
 اصفهان4 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود
 27 حلقه چاه 
جدید نیاز دارد

با افتتاح 42 طرح تعاونی همزمان با دهه فجر
رونق جراحی های زیبایی

بین مردان 3
 43 پروژه توزیع برق 

کلید می خورد 4 2
8

 مدیریت  سیاسی 
نگاه  امنیتی نمی طلبد

4

   گذشت شاکیان
 کمتر از کار خیران نیست

  رییس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: دستگاه 
قضایی کشور در تالش است در چارچوب قانون، جمعیت 
کیفری زندان ها را به خصوص در پرونده های مالی کاهش 
دهد چراکه بسیاری از محکومان مالی به دالیل غیر عمد، 
گرفتار و محکوم می شوند. احمد خسروی در مراسم جشن 
آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد گفت: دستگاه ...

 هتل های اصفهان
  رزرو نورزوی شدند 

 موج جدید بارش
 برف و باران در راه است

نایب رییس اتحادی��ه هتل داران اس��تان اصفهان گفت: 
 رزرو هت��ل های اصفهان ب��رای نوروز آینده آغاز ش��ده و

 50 درص��د از ظرفیت آن ه��ا در اختی��ار دفاتر خدمات 
مسافرتی قرار گرفته است.

مه��دی نریمانی اظهار داش��ت: اس��تقرار دفاتر خدمات 
مسافرتی اصلی در تهران باعث شده که بیشتر این ظرفیت 
توسط این دفاتر جذب  ش��ود. وی با بیان این که تاکنون 
استقبال خوبی از طرف مردم صورت گرفته است، افزود: 

رزرو هتل ها در استان..

 یك پژوهشگر هواشناسي از شروع دور جدید بارش هاي 
باران و برف در مناطقي از کش��ور خبر داد.احسان مرادي 
مهر گفت: اواخر دی��روز و اوایل امروز ب��ارش ها مناطق 
گسترده تري از غرب، شمال غرب، جنوب غرب، دامنه هاي 
البرز و دامنه هاي زاگرس را فرا مي گیرد.این پژوهش��گر 

درباره ادامه بارش طي روزهاي آینده گفت: در حالي...

3

3
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 افتتاح  اولین سالن  استاندارد
 تیراندازی کشور در اصفهان

فرمانده س��پاه صاحب الزمان اس��تان اصفهان 
از افتتاح نخستین سالن اس��تاندارد تیراندازی 
کشور در دهکده دفاع مقدس اصفهان در صبح 
پنجشنبه هفته جاری با نام شهید حسن غازی 

خبر داد.
سردار غالمرضا س��لیمانی در جمع خبرنگاران 
و اصح��اب رس��انه اس��تان اصفه��ان پیرامون 
برگزاری یادواره شهید حس��ن غازی و 1086 
ش��هید ورزش��کار، با تبریك دهه مبارک فجر 
اظهار کرد: یکی از برنامه های خوب در اصفهان 

برگزاری کنگره ها و یادواره های شهدای 8 سال 
دفاع مقدس است که از 4 س��ال پیش تاکنون 
با برگزاری یادواره ش��هدای شاخص هر قشر از 

جامعه انجام می شود.
وی تصریح کرد: اولین یادواره ش��هید شاخص 
شهید مقداد عزیزاللهی، دومین یادواره شهید 
شاخص روحانیت ش��هید یزدانی پور و سومین 
شهید شاخص قشر عشایر ش��هید شاه مرادی 
ب��ود و در حال حاض��ر چهارمین ی��ادواره ملی 
شهید شاخص ورزشکاران شهید حسن غازی 

برگزار می ش��ود. فرمانده س��پاه صاحب الزمان 
اس��تان اصفهان با اش��اره به برگ��زاری یادواره 
ملی ش��هید حس��ن غ��ازی و 1086 ش��هید 
ورزش��کار اس��تان اصفهان در پنجشنبه مورخ 
دهم بهمن ماه در س��الن کوث��ر ارتش با حضور 
خانواده ش��هدا گفت: از جمل��ه برنامه های این 
یادواره ملی سخنرانی مس��ئولین ارشد سپاه، 
اجرای تئاتر نمایشی از زندگی آن شهید بزرگوار، 
 خاطره گویی و پخش مستندی از شهید غازی 

است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان استان خبر داد

یارانهنقدیافزایشنمییابد
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی با تاکید ب��ر این ک��ه قرار نیس��ت در 
ف��از دوم قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا میزان 
یاران��ه نق��دی افزای��ش یابد، گف��ت: جمعیت 
 حای��ز ش��رایط ب��رای دریاف��ت یاران��ه نقدی

 15 میلیون نفر اس��ت و الزم نیست همه مردم 
یارانه نقدی  بگیرند.ارسالن فتحی پور در حاشیه 

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در 
جمع خبرنگاران از آخرین وضعیت بررسی تبصره 
فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه خبر 
داد و گفت: در کمیسیون بر روی قانون هدفمندی 
و فاز دوم آن بحث و بررسی صورت گرفته این در 
شرایطی است که دولت تنها 4 رقم  را در قالب این 

الیحه به مجلس...

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان 
گفت: داخل و زیر سقف های بازار هنر توسط 
کارشناس��ان اداره اواق��اف با نظ��ارت میراث 

فرهنگی در حال انجام است که سعی می شود تا 
پایان سال مرمت آن به اتمام برسد و هزینه های 
آن اعالم شود.  حجت الس��الم رضا صادقی در 

باره مرمت های در حال انجام بازار هنر اصفهان 
توسط اداره اوقاف اظهار داشت: مستاجران و 

53متصرفان موقوفات بازار هنر اصفهان... 4

اتمام مرمت بازار هنر تا پایان سال

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

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

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 
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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!«
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چهره روزيادداشت

 چرا امريکا اين قدر نگران
 سفر پوتین به ايران است

 صدای روس��یه نوش��ت: به نظر می آید که مسکو در آس��تانه اتمام 
برنامه ریزی های الزم برای س��فر پوتین رییس جمهور روس��یه به 
ایران اس��ت.به گفته منابع ایرانی و روس��ی، س��فر پوتین در آینده 
نزدیک و درست پس از المپیک سوچی صورت می گیرد. در همین 
حال، امریکا روز به روز در مورد سیاست روسیه در خصوص روابطش 
با ایران نگران تر می ش��ود و واضح است که واش��نگتن نمی خواهد 
 ش��اهد روابط تجاری تمار عیار مس��کو با تهران و البته در رقابت با 
کمپانی های امریکایی باشد. در ش��ب کنفرانس ژنو ۲، محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه ایران به  مس��کو س��فر کرد و با پوتین و الوروف 
وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. ظاهرا مقامات دو کشور در مورد حل 
 مساله سوریه و برنامه ریزی های الزم برای سفر رهبر روسیه به ایران 
گفت وگو کردند.  پوتین به ظریف گفت: امیدوارم که در آینده نزدیک 
شما را در ایران ببینم. روسیه س��عی در افزایش تجارت خود با ایران 
حتی پیش از لغو تحریم ها علیه کشورمان داشته است. در ماه ژانویه، 
گزارش شد که روسیه به دنبال انعقاد قرارداد »نفت در مقابل کاال« 
با ایران اس��ت. گمان می رود که این قرارداد در سفر آینده پوتین به 
ایران منعقد ش��ود. در واکنش ب��ه انتقادات امری��کا، دیپلمات های 
روسیه مکررا گفته اند که مسکو تنها تحریم های شورای امنیت علیه 
 ایران را به رسمیت می شناسد. والدیمیر نوویکوف تحلیلگر موسسه

 پژوهش های استراتژیک روسیه گفت: مس��کو به عنوان همسایه و 
یکی از بازیگران مس��اله هس��ته ای ایران دالیل خاص خود را برای 

همکاری با ایران آن هم بدون کسب اجازه از کسی دارد. 
وی افزود: اول از هم��ه، بخش بزرگ پیش نویس توافق هس��ته ای 
 توسط روس��یه تهیه ش��د. جدا از آن، در طول دهه گذشته، روسیه

 به عنوان میانجی گر کلی��دی بین ایران و غرب ایف��ای نقش کرد. 
در واقع روابط دوس��تانه با ایران اهمیت زیادی برای ما دارد. توافق 
احتمالی ایران و مسکو باعث واکنش نامناسبی از سوی امریکا شد. 
 جک لو ،وزیر خزانه داری امریکا بدون اش��اره مس��تقیم به روس��یه

کمپانی هایی که س��عی در دور زدن تحریم های واش��نگتن دارند 
 را تهدید کرد. با این حال، مس��کو مطمئن اس��ت که اگر منتظر لغو

 تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا باشد، قدرت های غربی بازار ایران 
را بدون در نظر گرفتن روس��یه بین خود تقس��یم می کنند. اکنون 
خبرها حکایت از آن دارد که کمپانی های امریکایی نماینده خود را به 
منظور حذف کمپانی های اروپایی از رقابت، به ایران اعزام کرده اند.

تالش مجمع تشخیص مصلحت نظام 
کمک به دولت هاست

علی اکبر والیتی،رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و هیات همراه در دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با محس��ن رضایی دی��دار کردن��د.در این دی��دار دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به بیان خاطراتی از دوران پر شکوه انقالب 
و دفاع مقدس اش��اره کرد و گفت : همکاری های چن��د جانبه بین 
دس��تگاه دیپلماس��ی و رزمندگان دفاع مقدس باعث پیروزی ملت 
ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله شد.رضایی با اشاره به موقعیت 
 خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجموعه را همواره همراه 
دولت های مختلف عنوان کرد و اظهار داشت : اگر چه بعضادولت ها 
این نهاد را در مواردی محدود کننده خود می دانند اما تالش مجمع 

تشخیص مصلحت نظام کمک به دولت هاست.

نتانیاهو: ايران و 1+5 به توافق نهايی 
نمی رسند

اسراییل از توافق اخیر بین ایران و اعضای گروه 1+5 به شدت ناراضی 
اس��ت و نتانیاهو و دیگر مقامات این رژیم تا کن��ون بارها به مقامات 
 امریکایی ودیگ��ر اعضای گ��روه 1+5 درباره توافق با ایران هش��دار

 داده اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به 
نهایی شدن توافق هسته ای اخیر ایران با قدرت های جهانی در ژنو 

ابراز تردید کرد.

 برگزار ی نشست خبری سخنگوی 
اجالس مجالس کشورهای اسالمی 

نشس��ت خبری کاظم جاللی س��خنگوی نهمین اج��الس مجالس 
کشورهای عضو س��ازمان همکاری های اس��المی امروز در مجلس 
برگزار می شود.قرار اس��ت جاللی در این نشست خبری گزارشی از 
روند چگونگی برگ��زاری نهمین اجالس مجالس کش��ورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی ارایه دهد.این اجالس ۲5 لغایت 30 بهمن 

93 در تهران برگزار می شود.

تحلیل

اخبار کوتاه

 تیم دولت، فرصت سوء استفاده 
به غرب را ندهد

احمد بخشایش/ عضو کمیسیون

امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
تیم سیاس��ت خارجی کش��ورمان باید عالوه بر حرکت در مس��یر فعال 
دیپلماسی، با گفتاری قاطع اجازه سوءاستفاده غرب درباره ایران را ندهد.

تهدید های امریکا علیه ملت ایران در طول 35 سال از انقالب اسالمی ایران 
ادامه داشته اما مردم ایران بدون توجه به گزینه های نظامی دولت امریکا، 
مسیر استقالل و توسعه را پیموده است.تیم سیاست خارجی کشورمان 
در کنار مسایل دیپلماتیک باید 
به شکل قوی تر عمل کند و فضا 
را برای سوء استفاده امریکایی ها 
فراه��م نکند.وقت��ی دول��ت از 
خزانه خالی صحب��ت به میان 
می آورد، غربی ها به خود اجازه 
می دهند علیه ایران اظهار نظر 
و تصورغلط کنند ک��ه ایران از 

آنها حساب می برد.
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روحانی شهادت جانباز بسیجی »علی شکراللهی« را تسلیت گفت

رییس جمهوری در پیامی با تسلیت شهادت جانباز بسیجی علی شکر اللهی، جای او را در میان فعاالن عرصه 
رسانه های کشور همواره مانا و جاودان توصیف کرد.حس��ن روحانی رییس جمهوری در پیامی با تسلیت 
شهادت علی شکر اللهی، جای او را در میان فعاالن عرصه رسانه های کشور همواره مانا و جاودان توصیف کرد.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

ريیس مرکز مطالعات استراتژيک

 اظهارات جان  کری  بلوف است
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی

 واريز درآمد حاصل از افزايش قیمت برق به خزانه 
عض��و کمیس��یون تلفی��ق 
مجلس شورای اسالمی گفت: 
اعضای کمیسیون تلفیق در 
بررس��ی تبصره هدفمندی 
یارانه ها، با استفاده از منابع 
حاص��ل از افزای��ش قیمت 
برق در این صنعت مخالفت 
کردند و دولت را ملزم کردند 
تا درآمد حاص��ل از افزایش قیمت برق را به حس��اب خزانه واریز 

کند. س��عید زمانیان در این خصوص اظهار داشت: دولت در این 
 الیحه پیش��نهاد کرده در اجرای فاز دوم هدفمن��دی، 63 هزار و

 ۲00 میلیارد تومان درآمد داشته باش��د که این بخش از تبصره 
دولت بدون تغییر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.زمانیان 
ادامه داد: طبق مصوبه کمیس��یون، مقرر ش��د 51 ه��زار و 900 
میلیارد تومان از این درآمد از محل اصالح قیمت کاالها و خدمات 
موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمندی حاصل ش��ود و 11 هزار و 
300 میلیارد توم��ان نیز از محل یارانه نان، برق و س��ایر کاالها و 

خدمات مندرج در قانون تامین شود.

 ریی��س مرک��ز مطالع��ات 
استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظ��ام با اش��اره به 
اظه��ارات اخی��ر وزی��ر امور 
خارج��ه امری��کا مبن��ی ب��ر 
گزین��ه نظام��ی پیرام��ون 
ایران گف��ت: این ش��عارها و 
اظهارنظرها بیش��تر ش��بیه 
یک بلوف اس��ت. علی والیتی در حاش��یه دیدار خ��ود با هیات 

 یمنی مبنی براین که واکنش ش��ما نس��بت به اظه��ارات اخیر
  جان ک��ری مبنی بر گزینه نظامی چیس��ت اظهار داش��ت: این

 اولین بار نیس��ت که یک مس��وول امریکایی چنین شعارهایی 
می دهد این گفت وگوها و این نوع اظهارنظرها بیشتر شبیه یک 

بلوف است. 
وی ادامه داد: معلوم اس��ت امریکایی ها چنین توانی ندارند و اگر 
هم داش��تند آن طور در کمال ضعف از عراق و افغانس��تان اخراج 
 نمی ش��دند، چراکه آن ها آمده بودند که در عراق و افغانس��تان

 بمانند. 

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: س��رمایه داران ایرانی 
خارج از کشور که به هر دلیل سرمایه شان را از کشور برده اند 
و همچنین س��رمایه گذاران باید ایران را محیطی امن برای 
رشد سرمایه و س��ودبری خود بدانند.فاطمه راکعی با اشاره 
به دعوت رییس جمهور در اجالس مجم��ع جهانی اقتصاد 
 برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران، اظهار داشت:

 با توجه به روش و منش مل��ی و بین المللی  رییس جمهور، 
صحبت اخیر ایشان در حد شعار نخواهد بود و جزو اهدافی 
اس��ت که  روحانی برای رونق و ش��کوفایی اقتصادی کشور 

ضروری می داند.
وی با بیان این ک��ه به موازات دعوت از س��رمایه داران برای 
حضور در ایران، دولت باید تضمی��ن کند که آنان در نهایت 
آرامش و امنی��ت می توانند در ایران س��رمایه گذاری کنند، 
گف��ت: در دوران اصالحات هم در جهت جذب س��رمایه  از 
س��رمایه داران ایرانی خارج از کش��ور دعوت شده بود و باید 
برای جذب این سرمایه تضمین مالی و سرمایه ای و کاری به 

سرمایه داران داده شود.
این فعال سیاس��ی اصالح طلب تصریح ک��رد: وقتی دعوت 
از س��رمایه گذاران توس��ط رییس جمهور و در س��طح یک 
اجالس بین المللی مطرح می شود، باید شرایط جلب اعتماد 

سرمایه گذاران نیز فراهم شود.

رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این که یکی از 
گذرگاه های مهم در پیش رو انتخابات آینده مجلس است، 
گفت: با توجه به فاصل��ه ای که تا زمان برگ��زاری انتخابات 
باقیمان��ده برگزاری جلس��ات به جمع بن��دی نهایی منجر 

نشده است.
غالمعلی حداد عادل در ارزیابی از فعالیت ها و نشس��ت های 
اصولگرایان پس از انتخابات و به ویژه اجماع برای انتخابات 
 آینده اظهار داش��ت: باالخره همیش��ه جناح های سیاسی 
با توجه به نتایج به دست آمده در انتخابات و شرایط کشور با 

یکدیگر بحث و مشورت می کنند.
وی افزود: بنابراین با توجه به این که محور بس��یاری از این 
مباحث در تمامی جناح ها وحدت است لذا طبیعی است که 
چنین جلساتی برگزار شود که هم می تواند در جریان اصولگرا 

و هم در جریان اصالح طلب وجود داشته باشد.
این نماینده اصولگرای مجلس با اش��اره به انتخابات آینده 
نیز یادآور ش��د: چ��ون هنوز ت��ا انتخابات فاصل��ه داریم به 
یک جمع بندی نهایی منجر نش��ده اما به ه��ر حال یکی از 
گذرگاه های مهمی که در پیش روی ما است انتخابات آینده 

مجلس است.
حداد عادل خاطرنش��ان کرد: در نتیجه باید سعی کنیم به 

شکلی عمل شود که مصلحت کشور در نظر گرفته شود.

رییس جمهور موقت مص��ر اعالم کرد، انتخابات ریاس��ت 
جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی برگزار می شود.عدلی 
منصور، در کنفرانسی خبری اعالم کرد: در نقشه راه سیاسی 
که برای آینده مصر ترسیم ش��ده تغییراتی به وجود آمده و 
انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی برگزار 
می شود.وی با بیان این که دولت موقت در مسیر دموکراسی 
گام برمی دارد، تصریح کرد: در آین��ده نزدیک ،برنامه ریزی 

برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.
رییس جمهور موقت مصر در حالی خبر از برگزاری زودهنگام 
انتخابات ریاست جمهوری مصر داد که کارشناسان مسایل 
خاورمیانه اعالم کردند، تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری برای تثبیت قدرت ارتش و نظامیان است.

گفتنی اس��ت در روز های آینده، ژنرال عبدالفتاح السیسی، 
فرمانده ارتش مصر تصمیم خود مبنی بر شرکت در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری را اعالم می کند.همزمان با گمانه زنی ها 
برای حضور احتمالی السیسی در انتخابات، نیروهای امنیتی 
در درگیری با هواداران محمد مرسی، رییس جمهور برکنار 

شده، 49 تن از تظاهر کنندگان را به قتل رساندند.
مردم مصر در حالی سومین سالگرد پیروزی انقالب را جشن 
گرفتند که در س��ال ۲011 به 30 س��ال حکومت نظامیان 

پایان دادند.

معاون امور بین الملل سازمان بس��یج مستضعفین با اشاره 
به موارد نقض حقوق بش��ر در امریکا گفت: 3 ه��زار نفر در 
امریکا در انتظار اعدام هستند. احمد اسفندیاری معاون امور 
بین الملل سازمان بسیج مس��تضعفین در مراسم رونمایی 
از گزارش وضعیت نقض حقوق بش��ر در امریکا طی س��ال 
 ۲013 ، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که 
هر کس بخواهد در مورد حقوق بشر حرف بزند امریکایی ها 
چنین حقی را ندارند، گفت: این سخنان رهبر معظم انقالب 
پیش��ینه تاریخی دارد.وی ادامه داد: فقط در جنگ جهانی 
دوم که نتیجه عملکرد غربی ها بود، 65 میلیون انسان کشته 
شدند و به طور کل هر کجا کشتاری بوده، رد پای غربی ها را 
 می توان در آن ج��ا دید که قبل از وق��وع جنگ جهانی دوم 
رد پ��ای انگلیس��ی ها و بعد از جن��گ جهان��ی دوم رد پای 

امریکایی ها در هر کشتاری در هر کجای دنیا دیده می شود.
 وی همچنین خاطرنش��ان کرد: بر اس��اس آمار س��ازمان

 عفو بین الملل ، امریکا تاکنون به 5۲ کش��ور حمله نظامی 
داش��ته اس��ت و از زمان تش��کیل دولت امریکا نیز تاکنون 
50 میلیون نفر از سرخپوس��تان س��اکن در امری��کا از بین 
رفته اند. ب��رده داری از س��یاهان آفریقایی توس��ط غربی ها 
 و امریکایی ه��ا در ط��ی 3 قرن اخی��ر از دیگر م��وارد نقض 

حقوق بشر امریکایی هاست.

فراکسیون سیاست خارجیاظهار نظر حقوق بشر

امنیت سرمايه گذاران 
در ايران تضمین شود

 روايت حدادعادل
 از فعالیت اصولگرايان 

 سالم دوباره مصر
 به ديکتاتوری

۹۹ درصد امريکايی ها از 
مستضعفین   هستند
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 اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: هن��ر مدیری��ت سیاس��ی
  ای��ن اس��ت ک��ه از امنیت��ی ک��ردن موضوع��ات اجتناب
  ک��رده و ت��الش کن��د مقوله ه��ای امنیت��ی، حراس��تی را
  با روش ه��ای علمی و کارشناس��ی  مقوله ه��ای غیرامنیتی

 تبدیل کند.
  رس��ول زرگرپ��ور در جلس��ه تکری��م و معارف��ه مدی��رکل
  امنیت��ی، انتظامی اس��تانداری با اش��اره به اهمی��ت مقوله

 امنیت اظهار داش��ت: مقوله امنیت یک مقوله پر ابهام، چند 
 وجهی و س��یال اس��ت و در این مورد نمی ت��وان درباره این 

واژه به صورت دقیق اظهار نظر کرد.
 لذا بیشتر در مورد احس��اس امنیت صحبت می شود که آن 
 هم بسیار پیچیده است، زیرا به برداشت های داخلی اشخاص

 بر می گردد.
اس��تاندار اصفه��ان اف��زود: امنی��ت در واق��ع آخ��ر خ��ط 
حوزه ه��ای مختلف اس��ت، بدی��ن معنا ک��ه اگ��ر 5 حوزه 
اساس��ی ش��امل سیاس��ی، اقتصادی، اجتماع��ی، فرهنگی 
 و انتظام��ی کار خود را خ��وب انج��ام دهند امنی��ت ایجاد

 می شود .
 چنانچه این حوزه در اجرای ماموریت های خود به هر دلیلی 

موفق نباشند ناامنی به وجود می آید.
وی با اش��اره به ای��ن که خوش��بختانه در کش��ور جمهوری 
 اس��المی نیروهای امنیت��ی کارهای خوبی از خ��ود به جای 
 گذاش��ته اند تاکی��د ک��رد: هن��ر مدیری��ت این اس��ت که

 یک مقوله امنیتی، حراس��تی را به یک مقول��ه غیرامنیتی، 
حراستی تبدیل کند.

 ل��ذا بایس��تی همیش��ه ب��ا ای��ن س��مت و س��و حرک��ت 
 کنی��م ک��ه از امنیت��ی ک��ردن موضوع��ات اجتن��اب

 شود.
 اس��تاندار اصفه��ان تصریح ک��رد: ب��ه همین دلی��ل حوزه

  امنیت��ی، انتظام��ی از حوزه ه��ای مهم و اساس��ی اس��ت، 
زیرا آنچه اهمیت دارد این اس��ت که به گونه ای عمل ش��ود 
 که مس��ایل قبل از آن که به حوزه امنیتی برسد حل و فصل

 شود.
این مقام مسوول با اظهار خرسندی از پیگیری امور به صورت 
کارشناسی ش��ده در دفتر امنیتی، انتظامی اس��تانداری، از 
تالش ها و کوشش ها و زحمات مدیرکل سابق این دفتر تقدیر 

و تشکر کرد.
زرگرپور با اشاره صریح به این نکته که مسایل امنیتی، مسایل 
گسیخته نیست بلکه یک مجموعه مس��تمر و طوالنی است 
خواستارمشی علمی و کارشناس��ی در پرداختن به مقوالت 
امنیتی توس��ط مدیر کل جدید امنیتی، انتظامی استانداری 

شد.
 ش��ایان ذک��ر اس��ت در این جلس��ه س��ید مجتب��ی ایزدی

 به عنوان مدیرکل امنیت��ی، انتظامی اس��تانداری معرفی و 
از زحمات محمد رض��ا جان نثاری مدیرکل س��ابق تقدیر و 

تشکر شد.

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور 
خارجی امریکا علیه ملت ایران بی ربط اس��ت زیرا او نس��بت به 
مردم و تاریخ ایران هیچ شناختی ندارد. عوض حیدرپور پیرامون 
صحبت های ضد ایرانی وزیر امور خارجه امریکا اظهار داش��ت: 
صحبت های مطرح شده از سوی جان کری، بی ربط و غیر اصولی 

بوده زیرا وی شناختی از جمهوری اسالمی ایران ندارد.
وی با بیان این که مقامات امریکا از مردم و  تاریخ درخشان ملت 
ایران اطالعی ندارد، تصریح کرد: توصی��ه می کنیم که غربی ها 
به ویژه امریکا در صحبت ه��ای خود تجدید نظر کنند زیرا مردم 
دین دار ایران ثابت کردند به خوبی در مقابل استعمار ایستادگی 
می کنند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی افزود: ایران مقتدر و قدرتمند نه تنها از خود، بلکه 
از س��ایر کش��ور ها منطقه نیز قابلیت دفاع دارد و اظهارنظر های 

مقامات امریکا ناشی از جهل است.
وی به برگزاری کنفرانس ژنو ۲ نیز اش��اره کرد و گفت: مخالفان 
دولت سوریه هیچ مش��روعیتی در میان ملت سوریه ندارند زیرا 
جنایت های آن ها در ابعاد وسیع بر کسی پوشیده نیست و طرف 
غربی نیز نمی تواند به واسطه فشار، خواسته های خود را به ملت 

سوریه تحمیل کند.
حیدرپور با اشاره به این که بس��یاری از نیروهای تروریستی در 
سوریه اتباع خارجی هستند، بیان کرد: کش��ورهای اروپایی در 
حال حاضر به حضور اتباع خود در جنگ با ملت سوریه توجهی 
نمی کنند اما باید این مساله را در نظر بگیرند که روزی همین افراد 

آموزش دیده به کشورهای خود مراجعت می کنند.
وی با توضی��ح این ک��ه بازگش��ت تروریس��ت های اروپایی به 
کشورشان، امنیت غرب را مورد تهدید قرار می دهد، اظهارداشت: 
دولت های غربی باید در سیاست های خود تجدیدنظر کنند و از 

حمایت مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی دست بردارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی به حمایت رژیم عربس��تان از گروه های تروریستی در 
سوریه اش��اره کرد و افزود: به دولت عربس��تان توصیه می کنیم 
سیاست خود در منطقه را تغییر دهد زیرا در پایان خود این کشور 

متضرر می شود.
وی با بیان این که حضور رییس جمهور در نشست جهانی اقتصاد 
یک امتیاز مثبت برای کشورمان محس��وب می شود، بیان کرد: 
موضع گیری روحانی در این بخش درست بود و وی در راستای 

سیاست های خارجی کشورمان گام برداشت.
حیدرپور خاطرنش��ان کرد: پیام رییس جمهور کشورمان برای 
تمام س��رمایه گذاران خارجی روش��ن بود و آن ها این فرصت را 
دارند براساس واقعیت های کش��ور ایران، تصمیم گیری و از بازار 

جمهوری اسالمی استفاده کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به این س��وال که در مقطع فعلی چه رویکردی 
در سیاست خارجی کش��ورمان باید دنبال ش��ود، تصریح کرد: 
روابط دوجانبه، منطقه ای و فرامنطقه ای باید به طور همزمان در 

سیاست خارجی کشورمان لحاظ شود.

 ايران مقتدر و 
قدرتمند
 نه تنها از خود، 
بلکه از ساير 
کشور ها منطقه نیز 
قابلیت دفاع دارد 
و اظهارنظر های 
مقامات امريکا 
ناشی از جهل است

 آنچه اهمیت
  دارد اين است
  که  به گونه ای
 عمل شود که 
 مسايل قبل
  از آن که 
به حوزه امنیتی 
 برسد حل و  فصل
 شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:استاندار  اصفهان:

جان کری از روی جهل حرف می زندمدیریت  سیاسی نگاه  امنیتی نمی طلبد



یادداشت

دیدگاه

نقطه چین

نایب رییس اتحادیه هتل داران استان:

 هتل های اصفهان
  رزور  نورزوی شدند 

 

نایب رییس اتحادیه هتل داران اس��تان اصفهان گفت: 
 رزرو هتل ه��ای اصفهان برای نوروز آینده آغاز ش��ده و

 50 درصد از ظرفی��ت آن ها در اختی��ار دفاتر خدمات 
مسافرتی قرار گرفته است.

مه��دی نریمان��ی اظه��ار داش��ت: اس��تقرار دفات��ر 
 خدمات مس��افرتی اصل��ی در ته��ران باعث ش��ده که
  بیش��تر ای��ن ظرفی��ت توس��ط ای��ن دفات��ر ج��ذب

 شود.
وی با بیان ای��ن که تاکنون اس��تقبال خوب��ی از طرف 
مردم صورت گرفته است، افزود: رزرو هتل ها در استان 
اصفهان برای عید نوروز سال آینده از دی ماه سال جاری 

آغاز شده است.
وی از مردم خواست برای دریافت خدمات بهتر در عید 
نوروز سفرهای خود را به هفته دوم فروردین سال آینده 

موکول کنند.
وی تصریح کرد: بازگش��ایی ادارات دولتی در هفته دوم 
نوروز ش��مار مسافران در اس��تان های گردشگر پذیر را 

کاهش خواهد داد.
نریمان��ی همچنین از پیش��نهاد افزای��ش 20 درصدی 
نرخ ارایه خدم��ات در هتل ها خبر داد و اظهار داش��ت: 
 این پیش��نهاد به دلیل افزایش هزینه ه��ای هتل داران
  و ع��دم افزای��ش نرخ ه��ا در س��ال جاری داده ش��ده

 است.
نایب رییس اتحادیه هتل داران اس��تان اصفهان تاکید 
ک��رد: کمیته های بازرس��ی و رس��یدگی به ش��کایات 
 ای��ن اتحادیه همچون س��ال های گذش��ته از اس��فند 
س��ال جاری نظارت های خود را بر هتل داران تش��دید 
خواهد کرد.بی��ش از 80 هتل در اس��تان اصفهان فعال 

است.

رونق جراحی های زیبایی
بین مرادان

یک آسیب ش��ناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری از 
10 برابر شدن آمار جراحی های زیبایی میان مردان در پنج 
سال اخیر خبر داد.دکتر مجید ابهری افزود: تا به حال مرسوم 
بود بعد از تصادف یا به خاط��ر بیماری مردان بینی یا چهره 
خود را به دست جراحان می س��پردند اما با باال گرفتن تب 
جراحی زیبایی در کش��ور و تبلیغات بدون ضابطه بعضی از 
موسسات، مردان نیز به مشتریان جراحی زیبایی پیوستند.

وی اظهار داشت: در پنج سال اخیر براساس اعالم مسووالن 
مربوطه جراحی زیبایی در بین مردان 10 برابر نس��بت به 
دوره قبل بیشتر شده است. این آس��یب شناس اجتماعی 
تاکید کرد: در برخی موارد نیز الگوس��ازی غلط رفتاری در 
بین بعضی از جوان��ان که قادر به پرداخ��ت هزینه جراحی 
نیستند با چسبانیدن چسب های جراحی به بینی و تظاهر 
به جراحی زیبایی انجام می شود.به گفته ابهری ، تغییر سبک 
 زندگی، توجه بیش از اندازه به ظاهر و زیبایی، بی توجهی به 
زیبایی های باطن و سیرت، ضعف اعتماد به نفس و رقابت 
منفی رفتاری بین مردان باعث رون��ق گرفتن این حرکت 

شده است.
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مونوکسید کربن ، امسال جان ۴۱۰ ایرانی را گرفت
در نه ماهه سال جاری 410 نفر بر اثر مس��مومیت با گاز مونوکسیدکربن در کشور جان خود را از 
دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که تعداد متوفیات ناشی از مسمومیت 

با گاز 394 نفر بود، 4/1 درصد افزایش یافته است.
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احمد خسروی در مراسم جشن آزادی تعدادی از زندانیان جرایم 
غیر عمد گفت: دستگاه قضایی کشور در تالش است تا جایی که 
قانون اجازه می ده��د، اقدامات��ی را انجام دهد ک��ه به خصوص 
در مورد پرونده های محکومیت مالی، ه��ر روز کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها را ش��اهد باشیم چراکه بس��یاری از محکومان 
مالی به دالیل غیر عمد گرفتار و محکوم شده اند و اقدامات آنان از 
روی عمد نبوده است. وی با بیان این که رویکرد مذکور به صورت 
جدی در کل کشور و نیز اس��تان اصفهان اجرایی شده و در حال 
پیگیری است، افزود: برای تحقق این هدف، توجه به امر سازش و 
تقویت شوراهای حل اختالف که به طور ویژه در حوزه  پرونده های 
مالی به صورت جدی به س��ازش میان اصحاب دعوا توجه دارند 

از ضروریات است. 
 ریی��س کل دادگس��تری اس��تان اصفه��ان تصری��ح ک��رد:

 دست اندرکاران ستاد دیه استان اصفهان و شوراهای حل اختالف 
با ایجاد سازش میان اصحاب دعوا موفق شدند برای مبلغی بیش 
از 2۶0 میلیارد ریال، رضایت طرفی��ن را جلب کنند که اگر این 
کار انجام نمی شد، به طور قطع، تعداد زیادی از محکومین روانه 
زندان می شدند. وی با اشاره به آزادی 2۷ زندانی جرایم غیرعمد 

از زندان های استان اصفهان در آس��تانه دهه  مبارک فجر اظهار 
داشت: خیرین اس��تان اصفهان با تامین نزدیک به 400 میلیون 
تومان کمک مس��تقیم، زمینه  آزادی این تعداد زندانی را فراهم 
کردند. خسروی با اش��اره به یک حدیث قدس��ی گفت: خداوند 
به حضرت عیس��ی )ع( فرمود : ای عیس��ی! تو مسوول هستی و 
باید به افراد ضعیف رحم و کمک کنی، هم��ان طور که من به تو 
 رحم کردم؛ لذا تک تک ما نیز موظف هستیم که به افراد ضعیف 
در ح��د توان مان، کم��ک کنیم و دس��ت آن ه��ا را بگیریم. وی 
تاکید کرد: بس��یاری از مرتکبان جرایم غیر عمد به خصوص در 
پرونده های مالی، هیچ عمد و س��وء نیتی برای انجام عمل خود 
نداش��ته اند و ش��رایط به گونه ای برای آنان رقم خورده است که 

شخص در مسایل مالی کم آورده و نیاز به کمک خیرین دارد.

    گذشت شاکیان، کمتر از کار خیران نیست
     مدیرکل زندان های استان اصفهان با تاکید بر این که گذشت 
 ش��اکیان، کمتر از کارخیران نیس��ت، افزود: در استان اصفهان

 301 زندانی جرایم غیر عمد وجود دارد که برای آزادی آن ها به 
مبلغی معادل 35 میلیارد تومان نیاز است.

رمضان امیری در مراسم جشن آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر 
عمد گفت: در حال حاضر نزدیک به ۷00 زندانی در زندان مرکزی 
اصفهان حافظ ی��ک تا 22 جزء قرآن کریم هس��تند که این عدد در 

مجموع زندان های استان اصفهان، 800 نفر است. 
وی با بیان ای��ن که اقدام��ات تربیت��ی از راه آموزه ه��ای دینی در 
قش��ر زندانیان تاثیر بس��یار مفیدی دارد، تصریح کرد: خوشبختانه 
کمک های خیرین، زمینه  بس��یار خوب��ی را برای ایج��اد فضاهای 
مختلف از جمله بهداش��ت و درمان و خدمات عمومی فراهم کرده 
است. مدیرکل زندان های اس��تان اصفهان اظهار داشت: ستاد دیه 
استان اصفهان در سال گذشته با تامین یک میلیارد و ۶00 میلیون 
تومان و در سال 92 با 2 میلیارد و ۶00 میلیون تومان برای آزادسازی 

زندانیان، رتبه اول را در مجموع استان های کشور کسب کرد. 
امیری خاطرنش��ان کرد: در س��ال 91، تعداد 814 نفر از زندانیان 
اس��تان اصفهان را با مجموع بده��ی 153 میلی��ارد تومان با کمک 
خیرین از زندان آزاد کردیم که 22 میلی��ارد تومان از بدهی مذکور 
با گذشت شاکیان بخشیده ش��د و باقیمانده  آن از محل کمک های 
خیران و وام های بانکی تامین شد. وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 
نیز تعداد 432 زندانی با بدهی 42 میلیارد تومان از زندان های استان 
آزاد شدند که سهم گذشت ش��اکیان، 2۶ میلیارد تومان بوده است. 
مدیرکل زندان های استان اصفهان یادآور شد: کمک های بالعوض 
خیرین برای آزادی زندانیان در سال 91، یک میلیارد و 118 میلیون 

تومان و در سال 92، یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود. 
امیری، بدهی های مالی، نفقه، چک های بالمحل غیرکالهبرداری و 
خسارت های کارگاهی را از نمونه های جرایم غیر عمد دانست و گفت: 
در جش��ن گلریزان امس��ال، زمینه  آزادی 2۷ زندانی با بدهی 4۶0 
میلیون تومان فراهم ش��د که از این تعداد 19 نفر از زندانیان زندان 
مرکزی اصفهان هس��تند.وی نقطه امید زندانیان را اول به خداوند، 
دوم به دست خیران و سوم به خدمات مسووالن زندان ها عنوان کرد 
و گفت: در اس��تان اصفهان 301 زندانی جرایم غیر عمد وجود دارد 

که برای آزادی آن ها به مبلغی معادل 35 میلیارد تومان نیاز است.

     ۲۷ زندانی جرایم غیرعمد از زندان های استان آزاد شدند
 2۷ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی بالغ ب��ر 4۶0 میلیون تومان در 
آستانه  دهه مبارک فجر از زندان های استان اصفهان آزاد شدند و به 

کانون گرم خانواده بازگشتند.
در بهمن امسال و در آس��تانه دهه  مبارک فجر، مراسم جشن آزادی 
2۷ زندانی جرای��م غیر عمد از زندان های اس��تان اصفهان با حضور 
جمعی از مس��ووالن اس��تانی، هنرمندان اصفهانی و کشوری و نیز 
خانواد ه های زندانیان، در زندان مرکزی اصفهان برگزار ش��د. زمینه 
آزادی 2۷ زندانی مذکور ک��ه در مجموع 4۶0 میلیون تومان بدهی 
داشتند، در جشن گلریزان امسال با کمک خیران و گذشت شاکیان، 
فراهم شد که از این تعداد 19 نفر از زندانیان زندان مرکزی اصفهان 
بودند.  گفتنی است در استان اصفهان، 301 زندانی جرایم غیر عمد 
وجود دارد که برای آزادی آن ها به مبلغی معادل 35 میلیارد تومان 

نیاز است.

در مراسم جشن آزادی زندانیان

  گذشت شاکیان، کمتر از کار خیران نیست

یادداشت

 موج جدید بارش برف و باران
 در راه است

یک پژوهشگر هواشناسي از شروع دور جدید بارش هاي باران و برف در 
مناطقي از کشور خبر داد.احسان مرادي مهر گفت: اواخر دیروز و اوایل 
امروز بارش ها مناطق گسترده تري از غرب، شمال غرب، جنوب غرب، 
دامنه هاي البرز و دامنه هاي زاگرس را فرا مي گیرد.این پژوهشگر درباره 
ادامه بارش طي روزه��اي آینده گفت: در حالي که ب��ارش امروز  هم در 
مناطق یاد شده تداوم دارد، در مناطقي از مرکز، مناطق گسترده تري از 
سواحل دریاي خزر و به تدریج در شمال شرق هم شاهد بارش خواهیم 
بود.وی اضافه کرد: البته رشته کوه زاگرس مانند سدي مقابل این سامانه 
مي ایستد وعمده بارش ها را تا آخر هفته در نیمه غربي زاگرس، مناطق 
غربي کشور و نیمه شمالي شاهدهستیم و پدیده چیره براي مناطق شرقي 
زاگرس و مناطق مرکزي وزش باد شدید و بارش هاي پراکنده است.مرادي 
در این باره افزود: از اواخر پنج ش��نبه و روز جمعه  بارش ها در س��واحل 
دریاي خزر قابل توجه است و از اواخر جمعه و روز شنبه عالوه بر سواحل، 

در مرکز، تهران و نیمه شرقي نیز بارش ها بیشتر خواهد شد.

  پلمب 1۷ واحد تولیدی 
 به علت آالیندگی 

  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به این که تعداد 
9۶0 واحد تولیدي و صنعتي آالینده زیست محیطي در استان اصفهان 
به ثبت رسیده اس��ت، گفت: در س��ال جاری، 1۷ واحد تولیدی به دلیل 
آالیندگی پلمب ش��دند.کیومرث کالنتری ابراز داشت: هم اکنون تعداد 
9۶0 واحد تولیدي و صنعتي به عنوان واحدهاي آالینده زیست محیطي 
در استان اصفهان ثبت شده اند.وی با اشاره به این که کارخانه ذوب آهن 
اصفهان از اصلي ترین واحدهای آالینده زیس��ت محیطی استان است، 
افزود: نیروگاه های ش��هید منتظری و اصفه��ان و کارخانجات فوالد در 

رده های بعدی واحدهای آالینده اصفهان هستند. 

 مدارس دولتی به تدریج
 مقاوم سازی می شوند

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: در حال حاضر مطالعات مورد 
نیاز برای مقاوم سازی مدارس در مالکیت آموزش و پرورش استان انجام 
شده و مقاوم س��ازی این مدارس به تدریج صورت می گیرد.عبد الرسول 
جان نثاری با اش��اره به این که ایمنی تمام مدارس موجود در سطح شهر 
باید مورد توجه آموزش و پرورش قرار بگیرد، اظهار داشت: تمام مدارس 
باید دارای شاخصه های استاندار باشند و شاخصه های مقاوم سازی باید 
در مدارس دولتی و غیر انتفاع��ی مورد توجه قرار بگی��رد. وی ادامه داد: 
آموزش و پرورش به ایمنی و مقاوم س��ازی م��دارس غیر انتفاعی توجه 
 نمی کند، چرا ک��ه مدارس غیر انتفاع��ی در مالکیت آم��وزش و پرورش

 نیست.

 برگزاري اولین دوره مسابقات 
حفظ قرآن کریم در ذوب آهن

در راستاي ارتقای برنامه ها و اقدامات فرهنگي  و تر غیب و ترویج بیشتر 
خانواده ها به س��مت فراگیري تعالیم نوراني قر آن وهمچنین شناسایي 
و تشویق اس��تعدادها در این زمینه ، اولین دوره مس��ابقات حفظ قرآن 
کریم ویژه خانواده ب��زرگ ذوب آهن اصفهان با ش��رکت تعداد 135نفر 
)104 نفر خواهر و 31 نفر برادر( ازکارکنان و خان��واده آنان در رده هاي 
سني  ) زیر 14 سال ، 14 تا 18 س��ال و باالتر از 18 سال ( براي جزء هاي 
مختلف قرآن )یک ، پنج ،ده، پانزده ، بیس��ت و س��ي جزء (  در مجموعه 
 فرهنگي ، اداري وآموزشي این شرکت واقع در بلوار شفق اصفهان برگزار

 شد.

اتصال 33 هزار نقطه به پایگاه 
اطالعات جمعیتی ثبت احوال

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
33 هزار نقطه در کشور به پایگاه اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال 
متصل بوده و به س��رعت این پایگاه ها در حال توس��عه است.به گزارش 
مهر حمید پارسایی با بیان این مطلب افزود: با س��اماندهی و استفاده از 
سیستم استعالم الکترونیکی در نقاط تعریف شده عالوه بر کاهش جعل و 
دسترسی دستگاه ها به هویت اصلی مراجعه کننده، دیگر نیازی به همراه 
داش��تن و ارایه کپی از مدارک هویتی نخواهد بود.وی با اش��اره به طرح 
آرشیو الکترونیک اسناد هویتی گفت: آرشیو الکترونیک اسناد هویتی، 
خدمات این سازمان را از حالت مکان محور خارج کرده و دیگر نیازی به 
مراجعه افراد ب��رای دریافت خدمات هویتی به محل صدور شناس��نامه 
 نیست و خدمات به متقاضی در هر یک از ادارات سراسر کشور قابل ارایه 

می باشد.

اخبار کوتاه
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بر اساس نتایج سرشماری سال 90، آستانه تجرد 
قطعی مردان کشور در سال 1390 در گروه سنی 
44-40 و در زن��ان 49-45 ق��رار دارد. در اغلب 
استان های کشور آستانه سن تجرد قطعی مردان 
در س��ن 39-35 و 44-40 و برای زنان در س��ن 

44-40 و 49-45 سال است.
سهم زنان 15-19 سال ازدواج کرده )پیش رسی 
ازدواج( در س��ال 1390، 21.4 درصد بوده است. 
استان خراس��ان رضوی با 32.3 درصد بیشترین 
 و اس��تان ایالم با 12 درصد کمترین س��هم را از

 پیش رسی ازدواج زنان داشته است.
میانگین سن در اولین ازدواج کشور در بین مردان 
پس از روندی کاهش تا سال 13۶5 در دهه اخیر 
افزایش داشته و از 23.8 درصد در سال 13۶5 به 
2۶.5 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. در 
مقابل، میانگین سن ازدواج زنان همواره روندی 
افزایشی داشته و از 19 سال به رقم 23.5 درصد 
رسیده است. میانگین سن ازدواج بر اساس نتایج 
سرشماری 1390 در سطح استان های کشور از 
الگوی متفاوتی تبعیت می کند. به عبارتی، استان 
ایالم ازبیشترین سن در اولین ازدواج برای مردان 

)28.۷ درص��د( و زنان )2۶.4 درص��د( برخوردار 
است. کمترین میانگین سن ازدواج برای مردان 
به استان خراس��ان جنوبی )24.۶ درصد( و برای 

زنان به استان یزد 
)21.9 درص��د( 

اختصاص دارد.
از س��وی دیگ��ر 
نس��بت جنسی 
از 104 درس��ال 
85 ب��ه 102 در 
س��ال 90 و بعد 
خانوار در س��ال 

85 از 4.3 فرزند به 3.5 فرزند در سال 90 کاهش 
یافته است. حجم جمعیت فعال از نظر اقتصادی 
در بخش فعال از س��ال 85 تا سال 90 از 35.8 به 
32.3 مورد کاهش یافته اس��ت؛ اما فرصت های 
شغلی برای مردان به مراتب بیش��تر از زنان بوده 
است و نرخ مش��ارکت اقتصادی کش��ور از سال 
1385 تا سال 1390 روندی رو به کاستی داشته 
و از 40 درصد در سال 85 به 3۷ درصد در سال 90 
رسیده و نرخ بیکاری کشور از حدود 11.3 در سال 

85 به 12.3 درصد در سال 90 افزایش یافته است.
       نسبت سنی

بر اس��اس نتایج سرشماری س��ال90، هر قدربه 
س��ال های اخیر 
نزدیک می شویم 
از سهم جمعیت 
ج��وان کاس��ته 
ب��ر  و  ش��ده 
تعداد و نس��بت 
لخوردگان  س��ا
اف��زوده ش��ده 
است. میانه سنی 
جمعیت در سال 2000 برای ایران 21.3 سال بود 
که پیش بینی می شود در سال 2050 به 34 سال 
افزایش یابد. عالوه بر آن تفاوت قابل مالحظه ای 
بین ش��اخص های س��الخوردگی زنان و مردان 
مش��اهده می ش��ود که مهمترین علت آن زنانه 
شدن جمعیت سالخورده است.نسبت وابستگی 
سالمندان در سرشماری س��ال 1390 با اندکی 
افزایش در هر دو جنس همراه بوده که در مقابل 
نسبت وابستگی کم ساالن در هر دو جنس کاهش 

اساسی داشته است. نسبت وابستگی کم ساالن در 
مردان )33.5 درصد( باالتر از زنان )32.3( است، 
در حالی که نسبت وابستگی س��الخوردگان زن 
)8.1( اندکی باالتر از مردان )8.0( اس��ت که این 
مساله پیامد گذار در ساختار سنی ایران از جوانی 

به سالخوردگی را نشان می دهد.
       مهاجرت

مهاج��رت پدیده ه��ای جنس گزین اس��ت و در 
آن مردان حضور بیش��تری دارند. بررس��ی علل 
مهاجرت نش��ان می ده��د ک��ه زن��ان و مردان 
انگیزه های مهاجرتی متفاوتی دارند.زنان همانند 
مردان در فرآیند مهاجرت فعال نیستند و بیشتر 
نقش تبعی دارن��د، با این حال حدود یک س��وم 
 زنان به دالیلی غیر از تبعی��ت از خانوار مهاجرت

 کرده اند.
ع��الوه ب��ر این ه��ا، نتای��ج سرش��ماری 1390 
نش��ان داد که مردان و ب��ه ویژه زن��ان در فرآیند 
مهاج��رت می توانند نقش های متفاوتی داش��ته 
 باش��ند که داش��تن هر کدام از آن ها به یکسری

 تعیین کننده های اجتماعی و جمعیتی بستگی 
دارد.

جدیدترین آمارها از تجرد قطعی زنان و مردان
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مناقصه گزار  : شركت  ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه  اصفهان 
موضوع مناقصه :  واگذاری امور مربوط به  بهره برداری ، نگهداشت و تعميرات جايگاه سوختگيری گاز طبيعی فشرده ) CNG( قلعه شور . 
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه : ارائه رس�يد وجه مبنی بر واريز مبلغ 57/000/000 ريال به عنوان س�پرده نقدی به حساب جاری 
شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی ( و شناسه واريز 26،100،000،026 به نام  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا 

ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
 مهلت اعالم آمادگی:به م�دت دوهفته از تاريخ آگهی نوبت اول  مندرج در روزنامه كه  از س�ايت ه�ای http://IETS.MPORG.IR و
  WWW. MONAGHESE.NIOPDC.IR  قابل رويت  می باش�د و تحويل آن به  آدرس اصفه�ان- خيابان چهارباغ باال، جنب پمپ 

بنزين، امور قراردادها، تلفن: 6244618
CNG مورد تاييد مدير طرح CNG شرایط متقاضی : كليه شركت های مجاز بهره برداری از جايگاه های

ضمنا متن آگهی در سايت WWW.SHANA.IR قابل رويت می باشد.

 آگهی مناقصه
) نوبت دوم  شماره  800/25227 (

 روابط عمومی شرکت  
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه  اصفهان 

   نوبت  دوم

م الف 13057

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 منطقه اصفهان 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی     نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

   نوبت اول

م الف 13200

1- موضوع مناقصه : تامين 150 دستگاه انواع خودروی سواری با سوخت و راننده جهت پروژه های مهندسی ، اجرا ی طرحها، 
گازرسانی به صنايع و ادارات گاز در سطح استان اصفهان و تامين 115 دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت با سوخت  و راننده 
جهت ادارات گاز استان اصفهان همچنين تامين 16 دستگاه اتوبوس و مينی بوس جهت خدمات اياب و ذهاب كار كنان مستقر 

در اصفهان و انجام خدمات رانندگی و اپراتورهای ماشين آالت سنگين  
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ)1392/11/23( 
 4- میزان تضمین ش�رکت در مناقص�ه 1: 1/184/000/000  ري�ال )يک ميلي�ارد و يكصد و هش�تاد و چهار ميلي�ون ريال (  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         كد فراخوان 1349154
5- میزان تضمین شرکت در مناقصه 2 : 969/000/000 ريال ) نهصد و شصت  و نه ميليون ريال (           كد فراخوان : 1349161 

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی الكترونيكی شركت  گاز استان اصفهان به آدرس 
WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir يا با شماره تلفن های 5 - 6271031 - 0311 امور قرار دادهای 

شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.                                                                                                                                                                                       

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

  رییس کل دادگستری اس�تان اصفهان تاکید کرد: دس�تگاه قضایی کشور در تالش اس�ت در چارچوب قانون، 
جمعیت کیفری زندان ها را به خصوص در پرونده های مالی کاهش دهد چراکه بسیاری از محکومان مالی به دالیل 

غیر عمد، گرفتار و محکوم می شوند.



اخبار کوتاهيادداشت

 گازسوز شدن ۲۶ واحد مرغداری
 در شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی ش��هرضا گفت: از ۳۳ واحد تولیدی مرغداری در 
 ش��هرضا ۲۶ واحد آن گازس��وز ش��ده اند. عبدالرضا تاکی اظهار داشت:

 به منظور توسعه طرح های صنعتی و پیشرفته در بخش کشاورزی و دام، 
این مدیریت از ابتدای دی ماه امسال تعدادی طرح  کشاورزی را به سازمان 
جهاد کشاورزی استان معرفی کرده است.وی با بیان این که این مدیریت 
آمادگی مراجعه افراد به منظور پذیرش و ارسال طرح های مشمول را دارد، 
افزود: از محل اعتبارات طرح توسعه ملی سال 9۲، طرح های باالتر از سقف 
یک میلیارد ریال تاکنون 15 فقره ط��رح به مبلغ کل ۲5۶78۲ میلیون 
ریال در زمینه های امور دام، گلخانه ها و صنایع تبدیلی به جهادکشاورزی 

استان معرفی شده و پس از تایید، به بانک های عامل ارسال می شود.

بلیت هواپیما گران می شود
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، با 
اشاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما در صورت اجرای فاز دوم هدفمند 
کردن یارانه ها، گفت:  بعد از اجرای فاز دوم، س��ازمان هواپیمایی درباره 
میزان افزایش نرخ بلیت تصمیم گیری می کند.منوچهر منطقی با بیان 
این که طرح کالن ملی س��اخت چهار هواپیمای مس��افربری 15۰ نفره 
 در دانش��گاه  های مربوطه و برخی از صنایع کش��ور در حال اجرا اس��ت، 
اظهار داشت: فاز اول طرح کالن ملی ساخت هواپیمای مسافربری باالی 
15۰ نفره تا پایان امسال نهایی می شود و در صورت اختصاص اعتبارات 

تمام بخش ها و گام های این طرح کالن در سال 9۶ به پایان می رسد. 

 80درصد روستاهای سمیرم
 طرح هادی دارد

کارشناس فنی فرمانداری شهرستان سمیرم گفت: 8۰درصد روستاهای 
این منطقه دارای طرح هادی روستایی است. مجتبی حاتمی در نشستی 
با حضور دهیاران تعدادی از روستاهای سمیرم اظهار داشت: برنامه ریزی 
برای روستاهایی که از طرح هادی بی بهره هستند در شرف انجام است.وی 
با بیان این که همکاری، پیگیری و آموزش دهیاران در این زمینه اهمیت 
زیاد دارد، تصریح کرد: توسعه و آبادانی روستاها به همگرایی و هماهنگی 

مردم با مسووالن در اجرای هر چه بهتر امور خواهد انجامید.

 کارگاه آموزشی زراعت زعفران
 در نايین برگزار شد

کارگاه آموزشی زراعت زعفران با هماهنگی اداره آموزش و ترویج جهاد 
کشاورزی نایین به مدت دو روز برای کش��اورزان برگزار شد. مدیر جهاد 
کشاورزی نایین گفت: این دوره آموزشی با شرکت ۳4 نفر از کشاورزان 
و متقاضیان کش��ت ای��ن محصول ب��ا مربیگری کارشناس��ان مدیریت 
 ترویج س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان و حفظ نباتات ای��ن مدیریت 

برپا شد.

دهه فجر، 11 پروژه بخش کشاورزی 
نايین بهره برداری می شود

مدیر جهاد کشاورزی نایین گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر، 11 پروژه 
در بخش کشاورزی این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید. به گزارش 
ایرنا، احمد رضا باقریان  اظهار داشت: این پروژه ها با هزینه هشت هزار و 
71۰ میلیون ریال شامل ۲4۰۰ میلیون ریال وام بانکی، ۲۳1۰ میلیون 
ریال اعتبار دولتی ملی، ۳۳۰ میلیون ریال اعتباراستانی و ۳۶7۰ میلیون 
ریال آورده شخصی فعاالن بخش کش��اورزی اجرا شده است.وی افزود: 
این پروژه ها برای ۲۲ نفر در ۲۲ روستای این شهرستان شغل ایجاد کرده 
است.  شهرستان نایین با ۳8 هزار نفر جمعیت در 14۰ کیلومتری شرق 

اصفهان قرار دارد

بهترين نوع آبیاری در اصفهان 
آبیاری تحت فشار است

استاد دانشگاه شفیلد انگلس��تان گفت: بهترین نوع آبیاری در اصفهان 
آبیاری تحت فشار اس��ت.جیمز هیچمو در حاش��یه برگزاری نخستین 
همایش بین المللی ایده های نو در کشاورزی در دانشگاه آزاد خوراسگان 
در گفت وگو با فارس با اشاره به سوابق اجرایی خود در ارتباط با طراحی 
پارک ملی المپیک ۲۰1۲ لندن، اظهار داش��ت: در طراحی این پارک  از 
گیاهان مرغزاری خاصی استفاده شد.وی با بیان ویژگی های مثبت گیاهان 
مرغزاری، افزود: س��عی کردیم پروژه پارک المپی��ک لندن را به بهترین 
 نحو و با کمترین هزینه ها طوری ایجاد کنیم که فضایی زیبا و دلچس��ب

 به مخاطبان خود هدیه کند.

 روزانه 7 هزار دام در استان
 کشتار می شود

رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان با بیان این که احتمال افزایش 
قیمت گوشت تا پایان س��ال وجود دارد، گفت: روزانه هفت هزار دام در 
استان اصفهان کش��تار می ش��ود. اصغر پورباطنی با بیان این که قیمت 
گوشت قرمز نسبت به ماه های گذشته افزایش نداشته است، اظهار داشت: 
قیمت گوشت قرمز نسبت به سال گذشته افزایش ناگهانی نداشته است، 
اما احتمال افزایش قیمت وجود دارد.وی افزود: سال گذشته در این زمان 
قیمت گوشت قرمز به کیلویی ۳۰ هزار تومان نیز رسید، اما امسال تاکنون 
قیمت گوش��ت ۲۶هزار بوده است.رییس اتحادیه گوش��ت قرمز استان 
اصفهان تصریح کرد: تجربه چندین ساله ثابت کرده است که با افزایش 

تقاضای مردم احتمال افزایش در قیمت گوشت وجود دارد.

جذب سرمايه گذاران خصوصی  
محور توسعه اقتصادی شهرضا

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی 
به عنوان یک راهکار اساس��ی در راس��تای معضل بیکاری و ش��کوفایی 
اقتصادی در شهرستان شهرضا مطرح است.  سید رضا عقدایی در جلسه 
شورای اداری شهرستان شهرضا اظهار داش��ت: تبیین مشی اعتدال در 
تمام عرصه های اجتماعی به عنوان یک اصل مهم و کاربردی  از س��وی 
دولت تدبیر و امید به شمار می رود و امیدواریم شاهد تحقق این موضوع 
در سطح جامعه باشیم.وی راستگویی با مردم را از مهمترین اهداف دولت 
 یازدهم دانست و ادامه داد: در فرهنگ اصیل ایرانی-اسالمی دروغ گویی

 به عن��وان یک عمل نا پس��ند مطرح اس��ت و از تمام اقش��ار جامعه و به 
 ویژه مسووالن امر انتظار می رود که نس��بت به این مقوله اهتمام داشته

 باشند.

افتتاح 7 پروژه برق رسانی 
در تیران و کرون 

اصفهان ۲7 حلقه چاه 
جديد نیاز دارد

مديرعامل شرکت ايما پارت کاشان

بهره برداری از وانت کاکی در کاشان

رای پرونده دستمزد ۹۲ کارگران تا 
پايان سال  صادر می شود

 افتتاح ۴۲ طرح تعاونی استان
 با ۴ هزار فرصت شغلی

سرمايه گذاری فرانسوی به
ايران می آيند

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان تیران و کرون از افتتاح 7 پروژه برق رسانی با 
هزینه ای بالغ بر هزار و 715 میلیون ریال همزمان با دهه فجر خبر داد.

 غالمرضا خزائی با اشاره به پروژه های افتتاح شده دهه فجر شهرستان تیران 
و کرون اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی، 

ایران 7 پروژه عمرانی در حوزه برق شهرستان تیران و کرون افتتاح می شود.
وی افزود: این پروژه ها با هزینه ای بالغ بر هزار و 715 میلیون ریال انجام شده 
که اعتبارآن از محل اعتبارات ملی اس��ت.مدیر شرکت توزیع برق شهرستان 
تیران و کرون بیان ک��رد: از میان 7 پ��روژه که قرار اس��ت در دهه فجر مورد 
 بهره برداری قرار گیرد، ۲ پروژه در حوزه شهری بوده و شامل رفع حریم خیابان

 طالقانی جنوبی و نصب پست خیابان حافظ شهر تیران است.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای اج��رای ای��ن ۲ پ��روژه ش��هری، ب��ه ترتیب 
1۲۰میلیون ریال و 45۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: با توجه به کاهش 
ظرفیت ورودی به تصفی��ه خانه آب و میزان آبدهی چ��اه های فلمن، یکی از 
راه های جبران کمبود آب، حفر ۲7 حلقه چاه جدید در مناطق مختلف شهر 

اصفهان است. 
هاش��م امین��ی، کمب��ود آب در س��ال آین��ده را ج��دی ارزیاب��ی ک��رد و 
افزود: ب��رای جبران کمب��ود آب، چاه های جدید در ش��هر اصفه��ان باید تا 
 15 فروردین ماه س��ال آین��ده به بهره ب��رداری برس��ند.وی در عین حال بر

 فرهنگ س��ازی برای مصرف بهین��ه آب و ضرورت صرف��ه جویی در مصرف 
آن توسط ش��هروندان تاکید کرد.مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان همچنین با اشاره به خودگردان شدن ادارات آبفای شهر اصفهان ابراز 
 امیدواری کرد: تغییرات جدید منجر به افزایش کیفیت خدمات به شهروندان 

شود.

 خ��ط تولیدبدن��ه خ��ودروی G5 و وان��ت کاک��ی در کاش��ان به 
بهره برداری می رسد.مدیرعامل ش��رکت ایما پارت کاشان )گروه 
خودروس��ازی مرتب( از به��ره برداری خ��ط تولید بدن��ه خودرو 
شاسی بلند G5 و خودروی وانت کاکی در ایام اهلل دهه فجردر این 

شهرستان خبر داد.
 شاهین خدامی ، هزینه راه اندازی این خطوط تولید را 45 میلیارد 
ریال از محل بخش خصوصی و بدون تسهیالت بانکی اعالم کرد و 
افزود: با راه اندازی این خطوط برای 5۰ نفر به طور مستقیم شغل 

ایجاد خواهد شد.
وی افزود: کارخانه ایما پارت کاشان در سال 8۰ با زیربنای۲۰ هزار 
مترمربع در زمینی به وسعت یکصد هکتار آغاز به کار کرد که به علت 
نوسانات اقتصادی، تعطیل ش��ده بود. خدامی گفت: این کارخانه 

دارای دو سالن اتاق سازی، یک سالن انبار و دو سالن خط مونتاژ و 
محلی برای گمرک است.مدیرعامل شرکت ایما پارت کاشان تصریح 
 G5 کرد: این کارخانه در یک شیفت کاری افزون بر ۲۰ بدنه خودرو

و کاکی را تولید خواهد کرد.
وی در مورد ویژگی های منحصر به فرد خودرو G5 گفت: این خودرو 
یک خودروی شاسی بلند با موتورمیتسوبیشی و گیربکس هیوندایی 
کره است.خدامی تاکید کرد: با وجودی که شرکت مادر این خودرو 
چینی است، تالش شده تا در تولید این محصول از برندهای معروف 
 جهان در صنعت خودروسازی بهره ببریم.عضو هیات مدیره شرکت

 

ایما پارت کاشان اضافه کرد: تاکنون 1۲۳ دستگاه خودرو G5 در 
کارخانه خودروسازی مرتب تهران تولید شده است.

وی ن��وآوری در محص��والت را از الزام��ات بق��ای ش��رکت های 
خودروسازی دانست و یادآور شد: بر همین اساس شرکت مرتب با 
بهره گیری از مهندسان مجرب و دانش خودروسازی هم اکنون سه 
نوع محصول شامل :خودرو سواری شاسی بلند G5، کاکی )وانت

Ky5( و هرور )پاژن جدید با موتور دیزلی(را تولید می کند.
مدیرعامل شرکت ایما پارت کاشان همچنین از راه اندازی خط تولید 
یک نوع خودروی دیگر در کاش��ان از گروه صنعتی مرتب در آینده 

خبر داد.وی گفت: برخی از خطوط تولید و مونتاژ ش��رکت مرتب 
تهران در پنج سال آینده به کارخانه ایما پارت کاشان انتقال می یابد.
 وی در خصوص محصول وان��ت کاکی )Ky5( تصری��ح کرد: این

وانت بار یک و نیم تنی با موتور بنزینی یکهزار و ۳۰۰ سی سی کار 
می کند و محصول مشترکی از شرکت مرتب و کارسان یکتا  است.

خدامی یادآور شد: این وانت با پلتفرم کامیونت است یعنی فضای 
بار آن مانند کامیونت صاف است و برآمدگی های روی چرخ ها در 
آن مشاهده نمی شود. وی همچنین از رونمایی دو خودروی جدید 
از نسل  هرور  و دیگری از نس��ل G5 با عنوان  GX5  در نمایشگاه 
استان اصفهان خبر داد.به گفته وی تمام استاندارهای الزم برای این 
خودروها اخذ ش��ده و پارامترهای آالیندگی آن نیز توسط مراجع 

ذیربط تایید شده است.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: رای پرونده دستمزد 9۲ کارگران تا 
پایان سال صادر می شود.

حجت االس��الم محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در 
خصوص چگونگی رسیدگی به شکایت کارگران از نحوه تعیین دستمزد 
سال 9۲ اظهار داشت: این موضوع در دستور کار است و قطعا به نتیجه 
خواهد رسید و پرونده هایی که به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، 

منجر به رای خواهد شد. 
وی افزود: فرآیند رسیدگی به برخی پرونده ها طوالنی است، زیرا باید در 
دستگاه های مختلف باید  مکاتبات صورت گیرد و بعد در کمیسیون  های 
دیوان بررسی شده و در هیات عمومی زمان زیادی را می طلبد. به گفته 
رییس دیوان عدالت اداری متاس��فانه ورودی پرونده های دیوان زیاد 
است و در نهایت هر هفته 5 تا 7 پرونده نمی توان جمع بندی کرد و به 

همین دلیل سیر رسیدگی به پرونده ها طوالنی می شود.
منتظری تاکید کرد تا زمانی که پرونده دستمزد کارگران منجر به صدور 
رای نش��ود، نمی توان اظهار نظر کرد و هیات عمومی در این باره نظر 
خواهد داد و نمی توان در حال حاضر از این موضوع پیش بینی ارائه کرد.

وی در خصوص زمان نهایی شدن پرونده دستمزد کارگران گفت: باید 
دید نوبت این پرونده در چه مرحله ای است و سعی می کنیم، تا پایان 

سال جاری رای نهایی پرونده صادر شود.

     مدیرکل اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: 
4۲ طرح تعاونی با س��رمایه گذاری یک هزار میلی��ارد و ۶1 میلیون و 
 7۳ هزار و 5۰۰ ریال به مناس��بت دهه فجر امس��ال به بهره برداری 
 می رس��د. غالمعلی قادری با اش��اره به ای��ن که تع��داد اعضای این 
تعاونی ها در مجموع ۲ هزار و ۶84 نفر است، افزود: 4۲ تعاونی افتتاحی 
در دهه فجر امسال ۳ هزار و 948 فرصت شغلی در استان اصفهان ایجاد 
خواهد کرد.  وی با بیان این که سرمایه اولیه این تعاونی ها 1۲5۰55۰۰ 
 هزار میلیارد ریال برآورد شده است، بیان داش��ت: آورده اعضای این

 تعاونی ها 494۰4۳5۰۰ هزار ریال برآورد ش��ده و مبلغ تس��هیالت 
اختصاصی به آن ها 5۶7۰۳۰۰۰۰ هزار ریال بوده است. 

مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفه��ان تاکید کرد: 
 بیشتر این تعاونی ها به ترتیب در ش��هرهای اصفهان، آران و بیدگل و

  ش��اهین ش��هر اس��ت.  وی ادامه داد: از مجموع طرح های افتتاحی 
دهه فجر ۳ تعاونی در بخ��ش تامین نیاز تولیدکنن��دگان، ۶ تعاونی 
خدمات��ی، ۲ تعاونی صنای��ع دس��تی، ۲ تعاونی صنعت��ی، ۳ تعاونی 

کشاورزی و ۲۶ تعاونی مسکن فعالیت خواهند کرد. 
قادری همچنین یادآور شد: زمین چمن اداره خمینی شهر به مساحت 
یک هزار متر مربع و اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در دهه فجر 

امسال به بهره برداری می رسد. 

رییس س��ازمان توس��عه تجارت از حضور هی��ات بزرگ 
س��رمایه گذاری فرانس��وی در ایران در اواس��ط بهمن ماه 

امسال خبر داد.
ولی اهلل افخمی در دیدار نمایندگان کنفدراسیون اتاق های 
بازرگانی و صنعت آس��یا – اقیانوسیه با اشاره به این که بعد 
از رویکرد جدید در حوزه سیاس��ت خارجی شاهد افزایش 
حضور شرکت ها و تش��کل های خارجی در ایران به منظور 
تجارت و س��رمایه گذاری هس��تیم، گفت: در همین راستا 
کنفدراس��یون اتاق های بازرگانی و آس��یا و اقیانوسیه که 

متشکل از نمایندگان اتاق های بازرگانی ۲8 کشور است، در 
قالب جلسات ادواری خود به ایران سفر کرده اند تا جوانب 
مربوط به تجارت، سرمایه گذاری و خرید و فروش در ایران 

را بررسی کنند.
     صف انتظار خودروس�ازان خارجی برای حضور 

در ايران
دبیر انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور گفت: 
بسیاری از خودروس��ازان و قطعه سازان خارجی برای ورود 
به ب��ازار ایران لحظه  ش��ماری می کنن��د.آرش محبی نژاد 
اظهارداشت: بازار بزرگ ایران گزینه مطلوبی برای فعالیت 
شرکت های خارجی اس��ت.وی با بیان این که در سال های 
اخیر ش��رکت های بزرگ خارجی به دالیل سیاس��ی و نه 
اقتصادی از بازار ایران محروم ش��ده اند، خاطرنشان کرد: با 
این حال با توافق نامه ژنو و پیشرفت مذاکرات موانع حضور 
این شرکت ها در ایران به طور کامل از بین خواهد رفت. دبیر 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: مشارکت 
قطعه سازان و خودروسازان خارجی با شرکت های داخلی 
فرصت مناس��بی برای انتقال تکنولوژی و ارتقای کیفیت 

محصوالت است.

۴
قیمت نفت، ۲۵ سنت کاهش یافت

قیمت نفت در بازارهای جهانی ۲5 سنت کاهش یافت و به 1۰7.۶۳ دالر در هر بشکه رسید.  با افزایش نگرانی ها 
در مورد رکود اقتصادی در چین که سبب بروز نگرانی ها در مورد رشد تقاضای انرژی شده است و کاهش سرما در 

نیم کرده شمالی، قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمتر از 1۰8 دالر در هر بشکه رسید.
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مدیر امور برق ش��مال غرب اصفهان 
گروه 
اقتصادی 

 
گفت: در آستانه  س��ی و ششمین بهار 
انقالب،  4۳ پروژه  کوچک و بزرگ در 
محدوده  امور برق ش��مال غرب اصفهان با اعتباری بالغ بر45 

میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
مهندس ایرج مصیب در این باره گفت:کاهش تلفات ،ظرفیت 
 س��ازی برای پذیرش انش��عابات جدید ،ایجاد تع��ادل بار در

 شبکه های فش��ار متوس��ط و فش��ار ضعیف، توجه بیشتر به 
چیدم��ان و مبلمان ش��هری پایتخت تم��دن و فرهنگ ایران 
اسالمی، آماده سازی ش��بکه ها برای تامین انرژی در تابستان 
آینده، همگامی و همراهی شرکت توزیع برق اصفهان در توسعه 
و زیبا سازی شهر و در نهایت تامین برق پایدار و مطمئن برای 
تمام مشترکین محدوده امور از اهدافی است که با اتمام پروژه ها 

دنبال می شود.
 وی اهم فعالیت های انجام ش��ده را بهینه س��ازی شبکه های 
۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف، تجهیز پست و احداث شبکه فشار 
متوسط و فشار ضعیف و همچنین تعمیرات پیشگیرانه عنوان 
کرد و افزود: برای اجرای تاسیس��ات 17 باب ساختمان پست 
احداث می ش��ود، 18 دستگاه پست و ترانس��فورماتورتوزیع با 
ظرفیت ه��ای مختلف تجهیز و نزدیک به 17 کیلومتر ش��بکه  
فش��ار متوس��ط و فش��ار ضعیف در مدار قرار می گی��رد.  وی 
به اهمیت روش��نایی معاب��ر و تاثیر آن بر امنیت و تردد ش��هر 

اشاره کرد و اظهار داشت: احداث روش��نایی در خیابان جدید 
االحداث نگارس��تان در دو فاز و در دو ضلع ش��مالی و جنوبی 
حد فاصل خیابان رباط س��وم ت��ا بل��وار کاوه، موجب کاهش 
تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان گردیده است، همچنین 
به منظور اصالح و ایمن سازی شبکه روشنایی معابر با رعایت 
اس��تانداردهای فنی و مهندسی، پایه های روش��نایی فلزی با 
فونداس��یون جایگزین پایه های فلزی دفن��ی در خیابان امام 
خمینی ورودی خیابان خان��ه اصفهان تا می��دان نگهبانی به 
طول 11۰۰ متر فراهم می گردد.مصیب تصریح کرد:قریب به 
۶ هزارکنتورتک فاز از ابتدای سال تا کنون به مشترکین ارایه 
و 1745 کنتور سه فاز نیز در اختیار همشهریان عزیز اصفهانی 

محدوده امور قرار گرفته است.
 مدیر امور برق ش��مال غ��رب اصفهان  با اش��اره ب��ه برخی از

 پروژه ه��ای آماده ش��ده ب��رای به��ره ب��رداری در دهه فجر 
امس��ال  ادامه داد:برق رس��انی ب��ه مجموعه ه��ای تجاری و 
صنعتی واقع در ش��هرک صنعت��ی امیرکبی��ر خ عطاءالملک 
بلوک ۲5 که با س��اخت و تجهی��ز یک باب پس��ت زمینی به 
ظرفی��ت 1۰۰۰ کا و آ و اح��داث ش��بکه فش��ارضعیف 
 زمین��ی ب��ه ط��ول ۳ کیلومت��ر و نص��ب 4 دس��تگاه تابل��و 
پی��اده رویی و 14 دس��تگاه جعبه انش��عاب ب��ا رعایت اصول 
مبلمان ش��هری انجام گردی��د . وی اضافه کرد: بر ق رس��انی 
به مجموعه مس��کونی 57 واح��دی بنیاد مس��تضعفان واقع 

در خیاب��ان کاوه جن��ب خانه کش��تی ب��ا س��اخت و تجهیز 
یک باب پس��ت زمینی ب��ه ظرفی��ت ۶۳۰ کا و آ و فیدرگیری 
و اح��داث ش��بکه فش��ارضعیف هوای��ی و زمین��ی ب��ه طول 
 4۰۰ مت��رو اح��داث ش��بکه فشارمتوس��ط زمینی ب��ه طول 
۳۰۰ متر از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در این ایام است.

مصیب، برق رسانی به مجموعه مسکونی 7۲ واحدی توسعه و 
مسکن واقع درخانه اصفهان فلکه  ماه فرخی  کوچه امید  کوچه 
 گلزار، با ساخت و تجهیز یک باب پست زمینی به ظرفیت 8۰۰ 
کا و آ و اح��داث ش��بکه فشارمتوس��ط زمینی ب��ه طول 7۰۰ 
متر و فیدرگیری و احداث ش��بکه فش��ارضعیف به طول ۲۰۰ 

مت��ر  را از دیگ��ر پروژه های 
 قاب��ل اح��داث ام��ور ب��رق

 شمال غرب اصفهان عنوان 
 ک��رد و اف��زود: همچنی��ن

 ب��رق رس��انی ب��ه مجموعه 
مسکونی 1۰۰ واحدی واقع 
در خیاب��ان جابرانص��اری  
خیاب��ان پن��ج آذر – جنب 
مادی شاهپسند با ساخت و 
تجهیز یک باب پست زمینی 
 ب��ه ظرفی��ت 8۰۰ کا و آ و 
 بهین��ه س��ازی و نوس��ازی

 شبکه های فرسوده و تقویت 
شبکه فشارمتوسط هوایی به 
 طول 9۰۰ متر نی��ز از دیگر

 پروژه های در دس��ت افتتاح برای این ایام خجسته است. وی 
همچنین به برخی از پروژه های مشترک امور برق شمال غرب 
اصفهان با شهرداری منطقه 8 اشاره کرد و افزود: در این ایام و 
در محدوده شهرداری منطقه 8 جابه جایی تاسیسات و بهینه 
سازی شبکه های خیابان های شهید مظاهر مزروعی مارچین 
، ش��هیدان کاظمی ) فاز اول ( ، خیابان صبا ، خیابان گلستان 
غربی که به طور کامل جابه جایی تاسیسات معارض انجام می 
شود.مدیر امور برق شمال غرب اصفهان  ادامه داد: در خیابان 
ش��هید مظاهر مزروعی در محله مارچین – حد فاصل خیابان 
امام خمینی ت��ا خیابان ش��هدای مارچین 5۰۰ متر ش��بکه 
فشارمتوس��ط هوایی و 7۰۰ متر ش��بکه فش��ارضعیف هوایی 
احداث و بهینه گردید . همچنین نصب و تجهیز و راه اندازی یک 
دستگاه پست هوایی به ظرفیت ۲5۰ کا و آ به همراه 1۲ اصله 
پایه فشارمتوسط و ۲4 اصله پایه فشارضعیف شبکه این مسیر را 
برق دار می کند .وی اظهار داشت: جابه جایی تاسیسات شبکه 
های برق در اولویت های اصلی برنامه های تعاملی ش��هرداری 
و ش��رکت توزیع برق قرار می گیرد و در همین راستا در محله 
کوجان حد فاصل خیابان ملت تا کوچه شهید اکبری جابجایی 
تاسیس��ات معارض با احداث 5۰۰ متر ش��بکه فشارمتوسط 

هوایی و 5۰۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی اجرا گردید .

همزمان با سی و ششمین بهار انقالب: در امور شمال غرب

جزيیات تبصره هدفمندی يارانه ها 43 پروژه توزیع برق کلید می خورد

يارانه نقدی افزايش نمی يابد
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 
با تاکید ب��ر این ک��ه ق��رار نیس��ت در ف��از دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها می��زان یارانه نق��دی افزایش یابد، 
 گفت: جمعیت حایز ش��رایط برای دریافت یارانه نقدی
  15 میلیون نفر است و الزم نیست همه مردم یارانه نقدی

 بگیرند.
ارس��الن فتحی پور در حاش��یه ش��ورای گف��ت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در جم��ع خبرنگاران از آخرین 
وضعیت بررس��ی تبص��ره ف��از دوم قان��ون هدفمندی 
یارانه ها در بودجه خب��ر داد و گفت: در کمیس��یون بر 
روی قان��ون هدفمندی و ف��از دوم آن بحث و بررس��ی 
صورت گرفته این در ش��رایطی اس��ت ک��ه دولت تنها 
 4 رق��م  را در قال��ب ای��ن الیح��ه ب��ه مجل��س اع��الم 

کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: 
قیمت حامل ه��ای انرژی، نحوه پرداخ��ت یارانه نقدی، 
رسیدگی به اقشار آس��یب پذیر و حمایت از بخش تولید 

ابهام داشته و شفاف سازی نشده است.
وی تصریح کرد: تجربه تلخ گذش��ته نشان می دهد که 
برای اجرای فاز دوم باید کار کارشناسی الزم انجام شود. 
به گفته فتحی پور، پیش��نهاد کمیس��یون این است که 
جامعه هدف که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیستی، کارگران و افراد بیکار است باید یارانه دریافت 
کنند که بر اس��اس آمار، جمعیت این افراد 15 میلیون 

نفر است.
به اعتق��اد فتح��ی پ��ور، پرداخ��ت یارانه باید توس��ط 
خوداظهاری متقاضیان یارانه باشد و اگر خالف آن ثابت 
شد افراد جریمه شوند چرا که معتقدیم الزم نیست همه 
مردم یارانه دریاف��ت کنند. وی افزود:نبای��د رقم یارانه 
نقدی افزایش یابد و همان 45 ه��زار و 5۰۰ تومان باقی 

بماند و در مقابل از تولید و سالمت حمایت شود.
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس خاطرنش��ان کرد: 
قیمت حامل ه��ای انرژی باید بر اس��اس الگوی مصرف 
تعیین ش��ود به این معنا که افرادی که مصرف بیش��تر 
 دارن��د قیمت باالت��ر و کم مص��رف ها قیم��ت کمتری

 بپردازند.
وی اظهار داشت: دولت اعالم کرده ۳ ماه طول می کشد 
تا آیین نام��ه اجرای فاز دوم قان��ون هدفمندی یارانه ها 

تدوین شود.

ديدگاه؟

جابه جايی 
 تاسیسات

  شبکه های برق
 در اولويت های 

اصلی برنامه های 
تعاملی شهرداری 

و شرکت توزيع برق 
قرار می گیرد



یادداشت

     چاپ چهارم رمان »چرک نویس« اثر بهمن فرزانه منتشر شد.بهمن فرزانه درباره این رمان که در شش 
فصل نوشته شده، می گوید: چرک نویس را خیلی ها پسندیدند، چون می گفتند خیلی ایرانی است و به 

عقیده خودم هم همین طور است. 
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بهمن فرزانه »چرک نویس« اش را به چاپ چهارم سپرد
هفتیادداشت

 بیان وقایع انقالب اسالمی
 از زبان پیشگامان انقالب 

رییس شورای هماهنگی مساجد استان 
اصفه��ان گف��ت: پیش��گامان انقالب 
اسالمی در مساجد اصفهان، همزمان با 
ایام دهه فج��ر، به بی��ان وقایع انقالب 
می پردازند.حجت االسالم والمسلمین 
محمدرض��ا صالحی��ان درب��اره وی��ژه 
برنامه های شورای هماهنگی مساجد به 
مناسبت ایام دهه فجر اظهار  داشت: در 
 هر مس��جدی ی��ک کمیته وی��ژه مناس��بت ده��ه فجر با ریاس��ت 
ائمه جماعات تشکیل شده که 10 شب، هرش��ب در رابطه با یکی از 
دس��ت آوردهای انقالب در مس��اجد به بحث و گفت وگ��و پرداخته 

می شود.
وی افزود: مقرر ش��د که هر ش��ب از پیش��گامان انقالب اسالمی در 
مساجد به عنوان میهمان ویژه دعوت شود و نسل جوان و جدی را در 

جریان نهضت امام خمینی)ره( از سال 42 تا کنون بگذارند.
رییس شورای هماهنگی مساجد استان اصفهان تصریح کرد: در شبی 
که بنا است شعار اهلل اکبر گفته شود، مس��اجد در این زمینه پیشگام 
باش��ند و در راهپیمایی 22 بهمن نیز امامان جماعات و مس��اجد به 

صورت دسته  جمعی و اجتماع خاص روحانیت حضور پیدا کنند.
وی بیان کرد: به امامان جماعات مس��اجد اس��تان گفته شده که با 
همکاری جوانان مساجد، مسابقه ای در زمینه اندیشه  های سیاسی، 
اخالقی و عرفانی حضرت امام خمین��ی)ره( برگزار کنند .همچنین 
در ده روز دهه فجر، تیم هایی از سوی مساجد به دیدار خانواده های 

معظم شهدا و جانبازان و آزادگان می روند.
حجت االسالم صالحیان خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت دهه 
فجر به صورت ویژه در رابطه با مس��ایل روز و سیاسی جهان اسالم و 
جنگ فرقه ای که امروز جهان اسالم را رنج می دهد، مقرر شد که در 
مساجد میزگردها و هم اندیشی ها و پرس��ش و پاسخ هایی با حضور 

برادران پاسدار در این زمینه تشکیل شود.

 از خادمان فرهنگ مکتوب
 در استان تجلیل می شود 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: همزمان با 
دهه فجر از خادمان فرهنگ مکتوب در 

اصفهان تجلیل خواهد شد.
اف��زود:  قلمکاری��ان  س��یدمحمد   
همایش تجلی��ل از خادم��ان فرهنگ 
 مکتوب با هدف ارج گ��ذاری به تالش

 پدید آورندگان کت��اب در حوزه های 
مختلف، ارتقای سطح کیفی نشر استان، ایجاد انگیزه برای مولفان و 
مترجمان، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان اقش��ار جامعه 
برگزار خواهد شد. وی با اشاره به این که این همایش نوزدهم بهمن 
برگزار می ش��ود، افزود: در این همایش تمام کت��اب هایی که اعالم 
وصول آن ها از تاریخ اول مهر 91 تا پایان شهریور 92 است، بر اساس 

رده بندی توسط گروه های تخصصی قرارگرفته اند.

 آغاز ثبت نام راهنمایان 
آثار تاریخی کاشان 

سرپرس��ت اداره می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کاشان از 
آغاز ثبت نام راهنمایان آثار تاریخی 

این شهرستان خبر داد.
 مه��ران س��رمدیان اظهار  داش��ت: 
این اقدام با توج��ه به نزدیکی فصل 
گردشگری کاش��ان و ش��مار زیاد 
گردش��گران، ب��رای س��اماندهی و 

آموزش نیروی انسانی متخصص ضروری است.
وی از راهنمایان آثار تاریخی، دانش��جویان و عالقه مندان به 
شناخت و معرفی فرهنگ و تمدن غنی منطقه کاشان خواست 
تا پانزدهم بهمن امس��ال ب��ا مراجعه به پایگاه اطالع رس��انی 
 اداره میراث فرهنگی، صنایع و گردش��گری کاش��ان به نشانی

www.kashancht.ir ثبت نام کنند.

 نمایش قاب عکس 
روی صحنه می رود

کارگردان نمایش »قاب عکس« گفت: 
این نمایش با موض��وع دفاع مقدس در 
مجتمع فرهنگی هنری سوره اصفهان 

به روی صحنه  می رود. 
محمدرضا مولودی افزود: نمایش »قاب 
عک��س« از هفتم تا 21 بهم��ن در این 
مکان اجرا می ش��ود.وی اظهار داشت: 
این نمایش نگاهی کوتاه و بسیار ساده 
و صادقانه به زندگ��ی خانواده یک جانب��از ش��هید دارد.وی در باره 
داس��تان این نمایش اظهار داش��ت: به دلیل حض��ور پررنگ پدر در 
جنگ، بعد از جنگ در دوران جانبازی و سپس شهادتش بین اعضای 
 خانواده روابطی ش��کل می گیرد که در این نمای��ش به آن پرداخته

 شده است.

  تولید
 چهار نرم افزار فرهنگی 

ارسال 500 اثر به جشنواره 
فیلم کوتاه تولید ملی 

چهار نرم افزار ویژه ایام و مناس��بت های فرهنگی به همت موسسه فرهنگی و 
اطالع رسانی دینی »آس��مان«در اصفهان تولید شد. این نرم افزارها با عناوین 
»انفجار نور«، »جش��ن انق��الب«، »حجت موجه« و »کاروان عش��ق« عرضه 
 ش��ده اس��ت.نرم افزار »انفجار نور«ش��امل نواهنگ و نماهنگ ه��ای جذاب، 
انیمیش��ن های محیطی از اماکن انقالب، کتابخانه دیجیتال��ی، زندگی امام 
خمینی، آشنایی با مفاهیم مترقی والیت فقیه، خاندان پهلوی، ساواک و جنایت 
علیه امت و بخش هایی از این قبیل است.نرم افزار جشن انقالب نیز ویژه کودکان 
و نوجوانان است که بخش های مختلفی از جمله داستان های انیمیشن در مورد 
انقالب، معرفی شخصیت های انقالب، دانس��تنی های علمی از دستاوردهای 
علمی کشور، بازی هایی در زمینه های انقالب اسالمی با مفاهیم ایثار و پایداری، 

رنگ آمیزی تصاویر مربوط به دستاوردهای سی ساله انقالب دارد.

دبیر جش��نواره فیلم کوتاه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: 
تاکنون 500 اثر به دفتر این جشنواره ارسال شده و پیش بینی می شود تا پایان 
بهمن این تعداد به یک هزار برسد. حسین مالیری افزود: این جشنواره اولین 
بار در کشور در اصفهان برگزار می ش��ود و در راستای فرهنگ سازی و ترویج 
فرهنگ قدم برمی دارد.وی اضافه کرد: جشنواره در تحقق شعار رهبر معظم 
انقالب مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سال گذشته شکل 

گرفت و هر سال شعار جدید رهبری به بخش جشنواره اضافه خواهد شد.
وی تصریح کرد: امس��ال حماسه سیاسی و حماس��ه اقتصادی به موضوعات 
بخش جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اضافه 
شده است.وی افزود: این جشنواره از تاریخ 20تا 23 اسفند امسال در اصفهان 

برگزار می شود.

سینما

جدول گیشه نمایش سینماهای استرالیا در سال 2013 شاهد یک کاهش 3 درصدی 
فروش محصوالت سینمایی در مقایسه با سال 2012 بود.

جمع فروش محصوالت سینمایی در این کشور در سال 2013 رقم 965 میلیون دالر 
استرالیا )معادل یک میلیارد دالرامریکا( بود.

اتحادیه توزیع کنندگان سینمایی استرالیا )MPDAA( که گزارش وضعیت جدول 
گیشه نمایش سال 2013 کشور را منتش��ر کرده، از کاهش رقم کلی فروش آن انتقاد 

کرده است.
در س��ال 2013 تنها 3 فیلم »م��رد آهن��ی 3«، »بازی های هانگ��ر؛ گرفتن آتش« و 
انیمیشن کامپیوتری »من نفرت انگیز 2« توانستند به فروشی باالی 30 میلیون دالر 

دست پیدا کنند.
هیچ یک از محصوالت صنعت س��ینمای اس��ترالیا هم نتوانس��ت وارد فهرس��ت 10 
 فیلم اول جدول گیش��ه نمایش شود. قس��مت دوم »هابیت« هم بیش��تر یک تولید 

 هالی��وودی ب��ه حس��اب می آی��د ت��ا ی��ک فیل��م
 استرالیایی.

البته برخی از منتقدان سینمایی از »گتسبی بزرگ« 
هم به عنوان یک محصول استرالیایی اسم می برند و 

نه یک فیلم امریکایی.
  باز لورم��ن اس��ترالیایی تبار کارگ��ردان این فیلم

 است.
در عین حال، منتقدان س��ینمایی ب��ا ارایه نقدها و 
گزارش هایی در این رابطه صحبت کردند که صنعت 
سینمای بومی باید راه  چاره ای برای وضعیت نمایش 

محصوالت خود پیدا کند و س��هم بیشتری از 
فروش فیلم ها را در جدول گیش��ه نمایش به 
خود اختصاص دهد.به نوشته سایت اینترنتی 
باکس آفیس، س��ومین قسمت مجموعه فیلم 
ابرقهرمانانه و کمیک اس��تریپی »مردآهنی« 
با یک فروش 39 میلیون دالری )دالر امریکا( 
 پرفروش تری��ن فیل��م س��ال جدول گیش��ه 

نمایش سینماهای استرالیا شد.
»بازی  هانگ��ر: گرفتن آت��ش« و »من نفرت 
انگیز 2« هم ب��ا فروش هایی 36 و 35 میلیون 

 دالری، دو فیلم دیگر جدول گیشه نمایش هستند که فروشی باالی 30 میلیون دالر 
داشتند.

 »زندگ��ی پای« س��اخته آن��گ  لی که بیش��تر ی��ک محصول آس��یایی به حس��اب 
 می آی��د، ب��ا فروش��ی 28 میلی��ون دالری در ردی��ف چه��ارم ج��دول ق��رار 

گرفت.
»گتس��بی بزرگ« با بازی لیوناردو دی کاپریو، فروش��ی 23 میلیون دالری در جدول 
گیشه نمایش سینماهای اس��ترالیا کرد و ردیف پنجم این جدول را به خود اختصاص 

داد.
پنج فیلم بعدی جدول گیش��ه نمایش س��ال 2013 س��ینماهای اس��ترالیا عبارتند: 
6- سریع و آتشی 6 )26 میلیون دالر(، 7- خانواده کرودها )25 میلیون دالر(، 8- مرد 
آهنین )24 میلیون دالر(، 9- دانش��گاه لولوها )24 میلیون دالر(، 10- هابیت: سفر 

پیش بینی نشده )23 میلیون دالر(.

کاهش 3 درصدی فروش

»مرد آهنی 3« صدرنشین جدول 2013 استرالیا شد

ابنیه

اتمام مرمت بازار هنر اصفهان 
تا پایان سال

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: داخل 
و زیر سقف های بازار هنر توس��ط کارشناسان اداره اواقاف 
با نظارت میراث فرهنگی در حال انجام اس��ت که س��عی 
می شود تا پایان سال مرمت آن به اتمام برسد و هزینه های 

آن اعالم شود.
 حجت الس��الم رضا صادقی در باره مرمت ه��ای در حال 
انجام بازار هنر اصفهان توس��ط اداره اوقاف اظهار داشت: 
مستاجران و متصرفان موقوفات بازار هنر اصفهان بخشی 
از مرمت های پشت بام بازار را با هزینه های خودشان انجام 

دادند.
وی اف��زود: داخل و زیر س��قف های بازار هنر نیز توس��ط 
کارشناسان اداره اوقاف با نظارت میراث فرهنگی در حال 
انجام است که سعی می شود تا پایان سال مرمت به اتمام 

برسد و هزینه های آن اعالم می شود.
مدی��رکل اوقاف اصفهان درب��اره هم��کاری اداره اوقاف و 
س��ازمان میراث فرهنگ��ی در زمینه ابنیه ه��ا و موقوفات 
مشترک به این دو نهاد تصریح کرد: مرمت و اقدامات الزم 
برای مکان های توریستی و ابنیه های موقوفی مشترک با 
میراث فرهنگی با همکاری های دو جانبه س��ازمان انجام 
می شود.وی بیان کرد: سعی ما این اس��ت که با همکاری 
و هم فکری متقابل با میراث فرهنگ��ی ، مرمت ابنیه های 
تاریخی انجام ش��ود، مانند مرمت اساس��ی بازار هنر که با 
اعتبار اداره اوقاف در حال انجام است و یا در برخی مساجد 
نیز سازمان میراث فرهنگی با اعتباراتی که در اختیار داشت، 

مرمت های الزم و اساسی را انجام داده است.
صادقی خاطرنشان کرد: در نشستی که با مدیران میراث 
فرهنگی داش��تیم مقرر ش��د که همکاری ه��ای جدی و 
جدیدی صورت بگی��رد و با همکاری  و هم فکری بیش��تر 
و اجماع کارشناسانه، مش��کالت موجود در مساجد، بقاع 
متبرکه، امام زادگان و س��ایر بناهایی ک��ه به بین میراث و 

اوقاف مشترک است، حل شود.
وی درباره ویژه برنامه های اداره اوقاف در دهه فجر افزود: 
اداره اوقاف استان در دهه فجر محفل انس با قرآن و دیدار 
با خانواده های معزز ش��هدا و جانب��ازان را در برنامه کاری 
خود دارد و همچنین در روز 17 بهمن نی��ز از 150 نفر از 
برگزیدگان وقف نیز در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

تجلیل می شود.
مدیرکل اوقاف اصفهان بیان کرد: 2 پروژه نیز در دهه فجر 

به بهره برداری می رسد که اطالعات آن اعالم می شود.

در این کارگاه هنرمندانی چون بهناز جعفری، بابک کریمی، طوفان 
مهردادیان، بنفشه اعرابی و... نیز حضور داشتند که شرکت آن ها در 
کارگاهی آموزشی که معموال دانشجویان و افراد کم تجربه در آن ها 
شرکت می کنند جالب توجه بود. همچنین علی اصغر دشتی، نسیم 
 احمدپور، شیما میرحمیدی و سمانه زندی نژاد نیز در این کارگاه

 به عن��وان ناظر حضور پیدا ک��رده بودند.در ابت��دای کارگاه که با 
تاخیری نیم ساعته آغاز ش��د بخش هایی از فیلم نمایش »پتیان 
اوراتوریو« و پشت صحنه آن که با صحبت های استانیفسکی همراه 
بود، پخش شد. بعد از آن استانیفس��کی هنرجویان را در دایره ای 
دور خود جمع کرد و درب��اره روح پرفورمنس و این که هر حرکت 
یک هنرمند از ذات او و طبیعت وجودی اش نشات می گیرد، سخن 
گفت.استانیفسکی در صحبت هایش عنوان کرد که یک بازیگر باید 
مثل باغبانی که روی گل هایش با عشق کار می کند روی حرکات 
و انرژی اش متمرکز باشد تا اجزای کارش به درستی شکل بگیرد. 
این کارگردان تاکید کرد ابتدا صدای یک بازیگر در اجرایش اهمیت 

می یابد و این موزیکالیتی که در بی��ان و صدای بازیگر وجود دارد 
باز هم از عمق طبیعت به وجود می آید.پس از صحبت های اولیه، 
استانیفسکی به بازیگران تمرین تنفس داد و از آن ها خواست که 
تصور کنند زیر آب هستند و نفس شان را حبس کنند و بعد که از 
زیر آب بیرون می آیند نفس شان را با صدای بلند بیرون بدهند.بعد 
از چندین بار که این تمرین با هدایت استانیفسکی اجرا شد دیگر 
دم و باز دم های هنرجویان شکلی ریتمیک و منظم به خود گرفت 
و هارمونی در شکل اجرایشان به وجود آمد. پس از آن استانیفسکی 
از بچه ها خواست که با صدای موسیقی این تمرین را انجام دهند و 
 بعد از اضافه شدن موسیقی، بدن بازیگران نیز به کمک شان آمد و 
آن ها با مشت گره خورده تمرین تنفس را به شکلی هارمونیک انجام 
دادند.در بخش بعدی استانیفسکی از هنرجویان کارگاه خواست 
 که هر کدام به ش��یوه دلخواه، خودش��ان را معرفی کنن��د و نام و 
حرفه ش��ان را بگویند. بابک مهری وظیف��ه ترجمه صحبت های 
 استانیفس��کی را ب��ر عهده داش��ت و صحب��ت های هر ک��دام از

  بچه ه��ای کارگاه را ب��رای وی ترجم��ه می کرد. استانیفس��کی 
خنده رو نیز با توجه به نوع معرفی هرکدام از بچه ها عکس العمل 
بامزه ای از خود نشان می داد.بابک کریمی بازیگر سینمای ایران 
که تجربه حضور در فیلم های »جدایی نادر از سیمین«، »گذشته« 
و »بلیت ها« به کارگردانی عباس کیارس��تمی را دارد و قرار است 
به زودی با نمایش »بازگشت پسر نافرمان« به نویسندگی محمد 
چرمش��یر و کارگردانی علی راضی که پروژه تئاتر مش��ترکی بین 
کشورهای ایران و فرانسه است روی صحنه برود در معرفی خود به 
زبان فارسی گفت: من بابک کریمی هستم، بازیگرم و دوست دارم از 

طریق بازیگری، زندگِی نکرده ام را تجربه کنم.
بهناز جعفری نیز در معرفی خود به ش��یوه خوانندگان اپرا نامش 
را بر زبان آورد که مورد توجه استانیفس��کی قرار گرفت. در بخش 
بعدی این کارگاه آموزشی، استانیفسکی با همراهی یکی از اعضای 
گروه »گارجنیدزه« به هنرجویان تمرین های مختلف بدن، صدا و 
حرکت داد و در نهایت نیز هنرآموزان کارگاه باید این حرکات را به 

شکلی منظم در مقابل فرد همراهشان انجام می دادند. 
رس��یدن ب��ه هارمون��ی و نظ��م و هماهنگ��ی در اج��رای 
ح��رکات ه��دف اصل��ی ای��ن کارگاه بود.استانیفس��کی در این 
کارگاه چن��د س��اعته ب��ر ای��ن نکت��ه تاکید داش��ت ک��ه تئاتر 
 نش��ان دهن��ده مهمتری��ن بخ��ش غری��زی وج��ود آدم��ی و 
 ارایه دهنده احساس��ات فردی اس��ت و بر توجه به صدا و اصوات و

این که ی��ک بازیگر می تواند از طریق گوش��ش، اطرافش را نظاره 
کند تاکید ویژه ای داش��ت.در پای��ان کارگاه نی��ز هنرجویان در 
کنار ای��ن هنرمند و گ��روه نمایش��ش ک��ه در کارگاه نیز حضور 
 فعالی داش��تند از طرف گروه نمای��ش »آو« م��ورد پذیرایی قرار 

گرفتند.
 استانیفسکی بیش از 35 سال اس��ت که کارگردانی هنری تئاتر 
گارجنی��دزه را به عهده دارد. او در س��ال 1970 ب��ه دعوت یرژی 
گروتفس��کی، کارگردان و محقق سرش��ناس تئات��ر به عضویت 
»مرکز تجربی تئاتر« در آمد تا در برنامه ه��ای پارا-تئاتری گروه 

شرکت کند.
استانیفسکی همکاری بس��یار نزدیکی با گروتفسکی داشت و در 
پروژه های مختلفی دس��تیار این کارگردان سرشناس جهان بود. 
او و تادئوش کانتور بعدها راه خود را از گروتفس��کی جدا کردند و 
هرکدام به صورت مستقل تئاتر تجربی خود را پایه گذاری کردند.

گروتفسکی کارگردان لهس��تانی خالق تئاتر آزمایشگاهی بود. او 
تاثیر زیادی بر تئاتر جهان گذاشت و مکتب »تئاتر بی چیز« را به 
دنیا عرضه کرد. گروتفس��کی پیش از انقالب به همراه گروهش به 

ایران آمد و به اجرای نمایش پرداخت.
لودیک فالژن مدیر ادبی آزمایش��گاه تئاتر کروتفس��کی در مورد 
استانیفسکی نوش��ته اس��ت: »در بین همکاران آزمایشگاه تئاتر، 
استانیفسکی با وجود س��ن کمی که داش��ت اکثر تجارب مهم را 
اداره می کرد، پیش��رفت او از همه ما بیشتر بود و هم اکنون کارش 
 در قالب گروه »گارجنیدزه« سبب شده است این گروه بیش از حد

مورد تحسین قرار گیرد.«

بازیگری به مثابه باغبانی

لهستانی ها به ایرانی ها »موسیقی بدن« یاد دادند

سرپرس��ت میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
 اردستان از تخریب بخش��ی از اثر تاریخی برج و باروی زواره 

بر اثر بارندگی ها خبر داد.
 محمدرضا صدوقی افزود: برج و باروی زواره با سازه چینه گلی 
و یکی از آثار ارزشمند تاریخی این خطه از کشور است که در 

دل کویر قرار دارد.
وی گفت: شهرداری زواره برای جلوگیری از خسارات جانی 
شهروندان اقدام به دفع خطر و جلوگیری از ریزش دیواره های 

این سازه گلی کرده است. صدوقی تاکید کرد: این نمایندگی با 
هماهنگی مسووالن استان هم اینک تیم های مرمت و نظارت 
دفتر فنی کار سازمان را برای بازسازی این اثر تاریخی آسیب 

دیده اعزام کرده است.
وی بی��ان داش��ت: ای��ن اث��ر تاریخی س��ند افتخ��ار مردم 
کوی��ر و هویت ملی آن��ان اس��ت و تاکنون چندین ب��ار و در 
 س��ال های83 و 84 بخ��ش های��ی از این برج و ب��ارو مرمت

 شده است.
صدوقی اعتبار تخصیصی برای بازس��ازی و مرمت این اثر را 
300 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی میراث فرهنگی ، 

صنایع دستی و گردشگری استان دانست.
 ب��رج و ب��اروی زواره به منظ��ور دفاع از ش��هر در مس��احت

 36 هکتار بافت تاریخی زواره در حدود 900 سال قبل احداث 
شده است.

وجود این برج و بارو در زمان حمله هالکوخان مغول موجب 
خنثی ش��دن حمالت مغوالن و مانعی برای ورود سربازان به 

این شهر شد.
برج و باروی زواره به شماره 6144 در س��ال 81 به ثبت آثار 

ملی رسیده است.

ش��اعر برجس��ته ک��ودکان و نوجوان��ان ب��ا اش��اره ب��ه 
 برگ��زاری س��ومین دوره جش��نواره ملی ش��عر ک��ودک در 
شاهین ش��هر گفت: این جش��نواره در دوره س��وم به تکامل 

رسیده است.
 مصطفی رحماندوست در نشست برنامه ریزی این جشنواره 
افزود: برنامه های این دوره جش��نواره بر اس��اس نقاط قوت 
جشنواره های قبل تنظیم شده و کاستی های آن به حداقل 

رسیده است.

این شاعر کودکان تاکید کرد: تبدیل شدن جشنواره از ملی به 
بین المللی راهی دشوار و طوالنی است که تنها با همدلی تمام 
دستگاه ها و همت اهل ادب و فرهنگ شهر و تالش دو چندان 

عوامل اجرایی جشنواره محقق می شود.
رحماندوس��ت همچنین از حضور گسترده ش��عرا و بررسی 
بیش از 40 کتاب ش��عر کودک که در س��ال 92 چاپ ش��ده 
 است در سومین جشنواره ملی شعر کودک شاهین شهر خبر

 داد.
علی اصغر ذاکری، ش��هردار ش��اهین ش��هر نی��ز همکاری و 
مشارکت شاعران شهرستان و استان در بخش های اجرایی و 

برنامه های جنبی جشنواره را خواستار شد.
وی اظهار داش��ت: یکی از هدف های واالی جش��نواره ایجاد 
انگیزه در میان کودکان شهر و توجه شاعران به کودکان است.

دبیر اجرایی جش��نواره افزود: سال گذشته حدود 70 کودک 
شاعر در شاهین ش��هر شناسایی ش��دند که امس��ال تعداد 
 این ش��اعران کوچ��ک ب��ه بی��ش از دو برابر افزای��ش یافته

 است.
سومین جشنواره ملی شعر کودک در روزهای 14 و 15 اسفند 

در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر برگزار می شود.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

برج و باروی زواره تخریب شد
شاعر برجسته کودکان و نوجوانان:

جشنواره شعر کودک به تکامل رسیده است

والدمیر استانیفسکی ،کارگردان سرشناس لهستانی و دس�تیار سابق یرژی گروتفسکی در 
گروه 
فرهنگ

سفری که به ایران داشته اس�ت با همکاری گروه تئاتر »آو« به سرپرستی بابک مهری نمایش 
»پتیان اوراتوریو« را به صحنه برد که این اجرا با استقبال زیاد مخاطبان ایرانی روبه رو شد.

این نمایش که بر پایه موسیقی و حرکات موزون بازیگران شکل گرفته و حاصل همکاری گروه 
گارجنیدزه لهستان و گروه تئاتر »آو« از ایران است روایتی از آگاممنون و ارستتس از اسطوره های یونان باستان 

را نمایش می دهد.



اخبار کوتاهیادداشت

 حریف استقالل
 بازیکن تیم فوتبال پورتو را خرید

تیم فوتبال الریان قطر، یک��ی از حریفان 
استقالل در مرحله گروهی مسابقات لیگ 
قهرمان��ان آس��یا بازیکن خ��ط میانی و 
آرژانتینی تیم پورت��و پرتغال را به خدمت 
گرفت.لوچو گونزال��س بازیکن آرژانتینی 
تیم فوتبال پورتوی پرتغال  پس از پشت 
سر گذاشتن تست های پزشکی به باشگاه 
الریان قطر پیوس��ت. قرارداد گونزالس با الریان به مدت یک فصل و نیم 

خواهد بود. 

پلیس به یک معترض برگزاری 
رقابت های جام جهانی شلیک کرد

پلیس سائوپائولوی برزیل بر روی یک مرد 
معترض به برگزاری ج��ام جهانی 2014، 
آتش گشود.به گزارش مهر، مقامات کشور 
برزیل تحقیقات خود را در خصوص شلیک 
پلیس این کش��ور به معترضان برگزاری 
رقابت های جام جهانی که منجر به مجروح 
شدن یک مرد 22 ساله شده، آغاز کرده اند.

بر پایه گزارش بی بی س��ی، فابریس��یو چاوز در حال حاضر در وضعیت 
وخیمی قرار دارد و در بیمارستان بستری است. مسووالن گفته اند که چاوز 
یک وسیله انفجاری در دست داشته و اقدام به فرار کرده است. این مقامات 
می گویند که شخص مورد نظر با یک تیغ موکت بری به سمت افسر پلیس 

حمله کرده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است

 واکنش پدر لیونل مسی
 به شایعه جدایی پسرش از بارسلونا

پدر ستاره آرژانتینی بارسلونا می گوید در 
حال حاضر پسرش قصد جدایی از بارسلونا 
را ندارد.در حالی که در روزهای گذش��ته 
 ش��ایعه پیش��نهاد 250 میلیون یورویی 
پاری سن ژرمن برای خرید لیونل مسی به 
گوش می رسید، پدر این ستاره آرژانتینی 
تاکید می کن��د که پس��رش تحت هیچ 
شرایطی بارسلونا را ترک نخواهد کرد. وی گفت:»در این مورد چیزهایی 
شنیدم اما نمی دانم این شایعات از کجا آمده است. تاکنون از جدایی حرفی 
به میان نیامده. لیونل بازیکن بارسلوناست و سال های زیادی با این تیم 
قرارداد دارد.«او البته پیشنهاد نجومی این باشگاه فرانسوی را یک افتخار 
می داند و می گوید: »این یک افتخار است که باشگاه پاری سن ژرمن به 
مسی فکر می کند اما بازهم تکرار می کنم که ما در شرایط فعلی به این 

پیشنهاد فکر نمی کنیم.

 هادی عقیلی:به محرومیت ام
 اعتراض نکردم

مدافع تیم سپاهان اصفهان گفت: شاید اگر 
من هم به جای کی روش بودم، کس��ی که 
رفتاری چون خودم را انج��ام داده به تیم 
ملی دعوت نمی کردم. هادی عقیلی پس از 
پیروزی تیم اش مقابل استقالل صنعتی 
خوزستان در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی با اشاره به عملکرد سپاهان در این 
بازی اظهار داشت: به نظر من این مسابقه یکی از بدترین بازی های تیم ما 
بود که با پیروزی سپاهان به پایان رس��ید.وی پیرامون محرومیت اش از 
سوی کمیته انضباطی افزود: من مشکلی با نفس محرومیت ام نداشتم زیرا 
شاید حرکتی انجام داده باش��م که باید محروم می شدم اما مشکل من با 

زمان محرومیت ام است.

پیروزی مقابل استقالل صنعتی 
ارزشمند است

مهاج��م تی��م س��پاهان اصفه��ان گفت: 
خوشحالم که در دیدار با استقالل صنعتی 
خوزستان با پیروزی از زمین خارج شدیم.

علی کریمی پس از پیروزی مقابل استقالل 
صنعتی خوزس��تان در پاس��خ به س��وال 
خبرنگاران رس��انه های گروهی مبنی بر 
این که آیا صحنه گل نخست تیم سپاهان 
آفساید بود، اظهار داش��ت: من در صحنه گل دقت بسیاری کردم که در 
موقعیت آفس��اید قرار نگیرم و بعد از ضربه توپ بود که جلوتر رفتم.وی 
افزود: در موقعیت گل جلوتر آمدم و گلزنی کردم و فکر نمی کنم که این 
صحنه آفساید بوده باشد، هرچند که کارشناسان باید درباره آن نظر دهند.

بازیکنان استقالل صنعتی خوزستان 
مقابل سپاهان کم تجربگی کردند

 س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل صنعتی 
خوزس��تان گف��ت: بازیکنان اس��تقالل 
صنعت��ی خوزس��تان مقاب��ل س��پاهان 
کم تجربگ��ی کردن��د و به همی��ن دلیل 
شکس��ت خوردند. عبداهلل ویس��ی بعد از 
شکست مقابل سپاهان اصفهان با بیان این 
ک��ه بازیکن��ان اس��تقالل در ای��ن بازی 
بی تجربگی کردند، اظهار داش��ت: به نظر من بازیکنان ما در این بازی با 
بی تجربگی، مقابل سپاهان تن به شکست دادند زیرا بازی کردن مقابل 

سپاهان در خانه اش، کار سختی است.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان به سوگ نشست

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در غم از دست دادن مادر خود 
به س��وگ نشس��ت. ، فاطمه غالمی، مادر اصغر فروتن، سرپرست تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان شب گذشته به دلیل بیماری قلبی در اصفهان 
به ملکوت اعلی پیوست. وی از چند روز پیش به دلیل مشکالت قلبی در 

بیمارستان بستری بود و سرانجام شب گذشته درگذشت.

6
مسابقاتپرشبااسب،10و11بهمنبرگزارمیشود

بیست و ششمین دوره مسابقات پرش با اسب هیات سوارکاری تهران 10 و 11 بهمن برگزار می شود.
به نقل از سایت فدراسیون سوارکاری، بیست و ششمین مسابقات پرش با اسب هیات سوارکاری استان 
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دایی:

در لیگ برتر حق اشتباه نداریم 

 رونالدینیو 
آلبوم موسیقی خود را منتشر کرد

کرانچار: 

مترصد غفلت تیم های صدرنشین هستیم
 س��رمربی پرس��پولیس می گوی��د اگر کم��ی باهوش ت��ر بودند

 می توانس��تند فوالد را شکس��ت دهند.علی دای��ی پس از حذف 
پرسپولیس از رقابت های جام حذفی گفت:»هم ما و هم فوالدی 
ها،مردانه بازی کردیم.فوتبال همین است.فکر می کنم اگر کمی 
باهوش تر بودیم می توانس��تیم در 120 دقیقه فوالد را شکس��ت 
دهیم.«او درب��اره ضربات پنالتی هم ح��رف زد و گفت:»روی این 
ضربات کار کرده بودیم اما در این مسابقه بازنده بودیم.با این حال 
فکر می کنم پرس��پولیس در این مس��ابقه نباید می باخت.در هر 
صورت به فوالدی ه��ا تبریک می گویم.«خبرن��گاری از او درباره 

استعفایش از پرسپولیس سوال کرد که دایی این واکنش را نشان 
داد:»من که خبر ندارم.شایعه است و با قدرت به کارم ادامه خواهم 
داد.البته هر چه که خدا بخواهد همان خواهد شد.«او درباره حمایت 
علی پروین هم گفت:»ایشان به من لطف دارد.دستش درد نکند.«

پرسپولیس از جام حذفی کنار رفته است اما لیگ برتر چه طور؟آنها 
هنوز هم می توانند امیدوار به قهرمانی باشند؟دایی می گوید:»تمام 
تالش خودمان را می کنیم تا بهترین نتایج را بگیریم.هنوز هم هیچ 
تیمی نمی تواند بگوید ما قهرمان هستیم.فاصله تیم ها نزدیک است 

و شش بازی هنوز باقی مانده است.

یکی از بزرگ ترین بازیکنان فوتبال جهان اکنون استعداد خود را در 
دنیای موسیقی می آزماید.

ستاره پیشین تیم های فوتبال بارسلونا و میالن که در حال حاضر 
در عضویت باشگاه آتلتیکو مینیه رو قرار دارد، به تازگی آلبومی را 
منتشر کرده تحت عنوان»ایمان داشته باش«. وی در این آلبوم با 
» ادسیتی«، خواننده رپ 33 ساله که دوستی نزدیکی با وی دارد، 

همکاری کرده است.
بر پایه گزارش دیلی میل، در ویدیویی که به تازگی منتشر شده این 
زوج را در استودیو نشان می دهد که در حال تهیه این آلبوم هستند. 

رونالدینیو که 97 بار برای تی��م ملی برزیل به میدان رفته پیش از 
این عشق خود به موسیقی را پنهان نکرده است و  تصاویری از وی با 

گروه های موسیقی منتشر شده است.
 برزیل تابستان امس��ال به عنوان میزبان رقابت های جام جهانی 
 ت��الش می کند ت��ا شش��مین قهرمان��ی خ��ود را در رقابت های

 جام جهانی جشن بگیرد و مردم برزیل اعتقاد دارند که این بخش 
از آهنگ رونالدینیو : ایمان داشته باش که می توانی نبازی، تو باید 
باور داشته باشی و پیروزی را به دست بیاوری."می تواند الهام بخش 

بازیکنان تیم باشد.

س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان که تیم اش پس از پیروزی مقابل 
استقالل خوزستان به رده سوم لیگ برتر صعود کرد، گفت: مترصد 
غفلت تیم های صدرنشین هستیم تا با از دست دادن امتیاز توسط 
آن ها به صدر جدول صعود کنیم.زالتکو کرانچار  پس از پیروزی 
تیم اش مقابل استقالل خوزستان در کنفرانس خبری افزود: اگر 
در دیدارهای آینده تمرکز مناسب داشته باشیم و بتوانیم از شش 
دیدار باقیمانده حداکثر امتیاز به دست آوریم، قهرمانی سپاهان دور 
از دسترس نیست. وی دیدار هفته آینده تیم اش مقابل پرسپولیس 
تهران را بسیار با اهمیت دانست و افزود: اگر بتوانیم سه امتیاز این 
دیدار را به دست آوریم و یا مساوی کنیم، می توانیم همچنان در 
کورس قهرمانی لیگ برتر باقی بمانیم . سرمربی تیم فوتبال سپاهان 
درباره شعار تماشاگران این تیم مبنی بر درخواست از کادرفنی تیم 

ملی برای بازگشت هادی عقیلی ، مدافع تیم سپاهان به تیم ملی نیز 
اظهار داشت: هادی عقیلی از کادرفنی تیم ملی عذرخواهی کرده و 
جریمه شده است لذا کادرفنی بهتر است نسبت به این بازیکن رافت 
نشان دهد و این بازیکن را بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت کند. 

وی درباره دیدار تیم اش با استقالل خوزستان گفت: نتیجه به دست 
آمده به گونه ای است که هرکس تصور می کند بازی یک طرفه و 
به سود ما در جریان بوده است درحالی که این گونه نیست. کرانچار 
ادامه داد: متاسفانه تیم سپاهان در 30 دقیقه ابتدایی مسابقه دور 
از انتظار ظاهر شد و نتوانست قدرت خود را به حریف تحمیل کند.  
وی افزود: استقالل خوزستان دو شانس مسلم گلزنی داشت و اگر 
 این موقعیت ها به ثمر می رسید، سپاهان در ادامه با مشکل مواجه

 می شد.  سرمربی تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: خوشبختانه پس 
از 30 دقیقه، سپاهان به گل رسید و روند بازی به سود این تیم تغییر 
کرد. وی گفت: در نیمه دوم نیز سپاهان کنترل بازی را در اختیار 

داشت اما متاسفانه بر اثر یک اشتباه گل خورد. 
کرانچار اظهارداشت: در 15 دقیقه پایانی مسابقه ، سپاهان بنا بر 
خواست استقالل خوزستان که انجام بازی عجوالنه بود ، بازی کرد 
اما خوشحالم که در نهایت توانستیم با امتیاز این دیدار به رده سوم 

صعود کنیم . 
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته بیس��ت و چهارم لیگ برتر 
باشگاه های کشور در ورزش��گاه فوالد ش��هر با نتیجه سه بر یک 
 مقابل اس��تقالل خوزس��تان به برتری رس��ید و به رده سوم این

 رقابت ها صعود کرد. 

تساوی پر گل فیورنتینا مقابل جنوا
در آخرین دیدار هفته بیس��ت و یکم س��ری آ ایتالیا فیورنتینا 
در خانه خود مقابل جنوا به یک تس��اوی پر گل دس��ت یافت. 
شاگردان وینچنزو مونتال در ورزشگاه آرتمیو فرانچی با تساوی 

3 بر 3 مقابل جنوا متوقف شدند.

توافق اولیه بیت آشور با ونکوور وایتکپس
مدافع ملی پوش ایرانی سن  خوزه ارتکواکس امریکا با تیم کانادایی ونکوور 
وایتکپس به توافق اولیه رسید. به نظر می رسد استیون بیت آشور که در 
پست دفاع راست تیم سن خوزه بازی می کرد، به توافق اولیه با تیم ونکوور 

وایتکپس رسیده است.

کی روش ،گزینه سرمربیگری آفریقای جنوبی
س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران گزینه سرمربیگری آفریقای 
جنوبی شد. با کاهش حمایت ها از گوردون ایگسوند، سرمربی 
تیم ملی آفریقای جنوبی، صحبت ها در خصوص سرمربی جدید 

این تیم شدت یافته است.

ایران:
ای��ن تی��م آس��یایی آماده س��ازی خوب��ی برای 
رقابت های ج��ام جهانی 2014 برزیل نداش��ته 
با این ح��ال کارلوس ک��ی روش امیدوار اس��ت 
 که در ای��ن مس��ابقات نمای��ش خوبی داش��ته

 باشد. 
ای��ران پس از جام ه��ای جهان��ی 1978، 1998 
و 2006 ب��رای چهارمین بار اس��ت ک��ه در این 
F رقابت ها حضور پیدا می کند. کی روش از گروه 

 رقابت های جام جهانی به عنوان وظیفه ای دشوار 
یاد می کند.

ایران تیم نخست آسیاست اما کی روش می داند 
که بیشتر بازیکنان این تیم در لیگ داخلی بازی 
 می کنن��د و کیفی��ت الزم برای تاثی��ر جدی در

 رقابت های جام جهانی را ندارند.
کی روش: فوتبال در خون ایرانی هاست

کارلوس کی روش 60 س��اله که در آوریل س��ال 
2011 هدایت ای��ران را عهده دار ش��د به تازگی 

در گفت وگو با خبرگزاری فرانس��ه گفته اس��ت: 
بازی با تیم ه��ای آرژانتین، نیجریه و بوس��نی و 
هرزگوی��ن ماموریت های غیرممکن ما هس��تند 
 ام��ا همین ه��ا هس��تند ک��ه ب��ازی را ج��ذاب

 می کنند.
کی روش که تیم پرتغال را به مرحله یک شانزدهم 
نهایی رقابت های جام جهان��ی 2010 رهنمون 
کرده با ایران به کار برجسته ای دست زده و صعود 
به برزیل ب��ه مانند یک روی��ای غیرواقعی بوده و 
اصرار می کند ک��ه ما وظیفه داریم ش��انس خود 

را بیازماییم.
البت��ه آماده س��ازی ایرانی ها ب��رای رقابت های 
جام جهان��ی به دلی��ل تحریم های بی��ن المللی 
با مش��کالتی مواجه بوده اس��ت. به همین دلیل 
ج��دول اردوی تدارکاتی ای��ن تی��م در پرتغال 
در ماه س��پتامبر به هم خورد و ک��ی روش گفته 
 که ای��ران بس��یار عقب ت��ر از طرح های��ش قرار

 دارد.
وی گفت: ما شش ماه را از دست دادیم. امیدوارم 
بتوانیم راه حل مناس��بی پیدا کنیم تا این لحظه 

که هیچ برنامه روشنی نداریم.
با وجود این مشکالت، کی روش معتقد است که 
ش��ور و حال فوتبال در ایران می توان��د به ایران 
کمک کند تا در برزیل به خلق یک یا دو شگفتی 

دست بزند.
 وی با اش��اره به موفقیت ایران در سطح جوانان و 

عالوه بر این در فوتس��ال و فوتبال ساحلی، اظهار 
داشت: فوتبال در خون ایرانی هاست. 

ش��ما برای ارتق��ای فوتب��ال در این ج��ا نیاز به 
بازاریاب��ی نداری��د. بااین ک��ه مناب��ع و امکانات 
در ای��ن ج��ا مح��دود اس��ت ام��ا فدراس��یون 
 موفقیت های زیادی به دست آورده که این جالب

 است.
ک��ی روش زمان��ی ک��ه هدای��ت تی��م مل��ی 
ای��ران را ب��ر عه��ده گرف��ت ب��ا فدراس��یونی 
 سس��ت و فاق��د جاه طلبی ه��ای الزم  مواج��ه

 بود.  
وی س��عی کرد بازیکنان دو ملیتی به ماننددنیل 
داوری، دروازه ب��ان تیم اینتراخت برانش��وایگ، 
اش��کان دژآگه، هافبک فوالم، رضا قوچان نژاد، 
مهاجم ایرانی - هلندی استاندارد لی یژ و استیون 
بیت آشور، مدافع راس��ت ایرانی - امریکایی سن 
خوزه را به خدمت بگی��رد. اگرچه تالش هایش با 

تردیدهایی مواجه شد.
وی گفت: در ایران چندان ساده نیست بخواهید 
در خص��وص تغیی��ر ع��ادات صحبت کنی��د. ما 
نمی توانیم بدون تجربه بین المللی، تیمی رقابتی 

را عازم جام جهانی کنیم.
 اما من متعهدم که  ایرانی ها را خوش��حال کنم. 
این ج��ام جهان��ی از برای ماس��ت و زم��ان این 
 اس��ت که به دنیا بگوییم ایران کشوری فوتبالی 

است.

نیجریه:
استفن کشی، س��رمربی نیجریه، در حال حاضر 
با این تی��م در رقابت های جام مل��ت های آفریقا 
قرار دارد. این تیم قرار اس��ت ب��رای رقابت های 
 جام جهانی در امریکا )هوس��تون یا میامی( اردو

 بزند.
کریس گری��ن، مدیر فن��ی فدراس��یون فوتبال 
نیجری��ه، اظهار داش��ت: این پنجمین بار اس��ت 
ک��ه م��ا در رقابت ه��ای ج��ام جهانی ش��رکت 
می  کنیم. اولین اردوی تمرینی ما در هوس��تون 
خواهد بود. م��ا در تاریخ 5 مارس )14 اس��فند( 
 دیداری دوس��تانه با مکزی��ک در امریکا خواهیم

 داشت.
گرین همچنین گفت: در تاریخ 25 مه )4 خرداد( 
اردوی تمرینی نیجریه آغاز خواهد شد و این تیم 
چهار بازی دوستانه برای آماده سازی رقابت های 

جام جهانی انجام خواهد داد.

بوسنی و هرزگوین:
زمانی ک��ه س��افت سوس��یچ، در س��ال 2009 
جایگزین میروسالو بالژویچ در تیم ملی بوسنی 
و هرزگوین شد، بخش��ی از هواداران فوتبال این 
کش��ور به این انتصاب روی خوش نش��ان ندادند 
چراکه این مربی پیش از این چنین پیش��نهادی 

را رد کرده بود.
البت��ه سوس��یچ، مرب��ی خوش اقبالی اس��ت که 
بازیکنانی چ��ون ادین ژک��و، آس��میر بگوویچ و 
هافبک جوان رم میرالم پیانیچ را به خدمت دارد. 
این بازیکنان به سوسیچ کمک کردند تا تیم ملی 
 بوس��نی را برای نخس��تین بار راهی جام جهانی

 کند.
 البته این تیم مشکالت ابتدایی دارد. فدراسیون 
فوتبال بوسنی گام های سازمانی مهمی برداشته 
است. سوسیچ رفته رفته دستورات تاکتیکی اش 

را به تیم تزریق می کند.
چندی قبل این مربی با برچس��ب قدیمی، لجوج 
و ترسو شناخته می ش��د اما سوسیچ از زمانی که 
هدایت تیم ملی بوسنی را بر عهده گرفته و صعود 
تاریخی به جام جهانی با این تیم ش��رقی اروپا را 
رقم زده، عالقه خود برای ناکام گذاشتن حریفان 

را پنهان نکرده است.

سوسیچ: می خواهیم فینالیست شویم
سوسیچ در گفت وگو با تلگراف اظهار داشت: در 
برزیل می خواهیم هفت بازی کنیم و بازی هفتم 

را در دیدار پایانی انجام خواهیم داد.
با حضور تیم ه��ای آرژانتین، نیجری��ه و ایران در 
گ��روه F رقابت های جام جهان��ی، هر چیز پیش 
از آغاز رقابت ها امکان پذیر است. وزارت خارجه 
بوس��نی برای این که در خ��الل رقابت های جام 
جهان��ی در برزی��ل از حیث حمایت تماش��اگر با 
مشکل مواجه نشود، در نظر دارد کنسولگری خود 

را در این کشور بگشاید. 
زالتکو الگوندزیا، وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین، 
گفت عملک��رد اولیه کنس��ولگری، ارایه خدمات 
کنس��ولی و حمای��ت قانون��ی از ه��واداران این 
 کشور خواهد بود که برای تماش��ای رقابت های 
جام جهانی به برزیل می روند.رس��انه های محلی 
گزارش داده اند بین سه تا پنج هزار بوسنیایی به 

برزیل سفر می کنند.

آرژانتین:

تیم بزرگ آمری��کای جنوبی و یک��ی از مدعیان 
کس��ب عن��وان قهرمان��ی رقابت ه��ای جهانی، 
خطرناک ترین خط حمله جهان را دارد. با سرخیو 
آگوئ��رو، گونزال��و هیگواین، رودریگو پاالس��یو، 
ازکوئل الوتزی، آنخل دی ماریا، کارلوس ته وز و 
بازیکن بی مانندی چون لیونل مسی، آرژانتینی ها 
می توانند سومین عنوان قهرمانی جهان را کسب 
کنند. در حقیقت آرژانتی��ن اولین تیم در منطقه 
آمریکای جنوبی است که به جام جهانی راه پیدا 
کرد درحالی که دو بازی در دست داشت. این تیم 
طی 16 بازی 35 گل وارد دروازه حریفان کرد با 
رن��ج  ناهماهنگ��ی  از  هن��وز  ح��ال   ای��ن 

می برد. 
با این وف��ور اس��تعداد، پی��دا کردن ت��وازن در 
 خط حمله مس��اله س��از اس��ت. آلخاندرو سابه یا

عالقه مند به مثلث تهاجمی مس��ی، هیگواین و 
آگوئرو است. 

اما آسیب دیدگی مسی در سال گذشته باعث شد 
که این مربی در دیدارهای دوستانه ای که مقابل 
اکوادور و بوس��نی در ماه نوامبر انجام داد ش��یوه 

بازی خود را عوض کند.
 مقابل بوس��نی، س��ابه یا ش��یوه خ��ود را به طور 
 کل��ی تغیی��ر داد و  ب��ا سیس��تم 2-4-4 و در 
حال��ی که پاالس��یو و آگوئ��رو را در خ��ط حمله 
داش��ت، تیم آرژانتی��ن را ب��ه میدان فرس��تاد. 
مهاج��م منچسترس��یتی دو ب��ار گل زد ت��ا یک 
 پیروزی آس��ان دو بر صفر برای آرژانتین حاصل 

شود.
مثلث خط هجومی آرژانتی��ن در بازی با اکوادور 
 بدون حض��ور مس��ی هم��ان تاثیر را نداش��ت. 
آنخل دی ماری��ا مقداری جلوتر رف��ت و در کنار 
الوتزی و هیگواین قرار گرفت. آن بازی با نتیجه 
تس��اوی پای��ان یاف��ت و آرژانتی��ن در طول 90 
دقیقه فقط یک ش��وت روانه دروازه حریف کرد. 
کارشناس��ان معتقدند خط میانی این تیم قدرت 
 الزم برای ش��کاف خط دفاعی حریفان قدرتمند

 را ندارد.
خاویر ماس��کرانو،یک هافبک عالی است اما پیدا 
کردن ی��ک بازیکن کناری برای او کار دش��واری 
اس��ت. بازیکن کناری او می تواند »اور بانه گا«ی 
والنس��یا باش��د اما این بازیکن 25 س��اله هنوز 
نتوانسته یک عملکرد س��طح باال در باشگاه خود 

داشته باشد.
اصلی ترین نگرانی آرژانتین در خط دفاع اس��ت. 
در جام جهانی 2010، آن ها از سوی تیم بیرحم 
آلمان به لحاظ تاکتیکی خلع س��الح شدند و در 
بازی یک چهارم نهایی با نتیجه 4 بر صفر شکست 
خوردند.در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014، 
آن ها در 16 بازی 15 گل دریافت کردند و سازمان 
 تاکتیکی برای پیش��رفت آرژانتین، امری کلیدی

 خواهد بود. 

تحلیل سایت نیجریه ای؛

تحریمهاعلیهفوتبالایران
 بوسنی دنبال قهرمانی

 تیم فوتبال ایران در گروه F رقابت های جام جهانی با آرژانتین، بوس�نی و هرزگوین و ایران همگروه اس�ت. این تیم در راه آماده س�ازی 
رقابت های جام جهانی مش�کالتی دارد و این  در حالی اس�ت که به عنوان مثال نیجریه در هوس�تون و یا میامی اردو می زند.تیم فوتبال 
 ایران در تاریخ 16 ژوئ�ن رقابت های جام جهانی را ب�ا بازی با نیجری�ه در کوریتیبا آغاز خواهد ک�رد. ایران پنج روز بعد ب�ا آرژانتین در 
بلو هوریزنته دیدار می کند و در نهایت در تاریخ 25 ژوئن در سالوادور به مصاف بوسنی و هرزگوین می رود. سایت punchng نیجریه در 

تحلیل خود  در خصوص تیم های همگروه ایران مطلب جامعی را به رشته تحریر درآورده است.
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37 طرح در کارگروه اشتغال 

چهارمحال و بختیاری تصویب شد
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهار محال و بختیاری 
گفت: 37 طرح اشتغالزا در کارگروه اشتغال این استان تصویب شد.علی 
شهریارپور درجلسه کارگروه اشتغال اظهار داشت: طرح های تصویب شده 
در این کارگروه اقتصادی، کش��اورزی و گردشگری هستند.وی تصریح 
کرد: 13 طرح مربوط به صنعت،11 طرح مربوط بخش کشاورزی ، 7 طرح 

مربوط به گردشگری و شش طرح مربوط به بخش تعاون است.

 برگزاری همایش عوامل اجرایی 
برنامه های دهه فجر 

همایش عوامل اجرایي ستادهاي س��ي و پنجمین فجر انقالب اسالمي 
 در چهارمح��ال و بختیاری ب��ا حضور مس��وولین س��تادهای برگزاری 
جشن های دهه فجر از جمله شهرداران، بخشداران، فرمانداران مناطق 
مختلف استان و... در س��الن غدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
رییس ش��ورای تبلیغات اسالمی اس��تان چهارمحال و بختیاری در این 
همایش با اش��اره به نقش دس��ت اندرکاران و عوامل اجرایي در برپایي 
باشكوه برنامه هاي سي و پنجمین فجر انقالب اسالمي در استان، گفت: 
این همایش با حضور مسوولین ستادهاي شهري، بخشي و شهرستاني و 
دبیران اجرایي ستادهاي دهه فجر و مسوولین کمیته ها و کارگروه هاي 

تخصصي ستاد دهه فجر استان برگزار شده است.

  برپایی همایش استانی
 قرآن و سالمت در شهرکرد 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی ش��هرکرد از برگزاری 
پنجمین دوره همایش اس��تانی قرآن و سالمت در تاریخ 29 اردیبهشت  
سال آینده در ش��هرکرد خبر داد.محمود مباش��ری ظهر اظهارداشت: 
پنجمین همایش استانی قرآن و س��المت 29 اردیبهشت ماه سال 93 
در ش��هرکرد برگزار می شود.مباش��ری آخرین فرصت ارسال مقاالت را 
20 اس��فندماه امس��ال  اعالم کرد و گفت: عالقه مندان به شرکت در این 
همایش می توانند مقاالت خود را از طریق وب سایت همایش به آدرس 

quranmed.skums.ac.ir ارسال کنند.

 پرورش 1/7 میلیون گوسفند
 نژاد لری بختیاری 

مسوول ایستگاه اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری گفت: در حال حاضر 
بیش از 54 میلیون گوسفند در کشور وجود دارد که یک میلیون و 700 
هزار راس آن در چهارمحال و بختیاری پرورش داده می شود. مهیار آذری 
اظهار داشت: گوسفند نژاد لری و بختیاری از بهترین نژادهای گوسفند 
کش��ور اس��ت.آذری با اش��اره به ویژگی های خاص نژاد لری بختیاری 
گوسفند، بیان کرد: س��ری بزرگ تر از جثه، برجستگی نوک بینی، نبود 
شاخ، کاهش میزان چربی الشه و وزن الش��ه باال از ویژگی های این نژاد 

گوسفند است که این مساله در تولید گوشت اهمیت فراوانی دارد.

اخبار کوتاه 

 نص��رت اهلل موس��ایی ،مدی��ر کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی شهرس��تان اردل گف��ت: در 
 9 ماهه امس��ال 281 نف��ر از دخت��ران در ش��رف ازدواج کمک هزین��ه تامین جهیزی��ه دریافت

 کردند.

7 اهدای 281 فقره جهیزیه به نوعروسان اردل

زیست

 وجود 11 کانون مولد
 گرد و غبار در استان

مدیرکل محیط زیس��ت چهار مح��ال و بختیاری گفت: 
سرانه فضای سبز در شهرهای این استان استاندارد الزم 
را ندارد و شهرداری ها الزم است نسبت به افزایش سرانه 

فضای سبز اقدام کنند.
 سعید یوسف پور در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه 
اظهار داش��ت: بهره برداری بیش از حد منابع آب، کشت 
نامناس��ب در س��طح اراضی، عدم وجود کمربند سبز در 
حاشیه ش��هر ها باعث ش��ده دش��ت های ما رو به بیابان 

زایی پیش رود.
وی با اش��اره به این که دشت شهرکرد اصلی ترین کانون 
گرد و غبار در این اس��تان اس��ت، تصریح ک��رد: بیش از 
گذشته در دش��ت های این اس��تان بیابان زایی مشروط 

شده است.
یوس��ف پور ادام��ه داد: پاییزامس��ال می��زان آالیندگی 
 12 براب��ر ح��د مج��از ب��وده اس��ت ام��ا نس��بت ب��ه 
 کالن ش��هر ها آالیندگی چندانی در این استان مشاهده

 نشده است.
وی با اشاره به این که بیابان زایی بحث جدی است، اذعان 
داشت: ساالنه هزار هكتار از عرصه های جنگلی را از دست 
می دهیم و به این خاطر عرصه ه��ای جنگلی تبدیل به 

بیابان زایی می شود.
     هر هکتار از عرصه ه�ای جنگلی64 تن گرد و 

غبار را جذب می کند
 مدیر کل محیط زیس��ت چهار مح��ال و بختیاری گفت:

11 کانون مولد گرد و غبار در این اس��تان وجود دارد که 
بهره برداری بیش از ح��د از منابع آب یكی از اصلی ترین 
عوامل بیابان زایی و ایجاد گرد و غبار در این استان بوده 
است.یوس��ف پور تصریح ک��رد: مدیری��ت صحیحی در 
خصوص منابع آب در این استان صورت نمی گیرد و الزم 

است در این خصوص نیز تدبیری اندیشیده شود.
مدیرکل محیط زیس��ت چهار مح��ال و بختیاری تاکید 
کرد: استفاده از تمامی ظرفیت های آموزشی، فرهنگی، 
سیاس��ی ، اجتماعی و ... در حفظ محیط زیس��ت الزم و 
ضروری بوده و الزم اس��ت همه اقش��ار مردم در این امر 

محیط زیست را یاری کنند.
یوس��ف پور اف��زود: مالک اصل��ی طبیعت خ��ود مردم 
هستند پس الزم است فرهنگ س��ازی صورت گیرد که 
 برای حفظ محیط زیس��ت ابتدا خود م��ردم در حفظ آن

 تالش کنند.

 س��رد ش��دن هوا و بارش های س��نگین برف در روزهای اخیر در 
چهار محال و بختی��اری محدودیت هایی برای زیس��تمندان در 
زیستگاه های طبیعی این اس��تان به وجود آورده است و بسیاری 
از جانوران وحشی از مناطق حفاظت شده این استان خارج و برای 
پیدا کردن منابع غذایی و محلی برای زندگی بهتر به کنار شهرها و 
روستاهای چهارمحال و بختیاری آمده اند و این در حالی است  که 

خطر شكار برای بسیاری از آن ها وجود دارد.
 در حاشیه مناطق حفاظت ش��ده و تاالب های استان، پرندگان و 
چهار پایانی از جمله کبک، تیهو، قوچ وحشی، کل و بز، گربه وحشی 
و روباه ممكن است به مناطق روستایی و شهری آمده و این در حالی 

است که خطر زندگی آن ها را تهدید می کند.
 منطقه حفاظت ش��ده تنگ صیاد یكی از مهمترین و بزرگ ترین 
مناطق حفاظت شده اس��تان چهار محال و بختیاری است که در 

کنار شهر فرخ شهر و تعدادی از روستاهای این استان قرار دارد.

 ه��م اکن��ون بس��یاری از حیوان��ات وحش��ی ای��ن منطق��ه
 حفاظت ش��ده از منطقه بیرون و به کنار روستاها و شهرهای این 
استان آمده اند.روباه، خرگوش، شغال، گرگ و... از بیشترین انواع 
حیواناتی هستند که به کنار شهر فرخ شهر می آیند و به دنبال منابع 

غذایی هستند و تعدادی از این حیوانات در خطر شكار هستند.
یكی از مزرعه داران حاش��یه شهر فرخ ش��هر در گفت وگو با مهر 
اظهار داشت: ش��ب ها حیوانات وحشی از جمله ش��غال و روباه و 
 تعداد کمتر گرگ وارد باغ های حاشیه ش��هر فرخ شهر و نزدیک 
خیابان های خروجی شهر می شوندوگله های شغال به راحتی در 
شب ها در منطقه پارک سرچش��مه این شهر دیده می شود که به 
دنبال مواد غذایی هستند و  بسیاری قوچ وحشی نیز در قسمت کوه 
»برآفتاب حجی« حاشیه شهر فرخ شهر توسط چوپانان  و کشاورزان 
مشاهده شده که خروج آن ها از مناطق حفاظت شده آن ها را در 

خطر شكار قرار داده است.

همچنین یخ زدن تاالب های استان بسیاری از پرندگان را به مناطق 
روستایی اطراف تاالب ها کشانده است.

     پرندگان و حیوانات وحش�ی مناطق برای تامین غذا
 به مناطق روستایی و شهری پناه آورده اند

 مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت چه��ار مح��ال و بختیاری در
این خصوص گفت: بارش سنگین برف و سرمای شدید هوا پرندگان 
و حیوانات وحشی مناطق کوهستانی را برای تامین غذا به حاشیه 

مناطق مس��كونی روستایی و 
شهری چهارمحال و بختیاری 

کشانده است.
سعید یوسف پور اظهار داشت: 
به دنبال بارش س��نگین برف 
و سرمای شدید هوا پرندگان 
و حیوان��ات وحش��ی مناطق 
کوهس��تانی زاگرس مرکزی 
ب��رای تامین غذا به حاش��یه 
مناطق مس��كونی روستایی 
و ش��هر ها پن��اه م��ی آورند 
و از مردم امان م��ی خواهند 
و  نباید به حیوانات وحش��ی 
آسیب رساند. وی تصریح کرد: 
گاهی اوقات ممكن اس��ت بر 
اثر سرمای ش��دید و یخ زدن 

تاالب ها پرندگان یا حیوانات وحش��ی ک��ه در آن جا حضور دارند 
به علت گرسنگی به مناطق مسكونی و شهری پناه آورند  و مردم 
 باید در این خصوص وارد ش��وند و  برای حفاظ��ت از آن ها کمک

 کنند. وی از اهالی شهر و روستا خواستار شد  چنانچه این پرندگان 
و یا حیوانات به روستا ها و یا ش��هر ها پناه آوردند به آن ها آسیبی 
نرس��انند و  با قرار دادن مواد غذایی برای حیوانات و دانه پاشی در 
محیط برای پرندگان از آن ها حمایت و مراقبت کنند.یوسف پور با 
 اشاره به این که شكار و آسیب رساندن به حیوانات تخلف محسوب 
می شود، بیان داش��ت: افراد در صورت مشاهده تخلف می توانند 
مراتب را به واحد حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی و پایگاه 
مقاومت بسیج اطالع رس��انی کنند تا آن ها با متخلفین برخورد 
کنند.مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان چه��ار محال و 
بختیاری با بیان این که، تمهیدات الزم برای فصول سرد و یا بسیار 
گرم سال اندیشیده و اعتباری نیز برای این کار در نظر گرفته شده 
 اس��ت، عنوان کرد: با تامین اعتبار مورد نیاز علوفه های مورد نیاز

 حیات وحش در ایام سرد سال تامین خواهد شد.

خروج حیوانات وحشی از مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختیاری 

پناه آوردن حیوانات  به مردم از شدت سرما وگرسنگی

 س�ردی هوا و کاهش منابع غذایی موجب خروج پرندگان و حیوانات وحشی مناطق کوهستانی زاگرس از مناطق 
حفاظت شده می باشدو این حیوانات برای تامین غذا به مناطق روس�تایی و شهری استان چهارمحال و بختیاری 
پناه آورده اند.استان چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط توپوگرافی ، زادگاه و محل زندگی جانوران و پرندگان 

مختلفی است که در کوه ها وجنگل ها و تاالب های این استان زندگی می کنند.
12/5 درصد مساحت چهار محال و بختیاری زیر پوش�ش حفاظت محیط بانان محیط زیست است که می توان به 
مناطق حفاظت شده پارک ملی منطقه حفاظت شده تنگ صیاد، قیصری، شیدا، رویشگاه ملی الله واژگون، منطقه 

حفاظت شده هلن، تاالب های چغاخور، گندمان، سولقان، علی آباد و منطقه شکار ممنوع شمس اشاره کرد.

بر اثر سرمای 
شدید و یخ زدن 

تاالب ها پرندگان 
یا حیوانات وحشی 

 که در آن جا 
 حضور دارند

 به علت گرسنگی 
 به مناطق

 مسکونی و شهری 
پناه آورند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالکیت 
955 خانم بتول رحمه جزنی  فرزند حسین  باستناد دو برگ اشتشهاد محلی که 
هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام پالک شماره 33/3094 واقع در 
نطنز بخش 9 که در صفحه 49 دفتر 105 امالک ذیل ثبت 12717 بنام بتول رحمه 
جزنی فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
است چون درخواست صدور  رفته/مفقود شده  بین  از  اسباب کشی  اثر  در  و 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
مقرر  مهلت  اگر ظرف  گردد:  مسترد  کننده  ارائه  یا  اصل سند  و  صورتمجلس 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 259 مجتبی شادمان – 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تصمیمات 
مهندسی  شرکت  تصمیمات  آگهی   1392/10/17-92/10792/140 شماره   996
سما اندیشان اسپادانا سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 29105 و شناسه ملی 
10260497761 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 
: محمود امامی گوهری با  اتخاذ گردید  1392/10/8 تصمیمات زیر در شرکت 
کد ملی 1754741525 بسمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و طوران طاهر 
نایب رئیس هیات مدیره و غالمرضا  با کد ملی 1754653766 بسمت  کرمانی 
امامی گوهری با کد ملی 6079607581 بسمت عضو اصلی  هیات مدیره برای 
با  تعهدات شرکت  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه  و  انتخاب شدند  دو سال  مدت 
امضا مدیر عامل ویا مهر شرکت  معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات 
و   2411482329 ملی  کد  با  الهی  نعمت  صادق  محمد  باشد  می  مدیره  هیات 
اصلی  بازرس  سمت  به  ترتیب  به   1950826945 ملی  کد  با  یاوریان  حسین 
رود  زاینده  روزنامه  گردیدند  انتخاب  یکسال  مدت  برای  شرکت  البدل  علی  و 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/10/17 
 تکمیل گردید . منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 اصفهان 

تغییرات 

شرکت  اصلی   تغییرمرکز  آگهی   1392/10/17-92/10903/140 شماره   997
ملی  شناسه  و   13028 بشماره  شده  ثبت   ، خاص  سهامی  سپاهان  کک  پویا 
10260340479 برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/10/14 
مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان فردوسی نبش خیابان مجمر ساختمان 
امیر طبقه 5 پالک 501 کد پستی 8143714336 انتقال یافت . ماده مربوطه در 
 92/10/17 تاریخ  در  ثبت  ذیل  امضای    ، گردید  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه 
تکمیل گردید . م الف 12053منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیر تجاری اصفهان 

تغییرات 

سپاهان    بافت  رها  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4390/ت   : شماره   995
سهامی خاص به شماره ثبت 41762 وشناسه ملی 10260594989 به استناد 
 1392/09/20 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای مرتضی شاه نظری درچه  به عنوان بازرس 
مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  کوپائی  توکلی  آقای مصطفی   ، اصلی 
جهت  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  روزنامه   -2. گردیدند  انتخاب  مالی  سال  یک 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می 
باشند : آقای حسین پریز و آقای سعید ترابی مقدم و آقای حمید ترابی مقدم  
تا تاریخ 1394/9/20- 4-سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند 

: آقای حسین پریز  به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای سعید ترابی مقدم به 
سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای حمید ترابی مقدم به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای حمید ترابی مقدم بسمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی 

وتعهد آورشرکت  با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت  
معتبر است  ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 
1392/10/16 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید 
و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
990 شماره : 39137/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت هیراد سازه آب نوین   
سهامی خاص به شماره ثبت 37819 وشناسه ملی 10260553980 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هئیت مدیره مورخ 1392/09/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمود قدسی  به عنوان بازرس اصلی ، آقای 
رضا جالل پور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت  االنتشار  .2- روزنامه کثیر  گردیدند 
محمد  آقای   : باشند  می  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  ء  اعضا   -3 شدند   انتخاب 
آقای غالم  و  امیری  آقای محمد  و  دانشمند  نواب  مهدی  آقای  و  رضا خطیبی 
تا تاریخ 1394/9/05-  عباس شادمان ماهانی و آقای حمید رضا همت خانی  
رضا  محمد  آقای   : گردیدند  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  اعضاء  4-سمت 
به سمت  دانشمند  نواب  مهدی  آقای  و  مدیره  هئیت  رئیس  به سمت  خطیبی   
به سمت عضو هیئت مدیره و  امیری  آقای محمد  نائب رئیس هیئت مدیره  و 
آقای غالم عباس شادمانی ماهانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید رضا 
همت خانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غالم عباس شادمان ماهانی  به 
سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهد آورشرکت  با امضای  
دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت  معتبر است  ظمنا مدیر 
عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/09/18 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . 
 م الف 10335منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تغییرات 
پدیده  تغییرات شرکت مهندسی آسانبر  : 4373/ت 92/103 آگهی  993 شماره 
شهر مانا    سهامی خاص به شماره ثبت 49961 وشناسه ملی 10260683918 
مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

1392/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای روح اله کرمانی  افارانی   به 
عنوان بازرس اصلی ، آقای احمد رضا سفیدابی فراهانی به عنوان بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده 
به  مدیره  هئیت  ء  اعضا  انتخاب شدند  3-  آگهی های شرکت  رود جهت نشر 
: آقای حسن علیخانی بوانی و خانم حواء علیخانی بوانی  قرار ذیل می باشند 
اعضاء  4-سمت   -1394/10/01 تاریخ  تا  بوانی   شیخیان  علی  محمد  آقای  و 
هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسن علیخانی بوانی   به سمت 
هیئت  رئیس  نائب  به سمت  بوانی   علیخانی  حواء  خانم  و  مدیره  هئیت  رئیس 
مدیره  و آقای محمد علی شیخیان بوانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای  

مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -5. عامل  مدیر  به سمت  بوانی  علی شیخیان  محمد 
وتعهد آورشرکت  با امضای  مدیر عامل همراه با مهر شرکت  معتبر میباشد  
 1392/10/16 تاریخ  در  باشد.  می  مدیره  هیات  مصوبات  مجری  عامل  مدیر 
ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  و موسسات  ثبت شرکتها  دفتر  ذیل 
 قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تاسیس 
تاسیس شرکت ورمی کمپوست سپیدار  آگهی  : 103/2857ث/92  992 شماره 
شماره  تحت   1392/10/16 درتاریخ  فوق  محدود شرکت  مسئولیت  با  ایرانیان 
51718 و شناسه ملی 10260704222 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 

شرکتنامه  خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/10/16
 . اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود  به شرح زیر جهت  آن 
: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه  1- موضوع شرکت 
فعالیت نمیباشد – پرورش و تولید ورمی کمپوست – کرم ابریشم و تولید انواع 
کودها- خرید و فروش کاالهای مجاز بازرگانی – صادرات و واردات کاالهای 
مجاز بازرگانی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور – شرکت 
پس از اخذ مجوزهای الزم از   – در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
مرکز   -3 نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : مدت شرکت   -2 ذیصالح   مراجع 
بلوار   – سپاهان شهر  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : اصلی شرکت 
غدیر – مجتمع مهر -  کد پستی 8163893113 تلفن 03112252639، 4- سرمایه 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای 
علی ادریسی پور   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای امید ادریسی پور 
به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای امید ادریسی پور به سمت مدیر عامل 
به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
با  : 103/2588ث/92 آگهی تاسیس شرکت کیمیا تسنیم اسپادانا   991 شماره 
و   51496 شماره  تحت   1392/9/18 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت 
شناسه ملی 10260701589 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/9/18 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : 
ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد –خدمات 
بازرگانی  پلیمری-  و  شیمایی  زمینه صنایع  در  مشاوره   – پژوهش   – تحقیق 
و  پیشرفته شامل صنایع شیمیایی  فناوری های  با  مرتبط  تولید محصوالت  و 
پلیمری – نفت و گاز – پترو شیمی – آالینده های زیست محیطی – انرژی های 
نو – نانو تکنولوژی – بیو تکنولوژی و تجهیزات پزشکی  - همچنین اخذ وام و 
تسهیالت از بانکها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت – عقد قرار داد با اشخاص 
اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از  حقیقی و حقوقی – 
به  ثبت  تاریخ  از   : مدت شرکت   -2 ذیصالح  مراجع  از  مجوز  با کسب  شکور 
مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خیابان طالقانی – جنب بازار بزرگ – پالک 886-  کد پستی 8135944881 تلفن 
03112334524، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- خانم مریم شهنام   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
حامد شکرچی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره    3-5- حامد شکرچی زاده  
به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت 
معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 

با  کار   ایمن  آذرخش  شرکت  تاسیس  آگهی  103/2610ث/92   : شماره   989
و   51514 شماره  تحت   1392/9/20 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت 
شناسه ملی 10260701804 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/9/20 
شرح  به  آن  شرکتنامه  خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از 
. 1- موضوع  اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود  زیر جهت 
فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  ذیل  فعالیت  موضوع  ثبت   : شرکت 
نمیباشد –طراحی و اجرای سیستم ایمنی – خدمات شارژ – فروش وسایل 
و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی – اعالم و اطفاءحریق  – عقد 
قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی – اخذ وام و تسهیالت از موسسات 
اهداف  تحقق  جهت  صرفا  خصوصی  و  دولتی  بانکهای  و  اعتباری  و  مالی 
شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای 
نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی – شرکت در 

نمایشگاهها – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی 
بازرگانی  پس  صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز  خرید و فروش –   –
از تاریخ ثبت به مدت   : از کسب مجوز از مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت 
اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت  اصلی  مرکز   -3 نامحدود 
واحد 3-   کد پستی  ساختمان ابوذر –  کوچه اعتضادی –   – ابوذر  خیابان 
 1000000 مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4  ،03112341362 تلفن   8195633396
ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم مرضیه سمیع عادل   به 
سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای مصطفی یزدان خواه  به سمت عضو 
هیئت مدیره    3-5- آقای مصطفی یزدان خواه   به سمت مدیر عامل به مدت 
نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
سپاهان  بافت  رها  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4398/ت   : شماره   994
سهامی خاص به شماره ثبت 41762 وشناسه ملی 10260594989 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/09/20 تصمیمات ذیل 
اصفهان  شهر  آدرس  به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -1 شد  اتخاذ 
پستی  کد    -88 پالک   -6 فرعی   – چهارم  خیابان   – جی  صنعتی  شهرک   –

8159484684تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  ذیل  شرح  به  شرکت  موضوع   -2.
اصالح گردید . ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
اولیه  مواد  از  اعم  بازرگانی  مجاز  اقالم  کلیه  صادرات  و  واردات   – نمیباشد 
نساجی – خرید و فروش – تولید – تهیه و توزیع – صادرات و واردات لوازم 
و محصوالت بسته بندی و ماشین آالت صنعتی مربوطه و کلیه کاالهای مجاز 
– ترخیص کاال از گمرکات کشور – اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و 
خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات 
اخذ   – عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی   – دولتی و خصوصی 
با  و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی – 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح  در تاریخ 1392/10/16 ذیل دفتر ثبت شرکتها 
و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

فقدان سند مالکیت

1000نظر به اینکه خانم ام لیلي کهنگي باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دودانگ ازپالک 
1610 / 1 شده که سندمذکورذیل ثبت 6797 درصفحه 223 دفتر 49 به میزان 
دودانگ ونیم بنام سیدعلي اکبرطبائیان ثبت وسندصادرگردیده سپس نامبرده 
بموجب سندشماره 11807 –  2 / 30 دفتر 3 شهرضا کل مالکیت خودرابه ام 
انتقال شده اوهم بموجب سندشماره 37625 و 37624 مورخ 14  لیلي کهنگي 
/ 11 / 33 دفتر3شهرضا تمامت نیم دانگ آنرابه حسن کهنگي انتقال داده که 
میزان دودانگ براي وي باقي مانده اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
المثني نسبت به دودانگ نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به 
ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد  

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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مشاور

مناسب ترین سن ازدواج برای مردان، پس از 25 سالگی 
اس��ت. مردانی که قبل از این س��ن ازدواج کرده اند، در 
مقایس��ه با مردانی که پس از این س��ن ازدواج کردند، 

استخوان های ضعیف تری دارند .
محققان دانشگاه» یوسی ال ای« دریافتند سن ازدواج 
 رابطه مس��تقیمی با س��امت اس��تخوان ه��ای مردان

 دارد.
محققان دریافتند که مناس��ب ترین س��ن ازدواج برای 
مردان، پس از 25 سالگی است. بر اساس این تحقیقات، 
مردان��ی که قب��ل از 25 س��الگی ازدواج ک��رده اند، در 
 مقایس��ه با مردانی که پس از این س��ن ازدواج کردند، 
استخوان های ضعیف تری دارند.در این تحقیقات میزان 
تراکم استخوان های لگن و س��تون فقرات 294 مرد و 
338 زن داوطلب با اس��تفاده از اس��کنرهای استاندارد 

اندازه گیری شد. 
پس از تحلیل اطاعات به دست آمده، رابطه مستقیمی 
 بین س��امت اس��تخوان داوطلبان مرد و زمان ازدواج

 آن ها مشخص ش��د.مردانی که دارای زندگی مشترک 
پایدار و خ��وب بودند، در مقایس��ه با س��ایر داوطلبان 
ازجمله افرادی که دارای س��ابقه طاق یا ترک زندگی 
بودند، استخوان های لگن و ستون فقرات متراکم تری 
داش��تند.همچنین تراکم اس��تخوان مردانی که قبل از 
25 س��الگی ازدواج کرده بودند، کاهش چشمگیری در 
مقایسه با سایرین داشت.محققان معتقدند، این تفاوت 
 چشمگیر در تراکم اس��تخوان مردان، به دلیل استرس

 آن ها ب��رای تامین زودهن��گام نیازهای ی��ک خانواده 
 است. آن ها دریافتند مردانی که در سنین پایین ازدواج

 می کنند، آموزش کمتری دی��ده اند و در نتیجه درآمد 
پایین تر و استرس بیشتری دارند.

همچنین محققان دریافتند، مردانی که زندگی مشترک 
خوبی دارند و جدایی را تجربه نکرده اند، در مقایس��ه با 
مردانی که یک یا چندبار جدایی را تجربه کرده اند، توده 

استخوانی متراکم تری دارند.
این یافته ه��ا در مورد زن��ان متاهل نیز مص��داق دارد. 
همچنین زنانی که با مردان حامی و قدرش��ناس ازدواج 
کرده اند، در مقایسه با زنانی که با مردان بی تفات زندگی 

می کنند، استخوان های محکم تری دارند.
در این تحقیقات اطاعات چندان��ی درباره تاثیر روابط 
اجتماعی بر سامت استخوان ها وجود ندارد اما محققان 
معتقدند س��امت اس��تخوان ها عاوه بر بهره مندی از 
رژیم غذایی مناس��ب و کیفیت روابط زناشویی افراد، به 

نوع و کیفیت روابط اجتماعی آن ها نیز بستگی دارد.
گزارش کام��ل این تحقیقات در ش��ماره اخیر نش��ریه 
Osteoporosis International به چاپ رسیده 

است.

 آقایان بهتر است قبل از
 25 سالگی ازدواج نکنند

سه شنبه 8 بهمن  1392 |26 ربیع االول  1435
شماره 1231 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1231   , january  28  ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

حضرت علی ) ع(: 
زاهد در دنيا كسى است كه حرام بر صبرش غلبه نكند و 

حالل از شكرش باز ندارد
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 عشق را به زندگی برگردانیم 
با یک تعریف ساده

 »با یک جمله س��تایش آمیز و یک تعریف خوب می توانم دو ماه زندگی 
کنم.« این را »مارک تواین« نویسنده مشهور می گوید و به بیان دیگر با 6 
تعریف می توانسته مخزن عشق خود را برای یک سال پر نگه دارد! با این 
حال باید مراقب باشید چون همسر شما احتماال به تعریف یا تعاریفی بیش 
از این ها نیاز دارد.تعریف شفاهی یا قدردانی با کلمات، ابزارهای قدرتمند 

ابراز عشق هستند.جمات تایید آمیزی همچون:
-این لباس خیلی بهت می آید.

- واقعا متشکرم که سطل زباله را بیرون بردی.
اگر زن و ش��وهری به طور منظم چنین گفته هایی را از یکدیگر بشنوند 

فضای عاطفی شان به مرور عاشقانه تر نخواهد شد؟
هدف عشق به دست آوردن چیزی نیست که شما می خواهید بلکه انجام 
دادن کاری برای خوشحالی کسی است که دوستش دارید و هنگامی که 
کام تایید آمیز دریافت می کنیم به احتمال قوی، ترغیب می شویم که 
متقابا کاری انجام دهیم.یکی از قدرتمندترین ابزارها برای بازگرداندن 
دوباره عش��ق به زندگی این اس��ت که هربار که با کار شایسته و خوبی از 
جانب همسرتان مواجه شدید شفاها از او تعریف و با کام تان از او تشکر 

و تمجید کنید. 
شیوه های دیگر نیز وجود دارند

-کلمات تشویق آمیز؛در نظر داشته باشید که در وجود همسر شما توان 
بالقوه ای نهفته و در بخش های ناامن، وجود او در انتظار کام تشویق آمیز 
شماست.عمیق ترین معنی زندگی را نه در موفقیت ها و نه در پول که در 
رابطه ها باید جست. استعداد نهفته همسر شما در یک یا چند حوزه زندگی 

منتظر کام تشویق آمیز شماست. 
 -لحن مهمتر از کلمات؛ عشق مهربان است. برای ارتباط عاشقانه باید از

 واژه های مهرآمیز استفاده کنیم. یادتان باشد لحن صدای شما مهمتر از 
کلماتی است که استفاده می کنید. پس اگر می خواهید عشق را به زندگی 

خود بازگردانید باید خواست ها و آرزوهای یکدیگر را بشناسید.

مهارت

نوشتن پیامک با اس��تفاده از تلفن همراه، بدن شما را در حالت 
خمیده ن��گاه می دارد و می توان��د منجر به ضعف ان��دام و بر هم 

خوردن توازن شود و حتی راه رفتن را نیز خطرناک کند.
 میلیون ها س��ال طول کشیده تا انس��ان مدرن به توانایی راست

 راه رفتن دس��ت پیدا کند، اما به نظر می رس��د که پیامک زدن 
می تواند دسترنج میلیون ها سال را بر باد دهد.

تحقیقی جدید نشان می دهد که خم شدن روی گوشی برای تایپ 
کردن و یا خواندن یک پیامک سبب می شود تا افراد قوز کنند و 

سرعت و توازان خود را از دست دهند!
محققان از 26 داوطلب خواس��تند که بدون در دس��ت داشتن 
تلف��ن همراه، ب��ا گام های آهس��ته و م��وزون راه بروند س��پس 
 همین کار را در حال مطالعه یا ارس��ال یک پیامک تکرار کنند.

 دانش��مندان حالت های بدن آن ها را در هر دو حالت بررس��ی 
کردند.

کامپیوتری که حرکات بدن داوطلبان را دنبال می کرد، نش��ان 
داد که پیامک زدن موقعیت بدن را تغییر می ده��د و آن ها را از 

مسیرشان منحرف می کند.
با توجه به این که سرهای افراد در حال نوشتن پیامک به سمت 
پایین خم شده بود، نویس��ندگان پیامک برای حرکت در مسیر 
مستقیم به مشکل بر می خوردند و احتمال از دست دادن تعادل و 

زمین خوردن آن ها نیز در این حالت بیشتر بود.
دکتر سیوبهان شابران از دانشگاه کویینزلند می گوید: »نوشتن 

پیامک روی تلفن همراه و تا حد کمتری هم خواندن آن، بر توانایی 
ش��ما برای راه رفتن و تعادل تاثیر می گذارد، و شاید هم ایمنی 
افرادی را که در حال راه رفتن پیامک های خود را می نویسند نیز 

به مخاطره بیندازد«.
اغلب افراد هنگام پیامک زدن س��ر خود را جلوت��ر از بدن و رو به 

پایین می گیرند. 
نگه داشتن سر در چنین موقعیتی می تواند وزن اضافه ای معادل 
13/5 کیلوگرم را به مهره  ها وارد کند که ممکن اس��ت منجر به 

انحراف ستون فقرات از محورشان شود.
پیش از این تحقی��ق نی��ز فیزیوتراپ ها اصطاح »گ��ردن درد 
پیامکی« را برای درد ناشی از خم شدن زیاد روی تلفن همراه ابداع 
کرده بودند که می تواند عضات گردن و شانه را درگیر خود کند.

یک تحقیق پیشین در دانشگاه سانفرانسیسکو نیز نشان داده که 
در 83 درصد موارد، مبتایان به این درد نه تنها درد دست و گردن 
در حین نوش��تن را گزارش کرده اند، بلکه عایم دیگری همانند 

تنگی نفس و افزایش ضربان قلب را نیز داشته اند.

پیامک زدن زیاد، قدتان را کوتاه می کند دل نوشته

دانش��مندان به پرس��ش موجود مبنی بر چگونگ��ی کنترل ح��رکات برنامه ریزی ش��ده و 
برنامه ریزی نش��ده بازو توسط عصب های مغز پاس��خ گفتند.ضبط فعالیت عصبی میمون ها 
به محققان در طراحی جوارح پروتز بهتری که توس��ط مغز کنترل می شود، کمک می کند.

دانشمندان حاضر در این مطالعه پی بردند، زمانی که انسان ها عمل فیزیکی مانند برداشتن 
کلید را پیش بینی می کنند، عصب هایی که این فعالی��ت را کنترل می کنند، نوعی وضعیت 
آمادگی را تجربه می کنند. با این حال، در اوقات دیگر، مانند هنگامی که فرد کلیدی را به هوا 
می اندازد و آماده گرفتن آن نیست، عصب ها واکنش ساده ای دارند.کریشنا شونی، پروفسور 
نوروبیولوژیدانشگاه استنفورد و همکارانش به دنبال یافتن چگونگی کنترل بازو توسط مغز 
بودند. آن ها از تحلیل ریاضیاتی فعالیت مغز میمون ها استفاده کردند.داده های این آزمایش 
از ضبط فعالیت الکتریکی عصب هایی حاصل ش��د که کارکردهای حرکتی و ماقبل حرکتی 
را کنترل می کنند. ایده دانش��مندان مشاهده و درک س��طوح فعالیت این عصب ها در طول 
آزمایش��اتی بود که در آن، میمون ها حرکات بازوی واکنش��ی یا برنامه ریزی شده ای را انجام 
می دادند.زمانی که این حیوانات از حرکتی که باید انجام می دادند، آگاهی داشتند، خوانش های 
الکتریکی نش��ان دادند عصب ها آنچه که »وضعی��ت آمادگی و گرفتن«  ن��ام دارد، را تجربه 
می کردند و مغز منتظر دریافت سرنخ مطلوب بود؛ اما زمانی که میمون ها حرکات غیرمنتظره 

یا برنامه ریزی نشده ای را انجام می دادند، عصب ها چنین وضعیتی را تجربه نمی کردند.

شش بیمار انگلیسی برای اولین بار تحت عمل جراحی کاشت یک ضربان ساز بی سیم با اندازه 
کوچک تر از یک باتری قلمی قرار گرفته اند که قرار است درمان بیماری قلبی را متحول کند.

به گزارش ایسنا، ضربان سازهای استاندارد که با تغییرات کمی از سال 1958 تا کنون همراه 
بوده اند، ضربان قلب را با ارس��ال تکانه های الکتریکی به قلب از طریق سیم های یک بسته 
باتری که در زیر ترقوه کاشته ش��ده، تنظیم می کنند.ضربان ساز »Nanostim« که سیم 
ندارد، یک دهم اندازه دس��تگاه های عادی بوده و به طور دایمی در یکی از حفره های قلب 
قرار می گیرد. قرار دادن این دس��تگاه در جایگاه آن کمتر از 10 دقیقه طول می کشد، این 
درحالی است که عمل جراحی برای کاشت یک ضربان ساز قدیمی نزدیک به 45 دقیقه است.

ضربان ساز Nanostim از درون یک رگ و از طریق ایجاد شکافی در پا که هیچ زخمی به 
جا نمی گذارد، انجام می شود. این دستگاه سپس با یک لنگر پیچ مانند که به دیواره داخلی 
قلب متصل شده، در جای خود قرار می گیرد.پزشکان در کنار س��اده تر بودن این رویکرد، 
امیدوارند که این ابداع بتواند به حذف مشکات ایجاد شده توسط ضربان سازهای قدیمی 
و سیم های آن ها که شامل عفونت و لخته شدن خون اس��ت، منجر شود.پروفسور ریچارد 
شیلینگ که این عمل جراحی را انجام داده، اظهار داشت: این یک گام خارق العاده است که 
برای سال ها رویای بسیاری از دانشمندان بود. خیلی هیجان زده ام که به عنوان اولین پزشک 

قلب بریتانیا توانسته ام کار کاشت این دستگاه را انجام دهم.

کاشت ضربان ساز بی سیم دایمی قلبمغز چگونه بازو را کنترل می کند؟

 دکورهایی متفاوت با ساده ترین 
 و پیش پا افتاده ترین اشیا نیز می توان

 دکورهای بسیار متفاوت داشت.
بسیاری بر این باورند، برای اینکه دکورهایی زیبا 

 در منزل داشته باشند، با هزینه های گزاف کنند
  در حالی که با ساده ترین اشیا هم

 می توان دکورهای متفاوت و زیبا داشت.

 بر روی زمین چیزی بزرگ تر از انس�ان نیس�ت و در انسان 
چیزی بزرگ تر از فکر او.
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