
 شكفتنمسووالن تصور نکنند، صنایع اصفهان آالینده نیست !
 شكوفه هاي 
يخي

نماينده مردم خمینی شهر در واکنش به آلودگی هوا:
 چرا خانه های مجردی

3 زياد شد؟
 ديده باِن فرهنگی  در 

برنامه ريزی ضروری است 5 2
7

 روايت های متفاوت
 از ماجرای مداح معروف

3

 بیشترين تولید
 ناخالص ملی کشور در اصفهان 

اس��تاندار اصفهان گفت: سهم اس��تان اصفهان در تولید 
ناخالص ملی کش��ور 15در صد است.رسول زرگرپور در 
دیدار با خانم سناتور گابرییال گواباس، رییس کمیسیون 
روابط خارجی مجلس سنای مکزیک ضمن خیرمقدم و 

خوش آمد گویی به وی و هیات همراه، به فضای...

رومانی می تواند دروازه ورود 
ايران به اروپا باشد

 جزيیات لغو تحريم های
 ايران از امروز

عض��و مجم��ع پارلمان��ی نات��و و نماین��ده اس��تان هو 
ن��ه دوآرا در مجل��س س��نای رومان��ی گف��ت: ای��ران 
می توان��د از رومان��ی ب��ه عن��وان دروازه ورود ب��ه اروپا 
 اس��تفاده کند.»هاراالمب��ی وچیتی��و« در راس هی��ات

 چهار نفره ب��ا رییس ات��اق اصفهان و جمع��ی از فعاالن 
اقتصادی استان دیدار و گفت وگو کرد. وی  در این دیدار 
تصریح کرد: ایران می تواند از رومانی به عنوان دروازه ورود 
به اروپا اس��تفاده کند.وی تصریح ک��رد: رومانی با آن که 
مسافتی طوالنی با ایران دارد ولی از نظر فرهنگی احساس 

نزدیکی به ایران دارد.

طبق جزییات منتشر شده از سوی مقامات رسمی اتحادیه 
اروپا، گروه کوچکی از صنایع اروپایی از حوزه بیمه تا فلزات 
گران بها از بابت کاهش تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران 
که از امروز آغاز می شود، س��ود خواهند برد.وال استریت 
ژورنال در گزارشی درباره رفع برخی تحریم ها علیه ایران...

4

4
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جيببري
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 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
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

نوبت اول
آگهی  مزایده  عمومی

محمد حسن یاری- شهردار کوشک

 ش�هرداری كوش�ک ب�ه اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 13 /ش م�ورخ 92/10/21 
شورای اسالمی شهر كوشک در نظر دارد نسبت به فروش الوار حاصل از قطع 
اشجار خشكيده شهری با قيمت كارشناسی هر كيلو گرم 2500 ریال، از طریق 
مزایده عمومی موضوع م�اده 13 آیين نامه مالی ش�هرداریها اقدام نماید . لذا 
متقاضيان شركت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بيشتر واخذ مدارک 
مزایده تا تاریخ 92/11/12 مراجعه و نس�بت به ارائه پش�نهادات تا پایان وقت 
 اداری روز دوش�نبه مورخ 1392/11/14 به واحد امور مالی شهرداری كوشک

 مراجعه نمایند.

نوبت اول 

هيچگاهازوسايلیکهتبديلشدهازمصرفسوختهایديگربهگازطبيعیمیباشند
بويژهبخاریهاینفتیبهگازیاستفادهنکنيدزيراعالوهبرمصرفزياد

شرکت گاز استان اصفهانوگرمايشکمبسيارخطرناکاست.
 روابط عمومی

فرماندار تهران
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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 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
 روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

شهر و بعد 
م مرکزی 

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
ازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل ب

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
ر اردیبهش

اواخ

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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ه دو كانديدا تذكرداد
ب

ببري
جي
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.
طری

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
 روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

شهر و بعد 
م مرکزی 

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
ازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل ب

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
ر اردیبهش

اواخ

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 

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

3

12

7

3

14

Society,Cultural 

Newspaper

روزنامه فرهنگی 

اجتماعی 

سه شنبه 12اردیبهشت   1391 |  9جمادی الثانی 

1433 شماره 773 / 16  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 773, MAY 1,2012

16Pages

فرماندار تهران

ه دو كانديدا تذكرداد
ب

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
 

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

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

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12

12

12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages

سركردگان

كودكان متكدي تحت 

تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان

كودكان متكدي تحت 

تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 

دانش

Society,Cultural 

Newspaper

 ISSN:

 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 

اجتماعی 

13 | 1  ربیع الثانی 1433 
پنجشنبه 4بهمن 90

شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012

8Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.
طری

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

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

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

مراجعه نمايند.

برآورد اوليه به ريال مدت اجراءعنوان پروژهرديف

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

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

آگهی  مناقصه عمومی

بانک صادرات استان اصفهان

 نوبت دوم

م الف 7838

بانک صادرات اصفهان 

www.shabakieh.com شبکیه مودم وایرلس رایگان 
ADSLشبکیه

تلفن تماس : 6204520
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 خبرهای خوش از انتقال آب
 به استان تا پایان سال

نماینده م��ردم اصفه��ان در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: خبرهای خوشی در مورد آبگیری 
تونل سوم کوهرنگ تا آخر سال به مردم اصفهان 

خواهیم داد.
 حمیدرض��ا ف��والد گر با اش��اره ب��ه اظهارات 
اخیر رییس جمهور کش��ورمان در جمع مردم 
خوزستان در مورد آب، اظهار داشت: این گونه 

اظهارنظرها می تواند به اختالفات دامن بزند.

وی با بیان این که خوزس��تان قطعه ای از ایران 
اسالمی است، گفت: آبادانی تنها مختص یک 
استان خاص نیست و نباید آبادانی یک استان 
به قیمت خرابی استان های دیگر تمام شود چرا 

که آبادانی برای همه کشور است.
وی با بیان این که بحث طرح انتقال آب به فالت 
مرکزی ای��ران لطمه زدن به مناب��ع خدادادی 
نیست، تاکید کرد: این منابع آن قدر در کشور 

وجود دارد که برخی از آن ها به  درستی استفاده 
نمی ش��ود.وی با بیان این که مسوولین استان 
خوزستان باید حالل مشکالت باشند و این گونه 
مسایل و مشکالت را از طریق ارتباط با مردم حل 
و فصل کنند، خاطرنشان کرد: خبرهای خوشی 
در مورد آبگیری تونل سوم )کوهرنگ( مربوط به 
حوزه چهارمحال بختیاری تا آخر سال به مردم 

اصفهان خواهیم داد.

حمیدرضا فوالد گر عنوان کرد:

3

صحنمصلی،سالآیندهآمادهاقامهنمازمیشود
مدیرعامل مجموعه مصالی بزرگ اصفهان 
گفت: صحن اصلی و ورودی های مصال در 
صورت تامین اعتب��ارات مورد نیاز تا اواخر 
 سال ۹۳ تکمیل و برای برگزاری نماز آماده

 می شود. ابراهیم پرچمی در بازدید اعضای 
ش��ورای ش��هر اصفهان از رون��د اجرایی 
پروژه مصالی ب��زرگ اصفهان از ش��روع 

فعالیت های جدی��د و تغییرات اساس��ی 
و بنی��ادی در برنامه ری��زی و راهبری این 
پروژه در مردادماه س��ال گذشته خبر داد 
و اظهار داش��ت: در این برنامه بخش هایی 
از فضاهای پیش بینی شده اولیه در اطراف 
پروژه مص��ال از اولویت خ��ارج و به عنوان 

فضای سبز اختصاص یافته است.

مدیرعام��ل س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی 
 ش��هرداری اصفه��ان گف��ت: ب��ا وج��ود

 این که خانه های تاریخی متعدد خالی از سکنه 

با کاربری فرهنگی در اصفه��ان وجود دارند، 
نصف جهان ب��ا کمبود مجموعه ه��ای اقامتی 
 گردش��گری مواجه است.  حس��ین جعفری 

اظهار داشت: اصفهان دارای ظرفیت های بسیار 
زیادی بوده و این شهر دارای محورهای فرهنگی 

3و تاریخی از جمله ...

کمبود مجموعه های  اقامتی گردشگری در نصف جهان
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چهره روزيادداشت

مردمی ترين وزير حسن روحانی 
کیست؟

 گزارش ه��ای واصله حاکی اس��ت وزی��ر اطالع��ات دول��ت یازدهم از
 مردمی ترین وزرای دولت روحانی به حساب می آید. میزان حضور وی در 
مساجد مختلف تهران و شرکت در نمازهای جماعت و مراسم مذهبی و 
ختم درگذشتگان یک رکورد محسوب می شود. وی در بسیاری از مساجد 

دقایق کوتاهی برای نمازگزاران سخنرانی می کند. 

مرگ مشکوک ايرانی بازداشت شده 
درامارات

یکی از س��ه تبعه ایرانی که از چندی پیش در بازداشت ماموران امنیتی 
امارات متحده عربی بوده اس��ت، در زندان این کش��ور ب��ه صورت کامال 
مش��کوک جان س��پرده اس��ت.پیگیری خبرنگار فارس درباره آخرین 
وضعیت این تبعه ایرانی و 2 بازداش��تی دیگر ادام��ه دارد.اخیرا اخباری 
مبنی بر بازداشت س��ه تبعه ایرانی مظنون به ربایش عباس یزدان پناه ، 
شهروند ایرانی توسط ماموران امنیتی امارات متحده عربی منتشر شد. 
پیش از این مقامات ایرانی خواستار فراهم شدن دسترسی کنسولی به این 
 افراد شده بودند.براساس این گزارش، مقامات امارات تاکنون درباره علت 

جان سپردن این تبعه ایرانی توضیحی نداده اند.

 رقابت ترکان و زنگنه 
با مهدی هاشمی

ترکان، زنگنه و سید مهدی هاش��می گزینه های اصلی ریاست سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور هستند. 

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی  که دارای 25 عضو اصلی است ه 
برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد 
می کند و وزیر یاد ش��ده یک نفر را به عنوان رییس سازمان جهت صدور 
حکم به رییس جمهورمعرفی می کند. ارزیابی ها نش��ان می دهد سید 
مهدی هاشمی که رییس کمیسیون عمران مجلس است شانس بیشتری 
برای ریاست سازمان دارد چرا که از ترکان و زنگنه جوان تر و مشغله کاری 

کمتری دارد. 
سازمان نظام مهندسی یکی از بزرگ ترین سازمان های غیر دولتی است 

و 250 هزار عضو دارد.

 گزارش تفريغ بودجه ۹۱
 تقديم مجلس شد

حمید تیموری، معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کل کشور 
از نهایی شدن گزارش تفریغ بودجه سال 91 در این دیوان خبر داد و گفت: 
این گزارش هفته گذش��ته در دیوان محاس��بات نهایی و تقدیم مجلس 

شورای اسالمی شد.
وی افزود: با توجه به این که گزارش تفریغ بودجه سال 1391 در دیوان 
محاسبات کل کشور نهایی و تقدیم مجلس شده است، بنابراین منتظریم 
تا این گزارش پس از اعالم وصول در دس��تورکار صح��ن علنی پارلمان 
قرار گیرد.معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاس��بات به روند قرائت 
گزارش تفریغ بودجه های ساالنه کش��ور در صحن علنی مجلس اشاره 
و تاکید کرد: پس از اعالم وصول گزارش تفریغ بودجه س��ال 1391 در 
مجلس، رییس دیوان محاسبات کل کشور می بایست براساس آیین نامه 
داخلی پارلمان در صحن علنی مجلس حضور یافته و این گزارش را برای 

نمایندگان قرائت کند.

می توان تغییر در ايران را حس کرد
وزیر خارجه اس��بق انگلیس که به تازگی از تهران بازدید کرده، با اشاره 
به مشاهدات خود در ایران از تغییر در این کشور سخن گفته و به امریکا 

توصیه کرده از فرصت به وجود آمده برای توافق نهایی استفاده کند.
»جک استراو« وزیر خارجه اسبق انگلیس که اخیرا به تهران سفر کرده 
بود، با انتشار یادداش��تی در روزنامه ایندیپندنت نوشته است که اکنون 
می توان نس��یم تغییر در ایران را احس��اس کرد. وی همچنین نسبت به 

تبعات عدم دست یابی به توافق نهایی با ایران هشدار داده است.

ريیس جمهور ونزوئال به ايران می آيد
معاون اروپ��ا و امری��کای وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان در دیدار با 
رییس جمه��ور ونزوئال پیام کتب��ی رییس جمهور کش��ورمان را تقدیم 
وی کرد. »م��ادورو« در این دیدار گفت در آینده نزدیک به تهران س��فر 

خواهد کرد.
مجید تخ��ت روانچی ،مع��اون اروپ��ا وامری��کای وزارت ام��ور خارجه 
کش��ورمان در ادامه رایزنی های سیاس��ی با مقامات ونزوئال، با نیکالس 
 م��ادورو رییس جمه��ور ونزوئال مالق��ات و پیام کتبی حس��ن روحانی

 رییس جمهور را تقدیم وی کرد.
نیکالس مادورو افزود: به منظور تحکیم روابط و بحث و بررسی افق های 
جدید همکاری در روابط فیمابین، قصد دارد در آینده ای نزدیک به ایران 

سفر کند.

ماجرای تیراندازی جنجالی اتوبان بابایی، اگرچه با رضایت شاکی 
پرونده همراه شده اس��ت، اما اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه که 
دادس��تان کل کش��ور هم هس��ت، روایت جدیدی به روایت ها از 
 این حادثه افزوده اس��ت. حجت االس��الم  »غالمحسین محسنی

 اژه ای« در نشس��ت خب��ری اش نکت��ه های جدی��دی از پرونده 
تیراندازی پرحاشیه در اتوبان بابایی را بیان کرد. نکته هایی که سه 
روایت قبلی درباره تیراندازی مداح معروف را با چالشی جدی مواجه 
می کند. نکته های��ی درباره همراهان مداح معروف، فرد ش��لیک 

کننده، نحوه شکایت شاکیان و ... .
شاید جالب باشد اگر روایت های قبلی از این ماجرا  را مرور کنیم. 

رادان: مداح معروف مجوز داشته
15 دی ماه و با فاصله کمی از رس��انه ای ش��دن ماجرا، جانشین 
فرمان��ده نی��روی انتظام��ی درب��اره ای��ن ماجرا س��خن گفت. 

»مهر«،سخنان سردار »احمدرضا رادان« را این طور منتشر کرد:
»س��ردار رادان در پاس��خ به س��وال خبرنگاری ک��ه از او در مورد 
تیراندازی یک مداح مش��هور در تهران پرس��یده بود با تایید این 
موضوع گفت: بعضی اوقات به برخی مسایل بیش از حد می پردازیم. 
سالحی که این مداح در اختیار داشته است دارای مجوز قانونی بوده 
است و در این مورد پرونده ای تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده 
است. امروز نیز وقت رسیدگی به این پرونده است ما در خصوص این 

پرونده به وظیفه مان عمل کردیم.«

طاهری: با خانواده بوده اند و در خطر مرگ!
 چند روز بعد یعنی 19 دی م��اه، »محمدرضا طاه��ری« که از او 
 به عنوان یک��ی از نزدیک تری��ن مداحان به محم��ود کریمی یاد

می شود، درمراسم شب شهادت امام حسن عسگری )ع( در جمع 
عزاداران، ضمن تکذیب سخنان منتسب به خودش در یک روزنامه، 
این طور به ماجرا اشاره کرد:»سه مرتبه در مسیر برگشت از دماوند 
که ایشان با خانواده هم بودند برای شان مزاحمت ایجاد می کنند و 

به مرحله خطر مرگ می رسانند.«
  شاکی: خودشان و پسرشان و دو تا خانم

22 دی م��اه روزنامه »اعتماد« گفت وگ��وی اختصاصی خبرنگار 
 این روزنامه با ش��اکی پرونده تیراندازی را منتش��ر کرد. بخشی از

 حرف های »م.و« که خودش گفته یک جوان متولد اوایل دهه 60 
که لیسانس دارد و شغل آزاد را بخوانید.

» ایش��ان اعتراض کردند که چرا سرعت داش��تید و چرا این طور 
رانندگی کردید و بحث های این چنینی ش��د و اصال مجالی نشد 
 که ما حرف بزنیم. آن قدر ترس و واهمه از اتفاق داش��تیم که اصال

 در این باره هیچ حرفی نزدیم. ش��ما هم جای ما باش��ید و ببینید 
در آن موقع ش��ب در اتوبان به خودروی تان ش��لیک کردند، اصال 
حرفی نمی زنید. خب هراس داش��تیم. البته همین که ایشان دید 
من و همسرم افراد عادی هستیم و به یک خودروی شهروند عادی 
شلیک کرده، سوار خودروی شان شدند و رفتند و من و همسرم در 

آن موقع شب تنها کاری که توانستیم بکنیم این بود که به پلیس 
زنگ زدیم و آن ها مامور فرس��تادند و ما هم ب��ه کالنتری رفتیم و 

شکایت را تنظیم کردیم.«
دادستان کل کشور: محمود کريمی شلیک نکرده است

حاال برگردیم به سخنان دادستان کل کش��و در نشست خبری و 
توضیح درباره ماجرای تیراندازی اتوبان بابایی. 

گزیده سخنان »محسنی اژه ای« را  بخوانید.
پرونده شلیک منتسب به مداح معروف همچنان در حال رسیدگی 
است و این در حالی است که فرد همراه کریمی شلیک گلوله را به 
گردن گرفته است. متاسفانه در جریان پرونده تیراندازی منتسب 
به یکی از مداحان تهرانی ،رس��انه ها مطالبی را نوشتند که عمدتا 
درست نبود.  بر اساس اعالم شاکی و مداح معروف مشخص شده  
که سه خودرو در اتوبان شهید بابایی مسیر شرق به غرب در حرکت 
بوده اند که دو تای آن ها 206 و یکی از آن ها مزدا بوده است. شاکی 
پرونده مدعی شد که در داخل تونل سبقت می گیرد و این در حالی 
است که پس از این سبقت خودروی کریمی برای وی چراغ می زند 
و این فرد هم از خط وس��ط به خط کناری منتقل می شود.  شاکی 
می گوید پس از این اقدام صدای چند تیر می شنود که یکی از این 
تیرها به خودرو اصابت می کند. محس��نی اژه ای گفت: پس از این 
اتفاق ماشین شاکی و ماشین  کریمی در گوشه اتوبان می ایستند 
و با یکدیگر به واس��طه ش��ناختن همدیگر احوال پرسی می کنند 
و س��پس خداحافظی کرده اند. ش��اکی ادامه می دهد که فردای 
 روز حادثه تنی چند از دوس��تانش به وی می گوین��د از آن جا که

 ماش��ین ات تیر خورده نمی توانی آن را بفروشی و درست کنی به 
همین دلیل شاکی به پلیس مراجعه می کند.  پس از حضور شاکی 
در مرجع انتظامی پرونده تکمیل شده و از شاکی و همچنین مداح 
معروف کریمی تحقیقات انجام می شود در حالی که شاکی می گوید 
شکایتی ندارد و فقط خسارت ماشین اش را می خواهد. این در حالی 
است که فردی که همراه  کریمی بوده مدعی شده که اسلحه برای 
وی بوده و اجازه شلیک هم داشته است و از این فرد هم تحقیقاتی 
به عمل آمده است.جالب این جاست که سخنگوی قوه قضاییه هم 
به متناقض بودن روایت ها اشاره می کند:» البته برخی از اظهارات 
شاکی و دو خودروی دیگری که همراه وی بوده اند، متفاوت است و 
در برخی از اظهارنظرها گفته اند که ما آقای کریمی را می شناختیم 
و فقط می خواستیم کمی سر به سر وی بگذاریم اما او فکر کرد قصد 

مزاحمت برایش داریم.«
حاال باید منتظر ماند و دید تحقیقات نهایی درباره این پرونده به 

کجا ختم می شود؟ آیا روایت جدیدی از این ماجرای جنجالی هم 
در راه است؟

روايت های متفاوت از ماجرای  مداح معروف

اردوغان اتهامات علیه درماجرای  تیراندازی  جنجالی چه کسی  راست نگفت؟
فرزندش را رد کرد

نخست وزیر ترکیه، جمعه گذشته، اتهامات مطرح شده علیه 
فرزندش، در رابطه با رسوایی های مالی اخیر مقامات دولتی 
را قاطعان��ه رد کرد.به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، »رجب 
طیب اردوغان« نخس��ت وزیر ترکیه در یک س��خنرانی در 
اس��تانبول گفت: »به تازگی مخالفان هجم��ه ای افتراگونه 
علیه فرزندان من به راه انداخته ان��د، باید با صراحت بگویم 
اگر گفته شود یکی از فرزندان من در چنین مسایلی دست 
 داش��ته اند، من آن را بالفاصل��ه رد می کنم.«بن��ا به اعالم

 رسانه های ترکیه، نام »بالل« پسر بزرگ اردوغان در فهرست 
30 نفری از مدیران شرکت ها و نمایندگان پارلمانی است که 
دادستان کل استانبول حکم بازداشت آن ها را صادر کرده اما 

پلیس قضایی این احکام را اجرا نکرده است.

ژنو2 دستاورد جديدی  
نخواهد داشت

رییس جمه��وری س��وریه با بی��ان این که نشس��ت ژنو2 
دستاورد جدیدی به همراه نخواهد داشت، گفت: ما اقدامات 
الزم برای مش��ارکت واقعی مخالفان در قدرت را بر اساس 
مذاکره و گفت وگ��و اتخاذ خواهی��م کرد.رییس جمهوری 
سوریه در دیدار با تعدادی از شهروندان سوری  اعالم کرد: 
ما به نشس��ت ژنو2 می رویم و اسامی هیات  سوری شرکت 
کننده و تمامی جزییات آن را به سازمان ملل فرستاده ایم 
اما معتقدیم که این نشست و برگزاری آن در زمان مشخص 

هیچ دستاورد جدیدی نخواهد داشت.

ارسال تسلیحات جديد روسی 
به سوريه

به گزارش »رویترز«، یک منبع آگاه تاکید کرد که روسیه در 
هفته گذشته تسلیحات نظامی بیشتری را به سوریه ارسال 
کرده اس��ت.برخی منابع تاکید کرده اند که ارتش سوریه از 
دسامبر گذشته محموله های جدید سالح شامل :صدها پهپاد 
را از روسیه دریافت کرده که برخی از آن ها از طریق واسطه ها 
ارسال شده است.رویترز به نقل از یک منبع امنیتی درخاور 
میانه گزارش داد که صدها هواپیمای باربری »انتونوف 124« 
روسی، خودروهای زرهی و ابزارهای کنترل از راه دور و رادار و 
سیستم های الکترونیکی بالگردها و تسلیحات جنگی مختلف  

را به سوریه منتقل کرده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

هفته وحدت، هفته توحید است
دکتر روحانی / رییس جمهور  

هفته وحدت، هفته توحید است. هفته وحدت، هفته ای است که همه به 
یک نفر توجه می کنیم. آن که آورنده پیام بود، آن که بنیانگذار تمدن بزرگ 
 بش��ری بود، آن که رحمت برای همه عالمیان بود؛ ممکن است راه های

 مختلفی را برای دست یابی به فرهنگ بلند اس��الم و اجرای آن برگزیده 
باشیم، اما یادمان باشد مبدا یکی است و یادمان باشد، مقصد یکی خواهد 

بود. 
ما از طرق مختل��ف، راه های مختل��ف و مذاهب مختلف ب��ه دنبال یک 
حقیقتیم؛ حقیقت توحید و توحی��د حقیقت، ما دنب��ال یک مقصدیم. 
امروز نیازمند پیروی از س��یره 
پیامبر عظیم الش��ان اسالم در 
مکه و مدینه هستیم در دنیای 
امروز ما نیازمندیم، سیره مکی 

را بیشتر دنبال کنیم.
 فرد فرد انس��ان ها را بسازیم و 
 آم��اده کنیم، چ��ه ای��ن که تا 
تک تک انسان ها آماده نشوند، 
مدینه النبی ساخته نخواهد شد.
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تعیین تکلیف سازمان مدیریت از اختیارات رییس جمهور است

دهقان عضو هیات رییسه مجلس با بیان این که توصیه می کنم طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس 
 پیگیری نشود گفت: اگر این طرح بخواهد به تصویب برسد باید رییس جمهور با آن موافقت کند و در غیر

 این صورت اگر مجلس طرح را اصالح هم کند باز هم شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.

 سخنرانی  روحانی
 در نشست داووس

واکنش ظريف به 
تفسیرغرب

رویترز با اشاره به سخنرانی رییس جمهور ایران در پنج شنبه آینده در نشست 
داووس نوشت: بازار ۷6 میلیون نفری کشوری که بخش بزرگی از منابع نفت و 
گاز جهان را در اختیار دارد مثل آهنربا شرکت های خارجی را جذب می کند.

رییس جمهوری ایران پس از موفقیت در مذاکرات هسته ای و کاهش بخشی 
از تحریم های غرب، هفته آینده در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
سوئیس شرکت می کند اما هرگونه دستاورد بزرگ تجاری برای ایران بستگی 
به موفقیت درازمدت این کشور در دیپلماسی هسته ای دارد.یک کارشناس 
 غربی در امور تجاری که با بس��یاری از ش��رکت های ب��زرگ جهان همکاری
  می کند در این باره گفت: »من شگفت زده خواهم ش��د اگر ایران به سرعت

 به صدر فهرس��ت بازارهای جذاب صعود کند، هرچند که ممکن است برای 
برخی شرکت های کاالهای تولیدی در کوتاه مدت و میان مدت جذاب باشد.«

 محمد جواد ظری��ف، وزیر خارجه کش��ورمان و» مانک��ور ان دیایه «همتای 
سنگالی اش در کنفرانس خبری مشترک شرکت کرده و به سواالت خبرنگاران 

پاسخ دادند.
محمد جواد ظریف در پاسخ به سوالی درباره نحوه تفسیر غرب از توافق هسته ای 
میان ایران و گروه 1+5 گفت که هیچ مس��اله مخفیانه ای در توافق هسته ای 
ایران و 1+5 وجود ندارد و همه مسایل واضح و آشکار است. به گفته وزیر خارجه 

کشورمان مساله مهم و بااهمیت اجرای توافق هسته ای است.
وزیر خارجه ایران همچنین از تماس تلفنی خود با بان کی مون، دبیرکل سازمان 
ملل خبر داد و اعالم کرد که در این گفت وگو بر موضع ایران برای شرکت در 
کنفرانس ژنو بدون هیچ  پیش شرطی تاکید کرده است و  اعالم کرده که ایران 

بر مواضع پیشین خود پافشاری می کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی از کش��ورهای عضو این نهاد 
نظارتی خواست در تامین هزینه های اجرای توافق هسته ای 
بین ایران و کشورهای 1+5 کمک کنند.آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از کشورهای عضو خواست در تامین منابع مالی 
اجرای توافق هس��ته ای منعقد شده بین ایران و کشورهای 
1+5 در ژنو در آذرماه س��ال جاری به ای��ن نهاد بین المللی 

کمک کنند.
این نهاد ناظر بر برنامه هسته ای گفت راستی آزمایی اجرای 
 توافق هس��ته ای ژنو موس��وم به »برنامه اقدام مش��ترک« 
6 میلیون یورو برابر با8/2 میلیون دالر هزینه دارد و آژانس 
در این راس��تا به دریافت کمک هزینه از کش��ورهای عضو 
نیازمند است.»برنامه اقدام مش��ترک« توافق موقتی است 
که در 24 نوامبر )س��وم آذرماه( بین ایران و پنج عضو دایم 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل به عالوه آلمان حاصل ش��د 
و هدف از آن بسترس��ازی برای حل و فصل کامل مناقشه 
یک دهه ای غرب با ایران بر س��ر برنامه انرژی هسته ای این 
کشور بوده اس��ت. آژانس در نامه ای محرمانه به کشورهای 
 عضو که خبرگزاری رویترز نسخه ای از آن را دریافت کرده

آورده است: »الزم خواهد بود آژانس در ایران فعالیت هایی 
غیر از آنچه در حال حاضر در این کشور انجام می دهد را به 

انجام برساند تا پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کند.«

محمود واعظی  وزیر ارتباطات از تش��کیل کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه با حضور وزرا و برخی اعضای اصلی خبر داد 
و اظهار داشت: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید الزم بود 
جلسه ای تشکیل می شد و رویکردها و سیاست های دولت 
جدید به اطالع سایر اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
می رسید.وی با تاکید بر این که در این جلسه بر اصول کلی 
تفاهم وجود داشت، اضافه کرد: براساس این تفاهم مقرر شد 
سایت های ضد دین یا غیر اخالقی که معموال مورد مخالفت 
عموم مردم و خانواده ها است محدود شود.وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات ادامه داد: از این رو باید تالش بر این باشد 
که س��ایت هایی که مفسده انگیز نیس��ت و مورد نیاز مردم 
 برای افزایش آگاهی است دچار مش��کل نشود.وی در مورد

 نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه نیز گفت: استفاده از این 
نرم افزارها مشکلی ندارد، مگر این که حریم خصوصی افراد 
را مورد تهاجم قرار دهد که البت��ه آن هم، اگر در نرم افزاری 
بخشی از آن اشکال داشته باشد فقط همان بخش غیر فعال 
و سایر بخش های آن قابل استفاده باش��د.به گفته واعظی 
نظر کارگروه در گذش��ته این نبوده که هیچ ش��بکه ای به 
دلیل مالحظات اقتصادی و درآمدزایی برای اپراتورها بسته 
شود و در آینده نیز نخواهد بود.وی اظهار امیدواری کرد که 

تصمیمات مورد رضایت مردم باشد.

رییس مرکز انتظام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی نحوه 
ارایه و توزیع تجهیزات دفاع شخصی را تشریح کرد.

س��رهنگ کریم بیات در مورد ارایه تجهیزات دفاع شخصی 
به افراد، گفت: این تجهیزات تنها به گروه های هدف تعیین 
شده که در معرض تهدید هس��تند، همچون طالفروشی ها 

تعلق می گیرد.
وی با بیان ای��ن که احراز تهدید گروه ه��ای هدف، از طریق 
کمیس��یونی تایید می ش��ود، گفت: در صورت محرز شدن 
تهدید، افشانه یا شوکر در اختیار این افراد قرار داده می شود 
که به صورت متمرکز از طریق مرکز انتظام نسبت به نظارت 
صحیح و درست از این تجهیزات، اقداماتی صورت می گیرد.

رییس مرکز انتظام پلیس پیش��گیری ناجا ب��ا بیان این که 
پلی��س در مورد چگونگی ب��ه کارگیری ای��ن تجهیزات، به 
صورت متمرکز و مرتب نظارت و بازرس��ی خواهد داش��ت، 
گفت: اگر فرد مورد نظر تخلف و یا استفاده نابه جایی از این 
تجهیزات داشته باشد، سریعا نسبت به اخذ کارت و تجهیزات 
وی اقدام می شود.بیات همچنین در مورد جمع آوری اسپری 
و ش��وکرهای غیرقانونی موجود در بازار نی��ز گفت: تمامی 
رده های پلیس مجاز هستند که در صورت مشاهده کارت  یا 
تجهیزات غیرمجاز، نسبت به ضبط آن و معرفی فرد متخلف 

به مراجع قضایی اقدام کنند.

رییس کل دیوان محاسبات کش��ور گفت: در برنامه جامع 
س��ال آینده این دیوان، اصلی ترین برنام��ه، کنترل داخلی 

دستگاه های اجرایی است.
امین حسین رحیمی، رییس کل این دیوان گفت: مراقبت 
و تربیت نیروی انسانی، اولویت پیشگیری، تعامل با دولت و 
توجه به دستورالعمل مستند سازی در تشکیل پرونده های 
تخلف، از نکات شایان توجه در سیاست مدیریتی دیوان است.

وی افزود: اگر بخواهیم وظیفه خود را در دیوان محاس��بات 
درست انجام دهیم باید مراقبت و تربیت نیروی انسانی را در 
زمینه های رعایت اخالق حرفه ای، برخورد اسالمی و رعایت 

بی طرفی ، در دستورکار خود قرار دهیم.
رییس کل دی��وان محاس��بات در مورد بحث پیش��گیری 
نیز گف��ت: در تقس��یم کاری دیوان محاس��بات، اولویت ما 
با پیشگیری اس��ت و هر چه برای پیش��گیری تالش شود، 
مطلوب است اما اگر پیشگیری مطلوب واقع نشد باید دیوان 
با متخلفان به ش��دت برخورد کند تا از ب��روز دیگر تخلفات 
جلوگیری ش��ود.رحیمی در ادامه به نکت��ه تعامل با دولت 
اش��اره کرد و گفت: سیاست پیش��گیری دیوان محاسبات 
 نیاز به تعامل با دولت دارد و دیوان محاسبات و دولت در راه

 دست یابی به تعامل بیشتر،گام های خوبی برداشته اند.

وزارت ارتباطات نیروی انتظامیبین الملل دیوان محاسبات

 نامه  محرمانه آژانس اتمی
 به گروه ۵+۱

رويکرد دولت در مورد 
فیلترينگ اعالم شد

 چه کسانی تجهیزات 
دفاع شخصی می گیرند؟

اصلی ترين برنامه رحیمی 
در ديوان محاسبات
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یادداشت

دیدگاه

 چرا خانه های مجردی
 زیاد شد؟

ی��ک جامعه ش��ناس گفت: احی��ای برخی از س��نت ها از 
راهکارهای معضل خانه های مجردی در شهرها است.

مهدی نوری با اش��اره به این که معضل خانه های مجردی 
معلول ی��ک س��ری از علت ه��ا در جامعه اس��ت، افزود: 
 برای حل این مش��کل ابتدا بای��د این علت ه��ا در جامعه 

مرتفع شود.
 وی با تاکی��د بر ای��ن که همیش��ه فرهنگ های س��نتی 
دس��ت و پا گیر نیس��تند و می توانن��د کارکردهای مثبت 
داش��ته باش��ند، ادامه داد: می ت��وان برای رهای��ی از این 
معضل بزرگ نرمش و چرخش های��ی را در فرهنگ های 
س��نتی ایجاد و از آن اس��تفاده کرد.نوری ب��ا بیان این که 
بحث مهاجرت افراد از روستا به ش��هرها یکی دیگر ازعلل 
به وجود آمدن این معضل در جامعه هستند، اظهار داشت: 
متاسفانه عملکرد دولت ها در گذشته به منظور پیشگیری 
از مهاجرت جوانان از روستا به شهرها مطلوب نبوده است.

وی توضی��ح داد: جلوگیری از مهاجرت افراد از روس��تا به 
شهرها و یا از شهرهای کوچک تر به شهرهای بزرگ، یکی 
از راهکارهای حل این معضل اس��ت.این استاد دانشگاه با 
اشاره به این که دولت مردان باید بر روی مسایل اقتصادی 
جوانان حساس باشند، تصریح کرد: وضعیت بد اقتصادی، 
باالرفتن س��ن جوانان و عدم توانایی آن ها برای تش��کیل 
زندگی مش��ترک و خانواده به علت پایین بودن توان مالی 
عوامل زمینه س��از معض��ل خانه های مجردی اس��ت.وی 
تاکید کرد: خانواده ها بر روی دختران و پس��ران خود که 
در شهرهای دیگر در منازل اس��تیجاری به همراه چندین 
نفر دیگر در حال درس خواندن هس��تند نظارت و کنترل 

کافی داشته باشند.
نوری گفت: متاس��فانه تعدادی از خانواده ها این آگاهی را 
ندارند که فرزند آن ها با چه کسانی هم خانه شده است و از 
این که فرزند آن ها در شهری دیگر در حال درس خواندن 

هستند خوشحال هستند.
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سومین ایستگاه مطالعه خمینی شهر افتتاح شد
سومین ایستگاه مطالعه شهرستان خمینی شهر با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، 
 فرماندار، رییس شبکه بهداشت شهرستان و دیگر مسوولین در بیمارستان شهید اشرفی افتتاح 

شد.
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مدیرعام��ل مجموعه مصالی ب��زرگ اصفه��ان گفت: صحن 
اصلی و ورودی های مص��ال در صورت تامی��ن اعتبارات مورد 
 نیاز ت��ا اواخر س��ال ۹۳ تکمیل و ب��رای برگزاری نم��از آماده

 می شود.
ابراهیم پرچمی در بازدید اعضای شورای شهر اصفهان از روند 
اجرایی پروژه مص��الی بزرگ اصفهان از ش��روع فعالیت های 
جدید و تغییرات اساس��ی و بنیادی در برنامه ریزی و راهبری 
این پروژه در مردادماه سال گذش��ته خبر داد و اظهار داشت: 
در این برنامه بخش هایی از فضاهای پیش بینی ش��ده اولیه در 
اطراف پ��روژه مصال از اولوی��ت خارج و به عنوان فضای س��بز 

اختصاص یافته است.
وی با بیان این که در اطراف صحن اصلی مصال سه طبقه و رواق 
پیش بینی ش��ده گفت: در طرح جدید، طبق��ات همکف و اول 
به عنوان محل استقرار بانوان نمازگزار و طبقه دوم جهت موزه، 
نمایشگاه، کتابخانه و بخش های دیگر در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل مجموع��ه فرهنگی امام خمین��ی و مصالی بزرگ 
اصفهان از اج��رای مرحل��ه اول و دوم ورودی اصل��ی غربی و 
طراحی مرحله اول ورودی اصلی ش��مالی و شرقی این پروژه 
و س��اختمان دفتر امام  جمعه خبر داد و افزود: طرح معماری 
صحن اصلی در ضلع ش��رق، غرب و جنوب مقصوره و جایگاه 

سخنران به اتمام رسیده است.

این مس��وول با بیان این که عملیات اجرایی قطعه آخر پست 
برق و نصب شیش��ه های گنبد مقصوره، طراحی تاسیس��ات 
و سیس��تم صوت، تصوی��ر و نورپردازی و زهکش��ی س��مت 
ش��رق و جنوب مصال انجام و س��رامیک س��قف صحن اصلی 
 خریداری شده تصریح کرد: برای اجرا و تکمیل صحن اصلی و

 ورودی های مصالی بزرگ اصفهان 500 میلیارد ریال اعتبار 
نیاز است.

پرچمی کمب��ود اعتبار را مهمترین مش��کل پ��روژه مصالی 
بزرگ اصفهان بیان کرد و تالش مس��ووالن اس��تان در جهت 
تامین اعتبارات الزم برای تکمیل و بهره ب��رداری از این طرح 
 عظیم را خواستار شد و متذکر شد: در صورت تامین اعتبارات
  مورد نی��از، صحن اصل��ی و ورودی های مصال تا اواخر س��ال
  ۹۳ تکمی��ل و ب��رای برگ��زاری نم��از آم��اده خواه��د

 شد.

تاخی�ر در احداث مص�ای اصفهان قاب�ل توجیه 
نیست

رییس کمیس��یون عمران، شهرس��ازی، معم��اری و خدمات 
شهری شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: طوالنی شدن 
روند اجرایی مصلی قابل توجیه و در ش��ان مردم والیت مدار 

کالن شهر اصفهان نیست.

عبدالرسول جان نثاری در جریان بازدید از پروژه مصلی، از تالش 
و زحمات متصدیان اجرای این پروژه تقدیر کرد و اظهارداش��ت: 
پروژه بزرگ مصالی اصفهان به عنوان یکی از آثار ارزشمند و خاص 

معماری کش��ور مطرح است و 
به عنوان نم��اد ش��هری باید با 
رعایت مباحث فنی و اجرایی آن 
به طرحی ماندگار تبدیل شود.

وی طوالنی شدن روند اجرایی 
مصال به عنوان یکی از مهمترین 
مطالبات ش��هروندان اصفهانی 
را قابل توجیه و در ش��ان مردم 
والیت مدار کالن شهر اصفهان 
ندانست و از مس��ووالن کشور 
و استان خواس��ت برای تکمیل 
و بهره ب��رداری از پروژه مصال از 

هیچ تالشی دریغ نکنند.
ریی��س کمیس��یون عم��ران، 
شهرسازی، معماری و خدمات 
ش��هری شورای اس��المی شهر 
اصفه��ان  آمادگ��ی ش��ورای 

اس��المی ش��هر اصفهان برای هر نوع همکاری در جهت تسریع 
در تکمیل و بهره ب��رداری از پ��روژه مصالی بزرگ این ش��هر را 
اعالم کرد و اس��تفاده از فضاهای موجود در این پروژه برای انجام 
مناسبت های خاص را مورد تاکید قرارداد و افزود: دسترسی مصال 
به انواع حمل ونقل عمومی به ویژه قطار ش��هری ضروری اس��ت 
 و باید این مهم در دس��تور کار مس��ووالن اجرایی این پروژه قرار

 گیرد.
عضو دیگر کمیس��یون عمران، شهرس��ازی، معماری و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که در شان مردم 
اصفهان نیست که در بدترین ش��رایط جوی و در سرما و گرما در 
آیین عبادی سیاس��ی نماز جمعه در میدان ام��ام حضور یابند، 
تس��ریع در تکمیل و بهره برداری پروژه مصالی بزرگ اصفهان را 
مورد تاکید قرارداد و گفت: مسووالن اجرایی این پروژه باید پدافند 

غیرعامل در این مجموعه را مورد توجه جدی قرار دهند.
س��ردار کریم نصر اصفهانی توج��ه به مباحث فن��ی، تخصصی، 
طراحی، ایمنی، امنیتی، ترافیکی و پارکینگ و دسترس��ی های 
پروژه مصالی بزرگ اصفهان را خواستار ش��د و افزود: مسووالن 
اجرایی این پ��روژه باید با مناسب س��ازی این س��اختمان زمینه 

سهولت در رفت وآمد جانبازان و معلوالن را فراهم کنند.

مدیرعامل مجموعه مصای بزرگ اصفهان:

صحن مصلی، سال آینده آماده اقامه نماز می شود

پروژه بزرگ
 مصای اصفهان 

به عنوان یکی از آثار 
ارزشمند و خاص 

معماری کشور مطرح 
است و به عنوان نماد 
شهری باید با رعایت 

مباحث فنی و 
اجرایی آن به طرحی 

ماندگار تبدیل شود

یادداشت

وضعیت جوی و ترافیکی جاده ها
رییس مرکز کنت��رل ترافیک پلیس راهور ناج��ا وضعیت ترافیکی صبح 
روز شنبه محورهای مواصالتی کش��ور را اعالم کرد. سرهنگ حمیدی 
در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی 
جاده های کشور اظهار داشت: برابر آخرین اخبار دریافتی در استان های 
مرکز، چهارمحال و بختیاری، کهگیلوی��ه و بویراحمد، اصفهان، همدان، 
کردستان، لرستان، ایالم ) محور ایالم - سرابله ( و قم ) محور سلفچگان( 
بارش برف گزارش شده است. رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور 
ناجا تصریح کرد: همچنین بر اس��اس گزارش ه��ای دریافتی از راه های 
کشور، هم اکنون در استان های ایالم، بوشهر، خوزستان و قم بارش باران 
گزارش شده است.وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر سایر محورهای 
مواصالتی کشور دارای جوی آرام و پایدار و ترافیکی روان هستند.مرکز 
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با ش��ماره تلفن 120به طور 
شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی 

به هموطنان است.

 کمبود مجموعه های 
اقامتی گردشگری در نصف جهان

 مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفت: با وجود
 این که خانه ه��ای تاریخی متعدد خالی از س��کنه ب��ا کاربری فرهنگی 
در اصفهان وج��ود دارند، نصف جه��ان با کمب��ود مجموعه های اقامتی 

گردشگری مواجه است.
 حسین جعفری اظهار داشت: اصفهان دارای ظرفیت های بسیار زیادی 
بوده و این شهر دارای محورهای فرهنگی و تاریخی از جمله دروازه طوقچی 
تا هزار جریب، جویباره، بیدآباد و تخت فوالد است که می تواند در زمینه 
جذب گردشگر بسیار حایز اهمیت باش��د.وی افزود: سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان شناسایی، احیا و مرمت محورهای فرهنگی و 
تاریخی این شهر را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون اقدامات شایانی 
در این زمینه انجام ش��ده است. مدیرعامل س��ازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری، صنایع دستی را در رابطه با جذب گردشگر بسیار کارساز عنوان 
و تصریح کرد: با یک برنامه ریزی خردمندانه و اندیشیده شده، می توان با 
اس��تقرار عناصر و المان های ساخته دست بش��ر به توسعه گردشگری و 
کسب منابع متعدد آن دس��ت  یافت. وی با بیان این که ساالنه اصفهان 
میزبان چندین هزار گردش��گر داخلی و توریست خارجی است، تصریح 
کرد: متاسفانه این شهر با وجود خانه های تاریخی متعدد خالی از سکنه با 

کاربری فرهنگی با کمبود مجموعه های اقامتی گردشگری مواجه است.

 بیش از18 کیلوگرم تریاک 
در نایین کشف شد

 فرمانده انتظامی نایین گفت: در بازرس��ی از ی��ک خودروعبوری پراید
 18 کیلو و860 گرم تریاک کشف شد.سرهنگ رجبعلی مختاری افزود: 
ماموران فرماندهی انتظامی این شهرس��تان در ایستگاه شهید شرافت 
در بازرس��ی از این خودرو این مقدار م��واد مخدر را کش��ف کردند.وی 
اظهارداشت: این خودرو از شهرستان بم به سوی اصفهان در حرکت بود 
که ازسوی ماموران گلوگاه نایین شناسایی و توقیف شد.وی تصریح کرد: 
در این رابطه یک قاچاقچی 25ساله دستگیر و با پرونده تحویل مقامات 
قضایی شد.ایستگاه شهید ش��رافت در 15 کیلومتری جاده نایین - یزد 

قراردارد.

حفاظت از سامت معتادان با تجهیز 
مراکز ترک اعتیاد به اتاق تزریق

رییس مرکز توسعه پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: 
 می توانیم با اس��تفاده از ش��یوه تجهیز مراکز ترک، به اتاق های تزریق ،

معتادان را از خطراتی که تهدیدشان می کند حفظ کنیم. مجید رضازاده 
اظهار داشت: یکی از مدل های ترک اعتیاد در مراکز DIC) مراکز ترک 
اعتیاد گذری( تجهیز این مراکز به اتاق های تزریق است چرا که نمی توانیم 
انتظار داشته باش��یم یک فرد معتاد در مدت زمان کوتاهی مصرف مواد 
 مخدر را کاهش دهد. وی ادامه داد: تجربه نشان داده حمایت از معتادان 
آن ها را به س��مت ترک اعتیاد تش��ویق می کند، ما می توانیم با استفاده 
از ش��یوه تجهیز مراکز ترک، به اتاق های تزریق، آن ها را از خطراتی که 
تهدیدشان می کند حفظ کنیم، چرا که بس��یاری از آن ها در اثر تزریق 
ناشیانه و همراه با آلودگی دچار شوک، آبسه، اُِور دوز و یا به بیماری هایی 
مانند ایدز مبتال می شوند یا حتی ممکن است منجر به مرگ آن ها شود.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی همچنین 
گفت: در مراحل بعدی می توان از حضور یک فرد مانند یک پرستار در این 
اتاق ها استفاده کرد تا میزان دوز مناسب برای هر فرد معتاد انجام شود و 
فایده این روش این اس��ت که به مرور زمان می توان دوز مصرف را پایین 

آورد و معتاد را به ترک کامل نزدیک کرد. 

اخبار کوتاه

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1224 |  January   20  ,2014  |  8 PagesSMS

نماینده مردم خمینی شهر در واکنش به آلودگی هوا:

مسووالن تصور نکنند، صنایع اصفهان آالینده نیست !

در جلسه کمیته بحران؛

مشکات ویژه استان بررسی شد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در واکنش به بی تفاوتی 
مسووالن کش��وری و اس��تانی در برابر آلودگی هوای اصفهان 
گفت: صنایع آالین��ده ارزش اف��زوده قابل توجه��ی نیز برای 
مردم اصفهان ندارد و تنها س��المت مردم اصفهان دستخوش 

سودرسانی به دیگر افراد قرار گرفته است.
محس��ن صرامی در گفت وگو با مهر، با اش��اره به آلودگی های 
پایان ناپذیر هوای اصفهان اظهار داش��ت: جای تاسف دارد که 
آلودگی هوای اصفهان در طول ماه گذش��ته حت��ی به دو برابر 
بیشتر از شهر تهران رسید و از مرز هش��دار و بحران رد شد اما 

مسووالن از این موضوع با بی تفاوتی رد شدند.
وی  با اشاره به آلودگی باالی کنونی هوای اصفهان افزود: رفع 
این مشکل به شکل بنیادی نیازمند اقدامات پیشگرانه و درمانی 
در کنار یکدیگر است و مساله نخست در حوزه پیشگیری، توجه 
به پیشگیری از اهدای مجوزهای غیر حقیقی به برخی صنایع 
آالینده در اصفهان اس��ت که به نظر می رسد برخی از آن ها با 

البی هایی خود را از اتهام آالیندگی مبرا کرده اند.

صنایع اصفه�ان به عن�وان تنها مورد اس�تثنایی
 در جهان آالیندگی ندارند

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به این که به یقی��ن صنعت در ذات خود آالینده اس��ت اما این 

آالیندگی باید در حد استاندارد باشد، افزود: اصفهان تنها شهر 
کشور است که نیروگاه های آن بدون استثنا در تمام طول سال 

از 80 درصد مازوت به 
عنوان سوخت استفاده 
می کنند و مش��خص 
نیس��ت مردم اصفهان 
در دیدگاه مس��ووالن 
چ��ه تفاوتی ب��ا دیگر 
م��ردم کش��ور دارند و 
ش��اید هم مس��ووالن 
تصور می کنند صنایع 
اصفه��ان ب��ه عن��وان 
تنها مورد اس��تثنایی 
 در جه��ان آالیندگی

 ندارند.
 وی با تاکید ب��ر میزان بیش از ح��د اس��تاندارد بیماری های 

 قلبی عروقی و تنفس��ی در اصفهان ابراز داش��ت: کارخانه های 
ذوب آهن، سیمان سپاهان فوالد، پاالیشگاه اصفهان و نیروگاه 
ش��هید منتظری واقعا 
و  آالین��ده هس��تند 
ب��ا توج��ه به ای��ن که 
ای��ران مناب��ع گازی 
فراوانی دارد به عنوان 
راه��کار  نخس��تین 
درمانی بای��د صنایعی 
 که م��ازوت اس��تفاده 
 م��ی کنن��د ه��ر چه

 س��ریع ت��ر س��وخت 
 خ��ود را ب��ه گاز تغییر 

دهند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
دیدگاه برخی مسووالن استان در این زمینه که صنایع اصفهان 

تنها 10 درصد آالیندگی استان را تولید می کنند، تصریح کرد: 
 این حرف مص��داق همان ضرب المثل مع��روف »دم خروس«

  اس��ت چرا که تنها چهار مرکز صنعتی بزرگ در کش��ور داریم 
 که اس��تان اصفهان جزو بزرگ ترین آن هاس��ت و در سراسر

مش��اهده  وف��ور  ب��ه  آالیندگ��ی  ای��ن  آث��ار   اس��تان 
می شود.

وی با اش��اره به این که آمار و ارقام ،گویای روند کاهش برخی 
از مش��کالت آالیندگی صنایع است اما در صحنه عمل فعالیت 
ش��اخصی رخ نداده اس��ت، اضافه ک��رد: نکته مهم این اس��ت 
که این صنایع آالین��ده ارزش افزوده قابل توجه��ی  نیز برای 
مردم اصفهان ندارد و تنها س��المت مردم اصفهان دستخوش 
سودرسانی به دیگر افراد قرار گرفته است و این در حالی است 
که هیچ عقل سلیمی رسیدن به فواید صنعت  به ازای در خطر 
 قرار گرفتن مردم را تایید نمی کند و در دین اسالم نیز سالمتی

 بر تمام مسایل دیگر ارجحیت داده شده است.
ش��اخص آلودگی هوای اصفه��ان طی هفته های گذش��ته به 
۳07 رس��ید و از مرز بحران نیز رد ش��د اما هی��چ گونه اقدام و 
 حتی اطالع رس��انی در این زمینه از س��وی مس��ووالن شاهد 

نبودیم.
هم اکنون نیز شاخص آلودگی هوای اصفهان 2۳1 و در مرحله 

خطرناک است.

     مشکالت و مسایل استان اصفهان در شوراي هماهنگي 
مدیریت بحران استان با حضور رییس سازمان مدیریت 

بحران کشور مورد بررسي قرار گرفت.
رییس سازمان مدیریت بحران کش��ور در جلسه کمیته 
بحران اصفهان با اشاره به این که حوادث طبیعي همیشه 
وجود دارد، اظهار داشت: باید با مدیریت درست، مسایل را 
حل کرده و با تدبیر و اندیشه بر آن غلبه کنیم. وي تصریح 
کرد: ما از استان ها،  امکان سنجي و نیازسنجي کرده ایم و 
باید با شناسایي دقیق موارد مورد نیاز به وسیله اعتبارات 

بحران استان ها ،حوادث را به خوبي مدیریت کنیم. 
استاندار اصفهان نیز با بیان این که مسوولین کشوري با 
سفر به استان ها در جریان مسایل و مشکالت به صورت 
واقعي و با ش��ناخت بیش��تر قرار خواهند گرفت،  اظهار 
داشت: برخي مشکالتي که ما امروز با آن مواجه هستیم، 
در گذشته شاید یکبار در س��ال اتفاق مي افتاد ولي امروز 
در استان اصفهان ما هر روز با آلودگي شدید،  کمبود آب، 
طوفان ش��ن و گرد و غبار روبه رو هس��تیم و هر روز و هر 
شب درگیر بحران هاي طبیعي و غیر طبیعي می باشیم. 

زرگرپ��ور برنامه ه��اي مدیریت اس��تان ب��راي رفع این 
مش��کالت را در قالب طرح هاي دراز مدت و کوتاه مدت 
و میان مدت دس��ته بندي کرد.  وي تصریح کرد: اجراي 
برنامه جامع کاهش آلودگي هواي اصفهان که مي تواند 

حدود 66 روز از روزهاي ناس��الم را به سالم تبدیل کند، 
جز از طریق فرهنگ سازي میس��ر نخواهد بود.  استاندار 
اصفهان جلوگیري از قطعي آب شرب را یکي از طرح هاي 
کوتاه مدت برشمرد و افزود: مساله لغو پروازها و پدیده مه 
نیز باید هر چه سریع تر مورد بررسي مطالعاتي قرار گیرد.  
وی خواس��تار حمایت معاون وزیر از طرح ها و اختصاص 
اعتبارات شد و گفت: موضوع شرق اصفهان باید به عنوان 
یک پروژه کامال ویژه پیگیري ش��ده و در خصوص تغییر 
معیشت کشاورزان این منطقه تدابیري اندیشیده شود و 
قبل از آن در یک برنامه کوت��اه مدت و میان مدت تامین 
معیش��ت آنان در دس��تور کار قرار گیرد.  گفتنی است، 
جلسه شوراي هماهنگي مدیریت بحران استان اصفهان با 
حضور قدمي معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران 
کشور، رسول زرگرپور استاندار اصفهان، معاونین عمراني 
و برنامه ریزي اس��تانداري و مدیرکل بحران استانداري 
و س��ایر اعضا برگزار و گزارش��اتي با موضوع کمبود آب و 
خشکس��الي، آلودگي آب و هوا، مانور 106 شهر و ۳50 
روستا، آب منطقه اي، آب و فاضالب شهري و روستایي،  

محیط زیست و راه و شهرسازي ارایه شد.
     دو ط�رح مدیری�ت بح�ران اس�تان اصفهان

با حضور معاون وزیر کشور به تصویب رسید
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: دو 

طرح جامع خطرپذیری و آموزش مجازی مدیریت بحران 
با حضور معاون وزیر کشور به تصویب رسید.

منصور شیشه فروش در حاشیه هفتمین شورای مدیریت 
 بحران اس��تان اصفه��ان اف��زود: این طرح ها براس��اس 
دیدگاه های کارشناس��ی یک تیم تخصص��ی از اعضای 
هیات علمی دانش��گاه ها با محوریت دانش��گاه صنعتی 
اصفهان وهمچنین دستگاه های اجرایی مربوطه تدوین 

شده است.
 وی اظهارداش��ت: شناس��ایی مخاط��رات طبیع��ی

 شهرستان ها و برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری 
مناطق با اجرای طرح های مناس��ب از مهمترین اهداف 

تهیه این طرح است. 
مدیرکل مدیریت بح��ران اس��تانداری اصفهان تصریح 
کرد: این طرح ب��ا رویک��رد مدیریت مخاطرات��ی مانند 
خشکسالی، سیل، زلزله، آلودگی هوا، گرد و غبار، رانش 
و نشست زمین و سایر حوادث غیرمترقبه اجرا می شود. 
وی به ط��رح مصوب دیگر این ش��ورا با عن��وان آموزش 
مجازی مدیریت بحران اس��تان اش��اره کرد و گفت: این 
 س��امانه با هدف آموزش همگانی بحران ها تدوین شده

 است.
  این جلس��ه ب��ا حضور حس��ن قدم��ی، مع��اون وزیر و
 رییس سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شده بود.
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اخبار کوتاهيادداشت

 نحوه توزيع قبوض تلفن ثابت 
در شهر اصفهان بهبود می يابد

 سیدجمال الدین سلطان زاده گفت: قبوض تلفن ثابت در شهر اصفهان 
قبل از مهر ماه امسال توسط شرکت مخابرات اصفهان توزیع می شد اما از 
دوره مهر و آبان ماه امسال این کار به شرکت پست واگذار شد.وی با بیان 
این که این کار با هدف بهبود توزی��ع قبوض تلفن صورت گرفت تصریح 
کرد: به دلیل این که این کار برای نخستین دوره توسط شرکت پست انجام 
شد با مسایل و مشکالتی مانند: نرسیدن قبوض به درب منازل به دلیل 
نداشتن کد پستی یا نادرس��ت بودن آدرس ها همراه شد.سلطان زاده با 
اشاره به این که در دوره قبل، قبوض تعدادی از مشترکین تلفن در شهر 
اصفهان به دست آن ها نرسیده بود گفت: به همین دلیل خط تلفن آن ها 
قطع شده بود اما ما برای جلب رضایت مردم، تلفن آن ها را قبل از وصول 
دریافتی، وصل کردیم.وی ادامه داد: پیدایش این مشکالت به دلیل این 
که این کار برای نخستین بار توسط پست صورت می گرفت، طبیعی بود 

اما ما در صدد هستیم که این مساله به طور کامل برطرف شود.

15درصد تولید ناخالص ملی کشور 
در اصفهان تامین می شود

استاندار اصفهان گفت: سهم استان اصفهان در تولید ناخالص ملی کشور 
15در صد است.

رسول زرگرپور در دیدار با خانم سناتور گابرییال گواباس، رییس کمیسیون 
روابط خارجی مجلس سنای مکزیک ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی به 
وی و هیات همراه، به فضای همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان الهی با 
یکدیگر در کشور ایران اشاره کرد و اظهارداشت: خوشبختانه اصفهان یک 

الگوی کامل از این همزیستی مسالمت آمیز است.
زرگرپور تصریح کرد: اصفهان مرکز صنایع دستی کشور است و ده ها قلم 
از این صنایع دستی، ممهور به مهر اصالت یونسکو است و این نشان دهنده 
هنرمند بودن مردم اصفهان است و به همین خاطر هر هیات خارجی که 
به ایران س��فر کند، عالقه مند به بازدید از آثار تاریخی و صنایع دستی و 

جاذبه های گردشگری اصفهان است.
استاندار با اشاره به وجود 10 هزار واحد صنعتی فعال و ده ها دانشگاه بزرگ 
و کوچک و مراکز علمی و تحقیقاتی در رش��ته های مختلف و 15 درصد 
تولید ناخالص ملی در این استان، این موارد را زمینه مناسبی برای افزایش 

مناسبات و ارتباطات با کشور های دیگر دانست.

 بزرگ ترين شهرک های صنعتی 
در اصفهان است

مدیر امور شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان گفت: استان اصفهان با 
دارا بودن 80 شهرک و ناحیه صنعتی، بزرگ ترین شهرک های صنعتی در 
کشور را دارد.ابراهیم ج�انقربان در نشست بررسی مشکالت صنعتگران 
شهرستان سمیرم به فلس��فه وجودی ش��هرک ها و نحوه کارکرد آن ها 
 اش��اره کرد و اظهارداشت: ش��رکت ش��هرک های صنعتی، یک شرکت 
 درآمد- هزین��ه و صد درصد دولتی اس��ت ک��ه از درآمده��ای حاصل 
 از ف��روش زمی��ن، نس��بت ب��ه اج��رای زیرس��اخت ها اق��دام 

می کند.
وی افزود: استان اصفهان با داشتن 80 شهرک و ناحیه صنعتی بزرگ ترین 
شهرک های صنعتی در کش��ور را دارد و در س��ال 350 پروژه عمرانی را 

انجام می دهد.

 حذف ۳ صفر از پول ملی
 نیازمند هزينه سنگینی است

نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: حذف 3 صفر از پول ملی هزینه 
سنگینی برای کشور خواهد داشت چرا که چاپ و ضرب اسکناس و سکه 

جدید نیازمند اعتبارات باالیی است.
سید ناصر موسوی الرگانی با بیان این که در صورت حذف 3 صفر از پول 
ملی تمام اسکناس و سکه های قبلی باید جمع آوری شود، اظهار داشت: 
چاپ و ضرب اسکناس و سکه در شرایطی که دولت بر کمبود اعتبارات در 

بودجه ۹3 تاکید دارد، هزینه بر است. 
وی در خصوص حذف 3 صف��ر از پول ملی و تاکی��د دولت مبنی اجرای 
 این طرح از ۹3، بیان داشت: این طرح فقط در حد صحبت بوده و دولت
  در ای��ن خص��وص الیح��ه ای جداگان��ه ب��ه مجل��س ارای��ه نک��رده

 است. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاثیر حذف 3 صفر از پول ملی در 
اقتصاد کشور، افزود: این که عنوان کنم این اقدام در اقتصاد کشور اثری 
ندارد دروغ است اما اثرات آن به گونه ای نیست که اقتصاد کشور را متحول 

و ارزش پول ملی را تغییر دهد. 

ايران 1۰۰ میلیارد دالر ذخیره ارزی 
دارد

یک مقام ارشدامریکا گفت: ایران حدود 100 میلیارد دالر ذخیره ارزی 
دارد که در کشورهای مختلف نگهداری می شود و بخش عمده ای از آن 

مربوط به درآمدهای نفتی است.
 رویترز به نقل از یک مقام ارش��د امری��کا اعالم کرد ای��ران حدود 100 
میلیارد دالر ذخیره ارزی در جهان دارد. این مقام امریکایی که نخواست 
نامش فاش شود با هدف کم اهمیت جلوه دادن امتیاز داده شده به ایران 
 در چارچوب توافق ژنو که بر اس��اس آن قرار اس��ت 4/2 میلیارد دالر از 
دارایی های ارزی ایران در اختیار این کشور قرار گیرد، گفت: ایران حدود 
100 میلیارد دالر ذخیره ارزی در خارج دارد که بر اساس توافق ژنو قادر 

خواهد بود به 4/2 میلیارد دالر از این رقم دست یابد.

افزايش 46 درصدی صادرات لبنیات 
از استان 

     مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون میزان 
صادرات محصوالت لبني از استان اصفهان 4۶ درصد افزایش یافته است.

اسداهلل احمدی ونهری با اشاره به این که از ابتداي امسال تاکنون 10هزار 
و۷۷2 تن محصوالت لبني با 1۹ میلیون دالر ارز آوري از استان اصفهان 
به خارج از کشور صادر شده است، افزود: این محصوالت شامل محصوالت 

لبنی از جمله شیر، ماست، دوغ و پنیر فرآوری شده است. 
وي تصریح کرد: صادرات محصوالت لبنی به کشورهای همسایه از جمله 
عراق، صورت می گیرد. احمدی ونهری بیان داشت: سال گذشته در این 
مدت 8 هزار و 132 تن محصوالت لبني به ارزش بیش از 13 میلیون دالر 

به عراق، صادر شد. 
وی یادآور شد: 2 هزار و 400 واحد دامداری  با 200 هزار راس گاو و گوساله 

در استان اصفهان فعالیت مي کنند.

خسارت 4۰ درصدی 
سرما به گلخانه ها

 رسوب زدايي 
به وسیله آب و هوا

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرس��تان شهرضا گفت: به دنبال سرمای شدید 
در شهرضا، بین 20 تا 40 درصد از گلخانه های این شهرستان دچار خسارت 
سرمازدگی شدند. عبدالرضا تاکی اظهار داشت: سرمای شدید و بی سابقه در 
چند سال گذشته و به ویژه امسال در شهرستان شهرضا ایجاد شده و نزول دما 
در سردترین ساعات شب تا 21 درجه سانتی گراد، سبب افت شدید محصول 
در گلخانه های تولید سبزی و صیفی و گل های ش��اخه بریده شد.وی افزود: 
با توجه به تالش بی وقفه گلخانه داران، حداکث��ر دمای گلخانه های مدرن در 
سردترین ساعات شب از 8 درجه سانتی گراد صعود نکرد و فقط محصوالت این 
گلخانه ها از خطر سرمازدگی رهایی یافت اما این سرما سبب شد گلخانه ها افت 
شدید تولید را در پی داشته باشند.مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا تصریح 
کرد: گلخانه های با درجه پایین تر مکانیزه، بین 20 تا 40 درصد دچار خسارت 

سرمازدگی شدند.

     مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان نایین گفت: گرفتگي خط انتقال 
آب روس��تاي نیس��تانک و مخزن ذخیره آن با تالش آب و فاضالب روستایي 
شهرستان نایین و همکاري اداره نگهداري و کنترل کیفي استان اصفهان به 
وسیله آب و هوا برطرف شد.رضا دهقان در این خصوص اظهار داشت: روستاي 
نیستانک در شمال شهرستان نایین واقع شده اس��ت و داراي 400 مشترک 
است.وي افزود: آب ش��رب این روستا از یک رش��ته قنات تامین مي شود که 
با اجراي پروژه خط انتقال به طول ح��دود 4 کیلومتر و 3 باب مخزن بتني در 
سال 84 به بهره برداري رسیده است. مدیر امور آبفار شهرستان نایین گرفتگي 
خط انتقال به دلیل انباشته شدن رس��وبات در آن را سبب کاهش دبي و بروز 
مشکالت عنوان کرد و گفت: با تالش اکیپ حوادث امور آب و فاضالب روستایي 
شهرستان نایین و با نظارت اداره نگهداري و کنترل کیفي استان این اقدام با 

هزینه هاي بالغ بر 150 میلیون ریال انجام شده است. 

نماینده مردم سمیرم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: با 
توجه به این که شهرستان سمیرم ضعیف ترین شهرستان 
اس��تان در بخش صنعت اس��ت انتظ��ار داریم مس��ووالن 
 اس��تانی به صورت ویژه از صنعت این شهرس��تان حمایت

 کنند.
سیده سکینه عمرانی در نشس��ت بررسی مشکالت بخش 
صنعت و معدن سمیرم اظهار داشت: توجه به بخش صنعت 
سبب رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در هر منطقه می شود.

وی با اش��اره به این که شهرس��تان س��میرم ضعیف ترین 
شهرس��تان در بخش صنعت اس��ت، افزود: انتظ��ار داریم 
مس��ووالن اس��تانی به این شهرس��تان در بخ��ش صنعت 
نگاه ویژه ای داش��ته باش��ند و تا جای��ی که ام��کان دارد از 
 صنعتگران در راستای تولید ملی و رونق اقتصادی حمایت 

کنند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی به مشکالت 
شهرک های صنعتی شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه 
 به این ک��ه مهمترین دغدغه شهرس��تان، بیکاری اس��ت و
  تعداد بس��یار کم��ی واحد صنعت��ی در شهرس��تان فعال

  اس��ت بای��د اش��تغال زایی جوان��ان و رف��ع مش��کالت 
 ای��ن قش��ر ب��ه ص��ورت خ��اص م��ورد توج��ه ق��رار

 گیرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اش��اره به س��ند چش��م 
 انداز 20 س��اله کش��ور در افق س��ال 1404 گفت: بر اساس

 برنامه ریزي هاي انجام ش��ده مقرر اس��ت در س��ال 1404 
ظرفیت تولید فوالد کشور به 55 میلیون تن افزایش یابد که در 
این راستا فوالد مبارکه مصمم است با حفظ سهم 50 درصدي 
تولید، طرح هاي توسعه خود را براي رسیدن به ظرفیت 25 
میلیون تن اجرا کند.بهرام سبحانی در این زمینه اظهار داشت: 
فوالد هرمزگان به دلیل داشتن پتانسیل هاي بسیار خوب از 
 قبیل ش��رایط آب و هوایي و اقلیمي، آب دری��ا، گاز و برق و

 راه هاي دسترسي آسان براي صادرات محصوالت و نیروي 
انساني مجرب و با نش��اط، بیش��ترین امکان را براي توسعه 
صنعت فوالد کشور دارد.وی افزود: خوشبختانه نیروي انساني 
متخصص و مجرب شرکت فوالد مبارکه اصفهان سالیان سال 
در رشد و توسعه فوالد کشور فعالیت داشته، با حضور در فوالد 
هرمزگان به خوبي دانش فني و تجربه خود را به این شرکت 
منتقل کرده ضمن این که با در اختیار گرفتن نیروهاي بومي 
و ج��وان ظرفیت هاي بس��یار خوبي براي توس��عه هاي این 
ش��رکت فراهم کرده که قطعا کارکنان خدوم و زحمتکش 
فوالد هرمزگان در توس��عه هاي آتي این شرکت نقش بسیار 

ارزشمندي را ایفا خواهند کرد.

زنگنه وزیر نفت رسما برای شل و برتیس پترولیوم دو غول 
نفتی انگلیس برای بازگشت به ایران دعوت نامه ارسال کرده 
اس��ت اما این دو ش��رکت که جز بدهکارترین شرکت نفتی 
جهان به ایران هستند، بازگشت خود را در گروی لغو کامل 

تحریم ها اعالم کرده ند.
همزمان با بلوکه کردن درآمدهای نفتی و گازی ایران توسط 
شل و برتیش پترولیوم به عنوان دو شرکت بزرگ نفت و گاز 
انگلیس، بیژن زنگنه وزیر نفت برای بازگش��ت این دو غول 

نفتی اروپا دعوت نامه ارسال کرده است.
در این بین پس از آن که وزیر نفت در حاش��یه اجالس ماه 
گذشته اوپک در وین برای برخی از شرکت های بزرگ نفت 
و گاز اروپا وامریکا همچون اس��تان اویل هیدروی نروژ، انی 
ایتالیا، توتال فرانسه، اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس امریکا، 
او.ام.وی اتریش و ویتول سوئیس مذاکره و یا به صورت غیر 
مس��تقیم پیش��نهاد جدید همکاری ارایه کرد، اخیرا برای 
 دو غول نفتی انگلیس برای بازگش��ت به صنعت نفت ایران

دعوت نامه ارسال کرده است.لرد المونت رییس اتاق مشترک 
انگلیس و ایران در حاشیه مذاکرات جک استراو با مسووالن 
اتاق بازرگانی ایران، اعالم کرد: زنگن��ه وزیر نفت ایران از دو 

شرکت انگلیسی دعوت به همکاری کرده است.

طبق گزارش منتشر شده، کش��وری کوچک در گوشه ای 
 از آس��یای ش��رقی آزادترین سیس��تم اقتصادی جهان را

 دارد.
به نق��ل از پایگاه اینترنت��ی روزنامه فی��گارو، طبق گزارش 
 منتشر شده از سوی روزنامه وال استریت ژورنال و موسسه

  هریتی��ج فاندیش��ن، هن��گ کن��گ ب��رای بیس��تمین 
 س��ال متوالی رتب��ه آزادترین اقتص��اد جهان را به دس��ت

 آورد. 
طبق این گزارش هنگ کنگ، س��نگاپور، استرالیا، سوئیس 
و نیوزیلند از دیگر کش��ورهایی هس��تند که فضا و امکانات 
 زیادی برای فعالیت شرکت ها و سهولت کسب و کار ایجاد 

کرده اند. 
کانادا در رتبه ۶، ایاالت متحده امریکا در رتبه 12، انگلستان 

14 و فرانسه در رتبه ۷0 قرار گرفته است. 
امتیاز عمومی هنگ کنگ - س��رزمین مستقل چینی ها از 
سال 1۹۹۷ - در مقایسه با سال گذشته به لحاظ بهره وری 
سیستم اداری و کاهش فس��اد بهبود یافته است. رتبه این 
کش��ور کوچک به دلیل آزادی تجارت و س��رمایه گذاری و 

همچنین کاهش بار مالیاتی نیز هست. 
در این گزارش کره شمالی، پس از کوبا و زیمبابوه، در جایگاه 

بدترین ها قرار دارند.

صنعت مادر انرژیصنعت اقتصاد بین الملل

 صنعت سمیرم 
نیازمند توجه مسووالن

 فوالد مبارکه و سهم 
5۰ درصدي تولید

 دعوت نامه جديد زنگنه 
برای انگلیسی ها

هنگ کنگ آزادترين 
اقتصاد جهان را داراست

4
تولید   696 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در آران و بیدگل 

مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل گفت: ۶۹۶ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در ۹ ماه امسال در این شهرستان 
تولید شد.  حسین فتاحی اظهار داشت: این ماهیان در 21 واحد تولید و پرورش ماهیان زینتی این شهرستان تولید 

و راهی بازار شده است.
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طبق جزییات منتشر شده از س��وی مقامات رسمی اتحادیه 
اروپا، گروه کوچکی از صنای��ع اروپایی از حوزه بیمه تا فلزات 
گران بها از بابت کاهش تحریم ه��ای اتحادیه اروپا علیه ایران 

که از امروز آغاز می شود، سود خواهند برد.
وال اس��تریت ژورن��ال در گزارش��ی درب��اره رف��ع برخ��ی 
تحریم ها علیه ایران نوش��ت: ش��رکت هایی اج��ازه خواهند 
یافت خدماتی مانند حم��ل ونقل و بیمه را ب��ه عنوان مثال 
برای صادرات نفت خام ایران با کش��تی به ش��ش کش��وری 
که هنوز مش��مول تحریم های امریکا علیه ای��ران در زمینه 
خرید نفت نیس��تند فراهم کنند.این شش کش��ور که هنوز 
ش��امل تحریم های نفتی امریکا علیه ایران نش��ده اند؛ هند، 
چی��ن، ژاپن، ک��ره جنوب��ی، ترکی��ه و تایوان هس��تند.این 
 کش��ورها که پیش از این برای کاه��ش واردات نفت از ایران

 برنامه ریزی کرده بودند اجازه خواهند یافت س��طح واردات 
نفت خام خ��ود را از ایران در همان س��طوح پی��ش از توافق  
نگه دارند.مدیران برخی از بزرگ ترین ش��رکت های فرانسه 
ش��امل غول های انرژی جی.دی.اف س��وئز و آلس��توم قرار 
 اس��ت ماه آینده میالدی به تهران س��فر کنند که این س��فر

 نش��ان دهنده موج جدیدی از حضور ش��رکت های غربی در 
ایران در نتیجه کاهش تحریم ها علیه ایران است.

     تواف�ق اي�ران و ش�ش کش�ور قدرتمن�د جه�ان 
ازامروزاجرايی می شود

 در صورتی که  آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی تایید کند که 

ایران طبق برنامه محدود سازی انرژی هسته ای گام برداشته 
است؛پیش بینی می شود که دیپلمات های غربی روند برنامه 

هسته ای ایران را در چند ماه گذشته مورد تایید قرار دهند.
طبق اع��الم مقامات رس��می اتحادیه اروپ��ا، در همین حال 
وزرای امور خارجه اتحادیه در بروکس��ل نیز به احتمال زیاد 
رفع تدریجی تحریم علیه ایران را مورد تایید قرار می دهند.

دوطرف امیدوارند مذاکرات بتواند طب��ق برنامه زمان بندی 
 شده به توافق نهایی بیانجامد.توافق ایران و کشورهای 1+5 به

 ش��رکت های اتحادیه اروپا اج��ازه می دهد ت��ا محصوالت 
پتروش��یمی ایران را بخرند، وارد کنند، بیمه کنند یا آن ها را 
جابه جا کنند.ممنوعیت تجارت طال و فلزات گران بها توسط 
ایران احتماال به حالت تعلیق در خواهد آمد. همچنین خرید 
تجهیزات س��نگین نیز می توان��د از دیگر مواردی باش��د که 
تحریم های مربوط به آن لغو ش��ود.محدودیت ها جابه جایی 
پول با ایران نیز تس��هیل خواهد ش��د. جابه جایی پول برای 
اهداف انسان دوس��تانه بدون نیاز به مجوز به 100 هزار یورو 
محدود شده است.در حالی که این رقم برای موارد شخصی به 
40 هزار یورو می رسد. طبق توافق انجام شده محدودیت های 
جابه جایی پول 10 برابر تس��هیل ش��ده و میزان آن افزایش 
یافته اس��ت. به عالوه ایران در حال دسترسی به4/2 میلیارد 
دالر از دارایی های بلوکه شده خود است که می تواند این پول 
 را از طریق سیس��تم مالی اتحادیه اروپا مورد اس��تفاده قرار

 دهد.

 ایران خودرو ب��رای تولید خ��ودرو با اس��تاندارد آالیندگی
 یورو 4 در صورت توزیع س��وخت یورو 4 از تابس��تان سال 
آینده اعالم آمادگی کرد.کیوان وزیری - مدیر اجرا و نظارت 
بر اس��تاندارد خودروی ایران خودرو - ضمن اش��اره به لزوم 
تعویض کاتالیس��ت و کنیس��تر خودروها پس از اتمام عمر 
مفید آن ها گفت: هریک از قطعات خودرو دارای عمر مفیدی 
هس��تند که پس از اتمام آن حتما باید نسبت به تعویض آن 
اقدام کرد. عمر مفید کاتالیس��ت )جاذب گازهای خروجی( 
و کنیس��تر )جاذب بخارات بنزین( نیز بین ۶0 تا 100 هزار 
کیلومتر، با توجه به کیفیت سوخت و کارکرد صحیح موتور 
خودرو است.وی تاکید کرد: الزم است بازرسی این دو قطعه 
نیز در معاینات فنی ادواری خودروها قرار گیرد تا در صورت 
نیاز مش��تریان نس��بت به تعویض آن ها اقدام کنند.وزیری 
افزود: به دلیل این که تولی��د 100 درصد داخلی این قطعات 
مقرون به صرفه اقتصادی نیس��ت، ح��دود ۶0 درصد آن ها 
 از م��واد اولیه منابع خارج��ی تامین می ش��وند و در صورت

 برنامه ریزی منس��جم با نهادهای مرتبط از جمله معاینات 
فنی مربوط به شهرداری ها یا سازمان حفاظت محیط زیست، 
ایران خودرو می تواند نسبت به برنامه ریزی و تامین بودجه 
ارزی و ریالی مورد نیاز ب��رای تعویض مواردی که عمر مفید 
این دو قطعه به پایان رسیده اقدام کند.مدیر اجرا و نظارت بر 
استاندارد خودروی ایران تاکید کرد: پایان یافتن عمر مفید 
این قطعات به منزله از بین رفتن خواص استاندارد یورو 4 در 

آن است.وزیری در ادامه به آمادگی ایران خودرو برای تولید 
خودرو با استاندارد آالیندگی یورو 4 در صورت توزیع سوخت 
یورو 4 از تابستان سال آینده اشاره کرد و گفت: ایران خودرو 
برای تبدیل قطعات مرتبط با آالیندگی از جمله کنیس��تر، 
کاتالیس��ت و قطعات موتور تحت عنوان BOM موتوری و 
سایر موارد به اس��تانداردهای یورو 4 سرمایه گذاری زیادی 
انجام داده است.وی تاکید کرد: البته در صورتی که سوخت 
استاندارد متناسب به صورت سراسری توزیع نشود، خدمات 
پس از فروش شاهد ضرر و زیان قابل توجهی خواهد بود که 
البته این زیان اقتصادی در نهای��ت متوجه مصرف کننده و 
تولیدکننده است.وی ادامه داد: اس��تفاده از سوخت یورو 2 
در خودرویی که مغز هوشمند آن براس��اس استاندارد یورو 
4 تنظیم ش��ده، موجب مغای��رت برنامه ریزی مهندس��ی 
شده و افزایش گازهای آالینده و مصرف سوخت را به همراه 
خواهد داش��ت.وی با تاکید بر این که این امر مردم را دچار 
معضالت زیاد اقتصادی خواهد کرد، تصریح کرد: از س��وی 
دیگر سهامداران نیز به عنوان یکی از ذی نفعان ایران خودرو 
خواستار پاسخ گویی برای این س��رمایه گذاری بی نتیجه و 

افزایش هزینه های خدمات پس از فروش خواهند شد.
وزیری تاکید کرد: در صورت اجرای تعهد ش��رکت پخش و 
پاالیش وزارت نفت، مبنی بر توزیع سراس��ری سوخت یورو 
4 از تابس��تان آینده، ایران خودرو آمادگی کامل برای تولید 

خودرو با استاندارد آالیندگی یورو 4 دارد.

در صورتی که 
سوخت استاندارد 
متناسب به صورت 
سراسری توزيع 
نشود، خدمات پس 
از فروش شاهد 
ضرر و زيان قابل 
توجهی خواهد بود 
در نهايت متوجه 
مصرف کننده و 
تولیدکننده است

 ايران در حال 
 دسترسی به
 4/2 میلیارد دالر
 از دارايی های 
 بلوکه شده 
 خود است که 
می تواند اين پول 
 را از طريق
 سیستم مالی 
اتحاديه اروپا مورد 
استفاده قرار  دهد

ايران خودرو آمادگی تولید با استاندارد جهانی  را داردوال استريت درباره رفع برخی تحريم ها علیه ايران نوشت

اعالم زمان تولید خودروهای یورو 4جزییات لغو تحریم های ایران از امروز



یادداشت

کوزه عتیقه حاوی خاکستر جس��د »زیگموند فروید«، روانش��ناس و نظریه پرداز معروف حین سرقت 
شبانه شکسته شد.سارقانی که قصد داشتند کوزه دو هزار و 300 ساله دربردارنده خاکستر باقی مانده از 
»زیگموند فروید«، پدر علم روانشناسی و همسرش را بدزدند، موجب شکسته شدن این اثر تاریخی شدند.
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دزدا ن ،کوزه عتیقه حاوی خاکستر جسد»فروید« را شکستند
هفت یادداشت

»هیس!« بهترین فیلم تماشاگران 
جشنواره ارواین

فیلم »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« 
ساخته پوران درخش��نده، جایزه ویژه 
تماشاگران را از جش��نواره بین المللی 

فیلم ارواین امریکا دریافت کرد.
 فیلم »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« 
اولین فیلم ایرانی که در بخش مسابقه 
جشنواره بین المللی فیلم ارواین رقابت 
کرده بود موفق به دریافت جایزه ویژه 
تماشاگران از این جش��نواره شد.این 
فیلم 25 دی ماه در جشنواره ارواین اکران شد که با استقبال بی نظیر مردم 
مواجه شد به نحوی که تمامی بلیت  های فیلم از قبل پیش فروش شده بود.

بعد از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ با حضور پوران درخشنده و تعداد 
زیادی از تماشاگران و عالقه مندان برگزار گردید.جشنواره بین المللی فیلم 
ارواین ، از 20 تا 26 دی ماه در س��ینما الگونا هیلز اورنج کانتی در کشور 

امریکا برگزار گردید و با اعالم برگزیدگان به کار خود پایان داد.

 »فصل فراموشی فریبا«
 به سودای سیمرغ رسید

فیلم س��ینمایی فصل فراموشی فریبا 
آخرین ساخته سینمایی عباس رافعی 
 ب��ه بخ��ش مس��ابقه جش��نواره فجر

راه یافت.فهرس��ت نهای��ی فیلم های 
بخش مسابقه سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر اعالم  تا شمارش 
معکوس برای افتتاحی��ه بزرگ ترین 
رویداد هنری کش��ور آغاز شود، فیلم 
سینمایی فصل فراموشی فریبا آخرین 
 ساخته سینمایی عباس رافعی نیز در بخش مس��ابقه )سودای سیمرغ(

 سی و دومین جشنواره فجر قرار گرفت،این فیلم روایت داستان زنی است 
که گذشته نامتعارفش س��ایه بر زندگی عاشقانه اش انداخته و تالش وی 
برای فرار از این گذشته،سرنوشت نافرجامی را برایش رقم می زند.عوامل 
تولید فیلم س��ینمایی فصل فراموش��ی فریبا عبارتند ازتهی��ه کننده و 
کارگردان: عباس رافعی، نویسنده: علی اصغری، مدیر فیلمبرداری: علیرضا 
برازنده، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، مدیر تولید: مسعود دلیری، 
طراح چهره پردازی: مهرداد قلی پور، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: 
محمد عزیزی، منشی صحنه: پرستو مدانلو، دستیاران کارگردان: حسن 
علیرضایی، سید مجتبی حسینی، س��ام اعتماد، مجری طرح: مصطفی 

مسجدی، بازیگران: ساره بیات، امین زندگانی، هومن کیایی.

خمینی شهر دیگرسینما ندارد 
چندی پیش در ادامه اظهارقول های 
فرهنگی ف��راوان دراصفهان خبررونق 
گرفتن سینماهای شهراصفهان همه را 
خوشحال کرد و کار به سمتی رفت که 
شهرهای بی سالن سینما هم امیدوار به 
سالن دارش��دن گردیدند، امیدی که 
خیلی زود حسرت جای آن را گرفت. 
ماجرا مربوط است به خبری که درباره 
واگذاری سینما فرهنگ خمینی شهر 
رسانه ای شد، خبری مبنی بر این که تنها سالن مجهزاین شهر که 4 سال 
پی��ش ب��ا هزین��ه 350 میلی��ون تومان��ی تجهی��ز و ترمی��م ش��ده 
دیگردراختیارمجریان و متولیان اداره ارشاد یا حوزه هنری نیست بلکه به 
اداره آموزش و پرورش خمینی شهرواگذارشده است! مدیرامورسینمایی و 
س��الن های حوزه هنری اس��تان اصفهان دراین باره گفت: اگرهم اکنون 
بخواهند آن هزینه چند س��ال پیش را انجام بدهن��د رقمی حدود 3 تا 4 
میلیارد باید هزینه کرد درحالی که این هزینه درسالن سینما فرهنگ شده 
 ولی س��ینما تغییرکاربری داده و تبدیل به س��الن آمفی تئاترشده است.

سید مصطفی حسینی با اشاره به عدم مقاومت و فشارهای وارده بر اداره 
ارشاد درخصوص واگذاری این سالن به آموزش پرورش اظهار داشت: گویا 
برخی مسوولین خمینی شهراصرارداشتند این سالن حتما توسط فردی 
بومی و ازهمین شهراداره شود درحالی که سینما متولی جداگانه دارد و 
کاری  صد در صد تخصصی است.طبق اظهارات و مستندات موجود گویا 
مس��وول اصلی و مصر بر این واگذاری نماینده مجلس خمینی شهربوده 
است، با این ادله و منطق که نباید سینما به دست غیربومیان باشد و این 
درحالی است که حتی دو بخش خصوصی هم برای اجاره سالن اقدام کرده 

بودند ولی نهایت اداره آموزش و پرورش گوی سبقت را از دیگران ربود

مجید مجیدی در یادداشتی به مناس��بت فرا رسیدن میالد پیامبر 
اکرم)ص( از نزدیک ش��دن فیلم »محمد)ص(« به روزهای پایانی 
مراحل فنی خب��ر داد و نوش��ت : نام »محمد« چنان بزرگ اس��ت 

که» م��ن ناچیز« را ه��ر روز و هر لحظ��ه ترس و هیبت��ی آمیخته 
 با احترام ف��را می گیرد و بر حساس��یت و دقت من بی��ش از پیش 

می افزاید.

 مجید مجیدی کارگردان خوب و متعهد سینما و خالق فیلم سینمایی 
 »محمد)ص(« به مناس��بت فرارس��یدن س��الروز می��الد پیامبر

اکرم )ص ( یادداش��تی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده که 
در آن آمده است :هر ساله در چنین روزهایی که عطر میالد پیامبر 
عشق و رحمت)ص( در فضای میهنم می پیچد،بسیاری از هموطنانم 
 که مرا می بینند،بیش از پیش از من س��راغ فیلم »محمد)ص(« را
  می گیرن��د و م��ی پرس��ند که س��ر انج��ام کار ب��ه کجا رس��یده

 است؟
حق دارند از پس س��ال ها کار مداوم ما وبی خبری  آن ها ،پرسشگر 
این موضوع باش��ند اما گروه دیگری هم هس��تند که در  طول سال 
مرا با همین پرس��ش به چالش می کشند.آنان آشنایان به محتوای 
فیلم هستند که می دانند چه پیامی درراه است  ولذا مشتاقانه انتظار 

می کشند .
 اینان وقتی ه��ر روزه خبرهای تلخ جنایات تکفیری ها و س��لفی ها 
 را می شنوند ،می پرسند : پس چه ش��د نمایش »محمد«ی که ما
  می دانیم پی��ام آور مهر و عش��ق ومحبت ب��ود وتو ادع��ا می کرد

 جهان هنوز شیفته و تشنه اوست.
 اینان به انتظارهس��تند این بار با س��الح فرهن��گ و هنر به جنگ

 خش��ونت طلبانی بروی��م که نام مقدس اس��الم و محم��د )ص(را 
دزدیده اند و در عراق و سوریه و لبنان و پاکستان  به پشتوانه درهم 

ودینار ها،غارت می کنند،آتش می زنند، منفجر می کنند و سرها را 
صدها صدها می برند.

این��ان امیدوارن��د پیام عش��ق و مهربان��ی از راه برس��د و هرکه در 
 هر جای این جه��ان، نفرت می کارد وخش��م درو می کن��د، به این 

»مباهله فرهنگی« دعوت شود .
اینک به هردو گ��روه مژده می دهم که مراح��ل تدوین و جلوه های 
 ویژه وساخت موس��یقی و طراحی صدا به خوبی پیش می رود و این

 آماده س��ازی ها البته با تأن��ی و احتیاط صورت می گی��رد زیرا نام 
»محمد«آن چنان بزرگ اس��ت که من ناچیز را هر روز و هر لحظه 
ترس و هیبتی آمیخته با احترام فرا می گیرد ولذا بر حساسیت ودقت 

من بیش ازپیش می افزاید .
دوس��تان ویاران؛ به توفیق الهی و مدد حضرات معص��وم ) ص (در 
نیمه دوم س��ال ٩3پیام آوری به صحنه خواهدرفت که همه سالح 
 به دس��تان تروریس��ت »دجال فعل ملحد ش��کل« را رسوا خواهد

 کرد .
 ان ش��ا اهلل - نمی گویم ب��رای من ، بلک��ه - برای موفقی��ت در این

 » احتجاج «بزرگ و جهانی خالصانه دعا کنید.
 کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل / بگو بسوز که مهدی دین 

پناه رسید )حافظ(
دوست دارتان :مجید مجیدی

مجید مجیدی خبر داد:

فیلم »محمد)ص(« نیمه دوم سال آینده می آید

نام »محمد« 
چنان بزرگ است 

که» من ناچیز« را هر 
روز و هر لحظه ترس 

و هیبتی آمیخته با 
احترام فرا می گیرد و
 بر حساسیت و دقت 

من بیش از پیش  
می افزاید

رویداد

برگزاری سومین جشنواره 
ملی شهر کودک

 شهردار شاهین ش��هر گفت: س��ومین مرحله جشنواره
  ملی ش��عر کودک بار دیگر ب��ه میزبانی شاهین ش��هر

 در نیمه نخست اسفندماه برگزار می شود.
علی اصغ��ر ذاکری هرندی با اش��اره به این که در دو س��ال 
گذشته بیش از یک هزار و پانصد کودک شاعر و بیش از ٩0 
شاعر کودک و خردسال کشور در جشنواره ملی شعر کودک 
در شاهین ش��هر گرد هم آمده اند، اظهار داش��ت: سومین 
 مرحله جش��نواره ملی ش��عر کودک بار دیگر ب��ه میزبانی
  شاهین ش��هر در نیم��ه نخس��ت اس��فندماه برگ��زار

 می شود.
وی با اشاره به برپایی جلسه کمیته اجرایی این جشنواره در 
شاهین شهر اضافه کرد: تبدیل فضای فرهنگی شاهین شهر 
به پایلوت کشوری شعر کودک تنها در سایه تعامل مسووالن 

مقدور می شود.
شهردار شاهین شهر افزود: در دو سال گذشته جشنواره های 
خوبی در زمینه شهر کودک برگزارشده و نتایج مثبتی داشته 
و امیدوارم امسال نیز در سومین دوره شاهد تثبیت این نهاد 

نو پا باشیم.
وی ضمن تاکید بر فراگیر بودن این جشنواره گفت: امسال 
توان مضاعفی را سرمایه گذاری کرده ایم تا کودک و نوجوان 

بیشتری را جذب کنیم.
ذاکری هرندی با بیان این که مسایل فرهنگی به عنوان یک 
اولویت و بیش از س��ایر گذاره ها در شهرداری شاهین شهر 
مدنظر است، تصریح کرد: بازخوانی فرآیند و هماهنگی های 
اجرایی س��ومین جش��نواره ملی ش��عر کودک در حضور  
 مصطفی رحمان دوس��ت ،دبیر جش��نواره ص��ورت گرفته

 است.
 وی با بیان این که این جش��نواره نیمه اول اسفند به مدت 
2 روز در تاالر شیخ بهایی برگزار می شود، یادآورشد: امسال 
برنامه های متنوع تری برای عزیزان کودک و نوجوان صورت 

می گیرد.
 ش��هردار شاهین ش��هر با بیان این که جزییات جش��نواره 
 مل��ی ش��عر ک��ودک در اول بهمن م��اه طی یک نشس��ت

 خب��ری ب��ه اط��الع م��ردم خواه��د رس��ید، ادام��ه داد: 
 هماهنگی ه��ای الزم ب��ا اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
 و آم��وزش و پ��رورش ب��ا محوری��ت س��ازمان فرهنگ��ی
  رفاه��ی و تفریح��ی شاهین ش��هر ص��ورت گرفت��ه

 است.

رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: 170 مرکز فرهنگی در شهر اصفهان مشغول 

به فعالیت هستند.
اصغر آذربایجانی در چهاردهمین جلس��ه کمیس��یون فرهنگی، 
 اجتماع��ی و ورزش��ی این ش��ورا ک��ه با حض��ور مدی��ران مراکز 
فرهنگی � هنری س��ازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان 
برگزار ش��د، از تهیه و تدوی��ن برنامه جامع فرهنگی این ش��هر با 
همکاری و کمک کارشناسان فرهنگی و دیگر دستگاه های مرتبط 
خبر داد و افزود: وجود سیستم نظام رصد و دیده بان فرهنگی در 

حوزه برنامه ریزی فرهنگی مهم و ضروری است.
رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان به دغدغه های مق��ام معظم رهب��ری در خصوص 
ضرورت اصالح س��بک زندگی و اخالق گفت: دس��ت اندرکاران و 
برنامه ریزان حوزه فرهنگی باید با تاس��ی به فرمایشات معظم له 
در حوزه فرهنگی عام برای دس��ت یابی به رفتار و خلقیات روابط 

اجتماعی تالش کنند.
وی به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای اسالمی 
ش��هر و ش��هردار تهران مبنی بر پر محتوا ب��ودن مراکز فرهنگی 
شهرداری اش��اره کرد و افزود: معظم له در این دیدار بر استفاده از 
افراد متدین، انقالبی و معتقد به اسالم سیاس��ی و مردم ساالری 
دینی در مراکز فرهنگی تاکید داش��تند که این مهم باید در حوزه 

فرهنگی شهرها مورد توجه قرار گیرد.
آذربایجانی اس��تفاده از دیدگاه ه��ا، نقطه نظ��رات و راهکارهای 
مناسب برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگی کالنشهر اصفهان 
را از مهمترین اهداف این نشس��ت بیان و تصریح کرد: کمیسیون 
 فرهنگی اجتماعی و ورزش��ی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان

 به عنوان سیاست گذار حوزه فرهنگی می تواند با همکاری و همدلی 
مدیران اجرایی سیاست های حوزه فرهنگی اجتماعی این کالنشهر 

را تدوین کند.
وی بر لزوم مطالبه گری مدیران و مراکز فرهنگی، هنری از شورای 
اسالمی ش��هر تاکید کرد و از افزایش 2/5 برابری بودجه فرهنگی 
کالنشهر اصفهان در بودجه سال آینده شهرداری خبر داد و گفت: 
استفاده از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی ضروری است.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان از تشکیل 6 کمیته تخصصی 
در این کمیسیون خبر داد و افزود: کمیته های فرهنگی، اجتماعی، 
قرآن و عترت، هنر و رسانه و  ورزش و بانوان از جمله این کمیته ها 
است که بر اساس مصوبه کمیسیون از کارشناسان خبره و با تجربه 
در موضوعات تخصصی استفاده خواهد ش��د.وی بازدید و حضور 
میدانی اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر 
از فرهنگ س��راها و مراکز محله محور و تخصصی را تاثیرگذار در 
برنامه ریزی های اصولی در حوزه فرهنگی شهر اصفهان دانست و 

به وجود 170 مرکز فرهنگی در این شهر اشاره کرد و گفت: با مهندسی 
اصولی و مطلوب این تعداد مرکز فرهنگی در ش��هر اصفهان تحولی 
شگرف در حوزه فرهنگی این ش��هر به وجود خواهد آمد.آذربایجانی 
گره زدن برنامه ریزی و اج��رای برنامه های فرهنگی را فقط با موضوع 
بودجه صحیح ندانست و ضمن تقدیر از تالش و اقدامات مراکز فرهنگی 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری استفاده از ایده های نو، خالقیت 
و نوآوری و اجرای برنامه های جذاب و خالقانه در جهت جذب جوانان 
و نوجوانان در این حوزه را خواس��تار ش��د و تصریح کرد: با همکاری، 
همدلی و هم افزایی کارشناسان، مدیران و برنامه ریزان و ارایه نگاه نو 
به موضوعات فرهنگی، مشکالت در حوزه فرهنگی، اجتماعی، هنری 

کالنشهر اصفهان رفع خواهد شد.
           اقدامات فرهنگی دیر بازده است

عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان اقدامات فرهنگی را دیر بازده 
 دانس��ت و انجام فعالیت های فرهنگ��ی باکیفیت و ایجاد س��تاد در

 فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.
محمدرض��ا فالح پرهی��ز از روزمرگ��ی در حوزه فرهنگ��ی و هدایت 
فعالیت های فرهنگی به داخل محالت و ارتباط مدیران مراکز فرهنگی 
و هنری با کانون های فرهنگی، مساجد و پایگاه های بسیج و مدارس 
را خواستار ش��د و اظهار داشت: ایجاد فضای ش��اد و جذاب و بانشاط 
برای شهروندان باید در اولویت برنامه های سازمان فرهنگی،تفریحی 
شهرداری قرار گیرد.وی حداکثر بهره وری، از حداقل امکانات در تمام 
بخش ها و عرصه ها را از ویژگی ه��ای منحصر به فرد اصفهانی ها بیان 
کرد و مدیران مراکز فرهنگی را فرماندهان جنگ فرهنگی دش��من 
دانس��ت و گفت: مقابله با جنگ فرهنگی دشمنان علیه انقالب، نظام 
و اسالم س��خت تر از جنگ نظامی اس��ت و متصدیان امور فرهنگی 
 باید با برنامه ری��زی و اقدامات اصولی توطئه های دش��منان را خنثی

 کنند.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان اقدامات فرهنگی را دیر بازده دانست و انجام فعالیت های 
فرهنگی باکیفیت و ایجاد ستاد در فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی را 
مورد تاکید قرارداد و افزود: تشکیل این ستاد برای جلوگیری از انجام 

فعالیت های فرهنگی موازی در شهر ضروری است.
وی اجرای برنامه های فرهنگی ش��اد، مفرح و بانش��اط برای کاهش 
بیماری های روحی روانی در کالن شهر اصفهان را ضروری بیان کرد و 
ارتباط مدیران مراکز فرهنگی با اعضای شورای اسالمی شهر و تالش 
مسووالن برای اصالح سبک زندگی را خواستار شد و گفت: مدیران و 
مسووالن مراکز فرهنگی باید با حضور در مساجد و محالت بر اساس 
محله محوری و مس��جد محوری به صورت رو در رو و چهره به چهره 

سبک زندگی را در مساجد و مراکز فرهنگی آموزش دهند.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان خبر داد:

دیده باِن فرهنگی  در برنامه ریزی ضروری است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالكيت
هويت  كه  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  فرد  عاشوري  پنجعلي  آقاي  اينكه  به  نظر 
از  ونيم  چهاردانگ  مالكيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
ششدانگ يكبابخانه 9262 / 2 واقع درفضل آباددواصلي بخش يك ثبتي شهرضاشده 
كه سندمذكورذيل ثبت 76221 درصفحه 590 دفتر 450بنام پنجعلي عاشوري فرد اينك 
ماده 120آئين  دراجراي  لذا  است  نموده  المثني  نامبرده درخواست صدورسندمالكيت 
به ملك  قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت  نامه اصالحي 
مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود 

اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد 
نزد  آن  بر وجود  مبني  معامله صورت مجلس  يا سند  مالكيت  ارائه سند  .در صورت 
ارائه  به  واصل سند  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  ويك  تنظيم  نسخه  دو  در  معترض 

دهنده مسترد مي گردد. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی 
بخش  درابنيه  واقع   1  /  4273 شماره  پالك  يكبابخانه  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
آقاي سيدمصطفي ميرنيام وغيره فرزند  بنام  ثبتی  پرونده  ثبتي شهرضا كه طبق  يك 
اينك  سيدعبداله درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده 

بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك 
مرقوم درروز 27 / 11 / 1392 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاريخ 
واحده  2ماده  تبصره  روزپذيرفته خواهدشدوطبق   30 تا  تحديدی  تنظيم صورتمجلس 
قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه 

ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح 
قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی 

نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد0 

رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا - سيدمهدی ميرمحمدی 

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم مهري مهديان باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود 
رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت المثني نسبت به بيست وهشت حبه ودو 
هفتم حبه از ششدانگ پالك 789 / 32 واقع دردست قمشه بخش يك ثبتي شهرضاشده 
صادروازطرف  بنيادمسكن  بنام   220 دفتر   388 درصفحه  فوق  پالك  ششدانگ  كه 
بنيادمسكن بموجب سند 113416 – 10 / 11 / 72دفترسه شهرضابه حميدمهديان نسبت 
مهديان  وآزاده همگي  منير-پروين  ماه  وبانوان  هفتم حبه  بيست وهشت حبه ودو  به 
بالسويه نسبت به 15 حبه وسه هفتم حبه ومهدي مهديان نسبت به بيست وهشت حبه 
ودو هفتم حبه انتقال داده كه ته سندبه ميزان نسبت به بيست وهشت حبه ودو هفتم 
حبه درسهم مهري مهديان واقع گرديده كه اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت 

المثني ازپالك فوق رانموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه 
در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه 

آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 

مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

مفاد آراء 
939شماره 92/5471/33/و آگهی مفاد آرا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانها ی فاقد سند رسمی هيات حل اختالف مستقر در اداره  ثبت اسناد و امالك 
اردستان كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذكور در 2 نوبت 
بفاصله 15 روز از طريق روزنامه های كثير االنتشار و محلی آگهی ميشود تا شخص 
اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه  از تاريخ  يا اشخاص كه به آراء مذكور اعتراض دارند 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك اردستان تسليم و رسيد اخد نمايند و از 

تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
تسليم  اردستان  ثبت  اداره  به  و  اخذ  دادخواست  تقديم  گواهی  و  نموده  محل  عمومی 
نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگله است در صورتی 
به  تقديم دادخواست  يا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد و  اعتراض در مهلت  كه 
نمايد  اردستان مبادرت بصدور سند مالكيت می  ثبت  نكند  ارائه  دادگاه عمومی محل 

ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه .نيست 

1- رای شماره 139260302032000319 خانم فاطمه بيگم فتوحی اونجی فرزند سيد 

 147 از  فرعی   463 پالك  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  باب  يك  موسی ششدانگ 

اصلی علياواقع در بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 78/85 متر مربع انتقالی از طرف 

سيد  ميرزا فتوحی 

م الف 421تاريخ انتشار نوبت اول : 92/10/14 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 92/10/30 
خير اله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

تحدید حدود اختصاصی
در  علی  فرزند  قاسميان  عصمت  خانم  92/6027/33/وچون  شماره   937
اجرای قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرصه مسكن تقاضای صدور 
سند مالكيت نسبت به يكباب ساختمان بر روی قسمتی از پالك 209 واقع 
در اردستان يك اصلی دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان را نموده 
و رای شماره 139260302032000218 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نسبت به آن صادر شده 
لذا طبق ماده يك  نيامده  به عمل  تاکنون  اوليه  و تحديد حدود پالك 209 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ساختمان  يكباب  ششدانگ  حدود  تحديد  آن  اجرائی  نامه  آئين  ماده13  و 
در  واقع  از شماره 209  مفروز شده  در حال ساخت پالك شماره 13496 
اردستان يك اصلی دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان در روز پنج 
شنبه 1392/11/24 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در اين آگهی، در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 

تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
از  ماه  ثبت، معترض ظرف مدت يك  تعيين تكليف پرونده های معترضی 
مراجع  به  دادخواست  تقديم  با  بايستی  اداره  اين  به  اعتراض  تسليم  تاريخ 
تسليم  اداره  اين  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقديم  گواهی  قضايی  ذيصالح 
نمايد. م الف: 451 خيراله عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 

مفاد آرا 
تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آراء  مفاد  92/30/60/33/وآگهی  شماره   938
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هيات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در  که در اجرای ماده يك 
اداره ثبت اسناد و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون 
االنتشار  کثير  از طريق روزنامه های  فاصله 15 روز  به  نوبت  مذکور در 2 
محلی آگهی ميشود تا شخص يا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند 
از تاريخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند 
در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است . در 
گواهی  معترض  يا  و  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند ثبت اردستان مبادرت 
مراجعه  از  مانع  مالكيت  مينمايد ضمنا صدور سند  مالكيت  به صدور سند 

متزرر به دادگاه نيست . 
خالق  سيد  آقای   1392/10/1 تاريخ   13926030232000327 شماره  رای 
هاشمی اونجی فرزند سيد هاشم ششدانگ يك باب مرغداری به مساحت 
14804/88 متر مربع بر روی قسمتی از مزرعه ظفر قند پالك 1 اصلی و 3 

فرعی از اصلی مرقوم واقع در دهستان برزاوند بخش 17 ثبت اصفهان 
م الف 453 تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/10/30 

تناريخ انتشار نوبت دوم : 1392/11/15 
خير اله عصاری رييس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اسداهلل  کبیر:تقابل سختی بود
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با 
اش��اره به حضور بازیکنان جوان و امید در 
تیم اش گف�ت: نمی توان انتظار زیادی از 
چنین بازیکنانی در میدانی س��خت مثل 
لیگ برت��ر و مقابل بازیکن��ان و تیم های 
مطرحی چون ماهان داشت، اما می تواند 
تجارب ارزش��مندی برای آن ها به ارمغان 
بیاورد. اسداهلل  کبیر بعد از باخت تیم اش در مقابل فوالدماهان در اصفهان 
اظهارداش��ت: بازی خوبی بود، شروع خوبی داش��تیم و در لحظاتی نیز 
توانستیم به سختی ماهان را آزار دهیم، اما در ادامه اسیر بی تجربگی شدند 

و رو به افت رفتند.

 یک عده مدام علیه من
 شعار می دهند

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره 
به برتری این تیم برابر اس��تقالل گفت: به 
نظرم ما می توانستیم برنده دربی باشیم.

سعید شیرینی در پایان دیدار این تیم برابر 
پرسپولیس در دربی 78 خاطرنشان کرد: 
پرسپولیس بازی خیلی خوبی را برگزار کرد 
و به نظرم استقالل در این دیدار کامال بسته 
بازی می کرد. با توجه به شرایط بازی دو تیم حق ما برد بود و می توانستیم 
برنده دربی باشیم ولی بدش��انس بودیم که نتوانستیم 3 امتیاز را کسب 
کنیم.وی در خصوص شعارهایی که علیه وی به گوش می رسید، گفت: این 
نشانه شخصیت آن هاست و هر کسی از روی شخصیت خود رفتار می کند. 
یک عده مدام علیه من شعار می دهند و ش��خصیت آن ها هم مشخص 

است.

دژاگه: فوالم در لیگ برتر می ماند
هافبک ایرانی فوالم تاکید کرده که تیم اش 
با تمرکز باال می تواند از سقوط جلوگیری 
کند.فوالم در این فصل از رقابت های لیگ 
برتر انگلیس نتیجه های خوبی نگرفته و از 
21 بازی تنها 19 امتیاز کسب کرده است.

دژاگه تاکید کرده تیم اش آن قدر کیفیت 
دارد که بتواند خود را در لیگ برتر نگه دارد. 

نایب قهرمان ووشو آسیا درگذشت
نایب قهرمان بازی های آس��یایی 2002 
بوس��ان کره جنوبی عصر روز پنجش��نبه 
گذشته در 37 س��الگی درگذشت و صبح 
روز جمعه به خاک سپرده شد.محمد آقایی 
ووشوکار ملی پوش استان البرز که مدال 
نقره بازی های آسیایی 2002 بوسان را در 

کارنامه دارد به دلیل بیماری درگذشت. 

یک درصد ورزش در بودجه 93 
محقق نمی شود

در س��الي ک��ه دو روی��داد مه��م یعن��ی
 ج��ام جهاني و ب��ازي هاي آس��یایي کره 
جنوبي پی��ش روي ورزش ایران اس��ت، 
دولت یازدهم باوجود وعده هایی که براي 
توجه بیشتر به جوانان دارد اما بازهم یک 
درص��د ورزش را در بودج��ه 93 در نظ��ر 
نگرفت.غالمرض��ا کات��ب س��خنگوي 
کمیس��یون تلفیق مجلس شواري اس��المي  در این مورد گفت:این یک 
درصد برای ورزش در س��ال 93 تحقق نمی یابد اما ما برای بودجه و پول 

ورزش کمک می کنیم.

 واکنش سپاهان به خطای آندو
 و صادقیان:

 اگر محروم نشوند؛
 سپاهان اعتراض خواهد کرد

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: اعتقاد باشگاه سپاهان 
این است که در کار داوری دخالتی نکند و قضاوت در خصوص 
رفتارهای غیر ورزشی را به عهده کمیته انضباطی بگذارد، اما 
این درخواست را داریم که کمیته انضباطی همان گونه که با 
حساسیت خاصی سپاهان را زیر نظر می گیرد و با دادن یک 
گزارش از باشگاهی خاص یا یک برنامه تلویزیونی پیگیر همه 
چیز است. امیدوارم رفتار غیر ورزشي دیروز صادقیان را هم 
دیده باشد.محمد فرامرزی در گفت وگوباایسنا ،در خصوص 
بازی تیم اش برابر راه آهن اظهار داش��ت: این بازی به لحاظ 
نتیجه برای ما رضایت بخش نبود چرا که با توجه به شرایطی 
که حاکم است کسب سه امتیاز برای سپاهان اهمیت داشت 
با توجه به این که رای کمیته انضباطی دیر به ما اعالم شد و 
علی احمدی نیز 2کارته شده بود در خط دفاعی با نبود نفرات 
اصلی مان مواجه بودیم.فرامرزی در پاسخ به این سوال که در 
دربی تهران لگد صادقیان به بازیکن استقالل که می توانست 
با اخراج این بازیکن همراه شود و داور این دیدار فقط به دادن 
کارت زرد بسنده کرد، آیا باشگاه سپاهان نمی خواهد پیگیر 
این قضیه ش��ود؟ گفت: اعتقاد باشگاه سپاهان این است که 
در کار داوری دخالتی نکند و قضاوت در خصوص رفتارهای 
غیر ورزش��ی را به عهده کمیت��ه انضباطی بگ��ذارد، اما این 
درخواس��ت را داریم که کمیته انضباطی هم��ان گونه که با 
حساسیت خاصی سپاهان را زیر نظر می گیرد و با دادن یک 
گزارش از باشگاهی خاص یا یک برنامه تلویزیونی پیگیر همه 
 چیز اس��ت امیدوارم صحنه دیروز صادقی��ان را که رفتاري 

غیر ورزشي بود، دیده باشد.
سرپرست تیم فوتبال س��پاهان با بیان این که  توقع باشگاه 
سپاهان رعایت عدالت است، اضافه کرد: صحنه آندو تیموریان 
 در برابر بازی با اس��تقالل خوزس��تان و صادقیان به مراتب

 خشن تر از هادی عقیلی بود؛ البته قرار است رای آندو یکی 
دو روز دیگر اعالم شود و باشگاه سپاهان نیز منتظر واکنش 

کمیته انضباطی است.
فرامرزی با بیان این که اگر این بازیکن با محرومیت مواجه 
نش��ود به همه چیز ش��ک باید کرد، افزود: اگ��ر چیزی غیر 
از محرومیت باش��د باشگاه س��پاهان حتما اعتراض خواهد 
 کرد. فقط امیدوارم کمیته انضباطی نش��ان دهد که رای ها 

تحت فشار محیطی خاص یا باشگاهي صادر نمی شود.

زاویه

6
عملیات احداث خانه شمشیربازی متوقف شد

دبیر هیات شمشیربازی استان اصفهان با اشاره به متوقف شدن طرح احداث خانه شمشیربازی اصفهان 
تصریح کرد:عملیات ساخت این خانه فعال متوقف شده است و به گفته مدیر کل سابق ورزش و جوانان 

استان اصفهان این پروژه به مجمع خیران ورزش یار سپرده شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایس��نا، مهمترین وسیله ورزشی که برای 
هر ورزش متفاوت وجود دارد، کفش ورزش��ی است. برای انجام 
هر ورزش��ی چه دو و ایروبیک و چه تنیس و بس��کتبال به کفش 
مناسب نیاز است. کفش مناسب تاثیر ورزش را بیشتر می کند و 
همین طور کفش نامناسب باعث آسیب دیدن ورزشکار می شود.

چند اش��تباه کلی وجود دارد که معموال ورزشکاران در انتخاب 
کفش به آن ها دچار می شوند.

1- اس�تفاده از هر کفش�ی که در دس�ترس ب�ود: یکی از 
بزرگ ترین اشتباهات این است که برای رفتن به دو، پیاده روی 
یا یک ورزش خاص، هر کفش��ی ک��ه از قدیم در اختی��ار دارید، 
استفاده کنید. کفش های قدیمی ممکن است آن کارایی که شما 
می خواهید را نداشته باشند و برای فعالیت شما نامناسب باشند.

2- انتخاب کفش نامناسب برای ورزش انتخابی: شما باید 
کفشی که مناسب ورزش شماست انتخاب کنید. کفش دو خیلی 

متفاوت از کفش تنیس یا بسکتبال است.
کاترین چونگ، ج��راح پا در مرکز جراحی س��ان فرانسیس��کو 
می گوید معموال دوندگان بر روی قسمت جلویی پا فرود می آیند، 
اما کسانی که پیاده روی می کنند بیشتر به قسمت پاشنه پای شان 

فشار می آید.
بنابراین برای دویدن کفش��ی نیاز اس��ت که لژ آن در قس��مت 
 جلویی ضخیم تر باش��د اما کفش پیاده روی در قسمت پاشنه لژ

 سفت تری دارد.
3- استفاده از کفش  ورزش�ی در همه مکان ها: کفش هایی 
که برای ورزش خاصی هستند نباید برای کار دیگر استفاده شوند. 
اگر کفش ورزش��ی برای خرید رفتن یا پیاده روی عادی استفاده 
شود، زودتر استهالک پیدا می کند. برای خود یک کفش راحت 
خریداری کنید و کفش ورزشی را تنها برای ورزش استفاده کنید. 
اگر از ظاهر یک کفش خوشتان می آید اما کفش راحتی نیست از 

آن استفاده نکنید، زیرا به پاهای شما آسیب می زند.
4- تعویض نکردن به موقع کفش ها: اش��تباه بزرگ دیگری 
که افراد مرتکب می شوند این اس��ت که کفش خود را دیر عوض 
می کنن��د. زیرا ظاه��ر آن را دوس��ت دارند. هنگام��ی که کفش 
مستهلک شود، استفاده از آن باعث درد در ناحیه زانو ، لگن و کمر 
می شود. دوندگان باید بعد از 480 تا 800 کیلومتر دویدن کفش 
خود را عوض کنند. یعنی اگر ه��ر روز با کفش خود ورزش کنید 

باید بعد از شش ماه آن را عوض کنید.
     چگونه باشگاه مناسب خود را پیدا کنیم؟

انتخاب باشگاه برای انجام ورزش بسیار مهم است. هر باشگاهی 
نمی تواند برای هرش��خصی مناسب باش��د. با توجه به امکانات و 

نیازهای خود باید باشگاه را انتخاب کنید.
تحقیقات نشان داده اس��ت 60 درصد از کسانی که در باشگاه ها 
ثبت نام می کنند، از این عضویت استفاده نمی کنند. یکی از دالیل 

این مساله کمبود انگیزه است. گاهی اوقات نیز انتخاب نادرست 
باشگاه باعث این مساله می شود. 

      در این جا پنج توصیه برای انتخاب باشگاه وجود دارد
1- نیازهای خ��ود را در نظر بگیری��د. قبل از این که باش��گاه را 
انتخاب کنید، ببینید که به چ��ه چیزهایی برای افزایش آمادگی 
جسمانی خود نیاز دارید. مثال آیا به انجام حرکات هوازی احتیاج 
دارید؟ آیا نیاز به مربی خصوصی دارید؟ از این نوع نیازهای خود 
یک لیست تهیه کنید و به دنبال باشگاهی بگردید که این نیازها 

را تامین کند.
2- مکان باش��گاه بس��یار مهم اس��ت. باش��گاه باید نزدیک و در 

دس��ترس باش��د. بهتر است 
باش��گاهی پیدا کنید که بین 
خان��ه و محل کار ش��ما واقع 

شده باشد.
 3- هنگام��ی ک��ه باش��گاه

 مورد نظر خود را پیدا کردید. 
قب��ل از اق��دام ب��ه عضویت 
طوالنی م��دت، این باش��گاه 
را تس��ت کنید. بس��یاری از 
باش��گاه ها اجازه این کار را به 
شما می دهند. بعد از آزمایش 
کردن باشگاه از خود بپرسید 
که چ��ه حس��ی از فعالیت در 
این باشگاه داشتید و چه قدر 
 در آن ج��ا احس��اس راحتی 
کرده اید. ش��ما باید مربیان، 
هزینه باش��گاه ، س��اعت کار، 

نظافت آن و کارآمد بودن دستگاه های ورزشی را در نظر بگیرید.
4- درباره باشگاه تحقیق کنید. ممکن است که کارمندان باشگاه 
بتوانند به سواالت تکنیکی شما پاس��خ دهند. اما هیچ کس بهتر 
از اعضای باشگاه نمی تواند آن را ارزیابی کند. نظر افرادی که در 
باشگاه ورزش می کنند را درباره نکات مثبت و منفی آن بپرسید. 
می توانید در اینترنت نیز با تحقیق درباره باش��گاه نظرات موافق 

و مخالف را بخوانید.
5- بعد از این که از خوب بودن و مناس��ب بودن باشگاه مطمئن 
 ش��دید و آن را امتح��ان کردی��د، س��عی کنی��د در دوره ه��ای

 طوالنی تر ثبت نام کنید تا مطمئن شوید که ورزش در باشگاه را 
ادامه خواهید داد. بدین شکل انگیزه ش��ما برای رفتن به باشگاه 

افزایش می یابد.
به طور کلی رفتن به باشگاه می تواند بیش��تر باعث ایجاد انگیزه 
برای ورزشکاران شود، زیرا احتمال تنبلی کردن و کوتاهی کردن 
در انجام ورزش کمتر می ش��ود . امروزه باش��گاه های ورزش��ی 
امکانات فراوانی دارند که اعضا می توانند از آن ها اس��تفاده کنند 
و سالم تر باشند. ضمنا با توجه به آلودگی هوا در شهرهای بزرگ 

ورزش کردن درباشگاه می تواند مناسب تر باشد.

کفش و جای راحت برای ورزش کجاست؟

چگونه انگیزه و شوق تحرک پیدا کنیم
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حواشی دیدار 
ذوب آهن و فوالد

 کاشان 
صدر نشین شد

تقوی سرمربی ذوب آهن در دقایق پایانی بازی تیم اش مقابل فوالد خوزستان 
با حساسیت خاصی بازی را دنبال می کرد و حرص و جوش او قابل توجه بود.

* به دلیل بارش برف در روزهای گذشته از سقف نمازخانه ورزشگاه فوالدشهر 
آب می چکید و این مساله سوژه خبرنگاران رسانه های گروهی شده بود.

* در یکی از صحنه های نیمه دوم ورزش��گاه، اعتراض��ات خانزاده به مرتضی 
تبریزی به دلیل این که او در موقعیت آفساید بود، جالب توجه بود.

* آرش افشین،پس از هفته ها به میدان رفت اما نتوانست در این بازی عملکرد 
خوبی از خود به نمایش بگذارد.

* 900 نفر از تماشاگران ذوب آهن به ورزشگاه فوالدشهر اصفهان آمده بودند.
* تماشاگران ذوب آهن در دقایق پایانی بازی با شعارهای خود به تشویق تیم 
اصفهانی پرداخت��ه و از بازیکنان خود تقاضای گل کردند.ام��ا بازی  با نتیجه  

تساوی تمام شد.

مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان از صدرنشینی تیم هندبال 
کاشان در دور برگشت گروه سومین دوره مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های 
هندبال کشور به میزبانی این شهرستان خبر داد.مهدی نادعلی اظهار داشت: 
در اولین هفته دور برگشت مس��ابقات لیگ دسته یک هندبال کشور که بین 
 دو تیم هندبال س��ازمان رفاهي تفریحي ش��هرداري کاش��ان و تیم هندبال 
نجف آباد برگزار ش��د، تیم میزبان با نتیجه 33 بر 26 توانست بر تیم میهمان 
غلبه کند.وی افزود: بازی رفت این دو تیم که در نجف آباد برگزار شد، با اختالف 
9 گل و با پیروزی 32 بر 23 تیم هندبال س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
کاشان به پایان رسیده بود.نادعلی ادامه داد: رقابت های هندبال لیگ دسته اول 

باشگاه های کشور امسال با حضور 15 تیم برگزار می شود.
وی گفت:رقابت دو تیم هندبال س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان با 

ثامن الحجج سبزوار امروز به میزبانی سبزوار برگزار می شود.

کمتر بنشینید تا آسان  پیر شوید
پژوهش محققان امریکایی نش��ان می دهد که افراد با کاهش 
 زم��ان نشس��تن و افزای��ش فعالیت بدن��ی می توانن��د خطر
  ابت��ال ب��ه بیماری ه��ای مزم��ن را ب��رای خ��ود کاه��ش

 دهند.

رئال، باز قهرمان می شود
کاپلو س��رمربی س��ابقه رئال مادرید اظهار داش��ت: از این که می بینم در 
رقابت های این فصل سه تیم آتلتیکو مادرید، رئال مادرید و بارسلونا برای 
قهرمانی تالش می کنند، خوش��حالم. اما به نظرم رئال ب��رای دهمین بار 

قهرمان می شود.

در ۷9 سالگی اتفاق افتاد
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال در 78 سالگی مربی تیم اسلوبودا 
توزال بوسنی وهرزگوین شد.میروسالو بالژویچ ملقب به چیرو، 
که ماه فوریه 79 ساله خواهد شد،گفت :درتست های پزشکی 

مشخص شد هنوز هم جوانم و آمادگی کار مربیگری را دارم.

امروزه باشگاه های 
ورزشی امکانات 
فراوانی دارند که 

اعضا می توانند
 از آن ها استفاده 

کنند و سالم تر 
باشند. ضمنا با 

توجه به آلودگی 
هوا در شهرهای 

بزرگ ورزش کردن 
درباشگاه می تواند 

مناسب تر باشد

کارلوس کی روش:

فوتبال در خون و روح ایرانی هاست
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با ابراز امیدواری از درخشش 
این تیم در مسابقات جام جهانی برزیل تاکید کرد: فوتبال در خون و 

روح ایرانی ها جریان دارد.
کارلوس کی روش در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه ابراز امیدواری 
کرد ک��ه تیم مل��ی ایران بتوان��د تدارکات ضعیف را پش��ت س��ر 
 بگذارد و در جام جهان��ی 2014 برزیل تاثیرگ��ذار عمل کند. وی 
در همین حال عنوان کرد که وظیفه سنگینی بعد از قرعه کشی روی 

دوش آن ها قرار گرفته است.
ایران که در میان ه��واداران، تیم ملی نامیده می ش��ود، چهارمین 
حض��ورش را در جام جهانی تجرب��ه می کند. این تی��م پیش تر در 

سال های 1978، 1998 و 2006 نیز به جام جهانی رفته است. ایران 
در گروه F با تیم های آرژانتین، نیجریه قهرمان آفریقا و بوس��نی و 

هرزگوین پیکار خواهد کرد.
این ماموریت ما است که یکبار، دو بار و برای سومین بار غیرممکن 
شد ولی این همان چیزی است که این مسابقات را جذاب می کند. 
این جمالتی است که کی روش 60 ساله که هدایت تیم ملی ایران 
را در آوریل 2011 به عهده گرفت، در گفت و گو با AFP در تهران 

مطرح کرده است.
ایران صدرنشین رنکینگ تیم های آسیایی است اما کی روش تایید 
کرد تیم اش که اکثرا از بازیکنان شاغل در لیگ ایران تشکیل شده 
اس��ت از کیفیت الزم برای تاثی��ر گذاری جدی در این مس��ابقات 
برخوردار نیست در عوض دیدار با تیمی مثل آرژانتین و ستاره آن ها 

لیونل مسی مسابقه ای بدون فشار و لذت بخش خواهد بود.
وی درباه راهیابی ب��ه جمع 16 تی��م برتر بیان ک��رد: این وظیفه 

 ما اس��ت که ش��انس خود را امتحان کنیم حتی اگ��ر یک رویای 
غیر قابل باور باشد.

س��رمربی تیم ایران گفت: باید میلیون ه��ا دالر بپردازید تا دیدار 
دوس��تانه ای با آرژانتین برگ��زار کنید اما بازیکنان��م خیلی راحت 
می توانند مقابل این تیم به میدان بروند. این فرصت فوق العاده ای 
برای ما خواهد بود تا با تیمی که بازیکنانی مثل مسی را در اختیار 

دارد، بازی کنیم.
کی روش که از روند آماده سازی تیم ایران ناراضی است ادامه داد: ما 
6 ماه را از دست دادیم. امیدوارم بتوانیم راه حلی پیدا کنیم زیرا هنوز 

راه حل روشنی برای آن پیدا نکرده ایم.

شهرآورد 78: هواداران تیم های فوتبال استقالل و پرسپولیس

 مرد 6 میلیون دالری
 نیستم

مجتبیتقوی/سرمربیفوتبالذوبآهن

نمی شود مش��کالت تیم ذوب آهن را یک ش��به حل کرد و باید برای حل 
مشکالت تیم،صبر کنیم. اما مهم این است که ما در این بازی گل دریافت 
نکردیم وبه هر حال خوشحال هس��تم که توانستیم از این مسابقه مقابل 
فوالد خوزستان یک امتیاز کسب کنیم.باید بگویم که از عملکرد بازیکنان 
خود چندان راضی نیستم و ما باید در بازی های آینده بهتر و بر اساس برنامه 

حرکت کنیم.
باید به بازیکنان انرژی دهیم و 
با انگیزه دادن به این بازیکنان، 
تالش کنیم که ش��رایط آن ها 
را تغییر داده و از آن ها بهترین 
 ب��ازی را بگیری��م اما م��ن مرد 
6 میلی��ون دالری نیس��تم که 
بتوانم یک ش��به مشکالت تیم 

را حل کنم.
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اعضای شورای هیات های مذهبی 

استان مشخص شدند
کارشناس تشکل های دینی تبلیغات اسللامی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در نخستین نشست شورای هیات های مذهبی استان، رییس، دبیر 
و منشی این شورا انتخاب شدند.محسن تقی پور افزود: عبداهلل نیکبخت به  
عنوان رییس، حسین کاویانی فر به  عنوان دبیر و بخشعلی چلوانی به عنوان 
منشی انتخاب شدند.وی با بیان این که اعضای شورای هیات های مذهبی 
استان از ترکیب روسای هیات های مذهبی شهرستان ها تشکیل می شود، 
گفت: یوسف حمزه از کیار، کریم بهمنی از اردل، حسن طاهری فرد از بن، 
یوسف غیبی پور از کوهرنگ، صولت شاهی از لردگان و الیاس صادقی از 

فارسان از دیگر اعضای شورای هیات های مذهبی استان هستند.

 رشد 30 درصدی صادرات سیمان
 از شهرکرد

مدیر عامل کارخانه سیمان شهرکرد گفت: صادرات سیمان از این کارخانه 
امسال 30 درصد رشد داشته اسللت. باقر امینی اظهار داشت: از ابتدای 
امسللال تاکنون 823 هزار و 370 تن کلینکر و سللیمان در این کارخانه 
 تولید شللده که افزون بر 386 هزار تن آن به خارج از کشللور صادر شده

 است. وی با اشاره به این که صادرات سللیمان از این کارخانه امسال 30 
درصد رشد داشته است، افزود: این مقدار سیمان بیشتر به کشورهای عراق 
 و کویت صادر شده است.امینی خاطرنشان کرد: صادرات سیمان امسال

 29 میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است.

 جمع آوری بیش از
 9 میلیارد ریال صدقه

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهرکرد گفت: مردم خیر 
این شهرسللتان از ابتدای امسللال تاکنون بیش از 9 میلیارد و 200 
میلیون ریال صدقه پرداخت کرده اند.نجفعلی حیدری اظهار داشت: 
از ابتدای سال  تاکنون حامیان ایتام بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون 
ریال کمک  های نقدی خود را به حسللاب ایتام این شهرستان واریز 
کرده اند.وی افزود: هم اکنون یک هزار و 350 فرد خیر به عنوان حامی 

از ایتام این شهرستان حمایت می کنند.

کاهش برخورد با تخلفات ساختمانی 
مشكالت شهرداري ها

مدیرکل راه و شللهر سللازي چهارمحال و بختیاري ممانعت از تخلفات 
سللاختمانی قبللل از شللروع را نیازمنللد هماهنگي بین دسللتگاه هاي 
 اجرایي دانسللت و گفت: برخورد جدی با تخلفات کمیسیون ماده 100

 کاهش دهنده هزینه جامعه و مشکات شهرداري ها است.
علی علیخانللی در دومین همایش اسللتانی علمي آموزشللي مدیریت 
شللهري، با اشللاره به اهمیت ممانعللت از تخلفات سللاختمانی قبل از 
شللروع، اظهارداشللت: الزمه انجام این امر هماهنگي بین دستگاه هاي 
 اجرایي با توجه به  نیازسللنجي جامع و منطقه اي متناسب با نیاز جامعه

 است.

اخبار کوتاه 

رییس سازمان بهزیستی چهارمحال وبختیاری گفت: 400 نفر از نابینایان استان در مقاطع سنی 
کارشناسی و باالتر در حال تحصیل هستند.حسین سعیدی اظهار داشت: نابینایان توانمند بسیاری 

در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که با تمام توان به موفقیت های باالیی رسیده اند.

7 400 نابینای  استان  در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند

وجود رطوبت و سرما باعث ایجاد شکوفه هاي یخي بر روي تمام 
درختان استان چهارمحال و بختیاري شده به گونه اي که منظرهاي 
بسیار زیبا در شهرها و روستاهاي این استان ایجاد کرده است.استان 
چهارمحال وبختیاري استاني بسیار زیبا در فصل زمستان است و 

زمستان هر روز زیبایي های را نشان مي دهد.
این استان در رشللته کوه زاگرس قرار دارد و شرایط توپوگرافي و 
 خاص این استان موجب شده است در فصل زمستان بارش هاي
  نسبتا مناسب برف را داشللته باشد. برف و سللرما در این استان

 زیبایي هاي را ایجاد کرده است که موجب شده مسافران که دوست 
دار مشاهده زیبایي هاي فصل زمستان هستند به این استان بیایند.

از ابتداي ماه دیماه بارش هاي فراوان برف در این استان اتفاق افتاد 
و هم اکنون سرتاسر استان را جامه سفید رنگ برف پوشانده است و 

این استان یکپارچه سفید رنگ شده است.
وجود چشللمه ها و قنات ها و آبشللارها مناظر زیبایي را در کنار 
سفیدي برف ایجاد کرده است؛ بلند شللدن بخار از چاه هاي آب 
و چشللمه ها  و از سللطح رودخانه ها از منظره هاي زیبایي است 
 کلله در این اسللتان در اثر اختاف دما ایجاد شللده اسللت .ایجاد

 قندیل هاي یخي در کنار آبشللارها و در کوهسللتان هللا از دیگر 
زیبایي هاي فصل زمستان در استان چهارمحال و بختیاري است.

 هم اکنون گردشگران و مسافران زمسللتاني بسیاري وارد استان 
چهارمحال و بختیاري شللدند؛ این مسللافران که در ایام تعطیل 
تعداد آن ها بیشتر است بیشتر در دامنه کوه ها وارتفاعات در حال 

لذت بردن از زیبایي هاي فصل زمستان هستند .مه شدید بیشتر 
 اوقات در شللب این اسللتان را فرا مي گیرد و وجود سرما موجب

 مي شود  صبح ها بر روي درختان برفک سفید رنگي ایجاد شود 
به گونه اي که به نظر مي رسد شکوفه هاي یخي بر روي درختان 
شکفته است.شکوفه هاي یخي با طلوع خورشید و تابش آفتاب به 
سرعت از بین مي روند و درختان به حالت قبلي بر مي گردند. بیشتر 
 مردم شللهر شللهرکرد براي ورزش کردن به پارك ملت این شهر 
مي روند؛ فرخ شهري ها به پارك سرچشمه این شهر و ارتفاعات 
باالي این پارك مي روند و بروجني ها به منطقه گردشگري سیاسرد 
مي روند و در کنار ورزش کردن از زیبایي هاي فصل زمستان در این 

مناطق لذت مي برند.
     س�رما و وج�ود رطوب�ت در ه�وا باعث ایج�اد برفك

 بر روي درختان مي شود
اسللتان  باغبانللي  و  کشللاورزي  کارشناسللان  از   یکللي 
چهارمحال و بختیاري درباره علت ایجاد شکوفه هاي یخي بر روي 
درختان سطح شهرها و باغ ها به خبرنگار مهر گفت: سرما و وجود 

رطوبت در هوا باعث ایجاد برفک بر روي درختان مي شود.
رشللید شللاهرخ اذعان داشللت: در این ایام به خاطر سردي هوا  
 و شللرایط خاص منطقه رطوبت باال اسللت و در بیشللتر شب ها 
 به خاطرشرایط آب و هوایي مه غلیظ شللهرها و مناطق استان را

 فرا مي گیرد و سللرد بودن هوا موجب یخ زدن رطوبت ها بر روي 
درختان و ایجاد برفک مي شود.

سرمای بی سللابقه ، اسللتان چهارمحال و بختیاری را فرا گرفته 
وموجب یللخ زدگی لوله هللای آب، کنتور هللای آب و لوله های 
فاضاب واحدهای مسکونی و تجاری شده به طوری که زندگی 
را برای بسیاری از مردم در روستاها و شهرهای استان با مشکل 

مواجه کرده است.
اولین بارش بللرف در هفتلله دوم دیماه در اسللتان چهارمحال 
و بختیللاری اتفللاق افتللاد و از همللان هفتلله دوم بعللد از 
 بللارش بللرف سللرما اسللتان چهارمحللال و بختیللاری را فللرا 

گرفت.
بارش های پی در پی برف در روزهای بعدی ادامه یافت و بر شدت 
 سرما نیز افزوده شد. سللامانه های بارشی که تاکنون وارد استان 
چهارمحال و بختیاری شللده اند موجب بللارش برف قابل توجه 
در تمام روسللتاها و شهرهای اسللتان شده اسللت و هم اکنون 
 معابر و خیابان های شللهرهای اسللتان درگیر مشللکات برف

 است.
بارش برف سللنگین در روستاها و شهرهای اسللتان موجب فرا 
گرفتن موج سرما در تمام نقاط اسللتان چهارمحال و بختیاری 
شده است به نحوی که در بسیاری از نقاط سرما بسیار شدیدتر 

بوده است.
 سللرما به نحوی اسللت که اجازه آب شللدن به بللرف های روی

 بام ها و کنار خیابان ها وداخل میللدان ها نمی دهد و برف های 
 جمع شللده مانند تپه های کوچک در کنار خیابللان ها، داخل 

جوی های آب و...ماندگار اسللت. سللرما در شللب  بسیار شدید 
می شللود به طوری که دماسللنج های خانگی دما بیللرون را در 
سللاعت12 شللب در حدود منفی 18 تا منفی 21 درجه سانتی 
گراد و حتی بیشتر نشان می دهد. سللرمای شدید در شهرهای 
پر جمعیت استان مانند شهرکرد، فرخ شهر، بروجن و... موجب 
 یخ زدگی و شکسللته شللدن لوله هللای آب، کنتورهللای آب و

  لوله های فاضاب شللده اسللت و این مهم مشللکات بسیاری 
در این خصوص ایجاد کرده است.بسیاری از کنتورهای آب نیز یخ 
زده وخراب شللده اند و این در حالی است که در برخی از شهرها 
مانند شللهر بروجن کمبود کنتور آب وجود دارد و به راحتی به 

دست نمی آید.
     وارد ش�دن خس�ارت 540 میلی�ون تومان�ی در پی 

ترکیدگی کنتورهای آب
معاون خدمات مشترکین ودرآمد شرکت آب و فاضاب استان 
چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
در پی سرمای بی سابقه و برودت هوا بیش از چهار و هزار و 500 
کنتور آب در استان چهارمحال و بختیاری یخ زده و ترکیده است.

مسللعود ترابیان ادامه داد: یخ زدگی لوله هللای آب و ترکیدگی 
کنتورهای آب موجب وارد شدن خسارت 540 میلیون تومانی 

شده است.
وی اذعان داشت:با توجه به سردی هوا آمار یخ زدگی انشعابات 

وترکیدگی کنتورهای آب در روزهای آتی افزایش می یابد.

در پی سرمای
 بی سابقه و برودت 
هوا بیش از
 چهار و هزار
 و 500 کنتور آب
 در استان 
چهارمحال
 و بختیاری 
یخ زده و ترکیده 
است

 به خاطر  سردي 
هوا  و   شرایط خاص 
منطقه رطوبت باال 
است  و در بیشتر 
شب ها   به خاطر 
شرایط  آب و هوایي 
مه غلیظ  شهرها و 
مناطق استان را  
فرا مي گیرد

لوله های آب چهارمحال و بختیاری یخ زدخلق زیبا ترین تابلو توسط نقاش طبیعت

 ترکیدگی 4500 کنتور آبشكفتن شكوفه هاي يخي 
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مفاد آراء  
924هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
قانون تعيين  برابر رای شماره139260302012001677 هيات اول موضوع   -1
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
آقاي غالمحسين  متقاضي  مالكانه بالمعارض  ثبت ملك فريدن تصرفات  حوزه 
صادقي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 10 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 192.45 مترمربع مجزي شده از پالك 1فرعي از4 اصلي. واقع در  دامنه 

خريداري از مالك رسمي آقاي حسن صادقی محرز گرديده است.
2-  برابر راي شماره139260302012001720 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ام البنين 
باب  از در يك  فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 628 صادره  صفري طراري 
از  از پالك 12 و 1628 فرعی  به مساحت 216/38مترمربع  مجزي شده  خانه 
12اصلي  واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي/ غالمرضا محمد شريفی 

محرز گرديده است.
3- برابر راي شماره139260302012001726. هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا 
يك  در  از  صادره   109 شناسنامه  بشماره  جواد  محمد  فرزند  شريفي  محمد 
پالك12  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   77.56 مساحت  به  ساختمان  باب  
و 1628فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالكيت خودش  محرز 

گرديده است.
4- برابر راي شماره 139260302012001707. هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
زهره  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  ثبتي حوزه 
رحيمي فرزند رحيم بشماره شناسنامه 36 صادره از در يك باب خانه به مساحت 
138.92 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2396 فرعي از12 اصلي  واقع 

در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي مجتبی مرادی محرز گرديده است.
5- برابر راي شماره139260302012001867. هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
دولت  متقاضي   بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي 
سازمان   ( پرورش  و  آموزش  وزارت  نمايندگی  به  ايران   اسالمی  جمهوری 
به مساحت 263.33  استان اصفهان(  در يك باب مدرسه   آموزش و پرورش 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از 12 اصلي واقع در  داران 

خريداري از  مالكين متعدد محرز گرديده است.
6- برابر راي شماره 139260302012001880 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
آقاي عيدي  متقاضي  مالكانه بالمعارض  ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات 
محمد زماني مياندشتي فرزند محمدمهدي بشماره شناسنامه 26 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 194.70 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي 
از149 اصلي واقع در  مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي/  محمد مهدی 

زمانی  محرز گرديده است.
قانون تعيين  برابر راي شماره139260302012001888 هيات اول موضوع   -7
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
آقاي/خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي 
ابوالقاسم يارعلي داراني فرزند حسين بشماره شناسنامه 19 صادره از در يك باب 
خانه به مساحت 403 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12 
نوروزی محرز  آقاي محمد  از مالك رسمي  داران خريداري  . واقع در   اصلي 

گرديده است.
8- برابر راي شماره139260302012001877. هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 

متقاضي خانم عزت  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ثبت ملك  ثبتي حوزه 
رضائي فرزند کمال بشماره شناسنامه 77 صادره از در يك باب خانه به مساحت 
238.17 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي  واقع در دامنه 

خريداري از مالك  آقاي علی اکبر کريمی محرز گرديده است.
قانون تعيين  برابر راي شماره139260302012001716 هيات اول موضوع   -9
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شيرنجون 
فرخ وند فرزند پير علي بشماره شناسنامه 889 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 230.33 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از12 اصلي. 
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي رجبعلی شيخ دارانی محرز گرديده 

است.
10- برابر راي شماره 139260302012001713 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا 
فرخ وند فرزند لطفعلي بشماره شناسنامه 1173 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 126.72 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12اصلي 

واقع در  داران خريداري از مالك آقاي محمد سليمانی محرز گرديده است.
11- برابر راي شماره139260302012001700. هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
آقاي/خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي 
رمضان محمد شريفي داراني فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 57 صادره از 
از پالك  به مساحت 285.93 مترمربع مفروز و مجزي شده  در يك باب خانه 
12 فرعي از12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك  آقاي/ ولی اله خزائی 

محرز گرديده است.
12- برابر راي شماره139260302012001657 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رجبعلي 
قنبري داراني فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 50 صادره از دريك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 103200.95 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1. فرعي 
از8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالكين متعدد رسمي از جمله وراث حاج 

محمد آقا رشيدی محرز گرديده است.
13- برابر راي شماره139260302012001697 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
سيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي 
دانگ  سه  در  از  صادره   342 شناسنامه  بشماره  سبزوار  فرزند  صالحي  محمد 

مشاع از  يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 101298 مترمربع پالك 3 فرعي 
محرز  رسمي  خودش   مالك  از  خريداري  دهكلبعلی  در   واقع  اصلي   58 از 

گرديده است.
14- برابر راي شماره 139260302012001686 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
مهناز  متقاضي خانم  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  ثبتي حوزه 
حقي فرزند محمدمهدي بشماره شناسنامه 17325 صادره از در يك باب خانه/ 
 12 از  فرعي  پالك258  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   180.21 مساحت  به 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي نعمت اله کاويانی محرز 

گرديده است.
15- برابر راي شماره139260302012001885هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر 
کريمي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 2159 صادره از در يك باب  مغازه  به 
مساحت 108.02 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از4اصلي  واقع 

در  دامنه  خريداري از مالك آقاي مصطفی کريمی محرز گرديده است.
16- برابر راي شماره 139260302012001710 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 

ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود 
رضا مهدوي فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 3 صادره از در يك باب خانه/ 
از2اصلي   فرعي  پالك6  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   485.75 مساحت  به 
محرز  مهدوی   جواد  محمد  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  دامنه   در   واقع 

گرديده است.
17- برابر راي شماره139260302012001693 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي 
فرح بخش فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 4587 صادره از درچهار دانگ 
مشاع از يك باب خانه به مساحت 297.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 206 اصلي واقع در  افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي/ محمد 

علی فرح بخش  محرز گرديده است.
18- برابر راي شماره139260302012001695 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
متقاضي خانم زهره  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ثبت ملك  ثبتي حوزه 
غفاري فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 3768 صادره از دردو دانگ مشاع از  يك 
باب خانه به مساحت 297.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1. فرعي 
از 206اصلي  واقع در  افوس خريداري از مالك رسمي آقاي/ محمد علی فرح 

بخش محرز گرديده است.
19- برابر راي شماره 139260302012001689 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
باب  يك  در  از  134 صادره  شناسنامه  بشماره  اله  خير  فرزند  بخش  فرح  علي 
خانه به مساحت 973.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از206 
اصلي واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي ابو الفضل کيخائی محرز 

گرديده است.
20- برابر راي شماره139260302012001853 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری  حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات 
اسالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش ) سازمان آموزش و پرورش 
استان اصفهان( در يك باب  مدرسه به مساحت 228.04 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك29 فرعي از 12. اصلي واقع در  داران خريداري از مالكين متعدد 

رسمي محرز گرديده است.
21- برابر راي شماره139260302012001680 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
آقاي غالمحسين  متقاضي  مالكانه بالمعارض  ثبت ملك فريدن تصرفات  حوزه 
صادقي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 10 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 253.02 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 4اصلي  واقع 

در  دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي حسن صادقی. محرز گرديده است.
22- برابر راي شماره139260302012001723 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مليحه 
صانعي فرزند حسين آقا بشماره شناسنامه 161 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 213.64 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2/13فرعي از12 اصلي 

واقع در داران خريداري از مالكيت رسمي متقاضی محرز گرديده است.
23- برابر راي شماره139260302012001891 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم خديجه 
جعفري فرزند حسين بشماره شناسنامه 1403 صادره از در يك باب خانه  به 
از12اصلي   از پالك12 فرعي  مساحت 101.45 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
آقاي شكراله محمد صالحی محرز  مالك رسمي  از  داران. خريداري  در   واقع 

گرديده است.
24- برابر راي شماره 139260302012001874 هيات اول موضوع قانون تعيين 

فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
آقاي جعفر  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ثبت ملك  ثبتي حوزه 
نوروزي فرزند صفر بشماره شناسنامه 36 صادره از در يك باب خانه به مساحت 
120.11 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  واقع در  

داران خريداري از مالك  آقاي ابوالفضل نصيريان محرز گرديده است.
25- برابر راي شماره139260302012001870 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله 
عباسي اسكندري فرزند احمد بشماره شناسنامه 135 صادره از اصفهان در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 101298 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از58 اصلي  واقع در دهكلبعلی خريداري 

از مالكيت رسمي  متقاضی محرز گرديده است.
26- برابر راي139260302012001671 شماره هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين 
باب  يك  در  اصفهان  از  صادره   856 شناسنامه  بشماره  ابراهيم  فرزند  مسائلي 
خانه به مساحت 244.69 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1. فرعي از 64 
گرديده  محرز  عباسی  شهرام  آقاي  مالك   از  خريداري  درچادگان  واقع   اصلي 

است.

27- برابر راي شماره139260302012001865 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيدولت جمهوری اسالمی ايران به 
نمايندگی وزارت آموزش و پرورش) سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان( در 
يك باب  مدرسه به مساحت 265.26 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي 

از12 اصلي واقع در  داران خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012001856 شماره  راي  برابر   -28
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی 
استان  پرورش  و  آموزش  سازمان   ( پرورش  و  آموزش  وزارت  نمايندگی  به  ايران 
اصفهان( در يك باب مدرسه  به مساحت 264.52 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك29. فرعي از12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالكين رسمي متعدد محرز 

گرديده  است.
29- برابر راي شماره139260302012001851 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
به  ايران  اسالمی  دولت جمهوری  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
استان اصفهان( در  نمايندگی وزارت آموزش و پرورش)سازمان آموزش و پرورش 
يك باب مدرسه به مساحت 241.64 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي 

از12 اصلي واقع در  داران خريداري از مالكين رسمي متعدد محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره1391114402012001859  راي  برابر   -30
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی 
استان  پرورش  و  آموزش  سازمان   ( پرورش  و  آموزش  وزارت  نمايندگی  به  ايران 
اصفهان ( در يكباب مدرسه به مساحت 256/54 متر مربع  مجزي شده از پالك 29 
فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالكين رسمي  متعدد  محرز گرديده 

است.       
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 92/10/30  تاريخ انتشار نوبت دوم :   92/11/15

رئيس ثبت فريدن-محمد سلمانی



 »پول « هایی
 از جنس امنیت

امروزه اکثر افراد یک حساب بانکی برای خود بازکرده اند و یک کارت عضو 
شتاب برای محکم کاری و حمل نکردن پول در کیف پولشان قرار داده اند. 
اما دنیای فناوری اطالعات در زمینه نق��ل و انتقال پول از چه روش هایی 
استفاده کرده که کمتری کسی می تواند آن را مورد تهدید قرار دهد؟دنیای 
نقل و انتقال اطالعات از ابتدا تاکنون دستخوش تغیرات بسیاری شده است 

که در این بین کارت های هوشمند در اولویت هستند. 
کارت های مغناطیسی 

 کارت ه��ای مغناطیس��ی ی��ا Magnetic Stripe Cards یک��ی از 
قدیمی ترین ابزارهای پرداخت الکترونیکی در دنیا به حساب می آیند و 
پیشینه آن ها در زمانی بسیار دور در استفاده از نوارهای فلزی برای ضبط 
صدا باز ریشه دارد.  اندکی پس از آن، ضبط مغناطیسی داده های دیجیتالی 
کامپیوتر روی نوار پالستیکی حاوی اکسید آهن در سال 1950 ابداع شد 
و کارت های مغناطیسی به شکل امروزی در 1960 توسط IBM ساخته 
شدند. در بخش پشتی یک کارت مغناطیس��ی نوار تیره ای حاوی ذرات 
فلزی وجود دارد که با تغییر خاصیت مغناطیسی اطالعات درون خود را 
دستخوش تغییر می کند.  عرض این نوار تیره5/9 میلی متر است و نزدیک 
به 6/5میلی متر از لبه  پایینی کارت فاصله دارد. در این نوار تیره سه مسیر 

)track( وجود داشته که هرکدام نزدیک به 8/2میلی متر قطر دارند. 
 ضبط اطالعات در ترک اول و س��وم با س��رعتی 3 برابر ت��رک اول انجام 
می شود. از انواع مختلف کارت های مغناطیسی باید به کارت های بانکی 
معم��ول، کارت های هدیه، کارت های شناس��ایی مختل��ف و کلیدهای 
الکترونیکی هتل ها اشاره کرد.  اما در کل کارت های مغناطیسی در مواردی 
اطالعات مهم را در خود ذخیره نمی کنند. بزرگ ترین عامل منفی در رابطه 
با این دسته از کارت ها، حساسیت آن ها به میدان های مغناطیسی است. 

 کارت های هوشمند 
 نس��ل بعدی کارت های پرداخ��ت الکترونیکی به طور کل��ی کارت های 
هوشمند یا Smart Cards نامیده ش��ده و نشان آن ها را در کارت های 
کالس��یک تلفن، کارت های س��وخت و گواهینامه های رانندگی جدید 
می توان یافت. این نوع از کارت ها برخالف کارت های مغناطیسی دارای 
چیپ ست الکترونیکی بوده و به سه دس��ته تماسی )Contact(، بدون 
تماس )Contactless( و ترکیبی )Hybrid( تقسیم بندی می شوند. 

 کارت های هوشمند تماسی 
 این نوع از کارت ها که به نوعی پراستفاده ترین انواع کارت هوشمند به شمار 
می روند، دارای یک چیپ ست طالیی مشابه سیم کارت های تلفن همراه در 
گوشه کارت هستند که به رغم طراحی نسبتا متفاوت در کارت های مختلف 
عموما به چهار بخش مجزا در هر سمت و هشت مدار الکترونیکی در هر دو 
طرف تقسیم می شوند.  غالبا از شش بخش آن استفاده شده و دو کنتاکت 
پایین در هر دو سمت به عنوان کنتاکت های کمکی و در کاربری های خاص 
مورد استفاده قرار می گیرند. اصطالح تماسی در این فرم از کارت ها به نیاز 
آن ها برای قرارگیری کامل در دس��تگاه کارت خوان برای خوانده شدن 
اطالعات اشاره دارد. به بیان دیگر، این فرم از کارت ها فاقد باتری و انرژی 
داخلی بوده و به منبعی خارجی برای دسترسی به اطالعات آن ها نیاز است.  
بزرگ ترین مشکل کارت های هوشمند تماسی به جنس پالستیکی آن ها 
وابسته است جایی که در بسیار از موارد احتمال شکستن کارت به راحتی 
وجود دارد؛ از سوی دیگر امنیت نسبتا باالی اطالعات حاضر در این نوع از 

کارت ها از نکات مثبت این دسته به شمار می رود. 
 کارت های هوشمند بدون تماس 

 دسته دوم کارت های هوشمند برخالف گروه اول نیازی به برقراری تماس 
 با پایانه های POS یا ATM نداش��ته و تنها نزدیک��ی آن ها به ترمینال

 کارت خوان به برقراری ارتباط و تبادل داده منجر خواهند شد. از جمله 
نمونه های قابل اش��اره در این زمینه باید به چیپ ست های برخی از انواع 
گذرنامه ها و کارت  بلیت های اتوبوس و مترو اشاره کرد که چند سالی است 
در بعضی از شهرهای ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرد.  این دسته از 
کارت ها از چیپ ست بسیار کوچک تری در مقایسه با کارت های تماسی 
برخوردار بوده و با این که در آن ها برای خواندن اطالعات نیاز به انرژی یک 
منبع خارجی است اما برخالف دس��ته اول انرژی این کارت ها به طریق 
کامال متفاوتی از قرارگیری در دس��تگاه در کارت خوان تامین می شود.  
فاصله مورد نیاز برای تبادل اطالعات در این دس��ته از کارت ها حداکثر 
چهار سانتی متر است. این نوع از کارت ها برخالف دو دسته قبلی غالبا در 
 Pin Code استفاده هایی با ارزش مالی کمتر و بدون نیاز به وارد کردن
به کار گرفته شده و با این که امکان تنظیم رمز روی این کارت ها نیز وجود 
دارد معموال از این کارت ها برای موارد ساده تری همچون پرداخت بلیت 
اتوبوس یا عوارض بزرگراه استفاده ش��ده و همین موضوع امکان دزدیده 
شدن و سوء استفاده از این کارت ها را افزایش می دهد.  دومین مشکل این 
نوع از کارت ها همچون نمونه های پیشین یک طرفه بودن انتقال اطالعات 
در آن هاست به بیان دیگر سازوکاری برای تبادل دو طرفه داده ها بین کارت 

و ترمینال وجود ندارد. 
 )hybrid( کارت های ترکیبی  

 کارت های ترکیبی نوع پیشرفته ای از کارت های هوشمند هستند که هر 
دو فناوری تماس��ی و بدون تماس روی یک کارت در آن ها استفاده شده 
است، این نوع از کارت ها از کاربرد بسیار محدودی نسبت به دو دسته قبلی 
برخوردار بوده و در مواردی که یکی از دو فناوری فوق در دسترس نباشند 
به کار گرفته می ش��وند.  نوع دیگری از کارت های هیبریدی از ترکیب دو 
فناوری کارت مغناطیسی و هوش��مند تماسی شکل می گیرد که کاربرد 

بیشتری نسبت به هیبریدی های دسته اول دارد. 
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مهارت

دانستنی

»گراهام  دیوید هاگز«جهانگرد و فیلم س��از 34 ساله بریتانیایی 
که از س��ال 2009 رکورد س��فر بدون هواپیما به 201 کش��ور 
 جه��ان را دارد، ایران را ج��زو یکی از 10 کش��ور برگزیده خود و 
دوست داشتنی ترین کشوری خواند که تا کنون از آن دیدار کرده 
اس��ت.این مرد بریتانیایی اهل لیورپول نخستین سفر خود را در 
سال 2009 با سفر به اروگوئه آغاز کرد و سپس پس از 4 سال به 

تمامی کشورهای جهان  بدون  هواپیما سفر کرده است.
نخس��تین مهر گذرنامه گراهام  در  اول ژانویه 2009 در کش��ور 
اروگوئه ثبت ش��ده و آخرین آن به عنوان پایان سفرش به همه 
کشورهای دنیا در جزیره »سیش��لز« در اقیانوس هند ثبت شده 
است. پاسپورت هاگز به دلیل پر شدن مهرهای ورود و خروج به 
کشورها در 4 سال گذشته ، 4 بار تعویض شده است. نام او در کتاب 
رکوردهای گینس به عنوان فردی که به تمامی کشورهای جهان 
بدون استفاده از هواپیما س��فر کرده ، ثبت شده است.وی اخیرا 
ویدیویی 201 ثانیه ای از 201 کشوری که به آن سفر کرده است 

روی شبکه یوتیوب قرار داده اس��ت.گراهام اخیرا در مصاحبه با 
شبکه » Esquire« درباره سفر به ایران خاطره ای جالب تعریف 
کرده اس��ت.این مرد بریتانیایی در این باره در پاس��خ به سوالی 
که چه درس��ی از سفرهایش به کش��ورهای جهان گرفته است، 
گفت:درس اصلی که گرفتم  این بود که هیچ گاه ملتی را به خاطر 
دولت آن قضاوت نکنم. دوستانه ترین کشوری که دیدم ایران بود 

و اصال انتظارش را نداشتم. 
وی به خاطره خود از سفر به ایران اشاره می کند و می افزاید:سوار 
در یک اتوبوس بین شهری بودم و پیر زنی کوچک جثه در مقابلم 
نشسته بود و با موبایلش صحبت می کرد. ناگهان رو به من کرد 
 و با ایما و اشاره گوشی خود را به من داد. من که نمی دانستم چه

 می خواهد، گوش��ی را گرفتم و گفتم »Hello«! صدای مردی 
جوان را شنیدم که خیلی روان انگلیس��ی صحبت می کرد. وی 
گفت که مادربزرگش نگران من اس��ت که نکند جایی را نداشته 
باشم که چیزی بخورم. او می خواس��ت تا مرا به خانه اش ببرد تا 
برایم صبحانه درس��ت کند. این بود که دوباره به انسانیت ایمان 
آوردم و دانستم که مردم چه خوبند. روحیه بزرگ منشی همه جا 

هست و شاید هم من خوش شانس ترین آدم زمینم!
وی ایران را جزو ده کشور سرآمدی دانست که تجربه سفر به آن را 
یافته است و از آرش جوان ایرانی که در سفارت هند به او پیشنهاد 
س��فر به ایران را داد و خانواده او در ایران که به او در جریان سفر 

کمک فراوانی کرده اند،تشکر کرد.

پژوهشگران می گویند می توان در آینده نزدیک با استفاده 
 از هوا تلفن ه��ای همراه و دیگ��ر وس��ایل الکترونیکی قابل 
حمل و نقل  را ش��ارژ کرد.محققان امریکایی، توربینی را در 
مقیاس میکرو ساخته اند که فقط 1/8 میلی متر عرض دارد و 
می تواند انرژی باد را به برق تبدیل کند.این گروه می گویند 
صدها عدد از این وسایل ساخته شده از نیکل را می توان در 
تلفن همراه تعبیه کرد تا کاربر بتواند به سادگی و با تکان دادن 
تلفن در هو،ا باتری آن را ش��ارژ کند و از شارژر های سیمی 

رهایی یابند.
می توان ب��رای افزایش میزان انرژی تولید ش��ده، جعبه این 
توربین ها را بیرون از پنجره یا در جلوی یک پنکه نیز قرار داد.

به گفته محققان به کمک این ش��یوه می توان باتری تلفن را 
طی تنها چند دقیقه شارژ کرد.این فناوری توسط کارشناسان 
مهندسی میکرو در دانشگاه تکزاس آرلینگتون ساخته شده 

است.

هر توربین از آلیاژ نیکل انعطاف پذیر ساخته شده که قادر به 
تحمل وزش بادهای شدید است بدون آن که خطر شکستگی 
داشته باشد.این توربین ها بس��یار کوچک هستند به طوری 

که 10 عدد از آن ها را می توان در یک دانه برنج قرار داد.
پروفس��ور جی . س��ی. چاکو مج��ری این طرح گف��ت: این 
میکروتوربین ها به خوبی کار می کنند چ��را که آلیاژ فلزی 

 ب��ه کار رفته در آن ها انعطاف پذیر اس��ت و ای��ن طراحی به 
کوچک سازی برای قابلیت های بیشتر آن کمک می کند.

 ای��ن توربین ه��ای کوچ��ک م��ی توانند ب��ا هزین��ه کمی 
بر روی سطوح وس��ایل الکترونیکی قابل حمل و نقل ساخته 
 ش��وند از این رو می ت��وان آن ه��ا را بر روی ق��اب و محافظ

 تلفن های هوشمند خود قرار دهید.
وقتی شارژ باتری تلفن همراه به پایان می رسد تنها کاری که 
کاربر باید انجام دهد این است که محافظ و جلد گوشی تلفن 
را بر روی آن قرار داده و آن را چند دقیقه در هوا تکان دهد و 

دوباره از تلفن خود استفاده کند.
پروفسور اس��میتا رائو یکی دیگر از پژوهش��گران این پروژه 
می گوید مش��کلی که اغلب طراحان با آن مواجه هس��تند 
شکنندگی و بی دوامی این مواد اس��ت. اما با آلیاژ نیکل این 
مش��کل دیگر وجود ندارد. این آلیاژ بس��یار با دوام و محکم 

است.

جهانگرد انگلیسی»دوست داشتنی ترین محل دنیا« را معرفی کرد 

شارژ تلفن همراه با هوا

عکس نوشت

آدم برفی 
در پل خواجو

برخی از حرف ها هستند که هرگز نباید در محل کار به 
 همکاران خود بگویید زیرا روزی برعلیه ش��ما استفاده 
می شوند و موقعیت کاری شما را به خطر می اندازند. با 
این که شوخی کردن با دوستان در محل کار بد نیست 
اما باید حواس تان جمع باش��د تا در زمان مناسب این 
صمیمیت و شوخی ها را تمام کنید و دیگر ادامه ندهید.

گاهی انسان ها در شوخی و خنده حرف هایی می گویند 
که هرگز نباید به زبان بیاورند. به طور مثال، هرگز نباید 
به همکار خود بگویید: تو آن آدمی نیستی که من تصور 
می کردم. یا: اعتقادات تو برایم عجیب است. یا ... این را 
هرگز فراموش نکنید آدم ها به طور ذاتی غیبت کردن و 
پشت سرهم حرف زدن را دوست دارند. پس باید خیلی 
مراقب رفتار و کردار خود در محل کار باش��ید تا سوژه 

غیبت های دیگران نشوید.
در این مطل��ب  مواردی را یادآوری ک��رده ایم که هرگز 

نباید در محل کار به همکاران خود بگویید.
1. مبلغ حقوق و خرج ه�ای ماهیانه: هرگز در مورد 
حقوق خود با همکاران حرف نزنید. پولی که در می آورید 
و هزینه هایی که به طور ماهانه برای خانه و زندگی خود 
دارید، مسایلی هستند که فقط به شما مربوط هستند. 
صحبت در ای��ن زمینه ها فقط باعث برانگیخته ش��دن 
حسادت همکاران می شود و ممکن است برایتان گران 

تمام شود.
2. جزییات رابطه عاشقانه یا زندگی مشترک: شاید 
در رابطه عاش��قانه خود بسیار خوش��حال و خوشبخت 
باشید یا شاید احساس ناراحتی و بدبختی زیادی داشته 
باشید. هر چه هست در این رابطه با همکاران خود حرف 
نزنید. جزیات رویدادهای زندگ��ی خود را برای دیگران 

شرح ندهید.
3. صحبت در مورد عادت های غذایی یا س�یگار 
کشیدن: این که شما چه می خورید و چه نمی خورید به 
همکار شما چه ارتباطی می تواند داشته باشد؟ یا مثال اگر 
اهل سیگار هستید چرا باید برای او این مساله را توضیح 
دهید. هر نوع عادت غذایی، سرگرمی یا تفریحی خود را 

به همکاران نگویید.
4. مسخره کردن دیگران :همه ما خندیدن و شوخی 
کردن در محل کار را دوست داریم زیرا بیشتر زمان خود 
را در این فضا سپری می کنیم اما شوخی و خنده ما نباید 
در نتیجه مسخره یا ناراحت کردن یک فرد خاصی باشد. 
نباید طوری رفت��ار کنیم که ف��ردی در میان همکاران 

ناراحت و رنجیده شود.
5. فعالی�ت ه�ای اجتماع�ی آنالین: حت��ی اگر با 
همکاران خ��ود صمیمیت زی��ادی دارید آن ه��ا را در 
شبکه های اجتماعی ش��خصی خود وارد نکنید. برخی 
از ش��بکه های آنالین همچون لینکداین برای مس��ایل 
کاری هس��تند. اگر دوس��ت دارید همکاران خود را در 
دنیای مجازی هم داشته باشید، در این اکانت ها اضافه 
کنید. فعالیت در شبکه هایی همچون فیس بوک شاید 
 باعث ش��ود طرز فکر اطرافیان به ش��ما تغیی��ر کند. یا

آن ها از خصوصی ترین احساس��ات یا عکس های شما 
مطلع شوند.

6. مسایل پزشکی: صحبت کردن در مورد مشکالت 
پزشکی یا بیماری باعث نمی شود تا همکاران برای شما 
دلسوزی یا ش��ما را تیمار کنند. پس دلیلی وجود ندارد 
 در مورد بیماری های خود با آن ه��ا صحبت کنید. این

حرف ها شاید دست آویزی برای غیبت باشند.
7. غیبت در مورد همکاران دیگر: حتی اگر کارهای 
همکارتان به نظرتان عجیب و ناراحت کننده است هرگز 
آن را به زبان نیاورید. هرگز پش��ت س��ر او ب��ا همکاران 
دیگران حرف نزنید. غیبت بس��یار ناپس��ند اس��ت زیرا 
عالوه بر تخریب شخصی دیگر، برای خود غیبت کننده 
نیز عواقب بدی دارد. حرف های شما شاید به گوش آن 
 طرف برسد و این جا اس��ت که ناراحتی ها، کدورت ها،

 بدبینی ها و دشمنی ها آغاز می شوند.
اگر از کار کنونی خود راضی نیس��تید و می خواهید آن 
را عوض کنید، الزم نیست به همکاران خود بگویید. هر 
وقت کار مناسب پیدا کردید از آن جا می روید و دلیلی 
وجود ندارد که آن ها را در بوق و کرنا به همه اعالم کنید.

گیاه جادوی��ی زردچوبه، برای درم��ان بیماری هایی 
مانن��د: آرتریت، کلس��ترول، آب مرواری��د و هپاتیت 
معجزه می کند.دکتر س��ینا جزایری متخصص طب 
س��نتی گفت: زردچوبه گیاه��ی داروی��ی از خانواده 
زنجبیل اس��ت که برای درم��ان بیماری هایی مانند 
آرتری��ت، کلس��ترول ب��اال، آب مرواری��د، اختالالت 
صفراوی، کبدی و قلبی، س��ینوزیت، هپاتیت، گال و 
زخم بسیار مفید است. وی خاطرنشان کرد: تحقیقات 
جدید محققان طب گیاهی نشان می دهد که مصرف 
زردچوبه برای درمان فیبروز تاثیری معجزه آسا دارد.

این متخصص اظهار داش��ت: برنامه درمانی پزشکان 
برای فیبروز، کاهش استروژن، پاک سازی تصفیه بدن 
به ویژه کبد است که در این میان زردچوبه با خواص 
س��م زدایی از کبد در برابر عناص��ر مخرب محافظت 
می کن��د. جزایری تصریح ک��رد: این گی��اه دارویی با 
تحریک کبد، موجب کاهش استروژن و در نتیجه رشد 

محدود فیبروز می شود. 
وی تاکید کرد: مصرف بی��ش از حد زرد چوبه موجب 
اختالالت گ��وارش )معده( ش��ده و به اف��رادی که از 
داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنند، مصرف 
زردچوبه توصیه نمی شود، چون با دارو تداخل ایجاد 

می کند.

 هرگز در محل کار
 این حرف ها را نگویید
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آداب معاشرت یعني احترام و شخصیت گذاشتن به خود و 
دیگران. حال اگر مي خواهید فرزندي مبادي آداب داشته 
باشید، نکات ذیل را براي آموزش او در نظر بگیرید.بچه ها 
مانند اسفنج هستند، همه چیز را به خود جذب مي کنند 
 و امور اطراف بر آن ه��ا تاثیر مي گذارد. ب��ا وجود این که

 جامعه شناس��ان بر این باورهس��تند که آداب معاشرت را 
نمي توان به کسي تحمیل کرد اما واضح است با تقویت این 
معیارها مي توان آن ها را براي هر کودک یا بزرگس��الي به 
یک روش زندگي تبدیل کرد. کلید رفتار مودبانه کوچولوها، 
آموزش و راهنمایي آن ها است. یاد دادن فضایل اجتماعي، 
آداب معاش��رت، اخالقیات، ادب و... مي تواند به موقعیت 
اجتماعي و ش��غلي آن ها، کمک ش��ایاني بکند. کارفرما، 
 دوس��تان، خانواده و دیگران، افراد مبادي آداب را بیش��تر 
م��ي پس��ندند. چنین ف��ردي نه فق��ط دیگ��ران را تحت 
 تاثیر قرار مي دهد، بلکه در س��تودن دیگ��ران براي رفتار

شایسته اش سریع تر عمل مي کند. آداب معاشرت یعني 
 احترام و ش��خصیت گذاش��تن به خود و دیگران. حال اگر

 مي خواهید فرزندي مبادي آداب داشته باشید، نکات ذیل 
را براي آموزش او در نظر بگیرید.

      الگوي آداب معاشرت فرزندتان باشید
اگر مي خواهید فرزندتان ش��ما را الگوي خود قرار بدهد، 
سعي کنید الگوي مناسبي براي او باشید. در این زمینه نه 
کالم، بلکه طرز رفتارتان اهمیت دارد. پس اولین گام براي 
داشتن فرزند مبادي آداب این اس��ت که خودتان مبادي 

آداب باشید.
      تمرین را از خانه شروع کنید

بس��یار غیرواقع بینانه خواهد بود اگر از بچه ها بخواهیم با 
ارتباط از راه دور، آداب معاش��رت را بیاموزند، بلکه آن ها 

باید بارها هنره��اي زیباي ارتباط��ات اجتماعي را تمرین 
کنند. مدت��ي را صرف کنی��د و با فرزندت��ان در این رابطه 
نقش بازي کنید. براي مثال، با ه��م نزاکت مکالمه تلفني 

را تمرین کنید.
      عبارات مودبانه را آموزش بدهید

 پنج عبارت باید جزو اولین کلماتي باش��د ک��ه به بچه ها
 مي آموزید. از این عبارات از شش ماهگي، هنگام صحبت با 
بچه ها، استفاده کنید. وقتي کودک نوپا یا خردسال سعي 
در قاپیدن شي ای از دست ش��ما دارد، آن را در دست نگه 
داری��د و از او بخواهید مودبانه آن را از ش��ما بخواهد. به او 
بگویید که: »بگو، لطفا مامان«. یا براي خردس��االن جمله 
کامل را به کار برده و بگویید: »بگو، لطفا به من یک کیک 
بده.« پنج عبارت اصلي عبارت است از »متشکرم«، »لطفا«، 
»ممکن اس��ت«، »معذرت مي خواهم« یا »نه متشکرم« 

هیچ استثنایي براي به کار نبردن آن ها قبول نکنید.
      رفتار قابل قبول را تشویق کنید

بچه ها عاشق تشویق و تحسین هس��تند، به خصوص اگر 
از طرف پدر و مادر یا کس��ي باشد که دوس��ت شان دارند. 
بیش��تر اوقات پدر و مادر فقط در قبال رفتارهاي نامقبول 

فرزندشان از خود واکنش نش��ان مي دهند و موفقیت ها و 
اعمال مثبت آنان را به طور کام��ل نادیده مي گیرند و این 

کار ممکن است با نتیجه معکوس همراه باشد.
 به هر ح��ال، بچه ها ب��ه توجه نی��از دارند و ای��ن احتیاج 
 را حت��ي اگ��ر ش��ده ب��ا انج��ام کاره��اي ب��د ب��رآورده

 مي کنند.
      صبور باشید

بچه ها ذاتا خودمحور هس��تند و تمام والدین از اوان پدر و 
مادر ش��دن خود، به این موضوع پي مي برند. با این وجود، 
باز هم به تش��ویق هاي خ��ود ادامه بدهید، چ��ون بچه ها 
ه��م مانند هرک��س دیگر و هر بزرگس��الي ب��راي درک و 
یادگیري رفتارهاي مناس��ب و مب��ادي آداب به زمان نیاز 
 دارند تا اهمیت احترام به احساسات و نیازهاي دیگران را به

 آن ها بیاموزند.
 همان ط��ور که آن ها مي آموزند بیش��تر بش��نوند، کمتر 
حرف بزنند، به دیگران احترام بگذارند و متواضع باش��ند، 

رفتارهاي طالیي آن ها شکوفا مي شود.
      راهنماي کودک باشید

هر روز، بیش از پیش این احساس را در خود مي یابیم که 
به فرد معتمدي نیاز داریم تا رویاها و خواس��ته هایمان را 
بشنود و به ما کمک کند تا اهداف مان را تعیین کنیم. شما 
هم به فرزندتان کم��ک کنید تا اه��داف اجتماعي خود را 
تعیین کند و به روابط بین فردي و ارتباطات اجتماعي بهتر 
مجهز بشود. راز پنهاني نیس��ت که هیچ کس عالقه اي به 
بودن در کنار افراد بي ادب و ناراحت کننده ندارد و هیچ پدر 
یا مادري نیز دوست ندارد که چنین فرزندي داشته باشد. 
در کنار فرزندتان بنشینید و به حرف هایش توجه کنید و 

نقاط پر چالش روابط اجتماعي او را بشناسید.

این گیاه در درمان 
»آرتریت« جادو می کند

نکاتی برای آموزش آداب معاشرت به فرزند

خواندنی 
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