیدشده در فضای پارک کوهس��تانی صفه و تله کابین صفه از آن 

به عنوان صنعت دوستدار محیط  زیست یاد می شود.

تاثیرات منفی  بازار 
فرابورس بر ذوب آهن 

رتبه برتر  شهرک های 
صنعتی  اصفهان 

از دقایق ابتدایی  دیروز  شاخص کل بورس با کاهش یک هزار و 500 واحدی، 
به کانال 8۶ هزار واحد بازگشت در حالی که این قله 8۶ هزار واحد در آخرین 
روز پاییز فتح شده بود. در معامالت دیروز  بورس تهران تنها ۲5 نماد از جمله 
مهندسی نصیر ماشین، س��ایپا آذین، سیمان ایالم، س��رمایه گذاری توسعه 
آذربایجان، کاشی سرامیک حافظ، فوالد آلیاژی، تولیدی مهرام، شیمی دارویی 

داروپخش و دارویی رازک بیشترین افزایش قیمت را داشتند. 
در فرابورس ایران، شاخص با افت قابل توجهی به 8۲۳ واحد رسیده است که در 
این بازار پتروشیمی جم، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی مارون، 
پتروشیمی زاگرس، ذوب آهن اصفهان، پاالیش نفت تهران و شرکت قیر نفت 
پاسارگاد بیشترین تاثیر منفی را داشته اند، اکثر امتیاز تسهیالت مسکن در این 
بازار با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام، با 

صف های خرید و افزایش قیمت معامله می شود.

بر اس��اس گزارش تحلیلي ارزیابي عملکرد 8 ماهه ش��رکت هاي استاني در 
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران، استان اصفهان با بهترین 
عملکرد رتبه نخست را به خود اختصاص داد.مدیر عامل شرکت شهرک هاي 
صنعتي استان اصفهان در این خصوص اظهار داش��ت: طبق آخرین گزارش 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، استان اصفهان در زمینه 
عملکرد شرکت های استانی و مقایسه منابع و هزینه های آن ها در 8 ماهه سال 

9۲ موفق به کسب رتبه نخست در کشور شده است. 
 س��عادت بهرام��ی ادام��ه داد: یک��ی از مهمتری��ن ش��اخصه ه��ای ارزیابي

 شرکت هاي استاني، میزان هزینه شهرک س��ازی انجام شده از محل منابع 
دریافتي مي باشد و این نس��بت طي 8 ماهه سال 9۲ درکشور 47درصد بوده 
که اس��تان اصفهان با هزینه 77 درصد منابع در شهرک سازي داراي بهترین 

عملکرد در کشور بوده است.

رییس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان تهران 
گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، س��بدهای کاالیی از اول بهمن ماه 
در فروش��گاه های زنجیره ای و ش��بکه های منتخب توزیع 
خواهد ش��د.یداله صادقی گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
 صورت گرفت��ه از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت،
  س��بدهای کاالی��ی از اول بهم��ن م��اه در فروش��گاه های
  زنجیره ای و ش��بکه های منتخ��ب، توزیع خواهد ش��د و
  در ب��ازه ای 15 روزه، کار توزی��ع ب��ه پای��ان خواه��د

 رس��ید.رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
 ته��ران اف��زود: ب��ر ای��ن اس��اس، س��بدهای کاالی��ی در
  فروشگاه های زنجیره ای اتکا، سپه، شهروند، رفاه، میادین

  می��وه و ت��ره ب��ار، فروش��گاه ه��ای تعاون��ی فرهنگیان، 
فروش��گاه ه��ای تعاون��ی کارگری و ش��بکه ه��ای توزیع 
 در نظ��ر گرفت��ه ش��ده در ای��ن ط��رح، توزی��ع خواه��د

 شد.
وی تصریح کرد: توزیع سبدهای کاالیی به صورت هماهنگ 
در تمام کش��ور صورت می گیرد و بعید به نظر می رسد که 
استانی از هم اکنون کار توزیع را آغاز کرده باشد، استان تهران 
نیز از این موضوع مس��تثنی نیس��ت و کار توزیع سبدهای 

کاالیی در آن، از اول بهمن ماه آغاز می شود.

تولید انواع خودرو در 9 ماهه امسال نسبت به پایان آذر سال 
قبل با کاهش۲5/8 درصدی به 50۲ هزار و ۲7۳ دس��تگاه 

رسید.
تولید خودرو در کش��ور در حالی با کاه��ش ۲5/8 درصدی 
در 9 ماه��ه همراه ب��ود که تولی��د این محص��ول در ماه آذر 
رشد5/4درصدی را نس��بت به آذر 91 نشان می دهد.تولید 
خودرو در آذر امس��ال به 7۶ هزار و 91۶ دستگاه رسید. در 
این ماه ۶5 هزار و ۶0۳ دس��تگاه س��واری، 10 هزار و 774 
دستگاه وانت، 5 دستگاه مینی بوس و میدل باس، ۲۳ دستگاه 
اتوبوس و 511 دستگاه کامیونت،کامیون و کشنده در کشور 
تولید شده است.بر این اساس، تولید شرکت ایران  خودرو در 
9 ماهه امس��ال با کاهش۲۳/1 درصدی به ۲40 هزار و 9۶8 
دستگاه رسید.در آذرماه نیز تولید ایران  خودرو 4۲ هزار و 9۲۶ 
دستگاه خودرو بود که رشد8/8 درصدی را نسبت به آذر سال 
 قبل نشان می دهد. البته تولید سواری در ایران  خودرو طی

 9 ماهه امسال با کاهش۲۳/4 درصدی و تولید وانت نیز در این 
مدت با افت۲0/۲ درصدی همراه بوده است.در آذرماه امسال، 
تولید سواری در ایران  خودرو14/7 درصد افزایش یافت و در 
مقابل، تولید وانت توسط این ش��رکت خودروساز با کاهش 

15/۳ درصدی همراه شد.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اعالم این که فعال اجازه خرید 
و فروش اعیان را داده ایم به طوری که عرصه به نام دولت و 
عرصه به ش��کل اجاره در اختیار خریدار است، گفت: حتی 
اگر فردی ملک شخصی داشته باش��د، می تواند یک واحد 
 مسکن مهر خریداری کند.سید محمد پژمان گفت: یکی از 
دغدغه های  اصلی دولت  رونق بخش��یدن  به بخش اقتصاد 
است که یک سوم  اقتصاد کشور در مس��کن رقم  زده شده 
اس��ت .معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که در سال 
 گذش��ته رش��د اقتصادی منفی بود، افزود: سیاست دولت

 رونق بخشیدن به بخش مس��کن است.رییس سازمان ملی 
زمین ومسکن تصریح کرد: در حال حاضر ساخت ۲ میلیون 
واحد مس��کن آغاز ش��ده اس��ت .وی افزود: خرید وفروش 
غیررسمی نیز با قیمت غیرواقعی وجود داشت؛ برای رونق 
بخش��یدن به بازار به دنبال عرضه ونقل و انتقال واحد های 
مس��کن مهر بودیم.معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: 
دو ویژگی تسهیالت 4 درصد و زمین اجاره ای 99 ساله بود 
که با توجه  به این موارد، دولت نیز سعی کرد تا زمینه نقل و 
انتقال فراهم شود.پژمان ادامه داد: در گذشته با وضع قوانین 
به گونه ای عمل می شد که فرد امکان واگذاری نداشته باشد؛ 

اما امروز سیاست دولت تسهیل شرایط است.

محمود حجتي در دیدار با مجمع نمایندگان مجلس شوراي 
اس��المي اس��تان کرمان که در محل ای��ن وزارتخانه برگزار 
شد، گفت: بورس کاالي کش��اورزي که بر اس��اس نیازها و 
اولویت هاي موجود در برنامه سوم توسعه در سازمان تعاون 
روستایي کشور راه اندازي و بعدها در قالب بورس کاال ادغام 
شد ،متاس��فانه مورد بي توجهي قرار گرفت که این موضوع 
مشکالتي را ایجاد کرده لذا در صدد ایجاد میزي براي بورس 
محصوالت کش��اورزي در وزارت جهاد کش��اورزي هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در الیحه بودجه س��ال آینده ۳0 هزار 
میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي سرمایه 
گذاري در بخش کشاورزي پیش بیني ش��ده که با تصویب 
 مجلس شوراي اسالمي اعتبار مذکور در سال 9۳ به فعاالن و

 تولید کنن��دگان این بخش اختصاص��ي مي یابد.با تصویب 
آیین نامه اجرایی ماده )۳۳( قان��ون افزایش بهره وری بخش 
کش��اورزی، وزارت جهاد کش��اورزی مکلف اس��ت حداکثر 
تا پانزدهم ش��هریور ماه هر سال متناس��ب با شرایط تولید، 
نوع محص��ول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی س��ال آینده 
محصوالت کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کاال 
اس��ت را برای تصویب به هیات وزیران پیش��نهاد کرده و تا 
پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصوالت 

کشاورزی قابل معامله در بورس کاال اقدام کند.

تولید سر پناهحمایتی بازار سرمایه

 توزيع سبد کااليی رايگان 
دولت از اول بهمن ماه 

 کاهش تولید خودرو
 در ۹ ماهه امسال 

صاحبان خانه هم می توانند 
مسکن مهر بخرند

راه اندازی میز بورس 
محصوالت کشاورزی 

اخبار کوتاه

4
60 درصد تعاونی ها غیرفعال هستند

وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر این که تنها 4۳ درصد از تعاونی های ثبت شده کشور فعال هستند، گفت: به تعاون 
بیشتری در بخش تعاون نیازمند هستیم. علی ربیعی در کنفرانس مدیریت برنامه ریزی و توسعه تعاونی ها گفت: 

تالش ما تسهیل و حمایت از فعالیت های تعاونی بدون کوچک ترین مداخله گری بخش دولتی است.
حذف صفرها با کاهش نرخ تورم 

کلید می خورد
 اکبر کمیجانی/ معاون اقتصادی 

بانک مرکزی

با بهبود و ثبات وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ ت��ورم این موضوع مورد 
بازنگری و در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار می گیرد.بحث حذف صفر 
از پول ملی در حد کار کارشناسی است، این در حالی است که موضوع حذف 
صفرها از پول ملی هرچند وقت یکبار مطرح می شود.ش��رایط اقتصادی 
 کش��ور بای��د بهب��ود یاب��د و

 باثبات تر از وضعیت فعلی شود 
و به عبارت دیگر نرخ تورم باید 
به یک سطح منطقی و معقولی 
هدای��ت ش��ود.حذف صفرها 
 به عن��وان یکی از پ��روژه های
  بان��ک مرک��زی در نیمه دوم
  س��ال آین��ده دنب��ال خواهد

 شد.
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رییس اتحادیه کارگاه های نس��اجی اصفهان گف��ت: اجرای طرح 
انتقال کارگاه ها مستلزم همکاری تمامی ادارات است، اما متاسفانه 
ادارات هیچ همکاری نمی کنند.مرتض��ی منصوری با بیان این که 
در حال حاضر دو هزار و 700 واح��د کارگاه زیرمجموعه اتحادیه 
هستند، اظهار داشت: تعدادی از این واحدها دارای مجوز و تعدادی 
نیز بدون مجوز بوده و بیشتر آن ها در بافت های قدیمی شهر مانند 
منطقه کردآب��اد، هفتون، ارغوانیه و دولت آب��اد به صورت پراکنده 
مستقر هس��تند.وی افزود: این کارگاه ها در غرب و شرق اصفهان 
واقع ش��ده اند که غرب اصفهان نیز ش��امل منطقه خمینی شهر و 
نجف آباد می ش��ود.رییس اتحادیه کارگاه های نس��اجی اصفهان 
مشکل عمده این کارگاه ها را قرارگیری در بافت قدیمی شهر دانست 
و اذعان داشت: به دلیل قرارگیری در بافت قدیمی شهر و مشکالتی 
که در زمینه خدمات رسانی دارند، شهرداری و آتش نشانی از دادن 

مجوز به این واحدهای کارگاهی خودداری می کنند.
وی اضافه کرد: ای��ن کارگاه ها س��بب ایجاد آلودگ��ی صوتی نیز 
می شوند که شکایات بسیاری از س��وی ساکنین منطقه به همراه 
داش��ته همچنین ساخت وس��از بدون مج��وز، غیراصولی و بدون 

برنامه ریزی، این کارگاه ها را دچار مشکالت عدیده ای کرده است.
منصوری خاطرنشان کرد: تدابیری که اتحادیه برای این کارگاه ها 
 اندیش��یده اس��ت، انتقال این کارگاه ها به حاش��یه شهر است که

 با توجه به نمایش��گاه تخصصی نس��اجی که در اصفهان با حضور 

رییس صنایع نساجی و پوشاک ایران برگزار شد، به بازدید از این 
مناطق پرداختیم و با پیگیری های انجام شده، این مساله در تهران 
در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: صاحبان این کارگاه ها به دلیل 
این که به صورت سنتی کار کرده اند و با توجه به اعالم وزارت صنایع 
مبنی بر قرارگیری این کارگاه ها در ش��عاع 50 کیلومتری ش��هر، 
حاضر به طی این مسافت نیستند که به این منظور طی جلساتی 
که با مسوولین مربوطه داشتیم، تصمیم بر این شد که کارگاه های 
 ش��رق و غرب اصفه��ان را هر کدام ب��ه محله نزدی��ک آن منطقه

 انتقال دهیم.
رییس اتحادیه کارگاه های نساجی اصفهان با بیان این که متاسفانه 
هنوز این ط��رح با توجه به بودجه های دولت اجرا نش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: قیمت زمین ها باال ب��وده، مناب��ع زمینی نزدیک 
بیش��تر ش��خصی بوده و اراضی با مالکیت ملی مس��افت زیادی 
 دارد که هیچ ک��دام از کارگاهی��ان حاضر به نقل م��کان به آن جا

 نیستند.
وی اضافه کرد: البته انتقال این کارگاه ها با توجه به افزایش ارزش 
ریالی زمین  هایشان به نفع صاحبان آن ها نیز می شود، اما متاسفانه 
همکاری الزم برای اجرای این طرح وجود ندارد.منصوری با اشاره 
به این که این کار مس��تلزم هماهنگی میان تمام ارگان ها اس��ت، 
گفت: شهرداری و و زارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید وام هایی 
را در اختیار ای��ن کارگاه ها قرار دهند تا بتوانن��د به احداث کارگاه 

خود در محل جدی��د بپردازند و زمینه انتقال آن ها فراهم ش��ود، 
همچنین سرویسی برای انتقال کارمندان و کارکنان این کارگاه ها 
 به محل کار خود قرار دهند تا مشکلی در زمینه رفت وآمد نداشته

 باشند.
وی با بیان این که چندین سال است که این مشکالت وجود دارد 
و جلس��ات بس��یاری را نیز با اس��تانداری برای رفع آن داشته ایم، 
خاطرنش��ان کرد: اجرای این ط��رح و انتقال کارگاه ها مس��تلزم 
همکاری اورگان ها و ادارات اس��ت، اما متاس��فانه هیچ همکاری 

انجام نمی شود.
ریی��س اتحادیه کارگاه ه��ای نس��اجی اصفهان اف��زود: اگر همه 
نهادها دست به دس��ت ه��م داده و اعالم  آمادگ��ی و کمک کنند 
 این کار انجام می ش��ود، در غیر این صورت این مس��اله همچنان

 به قوت خود باق��ی می ماند.وی در خصوص نوس��ازی تجهیزات 
کارگاه ها نیز اظهار داش��ت: در زمینه نوس��ازی تجهیزات، وزارت 
صنایع، معادن و تجارت باید وام هایی را به صاحبان کارگاه ها بدهد و 
آن ها را آموزش دهد و توجیه کند که این وسایل و تجهیزات توجیه 
اقتصادی ندارد که از طریق اتحادیه نیز آموزش هایی به آن ها داده 
 شده، ولی توجیه نمی شوند، به این دلیل که توان مالی برای خرید 

این دستگاه ها را ندارند و خواستار کمک دولت هستند.

        کارخانه های نساجی اصفهان تنها با 50 درصد ظرفیت 
خود فعالیت می کنند

دبیر انجمن نس��اجی اس��تان اصفهان گف��ت: تم��ام کارگاه ها و 
کارخانه های نساجی اصفهان در حال حاضر مشغول کار هستند 
اما به علت مس��ایل مالی و نقدینگی تنها ب��ا 50 درصد از ظرفیت 
خود کار می کنند.مظفر چلمقانی با بیان این که هشت هزار واحد 
صنعت نساجی در اصفهان فعالیت دارند، اظهار داشت: از این تعداد 
۲ هزار و ۳00 واحد نساجی شناسنامه دار هستند و حدود ۶0 هزار 
نفر اشتغال زایی داشته اند.وی افزود: ۶ هزار و 145 کارگاه کوچک 
نساجی بدون شناس��نامه نیز در اصفهان وجود دارد و به طور کلی 

بیش از 100 هزار نفر در صنعت نساجی اصفهان فعالیت دارند.
دبیر انجمن نساجی استان اصفهان تصریح کرد: تمامی کارگاه ها 
و کارخانه های نساجی اصفهان در حال حاضر مشغول کار هستند 
اما به علت مسایل مالی و نقدینگی تنها با 50 درصد از ظرفیت خود 

کار می کنند.
وی افزود: بیش��تر این مش��کالت مال��ی و نقدینگ��ی مربوط به 
مش��کالت بانکی اس��ت و عدم همکاری بانک ها که از دولت قبل 
بوده اس��ت همچنان به قوت خود باقی هس��تند.چلمقانی با بیان 
این که نساجی کش��ور ۲0 سال اس��ت که با وجود این سونامی و 
نامهربانی ه��ا هنوز به کار خ��ود ادامه می دهد، خاطرنش��ان کرد: 
کاری که انجمن نس��اجی اصفهان می تواند انجام دهد تش��کیل 
جلسات با مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت است تا با این 
روش بتوانیم مش��کالت را به گوش مس��وولین کشوری و استانی 
 برس��انیم اما حل آن ها بر عهده وزارت صنعت، مع��دن و تجارت

 است. سابقه نساجی استان بیش از نیم قرن است.

نهادها حمايت کنند تا سابقه استان  رشته نشود

دولت يازدهم تصمیمات اقتصادی روزهای سخت در تار و پود نساجی اصفهان
خلق  الساعه نگیرد

 دولت ضرر و زيان قطعی گاز 
را به صنعتگران بدهد

ریی��س اتاق بازرگان��ی و صنای��ع و معادن ایران خواس��تار 
جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه اقتصادی توسط دولت 
تدبی��ر و امید ش��د و گفت: اگر بن��ا به دالی��ل آلودگی هوا، 
واحدهای تولیدی تعطیلی شوند و یا برای مدیریت مصرف، 
گاز و برق آنان قطع ش��ود، ض��رر و زیان ناش��ی از این گونه 
اقدامات باید از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود.

غالمحس��ین  ش��افعی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
و صنای��ع و مع��ادن ایران با تاکی��د بر ض��رورت جلوگیری 
از تصمیمات خلق الس��اعه از س��وی دولت، گف��ت: امنیت 
مالکیت در فعالیت ه��ای اقتصادی موضوع مهمی اس��ت و 
گام موثر در توس��عه اقتصادی به ش��مار م��ی رود، بنابراین 
دولت بای��د ش��رایطی را فراهم کن��د که احس��اس امنیت 
فعاالن اقتصادی خدش��ه دار نش��ود.رییس اتاق بازرگانی و 
 صنایع و معادن ای��ران افزود: چنانچه تصمیم گرفته ش��ود

 بنا به دالیلی، یک واحد تولیدی دچار محدودیت اس��تفاده 
از منابع انرژی ش��ده و گاز و برق دچار قطعی ش��ود، دولت 
باید زیان حاصل از این کار را بپ��ردازد.وی تصریح کرد: اگر 
بنا به دالیل آلودگی هوا، واحدهای تولیدی تعطیل ش��وند، 
 اثرات ناشی از آن را که ضرر و زیان متوجه واحدهای تولیدی 
می کند باید از سوی دولت پرداخته شود یا این که اگر یک 
فعال اقتصادی صبح یک روز کاری با تنش های ارزی مواجه 
شود، باید مشخص باشد که چه کسی پاسخگوی اثرات این 
تنش ها است.به گفته شافعی، انتظار می رود دولت تدبیر و 
امید این گذش��ته پرمخاطره واحدهای تولیدی را به نحوی 
مدبرانه مدیریت کند.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران اظهار داش��ت: دولت جدید باید امید به آینده را برای 
فعاالن اقتصادی به ارمغان آورده و اطمینان و اعتماد را با ثبات 
قوانین و مقررات اقتصادی به وجود آورد. وی خاطرنشان کرد: 
قانون از س��وی مجریان قانون باید به دقت اجرا شود، ضمن 
این که هم اکنون که با قطعی گاز در واحدهای تولیدی مواجه 
هستیم، باید ماده ۲5 قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی 
ش��ود، در غیر این صورت آینده سرمایه گذاری برای فعاالن 
اقتصادی باز هم مورد تردید خواهد بود.شافعی با بیان این که 
هم اکنون واحدهای تولیدی بدهکار به بانک ها خود از دولت 
طلبکار هس��تند، گفت: برای یک آینده امیدوار کننده باید 

توجه داشت که مدیریت یک سویه دولتی نباید ادامه یابد.

ديدگاه؟



یادداشت

 س��مینار »مفهوم نوزایی در هنر به همراه اجرایی از آثار دوره رنس��انس« در هنرسرای خورشید برگزار
 می شود. میثم میریان پژوهشگر این همایش گفت: این سمینار در ادامه سمینارهای پژوهشی قبلی ما 

برگزار می شود و به بیان مباحثی در رابطه با هنر رنسانس می پردازد. 
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مفهوم نوزایی در هنر به همراه اجرایی از آثار دوره رنسانس

گروتفس��کی پیش از انقالب به همراه گروهش به 
ایران آمد و به اجرای نمایش پرداخت.استانیفسکی 
همکاری بس��یار نزدیکی با گروتفس��کی داشت و 
در پروژه ه��ای مختلفی دس��تیار ای��ن کارگردان 
سرش��ناس جهان بود. او و تادئ��وش کانتور بعدها 
راه خود را از گروتفس��کی جدا کردند و هرکدام به 
صورت مس��تقل تئاتر تجربی خ��ود را پایه گذاری 
کردند.او در دهه 1970 و تا پیش از تاسیس گروه 
تئاتر خود، در سراس��ر لهستان به س��فر پرداخت. 
تحقیق��ات انسان شناس��انه او در ای��ن س��فرها 

به منظور پی��دا ک��ردن محیطی بکر و ت��ازه برای 
بروز خالقیت، مخاطب »ناآل��وده« و خلق تئاتری 
بود ک��ه در آن خط می��ان فرهنگ باالدس��تان و 
پایین دس��تان برداش��ته ش��ود.وی در طول دهه 
1980 چندین سمپوزیوم در سراسر دنیا با حضور 
اساتید تئاتر و علوم انسانی برگزار کرد. او همچنین 
در دانش��گاه های داالس، نیوهمپشایر، نیوریورک، 
مکزیکوس��یتی و پاریس س��خنرانی کرد و شیوه 
تئاتری خود را معرفی کرد.استانیفسکی و گروهش 
اجرای هنری تئاتر در مراکز شهری بزرگ موسوم به 

»منطق��ی« را رد می کردند و برنام��ه اجرایی خود 
را »میثاق با زندگ��ی« توصی��ف می کردند. گروه 
گارجنیدزه از زمان تاسیس در سال 1977 تا کنون 
به برپایی کارگاه های مختلف پرداخته اند.کار این 
 گروه همس��و با نظر میخائیل باختین بود؛ در نظر

 آن ها فرهنگ فولکلور سرچشمه تمامی هنرهاست. 
مهمتری��ن س��فرهای تحقیقاتی این گ��روه برای 
رس��یدن به بازی کامال طبیعی، آن ها را به فنالند، 
مکزیک، آمری��کا و کره جنوبی کش��اند. این گروه 
 از همان زم��ان ش��کل گیری با اس��تقبال جهانی

 روب��ه رو ش��د و در خ��ارج از لهس��تان نی��ز 
منتق��دان ب��ا روی گش��اده آث��ار آن ه��ا  را 
تحس��ین کردن��د. کالس ه��ای ای��ن گ��روه در 
س��ال 1977 منج��ر ب��ه ش��کل گیری آکادم��ی 
 تمری��ن تئاتر ش��د.این گ��روه اس��اس کار خود را 
بر سنت های موزیکال کهن، تکنیک های قدرتمند 
فیزیکی و آوایی در بازیگری، محیط طبیعی تئاتر 
و تکیه بر بدن گذاشتندو در سال های اخیر تمرکز 
خود را بر تئاتر یونان باس��تان به عنوان سرچشمه 
فرهنگ اروپا گذاش��ته اند. آن ها در اجراهای خود 
تکنیک های فراموش ش��ده بازیگری یونان باستان 
را ارایه می دهند. منبع آن ها برای اس��تخراج این 
شیوه های بازیگری متون ادبی و تصاویر باقیمانده 
از آن دوران اس��ت. موس��یقی یون��ان باس��تان و 
ایده آل ه��ای فیزیک��ی بازیگر دو نکت��ه مهم برای 
بازی در این گروه است.در یک کالم می شود گفت 
تئوری اصلی گروه تئاتر گارجنیدزه احیای تراژدی 
از دل موسیقی اس��ت. این گروه با هر اجرا به طور 
مستقیم به یکی از نگارگری های یک دوره تاریخی 
خاص اشاره می کند و به آن جانی دوباره می بخشد. 
اجراهای گروه گارجنیدزه نتیجه تحقیقات طوالنی 
مدت هس��تند و در خ��الل آن ب��ه بخش هایی از 
موس��یقی کهن که مرتبط به ریتم ه��ای ناموزون 
کالم، آواز و رقص هس��تند جانی دوباره می دهند.

مس��اله مهم در آثار گروه گارجنیدزه این است که 
متن، جنبه موسیقایی و بصری آثار آن ها برگرفته از 
منابع مکتوب نیست، بلکه نشات گرفته از »خطوط 
 فراموش ش��ده زندگی درون خود انس��ان« است.

 آن ها با آواها و حرکات ابداعی، بخشی از تاریخ کهن 
بش��ر را زنده می کنند و به شکلی رازگونه بیننده را 
به هسته اصلی انس��انیت نزدیک می کنند.به گفته 
استانیفسکی: »تمرین های ما برگرفته از الهام های 
واقعی است. من حرکات، تاب ها، پیچ ها و سازوکاری 
که بیشترین تاثیر را خواهد داشت، انتخاب می کنم. 
بعدش، ب��ا کار کردن روی تمپو، ریت��م و تغییر در 
این س��ازوکار، عالوه ب��ر بهره بدن از ژس��ت های 
بازیگران س��عی می کنم بازی بازیگر بدل به زبانی 
تمثیلی شود که از دل واقعیت بیرون آمده.«هالینا 
فیلیپوویچ در کتاب »قلمروهای پنهان« که آلیسون 
هاج آن را گ��ردآوری کرده در م��ورد ویژگی های 
کار این گ��روه می نویس��د:»کار گارجنیدزه صرفا 
زندگی آدم ها را دگرگون نمی کند، بلکه خاطرات 
 باقیمانده این تجربه زیباس��ت ک��ه برخی را بر آن 
می دارد تا قابلیت های ذهن��ی و ادراک خود را که 
قبال مسکوت مانده بود، گسترش دهند.«اولین اثر 

گروه گارجنیدزه »اجرای عصرگاهی« )1977( بود. 
این اثر با اس��تفاده از آوازهای فولکلور، بخش هایی 
از »Gargantua and Pantagruel« فرانسوا 
رابلوا، بخش دوم »حوای نیاکان« آدام میکی یویچ، 
نسخه التین سرود »مادر پروردگار«، آوازهای کهن 
انگلیسی و داستان های ش��فاهی اهالی روستاهای 
لهستان است.این نمایش در فضای بیرونی و هنگام 
غروب اج��را ش��د و در آن از ش��یوه های بازیگری 

مختلف استفاده شده بود. 
در این اجرا آنچه مهم بود بازی بازیگران بود و کالم 
و موسیقی اهمیت کمتری داش��تند.یکی دیگر از 
اجراهای مهم این گروه »جادوگری« بود که در آن 
الیه های یک مناس��ک بدوی را از »حوای نیاکان« 
جدا کرده و آن را با مراسم فوالکلوری که به احترام 
مردگان برپا می ش��د، ترکیب کردند. س��ومین اثر 
این گروه »زندگی اس��قف آواک��وم« )1983( بود. 
داستان این اجرا برگرفته از زندگی آواکوم پتروویچ، 
متعصب مذهبی قرن هفدهم بود. گروه گارجنیدزه 
برای بازی های این اجرا از اصول بنیادین ترانه های 

ارتودوکسی بهره گرفتند.
چهارمین اثر این گ��روه »کارمین��ا بورانا« بود که 
در س��ال 1990 اجرا ش��د و ملهم از موسیقی قرن 
نوزدهمی کارل اورف بود. آن ها در این اجرا اشعار 
عاش��قانه قرن دوازدهم و س��یزدهم میالدی را با 
افسانه تریس��تان ایزوله ترکیب کردند. ویژگی این 
اجرا مث��ل دیگر اجراه��ای گروه تصاوی��ر نمادین 
و آوازخوان��ی نامعم��ول بازیگران ب��ود. بازی های 
 این اجرا یادآور اجراهای ش��اعرانه قرون وس��طی

 بود.
گ��روه ای��ن  اجراه��ای  آخری��ن  از   یک��ی 

»Iphigenia at A...« اس��ت ک��ه س��ال 2007 
در س��الن تئاتر افس��انه ای »ال ماما« در نیویورک 
روی صحن��ه رف��ت و براس��اس نمایش��نامه ای از 
اوریپی��د نوش��ته ش��ده است.استانیفس��کی از 
س��ال 2010 س��مینارهای مختلفی برگزار کرده 
 اس��ت و آخرین اث��ری ک��ه از او روی صحنه رفته

 »The Master Builder in India« براساس 
متنی از هنریک ایبس��ن در جش��نواره بین المللی 
ایبس��ن در دهلی بوده.گروه گارجنی��دزه در طول 
س��الیان فعالیت خود جوایز مختلفی برده اس��ت؛ 
از مهمتری��ن جوایز این گ��روه جای��زه منتقدان و 
مخاطبان برای نمای��ش »کارمین بورانا« در بخش 
تئاتر تجربی در جشنواره بین المللی قاهره )1996( 
و جایزه اول برای نمایش »مسخ« در جشنواره تئاتر 

سارایه وو )1999( بوده است.

معروف ترین مهمان جشنواره تئاتر فجر کیست؟

گروه عجیبی که از اروپا به ایران می آید 

هفت یادداشت

 درخشش» ستاره سال سی ام«
 در آسمان سوره

»ستاره سال سی ام« در هفته پایانی 
دی ماه س��ال جاری در تاالر س��وره 
حوزه هنری اصفه��ان بر روی صحنه 
می رود.جواد ایزددوست، کارگردان 
این نمایش با اع��الم این خبر، گفت: 
س��تاره س��ال س��ی ام از جمله آثار 
منتخب بیست و پنجمین جشنواره 
تئات��ر اس��تانی اصفهان اس��ت که با 
نگاهی اجتماعی به ضرورت پایبندی 
بر قول ها و سنت ها در خانواده ایرانی می پردازد.وی اضافه کرد: داستان 
این نمایش روایتگر رسمی دیرینه در خانواده مرحوم حاج مهدی گیوه چی 
است. قول و قراری که به سال های دور بازمی گردد و تبلور آن برگزاری هر 
ساله جشن نیمه ش��عبان در خانه آن مرحوم است. صالح، فرزند نوه حاج 
مهدی و میراث دار این سنت، در تالش است تا امسال نیز، مانند همیشه 
این جشن را برپا کند اما در این میان، خواهر و برادر صالح فکر دیگری در 
سر دارند.کارگردان » س��تاره سال سی ام« درباره نویس��نده و بازیگران 
نمایش گفت: محمد رضا آریان فر نویس��نده و اسداهلل بابایی، محمد رضا 
مولودی، بهزاد محسنی، بهنام شمسایی، محسن فروغی و روزیتا کروندی 
از بازیگران این نمایش هستند.نمایش ستاره سال سی ام از 18 تا 28 دی، 
از ساعت 18:30 در تاالر سوره حوزه هنری اصفهان به روی صحنه می رود.

مراسم رونمایي کتاب »تك خال« 
درشهر کتاب اصفهان

رضوان نیلی پور داستان نویسی را
به طور جدی از سال 77 آغاز کرد و  

 اولی��ن مجموعه داس��تانش با نام 
»باران پشت شیشه « در سال 84 
از زیر چاپ درآم��د و این کتاب به 
تازگی به چاپ چهارم رسیده است. 
همچنی��ن کت��اب »کاش یادش 
بمان��د« دیگر کت��اب ای��ن بانوی 
داستان نویس است که هر دو کتاب 
تا کنون به زبان آلمانی ترجمه و منتش��ر ش��ده اند. همچنین از این 
نویسنده سال گذش��ته کتاب »قبل از ساعت 25« منتشر شده است 
که این کتاب هم در دست ترجمه به زبان انگلیسی است. .رمان »تک 
خال« به تازگی توسط نش��ر هزاره ققنوس منتشر شده است.رضوان 
نیلی پور نویس��نده ای��ن رمان گفت: »ت��ک خال« ت��م و موضوعی 
اجتماعی دارد. داس��تان این کت��اب منحصر به یک مح��ور و یا یک 
موضوع خاص نمی شود بلکه چند محور فرعی داستان این کتاب را 
تش��کیل می دهند. عالقه مندان مي توانند براي ش��رکت در مراسم 
رونمایي کتاب چهارشنبه25دي ماه ساعت 17به شعبه شماره یک  
شهرکتاب واقع در جهارباغ باال-جنب باشگاه کارگران مراجعه کنند.

 دهه فجر فرصتی مناسب برای ارایه 
گزارش عملکرد مسووالن است

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نطنز گفت: دهه فجر فرصتی مناسب 
برای ارایه گزارش عملکرد مسووالن 
است.علی مش��ربی در جلسه کمیته 
تبلیغ��ات و اطالع رس��انی دهه فجر 
شهرس��تان نطنز که در مح��ل اداره 
ارشاد اسالمی برگزار ش��د، در مورد 
نقش رس��انه ها در تح��والت جامعه 
عن��وان  ب��ه   رس��انه ها  گف��ت: 
قدرتمندترین ابزار اطالع رس��انی همواره زمینه رش��د جوام��ع را فراهم 
می کنند.وی ادامه داد: باید تالش کنیم تا مردم به  صورت خودجوش در 
اجرای برنامه ها و جش��ن های انقالب مشارکت داشته باشند.رییس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز مهمترین هدف برگزاری کمیته تبلیغات و 
اطالع رسانی دهه فجر را استفاده بهینه از ابزار اطالع رسانی برای مشارکت 
مردم در برنامه ها و مراس��م دهه فجر برش��مرد و اف��زود: در رویکردهای 
اطالع رسانی باید به نحوه دسترسی مردم به اطالعات و برنامه های دهه فجر 
دقت شود و این مراسم فرصتی است تا مس��وولین دستگاه های اجرایی 

عملکردهای خود را در بخش های مختلف گزارش دهند.

واحدهای نظارت بناهای تاریخی 
اصفهان درآماده باش هستند

تمام واحده��ای نظ��ارت و مرمت 
بناه��ای تاریخ��ی اداره کل میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان به دلیل بارش برف و سرما 
در حالت آماده باش هس��تند.مدیر 
رواب��ط عموم��ی اداره کل می��راث 
فرهنگ��ی اس��تان اصفه��ان اظهار 
داش��ت: با توجه به پیش بینی های 
بارش سنگین برف در سطح استان 
اصفهان واحدهای نظارت و مرمت بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان به حال آماده باش درآمدند. ش��هرام امیری افزود: در این 
راستا کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به مدت دو روز به 

کار پاک سازی و برف روبی بام های بناهای تاریخی اصفهان پرداختند.

 »ستایش« جدید
یك هفته  دیگر می آید

 هنر آمریکای التین
 در نصف جهان 

پخش مجموعه تلویزیونی »ستایش 2« از هفته آینده، 27 دی ماه به صورت 
هفتگی آغاز می ش��ود.مجموعه جدید س��عید س��لطانی قرار است شب های 
 جمعه س��اعت 20 و 50 دقیقه روی آنتن ش��بکه س��یما برود.تکرار مجموعه 

»ستایش 2« نیز شنبه ها س��اعت 14 و 30 خواهد بود.هم اینک خالصه ای از 
سری اول »ستایش« در حال پخش است. پخش خالصه قسمت های سری اول 
مجموعه تلویزیونی »ستایش« به منظور آماده سازی فضای ذهنی مخاطبان 
برای شروع سری جدید آن انجام می شود.س��ری نخست این مجموعه درباره  
پدری به نام حشمت فردوس بود که برای سرپرستی گرفتن نوه هایش به مقابله 
با ستایش، همسر پسرش می پردازد و گره های داستان و سایر رویدادهای آن نیز 
در همین تعقیب و گریزها صورت می گیرد.نویسندگی این سریال را همچون 

سری گذشته سعید مطلبی برعهده دارد.

کاردار س��فارت مکزیک در تهران با بیان این که فرهنگ، هنر و احس��اس در 
اصفهان نفس می کشد، گفت: این شهر درهایش را به روی هنر آمریکای التین 
باز کرده است.مارتین تورس، شنبه گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه عکس 
دوس��االنه آمریکای التین در نقش خانه حوزه هنری اس��تان اصفهان افزود: 
اصفهان شهری جذاب است و هنر برایش ارزشمند است.وی اظهار داشت: این 
را از استعداد زیاد افراد بزرگی که در اصفهان زندگی می کنند می توان فهمید.

کاردار س��فارت مکزیک در تهران با بیان این که به وسیله هنر می توانیم یک 
گفت و گوی پربار داشته باش��یم گفت: دوست داریم فضای هنری و فرهنگی 

اصفهان با مکزیک و کشورهای آمریکای التین پررنگ و پرشور شود.
وی افزود: عالوه بر همکاری عکاسانی که عکس هایشان اینجاست ما هم دوست 

داشتیم در احساس مردم شهر اصفهان شریک باشیم.

موسیقی و هنرهای تجسمی

مسوول واحد موسیقی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی از برگزاری برنامه های مختلف موسیقایی با هدف 
معرفی خوانندگان جدید موسیقی انقالب در آستانه فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهه فجر خبر داد.

 محسن صفایی فرد با بیان این که واحد موسیقی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی برنامه های متنوعی  
برای سه ماه پایانی سال 92 دارد، خاطر نشان کرد: خوشبختانه بعد از استقبال خوبی که از ترانه »مرگ بر آمریکا« به 
خوانندگی حامد زمانی انجام گرفت بسیاری از عالقه مندان و هنرمندان در تماس هایی که با کانون شعر و موسیقی 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی داشتند متقاضی حضور در تولید آثار موسیقایی مختلف در زمینه مبارزه 

با استکبار جهانی بودند که این روند نشانگر توجه نسل جوان به مبانی انقالب اسالمی است.
 وی اف��زود: در پی ای��ن اش��تیاق ما تصمی��م گرفتیم طب��ق یک برنام��ه ری��زی مناس��ب فراخوانی را ب��ه عنوان 
»فریاد بیداری«منتشر کنیم که به نوعی پاسخی به درخواست های هنردوستان و عالقه مندان هنر انقالبی است که 
می خواهند با توجه به استعداد و توانمندی هایی که در حوزه موسیقی دارند نسبت به تولید آثار موسیقایی مرتبط  

با هنر انقالب تالش هایی را انجام دهند.
مسوول واحد موسیقی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: تمامی عالقه مندان  طی این 
مدت با مراجعه به سایت اینترنتی www.rahmusic.ir  صدا، ملودی، شعر و یا ترانه خود را در این فراخوان ثبت 

کردند. البته در ارسال نمونه اثر هیچ محدودیتی موضوعی وجود نداش��ت اما به هر ترتیب چون اولویت ما توجه به 
مضامین انقالبی بود خوشبختانه عزیزان هنرمند نیز با این رویکرد نسبت به ارسال آثار خود اقدام کردند که از همه 

آن ها تقدیر و تشکر می کنم.
صفایی فرد گفت: تمامی هنرمندانی که تا پایان آذرماه در این فراخوان ش��رکت کرده بودند پس از ارزیابی آثارشان 
توسط شورای کارشناسی واحد موس��یقی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اس��المی برای فعالیت های آینده 
 دعوت به کار می ش��وند. فعالیت هایی که به نظر من می تواند نقطعه عطفی در توجه به آثار موس��یقایی با مضامین 

انقالبی باشد.
وی در پایان تصریح کرد: واحد موسیقی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اس��المی برنامه های بسیار متنوعی 
برای ایام دهه فجر و معرفی چهره های جدید در عرصه موس��یقی انقالبی دارد که در وقت خود به تشریح این برنامه 
خواهم پرداخت، اما آنچه هم اکنون برای ما مهم است اس��تعدادیابی جوانان هنرمندی در عرصه موسیقی است که 
می توانند تولیدکننده بهترین آثار در حوزه موس��یقی انقالب باش��ند. جوانانی که هر کدام م��ی توانند مانند حامد 
 زمانی در حوزه موس��یقی پاپ فعالیت کنند و کارهای خوبی را هم ارایه دهند چراکه ما معتقدیم موس��یقی انقالب

 انحصاری نیست.

  مردم به »فریاد بیداری« لبیك گفتند
 معرفی نسل جدید خواننده های ارزشی

 معرفی سه سریال به عنوان مجموعه های دهه  فجر سیما، از تالش 
تلویزیون برای وفاداری به سنت پخش سریال های مناسبتی حکایت 
دارد؛ س��نتی که البته این روزها به دلیل مواجه شدن صداوسیما با 
معضلی جدی به نام »بی پولی«، به واس��طه  آبروداری برنامه سازان 

همچنان حفظ شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، با این حال خالی بودن آنتن برخی شبکه ها 
از سریال  دهه  فجر و کلید نخوردن یکی از سریال ها در فاصله  کمتر 
از 20 روز مانده به اواسط بهمن ماه، از مشکلی جدی به نام »کمبود 
بودجه« در رسانه ای حکایت دارد که استفاده از عنوان »رسانه ملی« 

برای آن مورد تاکید است.

در بین ش��بکه های تلویزیونی فقط دو شبکه برای دهه  فجر سریال 
پخش می کنند؛  از سه سریال مناسبتی دهه  فجر، دو مجموعه متعلق 

به شبکه یک و یک سریال به شبکه سه تعلق دارد.
تولید و پخش سریال هایی که از تعداد قسمت های کمی برخوردار 
باشند یا همان مینی س��ریال ها، تمهید دیگری است که تلویزیون 
این روزها به آن دس��ت می زند؛ رویکردی که در مناس��بتی چون 
شب های قدر و محرم و صفر با پخش س��ریال هایی چون »رخنه«، 
 »بی قرار« و »خواب بلند« و ... شاهد آن بودیم و با ساخت سریال های 
»رنگ شک« به کارگردانی فریبرز عرب نیا و »پرواز در ارتفاع صفر« 
 سامان سالور ادامه دار می شود.همچنین تلویزیون در حالی سریال

10 قس��متی »انقالب زیب��ا« را به عن��وان یک��ی از مجموعه های 
مناس��بتی دهه  فجر اعالم می کند که این س��ریال در فاصله  کمتر 
از یک ماه مانده به این مناس��بت هنوز در مرحل��ه پیش تولید قرار 
داش��ت و کلید نخورده بود.س��ریال »انقالب زیبا« ب��ه کارگردانی 
بهرام و حمی��د بهرامیان را رامین عباس��ی زاده تهی��ه  می کند که 
پیش از این تهیه کنندگی سریال هایی چون »میلیاردر«، »سقوط 
 یک فرشته«، »ش��مس العماره« و »او یک فرش��ته بود« را برعهده 

داشت.
بهرام بهرامیان پیش��تر کارگردانی مجموعه به یادماندنی »ساعت 
شنی« را در سال 86 عهده دار بوده است که در آن مقطع، عزت  اهلل 
ضرغامی را به مجلس کشاند. او در ادامه ،فیلم سینمایی »آل« را با 

بازی مصطفی زمانی ساخت.

سریال ویژه  »معمای ش��اه« به کارگردانی محمدرضا ورزی از دیگر 
سریال های مناسبتی تلویزیون در دهه  فجر است که از 18 بهمن ماه 

به روی آنتن می رود.
سریال تاریخی »معمای شاه« چند سالی است که ساخته می شود و 

البته این روزها با مشکل مالی مواجه است.
ورزی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا نسبت به زمان پخش »معمای 
شاه« انتقاد کرده و گفته است که ساخت سریالش به خاطر کمبود 
بودجه سه ماه عقب افتاده اس��ت و مطمئنا نمی تواند تا زمان اعالم 
 ش��ده س��ریالش را برای پخش برس��اند مگر این ک��ه تلویزیون به

 آن ها پول دهد.»تبریز در مه« و »س��ال های مش��روطه« از جمله 
سریال های محمدرضا ورزی در مقام کارگردان است.

از »دربند اروند« به عنوان سریال دهه فجر شبکه سه نام برده می شود. 
س��ریالی که توس��ط گروهی که چندان در تلویزیون شناخته شده 

نیستند، ساخته می شود.
سریال »در بند اروند« به نویسندگی وحید حسن زاده، کارگردانی 
سیامک صرافت و تهیه کنندگی س��عید مرادی،از هشتم بهمن ماه 

ساعت 9 شب پخش خواهد شد.
این س��ریال به قصه دو برادر می پ��ردازد که به هم��راه این 25 نفر 
عازم جبهه می شوند؛ یکی از این برادران مفقوداالثر شده و دیگری 
بازمی گ��ردد و راز مفقود االثرش��دن ب��رادر خود را س��ال ها پنهان 
 نگه می دارد. داس��تان س��ریال در واقع داستان رمزگش��ایی از این

 راز است.

نگاهی به سریال های دهه  فجر سیما

آبروداری تلویزیونی ها برای مناسبتی به نام دهه فجر

تولید و پخش 
سریال هایی که از 
تعداد قسمت های 

کمی برخوردار 
باشند یا همان 

مینی سریال ها، تمهید 
دیگری است که 

تلویزیون این روزها به 
آن دست می زند

والدزیمیرز استانیفسکی، کارگردان تئاتر لهستانی مطرح ترین مهمان جشنواره بین المللی تئاتر فجر است. والدزیمیرز   گروه
 فرهنگ و هنر 
زاینده رود

استانیفسکی، موسس گروه تئاتر گارجندیزه در سال 1977 است. گروهی با سبك تجربی انسان شناسانه که موجب شهرت 
جهانی استانیفسکی و گروه تئاترش شد و بدین ترتیب سنت کهن تئاتر را به زمان حال آورد.والدزیمیرز استانیفسکی 
متولد 1950 در روستای باردو در نزدیکی کلوجکو است. در رشته ادبیات لهستان تحصیل کرد و به دانشگاه وروکالو رفت. او در دوران دانشجویی 
به گروه تئاتر کراکوف  پیوست و در فاصله 1971 تا 1975 با» یرژی گروتفسکی« کارگردان و محقق سرشناس تئاتر در »مرکز تئاتر تجربی« همکاری 
 کرد.گروتفس�کی کارگ�ردان لهس�تانی خال�ق تئات�ر آزمایش�گاهی ب�ود. او تاثی�ر زی�ادی ب�ر تئات�ر جه�ان گذاش�ت و مکت�ب »تئات�ر 

بی چیز« را به دنیا عرضه کرد



خبر  روزیادداشت

اخبار کوتاه

محمود خسروی وفا، استعفا کرد
محمود خس��روی وفا که ب��رای حضور در 
انتخابات ریاست و نایب رییسی کمیته ملی 
المپیک کاندیدا ش��ده اس��ت، از معاونت 
ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به 
دلیل منع دوش��غله ها استعفا کرد که این 
کناره گیری مورد پذی��رش وزیر ورزش و 
جوانان قرار گرفت.خس��روی وفا در حال 
حاضر رییس فدراسیون جانبازان و معلوالن ، رییس کمیته پارالمپیک و 

نایب رییس کمیته ملی المپیک است.

الهالل در پی جذب مسی
رسانه های اسپانیانی اعالم کردند که باشگاه 
الهالل عربستان برای جذب مسی در سال 
2016 حاضر اس��ت 400 میلی��ون یورو 
پرداخت کند. قرارداد لیونل مسی با بارسلونا 
در س��ال 2018 به پایان می رس��د و این 
بازیکن آرژانتینی تاکنون قرارداد جدیدی 
را با آبی-اناری ها نبسته است. همین مساله 
باعث شده است تا خبرهای درباره جدایی او از این تیم قبل از سال 2018 
به گوش برسد هرچند مسی و باشگاه بارسلونا این خبر را تکذیب می کنند .

بازسازی خانه اسکواش اصفهان
پ��س از ماه ها تعطیلی خانه اس��کواش 
اصفه��ان، ای��ن مجموعه با توس��عه و 
بازسازی باشگاه فوالد ماهان آماده بهره 
برداری شد.به نقل از سایت باشگاه فوالد 
ماهان س��پاهان، توس��عه، بازسازی و 
ترمیم سالن اس��کواش شهید نصر تنها 
سالن اسکواش اصفهان  بنا به درخواست 
مجمع خیران ورزش یار استان به باش��گاه ماهان به عنوان عضو این 
مجمع واگذار و با نظارت اداره ورزش و جوانان اصفهان انجام پذیرفت.

در حال حاضر سالن اسکواش شهید نصر اصفهان آماده بهره برداری 
بوده و قرار است آیین افتتاح آن در روزهای آینده طی مراسم ویژه ای 

برگزار شود.

 پرسپولیس
 از داوری سود هم برده است

علی دای��ی پ��س از پایان بازی ب��ا فوالد 
خوزس��تان اع��الم کرد:»چندی��ن بار با 
فدراس��یون و نهادهای دیگر نامه نگاری 
کردیم که جهانبازی داور دیدار ما و فوالد 
نباشد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و داور 
تغییر نکرد«.  رییس دپارتمان داوری  در 
واکن��ش به صحبت ه��ای دای��ی گفت: 
هیچ کس و هیچ  تیمی نمی تواند برای فدراسیون فوتبال و کمیته داوران 
تعیین تکلیف کند که چه کسی داور بازی آن ها باشد.وی افزود: چه طور 
اشتباهات داوری به ضرر آقایان باشد، می بینند ولی اگر به سودشان باشد، 
دیده نمی ش��ود؟ آقای دایی! اگر تیم تان از داوری ضربه خورده باشد، از 

داوری هم سودبرده است. 

از اخطار سرداور به دو تیم تا پاس 
خارج از زمین اکبری به امجد

هفت��ه س��یزدهم لیگ برتر بس��کتبال 
باش��گاه های کش��ور ج��دال دو تی��م 
فوالدماهان ونیروی زمینی باز هم صحنه 
اعتراضات مربیان به داور و تذکر داور به 
تیم ه��ا ب��ود.  قض��اوت این دی��دار را 
حس��ن نیکخواه )س��رداور(، محس��ن 
روش��ن ضمیر )داور اول(، علیرضا ناصر 
افشار )داور دوم( بر عهده داش��تند. ضمن این که علیرضا ربیعی به 
عنوان ناظر از سوی فدراسیون در سالن حضور داشت. سرانجام این 

بازي با نتیجه 81 بر 16 به سود تیم ماهان خاتمه یافت.

 چه خبراز یاران طالیی پوش؛ 
اظهارات پس از بازی با داماش

 تا کنون 
در برف بازی نکرده بودم

مهاجم تیم س��پاهان گفت: مطمئن هس��تم ک��ه در ادامه 
مس��ابقات لیگ برتر، تیم های لیگ برتری امتیاز از دس��ت 

می دهند و ما به صدر جدول نزدیک تر می شویم.
علی کریمی بعد از پیروزی س��پاهان مقابل داماش گیالن 
در جمع خبرنگاران رس��انه های گروهی با اشاره به شرایط 
این بازی اظهار داش��ت:  ما در این بازی عملک��رد خوبی از 
خود به نمایش گذاشتیم و توانستیم س��ه امتیاز مسابقه را 
از آن خود کنیم و به نظر من سه امتیاز این بازی حق ما بود 
 که به آن دس��ت پیدا کردیم. وی افزود: در این مسابقه برای

 نخستین بار، در برف بازی می کردم .
       شیرجه شادی گل در برف

محمد غالمی اظهار داشت: این مس��ابقه یکی از بازی های 
س��خت ما به ش��مار می رفت زیرا داماش در آن بسته بازی 
می کرد اما در نیمه دوم بازی توانستیم به گل برسیم و نتیجه 

را به سود خود تغییر دهیم.
وی با اشاره به رویارویی با تیم سابقش و نتیجه گرفتن در این 
بازی افزود: من افتخار می کنم که در تیم داماش و ملوان بازی 
کرده ام و این مساله برای من سبب  افتخار بوده اما خوشحالم 
که امروز تیمم پیروز میدان بود.مهاجم سپاهان درباره شادی 
بعد از گل و شیرجه زدن در برف های ورزشگاه فوالدشهر نیز 
تصریح کرد: من به هادی عقیلی قول داده بودم که در صورت 
گلزنی این کار را انجام دهم که این اتفاق نیز رخ داد و بعد از 

گلزنی در برف ها شیرجه زدم.
       دیدار سپاهان و داماش، سخت ترین بازی ما بود

مدافع تیم سپاهان گفت: دیدار تیم ما مقابل داماش گیالن، 
یکی از سخت ترین مسابقات نیم فصل دوم به شمار می رفت 
که با پیروزی به پایان رسید.شجاع خلیل زاده اظهار داشت: 
این مسابقه، مسابقه س��نگینی بود و ما به امتیاز آن احتیاج 

داشتیم و خوشحالم که این امتیاز را ازآن خود کردیم.
       مقابل داماش گیالن محکوم به برد بودیم

زالتکو کرانچار اظهارداش��ت: قبل از ه��ر چیزی باید بگویم 
که این 8 هفته باقیمانده برای ما حکم مس��ابقات حذفی و 
ن��اک اوت دارد زیرا هر امتیازی که در این 8 بازی از دس��ت 
رود، جایگاه ما را در ص��در جدول متزل��زل می کند و اجازه 
نمی دهد که در ک��ورس باقی بمانیم.این ب��ار ما محکوم به 

برد بودیم.

زاویه

6
قهرمانی زودهنگام ذوب آهن در لیگ تکواندوی نوجوانان کشور

تیم تکواندوی نوجوانان ذوب آهن اصفهان، دو هفته مانده به پایان رقابت های فصل، قهرمانی خود را مسجل 
کرد.  سرپرست تیم تکواندوی نوجوانان ذوب آهن اصفهان اظهارداشت: در رقابت های هفته ششم، به مصاف 

تیم هیات تکواندوی تهران رفتیم که نتیجه این رویارویی، پیروزی 9 بر یک ذوب آهن بود.

وقتی مراسم قرعه کشی جام جهانی 2014 برزیل  برگزارشد و 32 
تیم حاضر حریفان خود را ش��ناختند.واکنش ها و اظهار نظرهای  
پس از قرعه کش��ی بیس��تمین دوره جام جهانی در باهیا در نوع 

خود جالب بود.
*سرمربی تیم فوتبال بوسنی و هرزگوین در واکنش به قرار گرفتن 
تیم اش در گروه F و هم گروهی ب��ا تیم های ملی آرژانتین، ایران و 
نیجریه، اظهار داشت: ناراحت نیستم. اگرچه در گروه ما تیم بزرگی 
مثل آرژانتین حضور دارد، با این ح��ال ما و نیجریه باید برای رتبه 

دوم در این گروه بجنگیم. هرچند نباید ایران را دست کم گرفت.
* هلند در جام جهانی 2014 با تیم های اسپانیا، شیلی و استرالیا 
هم گروه شده است. لوئیس فان خال سرمربی هلند در واکنش به 
گروه این تیم در ج��ام جهانی گفت: این بدتری��ن گروهی بود که 
می توانستیم در آن قرار بگیریم. بازی در کنار تیمی مثل اسپانیا، 

بازی آسانی نیست.
* فرناندو س��انتوس  در واکنش به قرار گرفتن تی��م اش در کنار 
کلمبیا، س��احل عاج و ژاپن گفت: این گروه یکی از س��خت ترین 
گروه های جام جهانی است چرا که هر چهار تیم شانس خوبی برای 

صعود به مرحله بعد دارند.
*یواخیم لوو سرمربی تیم ملی آلمان می گوید از هم گروهی با تیم 

ملی امریکا خوشحال است.
*میرالم پیانیچ  بازیکن تیم ملی بوسنی بدون این که از تیم ایران 

نام ببرد گفت که تی��م اش باید برای دومی در گروه شش��م با تیم 
نیجریه رقابت کند.

*سابه یا  س��رمربی تیم ملی آرژانتین پس از هم گروهی با ایران، 
نیجریه و بوس��نی گفت که حریفان تیم اش می توانست سخت تر 

باشد.
* دل بوسکه سرمربی تیم اس��پانیا گروه دوم جام جهانی را گروه 

مرگ توصیف کرد.
*جواد نکونام کاپیتان تیم ملی در واکنش به گروه ایران گفت که 
یک نفر قادر به مهار لیونل مسی نیست. او در عین حال گفت که اگر 
آماده سازی ایران به خوبی صورت بگیرد ایران می تواند به صعود از 

مرحله گروهی امیدوار باشد.
* کی روش س��رمربی ایران در واکنش ب��ه هم گروهی با تیم های 
آرژانتین، نیجریه و بوس��نی گفت: این یک افتخار است. ما اکنون 
باید از آن لذت ببریم. باید براب��ر بهترین تیم های دنیا قرار بگیریم 
و فرصت بسیار بزرگی است تا پیش��رفت کنیم و نشان دهیم تیم 

بهتری شدیم.
*علی کفاشیان گفت که نباید انتظارها را باال برد اما ایران شانس 

صعود از مرحله گروهی را دارد.
* رحمان احمدی که نقشی کلیدی در صعود ایران به جام جهانی 
داش��ت  گفت که به نظرش ایران می تواند از گروه پنجم به مرحله 

دوم صعود کند.

* ایران باید در نخستین دیدار به مصاف تیم ملی نیجریه برود.
*بوس��نی و هرزگوین حریف اروپایی ای��ران در دور گروهی جام 

جهانی خواهد بود.
*انگلیس در کنار ایتالیا و اروگوئه گروهی دشوار را در جام جهانی 

پیش رو خواهد داشت.
* ژاپن در کنار کلمبیا و ساحل عاج قرار گرفت.

*استرالیا در گروه دوم کنار اسپانیا ایستاد.
* پله،  اسطوره فوتبال برزیل در سخنانی کوتاه در مراسم قرعه کشی 
جام جهانی بیس��تم عنوان کرد به یاد دارم ک��ه چگونه قلب پدرم 
شکست، زمانی که برزیل در خانه قهرمان جهان نشد. آن خاطره 

و خاطره ه��ای دیگ��ری را از 
جام های جهانی ب��ه یاد دارم. 
این که تماش��اگران پای رادیو 
نشسته بودند و خبر شکست 
برزیل را در دیدار پایانی ببیند. 
نمی خواهم فرزندان مان سال 
آینده دوب��اره ش��اهد چنین 

صحنه هایی باشند.
* اش��کان دژاگه هافبک تیم 
ملی ایران پیش بینی کرده که 
ایران با تیم های انگلیس، آلمان 

و غنا هم گروه خواهد شد.
*رونالدو دیگر سخنران مراسم 
بود. آق��ای گل ج��ام جهانی 
2002 و بهتری��ن گلزن تاریخ 
این رقابت ها در سخنانی کوتاه 

عنوان کرد گل زدن اگرچه کاری لذت بخش و در عین حال دشوار 
است اما در مقایسه با کاری که در س��ال های گذشته در ارتباط با 
سازماندهی جام جهانی داشتم قابل مقایسه نیست و می توانم این 
طور بگویم که همگان سال آینده بهترین جام جهانی تاریخ را شاهد 

خواهند بود.
 * پس از تحویل جام توس��ط دل بوس��که، صحنه هایی از 32 تیم 
راه یافته به ج��ام جهانی پخش ش��د که گل رض��ا قوچان نژاد به 
کره جنوبی هم در صحنه پخش تصویر تیم ملی ایران نش��ان داده 

شد.
*جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران گفت: برخالف این که مردم 
دوست دارند با تیم های بزرگ هم گروه شویم اما من دوست دارم در 
یک گروه مناسب قرار بگیریم و قرعه  خوبی داشته باشیم. به هر حال 
تیم های بزرگ قدرتمند اند و من شخصا ترجیح می دهم در گروهی 

باشیم که بتوانیم از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنیم.
*فیفا رقم پاداش تیم های صعود کرده به جام جهانی را اعالم کرد. 
ایران در مجموع9/5میلیون دالر به خاطر حضور در برزیل از فیفا 

دریافت می کند.
*تیم ملی ایران با حضور در جام جهانی 2014، 8 میلیون دالر غیر 

از هزینه آماده سازی از فیفا دریافت خواهد کرد.

واکنش ها پس از قرعه کشی  بیستمین دوره جام جهانی  

9/5 میلیون دالر پاداش برای ایران 
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 کی روش باید از حاال 
تکلیفش را بداند

یخ نوردان ایران 
بازماندند

سرمربی پیشین تیم ملی گفت: کارلوس کی روش از حاال باید تکلیفش را برای 
بعد از جام جهانی بداند و درباره قراردادش با فدراسیون صحبت کند.

حش��مت  مهاجرانی ، در خصوص پیش��نهاد فدراس��یون فوتبال به کارلوس 
کی روش برای تمدید 4 ساله قراردادش، اظهار داشت: در همه جای دنیا قرارداد 
مربیان، بر اساس کار پایه ای و اساسی، نتایج کسب شده، برنامه های بلند مدت 
 و مسایل دیگر تمدید می شود که اگر فدراس��یون بخواهد قرارداد کی روش را

 بر حسب نتایج تمدید کند، کار درستی انجام داده است.
وی افزود: نتایجی که تیم ملی ایران با کی روش گرفته است، خوب بود و نشان 

از موفق بودن این مربی دارد. 
وی گفت: من عکس العمل فدراس��یون در برخ��ورد با بازیکنان��ی که قلیان 
کشیده اند را درس��ت می دانم و این که آن ها از تیم ملی کنار گذاشته شوند، 

تنبیه مناسبی است. چون منش یک  ورزشکار الگو است.

دور اول رقابت های جام جهانی یخ نوردی در ش��هر » چئونگ سوونگ« کره 
جنوبی برگزار شد که چهار یخ نورد کشورمان از صعود به مرحله بعد بازماندند.

به گزارش فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزش��ی، چهار یخ نورد ایرانی 
 دیروز دربخش مردان با حریفان خ��ود در قالب دو گروه رقاب��ت کردند اما از 

راه یابی به مرحله بعد بازماندند.
درگروه اول سعید محمودی و مجتبی ثقفی به ترتیب در رده های 21 و 22 و 
در گروه دوم مسعود زینالی و محمد رضا صفدریان به ترتیب در رده های 16 

و 22 قرار گرفتند.
تیم یخ نوردی کشورمان شامل پنج ورزش��کار از جمله زهره عبداهلل خانی به 

سرپرستی افخم السادات میرسلیمی در این رقابت ها حضور یافته است.
مسابقات جام جهانی یخ نوردی و رقابت های رنکینگ قهرمانی آسیا از 21 تا 

22 دی ماه در کره جنوبی برگزار شد.

مذاکره فدراسیون دوچرخه سواری 
مدیر تیم های ملی دوچرخه س��واری می گوید فدراسیون در حال 
مذاکره با سه مربی از فرانسه، آلمان و چک است  اما تعطیالت ژانویه 
روند مذاکرات را کند کرده است. چایچی اظهار داشت:ما بیشتر به 

دنبال جذب مربی در رشته های سرعت و نیمه استقامت هستیم.

بارسلونا قهرمان نیم فصل لیگا شد
حساس ترین دیدار هفته نوزدهم لیگا با تساوی بدون گل به پایان رسید.اما 
در جدول رده بندی بارسلونا با 50 امتیاز توانست به لطف تفاضل گل بهتر 
قهرمان نیم فصل لیگا شود.  اتلتیکو مادرید با همین تعداد امتیاز دوم شد و 

رئال مادرید با 44 امتیاز و یک بازی کمتر سوم است.

شکست نیجریه برابر چشمان کی روش
نیجریه در رقابت های جام ملت های آفریقا دراولین بازی  خود در 
مقابل تیم فوتبال مالی با نتیجه 2 بر یک شکست خورد. کارلوس 
کی روش که برای تماشای دو دیدار نیجریه به آفریقای جنوبی 

سفر کرده این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

نکونام:
 یک نفر

  قادر به مها
 لیونل مسی نیست

  اگر آماده سازی 
ایران به خوبی 

 صورت بگیرد
  ایران می تواند

 به صعود از مرحله 
 گروهی

 امیدوار باشد

هشدار سرپرست تیم ملی والیبال به ملی پوشان؛

والسکو تمام بازی ها را رصد می کند
سرپرست تیم ملی والیبال برنامه های این تیم برای سه رویداد مهم 
سال آینده شامل لیگ جهانی، قهرمانی مردان جهان و بازی های 

آسیایی کره را تشریح کرد.
به نقل از فدراسیون والیبال، امیر خوش خبر با اعالم این که نخستین 
اردوی تیم ملی والیبال از 12 اسفندماه آغاز می شود، درباره حضور 
خوان سیچلو در کادر فنی تیم ملی والیبال و مسایل فنی تیم گفت: 
والسکو به توانایی سیچلو اعتقاد خاصی دارد و در همراهی او با تیم 
ملی شکی نیست؛ تنها باید برای حضور او در کادر فنی منتظر پایان 

مسابقات باشگاهی ایتالیا باشیم.
  احتماال اواس��ط اردیبهش��ت ماه س��ال 93 س��یچلو نیز به جمع

 

ملی پوشان والیبال ایران می پیوندد.
وی ضمن قدردانی از مربیان ایران��ی تیم ملی والیبال در بازی های 
جام بین قاره ها گفت: در مس��ابقات ژاپن سیچلو تیم ملی والیبال 
را همراهی نکرد اما والس��کو معتقد اس��ت اهمی��ت لیگ جهانی 
 به مراتب بیش��تر از جام بین قاره ها اس��ت و نباید هیچ ریس��کی

 کرد؛ به همین دلیل حضور خوان سیچلو در ترکیب تیم ملی والیبال 
حتمی است.

سرپرست تیم ملی والیبال از تشکیل دوباره تیم های ملی والیبال 
»الف« و »ب« در ابتدای س��ال آینده خبر داد و گفت: نخس��تین 
مرحله اردوی تیم ملی از 12 اسفند به مدت 15 روز برگزار خواهد 
شد و دومین مرحله تمرینات آماده سازی بعد از تعطیالت نوروزی 
با دعوت از تمامی بازیکنان آغاز می ش��ود که دعوت شدگان برای 
 حضور در دو تیم ملی »ال��ف« و »ب« با یکدیگ��ر رقابت خواهند 

داشت.

وی با اشاره به برنامه های آماده س��ازی والسکو برای تیم های ملی 
الف و ب گفت: عالوه بر لی��گ جهانی والیبال، مس��ابقات والیبال 
قهرمانی مردان جهان در لهستان و بازی های آسیایی کره جنوبی 
از دیگ��ر میادین مه��م والیبال ایران در س��ال آینده اس��ت. هنوز 
 مش��خص نیس��ت که در کدام یک از این رقابت ها کدام تیم ایران

 )ملی الف یا ب( شرکت می کند.
خوش خبر تاکید کرد: به هرحال باید تیم ه��ای ملی والیبال ایران 
آمادگی کامل داشته باش��ند که در این میادین از اعتبار این رشته 
ورزشی به خوبی دفاع کنند.همانطور که در چند سال اخیر شاهد 
تحول دروالیبال کشور بوده ایم و در جهان هم جزو مدعیان هستیم.

دیدار برفی تیم های فوتبال سپاهان و داماش گیالن

 استقبال تماشا گران 
دلیل جابه جایی جام دوستی شد

فرشاد طالور / دبیر هیات تنیس استان

چهارمین دوره مسابقات تنیس جام دوستی با حضور تعدادی از بهترین 
تنیس بازهای اصفهانی به انجام رسید.مسابقات مراحل قبلی جام دوستی در 
ورزشگاه انقالب برگزار شد اما به دلیل این که این ورزشگاه ظرفیت الزم برای 
حضور تماشاگران را نداشت، دیدار فینال در ورزشگاه شهدای ارتش به انجام 
رسید.در پایان این تورنمنت تیم دو نفره محسن 
هرندی و مهدی اهتمایی به عنوان قهرمانی 
دست پیدا کرد. پیش از آغاز مسابقه فینال 
نیز، تعدادی از نونهاالن اصفهانی به اجرای 
 حرکات نمایش��ی مین��ی تنی��س پرداختند که 

به شدت مورد توجه حاضران قرار گرفت.
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تردد خودروها در محورهای اصلی 

استان جریان دارد
انتظام��ی فرمانده��ی  راه  پلی��س  ،ریی��س  رفیع��ی   حم��زه 

 چهارمح��ال و بختی��اری اظهارداش��ت: تمامی اکیپ ه��ای راهداری 
 و ام��داد و نج��ات در س��طح محوره��ای مواصالتی اس��تان مس��تقر

 هستند.
وی با بیان ای��ن که تردد در محورهای مواصالتی اس��تان تنها با زنجیر 
چرخ امکان پذیر است، گفت: به رانندگان توصیه می شود از رفت و آمد 
غیرضروری خودداری کرده و هنگام مسافرت، خود و وسیله نقلیه را به 

لوازم ایمنی مجهز کنند.
رفیعی با تجلیل از همکاری اکیپ های راهداری اس��تان در بازگشایی 
محورهای ارتباطی استان، افزود: بر اساس اعالم مسووالن اداره راهداری 

تمامی مسیرهای اصلی استان باز است.

 بلندگوی هشدار در
 شهر بلداجی

فرماندار شهرس��تان بروجن از راه اندازی سیستم هشدار زلزله در شهر 
بلداجی خبر داد.

 فتاح کرمی با اش��اره به لزوم نصب این سیستم در شهر بلداجی، اظهار 
داش��ت: در وقوع حوادثی همچون زلزله حتی ثانیه ها هم می تواند در 

جلوگیری از بروز آسیب و صدمات شدید موثر باشد.
وی با اشاره به این که این سیستم هشدار، وقوع زلزله باالی2/4 ریشتر 
را هشدار می دهد، افزود: این سیستم در جلوگیری از بروز آسیب های 
شدید است.فرماندار بروجن اعتبار نصب این سیستم را سه میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: بلداجی در کشور سومین شهری است که سیستم 

هشدار زلزله در آن نصب و راه اندازی می شود.
کرمی افزود: نصب سه حسگر قوی در عمق پنج متری زمین به همراه 
10 دکل اعالم آژیر درسراسر بلداجی  از جمله ویژگی های این سیستم 

هشدار زلزله است.

 ایجاد خوشه صنعتی گلیم
 در اردل

سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری چهارمحال و بختیاری از ایجاد خوشه گلیم در شهرستان 
اردل با توج��ه به ظرفیتی که در این شهرس��تان در ای��ن زمینه وجود 

دارد، خبر داد.
  مهرداد رییس��ی اظهارداش��ت: پرداخت تس��هیالت کم به��ره، بیمه 
تامی��ن اجتماع��ی هنرمن��دان صنای��ع دس��تی، مش��ارکت دادن 
هنرمندان در نمایش��گاه های اس��تانی و منطقه ای و ملی و در اختیار 
 قراردادن فض��ا در اماکن تاریخ��ی و فرهنگ��ی از این گون��ه اقدامات

 است.
 وی همچنین به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار خوب شهرستان 
اردل در تولید بافته های داری و صنایع دس��تی عش��ایری اشاره کردو 
اظهار داشت: یکی از برنامه های پیش بینی شده در سند توسعه صنایع 

دستی استان، ایجاد خوشه گلیم در این شهرستان است. 

اخبار کوتاه 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 85 درصد مساحت استان در حوزه 
تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی است. خسرو عبداللهی اظهار داشت: در حال حاضر 22 هزار 

خانواده بهره بردار در عرصه های طبیعی استان مستقر هستند.

7
جشنواره

 برگزاری هفتمین برف آورد 
شهر برفی 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری از آغاز فراخوان هفتمین برف آورد 
ساالنه ش��هر برفی س��ال 92 در منطقه چغاخور استان 

خبر داد. 
مژگان ریاحی اظهار داش��ت: هفتمین برف آورد س��االنه 
شهر برفی با همکاری سایر دس��تگاه های اجرایی استان 
در تاریخ هشتم لغایت دهم بهمن در منطقه چغاخور و در 
مجاورت مجتمع فرهنگی-آموزشی آفتاب چغاخور برگزار 
می ش��ود.وی با اش��اره به اهداف برگزاری این برف آورد، 
گفت: ایجاد نگرش ویژه به جاذبه های اس��تان به عنوان 
مقصد گردش��گری زمستانه کش��ور و جذب گردشگران 
 زمس��تانی از اه��داف برگزاری این جش��نواره به ش��مار 

می رود.
ریاحی ادام��ه داد: ایجاد رقابت س��الم و ایج��اد روحیه 
همکاری بین جوانان و عالقه مندان و نیز معرفی و فروش 
صنایع دستی استان در قالب برپایی نمایشگاه های مرتبط 

از مهمترین اولویت های هفتمین برف آورد امسال است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختی��اری خاطرنش��ان ک��رد: عالق��ه 
 من��دان می توانن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه آدرس اینترنت��ی

 SNOWCITY.MIRASCHB.COM در ای��ن 
جشنواره ثبت نام کنند.

وی تصریح کرد: آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک تا 
پایان وقت اداری 26 دی ماه تعیین شده است.

 تجلیل از رسانه های فعال
 چهارمحال و بختیاری 

معاون اجرایی س��پاه چهارمحال و بختیاری در همایش 
بزرگداشت روز بسیج رسانه در ش��هرکرد، اظهارداشت: 
در برخی از شرایط تاثیر گذاری رسانه از ابزار جنگی نیز 

بیشتر است.
عبدالمحمد س��عیدی ، بصیرت افزایی را از اهداف بسیج 
رس��انه برش��مرد و گفت: فرهنگ بس��یج یعنی این که 
رس��انه ها بتوانند بصیرت افزایی و دشمن شناسی باالیی 
داشته باش��ند و این آگاهی و بصیرت را به جامعه منتقل 
کنند.وی با اش��اره به حضور گسترده رس��انه ها در دنیا و 
تمام نقاط جهان، افزود: رمز موفقیت هر جامعه وابسته به 

ایفای نقش رسانه ها است.

بارش برف در چهارمحال و بختیاری سرمای شدید را در پی داشته 
و این پدیده جوی موجب یخ زدن س��طح تاالب بزرگ بین المللی 
چغاخور شده است به گونه ای که منظره خارق العاده زمستانی در 

بلندای زاگرس ایجاد کرده است.
برف یکی از نعمت های زیبای خدا برای انسان ها است که برکات 
بسیاری زیبایی دارد و در استان چهارمحال و بختیاری اهمیتش 
دو چندان است. بارش برف در کوهستان ها و انباشته شدن آن در 
کوهستان های این اس��تان 10 درصد آب کشور را تولید می کند 
که این مهم درآب شرب و صنعت و کش��اورزی مورد استفاده قرار 

می گیرد.
 از طرف دیگر برف ،زیبایی هایی به استان چهارمحال و بختیاری 
 می بخش��د که در کمتر جای کش��ور و حتی دنیا وج��ود دارد.از 
هفته ه��ای گذش��ته در دفعات مختلف ب��ارش برف در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاده است به نحوی که نسبت به سال 

گذشته این بارش ها بسیار بیشتر بوده است.
بارش برف منظره ها و مناطق زیبایی در اس��تان ایجاد کرده است 
 که این زیبایی های زمس��تانی باعث ش��ده اس��ت که سردی هوا 

در پی بارش برف و یخبندان به چشم مردم این منطقه نیاید.
بع��د از بارش های اخی��ر در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری هوا 
 بسیار سرد شده و در بس��یاری از مناطق کوهستانی دمای هوا به 

منفی 21 درجه نیز رسیده است.

 سردی هوا در این استان موجب یخ بس��تن چشمه ها و بسیاری 
 از آبش��ارها ش��ده اس��ت که این اتفاق موجب ایجاد منظره های

 خارق العاده و زیبا در این استان شده است.
تاالب چغاخور یکی از زیباترین و بزرگ ترین تاالب های رشته کوه 

زاگرس است که در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
تاالب بین الملل��ی چغاخور ب��ا بی��ش از دو ه��زار و ۳00 هکتار 
مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن و در دامنه 
ارتفاعات بر آفتاب و کالر است. مس��احت آبی این تاالب یک هزار 
 و ۳60 تا یک ه��زار و 500 هکتار و عمق آبی آن ش��ش متر مربع

 است.
هم اکنون سرد شدن شدید هوا در منطقه تاالب موجب یخ زدن این 
تاالب ش��ده و یخ زخیمی تاالب را فرا گرفته است، از طرفی بارش 
برف بر روی یخ فرا گرفته تاالب، این تاالب را محو کرده و این تاالب 

در زیر برف ناپدید شده است و به رنگ سفید درآمده است.
ارتفاعات کوهس��تانی پشت تاالب و س��طح یخ زده تاالب منظره 
زیبا و خارق العاده ای ایجاد کرده است و موجب جذب بسیاری از 

گردشگران ومسافران به این منطقه شده است.

تاالب چغاخور تاالبی زیبا در تمام فصول سال است  
مدیر کل حفاظت محیط زیست اس��تان چهار محال و بختیاری 
در گفت وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داش��ت: تاالب 

 چغاخور یک��ی از زیباتری��ن تاالب های کش��ور و دنیا اس��ت که 
تحت حفاظت قرار دارد.

سعید یوسف پور ادامه داد: س��ردی هوا هم اکنون موجب یخ زدن 
سطح تاالب ش��ده و منظره زیبایی در این منطقه از استان ایجاد 

کرده است.
وی اذعان داش��ت: ت��االب چغاخور ب��زرگ ترین تاالب اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اس��ت که در س��ال های گذشته با خشک 
 شدن بسیاری از چش��مه ها با کمبودآب روبه رو شد و خشکسالی

 و ب��ارش ه��ا موجب ک��م آب 
 ش��دن س��طح ت��االب ش��ده

 بود.
وی با اش��اره ب��ه ب��ارش های 
 فصل زراعی جدی��د، ادامه داد:

 ب��ارش ه��ا از ابت��دای فص��ل 
زراع��ی امس��ال خ��وب ب��وده 
اس��ت و بارندگی اخی��ر در این 
اس��تان نور امیدی ب��رای احیا 
 ت��االب ها روش��ن ک��رده و اگر 
بارندگ��ی ها تا پایان زمس��تان 
به همین شکل باشد، می توان 
گفت بس��یاری از مشکالت در 
رابطه با خشکسالی در خصوص 

تاالب ها حل می شود.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه تاالب 
چغاخ��ور تاالبی زیب��ا در تمام 

فصول سال اس��ت، گفت: تاالب چغاخور در هر فصل سال ویژگی 
 خاصی از زیبایی دارد و مس��افران بسیاری هرس��ال از آن بازدید

 می کنند.
وی اذعان داش��ت: تاالبین المللی چغاخور به دلیل ش��رایط تنوع 
 زیس��تی باال وگونه های جانوری نادر از س��ال 78 توسط سازمان

 حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع اعالم و مورد 
حمایت قرار گرفت. تاالب چغاخور ب��ا 58 گونه گیاهی و آبزیان از 
اهمیت زیس��ت محیطی باالیی برخوردار بوده و در فصل تابستان 
 حاش��یه آن به یک دهکده س��یاحتی برای گردش��گران تبدیل

 می شود.
  پوش��ش گیاه��ی ای��ن ت��االب از گون��ه ه��ای حاش��یه ای، 
نم پسند و شناور و غوطه ور تشکیل شده که عمده ترین آنان بید، 

مرغ پگن، پتامژتون، پلیگونیوم و ساز است.
 پرندگان چغاخور مرغابی، انواع حواصیل، لک لک سفید، خروس 
کولی، کش��یم، باکالن، مرغابی س��انان، فالمینگو، یلوه، اکراس، 
 قو، س��لیم، کاکانی ه��ا و آبزیانی مانن��د ماهی کپ��ور، گامبوزیاد 
)ماهی گورخری( ب��ا ارزش ژنتیکی، کنت��رل بیولوژیکی، زینتی، 
 مطالعاتی، صی��د تجاری و غذای��ی همچنین خزندگانی ش��امل 
الک پش��ت آب��زی، حیواناتی نظیر گراز، ش��غال، گ��رگ، روباه و 

خرگوش در مجاور آن زندگی می کنند.

ایجاد منظره خارق العاده زمستانی در بلندای زاگرس 

چتر سپیدی بر خشکِی تاالب »چغاخور« 

85 درصد مساحت چهارمحال و بختیاری حفاظت می شود

بارش برف منظره ها 
و مناطق زیبایی در 
استان ایجاد کرده 

 است که این
  زیبایی های

 زمستانی باعث شده 
است که سردی هوا  
در پی بارش برف و 
یخبندان به چشم 

مردم این منطقه 
نیاید
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اعالم مخدوش شدن سند مالكيت وصدورسندالمثني 

905 نظر به اينكه عزت آقاخاني فرزندحسن باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده اعالم نموده كه سندمالكيت سه 
دانگ مشاع ازششدانگ 624 باقيمانده واقع دررشكنه 21 اصلي بخش يك 
ثبتي شهرضاشده كه ششدانگ پالك فوق در صفحه 208 دفتر 256ذيل 
كه  وسندصادرشده  ثبت  ميرمسيب  بيگم  عاليه  37604بنام  شماره  ثبت 
شهرضامالكيت  دفتر3   1391  /  9  /  7  – سند110047  بموجب  نامبرده 
خودرابه سيدمحمودفاطمي وعزت آقاخاني بالسويه انتقال داده است كه 
بعلت  كه  قرارگرفته  آقاخاني  عزت  درسهم  دانگ   3 ميزان  به  سنداوليه 
آب گرفتگي مخدوش شده وقابل استفاده نمي باشداينك عزت آقاخاني 
درخواست سندمالكيت المثني نسبت به 3 دانگ مالكيت خودازپالك فوق 
رانموده لذا دراجراي تبصره 5 ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
شدن  مخدوش  به  نسبت  كس  هر  كه  شود  مي  آگهي  نوبت  يك  مراتب 
آقاخاني  عزت  ازطرف  الذكرودرخواست صدورالمثني  فوق  سندمالكيت 
اعتراضي دارد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي 
اعتراض خودرابه ثبت محل ارائه نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
صورت  شد.در  خواهد  وتسليم  صادر  مقررات  طبق  سندالمثني  نرسد 
اعتراض صورت مجلس مبني بر اعتراض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه 

آن به متقاضي تسليم خواهدشد                               
   مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك

تاسيس شرکت 
895 شماره 92/5820/33/وآگهی تاسيس شركت  همراه تجارت اردستان 
) با مسئوليت محدود ( به شماره ثبت 853  و شناسه ملی 14003814085 
خالصه تقاضا نامه و شركت نامه و اساسنامه و مفادصورت جلسه هيات 
عمومی موسس شركت همراه تجارت اردستان با مسئوليت محدود كه 
و رسيده   ثبت  به  اداره  اين  در   1392/10/08 تاريخ  853در  شماره   با 

شده  تكميل  ثبت  ذيل  امضهاهای  حيث  از   1392/10/09 رتاريخ  د 
به  رود  زاينده  روزنامه  نيز  و  رسمی  درروزنامه  عموم  اطالع  برای 
كه  مقدمه  اين  با  شركت:  -موضوع   -1   : ميشود  آگهی  زير  شرح 
نمی  فعاليت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  زير  فعاليتهای  موضوع 
و  فروش  و  خريد  از  اعم  مجاز  بازرگانی  فعاليتهای  كليه  –انجام  باشد 
توزيع  و  تهيه  و  توليد  و  واردات  و  صادرات   ، فروش  از  پس  خدمات 
لوازم  تبلت و   ، تلفن همراه  از گوشی  اعم  كليه كاالهای مجاز بازرگانی 
اخذ   ، كليه اشخاص حقيقی و حقوقی  با  داد  قرار  ، عقد  جانبی مربوطه 

از كشور  ايجاد شعب در سرار كشور و خارج  و  نمايندگی  اعطای  ، و 
اخذ وام و تسهيالت از بانكها و موسسات مالی صرفا جهت تحقق اهداف 
مزايدات  و  مناقصات  در  ، شركت  مهندسی  فنی  خدمات  ارائه   ، شركت 
انسانی  نيروی  قبيل  از  خدماتی  فعاليتهای  انجام   ، خصوصی  و  دولتی 
موقت جهت ارگانها و سازمانها ، خدمات تاسيسات فنی و برقی مخابراتی 
– پس از اخذ مجوزهای الزم .. 2 - مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
خيابان 22 بهمن – نامحدود. 3- مركز شركت : شهرستان اردستان – 
بازارشهرداری – پالك 1 كد پستی 08381835669   . 4- سرمايه شركت 
عامل  مدير  اختيار  در  و  پرداخت  تماما  كه  نقدی  ريال  ميليون  پنجاه   :
شركت قرار گرفته است .. 5- اولين مديران شركت : آقای حسين زمانی 
فر فرزند محمد  با شماره ملی  1189920034 و كدپستی 8381937389 
به عنوان مدير عامل و آقای احمد زمانی فر فرزند محمد با شماره ملی  
1189365367 و كدپستی 8381937389 بعنوان رئيس هيات مديره  به 
اوراق و  كليه   : امضاء  دارندگان حق   -6 . انتخاب شدند  نامحدود  مدت 
با  شركت   اداری  و  عادی  اوراق  همچنين  و  تعهدآور  و  بهادار  اسناد 
امضای مدير عامل يا امضای رئيس هيات مديره  همراه با مهر شركت 
نشانی  به  : شعبه شركت  آن  مديران  و  . 7- شعب شركت  است  معتبر 
اصفهان – خيابان پنج رمضان – كوچه شماره 4- پالك 76- كد پستی 

8137917467 – كه مدير شعبه آقای احمد زمانی فر تعيين گرديد .م الف: 
445 خيراله عصاری – رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان  

اجرائيه
بايگانی:  شماره   9204002003000321/1 پرونده:  شماره   899
به  بدينوسيله   139205102003004092 ابالغيه:  شماره   9200557/1
1- آقای محمود آرمان نژاد فرزند حسين  به شماره شناسنامه 44831 
فرزند  فارسانی  مرتضوی  همايون  سيد  آقای   )  2 اصفهان  از  صادره 
سيد مصطفی به شماره شناسنامه 15 صادره از فارسان 3( آقای احمد 
3 صادره  شناسنامه  شماره  به  آقا  امير  فرزند  فارسانی  اميريان  رضا 
شماره  به  مسعود  فرزند  فارسانی  ماالكی  عباس  آقای   )  4 فارسان  از 
شناسنامه 93 صادره از فارسان همگی ساكن : اصفهان چهارراه حكيم 
شفائی طبقه فوقانی بانك تجارت كه برابر گزارش مامور مربوطه آدرس 
داد شماره  قرار  برابر  كه  گردد  می  ابالغ  است  نگرديده  شما شناسايی 
377850129-85/4/29 تنظيمی در بانك كشاورزی شعبه اصفهان مبلغ 
ششصد و هشتاد و چهار ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و 

ميليون و  پنجاه  يكصدو  مبلغ   ، بابت اصل  ريال  يكصد و چهل و شش 
تا  متفرعات  بابت  ريال  هفت  و  هزار و ششصد  دو  و  نهصد و شصت 
تاريخ 92/2/25 و ذمه روزانه به مبلغ سيصد و بيست و هشت هزار و 
سيصد و چهل و دو ريال بانضمام حق الوكاله متعلقه به بانك كشاورزی 
شعبه اصفهان بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار 
درخواست صدور اجرائيه نموده ، پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر 
باشد  می  مطرح  اداره  اين  در   9204002003000321/1 كالسه  به  و 
ابالغ می  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما  لذا طبق ماده 18 آئين 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و 
فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد ، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير 
اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه 
شما تعيقب خواهد شد . م الف: 12003 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان 

تغييرات 
ازان  تختی  شركت  در  تغييرات  آگهی   103/92/2328/14 شماره   900
 1020019738 شناسنامه  با   66 شماره  به  و  شده  ثبت  خاص  سهامی 
مديره  هيئت  و  العاده  فوق  و  عادی  عمومی  مجمع  برابر صورتجلسات 
مورخ 1392/08/02 تغييرات زير در شركت نامبرده به عمل آمده است : 

1- آقايان محمود اقدامی زاده و عباس سالمی و ستار ارشادی به عنوان 
آقايان  گرديدندو  انتخاب  دو سال  مدت  برای  مديره  هيات  اصلی  اعظاء 
ابوالفضل اسحاقی شماره ملی 6229903504 و مسلم خدادوست شماره 
البدل شركت برای  ملی 6229849003 به سمت بازرسان اصلی و علی 
آقای محمود  بين خود  از  مديره  هئيت   -2 . انتخاب شدند  يكسال  مدت 
به عنوان رئيس هيئت مديره و  ملی 6229817251  زاده شماره  اقدامی 
آقای عباس سالمی شماره ملی 6229817799 به عنوان نائب رئيس هيئت 
مدير  عنوان  به   6229849186 ملی  شماره  مالی  يزدان  آقای   و  مديره 
عامل شركت تعيين نمودند كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت 

با امضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل و با مهر شركت معتبر است 
.3- تراز مالی سال 1391 پس از قرائت بازرس تصويب شد و روزنامه 
كثير االنتشار زاينده رود جهت درج آگهی های شركت تعيين گرديد .4- 
بند سه ماده 9 اساسنامه اصالح گرديد بدين شرح به جای آن عبارت به 
عالوه هر گونه نقل و انتقال سهام با نام شركت صرفا و فقط به افراد 
بومی روستای ازان با اطالع و تاييد و تصويب هيئت مديره شركت با اخذ 
كليه مدارك مربوطه به ويژه مدرك معتبر بومی بودن  خريدار بالمانع 
می باشد و هر گونه معامله ای خارج از چهار چوب فوق بال اثر بوده و 
شركت حق دارد از ثبت انتقاالت سهام خودداری نمايد همچنين معاملين 

سهام ظرف مدت سی روز از تاريخ تصويب و تاييد هيات مديره فرصت 
اينصورت شركت  نمايد در غير  اقدام  تغييرات سهام  به  تا نسبت  دارند 
هيچ گونه مسئوليتی در قبال متعاملين ندارد سهامداران حاضر در مجمع 
خريداری  زمين  ششدانگ  سند  كه  نمودند  توافق  العاده  فوق  عمومی 
شده از دولت مربوطه به مزرعه واقع در ازان معروف به تختی به نام 
شركت انتقال يابد سهامداران به هيئت مديره شركت اختيار تام دادند كه 
سهامدارانی كه بدون عذر موجه هزينه های جاری شركت در خصوص 
مزرعه تختی ازان را حداكثر در دو نوبت متوالی پرداخت ننمايند ضمن 
معوقه  بدهی  دريافت  به  نسبت  غيره  و  آب  سهم  قبيل  از  خدمات  قطع 
و  نمايد  اقدام  مديره  هيئت  مصوبه  اساس  بر  تاديه  تاخير  خسارات  و 
مسئوليت عواقب ناشی از قطع سهم آب به عهده سهامداران بدهكار بوده 
و شركت در اين خصوص ) خسارت وارده به سهامداران ( هيچ گونه 
مسئوليتی نداشته و نخواهد داشت .  م الف 11816حسين نوروز رئيس 

ثبت ميمه 

تاسيس 
902 شماره : 103/2627ث/92  آگهی تاسيس شركت بيتا تجهيزات آپادانا 
شماره  تحت   1392/10/05 درتاريخ  فوق  شركت  محدود  مسئوليت  با 
51612 و شناسه ملی 10260702940 در اين اداره به ثبت رسيده و در 
تاريخ 1392/10/05 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكيمل گرديده و خالصه 
اطالع عموم در روزنامه های رسمی  به شرح زير جهت  آن  شركتنامه 
آگهی می شود . 1- موضوع شركت : ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نيست ، انجام كليه فعاليتهای بازرگانی از قبيل صادرات و 
واردات ، خريد و فروش ، تهيه و توزيع كليه كاالهای مجاز بازرگانی ، 
اخذ تسهيالت از بانك های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف 
شركت – شركت در مناقصه ها و مزايده ها ی خصوصی و دولتی داخلی 
نگهداری  و  تعمير  نصب   ، مونتاژ  و  ساخت  توليد   ، تهيه   – خارجی  و 
انسانی  نيروی  تامين   – صنعتی  قطعات  و  تجهيزات  آالت  ماشين  كليه 
كارگر و متخصص موقت – تهيه و توليد انواع نرم افزارهای مورد نياز 
به  از دولتی و خصوصی  اعم  ، موسسات و صنايع مختلف  شركت ها 
استثنای نرم افزارهای فرهنگی – فعاليت در امور سنگهای معدنی اعم از 
اكتشاف ، بهره برداری ، كانه آرايی با كسب مجوز از مراجع ذيصالح  
2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت 
: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان جی خيابان مهديه خيابان 
ايثارگران بن بست بهاران  – پالك 37  طبقه 3 كد پستی 8157997311 ، 
4- سرمايه شركت : مبلغ 15000000 ريال می باشد . 5-  اولين مديران 
شركت1-5- خانم نسرين رضايی   به سمت رئيس هئيت مديره 5-2- 
آقای سيد محمد حسين سجاديه به سمت عضو هيئت مديره   3-5- آقای 
سيد محمد حسين سجاديه به سمت مدير عامل به مدت نامحدودانتخاب 
تعهدات  و  مالی  اسناد  و  اوراق  كليه   : امضا  حق  دارندگان  گرديدند.6- 
شركت با امضای مدير عامل ويكی از شركا و اوراق عادی و اداری با 
امضای مدير عامل و با مهر شركت معتبر است 7- اختيارات مدير عامل 
: طبق اساسنامه آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 

تاسيس 
آسانبر  سحر  شركت  تاسيس  آگهی  103/2770ث/92    : شماره   903
تحت   1392/10/09 درتاريخ  فوق  شركت  محدود  مسئوليت  با  سپاهان 
شماره 51654 و شناسه ملی 10260703386 در اين اداره به ثبت رسيده 
و  گرديده  تكيمل  دفاتر  ذيل  امضاء  لحاظ  از   1392/10/09 تاريخ  در  و 
خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
منزله  به  موضوع  ثبت   : شركت  موضوع   -1  . شود  می  آگهی  رسمی 
شامل  آسانسور  خدمات  كليه  نميباشد-  فعاليت  پروانه  صدور  و  اخذ 
طراحی – تامين قطعات و مجموعه های استاندارد – نصب و راه اندازی 

و خدمات پس از فروش در زمينه صنعت آسانسور با كسب مجوز از 
شهر  مراجع ذيصالح 3- مركز اصلی شركت : 1-3- استان اصفهان – 
اصفهان چهارراه قصر – ابتدای شيخ بهايی – ساختمان آرام – طبقه دوم 
- پالك 8   كد پستی 8134775194 ،تلفن 03112336435،  4- سرمايه 
اولين مديران شركت1-   -5 . باشد  ريال می  مبلغ 1000000   : شركت 
به سمت رئيس هئيت  السادات كاظمی شيخ شبانی     5- خانم صديقه 
مديره 2-5- آقای سيد محمود كاظمی شيخ شبانی  به سمت عضو هيئت 
مديره   3-5- آقای سيد محمود كاظمی شيخ شبانی به سمت مدير عامل 
به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شركت و اوراق عادی و اداری  با امضای مدير 
عامل همراه با مهر شركت معتبر است 7- اختيارات مدير عامل : طبق 
اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی  رئيس   – اساسنامه آذری 

اصفهان 

تاسيس 
901 شماره : 103/2775ث/92  آگهی تاسيس شركت هما برگ اصفهان 
شماره  تحت   1392/10/11 درتاريخ  فوق  شركت  محدود  مسئوليت  با 
51657 و شناسه ملی 10260703426 در اين اداره به ثبت رسيده و در 
تاريخ 1392/10/11 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكيمل گرديده و خالصه 
اطالع عموم در روزنامه های رسمی  به شرح زير جهت  آن  شركتنامه 
آگهی می شود . 1- موضوع شركت : ثبت موضوع فعاليت ذيل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد- بازار يابی غير هرمی و غير شبكه 
ای پس از كسب مجوز از مراجع ذيصالح  3- مركز اصلی شركت : 3-1- 
استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان احمد آباد – كوچه 18 – كوچه 
– كد پستی 8155656937   – پالك 105   – پاچنار- بن بست ابوفاضلی 

تلفن 03112289024 ، 4- سرمايه شركت : مبلغ 1000000 ريال می باشد 
به سمت  مليحه غفوری ورزنه   مديران شركت1-5- خانم  اولين    -5 .
رئيس هئيت مديره 2-5- آقای عليرضا اميری دستجردی  به سمت عضو 
هيئت مديره   3-5- آقای عليرضا اميری دستجردی  به سمت مدير عامل 
به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شركت و اوراق عادی و اداری  با امضای مدير 
: طبق  اختيارات مدير عامل  با مهر شركت معتبر است 7-  عامل همراه 
اساسنامه م الف 11721 آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس 
906 شماره : 103/2691ث/92 آگهی  تاسيس موسسه حقوقی مناديان 
 3955 شماره  تحت   1392/10/01 درتاريخ  فوق  موسسه  قانون  و  حق 
و شناسه ملی 10260702615 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
1392/10/01 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكيمل گرديده و خالصه آن به 
 . شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود 
1- موضوع موسسه : ثبت موضوع  ذيل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمی باشد- ارائه كليه خدمات حقوقی به استثنای مواردی كه در 
انحصار وكالی دادگستری می باشد با كسب مجوز از مراجع ذيصالح 2- 
مدت موسسه : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی موسسه : 
1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان بزرگمهرخيابان ركن الدوله 
كوچه آتش پالك 946 كد پستی 81586459855  ، 4- سرمايه موسسه 
: مبلغ 10000000 ريال می باشد . 5-  اولين مديران موسسه-5- آقای 
رضا محمد قاسمی   به سمت رئيس هئيت مديره 2-5- خانم سارا سادات 
هاشمی   به سمت عضو هيئت مديره 3-5- خانم سارا سادات هاشمی به 
سمت مدير عامل به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا 
: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدير عامل معتبر 
است 7- اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه آذری – رئيس اداره ثبت 

شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



همه چیز درباره نگهداري گیاهان 
در زمستان

چگونه مي توان از گياهان خود در زمس��تان در خانه نگهداري كرد 
و حتي چند گلدان ت��ازه به آن ها افزود.بس��ياري از م��ا به گياهان 
 خانگ��ي عالقه مندهس��تيم، ب��ه خص��وص در فصل زمس��تان كه

 نمي توان در هواي آزاد درختان س��بز را ديد يا به باغباني پرداخت. 
در اين ماه هاي س��رد مي توانيد گلدان هاي خود را به خانه بياوريد 
تا آن ها عالوه ب��ر آن كه هواي خان��ه را تميز كنند، روحيه ش��ما را 
نيزش��اداب كنند. ح��ال ببينيم چگونه م��ي ت��وان از گياهان خود 
 در زمس��تان در خانه نگه��داري كرد و حت��ي چند گل��دان تازه به

 آن ها افزود.
چه گیاهاني را مي توان در خانه نگهداري كرد

در آب و هواي سرد مي توانيد درختچه مركبات، سرخس و گياهان 
پايا مانند روزماري را در خانه خود نگه داريد و حتي فقط شب ها به 
خانه بياوريد. بعضي از گياهان بيش��تر از سايرين در هواي سرد دوام 

مي آورند. 
اتاق آفتاب گیري براي گل ها در نظر بگیريد

 تا جايي كه مي توانيد نور آفتاب زمس��تاني را به خان��ه راه بدهيد و
 در صورت لزوم يك يا چند چراغ ديگر در اتاقي كه گياه وجود دارد، 

اضافه كنيد.
فضاي داخلي را آماده كنید

گياهاني كه به نور فراوان نياز دارند، مشكل مي توان در خانه شاداب 
 نگه داش��ت. براي اين نوع از گياهان، مكاني در كن��ار پنجره اي كه

 آفتاب گير يا جنوبي اس��ت، آماده كنيد. گياهاني را كه به نور كمتر 
نياز دارند مي توان كنار پنجره هاي رو به ش��رق يا غرب قرار داد. اگر 
در خانه جايي نداريد كه به اندازه كافي نورگير باش��د مي توانيد در 

زمستان از چراغ مخصوص گياهان استفاده كنيد. 
گلدان هايتان را براي انتقال به خانه آماده كنید

پيش از آن كه گلدان ها را ب��ه خانه بياوريد، آن ه��ارا كنترل كنيد 
كه عاري از هر گونه حشره باش��ند. بهترين روش براي آن كه بدانيد 
گلداني به نوعي آفت دارد يا نه اين است كه آن را كامالدر تشت آب 
فرو كنيد. اگر در خاك گلدان حشره زندگي كند، پس از چند دقيقه 
به روي آب مي آيد. اگر چنين اتفاقي افتاد، مي توانيد گلدان و خاك 

آن را قبل از آوردن به خانه عوض كنيد.
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مهارت

دانستنی

ش��ركت گوگل كه بزرگ ترين موتور جست وجوی اينترنتی 
جهان به ش��مار می آيد، آمار كلمات پرجس��ت وجوی سال 

2013 برای ايران را  اعالم كرد.
در مي��ان كلم��ات پرجس��ت وج��و در اي��ران در س��ال 
بيش��ترين  ك��ه  كلم��ه ای   10 مي��الدی،   2013
نل��ود 1- دا  جس��ت وج��و را داش��تند عبارتن��د از:

فيل��م آهن��گ5-  نل��ود  دا ب��ازی4-  عك��س3-   -2 
نل��ود فيل��م  6- چ��تyahoo8 -7- گوگل9-دا

10- اس ام اس . 
همچني��ن در س��ال 2013 ، كلم��ات انتخاب��ات، 

رمان، قيم��ت خوردو، قيمت ط��ال، دانلود آهنگ 
جدي��د، چ��ت ، چ��ت روم و كلم��ات مرتب��ط با 

 برخ��ی ناهنجاری های جنس��ی بيش��ترين افزايش 
 جس��ت وج��و را در اي��ران در س��ال 2013 

داش��ته اند كه به نظر برخی كارشناسان اين 
تع��داد دفعات جس��تجو با چي��ن كه 1/5 
ميليارد جمعيت دارد برابری می كند.                  

 در جس��ت وجوهای»گوگل ايميجز«  )گ��وگل تصوير( نيز
 10 كلمه پرجس��ت وجوی ايرانيان برای دي��دن تصاوير در 
س��ال 2013 عبارت بودن��د از عكس، دخت��ر، زن، لباس، 

تصوير،  و....
وضعيت 10 كلمه پرجست وجوی ايرانی ها در گوگل در 
10 روز نخست س��ال جديد ميالدی )2014 ( نيز نشان 
می دهد 10 كلمه پرجس��ت وجو عبارتند از دانلود، آهنگ، 
 google ،عكس، دانل��ود آهنگ، ب��ازی، فيلم،چت،اندرويد

و دانلودآهنگ.
در س��ال گذش��ته مي��الدی)2013( 10 كلم��ه 
پرجس��ت وجوی موتور جس��ت وج��وی گوگل 
در جه��ان عب��ارت بودن��د از نلس��ون مان��دال ، 
 پاول واك��ر، آيفون اپ��ل 5 اس، ك��وری مونتيت، 
رقص هارلم شيك، انفجار بوستون امريكا، نوزاد 
 سلطنتی، گوشی های سامسونگ گالكسی

 اس 4، دستگاه های پلی استيشن سونی 
اس 4 و كره شمالی.

محقق��ان از فن��اوری چ��اپ س��ه بعدی ب��رای 
تبدي��ل تصاوي��ر فضاي��ی تلس��كوپ هاب��ل به 
 تصاوير چاپی لمس��ی ب��رای نابينايان اس��تفاده 

كرده اند.
فناوری چاپ س��ه بعدی در حوزه ه��ای مختلف 
علوم از جمله پزش��كی، هوافضا و مهندسی مورد 
اس��تفاده قرار می گيرد و محققان موسسه علوم 
تلس��كوپ فضايی قصد دارند از اين فناوری برای 
آموزش نجوم به اف��راد كم بينا و نابينا اس��تفاده 

كنند.
محقق��ان اي��ن مركز ب��ا هم��كاری متخصصان 
طراحی نرم اف��زار و برنامه نويس��ی رايانه ای، يك 

برنامه نرم افزاری اختصاصی طراحی كرده اند كه 
قادر به محاس��به و ترجمه اندازه، درخش��ندگی 
و فاصل��ه تصاوي��ر فضاي��ی تهيه ش��ده توس��ط 
 تلسكوپ هابل به طرح های سه بعدی قابل چاپ

 است.
با اس��تفاده از بافت ه��ای مختل��ف، ويژگی های 
متفاوت تصاوير فضايی در مدل های پالس��تيكی 
چ��اپ ش��ده توس��ط چاپگرس��ه بعدی اراي��ه 
 می ش��ود كه به درك بهت��ر اي��ن تصاوير كمك

 می كند.
نمون��ه اوليه اي��ن طرح ها ب��ا كم��ك 100 فرد 
كم بين��ا مورد آزماي��ش قرار گرفت و بر اس��اس 
 بازخورد آن ها، مدل های پيش��رفته ری طراحی

 شدند.
هدف اصلی محقق��ان، توليد تصاوير س��ه بعدی 
لمس��ی چاپ��ی ب��رای اس��تفاده نابيناي��ان در 
 م��دارس، كتابخانه ه��ا و مراك��ز عموم��ی

 است.
نمونه هاي��ی از اين طرح در دويس��ت و بيس��ت 
 و س��ومين نشس��ت اتحاديه نجوم امري��كا ارايه

 شد.

 ايرانی ها سال گذشته
 در گوگل چه جستجو كردند؟

 تصاوير فضايی 
وارد دنیای نابینايان شد

   پ��در و مادره��ا نباي��د مس��ووليت تصمي��م گرفت��ن
 بچ��ه هايش��ان را ب��ه عه��ده بگيرن��د. به بيان س��اده 
 تر، هيچ پ��در و مادري نباي��د جاي فرزن��دش تصميم

 بگيرد.
  اغلب پدر و مادرها از روي دلس��وزي و به خاطر اين كه 
 بچه ها كوچك و كم تجربه هستند، هميشه براي آن ها 
 تصمي��م گيري م��ي كنند و ب��ه همين س��ادگي حس

 اعتماد به نفس را از آنان مي گيرند. در حالي كه بچه ها 
از وقتي خردسال هس��تند، بايد بياموزند كه خودشان 
تصميم بگيرند و اين وظيفه پدر و مادرهاي هوشمند و 
آگاه است كه فرزندش��ان را به سمت برداشتن گام هاي 
صحيح براي تصميم گيري هدايت كرده و به اين ترتيب، 
حس اعتماد به نفس و اطمينان به توانمندي را در كودك 
پرورش دهند. كودكاني كه حق انتخاب و تصميم گيري 
به آنها داده مي ش��ود، به طور معمول از اعتماد به نفس 

خوبي برخوردارند .
راه هاي هدايت بچه ها به تصمیم گیري

اگر بچ��ه ها اولي��ن گام ه��ا را ب��ه كمك پ��در و مادر، 
درس��ت بردارن��د در تصميم گي��ري هايش��ان موفق 
 خواهند ب��ود. به اين منظ��ور، به پ��در و مادرها توصيه 

شده است:
1. اطالعات��ي به كودك بدهيد تا ب��ه وي كمك كند كه 

سريع تر و راحت تر تصميم بگيرند.
2. ب��راي تصميم گيري چن��د گزينه ي��ا راه پيش روي 
كودك بگذاريد، معايب و محاس��ن هر يك از گزينه ها 
يا راه ها را به او بگوييد و اجازه بدهيد به سليقه خودش 
بهترين را انتخ��اب كند.براي مثال اگر ك��ودك بازي با 
كامپيوتر را به جاي انجام تكاليف مدرس��ه اش انتخاب 
كرد، معايب و محاسني را كه اين تصميم خواهد داشت 

بازگو كنيد و اجازه بدهيد نتايج تصميم اش را ببيند.
بچه ها را تحسین كنید

بچه ها را هنگام نشان دادن مهارت هاي تصميم گيري، 
تش��ويق و تحس��ين كرده و با گفتن آفرين و احس��نت 
آن ها را به جهت صحيح براي رس��يدن به اهداف شان 
 هدايت كنيد. به طور مثال وقتي س��راغ دفتر نقاش��ي و
  مداد رنگي هاي��ش مي رود، ب��ه او بگويي��د آفرين كه
نقاش��ي بكش��ي! چ��ه تصمي��م   تصمي��م داري 

 خوبي!
پیش�نهادهايي چن�د گزينه اي ب�ه كودك 

بدهید
به كودك كمك كني��د تا از ميان چن��د گزينه مختلف 
 يك��ي را انتخ��اب كند. تمري��ن اي��ن مه��ارت او را در

 تصميم گيري قوي مي سازد.
 براي مثال به جاي اين كه به كودك بگوييد اين بلوز را 
بپوش، چند تا از بلوزهايش را در مقابل او بگذاريد و از او 
بخواهيد از ميان آن ها، خودش يكي را انتخاب كند. به 
اين ترتيب او ياد مي گيرد كه براي هر انتخابي محدوديت 
وجود دارد و فقط مي تواند يكي را انتخاب كند. همچنين 
ياد مي گيرد كه بعضي تصميمات را مي توان تغيير داد 
و بعض��ي ديگر را اصال نمي ش��ود تغيي��ر داد. حتي اگر 
كودكان در تصميم گيري دچار مش��كل يا اش��تباهي 
شوند، خيلي مهم نيس��ت، چون هر كسي احتمال دارد 
در تصميم گيري دچار اش��تباه و خطا شود. هميشه راه 

جبران باز است.
گزينه هاي انتخابي واقعي باشد

 وقتي فرزند هفت هش��ت ساله ش��ما، با وجود گلودرد
 مي خواهد بستني بخورد و از خوردن سوپ پياز طفره 
مي رود به جاي بستني، گزينه ديگري را به او پيشنهاد 
كنيد اما به ش��رطي كه اول س��وپ پياز را بخورد. البته، 
به شرطي كه مطمئن باش��يد آن گزينه را در يخچال يا 
آشپزخانه موجود داريد، زيرا اين مهم است كه وقتي با 
فرزندتان به توافق كالمي رس��يديد، بالفاصله به وعده 

خودتان عمل كنيد.
 به طور مثال اگر به جاي بستني ساندويچ قارچ پيشنهاد 
كرده ايد، اما ق��ارچ در خانه نداريد تا براي او س��اندويچ 
درس��ت كنيد، او ديگر به ش��ما اعتم��اد نخواهد كرد و 
هميشه تصور مي كند پيشنهادهاي شما حقيقت ندارد 
و در آينده ديگر حاضر نمي ش��ود از خواسته هايش به 

خاطر حرف شما صرفنظر كند. 
در اي��ن ص��ورت بهت��ر اس��ت ب��ه ك��ودك بگويي��د 
 كه نبايد بس��تني بخ��ورد چون بس��تني ح��ال او را بد

  مي كند و مجبور مي ش��ود روزهاي بيش��تري س��وپ 
بخورد.

 راه هاي هدايت بچه ها 
به تصمیم گیري
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نوبت اول
آگهی  مناقصه  نوبت دوم 

مجید صفاری شهردار بادرود 

ش�هرداری  بادرود در نظر دارد عملیات احداث پارک فضای سبز شهرک  آزادگان ش�امل عملیات جدول سنگی از نوع کریستال 
و شفته ریزی با خاک مناس�ب و خاکریزی با خاک خارج از محل و س�نگ فرش و بلوک فرش پیاده روئی و... را با اعتباری بالغ بر 
 500/000/000 ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ش�هرداری و بودجه س�ال 1392 را بر اس�اس فهرس�ت بهاء ابنیه 

سال 1392 بدون تعدیل و مابه التفاوت با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . 
1- پیشنهاد دهندگان  باید جهت اخذ مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت روز یک شنبه مورخه 92/10/22 به شهرداری مراجعه 

و نسبت به اخذ نقشه و مشخصات پروژه مربوطه اقدام نمایند .
2- پیشنهاد دهندگان باید  معادل  5 درصد کل اعتباررا بصورت وجه نقد به حساب شماره 0106682190001 شهرداری نزد بانک 

ملی شعبه بادرود واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند . 
3-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 92/10/24 در دو پاکت )الف و ب ( الک 
و مهر شده ) پاکت الف  محتوی برگ مناقصه و مشخصات ) اساسنامه و تغییرات و شماره ثبت و ضمانتنامه پیمانکار و برگ پیشنهاد قیمت 
و پاکت ب محتوی برگ پیشنهاد بر اساس فهرست بها ابنیه سال 1392 مهر و امضاء شده باشد را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم 

و رسید دریافت دارند . 
4- پیشنهاد رسیده در ساعت 12 روز چهار شنبه مورخه 92/10/25 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری 

تشکیل میگردد بازو قرائت خواهد شد
5- کلیه هزینه آگهی و درج در روزنامه و .....بر عهده برنده مناقصه می باشد . علی ساعدی شهردار باغبادران 

شهرداری باغبادران

لیست قیمت کارشناسی واحدهای  تجاری و مسکونی شهرداری باغبادران 

آگهی تجدید مزایده  نوبت  اول

مرحله اول
مبلغ کارشناسی سال 92نوع کسبشماره مغازهآدرس واحد تجاریردیف

1/220/000 ریالفروش لوازم برقی3ترمینال مسافربری1

1/150/000 ریالتنقالت فروشی1کیوسک اول پارک ساحلی2

920/000 ریالاغذیه فروشی2کیوسک انتهای پارک ساحلی3

150/000 ریالتنقالت فروشی5کیوسک ورودی ترمینال4

250/000 ریالتنقالت فروشی6کیوسک جنب اداره گاز5

1/800/000 ریال مصالح فروشی-بلوار ورودی شهر6

5/600/000 ریال پارک بادی-زمین واقع در پارک ساحلی7

شهرداری باغبادران باستناد مجوز شماره 218 مورخ 92/6/10 شورای اسالمی 
ش��هر باغبادران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری خ��ود را با قیمت پایه 
کارشناس��ی طبق جدول ذیل از طریق آگهی مزایده عموم��ی بصورت اجاره به 
افراد واجد شرایط  واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر 
از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 
92/11/14 به ش��هرداری باغبادران مراجعه نمایند ، ضمن��ا هزینه آگهی بعهده 

برنده مزایده می باشد .
سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد .                                                                                                                                   
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نوبت اول
آگهی  مناقصه  نوبت دوم 

مجید صفاری شهردار بادرود 

ش�هرداری  بادرود در نظر دارد عملیات احداث پارک فضای سبز شهرک  آزادگان ش�امل عملیات جدول سنگی از نوع کریستال 
و شفته ریزی با خاک مناس�ب و خاکریزی با خاک خارج از محل و س�نگ فرش و بلوک فرش پیاده روئی و... را با اعتباری بالغ بر 
 500/000/000 ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ش�هرداری و بودجه س�ال 1392 را بر اس�اس فهرس�ت بهاء ابنیه 

سال 1392 بدون تعدیل و مابه التفاوت با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . 
1- پیشنهاد دهندگان  باید جهت اخذ مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت روز یک شنبه مورخه 92/10/22 به شهرداری مراجعه 

و نسبت به اخذ نقشه و مشخصات پروژه مربوطه اقدام نمایند .
2- پیشنهاد دهندگان باید  معادل  5 درصد کل اعتباررا بصورت وجه نقد به حساب شماره 0106682190001 شهرداری نزد بانک 

ملی شعبه بادرود واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند . 
3-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 92/10/24 در دو پاکت )الف و ب ( الک 
و مهر شده ) پاکت الف  محتوی برگ مناقصه و مشخصات ) اساسنامه و تغییرات و شماره ثبت و ضمانتنامه پیمانکار و برگ پیشنهاد قیمت 
و پاکت ب محتوی برگ پیشنهاد بر اساس فهرست بها ابنیه سال 1392 مهر و امضاء شده باشد را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم 

و رسید دریافت دارند . 
4- پیشنهاد رسیده در ساعت 12 روز چهار شنبه مورخه 92/10/25 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری 

تشکیل میگردد بازو قرائت خواهد شد
5- کلیه هزینه آگهی و درج در روزنامه و .....بر عهده برنده مناقصه می باشد . علی ساعدی شهردار باغبادران 

شهرداری باغبادران

لیست قیمت کارشناسی واحدهای  تجاری و مسکونی شهرداری باغبادران 

آگهی تجدید مزایده  نوبت  اول

مرحله اول
مبلغ کارشناسی سال 92نوع کسبشماره مغازهآدرس واحد تجاریردیف

1/220/000 ریالفروش لوازم برقی3ترمینال مسافربری1

1/150/000 ریالتنقالت فروشی1کیوسک اول پارک ساحلی2

920/000 ریالاغذیه فروشی2کیوسک انتهای پارک ساحلی3

150/000 ریالتنقالت فروشی5کیوسک ورودی ترمینال4

250/000 ریالتنقالت فروشی6کیوسک جنب اداره گاز5

1/800/000 ریال مصالح فروشی-بلوار ورودی شهر6

5/600/000 ریال پارک بادی-زمین واقع در پارک ساحلی7

شهرداری باغبادران باستناد مجوز شماره 218 مورخ 92/6/10 شورای اسالمی 
ش��هر باغبادران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری خ��ود را با قیمت پایه 
کارشناس��ی طبق جدول ذیل از طریق آگهی مزایده عموم��ی بصورت اجاره به 
افراد واجد شرایط  واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر 
از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 
92/11/14 به ش��هرداری باغبادران مراجعه نمایند ، ضمن��ا هزینه آگهی بعهده 

برنده مزایده می باشد .
سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد .                                                                                                                                   
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