
 برنامه هایرودخانه فصلی زاینده رود دایمی می شود
 دهه فجر حوزه 
هنری استان

استاندار: با تصویب طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود
 جشنواره شهر برفی

3 در افوس برگزار می شود
مهلت ۱۵روزه دریافت سبد کاالیی 

قابل تمدید است 4 2
5

 سه روحانی مشهور
 در زندان کمیته مشترک

3

  سیاست های تشویقی
 و اجباری برای آالینده ها

نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
آالینده های جوی موجود در استان اصفهان باید با اعمال 
سیاس��ت های تش��ویقی و اجباری کنترل ش��ود.مجید 
منصوری بیدکانی در پاسخ به این سوال که از دیدگاه شما 
اجرای طرح هایی مانند طرح کنترل کیفی هوای اصفهان 
به چه میزان در کاهش و کنترل آالیندگی های اصفهان ...

 خانه تکانی ناگهانی
 در باشگاه سپاهان!

 آماده اجرای کنسرت
 رایگان خیابانی هستم

با انتخاب مه��رزاد خلیلیان به عنوان مدیرعامل باش��گاه 
سپاهان، باشگاه اصفهانی برای سومین بار در فصل جاری 
دس��ت به تغییر مدیرعامل خود زد.شایعه تغییر اعضای 
هیات مدیره باشگاه سپاهان از صبح روز شنبه گذشته در 
محافل ورزشی اصفهان به گوش رسید و بحث خانه تکانی 
باشگاه سپاهان در بین اهالی ورزش استان،  دهان به دهان 
چرخید؛ بررسی های در این زمینه ادامه پیدا کرد اما اعضای 
هیات مدیره باشگاه سپاهان در این زمینه پاسخگو نبودند و 

مسووالن باشگاه نیز خبری از تغییرات ...

همایون شجریان در نشست خبری آلبوم »چه آتش ها« 
از پیش��نهاد خود برای برگزاری کنسرت رایگان در قالب 
یک اجرای خیابانی با همکاری خانه موس��یقی صحبت 
کرد. نشس��ت خبری آلبوم »چه آتش ها« تازه ترین اثر 
موسیقایی همایون شجریان و علی قمصری 12 بهمن در 

موسسه فرهنگی هنری دل آواز برگزار شد.
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 فضاسازی انقالب
 در  سه میدان اصلی  شهر

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان گفت: 
به مناسبت دهه فجر فضاسازی دوران پیروزی 
انقالب اسالمی در سه میدان مهم شهر اصفهان 
یعنی میدان انقالب، قدس و شهدا را دست اجرا 
داریم و این میادین به نمادهایی از زمان انقالب 

اسالمی مجهز می شوند.
علی قاسم زاده در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
 ش��هرداری اصفهان برای دهه فجر برنامه های 
مختلف��ی را ت��دارک دی��ده که نص��ب پرچم 
 جمه��وری اس��المی در میادین، چه��ارراه ها

  و خیاب��ان های اصل��ی، آذین بن��دی میادین،
 پل ها و خیابان های اصلی ش��هر، فضا س��ازی 
 میادین، پاکسازی، آماده س��ازی و نورپرداری

 آب نماها و رفع خاموش��ی آن ها، رنگ آمیزی 
ادوات ش��هری و تجهی��زات مبلمان ش��هری، 
گل��کاری ویژه در باغچ��ه ه��ا و فالورباکس ها 
از ای��ن جمل��ه اس��ت.وی اف��زود: همچنی��ن 
افزای��ش س��اعات کاری ناوب��ران در س��طح 
ش��هر، نظافت وی��ژه اتوب��وس های فع��ال در 
سطح شهر، فعال کردن 70 دس��تگاه اتوبوس 

 فوق الع��اده، س��رویس دهی به مراس��م های 
 مردمی و محالت و س��رویس دهی به مراس��م
  22 بهمن به تعداد 800 دس��تگاه از آن جمله

 اس��ت.معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری 
اصفهان با اشاره به ویژه برنامه های فرهنگی دهه 
مبارک فجر 92 شهرداری اصفهان ابراز داشت: 
برگزاری جش��ن انقالب و همایش شعر فجر در 
فرهنگسرای دانش، برگزاری جشن خانوادگی 
عطر ش��قایق در باغ غدیر، اجرای جنگ و تئاتر 

ویژه دبستانی ها، جشن مادربزرگ ها ...

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار  اصفهان:

رهبر فرزانه انقالب از خانواده بازیکن شهید تیم فوتبال سپاهان تقدیر کردند
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر فرزانه انقالب 
در لوح تقدی��ری از خان��واده کاپیتان ش��هید 
تیم فوتبال س��پاهان تقدیر و از رش��ادت های 
این ش��هید واال مقام تجلیل کردند.به گزارش 
ایرنا، پایگاه اطالع رس��انی باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان روز یک ش��نبه نوش��ت: در بخشی از 
متن لوح اهدایی رهبر معظم انقالب به خانواده 

حسن غازی، آمده اس��ت: »فداکاری و رشادتی 
که ش��هید عزیز برادر پاسدار حس��ن غازی در 
عملیات رزمی ابراز داشته و شجاعت و فعالیت 
وی، به کس��ب فتوحات مهم در صحنه جنگ 
کمک کرده و س��بب اعت��الی کلمه اس��الم و 
 پایداری انقالب و حفظ میهن اسالمی گردیده

 است.«

بارش ب��رف ک��ه از دی��روز  در اصفه��ان آغاز 
ش��ده راه های ای��ن اس��تان را لغزن��ده کرده 
اس��ت. مرک��ز اطالع��ات راه ه��ای اداره راه 

و شهرس��ازی اس��تان اصفهان اعالم کرد: در 
 راه های منتهی به اس��تان های لرستان، قم و

 چهارمحال و بختیاری در غرب، شمال و مرکز 

و جنوب استان بارش برف ادامه دارد. این مرکز 
از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند 

6و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 
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سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...
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پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

 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

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

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

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

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

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

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

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

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

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

 آگهی فراخواننوبت  دوم
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/11/1992/12/4خرید 52000 لیتر روغن واکولین 6365525-920مناقصه بین المللی 1

92/11/2492/12/20خرید 1500 تن گل مجرای روغنی5572-920مناقصه بین المللی2

92/11/2192/12/4خرید هفت عدد کالسکه چدن بر1444-920مناقصه   3

9210052شناسایی پیمانکار4
شناسایی شرکتهای توانمند در زمینه عملیات مربوط به آماده سازی ، تجهیز و استخراج 

----------1/6 میلیون تن زغالسنگ خام 

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

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

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
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اخبار کوتاهيادداشت

 گزينه نظامی امريکا در 8 سال
 دفاع مقدس هم کاری نکرد

امام جمعه موق��ت اصفهان با بیان ای��ن که رجزخوان��ی و تهدیدهای 
امروز امریکا برای ما تازگی ندارد، گفت: در ابتدای انقالب و در 8 س��ال 
دفاع مقدس نیز ای��ن گزینه نظامی روی میز امری��کا بود و هیچ غلطی 
نتوانس��ت بکند. حجت االسالم و المسلمین س��ید مجتبی میردامادی 
در مراس��م زنگ انقالب که به مناسبت سی و شش��مین سالگرد ورود 
امام خمینی)ره( در 12 بهمن 57 در خیمه حس��ینی گلستان شهدای 
اصفهان بر گزار ش��ده بود، با بیان این که امروز روز مبارکی و مقدمه ای 
برای ظهور امام زمان است، اظهار داش��ت: امام)ره( معادالت دنیا را با 

برپایی انقالب اسالمی به هم زد.

 ريیس جمهور:شعارهای 22 بهمن
 بايد شعارهای وحدت آفرين باشد

رییس جمهور تصری��ح کرد:من از مل��ت ایران تمامی زن��ان و مردان، 
 جناح ها، اقوام، گروه ها وس��لیقه های مختلف دعوت می کنم که در روز

 22 بهمن هم��ه در کنار هم باش��یم به نحوی که 22 بهمن امس��ال با 
س��ال های پیش��ین متفاوت باشد.حجت االس��الم و المسلمین حسن 
 روحانی به هم��راه اعضای هی��ات دولت که  در آس��تانه فرا رس��یدن 
سی و پنجمین سالگرد پیروری انقالب اسالمی در حرم امام خمینی)ره( 
حضور پیدا کرده بود، بعد از تجدید بیعت با آرمان های بنیان گذار کبیر 
انقالب اسالمی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: هیچ کس با روز ملی 
خود، با سرنوشت خود، استقالل خود و روز پایان استبداد سیاه در این 
سرزمین و روز شکوفایی و سربلندی این ملت خدای ناکرده قهر نکرده 
و نمی کند و همه با هم از هر اندیشه، فکر، سلیقه و تفکر سیاسی باید در 
22 بهمن در کنار هم باشیم. رییس جمهور با تاکید بر این که شعارهای 
ما در 22 بهمن باید ش��عارهای وحدت آفرین باشد، آن را همان چیزی 

دانست که امام به ما یاد داد و بر آن تاکید می کرد.

 برگزاری همايش مهدويت
 ارزنده است

رییس حوزه علمی��ه اصفهان خطاب به مس��ووالن برگزاری چهارمین 
همایش گفتمان مهدویت گفت: استفاده از آثار علمای بزرگ می تواند 
محتوای واقعی این همایش ه��ا درباره  مهدویت و علم��ی بودن آن را 
تضمین کند.آیت اهلل حس��ین مظاهری، در دیدار با مسووالن برگزاری 
چهارمین همایش گفتم��ان مهدویت با محوریت آث��ار آیت اهلل صافی 
گلپایگانی اظهار داشت: جای برگزاری همایش هایی در باب مهدویت در 
سطح کشور و  اصفهان خالی بود و از این روی برگزاری چنین همایشی 
بس��یار ارزنده و مقدس اس��ت. وی با بیان این که تفکر و تدبری که به 
برگزاری این همایش ختم شده ستودنی است، افزود: مسووالن برگزاری 
این همایش ها باید دو نکته را مدنظر داش��ته باشند که نخستین مورد 
ارایه مهدویت واقعی، علمی و فراگیر اس��ت که بتواند با مهدویت های 

دروغین و ساخته بشر مقابله کند.

ملت ايران در 22 بهمن جواب دشمنان 
قسم خورده اسالم را خواهد داد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: ملت ایران امس��ال باشکوه تر، 
 باعظمت تر و ب��ا بصیرت تر از س��الیان گذش��ته در راهپیمایی یوم اهلل 
22 بهمن ش��رکت خواهد کرد و جواب تهدیدات دشمنان قسم خورده 

اسالم را خواهد داد.
حجت السالم احمد س��الک کاش��انی در گفت وگو با مهر با تبریک فرا 
رسیدن سی وپنجمین سالگرد ورود امام خمینی )ره( به ایران اسالمی 
و به ملت همیشه در صحنه کش��ورمان به خصوص به ملت شهیدپرور 
اصفهان، اظهار داشت: امریکایی ها 35 سال نه بلکه چند قرن است که 

در ابعاد گوناگون سرمایه های ملت ایران را غارت کرده اند.
وی اضافه ک��رد: تولد انقالب اس��المی ایران در 22 بهمن 57 ش��کوه 
و جم��ال اس��تکبار جهانی را برای همیش��ه ب��ه خاک مالید و س��یلی 
فراموش نشدنی به صورت امریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیست 
 زد. رییس کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس پیرام��ون صحبت های اخیر

 جان کری در اجالس داووس علیه ایران و مطرح کردن سخنانی مبنی 
بر این که گزینه نظامی همچنان روی میز اس��ت، برچیده شدن کامل 
تاسیسات هسته ای و غنی س��ازی اورانیوم در ایران ادامه داد: این گونه 
تهدیدها به تعبیری مال شیر پیری است، که دندان هایش ریخته شده و 

برای این که بگوید من هستم گاهی غرش می کند.

ديدار ريیس جمهور با نمايندگان 
NGOها به زودی برگزار می شود

وزیر کش��ور گفت: دی��دار رییس جمهور ب��ا نمایندگان س��ازمان های 
مردم نهاد )NGOها( به زودی برگزار می شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه حض��ور رییس جمهور و اعضای 
هیات دولت در حرم امام خمینی)ره(، که در آس��تانه س��ی و پنجمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی انجام ش��د، در جمع خبرنگاران اظهار 
 داش��ت: برای انجام دیدار رییس جمه��ور با نمایندگان س��ازمان های

مردم نهاد در ح��ال برنامه ریزی هس��تیم ولی زمان ای��ن دیدار هنوز 
مشخص نشده است.وزیر کشور همچنین در مورد زمان معرفی استاندار 
جدید خراسان رضوی نیز گفت: استاندار جدید خراسان رضوی به زودی 

معرفی می شود.

 وظیفه نسل جوان نگهداری 
از میراث انقالب حضرت امام)ره( است

فرمانده سپاه ناحیه فریدن گفت: وظیفه نسل جوان نگهداری از میراث 
حضرت امام خمینی )ره( و انقالب است.

 علی فتحیان در جمع مس��ووالن این ش��هر با اش��اره به گرامیداشت 
س��الروز ورود بنیان گذار جمهوری اس��المی و دهه فجر اظهارداشت: 
باید از انقالب اسالمی میراث ماندگار حضرت امام خمینی )ره( و خون 
شهیدان نگهداری کنیم.وی انقالب اسالمی را یک معجزه الهی در قرن 
اخیر معرفی کرد و گفت: گذشت زمان و توسعه علمی، فرهنگی، سیاسی 
و نظامی ما در طول 35 سال انقالب س��بب احساس این معجزه بزرگ 
الهی شده است.فرمانده س��پاه ناحیه فریدن به رتبه ممتاز علمی ایران 
اسالمی در جهان اشاره داشت و افزود: معجزه احمدی روشن ها ،توان و 
رشد نهادینه شده در بطن انقالب اسالمی است که هیمنه ابرقدرت ها از 
جمله امریکا را درهم شکسته است.وی تاکید کرد: امروزه نوع نبردها در 
چرخه تغییر قرار گرفته و با رشد فضای فکری رشد اسالم خواهی بیشتر 

شده و دشمنان را نگران کرده است.
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ظریف: ایران تحقیقات درباره سانتریفیوژها را کنار نمی گذارد

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با خبرگزاری رویترز و شرکت تلویزیونی اینترنشنال مدیا اسوشیتس 
در پاسخ به این که آیا ایران حاضر است تحقیقات درباره سانتریفیوژها را به عنوان بخشی از توافق نهایی کنار 

بگذارد؟گفت: نه؛ ما قصد داریم درباره جنبه های مختلف برنامه  هسته ای مان گفت وگو کنیم.
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ارشد نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و 
یزد گفت: قرار گرفتن پنج کشور در یک طرف میز مذاکره و کشور 
ایران در یک طرف دیگر میز مذاکره چیزی جز اقتدار و افتخار برای 

ایران نیست.
امیر سرتیپ دوم رضا جهادی ارسی در جمع خبرنگاران اصفهانی 
با اشاره به این که خبرنگاران ،س��ربازان جنگ نرم با دشمن تلقی 
می شوند، اظهار داش��ت: ش��ما خبرنگاران با فکر، قلم و قدم خود 
 در برابر 140 کش��ور دنیا ایس��تادگی می کنید.وی با بیان این که 
35 سال از پیروزی انقالب اس��المی ایران می گذرد و ما همچنان 
پیروز و مقتدر هس��تیم، تاکید کرد: قرار گرفتن پنج کشور در یک 
طرف میز مذاکره و کشور ایران در یک طرف دیگر میز مذاکره چیزی 
جز اقتدار و افتخار برای ایران نیست.ارشد نظامی آجا در استان های 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد با اش��اره به این که در قبل از 
انقالب گروهبان و استوار امریکایی بر کشور ما تحکم می کرد و ارتش 
ما با وجود همه توانمندی هایی که داشت توسط امریکایی ها اداره 
می شد، تصریح کرد: ما نزدیک به 60 هزار مستشار در داخل کشور 
داشتیم که کشور ما را از نظر تاکتیکی و تکنیکی هدایت می کردند و 
حتی برخی از شهرهای ما را طراحی می کردند و این فکر و اندیشه را 
در فکر هر ایرانی انداخته بودند که بدون آن ها اداره مملکت برای ما 
مقدور نیست. وی با تاکید بر این که اکنون بعد از گذشت 35 سال با 
وجود همه سختی هایی که داشتیم از جمله جنگ هشت ساله دفاع 
مقدس، کشور ما همچنان پر قدرت ایستاده است، افزود: امروز پرچم 
استکبار جهانی در کشورهای ضعیف دنیا به آتش کشیده می شود و 
این ظلم ستیزی توسط کشور ایران به دنیا القا شد و آیا این افتخار 

برای ایران اسالمی نیست.
جهادی ارسی با اشاره به این که امروز تسلیحات نظامی را خودمان 
می سازیم، بهینه سازی می کنیم و حتی در علوم نظامی نیز پیشرفت 
بسیاری داش��ته ایم و آیا این ها برای ما افتخار محسوب نمی شود، 
ادامه داد: امروز اس��تکبار جهانی در کجا قرار دارد و ما کجا هستیم 
و امروز در همه کش��ورهای دنیا مردم بیزاری از اس��تکبار را فریاد 

می زنند و آیا این برای ایران اسالمی افتخار محسوب نمی شود.
وی با اش��اره به این که امروز افتخار می کنیم در کش��وری زندگی 
می کنیم که میلیتاریس��م یعنی نظامی گری اصول آن نیست و در 
نظامی گری خدمت و روحی��ات معنوی و الهی وج��ود دارد، بیان 
کرد: افتخ��ار می کنیم در ارتش��ی خدمت می کنیم ک��ه فرمانده 
آن مرجع تقلید ما اس��ت و اص��ول، قرآن و اعتق��ادات مذهبی در 
 س��رلوحه آن قرار دارد. ارشد نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، 

چهارمحال و بختیاری و یزد اضافه کرد: امروز دشمنان ما با دست 
خودشان مایه افتخار و سربلندی ایران را ایجاد کرده اند و هر چاهی 

که برای ایران حفر می کنند خود در آن فرو می روند.

     دشمن در برابر قدرت نظامی ايران دست به عصا است
وی با اش��اره به این که در همه حال این ارتش س��رمایه ملی بوده 
 اس��ت، گفت: اما چیزی که ارتش جمهوری اس��المی ای��ران را با 
 دوران های قبل متمایز می کند، روحیه معنوی موجود در آن است. 
جهادی ارسی با بیان این که این تفکر اشتباهی است که همه گمان 
می کنند ارتش در س��ال 1357 به انقالبیون و ام��ام خمینی)ره( 
پیوس��ت در صورتی که از س��ال 1342 ارتش با حضرت امام بوده 
است، اظهار داشت: در سال 1342 امام خمینی)ره( در پیام تاریخی 
خودشان ارتش، روحانیان و مردم را خطاب کردند و از آن زمان به 
بعد در بسیاری از پیام های حضرت امام ،ارتش خطاب می شد و این 
نشان از پیوستن ارتش به انقالبیون بوده است. وی تاکید کرد: ترور 
فرماندهان ارشد در گارد شاهنشاهی اقدامی بود که توسط ارتشیانی 
که با جریان انقالبیون همراه شده بودند اتفاق می افتاد.  وی تصریح 
کرد: ارتش ما ی��ک ارتش نجیب و مردمی اس��ت و از همان لحظه 

ابتدایی ورود امام در روز 12 بهمن 57 به ایران، نیروهای ارتش��ی 
اقدامات بس��یاری را از تامین امنیت تا نشاندن هواپیمای حضرت 
امام و یا حتی خواندن س��رود در برابر این حضرت به نشانه احترام 

انجام دادند.

     تحريم ها تنها جلوی پیش�رفت معجزه آسای ايران را 
گرفت

ارشد نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و 
یزد خطاب به خبرنگاران تاکید کرد: در حال حاضر وقتش اس��ت 
که برای ارتش نجیب بنویس��ید و اگر کوتاهی کنی��د به 49 هزار و 
850 شهید ارتشی باید پاسخ دهید، زیرا ارتشی ها در کنار مردم قرار 
گرفتند، به مردم مشق نظامی دادند و جنگیدند تا انقالب پیروز شد. 
وی تاکید کرد: ارتش ایران در هیچ برهه ای از تاریخ در مقابل مردم 
نبوده و همواره در کنار مردم بوده است و این در کنار مردم بودن ها 
از بروز حوادث غیرمترقبه مانند زلزله تا ارایه خدمات به مردم است.

جهادی ارسی با بیان این که تحریم ها برای این است که کشور ایران 
معجزه آسا پیشرفت نکند، افزود: البته باید بگویم که مشکل نیز داریم 
اما مش��کالت را نیز برایمان به وجود آورده اند که البته آن ها را نیز 

رفع خواهیم کرد. وی به برنامه های دهه فجر ارتش در اصفهان نیز 
اشاره کرد و ادامه داد: دیدار با شهدای انقالب اسالمی، کوه پیمایی 
برای کارکنان ارتش، محفل انس با ق��رآن برای کارکنان نیروهای 
مسلح، برپایی مسابقات ورزشی شنا، فوتسال، تیراندازی و والیبال 
به صورت متمرکز برای نیروهای مسلح، افتتاح ده ها طرح عمرانی، 
برپایی مسابقات فرهنگی، برگزاری مسابقات حدیث ویژه خانواده 
شهدا، دیدار با خانواده شهدا، و... از جمله برنامه های ویژه دهه فجر 

نیروهای مسلح در اصفهان است.

     سربازی، دانشگاه  جوانان اين سرزمین است
جهادی ارسی در ادامه سخنانش با اشاره به این که سربازی و به ویژه 
در ارتش به عنوان دانشگاه اس��ت، ادامه داد: این را باید به جوان ها 
گفت که هر کس سربازی نرود در آینده لگدش را از جامعه خواهد 

خورد.
وی به پیروزی انقالب اسالمی نیز اشاره کرد و گفت: نقش روحانیت 
و حضرت امام خمینی)ره(، ارتش و مردم در پیروزی انقالب اسالمی 
نقش تاثیرگذاری داشته اند.جهادی ارسی در پاسخ به سوال خبرنگار 
فارس در مورد سخنان اخیر جان کری در مورد رو میز بودن گزینه 
نظامی تاکید کرد: ما سربازیم و تابع رهبر معظم انقالب هستیم و 
تمام و کمال از ایشان تبعیت می کنیم، قرآن می فرماید در برابر کفار 
و منافقان مستحکم، استوار و به هم چس��بیده باشید و این حالت 
در ارتش جمهوری اس��المی ایران وج��ود دارد و اگر کوچک ترین 
حرکتی از دشمن ما در منطقه و فرامنطقه ای ایجاد شود مستحکم با 
آن ها برخورد می کنیم. وی با تاکید بر این که دشمنان اگر در مقابل 
ایران دست به عصا هستند به خوبی از وضعیت و موقعیت ایران خبر 
دارند، ادامه داد: می دانند اگر حرکتی را انجام دهند به شدت با آن ها 

برخورد خواهیم کرد و تنبیه خواهند شد.

      قدرت نظامی ما فرا تصور است
ارشد نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و 
یزد با اشاره به این که قدرت نظامی ما فرا تصور است، اظهارداشت: 
با تکیه بر صنایع نظامی، دانش��مندان و نخبگان نظامی به قدرت 

عظیمی دست یافته ایم.
وی گفت: البته امیدواریم که هیچ گاه وارد این حالت نشویم چون 
ما صلح را دوست داریم همان گونه که اسالم صلح طلب است اما اگر 
به این کشور در هر زمانی، دشمنی به صورت علنی، اقدام فیزیکی را 

انجام دهد این کشور پاسخ کوبنده ای به آن خواهد داد.

ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و يزد:

نشستن 5 کشور مقابل ایران نشان از اقتدار کشور است 
قدرت نظامی ما فرا تصور است

 افتخار می کنیم 
در کشوری زندگی 

می کنیم که 
میلیتاريسم يعنی 
نظامی گری اصول 

آن نیست و در 
نظامی گری خدمت 
و روحیات معنوی و 

الهی وجود دارد

کمتر کس��ی پیدا می ش��ود که نام »موزه عبرت« را 
نشنیده باش��د. س��اختمانی که مخوف ترین زندان 
رژیم پهلوی بود و شاهد وحش��یانه ترین شکنجه ها 
 علیه چهره ه��ای انقالبی ب��ه ویژه روحانی��ون بوده 

است. 

س��ال های نه چندان دور مردم ایران برای رهایی از 
طوق طاغوت مبارزه ای را به رهبری مرجع عالی قدر 
آیت اهلل سیدروح اهلل موسوی الخمینی آغاز کردند و 
در این راه مقدس، متحمل سختی های زیادی شدند 
و سرانجام پس از سال ها مبارزه با استعانت از پروردگار 
و با عنایت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در بیست و 
دوم بهمن ماه سال 1357 توانستند نظام جمهوری 
اس��المی را به منصه ظه��ور برس��انند.در این میان 
روحانیت مع��زز همگام ب��ا م��ردم در لحظه لحظه 
شکل گیری انقالب و حتی پس از آن حضوری فعال و 
پرنشاط داش��تند و بی جهت نیس��ت که در کمیته 
مشترک ضد خرابکاری ساواک شهربانی تهران که 
امروز از آن به عنوان »موزه عبرت« یاد می شود، نام 
آن��ان ب��ر دی��وار خودنمای��ی می کند و چش��مان 
بازدیدکنندگان به اسامی روحانیون گره می خورد.به 
مناسبت س��ی و پنجمین بهار ش��کوهمند انقالب 
اسالمی در سلسله گزارش هایی به معرفی و بازخوانی 
فعالی��ت انقالبی روحانی��ت از دریچه م��وزه عبرت 

می پردازیم که بخش نخست آن در ادامه می آید.
      فعالیت ه�ای انقالبی آي�ت اهلل خامنه ای 
از مش�هد و ته�ران ت�ا ايرانش�هر/ 7 مرتب�ه 

زندانی شدن توسط ساواک

آیت اهلل س��یدعلی  خامنه ای در 12 خرداد 1342 و 
هنگامی که فقط 24 س��ال داش��ت، بر اث��ر تبلیغ و 
افشاگری علیه رژیم سفاک پهلوی دستگیر و زندانی 
شد. پس از آزادی، فعالیت های سیاسی و مذهبی خود 
را ادام��ه داد که به علت افش��اگری علی��ه رفراندوم 

 دروغین شاه و سیاس��ت های امریکایی رژیم پهلوی،
 بار دیگر در بهمن ماه سال 1342 در کرمان دستگیر و 
پس از انتقال به تهران در س��لول انف��رادی در زندان 
قزل قلعه زندانی و اهانت ها و شکنجه های بسیاری را 

تحمل کرد.

در پی آزادی از مرحله دوم دس��تگیری، کالس های 
تفسیر و حدیث و اندیشه اسالمی را در مشهد و تهران 
دایر کرد که با اس��تقبال کم نظیر جوانان پرش��ور و 
انقالبی مواجه شد که به علت همین فعالیت ها ساواک 

به تعقیب او پرداخت.  در ای��ن مرحله وی به زندگی 
مخفی روی آورد، ولی در سال 1346 دستگیر و زندانی 
شد.این دستگیری ها و زندان  ها تاثیری در اراده مصمم 
او نداشت و همچنان به مبارزه ادامه می داد تا این که 
در س��ال 1349 برای چهارمین بار از س��وی ساواک 
دستگیر و زندانی شد. ایش��ان که هدف نهایی خود و 
مبارزان را محو ظلم و س��تم و ناب��ودی رژیم پهلوی 
می دید، هر روز با ابعاد گس��ترده تر به مبارزات ادامه 
می داد، به همین علت برای پنجمین بار در سال 1350 
از س��وی ساواک دس��تگیر و بازداشت ش��د.آیت اهلل 
خامنه ای پس از رهایی از بند ساواک، بین سال های 
1350 تا 1353 کالس های تفسیر و ایدئولوژی را در 
سه مس��جد از مشهد مقدس تش��کیل داد که باعث 
جذب هزاران ج��وان مش��تاق و عالقه من��د به این 
کالس ها و آشنایی آن ها با تفکرات اصیل اسالمی شد. 
درس نهج البالغه ایشان از شور و حال خاصی برخوردار 
بود و جزوه های آن با نام »پرتوی از نهج البالغه« تکثیر 
می شد و  دس��ت به دست می گشت. س��رانجام این 
فعالیت های مستمر و پیگیر سبب شد ساواک مشهد 
در دی م��اه 1353 با هج��وم به خانه ایش��ان، برای 
ششمین بار وی را دستگیر و به کمیته مشترک ضد 
خرابکاری ساواک ش��هربانی تهران منتقل کند و در 
 س��لول انفرادی زندانی ک��رد و به مدت هش��ت ماه 

)پاییز س��ال 1354( ش��دیدترین و بی رحمانه ترین 
ش��کنجه ها را ب��ر وی اعمال ک��رد. ایش��ان درباره 
سختی های این دستگیری می فرماید: »فقط برای آنان 
که آن شرایط را دیده اند، قابل فهم  است«. ایشان پس 
از آزادی بار دیگر به مشهد بازگشت و همان برنامه ها و 
تالش های علمی، تحقیقی و انقالبی را ادامه داد. در 
اواخر س��ال 1356 برای هفتمین بار از سوی ساواک 
دستگیر و به تبعید در شهرستان ایرانشهر محکوم شد 
که با اوج گیری مبارزات انقالبی مردم مسلمان ایران 
در اواسط سال 1357 آزاد شد و به مشهد بازگشت.  در 
آستانه پیروزی انقالب اسالمی به فرمان حضرت امام 
خمینی)ره( ایشان به عضویت شورای انقالب درآمد. 
وی پس از پیروزی انقالب اسالمی در موقعیت های 
پایه گذاری حزب جمهوری اسالمی به اتفاق همرزمان 
خود همچون ش��هید بهش��تی، ش��هید باهنر و ...، 
سرپرستی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در سال  
1358، امام جمعه تهران نماینده امام در شورای عالی 

دفاع در سال 1359، نماینده مردم تهران در مجلس 
ش��ورای اس��المی در س��ال 1358، دو دوره رییس 
جمهوری و ... و سرانجام پس از رحلت امام خمینی)ره( 
با پذیرفتن رهبری نظام اس��المی جل��وه ای دیگر از 

کارآمدی مدیریت اسالمی را به نمایش گذاشتند.
      آيت اهلل قاضی طباطبايی سه بار زندانی و 

يک بار به عراق تبعید شد

آیت اهلل سید محمد قاضی طباطبایی در سال 1291 
شمسی در تبریز متولد شد.  پس از فراگیری دروس 
مقدماتی حوزه، در سال 1319 عازم حوزه علمیه قم 
شد، طی ده س��ال اقامت در قم از محضر آیات عظام 
حجت کوه کم��ره ای، صدرالدین ص��در، محمدرضا 
بهره من��د   خمین��ی)ره(  ام��ام  و   گلپایگان��ی 

شد.  
 در ادام��ه تالش ه��ای علم��ی و معنوی خ��ود عازم 
نجف اشرف ش��د. پس از سه س��ال اقامت در نجف 
و بهره گی��ری از محضر ب��زرگان آن دیار ب��ه تبریز 
مراجعت ک��رد، با آغاز نهضت ام��ام خمینی)ره( وی 
یکی از پیش��گامان مب��ارزه در آذربایج��ان  بود. وی 
طی دوران مبارزه مجموعا س��ه بار زندانی شد. یک 
بار نیز به مدت 8 ماه به عراق تبعید شد. بافت کرمان 
و زنجان تبعیدگاه ه��ای بعدی وی  ب��ود. با پیروزی 
 انقالب اسالمی طی حکمی از سوی امام خمینی)ره( 
به عنوان نماینده تام االختیار ایشان و امام جمعه تبریز 
منصوب شد. شهید قاضی در دهم آبان 1358 هدف 
گلوله یکی از عناصر گروهک فرق��ان قرار گرفت و به 

شهادت رسید.
      آي�ت اهلل دس�تغیب پ�س از حادث�ه

 17 شهريور زندانی شد

آیت اهلل سیدعبدالحسین دس��تغیب به سال 1292 
شمسی در شیراز به دنیا آمد. 

دروس مقدمات��ی و س��طح را در زادگاه��ش ف��را 
 گرفت و برای ادامه تحصیل، در س��ال 1314 راهی 

نجف اشرف شد.
 پ��س از بهره گی��ری از محض��ر درس آی��ات عظام 
سیدابوالحسن اصفهانی، شیخ کاظم شیرازی و میرزا 

علی آقا قاضی در سن 24 سالگی به درجه اجتهاد نایل 
آمد.  سپس به شیراز بازگشت و در مسجد جامع عتیق 
شیراز به اقامه جماعت و نشر احکام الهی پرداخت.با 
آغاز نهضت امام خمینی)ره( یکی از پیشگامان مبارزه 

در استان فارس بود.
 او دو ب��ار در س��ال های 42 و 43 دس��تگیر و در 
بازداش��تگاه قزل قلعه تهران زندانی شد. در آستانه 
انقالب اس��المی، دو روز پس از فاجعه 17 ش��هریور 
1357، ماموری��ن س��اواک ش��بانه به من��زل وی 
هجوم برده و او را در حالی که بیمار بود، بازداش��ت 
 و روان��ه زن��دان کمیته مش��ترک ض��د خرابکاری

 کردند. 
وی پس از تحمل چهل روز بازداشت و بازجویی های 
طاقت فرس��ا، از زن��دان آزاد و در میان اس��تقبال پر 
شور مردم به ش��یراز بازگش��ت. وی پس از پیروزی 
انقالب، به عضوی��ت مجلس بررس��ی نهایی قانون 
اساس��ی درآمد و نمایندگی امام در اس��تان فارس 
و امام جمعه ش��یراز را بر عهده داش��ت.    سرانجام 
آیت اهلل دستغیب در روز جمعه 20 آذر 1360 هنگام 
عزیم��ت به مصالی نم��از جمعه، به دس��ت یکی از 
 عناصر سازمان مجاهدین خلق )منافقین( به شهادت 

رسید.

ساختمانی که مخوف ترين زندان بود

سه روحانی مشهور در زندان کمیته مشترک



یادداشت
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عمليات بهسازي خاك و بهبود وضعيت گياهان انجام مي شود
    دكتر احمد س��ليماني پ��ور، مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي س��بز ش��هرداري اصفهان 
 اظهار داش��ت: عمليات بهس��ازي خاك و بهبود وضعيت گياهان فضاي س��بز در سه فصل انجام

مي شود.

3
یادداشت

 جشنواره شهر برفی
 در افوس برگزار می شود

نخستين جشنواره شهر برفی در استان اصفهان روزهای 24 و 25 بهمن 
امسال در ش��هر »افوس« از توابع شهرستان »بويين و مياندشت« برگزار 

می شود.
  ش��هردار اف��وس گف��ت: ش��ركت كنن��دگان در اي��ن جش��نواره

 به طراحی، ساخت و اجرای مجسمه، س��ازه ها و تنديس های برفی می 
پردازند.

»روح اهلل بابايی« با اشاره به اين كه فرصت ثبت نام در اين جشنواره تا 15 
بهمن است، افزود: برف آورد ساالنه استان اصفهان با هدف افزايش نشاط و 
شادابی اجتماعی، معرفی جاذبه های شهر گردشگری افوس، ايجاد رقابت 

سالم و گسترش روحيه همکاری برگزار می شود.
وی با بيان اين كه ش��ركت در اين جش��نواره برای عموم م��ردم از نقاط 
مختلف كشور آزاد اس��ت تصريح كرد: متقاضيان ش��ركت در جشنواره 
 برای ثبت نام بايد به پايگاه اينترنتی جشنواره شهر برفی افوس به نشانی

 www.Shahrebarfi.ir مراجعه كنند.

 بازخواني تجربه؛ 
ميدان امام علي )ع( 

    نهمين نشس��ت از سلسله نشس��ت هاي نوسازي ش��هري با موضوع 
 بازخواني تجربه؛ ميدان امام علي )ع( )عتي��ق( اصفهان درتهران برگزار

 مي شود.
به گزارش ايمنا، نهمين نشس��ت از سلسله نشست هاي نوسازي شهري 
از سوي مركز علمي كاربردي شهرسازي ، نوسازي و بهسازي شهرداري 
تهران با همکاري شركت عمران و بهسازي شهري ايران بر گزار شود. اين 
نشست با موضوع بازخواني تجربه، ميدان  امام علي )ع( )عتيق( اصفهان 
با حضور مهندس حسين جعفري مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي 

شهر اصفهان امروز برپا مي شود. 

 نرخ بيکاری معلوالن به صورت
 صعودی باال می رود

عضو انجم��ن حماي��ت از معل��والن آس��يب نخاع��ی اصفه��ان گفت: 
بيکاری به عن��وان يکی از مهمتري��ن معضالت و دغدغه ه��ای معلوالن 
و ب��ه وي��ژه معل��والن آس��يب نخاعی اس��ت و ن��رخ بي��کاری معلوالن 
 در س��طح ش��هر ها روز ب��ه روز ب��ه ص��ورت صع��ودی و فزاين��ده ب��اال 

می رود.
رضا عباسی با اش��اره به اين كه معلوالن برای فعاليت خود در سطح شهر 
دارای قوانين مدون هستند، اظهار داشت: اين قوانين در هيچ زمانی برای 

حمايت از معلوالن به درستی و به صورت كامل اجرا نمی شود. 
وی با بي��ان اين ك��ه در قان��ون جام��ع حماي��ت از معل��والن بند های 
قانونی برای حمايت از قش��ر معلول جامعه تصويب ش��ده اس��ت، اضافه 
كرد: به عن��وان مثال بر اس��اس اين قان��ون تمام ادارات و دس��تگاه های 
اجرايی بايد س��ه درصد از س��هم اش��تغال خود را به معلوالن اختصاص 
 بدهند ام��ا اكث��ر ادارات و دس��تگاه های اجراي��ی اين قان��ون را رعايت

 نمی كنند.

اخبار کوتاه
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سازمان مردم نهاد، از 15 بهمن ماه دستاورد های خود را در 
نمايشگاه سمن های اصفهان ارايه می كند.  عليرضا پرهام 
در نشست خبری س��تاد برگزاری نمايشگاه دستاورد های 
س��ازمان های مردم نه��اد اس��تان اظهار داش��ت: معرفی 
سازمان های مردم نهاد به مردم نقش به سزايی در گسترش 
 مش��اركت عمومی دارد و بسياری از مش��کالت قابل حل

است.
 وی با بي��ان اين كه برون س��پاری در بخش س��ازمان های

 مردم نهاد ،تاثير زيادی در حل معضالت جامعه دارد، تصريح 
كرد: واگذاری امور به سازمان های مردم نهاد نتايج مثبت را 
به دنبال دارد زيرا حضور واقعی مردم در صحنه، بسياری از 

كاستی ها را جبران می كند.
مس��وول كميته تبليغات و اطالع رسانی س��تاد برگزاری 
 دس��تاورد های س��ازمان های مردم نهاد اصفهان افزود: در

 دهه فجر امس��ال، نمايشگاه دس��تاوردهای سازمان های 
مردم نهاد برگ��زار و توانايی های س��ازمان های مردم نهاد 

معرفی می شود.

وی با بيان اي��ن كه جلس��ات هماهنگی س��تاد برگزاری 
نمايش��گاه های س��ازمان های م��ردم نه��اد از 23 دی ماه 
 آغاز شده، اظهار داش��ت: در نهايت، ش��ورای برنامه ريزی
  نمايشگاه تش��کيل و 13 تش��کل در اين  مجموعه وجود

 دارد.
پرهام با اشاره به اين كه با واگذاری برخی امور، مشکالت در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی براس��اس برنامه، پيشرفت 
 می كند، بيان كرد: نمايشگاه  دس��تاوردهای سازمان های

م��ردم نه��اد از 15 بهمن م��اه فعالي��ت خ��ود را در مکان 
نمايشگاه های بين المللی اصفهان آغاز می كند.

 وی ب��ا بيان اين ك��ه فراخوان ه��ای الزم به س��ازمان های 
مردم نهاد ارايه شده، خاطرنشان كرد: سامانه ای برای ثبت نام 
سمن ها برای حضور در نمايشگاه تهيه شده و سازمان های 
مردم نه��اد می توانند از اين طريق ثبت نام كنند.مس��وول 
اطالع رسانی س��تاد برگزاری دس��تاورد های سازمان های 
مردم نهاد اصفهان با بيان اين كه تاكنون 100 تشکل برای 
حضور در نمايشگاه ثبت نام كرده اند، گفت: اين سازمان های 
مردم نهاد در بخش های مختلف از جمله سالمت، فرهنگی، 
اجتماعی و زيس��ت محيطی، دس��تاورد های خود را ارايه 

می كنند.
وی با بيان اينکه نزديک به 25 سمن برای برگزاری كارگاه 
تخصصی در نمايش��گاه ثبت ن��ام كردند، اظهار داش��ت: با 
 توجه به محدويت های زمان برگزاری نمايش��گاه، 9 عنوان

  مرب��وط ب��ه نياز ه��ای م��ردم در اي��ن كارگاه ه��ا مطرح 
می شود.

اس��تاندار اصفهان گفت: مصوبه قانونی طرح جامع احيای 
حوضه آبريز زاينده رود ابالغ شد.

 رسول زرگرپور در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران 
اصفهانی با اشاره به گراميداش��ت دهه مبارك فجر، اظهار 
 داش��ت: در حال حاضر اصلی ترين مطالبه م��ردم اصفهان 

جاری شدن آب زاينده رود است.
وی افزود: برای پيگيری موضوع آب زاينده رود در ش��رايط 
كنونی در زمينه سرعت پيگيری خوشبختانه ركورد زده ايم.

استاندار اصفهان ادامه داد: طرح جامع برای احيای حوضه 
آبريز 9 م��اده ای و ش��ورای عالی آب با حضور اس��تانداران 
اصفهان، خوزس��تان، چهارمحال و بختياری و يزد تصويب 

شد.
وی تصريح كرد: تقسيم بندی آب از حوضه آبريز است و اين 
مباحث ارتباطی به مسايل سياس��ی ندارد.اين طرح جامع 
حوضه آبريز، علمی و كارشناس��انه است ونتيجه اين طرح 

شامل پيشرفت همه استان ها خواهد شد.
دكتر رس��ول زرگر پور افزود:اين طرح در دهمين جلس��ه 
 ش��ورای عالی آب مطرح ش��د كه در آن جا تبديل به طرح

 9 ماده ای گرديد. 
تاسيس واحد مديريت يکپارچه حوضه آبريز زاينده رود و 
مکلف بودن وزارت نيرو بر اين امر و اين كه مديريت واحد و 
يکپارچه در منطقه صورت بگيرد نه از تهران و وزارت نيرو  

استاندار اين بند را مهمترين بند اين مصوبه توصيف كرد .
ش��ورای هماهنگی  كه مديري��ت حوض��ه آب زاينده رود  
را برعهده دارد متش��کل از رياس��ت وزير ني��رو و عضويت 
استانداران 3 استان اصفهان، چهارو محال بختياری و يزد 
همچنين معاونان وزرای   نيرو  ،  جهاد كشاورزی ، صنعت 
 معدن و تجارت و نمايندگان ش��ورای اصناف كش��اورزان

 استان های مربوطه می باشد .
-  وزير ني��رو پس از 3 ماه نس��بت به  تصميمات ش��ورای 
هماهنگی اقدام كند تا وضعيت و ميزان حق آبه ها ، سهم آبه 
ها ، صاحبان حق اشتراك و حق آبه زيست محيطی احيای 

تاالب گاوخونی صورت پذيرد .
-   بار گذاری جديد بر منابع  آب زاينده رود تا پيش از تعيين 
 تکليف تخصيص های هر اس��تان دراي��ن حوضه ممنوع  

می باشد .

 -  الزام به اس��تفاده از ش��يوه ه��ای نوين آبي��اری به جای 
غرق آبی  در كش��اورزی مانند آبياری باران��ی و روش های    
 نوين كه رس��يدگی به آن بر عهده وزارت جهاد كشاورزی

 است .
 -  تاس��يس صندوق تامين خس��ارات خشکس��الی ها كه 
صنايع را موظف می كند در فصل های خشکسالی كه بدون 
كاهش س��هم خود آب دريافت می كنند مبالغی را جهت 
جبران خسارت كشاورزان استان به اين صندوق واريز كنند  
مسووليت تاسيس صندوق برعهده استاندار استان می باشد 
و تخصيص آب به عهده وزارت نيرو است .از بندهای آن است.

استانداراصفهان در پاسخ به خبرنگار زاينده رود درباره اين 
 كه صنايع بزرگ استان نيازمند آب ش��يرين نيستند وآيا 
 برنام��ه ای در م��ورد تامين آب م��ورد نياز خ��ود ازحوضه

 خليج ف��ارس دارند،اظهار داش��ت:اين كه بت��وان صنايع 
 را ملزم كرد هنوز محقق نيس��ت اما صنايع��ی داريم مثل 
 گل گوهر كه اين اق��دام را انجام داده ان��د اما صنايع بزرگ 
و آب بر می تواننددر اين زمينه مشاركت داشته باشند آن هم 
چه با همکاری دولت ويا راسا،چون دولت به تنهايی نمی تواند 
اين حجم نيازبه آب را تامين كند ضمن اين كه صنايع مشابه 
 در استان های ديگر آب بهای سه برابری برای مصارف خود

  م��ی پردازندك��ه در اس��تان اصفه��ان  اين ش��کاف بايد 
پر شود.

 آغاز نمایشگاه دستاورد 
سازمان های مردم نهاد اصفهان از ۱۵ بهمن

موضوع آب نيازمند شورای عالی آب است 

مدیریت یکپارچه ، رمزاحيای حوضه آبریز زاینده رود 

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان گفت: به مناسبت 
 دهه فج��ر فضاس��ازی دوران پي��روزی انقالب اس��المی در

 سه ميدان مهم ش��هر اصفهان يعنی ميدان انقالب، قدس و 
شهدا را دس��ت اجرا داريم و اين ميادين به نمادهايی از زمان 

انقالب اسالمی مجهز می شوند.
علی قاس��م زاده در گفت وگو با مهر اظهار داشت: شهرداری 
اصفهان ب��رای دهه فج��ر برنامه ه��ای مختلف��ی را تدارك 
 ديده ك��ه نص��ب پرچ��م جمه��وری اس��المی در ميادين، 
 چهارراه ه��ا و خياب��ان های اصل��ی، آذين بن��دی ميادين،

 پل ه��ا و خيابان ه��ای اصلی ش��هر، فضا س��ازی ميادين، 
پاكسازی، آماده سازی و نورپرداری آب نماها و رفع خاموشی 
آن ها، رنگ آميزی ادوات شهری و تجهيزات مبلمان شهری، 
 گلکاری وي��ژه در باغچه ه��ا و فالورباكس ه��ا از اين جمله

 است.
وی افزود: همچنين افزايش س��اعات كاری ناوبران در سطح 
ش��هر، نظافت ويژه اتوبوس های فعال در س��طح شهر، فعال 
كردن 70 دس��تگاه اتوبوس ف��وق العاده، س��رويس دهی به 
 مراس��م های مردمی و محالت و س��رويس دهی به مراس��م
  22 بهم��ن ب��ه تع��داد 800 دس��تگاه از آن جمل��ه

 است.
معاون فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به 
ويژه برنامه ه��ای فرهنگی دهه مبارك فجر 92 ش��هرداری 
اصفهان ابراز داشت: برگزاری جش��ن انقالب و همايش شعر 

فجر در فرهنگس��رای دانش، برگزاری جشن خانوادگی عطر 
ش��قايق در باغ غدير، اجرای جنگ و تئاتر ويژه دبستانی ها، 
جش��ن مادربزرگ ها ويژه عم��وم بانوان در ورزش��گاه باران 
و برگزاری جش��ن وي��ژه دختران نوج��وان از جمل��ه برنامه 
 های مديري��ت امور فرهنگ��ی و هنری ش��هرداری اصفهان

 است.
وی ادام��ه داد: برگ��زاری بازارچه ب��ذل و بخ��ش كودكانه 
از س��وی خانه كودك، مسابقه س��اخت آدمک اس��تکبار از 
تاريخ 12 تا 21 بهم��ن و نمايش آن ها در مي��دان امام )ره( 
به همت فرهنگس��رای پايداری، برگزاری پات��وق انقالب در 
فرهنگسرای عالمه دهخدا، مس��ابقه پخت آش های محلی 
همراه ب��ا كارگاه تغذيه در فرهنگس��رای اهتم��ام، برگزاری 
نمايش��گاه آثار توليدات خانگ��ی بانوان منطق��ه 9 ، برپايی 
طرح به ياد بهشتی ويژه معرفی ش��هيد بهشتی به نوجوانان 
 ،همراه با پرسش و پاس��خ در مدارس از ديگر برنامه های اين

 دهه است.
قاس��م زاده ادامه داد: هر كدام از فرهنگس��راهای وابس��ته 
به اي��ن مركز ني��ز برنامه ه��ای مختلفی همچ��ون جنگ و 
نورافش��انی به مناس��بت ده��ه فج��ر، برگزاری نمايش��گاه 
كتاب محصوالت فرهنگی و نمايش��گاه س��ه بعدی از شور و 
تظاهرات م��ردم، اجرای تئات��ر برای عموم م��ردم و مدارس 
 و جش��ن های ويژه مدارس و موارد ديگ��ر را در برنامه های

 خود دارند.

نماينده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: آالينده های 
جوی موجود در استان اصفهان بايد با اعمال سياست های تشويقی 

و اجباری كنترل شود.
مجيد منصوری بيدكانی در پاسخ به اين سوال كه از ديدگاه شما 
اجرای طرح هايی مانند طرح كنترل كيفی هوای اصفهان به چه 
مي��زان در كاهش و كنترل آاليندگی های اصفهان موثر اس��ت، 
اظهار داشت: در صورتی كه طرحی اجرا نشده و تمهيدات مورد 
نياز برای رفع آالينده ها انديشيده نش��ود،  روز به روز با افزايش 

آالينده ها مواجه هستيم.
وی با بيان اين كه اجرای اين طرح ها س��بب كنترل و جلوگيری 
از افزاي��ش آالينده های موجود در اس��تان اصفهان می ش��ود، 
اضافه كرد: جمعيت شهر ها، فعاليت واحد های صنعتی و تعداد 
خودرو های موجود در س��طح ش��هر ها روز ب��ه روز افزايش پيدا 
می كند و به دنبال اي��ن موضوع آالينده های ج��وی نيز هر روز 

افزايش پيدا می كنند.
نماينده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی صنايع، واحد های 
صنعتی، خودرو ها و به وي��ژه خودرو های فرس��وده را به عنوان 
مهمترين منابع آالينده در س��طح ش��هر ها دانس��ت و تصريح 
كرد: مجموعه هايی كه ب��ه منابع آالينده متصل هس��تند بايد 
 كنترل ش��وند تا از تش��ديد آالينده های جوی در سطح شهر ها 

جلوگيری شود.
وی با تاكيد بر اين كه تمام منابع آالينده بايد دس��ت به دس��ت 
يکديگر بدهند و در راس��تای برنامه جام��ع كنترل كيفی هوای 

اصفهان حركت كنند، ادامه داد: اميدواريم با تحقق اين موضوع 
در آينده ای نزديک ش��اهد كاهش و كنت��رل آالينده های جوی 
 در كالن ش��هر اصفهان و شهرس��تان های اطراف اين كالن شهر

 باشيم. منصوری بيدكانی تاكيد كرد: آالينده های جوی موجود 
در استان اصفهان بايد با اعمال سياست های تشويقی و اجباری 

كنترل شود.
وی با بيان اين كه سياس��ت های تش��ويقی و اجب��اری بايد در 
منازل به عنوان كوچک ترين واحد ه��ای آالينده تا منابع بزرگ 
آالينده اجرا شود، افزود: در صورتی كه اين سياست ها پاسخگوی 
رفع آالينده های جوی موجود در س��طح ش��هر ها نباشد، بايد از 
باز دارنده های محکم تری در راستای كاهش و كنترل آالينده های 

جوی در سطح شهر ها استفاده شود.
نماينده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اين 
كه در صورتی كه آالينده های جوی با اجرای طرح های تصويب 
شده محقق نش��د، بايد جريمه های چند برابری نسبت به منابع 
آالينده به دليل تش��ديد آالينده های جوی شهر ها اعمال شود، 
 گفت: البته اين موضوع نياز به قانون گذاری در مجلس ش��ورای

 اسالمی دارد.
وی با تاكيد بر اين كه افزايش آالينده های جوی س��بب تحميل 
هزينه های بس��ياری بر مردم می شود، اظهار داش��ت: هر ساله 
مسووالن تالش های بسياری را برای كاهش آالينده های جوی 
 موجود در سطح شهر ها انجام می دهند، اما در كنار اين موضوع 

با توسعه صنعتی مواجه می شويم.

آالینده های جوی 
موجود در استان 
اصفهان باید با 
اعمال سياست های 
تشویقی و اجباری 
کنترل شود.
سياست های 
تشویقی و اجباری 
باید در منازل به 
عنوان کوچک ترین 
واحد های آالینده تا 
منابع بزرگ آالینده 
اجرا شود

 به مناسبت دهه 
فجر فضاسازی 
دوران پيروزی 
 انقالب اسالمی در
 سه ميدان مهم 
شهر اصفهان یعنی 
ميدان انقالب، 
قدس و شهدا را 
دست اجرا داریم 
و این ميادین به 
نمادهایی از زمان 
انقالب اسالمی 
مجهز می شوند

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:معاون فرهنگی اجتماعی شهردار  اصفهان:

 سياست های تشویقی و اجباری برای آالینده هافضاسازی انقالب در سه ميدان اصلی  شهر



اخبار کوتاهيادداشت

دو طرح کشاورزی در خور و بیابانک 
افتتاح می شود

دو طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال در دهه فجر 
در خورو بیابانک در این منطقه افتتاح می شود. مدیر جهاد کشاورزی 
خور و بیابانک گفت: این دو طرح استخر ذخیره آب است که با بتون 
احداث شده است.حس��ین غالمرضایی افزود: این استخرها با حجم 
متوسط حدود 500 متر مکعب به گونه ای ساخته شده که می توان 
در آن ها ماهی نیز پرورش داد. غالمرضایی از توزیع سوخت یارانه دار 

بین بهره برداران بخش کشاورزی خور وبیابانک خبر داد. 

جريمه های سنگین مالیاتی و بیمه، 
صنايع را دچار مشکل کرده است

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: جریمه های سنگین 
مالیاتی و بیمه، صنایع کشور را دچار مشکل کرده است.

  »سیدعبدالوهاب سهل آبادی« در نشست کمیسیون پشتیبانی اتاق 
بازرگانی افزود: صنعتگران ما گاهی برای مبالغ بسیار ناچیز بدهی به 

اداره مالیات، ممنوع الخروج می شوند. 
وی با اش��اره به وجود 16 نماین��ده از اتاق بازرگان��ی در هیات های 
 حل اختالف مالیاتی اظهار داشت: کارشناس��ان بخش خصوصی و 
تشکل هایی مانند اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت باید 

این مسایل را به مسووالن انتقال دهند. 
وی با اش��اره به چالش هایی مانند تورم و ناهماهنگی دولت با بخش 
خصوصی در بعضی موارد اضافه کرد: در سال گذشته برای پیگیری 
مس��ایل روز صنعتگران، 19 مصوبه در کمیسیون پش��تیبانی اتاق 
بازرگانی داشتیم که 17 مصوبه از آن ها اجرایی شده و دو مورد دیگر 

در حال پیگیری است. 

 بهره برداری از ۱۵۰۰ ماژول 
قرائت از راه دور کنتور برق

     مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
 AMI از تکمیل، نصب و بهره برداری از 1500 ماژول قرائت از راه دور

درمدیریت برق نواحی اصفهان خبر داد.
مرسل صالحی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: این طرح از سال 
90 اجرا شده که با پیاده سازی این سامانه هزینه هایی که به نیروهای 
قرائت کنتور داده می شد تا اطالعات برق مصرفی مشترکان را وارد 
کنند حذف و کاهش تعداد ماموران و جلوگیری از خطای انسانی از 

اهداف این پروژه بوده است. 
وی افزود: کاهش هزینه ها، رضایتمندی مش��ترکان، ایجاد بس��تر 
مناس��ب برای انجام خدمات جانبی در راس��تای پیاده سازی دولت 
الکترونیک، افزایش دقت در اندازه گیری ها، ارایه خدمات اینترنتی 
 به مش��ترکان از جمله رفت��ار بار، کیفی��ت توان، کنت��رل و نظارت 

بدون حضور در محل از جمله مزایای این طرح است.
مدیر دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
تصریح کرد: با پیاده سازی این س��امانه زیر ساخت بستر اطالعاتی 
کنتور برق میان مشترکان و شرکت فراهم ش��ده و امکان تحلیل و 
بررسی منحنی بار و مدیریت شبکه و گزارش دهی ایجاد شده است. 
وی خاطر نش��ان کرد: هزینه این پروژه بالغ بر 6 میلیارد ریال بوده و 
تاکنون ۴500 ماژول قرائت از راه دور در امورهای شمال غرب، غرب، 

شرق و شمال نصب شده است.

 مشکالت موجود، بازار آهن را 
نابود کرده است

رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان گفت: متاسفانه مشکالتی 
که دارایی، مالیات بر ارزش افزوده و ... برای فروشندگان آهن ایجاد 
کرده است، باعث نابودی کسب و کار بس��یاری از فروشندگان آهن 
شده  است.اکبر شمشیری با اشاره به وضعیت بازار آهن اصفهان اظهار 

داشت: قیمت ها در بازار آهن سقوط داشته و رونقی در بازار نیست.
وی ادامه داد: به دلیل این که اجرای طرح های عمرانی متوقف شده 
و ساخت  و سازها با رکود روبه رو شده اند؛ بازار آهن نیز با رکود روبه رو 
ش��ده اس��ت. رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان افزود: بازار 
آهن نیز همچون بازار دیگر اجناس با بی میلی خریداران برای خرید 
مواجه شده و باعث رکود ش��دید بازار شده است.وی گفت: وضعیت 
تولیدات آهن اس��تان اصفهان مناسب اس��ت اما در شرایط کنونی 
بیشتر تولیدات در انبارها قرار دارند و معامله نمی شوند.شمشیری با 
بیان این که مشکالت زیادی گریبان فروشندگان آهن را گرفته است،  
اظهار داشت: متاسفانه مشکالتی که دارایی، مالیات بر ارزش افزوده 
و ... برای فروش��ندگان آهن ایجاد کرده  است باعث  نابودی کسب و 
کار بسیاری از فروشندگان آهن شده  است. وی یادآور شد: در بحث 
خریدهای با کد که توس��ط آهن فروش��ان انجام می شود مشکالتی 
وجود دارد، برای نمونه وقتی خریدی با کد انجام می شود فاکتور داده 
نمی شود اما دارایی از فروشندگان و خریداران فاکتور می خواهد که 

باعث بروز مشکالت فراوان شده است.
رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه 
به دلیل مشکالت به وجود آمده برای آهن فروشان بسیاری از این کار 

خارج شده و از این کار کناره گیری کرده اند.

مهلت ۱۵روزه دريافت سبد کااليی 
قابل تمديد است

مدیر اجرایی طرح سبد کاالیی گفت: بازه 15 روزه توزیع سبد کاالیی 
 قابل تمدید اس��ت، بنابراین مردم در روزهای آین��ده نیز می توانند

 سر فرصت به فروشگاه ها مراجعه کرده و سبد کاالیی خود را دریافت 
کنند.بهم��ن حاجعلی اظهار داش��ت: از مردم می خواهی��م تا برای 

دریافت سبد کاالیی هیچ گونه عجله ای نداشته باشند.
وی افزود: کاال به اندازه کافی در ش��بکه فروش��گاهی سراسر کشور 
توزیع شده است و در صورت نیاز قابلیت تمدید مهلت دریافت کاال 
وجود دارد.مدیر اجرایی طرح سبد کاالیی با تاکید بر این که هیچ گونه 
نگرانی برای کاالی این سبد کاالیی وجود ندارد، اظهار داشت: مردم 
می توانند در مهلت 15 روزه به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کرده 
و سبد کاال دریافت کنند. وی افزود: در صورت نیاز این بازه 15 روزه 

قابل تمدید است.
حاجعلی در پاسخ به این سوال که دلیل اختالل بانکی به وجود آمده 
در پرداخت اعتبار سبد کاالیی، چیست، گفت: به دلیل حضور زیاد 
مردم در سراسر کشور و ترافیک باالی مراجعه کنندگان در خصوص 
برخی بانک ها اختالالتی به وجود آمده است، لذا انتظار داریم تا مردم 

در روزهای آینده اقدام به دریافت سبد کاالیی کنند.

4
فروش ۸۷۰ هزار تومانی سکه در اصفهان

دیروز در بازار اصفهان هر قطعه س��که تمام بهار آزادی با نوسان جزیی نس��بت به چند روز قبل  ۸70 هزار تومان 
فروخته شد. شنبه گذشته در بازار اصفهان قیمت نیم س��که ۴۴0 هزار تومان، ربع سکه ۲60 هزار تومان و سکه 

گرمی 169 هزار تومان است. 
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از این رو همزمان با ورود نزدیک به ۴0 شرکت فرانسوی به ایران،  
در لیست شرکت های فرانسوی مسافر تهران ،نام دو غول نفت و گاز 
فرانسه و اروپایی ها هم به چشم می خورد.در لیست منتشر شده 
نام شرکت های توتال فرانسه به عنوان یکی از غول های اکتشاف 
تا توسعه صنایع نفت و گاز جهان و شرکت GDF سوئز فرانسه به 
عنوان بزرگ ترین شرکت توزیع کننده گاز طبیعی و ال.ان.جی در 
بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیده می شود.توتال فرانسه که 
پیش از طرح توس��عه فاز ۲ و 3 پارس جنوبی، توسعه میدان نفتی 
درود و چندین پروژه ریز و درشت با شرکت ملی نفت ایران مشارکت 
داش��ته اس��ت پیش از افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران 
مذاکرات طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را متوقف کرد و عمال از 
صنعت نفت ایران خارج شد.در همین حال کریستوف دومارژری 
مدیرعامل توتال فرانسه اخیرا در حاشیه چهل و چهارمین اجالس 
داووس با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران مذاکره کرده است.دومارژری 
مدیرعامل شرکت فرانس��وی توتال پس از پایان مذاکرات خود با 
وزیر نفت ایران در گفت وگویی با بیان این که ایران پیشنهادهای 

قراردادی به مراتب جذاب تری نس��بت به گذشته برای بازگشت 
 توتال فرانسه ارایه کرده اس��ت، گفت:  این حقیقت که آن ها به ما

 می گویند ک��ه فعالیت را آغاز کنید و آماده ش��وید، ش��اید بدان 
معناس��ت که آن ها آماده گفت وگوهای سیاسی هستند؛ درغیر 
این صورت دلیل��ی وجود ندارد ک��ه بیایند و به م��ا بگویند آماده 
همکاری ش��وید.با این وجود ای��ن غول نفتی فرانس��وی ها برای 
بازگشت به صنایع نفت و گاز ایران راه دشواری را پیش روی دارد 
زیرا در صورت تعلیق کامل تحریم ها اتهاماتی نس��بت به عملکرد 
فنی و اجرایی به این شرکت فرانس��وی مطرح است.بر این اساس 
چندی پیش منص��ور دفتریان رییس انجم��ن گاز ایران از اخالل 
عمدی شرکت توتال فرانس��ه در شیوه برداش��ت گاز از الیه های 
پارس جنوبی خبرداده و یادآور ش��ده بود: با همین اقدامات ایران 
10 سال از برداش��ت یکی از الیه های پارس جنوبی محروم شده، 
بدون آن که کسی از این موضوع مطلع باشد.دامنه این اقدام تعمدی 
 توتال فرانسه حتی به سازند گازی میدان بالل هم در خلیج فارس

 باز می گردد به طوری که مسووالن شرکت نفت فالت قاره پس از 

10 سال از مشترک بودن سازند گازی بالل با میدان پارس جنوبی 
اطالع پیدا کردند. که بخشی از این تاخیر در شناسایی سازندهای 
مشترک گازی پارس جنوبی و میدان بالل در کنار ضعف مدیریتی 

به شیطنت های توتال فرانسه هم باز می گردد.

      غول توزيع گاز اروپا به تهران می آيد
به گزارش مهر، در لیست شرکت های فرانسوی مسافر تهران، 
 در کنار توتال نام ش��رکت GDF س��وئز فرانس��ه هم به چشم 
می خورد شرکتی که بزرگ ترین توزیع کننده گاز طبیعی در بین 

کل کشورهای اتحادیه اروپا است.
گزارش منتشر شده بر خروجی سایت GDF سوئز فرانسه حاکی 
از آن است که این شرکت فرانسوی در 16 کشور جهان تاکنون 
3۴۴ مجوز اکتشاف و توسعه در بخش باالدستی صنایع نفت و 
گاز دریافت کرده است ضمن آن که این شرکت اروپایی دومین 
شرکت واردکننده ال.ان.جی و بزرگ ترین توزیع کننده گاز در 

بین کشورهای اروپایی است. 

       احتمال آغاز مذاکرات ايران- توتال در تهران 
سید مهدی حسینی ،رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی 
وزارت نفت  با بیان این که برای افزای��ش جذابیت قراردادهای 
بخش باالدستی نفت و گاز ایران از نظرات کارشناسی شرکت های 
معتبر بین المللی استقبال می کنیم، گفت: در صورت صالحدید 
شرکت ملی نفت ایران آمادگی مذاکره با شرکت توتال فرانسه 

در تهران را داریم.
ای��ن مق��ام مس��وول مهمتری��ن ویژگ��ی نس��ل جدی��د 
قرارداده��ای نفت��ی ای��ران را اتخ��اذ سیاس��ت » ب��رد- برد« 
ب��رای دو ط��رف امض��ا ک��رد و اظه��ار داش��ت: ب��ا تدوی��ن 
 نس��ل جدی��د قرارداده��ای نفت��ی ش��رایط ب��رای ج��ذب 
س��رمایه گذاری های خارجی و بازگشتن ش��رکت های معتبر 

بین المللی فراهم خواهد شد.
وی با بیان این که وزارت نفت از مش��ارکت ش��رکت های نفتی 
درنخس��تین هم اندیش��ی بازنگری قراردادهای نفتی استقبال 
می کند اظهار داش��ت: به دلیل وجوه مختلف و پیچیدگی های 
حاکم بر این قراردادها، ش��ورای سیاس��ت گذاری  هم اندیشی 
بنا داشت تا در فاز نخس��ت بر ای طرح نظرات صاحب نظران و 
متخصصان داخلی زمینه چینی کند.حسینی افزود: ولی به نظر 
می رسد که حساسیت امر، بسیاری از فعاالن بین المللی حوزه 
نفت را نیز به تکاپو واداشته و نمایندگان برخی از این شرکت ها 
درخواست حضور و مشارکت در هم اندیش��ی اسفند ماه را در 
قالب های مختلف به وزارت نفت و دبیرخانه هم اندیشی اعالم 

کرده اند.
به گفته رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دیدارهای 
اخیر وزیر نفت و طرح بحث قراردادها در داووس، یک بار دیگر 
این عالقه مندی ابراز ش��د بر همین اساس قرار شد وزارت نفت 

این رویداد را به صورت بین المللی برگزار کند.

2 غول نفت و گاز اروپا مسافر تهران شدند؛

 کاهش سرانه احتمال آغاز مذاکرات ایران- توتال فرانسه
آب تجديد پذيردرکشور

سرانه آب اصفهان حدود
 ۷۵۰ متر مکعب

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: 
براساس بررس��ی های صورت گرفته سرانه آب تجدید پذیر 
کشور هرساله رو به کاهش است.هاشم امینی با اشاره به وقوع 
پدیده خشکسالی در کشور، اظهار داشت: کشور ما در اقلیم 
خشک و نیمه خشک قرار دارد که امری طبیعی و عادی بوده 
بنابراین مدیریت مصرف آب ،راهکار مقابله با بحران کم آبی 

در کشور است.
وی افزود: براساس سند چشم انداز توس��عه تا سال 1۴0۴ 
ایران باید در منطقه به جایگاه نخس��ت اقتصادی، علمی و 
فناوری دس��ت یابد که این مهم با دسترسی پایدار به منابع 

آبی میسر می شود.
مدیرعام��ل ش��رکت آبفای اس��تان اصفه��ان ادام��ه داد: 
براس��اس پیش بینی دانش��مندان اگر منابع آب��ی موجود 
به خوبی مدیریت نش��ود تا س��ال ۲030 حدود 1۲ استان 
کش��ور با بح��ران ش��دید آب��ی مواج��ه خواهند ش��د، به 
 طوری ک��ه در تامین آب ش��رب ه��م در مضیق��ه خواهند 

بود. 
وی به وقوع خشکسالی های پیاپی در چندسال اخیر اشاره 
کرد و گفت: کمبود بارندگی ها در چند س��ال اخیر س��بب 
ش��ده که بهره برداران از رودخانه زاین��ده رود با محدودیت 
هایی مواجه ش��وند که به عنوان مثال کشاورزان و باغداران 
 در نقاط مختلف اس��تان خس��ارت های زیادی را متحمل

 شدند.
وی سرانه آب تجدید پذیر در کشور را رو به کاهش خواند و 
اظهار داشت: براساس بررسی های صورت گرفته سرانه آب 
تجدید پذیر همه ساله رو به کاهش اس��ت چرا که در سال 
1335 سرانه تجدیدپذیر آب حدود 7 هزار و 500 مترمکعب، 
س��ال 1375 حدود ۲ هزار و 500 مترمکعب، سال 13۸5 
حدود یک هزار و ۸50 مترمکعب بوده و پیش بینی می شود 
 این رقم در س��ال 1۴00 به ح��دود ۸00 مترمکعب کاهش

 یابد. امینی تاکید کرد: س��رانه کمتر از یک هزار مترمکعب 
برابر اس��ت با تنش آبی و در حال حاضر س��رانه آب تجدید 
پذیر در اصفه��ان حدود 750 مترمکعب اس��ت بنابراین در 
چنین شرایطی هر قطره آب در اصفهان از اهمیت به سزایی 
برخوردار است و باید چگونگی توزیع و مصرف آب به خوبی 

مدیریت شود.

ديدگاه؟

 مدیر پژوه��ش، فناوری و بومی س��ازی
  ذوب آه��ن اصفه��ان گف��ت: ب��رای
  نخس��تین ب��ار در ایران پش��م س��رباره
  از س��رباره م��ذاب ک��وره بلند ب��ه طور

  مس��تقیم در ذوب آهن اصفه��ان تولید 
شد.

عابدینی با اش��اره به این که در گذش��ته 
 پش��م س��رباره از س��رباره س��رد ش��ده 
 کوره بلن��د تولی��د می ش��د، اف��زود: با
  برنام��ه ریزی ه��ای ص��ورت گرفته این

 ن��وع پش��م صنعتي ب��ه طور مس��تقیم 

 از س��رباره م��ذاب ک��وره بلن��د تولی��د
 شد. 

وی تاکید کرد: توجیه اقتصادی بسیار باال، 
کاهش مص��رف آب و برق، بهبود کیفیت 
پشم س��رباره، امکان تولید الیاف با طول 
بیشتر و رشته های یکنواخت تر، از جمله 
مزایای تولید پشم سرباره از سرباره مذاب 

است. 
 مدیر پژوه��ش، فناوری و بومی س��ازی

 ذوب آه��ن اصفه��ان اضافه کرد: پش��م 
س��رباره در صنای��ع مختل��ف از جمل��ه 
تاسیس��ات و س��اختمان های مسکونی، 
آهن و فوالد و مع��ادن، صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی، تجهیزات حمل و نقل مخازن 

و خودرو کاربرد دارد. 
وی یادآور ش��د: این طرح در مدت حدود 
5 م��اه ب��ا ت��الش کارشناس��ان توانمند 
 بخش ه��ای مختلف این ش��رکت انجام 

شده است.

ریی��س انجمن مدی��ران صنایع اس��تان 
اصفهان با اشاره به این که بعضی مدیران 
اصفهانی به تجارت استان آسیب می زنند، 
گفت: ای��ن در حالی اس��ت ک��ه مدیران 
اس��تان های هم طراز با اصفهان در جهت 

رفع مشکالت با تجار همکاری می کنند.
جعف��ر ذره بین��ی با اش��اره ب��ه وضعیت 
صنایع اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: با 
توجه به توافقات ژنو امیدواری فراوانی در 
تولیدکنندگان و صنعتگ��ران برای بهبود 

اوضاع به وجود آمده است.
وی ادام��ه داد: عراقچی ک��ه هفته پیش 
میهمان اتاق بازرگانی بود قول هایی برای 
بهبود اوضاع داد و از آزاد ش��دن بخش��ی 
از سرمایه های کش��ور خبر داد که اگر این 
اتفاق بیافتد اثر خوب��ی بر صنعت و تولید 
کش��ور می گذارد.رییس انجمن مدیران 
صنایع اس��تان اصفهان افزود: متاس��فانه 
استان اصفهان با مشکالتی روبه رو است 
که در حال آسیب زدن به تجارت اصفهان 

هستند. وی با بیان این که باید مشکالت 
تجار اصفهانی حل شود، ابراز کرد: متاسفانه 
بعضی مدیران در استان اصفهان به صورت 
تافته جدا بافته عمل می کنند و هیچ گونه 
هماهنگی با سیاس��ت های اقتصادی کل 
کشور ندارند. ذره بینی اعالم کرد: آن قدر 
که در اصفهان س��خت گیری های اضافه و 
مانع تراشی برای صنعت انجام می شود در 
هیچ کجای کشور این گونه با صنعتگران و 
تجار و تولیدکنندگان برخورد نمی ش��ود 
که این خود ضرر زیادی به تجارت استان 

اصفهان می زند.
وی گفت: در استان های هم تراز اصفهان 
همچون ش��یراز، مش��هد و... نیز تمامی 
مشکالتی که در استان اصفهان وجود دارد 
هست اما مدیران اس��تانی آن ها در جهت 
رفع مشکالت همکاری بهتری با تجار دارند 
و سخت گیری ها نیز کمتر است که همین 
موضوع باعث بهبود وضعیت اقتصادی این 

استان ها  نسبت به استان ما شده است.

مدیرعام��ل بان��ک مس��کن ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اعطای 
تس��هیالت 50 میلی��ون تومان��ی ب��ه زوجین آزمایش��ی 
اس��ت، گفت: پرداخت این تس��هیالت قرار اس��ت به افراد 
 دیگ��ری که خری��دار اول ه��ر ملک باش��ند تعمی��م داده 

شود.
محمدهاش��م بت ش��کن با بی��ان ای��ن مطل��ب در جمع 
 خبرن��گاران اف��زود: س��قف تس��هیالت مس��کن بع��د از

 ۸ س��ال از ۲0 میلیون تومان به 35 میلیون تومان افزایش 
 یافت ک��ه نرخ س��ود آن 15 درصد با سررس��ید 1۲ س��ال

 است.
وی اضاف��ه ک��رد: در مصوبه ای که ش��ورای پ��ول و اعتبار 
 در م��اه گذش��ته آن را اب��الغ ک��رد پرداخت تس��هیالت 
 50 میلی��ون تومان��ی ب��ه زوجین ک��ه تاریخ عق��د آن ها

 17 دی ماه بوده است پرداخت می شود اما باید اذعان کنم 
 که اعطای تس��هیالت 50 میلیون تومانی فعال آزمایش��ی

 است.
بت ش��کن در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال مبن��ی بر ای��ن که 
آزمایش��ی ب��ودن پرداخت این تس��هیالت به چ��ه معنی 
اس��ت و این که چگون��ه اف��راد را شناس��ایی خواهید کرد 

که برای اولی��ن بار مس��کن خری��داری کرده ان��د، گفت: 
در تم��ام دنی��ا پرداخت تس��هیالت ب��ه خری��دار اول هر 
ملک وج��ود دارد، بنابراین بانک مس��کن نی��ز برنامه دارد 
 تا این افراد را شناس��ایی و اهدای تس��هیالت را گس��ترش

 دهد.
بت ش��کن اضاف��ه ک��رد: در ای��ن مصوب��ه ش��ورای پول 
و اعتبارب��رای زوجی��ن زمان��ی تعیی��ن ک��رده اس��ت 
بنابراین ب��ا ادامه کار و تقوی��ت منابع بان��ک قصدمان این 
اس��ت که پرداخت این تس��هیالت را به اف��رادی که اولین 
 بار اس��ت که اقدام به خری��د یک ملک می کنن��د، تعمیم 

دهیم.
       افزايش سقف وام مسکن بسته نیست

محمدهاشم بت شکن در پاس��خ به این سوال فارس مبنی 
بر این که سقف وام مس��کن افزایش می یابد یا خیر؟ گفت: 
کلیه اقدامات و تصمیمات برای افزایش س��قف وام مسکن 
به نظر بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار بس��تگی دارد، 
بنابراین افزایش س��قف وام مس��کن بس��ته نش��ده است، 
بنابراین س��قف وام مس��کن همی��ن اعدادی که از س��وی 
 ش��ورای پول و اعتبار تعیین و ابالغ ش��ده اس��ت، نخواهد 

بود.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی مبن��ی ب��ر ای��ن ک��ه اوراق 
مس��کن توس��ط برخ��ی بانک ه��ا خری��داری ش��ده 
اس��ت، گفت:  تم��ام بانک ه��ا، ش��رکت ها و آح��اد مردم 
 می توانن��د از س��پرده ممت��از و اوراق مس��کن بهره من��د

 شوند.
وی ادام��ه داد: ح��ال، ای��ن اوراق در فراب��ورس عرض��ه 
می ش��ود پس افراد یا ش��رکت ها و بانک هایی ک��ه اقدام به 
 سپرده گذاری و یا خرید این اوراق بکنند، صاحب آن خواهند

 بود.

 تولید پشم سرباره
 از مذاب کوره بلند 

ريیس انجمن مديران صنايع استان اصفهان:

 بعضی مديران اصفهانی 
به تجارت استان آسیب می زنند

مديرعامل بانک مسکن:

تعمیم تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی مسکن به نخستین خريدار 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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شركت ميالد طب اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت 22745 
بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
 به طور فوق العاده  مورخ 92/11/29 كه از س�اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل ش�ركت به آدرس اصفهان 

خيابان چهار باغ پائين ، نرسيده به بانک ملی ، كوچه رام پناهی تشكيل می گردد حضور بهم رسانيد . 
دستور جلسه : 

- گزارش مدير عامل 
- گزارش بازرس 

- انتخاب اعضاء هيات مديره 
- انتخاب بازرسين 

- انتخاب روزنامه شركت 
- تصويب صورتهای مالی سال 1391

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

همزمان با سفر قريب الوقوع توتال و GDF سوئز به عنوان دو غول اکتشاف و توسعه و بزرگ  گروه 
ترين توزيع کننده گاز در بین کشورهای عضو اتحاديه اروپا به تهران، ايران آمادگی خود را اقتصاد

 ب�رای مذاک�ره ب�ا مدي�ران اي�ن دو ش�رکت  ب�زرگ نف�ت و گاز فرانس�وی اع�الم ک�رد.
پیش بینی می شود دور جديد مذاکرات شرکت ملی نفت ايران و شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی صادرات گاز 

ايران و شرکت GDF سوئز فرانسه هفته جاری در تهران آغازمی شود.



یادداشت

      شللبکه کتاب تاچارا، در آسللتانه دهه فجر، کتاب های مربوط به تاریخ انقاب اسللامی را با تخفیف 
۲۰ درصدی در اختیار کاربران قرار می  دهد.کتاب هایی با موضوع ریشه ها و علت های شکل گیری انقاب 

اسامی، در قالب هفته ویژه »انقاب ۵۷« گردآوری شده است. 

5
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1236 |دوشنبه  14 بهمن 1392 |  3 ربیع الثانی 1435

»انقالب ۵۷« را در شبکه کتاب تاچارا بخوانید
هفتیادداشت

برگزاری کارگاه های تخصصی هنری 
در سمیرم

کارگاه هللای تخصصی شللعر، داسللتان، 
گرافیک و کاریکاتللور در اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی سمیرم برگزار شد. مسوول 
حوزه هنری سللمیرم اظهار داشللت: این 
کارگاه های یک روزه با حضور اسللاتید و 
مدرسللانی از حوزه هنری اصفهان برگزار 
شللد.فاطمه نجفی اضافه کللرد: عاوه بر 
نشسللت ها و کارگروه های تخصصی در این بخش ها نمایشگاهی از آثار 
کاریکاتوریست های سمیرم و اصفهان نیز در این هفته برپا شده است.وی 
با اشاره به استقبال عاقه مندان از این کارگاه ها افزود: کارگاه آموزشی و 
تخصصی عکس نیز پنج شنبه این هفته در اداره ارشللاد اسامی برگزار 
خواهد شللد.وی با دعوت از عاقه مندان به عکس و تصویربرداری برای 
حضور در این کارگاه اظهار داشت: این کارگاه با حضور مدیر خانه عکس 

حوزه هنری برگزار می شود.

 همایش تجلیل از اهل قلم 
در نوش آباد برگزار می شود

رییس کمیسللیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسامی شهرنوش آباد از برگزاری 
همایللش تجلیللل از اهللل قلللم در تاالر 
اجتماعات شللهید »راحمللی« کتابخانه 
عمومی این شهر خبر داد. ناصر محرابی، 
 هللدف از ایللن همایللش را شناسللایی 
ظرفیت ها و پتانسیل های علمی جوانان 
فرهیخته و دانشگاهی نوش آباد در مسیر 
تولید و توسعه علم و تشویق نویسندگان و ارج نهادن به مقام علم و دانش 
دانست.وی اظهار داشت: در تعالیم آسمانی، تکریم مقام علم و دانشمندان 
وظیفه ای همگانی است و اجرای این همایش ها، می تواند برای الگوسازی 
نسل جوان در مسیر خلق آثار فاخر علمی و فرهنگی موثر باشد.وی تاکید 
 کرد: اساس شریعت مقدس و انقاب اسامی بر فرهنگ، تعلیم و تربیت
  بنا شللده که به عنوان مسللوولیت اهل قلم به ودیعه نهاده شللده است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی شهرنوش آباد یادآور 
شد: این همایش با همکاری شللهرداری نوش آباد و اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی آران و بیدگل در ۲1 بهمن با حضور برخی از مسووالن فرهنگی 

کشور برگزار خواهد شد.

 کتابت سوره مبارکه فجر
 در مبارکه آغاز شد

رییللس اداره فرهنگ و ارشللاد اسللامی 
شهرستان مبارکه گفت: همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر انقاب اسللامی کتابت سللوره 
مبارکه فجر در محل انجمن خوشنویسان 
این شهرستان آغاز شد. داوود صابری افزود: 
هنر خوشنویسللی با آموزه های اسامی 
و اعتقللادات  بللا  و  شللده   عجیللن 

 آموزه های ایرانی و اسللامی انس گرفته 
است.صابری با تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه های گرامیداشت 
دهه فجر اظهار داشت: اهداف اصلی کتابت سوره مبارک فجر گرامیداشت 
ایام اهلل دهه فجر، تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی )ره( و شللهدا و 
ارتقای سطح خاقیت خوشنویسان شهرستان است.صابری بابیان این که 
به زودی نمایشگاهی از آثار خوشنویسی هنرمندان خوشنویس شهرستان 
در معرض دید عموم قرار می گیللرد، گفت: در این کتابللت، ۲۵ هنرمند 
 خوشللنویس سللوره مبارکه فجللر را با خطوط نسللتعلیق، نسللخ و ثلث

 کتابت کردند.

 بناهای تاریخی اصفهان
 تجهیز و آماده سازی می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان از آماده سازی و 
تجهیز کلیه بناهای تاریخی در آسللتانه 
نوروز 93 خبر داد.محسن مصلحی با اعام 
این خبر در اولین جلسلله سللتاد نوروزی 
اسللتان اصفهان افللزود: کار تمیز کاری و 
مرمت بناهای تاریخی به خصوص بناهای 
شاخص در دسللتور کار این اداره کل قرار 
گرفت. وی اظهار داشت: چاپ بروشور ، نقشه و کاتالوگ و بنرهای مرتبط 
 از دیگللر اقداماتی اسللت کلله در آسللتانه عید نللوروز صللورت خواهد

 گرفت.
 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افزود: 
 در جهت راهنمایی مسللافران نوروزی در بناهای تاریخی از دانشجویان
  رشته های جهانگردی دانشگاه های شیخ بهایی و جامع علمی کاربردی

 به عنوان راهنمای افتخاری اسللتفاده خواهد شللد. مصلحللی به ایجاد 
نمایشللگاه ها و بازارچه های صنایع دستی و گردشگری در شهرستان ها 
اشاره کرد و افزود : این نمایشگاه ها و بازارچه ها با همکاری بخش خصوصی 

و اسپانسر ایجاد خواهد شد.  

 » با یاد بهشتی« در آستانه
 سالگرد انقالب اسالمی

در آستانه ایام اهلل دهه فجر خانه فرهنگ 
شهید بهشللتی )ره( اقدام به برگزاری 
برنامه ای با عنوان » بایاد بهشتی « کرده 
اسللت.در این برناملله که ویللژه دانش 
 آموزان مقاطللع ابتدایللی و راهنمایی

 می باشد، با حضور کارشناسان خبره از 
 جمللله حجللت االسللام کاردان پور

 برنامه ای مناسب این گروه سنی با محوریت معرفی شخصیت شهید 
بهشتی با استفاده از ابزار خاطره گویی، داستان های جذاب و مسابقه 

از مضمون صحبت ها پرداخته می شود. 
همچنین در این برنامه فوتورمان محافظ شخصی از جمله تولیدات 
مرکز نیز پخش شللده و در پایان عاقه مندان می توانند کتاب های 
داستان این مجموعه را تهیه و در مسللابقه غیر حضوری نیز شرکت 
کنند. الزم به ذکر است که این برنامه از 1۲ لغایت ۲1 بهمن ماه و در 

دوسانس 9:3۰ تا 1۰:3۰ و 1۰:3۰ تا11:3۰  اجرا می گردد. 

آغازعملیات  اجرایی 
مصالی فاطمه الزهرا)س( 

برنامه های دهه فجر 
حوزه هنری استان

عملیات اجرایی مصای فاطملله الزهرا )س( قمصر با حضور رییس شللورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه کشور شنبه گذشته طی آیینی در پایتخت گل و 
گاب آغاز شد. مهندس ناظر، طراح ساخت مصای فاطمه الزهرا )س( قمصر 
در این آیین اظهار داشللت: این مصا در زمینی به مساحت 1۰ هزار مترمربع 
 احداث خواهد شد.سللید علی ثابت، فضللای زیربنای شبسللتان این مصا را 
سه هزار مترمربع عنوان و تاکید کرد: فضای فرهنگی و پارکینگ این مصا نیز در 
زمینی به مساحت پنج هزار و۷۰۰ مترمربع ساخته می شود.وی اعتبار الزم برای 
ساخت مصای فاطمه الزهرا )س( قمصر را 8۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
تاکنون هشت میلیارد ریال اعتبار توسط خیرین و مردم برای ساخت آن تامین 
شده است.ثابت افزود: رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور نیز یک 

میلیارد ریال برای ساخت این مصا اهدا کرده است.

 مدیر روابللط عمومی حللوزه هنری اسللتان اصفهللان اظهارداشللت:اجرای 
نمایشللی با نام قللاب عکللس بلله کارگردانللی محمدرضللا مولللودی از روز 
دوشللنبه هفتم بهمللن در تللاالر سللوره آغاز شللده و تللا روز دوشللنبه ۲1 
 بهمللن اداملله خواهللد داشللت. نرگللس رجایی بللا بیللان این کلله نمایش

» یک کمد آرامش« به کارگردانی امیرحسین روح نیا  نیز اجرا خواهد شد، اظهار 
داشت: این نمایش از روز سه شنبه ۲۲ بهمن تا هشت اسفند در تاالر سوره حوزه 
هنری به روی صحنه می رود.رجایی با بیان این که واحد عکس حوزه هنری نیز 
نمایشگاه گروهی عکس را با محوریت پرچم در راهپیمایی های ۲۲ بهمن به 
نمایش می گذارد، اضافه کرد: این نمایشگاه شامل 4۰ قطعه عکس رنگی در ابعاد 
۷۰×۵۰ است که از روز چهارشنبه 16 بهمن تا ۲۲ بهمن در گالری نقش خانه و 

گالری خانه هنرمندان اصفهان به صورت همزمان دایر خواهد شد. 

 ویتوریو اسللتورارو، اسللتیون واربک، بللروس برسللفورد و گوران 
پاسکالیه ویچ برخی از میهمان های سللی و دومین دوره جشنواره 

فیلم فجر هستند.
امسال در جشنواره فیلم فجر تعداد زیادی از سینماگران از سراسر 
نقاط به تهللران می آیند تا عللاوه بر تماشللای آخرین محصوالت 
سینمای ایران، کارگاه های تخصصی برگزار کنند و با سینمای ایران 

از نزدیک آشنا شوند. 
شاید امسال یکی از بهترین سال های جشللنواره فیلم فجر از نظر 
حضور میهمان های سرشللناس خارجی باشللد، میهمان هایی که 
در جریان اصلی فیلم سازی مشللغول به کار هستند و هر کدام در 
رشته خود وزنه ای محسوب می شوند.شاید امسال با حضور ویتوریو 
استورارو، استیون واربک، بروس برسللفورد، سیلویا اینگمارسون، 
گوران پاسللکالیه ویچ و تعللداد زیادی دیگر از سللینماگران جهان 
در جشللنواره فیلم فجر، راه برای حضور بزرگان فعلی سللینما در 
دوره های بعدی جشنواره باز شود. در سال های دور حضور افرادی 
چون میکل آنجلو آنتونیونی و الیزابت تیلور در ایران خبرساز بود و در 
سال های نسبتا دور هم آمدن فرانچسکو رزی یا جاناتان رزنبام برای 
دوست داران سینما خوشایند بود. حضور گرم میهمان های خارجی 
در سی و دومین دوره جشللنواره فیلم فجر این نوید را می دهد که 
اگر برنامه ریزی ها سریع تر آغاز شود آمدن چهره های مطرحی مثل 
میشائیل هانکه یا امیر کوستاریتسا در ایران خیلی دور از دسترس 
نیسللت.آمدن میهمان های خارجی جدا از اهمیت آموزشی که با 
برگزاری کارگاه هللای مختلف به همراه دارد،  این جشللنواره را در 
سراسر دنیا جا و مقامی درخور می دهد و حتی می توان انتظار داشت 
به مرور فیلم هایی از بزرگان سینما برای اولین بار در جشنواره فیلم 
فجر روی پرده بروند.آنچه در اداملله می خوانید معرفی چهره های 

اصلی غیرایرانی حاضر در جشنواره فیلم فجر هستند.
فیلمبردار »آخرین امپراتور« و »سرخ ها«

همکاری ویتوریو استورارو با سللینمای ایران پس از همراه شدن با 
فیلم »محمد )ص(« مجید مجیدی شروع شد. او اخیرا اعام کرده 
از این همکاری بسیار رضایت داشته و دلیل اصلی حضورش در این 

فیلم عاقه به شخص پیامبر اسام بوده. 
استورارو متولد سال 194۰ اسللت. پدر ویتوریو اپراتور سینما بود 
و به توصیه او، ویتوریو از سن 11 سللالگی به تحصیل فیلمبرداری 
پرداخت و در 18 سالگی وارد مدرسه ملی فیلم ایتالیا شد. او سال ها 
به عنوان اپراتور دوربین مشللغول به کار بود )یکللی از این فیلم ها 
»پیش از انقاب« برناردو برتولوچی است( تا این که سال 1968 با 

فیلم »جوانی، جوانی« مدیرفیلمبرداری شد.

اسللتورارو را بسللیاری به عنللوان فیلمبللردار برنللاردو برتولوچی 
می شناسللند، تصاویر حیرت انگیزی کلله این فیلمبللردار در آثار 
برتولوچی خلق کرده تا مدت ها در ذهن دوست داران سینما باقی 
مانده اسللت. او و برتولوچی در فیلم های »اسللتراتژی عنکبوت«، 
»دنباله رو«، »آخرین تانگو در پاریس«، »19۰۰«، »ماه« و »آسمان 
سللرپناه« با هم همللکاری کردند.عاوه بللر این اسللتورارو با چند 
کارگردان مطرح سینما نیز همکاری طوالنی مدت داشته است. او با 
وارن بیتی و کارلوس سائورا نیز در چند فیلم همکاری داشت. یکی 
از نقاط عطف کارنامه اسللتورارو فیلمبرداری »اینک آخرالزمان« 
ساخته فرانسللیس فورد کوپوالست که اولین اسللکار استورارو را 
برایش به همراه داشت.هنر اصلی اسللتورارو کار با نور و نورپردازی 
طبیعی است. او در کتاب های مختلفی که نوشته درباره اهمیت نور 
و همچنین استفاده از سللایه برای خلق فضای موردنظر کارگردان 
به تفصیل نوشته اسللت این فیلمبردار برنده سه جایزه اسکار برای 
فیلم های »اینک آخرالزمان«، »سللرخ ها« و »آخریللن امپراتور« 
است.»تانگو« کارلوس سائورا، »از صمیم قلب« کوپوال، »ایشتار« 
وارن بیتی، »لیدی هاوک« ریچارد دانللر، »جن گیر« لنی هارلین، 

»دومینیون« پل شللریدر، »دیک تریسللی« وارن بیتللی از جمله 
فیلم هایی هستند که استورارو مدیر فیلمبرداری آن ها بوده است.

تدوین گر »سونات پاییزی« و »فانی و الکساندر«
سیلویا ماریا اینگمارسون متولد 1۰ مه 1949 در واس، وارم لندس 
یان، سوئد است. او کار تدوین را از 1968 آغاز کرد و عاوه بر همکاری 
با اینگمار برگمان با دیگر کارگردان های بزرگ سللینمای سوئد از 
جمله بو وایدربرگ در فیلم »مردی روی بام« همکاری داشته است.

اینگمارسون طی بیست و پنج سللال همکاری با اینگمار برگمان 
سینماگر برجسته سوئد و جهان، برخی از شاهکارهای جهانی این 
سینماگر همچون »فانی و الکساندر«، »سونات پاییزی«، »پس از 
 ،»Backanterna« ،»تمرین«، »چهره کارین«، »مادام دوسللاد
»آخرین نفس«، »در حضللور دلقک«، »بی وفا« و »سللاراباند« را 
تدوین کرده است.سیلویا اینگمارسون تدوین فیلم های مستند و 
درام های تلویزیونی را نیز در کارنامه دارد و از سال ۲۰۰۰ در رشته 
تولید محصوالت رسللانه ای و از ۲۰11 در رشته سینما در دانشگاه 
داالرنا به تدریس مشغول است.از دیگر فیلم هایی که اینگمارسون 
تدوین کرده می توان به »انقاب ُمربا« سللاخته ارالند یوزفسللون، 

»سللالی و آزادی« سللاخته گونل لیندبلوم، »مونته نگرو« ساخته 
دوشان ماکاِویف، »هرمان« و »خفه شو و گوش بده!« هر دو ساخته 

اریک گوستاوسون نام برد.
آهنگ ساز »شکسپیر عاشق«

استیون واربک متولد 19۵3، آهنگ ساز بریتانیایی است که برای 
»شکسپیر عاشق« برنده اسکار شللد. واربک در دانشگاه بریستول 
درس خوانده و ابتدا به عنوان بازیگر وارد سینما شد. او در نواختن 
آکاردئون مهارت دارد.او نامزد چهار جایزه بفتاسللت و موسللیقی 
فیلم های مطرحی مثل »خانم براون« سللاخته جان مدن، »بیلی 
الیوت« ساخته استیون دالدری، »قلم پرها« ساخته چارلی کافمن، 
»ماندولین کاپیتان کورلی« سللاخته جان مدن، »شارلوت گری« 
ساخته جیلیان اندرسون، »برهان« ساخته جان مدن، »مرد دیگر« 
ساخته ریچارد آیر و فیلم »پلیس« ساخته مایون لوبسکو را نوشته 

و ساخته است.
کارگردان »رانندگی برای خانم دیزی«

بروس برسفورد، کارگردان و فیلمنامه نویس استرالیایی که امسال 
سریال کوتاه »بانی و کاید« را روی آنتن داشت یکی از چهره های 
سرشناس سینماست.  این کارگردان ۷3 ساله بیش از 3۰ فیلم بلند 
کارگردانی کرده است و برای »بخشش های محبت آمیز« نامزد اسکار 
بهترین کارگردانی و برای »Breaker Morant« نامزد اسللکار 
بهترین فیلمنامه شده است.معروف ترین فیلم برسفورد »رانندگی 
برای خانم دیزی« است که به شکلی عجیب برنده اسکار بهترین فیلم 
شد اما برسفورد برای این فیلم حتی نامزد اسکار بهترین کارگردان 
هم نشد. در سال های اخیر فعالیت برسفورد در سینما کم رنگ شده 
و فیلم های »خرقه سیاه«، »سللقوط خاموش« و »آخرین رقصنده 
مائو« مهمترین آثار متاخر او هسللتند؛ او برای »سقوط خاموش« 
نامزد خللرس طای جشللنواره فیلللم برلین بود.»بخشللش های 
محبت آمیز« )1983(، »جنایت های دل« )1986(، »عروس باد« 

)۲۰۰1( و »ایولین« )۲۰۰۲( از فیلم های مطرح او هستند.
کارگردان »بشکه باروت«

گوران پاسکالیه ویچ یکی از استعدادهای سینمای صربستان است. 
او متولد 194۷ است و تاکنون 3۰ فیلم مستند و 16 فیلم داستانی 
کارگردانی کرده و با فیلم »بشللکه باروت« شللهرت جهانی دارد. 
فیلم های این کارگردان در جشنواره های کن، برلین، ونیز، تورنتو و 
سن سباستین به نمایش درآمده اند.او سال 1998 با ساختن »بشکه 
باروت« ) یا »کاباره بالکان«( در جشللنواره فیلم ونیز برنده جایزه 
فیپرشی شد. سال ۲۰۰1 نشریه ورایتی او را یکی از پنج کارگردان 

برتر دنیا معرفی کرد .

میهمانان خارجی جشنواره فیلم فجر چه کسانی هستند

از فیلمبردار »آخرین امپراتور« تا آهنگ ساز »شکسپیر عاشق«

همایون شللجریان خواننده این آلبوم موسللیقایی 
در این نشسللت گفت: اجرای دو سللال گذشته این 
آلبوم در تاالر وحللدت به خاطر نوع اجللرا و ترکیب 
سللازهای متفاوتی کلله بللرای آن در نظللر گرفته 
 بودیم  همللان طور کلله پیللش بینی مللی کردیم 
بازتاب های خاص خود را داشللت که برای بعضی ها 
قابل نقد و برای برخی ها نیز مورد پسللند واقع شد. 
از همان زمان هم ما تصمیم داشتیم که اجرای زنده 
این کنسرت را به صورت یک آلبوم موسیقایی منتشر 
کنیم و این امیدواری را داشتیم که این آلبوم بتواند 
مورد توجه قرار گیرد و شللنونده خللود را راضی نگه 
 دارد.  شللجریان ادامه داد: ما به دلیللل این که روی 
فیلم برداری کار، حساسیت ویژه ای داشتیم بنابراین 
تاالر وحدت را برای برگزاری کنسرت انتخاب کردیم. 

البته همان طور کلله گفتم این کنسللرت به خاطر 
ترکیبی که در سازبندی داشت موجب بازتاب هایی 
شد که برای ما بسللیار جالب توجه بود به طوری که 
بعضی از کار خوش شللان آمده بود و بعضی ها هم از 
این که ما از ساز غربی در کنسرت استفاده کرده بودیم 
انتقاد می کردند اما من به شخصه بازتاب های خوبی 
را  از کنسللرت دریافت کردم که نشأت گرفته از نگاه 

متفاوت و خاص قمصری به موسیقی است.

ترجیح من همیشه انتش�ار اجرای زنده 
است

ایللن خواننللده موسللیقی ایرانللی افزود: همیشلله 
ترجیح می دهم برای انتشللار یک آلبوم موسللیقی 
از اجللرای زنده آن اسللتفاده کنم چرا کلله معتقدم 

حس و حالی کلله خواننده در این فضللای زنده دارد 
به مراتب دلنشللین تللر از اجرا در اسللتودیو خواهد 
بود کما ایللن که می تللوان بللا اندکی تغییللرات از 
خطاهای کوچک چشم پوشللی کرد و انتشار اجرای 
زنده آثار موسللیقایی را تبدیل به فرآیندی موثر در 
 موسللیقی ایرانی کرد.وی با اشللاره به دالیل تاخیر 
دو سللاله انتشللار این آلبوم بعد از برگزاری کنسرت 
گفت: دلیل تاخیر انتشللار این آلبوم به هیچ عنوان 
تنبلی ما نبود بلکه این مشللکات فنی بود که برای 
انتشللار، آلبوم ما را با تاخیر مواجه کللرد. من اصرار 
داشتم این آلبوم حتما به صورت اجرای زنده منتشر 
شللود. از این جهت برای رفع مشللکات صللدا باید 
 کارهای زیادی انجام می شللد که حتمللا باید انجام

 می دادیم البته در این میان مراحل درخواست انتشار 

آلبوم در مرکز موسیقی ارشللاد و دریافت مجوز نیز 
کمی در تاخیر انتشار آلبوم تاثیر داشت.

 اصراری برای تولید مستمر آلبوم ندارم
شللجریان در بخش دیگللری از صحبللت های خود 
پیرامون فعالیت های این سللال های خود در حوزه 
تولید آلبوم تصریح کرد: من آن چنان دوست ندارم 
که زیاد کار کنم چراکه اگر کاری منطبق بر سلللیقه 
موسللیقایی من نباشللد تاش می کنم آن را قبول 
 نکنم ضمن این که هر زمان که پروژه ای را در دست

 می گیرم تمام تاش خود را انجام می دهم که زیاد 
اطرافم را با کارهای مختلف شلللوغ نکنم و اساسللا 
ترجیحم بر این است که هر دو سال یکبار در انتشار 
یک آلبوم موسیقایی حضور داشته باشم کما این که 
انتشار چند آلبوم پیاپی به خوانندگی من ارتباطی به 
من پیدا نمی کند زیرا من در زمان انتشار آلبوم ها به 

غیر از مواردی معدود دخالتی ندارم.
وی گفت: مدتی است به دعوت یکی از آهنگ سازان 
امریکایی مشللغول ضبط و کار روی اشللعار حافظ و 
سعدی و بسللیاری از بزرگان ادبیات پارسی هستیم 
که پروژه ای زمان بر اسللت اما حتما از آن پروژه های 
متفاوت موسیقایی خواهد بود که تاکنون در عرصه 
خوانندگی آن را تجربه کردم. از این جهت به غیر از 
برگزاری کنسرت در 1۰ و 11 اسللفندماه و بررسی 

چند پیشنهاد دیگر فعا کار دیگری را قبول نکردم.

آرایش غلیظ و ایده های شیطنت آمیز  
خواننده آلبوم »چلله آتش ها« افللزود: من خودم را 
محدود بلله کاری نمی کنم. من همیشلله دوسللت 
دارم کارهایی که می خوانم پر از هیجان باشد. علی 
قمصری نیز از همان هنرمندانی اسللت که از تجربه 
اولم با او متوجه شللدم؛ می تواند حرف های تازه ای 
برای گفتن داشته باشد. سهراب پورناظری هم در این 
فضا قرار دارد. او و من اخیرا برای فیلم »آرایش غلیظ« 
حمید نعمت اهلل کاری را انجللام دادیم که در ابتدا با 
کار روی فضای ارکسترال سازهای ایرانی شروع شد 
اما بعد با ارایه یکسری ایده های شیطنت آمیز بازی 
را شروع کردیم و به موسیقی عجیب و غریبی دست 
پیدا کردیم که به شدت آن را دوست دارم و امیدوارم 
این تجربه مورد پسللند تماشللاگران نیز واقع شود.
 وی تاکید کرد: در آلبوم »چه آتللش ها« به نظر من

 حرف هایی زده شده که می تواند با گذشت دو سال 
هنوز با مخاطب ارتباط ایجاد کللرده و او را همراه اثر 
کند. این آلبوم به نظر من حرف هایی برای گفتن دارد 
که احساس می کنم با توجه به شرایط جدید سیاسی 

و اجتماعی درونیات آن کهنه نیست.

منتظ�ر اقدام�ات صنفی درب�اره پخش   
 ب�دون مجوز آثار موس�یقایی در رس�انه ملی 

باشید
شللجریان در بخش پایانللی صحبت هللای خود در 
پاسخ به این سوال که چرا درباره پخش بدون مجوز 
آثار خود در صدا و سللیما اقدامی نمی کند، تصریح 
کرد: این دغدغلله، دغدغلله همه اهالی موسللیقی 
اسللت که پدرم یکللی از اصلی تریللن معترضان آن 
بود. شللما در هملله جای دنیللا می بینیللد که هیچ 
رسللانه ای بدون مجوز صاحب اثر نسللبت به جرح 

و تعدیل آن اقدام نمی کند اما متاسللفانه در رسانه 
ملی، کام و موسللیقی بللر روی تصویللر آن چنان 
دچار تغییر و ممیزی می شللود که معنای اثر کاما 
از بین رفته و شللکل دیگری به خللود می گیرد. وی 
ادامه داد: همیشلله به احترام مردم و عاقه و لطفی 
 که بلله آثار موسللیقایی ایرانی داشللتم تاش کردم 
آن چنان پیگیر موضوع نباشم اما بدانید ما همچنان 
 پیگیر قضیه جلوگیللری از پخش آثار موسللیقایی

 بدون مجوز خوانندگان هسللتیم حتی در این مورد 
با چند وکیل حقوقی صحبت شده که این موضوع از 
طریق قانون به سرانجام برسد و بدانید به زودی شاهد 
اقدامات صنفی جدیدی در این حللوزه خواهید بود 
 که گمان می کنم می تواند به بهبود شللرایط کمک 
کند. وی در پایان خاطرنشللان کرد: سال هاست که 
از طریق خانه موسیقی پیگیر برگزاری یک کنسرت 
رایگان خیابانی برای تمام مردم هستم که امیدوارم 
این شرایط به زودی توسط خانه موسیقی مهیا شود و 
من بتوانم در یک اجرای خیابانی کنسرت رایگانی را 

برای مردم اجرا کنم.

همایون شجریان عنوان کرد؛

آماده اجرای کنسرت رایگان خیابانی هستم

همایون شجریان در نشست خبری آلبوم »چه آتش ها« از پیشنهاد خود برای برگزاری کنسرت رایگان در قالب یک  گروه 
اجرای خیابانی با همکاری خانه موسیقی صحبت کرد. نشس�ت خبری آلبوم »چه آتش ها« تازه ترین اثر موسیقایی فرهنگ 

همایون شجریان و علی قمصری 12 بهمن در موسسه فرهنگی هنری دل آواز برگزار شد.

 یک کار شیطنت آمیز در »آرایش غلیظ«

همیشه ترجیح می دهم
 برای انتشار

 یک آلبوم موسیقی
 از اجرای زنده آن

 استفاده کنم چرا که
 معتقدم حس و حالی که

 خواننده در این فضای زنده 
دارد به مراتب دلنشین تر

 از اجرا در استودیو خواهد بود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 رویداد های ورزشی  دهه فجر
 در تیران و کرون

رییس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون 
گف��ت: همزمان با دهه فج��ر بیش از 10 
برنام��ه فرهنگی، ورزش��ی و مس��ابقات 
ورزشی در تیران و کرون برگزار می شود.

عباس مرادی��ان اظهار داشت:مس��ابقه 
 ش��طرنج یک��ی از برنامه های ورزش��ی

 دهه فج��ر این شهرس��تان اس��ت که با 
حضور بیش از 90 نفر در محل فرهنگ س��رای شهرداری تیران برگزار 
می شود.رییس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون بیان کرد:همزمان 
با این ایام مسابقات دارت، فوتسال جام ادارات، والیبال، تنیس روی میز، 
مسابقات هندبال دانش آموزی و تنیس روی میز برای گروه های سنی 

آزاد در شهرستان تیران و کرون انجام می شود.

 مسابقات رزمی سایو کان
 قهرمانی استان

مسابقات رزمی سایوکان قهرمانی استان 
به میزبانی شهرس��تان فالورجان برگزار 
شد.دراین مسابقات 48 نفر ورزشکار در 
قالب 5 تیم به مصاف ه��م رفتند که تیم 
شهدای سهرو فیروزان مقام اول را کسب 
کرد.امید میهن به مقام دومی رس��ید و 
حوزه شهید رجایی فالورجان مقام سوم 

را کسب کرد.

      برگزاری مسابقات قهرمانی 
ووشو فالورجان

مس��ابقات قهرمانی ووش��و شهرس��تان 
گرامیداشت دهه مبارک فجر در سه رده 
س��نی نونهاالن،نوجوان��ان و جوان��ان با 
شرکت بیش از 150ووش��و کار در سالن 
رهنما مجموعه ورزشی ش��هید بهشتی 
برگزار گردی��د که در پایان نف��رات برتر 
اوزان مختلف ب��ه اردوی تی��م منتخب 

شهرستان دعوت شدند .

پایان رنکینگ ایت بال استان
سام رسولزاده قهرمان ششمین و آخرین 
دوره رنکینگ ایت بال استان اصفهان در 
س��ال 1392 ش��د.در شش��مین دوره از 
رقابت های رنکینگ پاکت بیلیارد استان 
اصفهان در رشته ایت بال،سام رسولزاده 
در بازی فینال با شکس��ت 5 بر 2 حبیب 
کیان��ی عن��وان قهرماني آخری��ن دوره 

رنکینگ سال 92 را به خود اختصاص داد .

در لیگ برتر هندبال شرکت نمی کنیم
سرمربی تیم هندبال مس پارس گفت: با 
وضعیت فعلی، به نظر نمی رسد بتوانیم در 
نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر هندبال 
شرکت کنیم.رسول کشانی اظهار داشت: 
تیم مس پارس مدتی است که تمریناتش 
را آغاز کرده و در مس��ابقات باش��گاهی 
اس��تان به دیدار فینال رس��یده اس��ت.

کش��انی با ابراز نگرانی از وضعیت این تیم تاکید کرد: با تداوم ش��رایط 
فعلی فکر نمی کنم تیم ما بتواند در نیم فصل دوم مس��ابقات لیگ برتر 

هندبال حضور داشته باشد.

جام سفیر برگزار شد؛

 تکواندو ،عامل دوستی
 بین کره جنوبی و ایران

قب��ل از آغ��از مراس��م افتتاحی��ه س��ی و پنجمی��ن دوره 
مس��ابقات تکواندوی مردان ،قهرمانی کش��ور با عنوان جام 
س��فیر،کنفرانس مطبوعاتی این رقابت ها با حضور سونگ 
وونگ یئوپ س��فیر کره جنوبی،س��ید محمدرضا پوالدگر 
رییس فدراسیون تکواندو،غالمعلی ابراهیمی، معاون توسعه 
ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و تنی چند 
از مس��ووالن ورزش  حضور داشتند. س��ونگ وونگ یئوپ 
سفیر کره جنوبی در ایران در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار 
داشت:از صمیم قلب آرزو دارم ایرانیان در بازی های آسیایی 
 2014 که به میزبانی کره جنوبی در ش��هر اینچئون برگزار

 می شود نسبت به گذشته به مدال های رنگارنگی برسند.
سفیر کره جنوبی در ایران بابیان این که مسابقات تکواندوی 
جام سفیر کره جنوبی برای اولین بار در خاورمیانه در ایران 
برگزار شد ،گفت:جام سفیر برای دومین بار است که در ایران 
برگزار می شود که اولین دوره این رقابت ها، اوایل آبان امسال 
در تهران برگزار شد.وی افزود:براساس تفاهم نامه منعقد شده 
بین دو کشور، مس��ابقات تکواندوی جام سفیر کره جنوبی 
هرسال در ایران برگزار خواهد شد.سفیر کره جنوبی در ایران 
بابیان این که فدراسیون تکواندوی ایران برای برگزاری این 
مسابقات با س��فارت کره جنوبی در تهران همکاری الزم را 
انجام داد، گفت:ایران و کره جنوبی از قدرت های تکواندوی 
جهان هستند و همکاری دو کشور زمینه تقویت تکواندوی 
دو کشور را فراهم می کند.وی خاطرنشان کرد:مردم ایران 
و کره جنوبی با برخ��ورداری از تمدن کهن، ش��باهت های 
فرهنگی زیادی دارند و از زمان باستان،فرهنگ های این دو 
کشور به وسیله جاده ابریشم به یکدیگر نزدیک شده است.

وی تاکید کرد:ایرانیان بس��یار قدرتمند هستند و به همین 
دلیل در رش��ته تکواندو به موفقیت های چشمگیری دست 
یافته اند.پوالدگر نیز در این جلس��ه از شرکت های صنعتی 
که در اصفهان وجود دارد اما در ورزش سرمایه گذاری نمی 
 کنند گله مند ش��د و ابراز امیدواری کرد ب��ا روی کار آمدن 
محمد سلطان حس��ینی در راس اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان این امور متحول ش��ود و روزه��ای خوبی در انتظار 
ورزش استان باش��د.غالمعلی ابراهیمی نیز میزبانی هیات 
تکواندوی استان اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور را به 
فال نیک گرفت و اظهار داشت :امیداست که با برگزاری چنین 
مسابقاتی شاهد افراد بیشتری از اصفهان در تیم ملی باشیم.

زاویه

6
 کسب مقام سوم کشوری تیم اسکی آلپاین اصفهان

مهدی سلیمی رییس هیات اسکی استان اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت:در مسابقات اسکی لیگ 
شهرنشینان کشور که در شمشک تهران و سپیدان فارس برگزار شد،تیم اسکی استان اصفهان در بین 

13 تیم شرکت کننده از سراسر کشور موفق به کسب مقام سوم کشوری شد.

            بی خبری ترابیان از برکناری!
در ش��رایطی که خبر برکناری ترابیان روی خروجی رسانه ها قرار 
گرفت، محمد ترابیان، مدیرعامل باش��گاه اصفهانی نسبت به این 
مساله ابراز بی اطالعی کرده و به نوعی اعالم کرد که انتخاب خلیلیان 
بدون هماهنگی او صورت گرفته اس��ت؛ همچنین یکی از اعضای 
هیات مدیره باشگاه سپاهان تا ساعتی قبل از اعالم تغییرات، این 
مساله را تکذیب و از تغییرات صورت گرفته، ابراز بی اطالعی کرد 
اما پس از آن خبر ایجاد تغییرات در هیات مدیره باشگاه سپاهان 
نیز بر خروجی رسانه ها قرار گرفت.حسین کفعمی، محمد عطایی، 
نیک فر و مهرزاد خلیلیان به عنوان اعضای جدید معرفی ش��دند و 
تنها ناصر نوری صفا از اعضای گذشته هیات مدیره، به همکاری خود 
با هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان ادامه می دهد. پیش از این 
بهمن مسعودی رییس، مهدی امینی نایب رییس و محمد ترابیان، 

سیدغالمرضا عبادزاده و ناصر نوری صفا اعضای هیات مدیره باشگاه 
سپاهان اصفهان بودند که جای خود را به اعضای جدید دادند.

نکته جالب درب��اره اعالم این اس��امی آن بود که مس��عود تابش، 
قائم مقام باشگاه س��پاهان که در ابتدا خبر تغییرات هیات مدیره 
باشگاه اصفهانی را عنوان کرده بود، اعالم کرد که این خبر را از طریق 
رسانه ها ش��نیده اما از زحمات محمد ترابیان مدیرعامل پیشین 
این باشگاه تقدیر و تشکر کرد.مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل باشگاه 
س��پاهان نیز ترجیح داد در این زمینه سکوت پیشه کند و تنها به 

صورت ضمنی، انتخابش به عنوان مدیرعامل را تایید کرد.

      دلیل تغییرات صورت گرفته در باشگاه سپاهان
درباره دالیل تغییرات صورت گرفته در باش��گاه س��پاهان حرف و 
 نقل های بس��یاری ش��نیده می ش��ود اما یکی از اعضای س��ابق

 هیات مدیره باشگاه سپاهان در گفت وگو با خبرنگار مهر، حرف های 
جالبی پیرامون تغییرات صورت گرفته بر زبان آورد.بنا بر گفته این 
عضو سابق هیات مدیره باشگاه سپاهان که نخواست نامش فاش 
شود، پایان قرارداد مهدی امینی و سیدغالمرضا عبادزاده دو تن از 
اعضای هیات مدیره باشگاه س��پاهان یکی از دالیل این تغییرات 
به ش��مار می رفت و تغییرات صورت گرفته امری کامال طبیعی به 

نظر می رسید.
این عضو هیات مدیره باش��گاه س��پاهان البته این را هم گفت که 
قرار بود تغییرات روز قبل از بازی س��پاهان مقابل پرس��پولیس، 
اعالم ش��ود اما به دلیل این که تغییرات ص��ورت گرفته تاثیری بر 
عملکرد بازیکنان سپاهان نگذارد، مطرح شدن این مساله، اندکی 

به تاخیر افتاد.

      مشکالتی که گریبانگیر سپاهان است
این عضو پیشین هیات مدیره باشگاه سپاهان در ادامه به مشکالت 
پیش روی باشگاه اصفهانی پرداخت و در پاسخ به این سوال که آیا 
به تغییرات صورت گرفته در باشگاه سپاهان خوش بین هستید یا 
خیر، بیان داشت: سپاهان یک باشگاه بزرگ است و به کار خود به 
خوبی ادامه می دهد؛ این باشگاه اصفهانی همیشه اگر پول داشته 

باشد، به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد.

  مشکالت مالی و تاثیری که این مشکالت بر کار سپاهان 
می گذارد

 وی در ای��ن زمینه نیز اف��زود: به هر حال مش��کالت مالی در تیم 
س��پاهان وجود دارد و ای��ن باش��گاه اصفهانی در ح��ال حاضر با 
مشکالتی دست و پنجه نرم می کند اما امیدوارم که این مشکالت 

ادامه نداشته باشد.

      سومین تغییر طالیی پوشان در یک فصل
س��پاهان در طول س��ال های گذش��ته همواره به عن��وان یکی از 
پرثبات ترین باشگاه های ایران به شمار می رفته و تغییرات متعدد 
مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و پس از آن اعضای هیات مدیره 
باشگاه اصفهانی، تاثیری بر مدیریت این باشگاه اصفهانی نگذاشته 
بود اما تغییر دوباره مدیرعامل باش��گاه اصفهانی، س��ومین تغییر 

مدیرعامل این باشگاه در یک فصل به شمار می رفت.
این تغیی��رات که پ��س از باش��گاه ذوب آه��ن، س��رانجام دامن 
دیگ��ر باش��گاه اصفهان��ی را نی��ز گرف��ت، ح��اال پرثبات تری��ن 
باش��گاه ای��ران را ب��ه یک��ی از پرتغییرتری��ن باش��گاه های 
 کش��ور تبدی��ل ک��رده و ثب��ات همیش��گی س��پاهان را 

زیر سوال برده است.
به هر حال تغییرات صورت گرفته در باشگاه سپاهان که هنوز هم 
به صورت کامل قطعی نشده، شاید در ادامه کار این تیم اصفهانی 
تاثیراتی بگذارد و ش��اید حضور چهره ه��ای ذوب آهنی در جمع 
اعضای هیات مدیره باشگاه اصفهانی در آستانه شهرآورد اصفهان، 

انتقاد هواداران سپاهان را نیز برانگیزد.

خانه تکانی ناگهانی در باشگاه سپاهان!

 تغییرات مکرر در پرثبات ترین باشگاه ایران
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معرفی نفرات برتر 
مسابقات آزاد بولینگ  

فریدونشهر، قهرمان 
مسابقات کشتی با شال 

نفرات برتر مسابقات آزاد بولینگ رنکینگ استان اصفهان از سوی مسووالن 
هیات مشخص ش��دند.این مس��ابقات در 2 بخش آقایان و بانوان برپا شد که  
در بخ��ش آقایان آن محم��د امین براتی��ان، محس��ن میرکاظمی، مصطفی 
قاسمی فرد، به ترتیب مقام نخست تا سوم را کس��ب کردند.در بخش بانوان، 
 س��ارا عطایی مقام نخس��ت، ام کلثوم فرمند مق��ام دوم و نگین کارش��ناس

 مقام س��وم را از آن خود کردند.در پایان مس��ابقات کامران ارباب زاده، رییس 
هیات بولینگ و بیلیارد اس��تان اصفهان و ورمهر، عضو هیات رییسه بولینگ 
و بیلیارد اس��تان اصفهان هدایایی به آقایان مهدی هارون الرشیدی مدیریت 
 بولینگ خانوادگی جی و مرتضی احمدی مسوول کمیته بولینگ هیات اهدا

 شد.
به نفرات برتر این مسابقات حکم قهرمانی، جوایز نقدی و هدایایی از طرف بسیج 
ورزشکاران استان اصفهان اهدا شد.این مسابقات برای مشخص شدن رنکینگ 

استانی این رشته ورزشی جمعه گذشته برگزار شده بود.

مسابقات کشتی با شال روس��تاییان اس��تان اصفهان به میزبانی شهرستان 
اصفهان به مناسب دهه مبارک فجر در سالن کشتی مجموعه ورزشی شهید 
نصر برگزار شد. مسابقات کشتی با شال روستاییان استان اصفهان در پنج وزن 
برگزار که شهرستان فریدونشهر به مقام قهرمانی رسید.تیم های اردستان و 
دولت آباد به ترتیب در مکان های دوم و سوم ایستادند. در اوزان مختلف این 

نتایج حاصل گردید.
وزن 65- کیلوگرم:1(محمد شاه نظری) فالورجان(2(سجاد احمدپور)مبارکه(

سوم مشترک:محمود رهنما)اردستان( و مصطفی یبلویی)فریدونشهر(
مرزبانی)کاش��ان(2(محمدجواد  1(محمدرض��ا  کیلوگرم:  -75 وزن 
فدوی)اردستان(س��وم مش��ترک:داریوش رستمی)ش��هرضا( و محم��د 

رفیعی)دولت آباد(
وزن 85- کیلوگرم:1(محمد مالکی)مبارکه(2(علی محقق)دولت آباد(

سوم مشترک:سید مهدی امامی)آران و بیدگل( و وحید دیگبری)کاشان(

احتمال بازگشت ترکی به داوری
محس��ن ترکی که دیگر در مس��ابقات داخلی از جمله 
دیدارهای لیگ برتر و جام حذف��ی قضاوت نکردحال 
خبر می رسد که قرار است در تست داوری شرکت کرده 

و اگر مشکلی پیش نیاید می تواند دوباره قضاوت کند.

باید خودمان را سرزنش کنیم
دیوید مویس پس از شکست مقابل استوک سیتی در هفته بیست 
و چهارم رقابت های لیگ برتر انگلس��تان، گف��ت: بازیکنان وی 
فرصت های گلزنی فراوانی را از دست داده اند.دیوید مویس گفت: 

باید خودمان را سرزنش کنیم.

لیبی قهرمان جام ملت های آفریقا
تیم ملی فوتبال لیبی با شکست غنا در دیدار نهایی در ضربات پنالتی موفق شد برای 

نخستین بار عنوان قهرمانی جام ملت های آفریقا را از آن خود کند.
باالخره در وقت اضافی در ضربات پنالتی لیبی موفق ش��د با نتیجه 4 بر 3 رقیب 

سرسخت و مشهور خود را شکست دهد.

روی خط تنیس روی میز استان  مسابقات انفرادی دسته یک بزرگساالن کشور با حضور 14 بازیکن از 
دیروز به مدت دو روز در تهران آغاز  شد. 

حض��ور بازیکنان خ��وب و باتجرب��ه در کن��ار جوانان با اس��تعداد 
تنی��س روی می��ز کش��ور،این مس��ابقات را ب��ه یکی از س��خت 
 ترین ب��ازی های دس��ته یک ط��ی چند س��ال اخیر ب��دل کرده

 است .
در پای��ان ای��ن مس��ابقات نف��رات اول تا چه��ارم به دس��ته برتر 
صع��ود م��ی کنند،نف��رات پنج��م ت��ا هش��تم در دس��ته ی��ک 
 باق��ی خواهن��د مان��د و نف��رات بع��دی ب��ه دس��ته دو س��قوط 

می کنند .

اس��امی بازیکنان دس��ته ی��ک : آرم��ان حاجی ئی،محم��د امین 
حنطه)بازیکن اصفهانی(،علیرضا مالرجبی،مهدی خوشمرام،واحد 
مالمیری،عارف احمدی فر،حمیدرضا طاهرخانی،میعاد لطفی،میدیا 
لط��ف اهلل نسبی،افش��ین نوروزی،احمدرضا عبادی پور،محس��ن 

خطیون،شایان ملکی و اکبر بهمنی.

      پایان رقابت های بانوان استان 
این مسابقات با قهرمانی کاشان به پایان رسید.

مسابقات قهرمانی بانوان اس��تان اصفهان با حضور 9 تیم اصفهان، 
کاشان،نجف آباد،شاهین شهر،خمینی شهر،فالورجان،فوالدشهر، 
 ش��هرضا و درچ��ه در خان��ه تنی��س روی می��ز اصفه��ان

 برگزار شد.
در ای��ن مس��ابقات تی��م ه��ا در دو گ��روه 5 و 4 تی��م ب��ه رقابت 
پرداختن��د و در نهایت از ه��ر گروه 2 تی��م به مرحل��ه بعد صعود 
پیدا ک��رد که به ص��ورت ضرب��در - موازی ب��ا یکدیگر ب��ه رقابت 
 پرداختن��د و در نهای��ت پ��س از انج��ام 20 ب��ازی ای��ن نتایج به

 دست آمد.
1-کاشان-2اصفهان3-شاهین شهر4-خمینی شهر

در قس��مت انفرادی این رقابت ها که با حض��ور 32 بازیکن در یک 
 جدول حذف��ی برگزار گردی��د پس از انج��ام 31 ب��ازی این نتایج

 به دست آمد
1-پریس��ا صمدی از کاش��ان2-منصوره رضائی از اصفهان3-مینا 
عابدی از ش��اهین ش��هر و مائده مهرابی از خمینی ش��هر مشترکا 
سوم.گفتنی اس��ت که مراس��م اختتامیه این رقابت ها دوم اسفند 
 ماه بع��د از پای��ان مس��ابقات آقایان به ص��ورت همزم��ان برگزار

 می گردد.

 نیاز مبرم و حیاتی شمشیربازان 
به خانه شمشیربازی

فرهاد رضایی/ دبیر هیات شمشیربازی 

راه اندازی خانه شمشیربازی اصفهان جایگاه این رشته ورزشی را در 
سطح کشور، درخشان تر خواهد کرد.

این امر در زم��ان مدیر کل قبلی ) محمد جواه��ری( مورد بی مهری 
فراوان قرار گرفت اما با شناختی که از روحیه  تالشگر مدیرکل جدید 
جناب آقای سلطان حسینی دارم امیدوارم همکاری ها بیشتر شده و 
 راه اندازی خانه شمشیربازی

ب��ا س��رعت بیش��تری انجام 
گیرد.

درای��ن ای��ام مب��ارک اولی��ن 
مرحله مس��ابقات دهه فجرنیز 
با اجرای رقابت ه��ای ترکیبی 
)سه رشته ای(، و با حضور هشت 
تیم برتر شهرس��تان و اس��تان 

اصفهان انجام می شود.

زنجانهمیاری-اصفهانمخابراتویلچربابسکتبالآفپلیمسابقات

با انتخاب مهرزاد خلیلیان به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان، باشگاه اصفهانی برای سومین بار در 
گروه 
ورزش

فصل جاری دست به تغییر مدیرعامل خود زد.ش�ایعه تغییر اعضای هیات مدیره باشگاه سپاهان از 
صبح روز شنبه گذشته در محافل ورزشی اصفهان به گوش رسید و بحث خانه تکانی باشگاه سپاهان 
در بین اهالی ورزش استان،  دهان به دهان چرخید؛ بررسی های در این زمینه ادامه پیدا کرد اما اعضای 
هیات مدیره باشگاه سپاهان در این زمینه پاسخگو نبودند و مسووالن باشگاه نیز خبری از تغییرات صورت گرفته 
در این زمینه نداشتند.در نهایت مدیران کارخانه فوالد مبارکه در تصمیمی غیرمنتظره ضمن کنار گذاشتن محمد 
ترابیان از سمت مدیرعاملی این باش�گاه، مهرزاد خلیلیان را به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه اصفهانی انتخاب 

کردند تا وی سومین مدیرعامل این باشگاه در فصل جاری لقب بگیرد.
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نمایشگاه دستاورد های انقالب 

اسالمی در سامان افتتاح شد
نمایش��گاه دس��تاورد های انقالب اسالمی به مناس��بت دهه فجر در 
 سامان افتتاح شد.نمایشگاه دستاورد های انقالب همزمان با اولین روز

 دهه فجر و س��الروز ورود امام به میهن با حضور مسووالن شهرستان 
و خانواده شهدا و مردم در شهر س��امان افتتاح شد.معاون پرورشی و 
تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرس��تان س��امان در مراسم افتتاح 
 این نمایشگاه با اشاره بر این که نمایشگاه دستاورد انقالب و فروشگاه 
هنر های دستی با 10 غرفه در کانون فرهنگی و آموزشی میثاق سامان 
افتتاح شد، اظهار داش��ت: در این تعداد غرفه بیش از پنج هزار اثر به 
نمایش گذاشته شده است.وی بیان داشت: ساعت بازدید از نمایشگاه نه 
صبح لغایت 12 ظهر و بعد از ظهر ها از ساعت 15 لغایت 18 عصر است.

 4 جشنواره قصه گویی انقالب
 در شهرکرد برگزار می شود

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری 
 گفت: جش��نواره قصه گویی انقالب امروز در مرک��ز فرهنگی هنری

فرخ شهر از توابع شهرستان ش��هرکرد با حضور مربیان کانون برگزار 
می  شود.پرویز شاهوردی اظهار داش��ت: به مناسبت سی و پنجمین 
سالگرد انقالب اسالمی 400 برنامه در این کانون پیش بینی شده است.

وی هدف از برگزاری این برنامه ها را ایجاد ش��ور و نشاط در کودکان و 
نوجوانان دانست و گفت: آشنایی آنان با آرمان ها و اهداف انقالب از دیگر 
اهداف برگزاری این برنامه ها به شمار می رود.وی همچنین از برگزاری 
جش��نواره س��رودهای انقالبی در تاریخ 16 و 17 بهمن ماه در استان 
خبر داد و گفت: این جش��نواره با حضور 20 گروه سرود از تمام مراکز 
فرهنگی هنری استان در شهرکرد برگزار و پس از داوری، سه گروه به 
عنوان برگزیده اعالم خواهند شد.ش��اهوردی در پایان اذعان داشت: 
 همزمان با برگزاری راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن ایستگاه های نقاشی و

 اتوبوس کتاب توسط کانون در استان برپا می شود.

 بارگاه 10 امامزاده  استان 
میزبان جشن های دهه فجر است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از برگزاری مراسم 
 گرامیداش��ت دهه مبارک فجر در 10 امامزاده ش��اخص استان خبر

 داد.
حجت االسالم س��ید محمد طباطبایی اظهارداشت: ویژه برنامه های 
گرامیداش��ت دهه فجر امس��ال در امامزادگان برگزار می ش��ود.وی 
جمهوری اس��المی را از ثمرات مهم انقالب اس��المی دانست و افزود: 
امروز ایران با تالش جوانان خودباور و توانمند خود، کشوری خودکفا 
و توس��عه یافته در علوم پزش��کی، هوافضا، نظامی و هسته ای است.

طباطبایی تصریح کرد: آنچه باعث شده ملت ایران به قله های عزت و 
شرافت دست یابد، تکیه بر اسالم، اطاعت بی چون و چرا از والیت فقیه، 

بصیرت و وحدت کلمه بود.

تشکیل کارگروه ویژه آمایش اداری 
در  استان

مدیرعامل سازمان همیاری ش��هرداری های چهارمحال و بختیاری 
گفت: تشکیل کارگروه ویژه آمایش اداری از اولویت های کاری است.

 جمشید قاس��می در نشست شورای س��ازمان همیاری شهرداری ها 
گفت: فلسفه وجودی این سازمان، تامین نیازمندی های شهرداری ها 
و کمک به خودکفایی ش��هرداری های عضو از طریق تجمیع امکانات 
و س��رمایه های کوچک و پراکنده آن ها و ایج��ا درآمدهای حاصله از 
فعالیت ه��ای اقتصادی، خدمات��ی و بازرگانی و تجاری و پش��تیبانی 
حرفه ای از شهرداری ها اس��ت.وی افزود: ش��هرداری ها خط مقدم و 
خاک ریز اول ارایه خدمات دولت و نظام به مردم هس��تند و س��ازمان 
 همیاری با هدف پش��تیبانی و لجستیک ش��هرداری ها تشکیل شده

 است.

 مرکز مدیریت راه های 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

مرکز مدیریت راه های چهارمحال و بختیاری با صرف 10 میلیارد ریال 
هزینه راه اندازی ش��د. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و 
بختیاری در این خصوص اظهار داشت: برای راه اندازی مرکز مدیریت 

راه های استان 10 میلیارد ریال هزینه شده است.
فریبرز کرمی تاکید کرد: این مرکز در 70 متر مربع راه اندازی ش��ده و 
به سامانه ثبت وقایع جاده ای، تردد ش��مارهای آنالین و دوربین های 
 نظارت تصویری مجهز است.وی افزود: اکنون با راه اندازی مرکز یاد شده

 13 دستگاه دوربین نظارت تصویری کار نظارت بر محورهای ارتباطی 
چهارمحال و بختیاری و مکان های مه گیر، حادثه س��از، کوهستانی و 

پرتردد انجام می شود.
     افزایش ایمنی ت�ردد با راه اندازی مرک�ز مدیریت راه های 

استان
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: راه اندازی این 
س��امانه نقش مهمی در مدیریت راه ها، افزایش ایمنی تردد و کاهش 

تصادفات جاده ای دارد.
قاسم سلیمانی دش��تکی خاطرنش��ان کرد: با تقویت مرکز مدیریت 
راه های چهارمحال و بختیاری می توان نرخ تخلف��ات جاده ای را نیز 
کاهش داد. وی افزود: مسووالن اجرایی چهارمحال و بختیاری توسعه 

و تقویت این مرکز را جزو برنامه های اولویت دار خود قرار می دهند.

اخبار کوتاه 

 22 پ��روژه اش��تغالزا همزم��ان ب��ا دهه فج��ر در شهرس��تان ش��هرکرد افتت��اح شد.اس��تاندار 
چهار محال و بختیاری اظهار داشت: پروژه هایی که در این شهرستان افتتاح شده شامل پروژه های 

عمرانی، کشاورزی، صنعتی و ... بوده است.

7 22 پروژه همزمان با اولین روز دهه فجر در شهرکرد افتتاح شد

راه

توسعه محورهای ارتباطی 
پیشرفت استان را رقم می زند

استاندار چهارمحال و بختیاری بر توسعه جاده ها و راه های 
ارتباطی استان تاکید کرد و گفت: تحقق امر مهم نظم، امنیت 
و سالمت جاده ها ،توسعه و پیشرفت در استان را رقم خواهد 
زد .به گزارش ایس��نا قاسم س��لیمانی در آیین افتتاح مرکز 
 مدیریت راه های اس��تان، با تاکید بر ضرورت ایمن س��ازی 
جاده ها و راه های ارتباطی استان، تصریح کرد: راه اندازی این 
مرکز در اس��تان  نقش به س��زا و مهمی در مدیری��ت راه ها، 
افزای��ش ایمنی ت��ردد و کاهش تصادفات ج��اده ای خواهد 
داشت.وی بر لزوم بهره مندی و استفاده بهینه دستگاه های 
ذیربط از این مرکز تاکید کرد و گف��ت: اورژانس، پلیس راه، 
هالل احمر و سایر دستگاه های مربوط به کنترل امنیت و نظم 
در جاده ها باید با این مرکز ارتباط مستمرداشته باشند؛ چرا 
که به واسطه این مدیریت بسیاری از تلفات و خطرات کاسته 

خواهد شد.
سلیمانی این مرکز را یک ظرفیت گسترده در راستای ایجاد 
نظم و مدیریت در جاده ها دانس��ت و تصری��ح کرد: با توجه 
به حادثه خیز بودن جاده های مواصالتی این اس��تان، مرکز 
مدیریت راه های اس��تان نق��ش مهم��ی را در تامین نظم و 
امنیت و کمک به دس��تگاه مربوطه ایفا خواهد کرد.استاندار 
کاهش تخلفات ج��اده ای را یکی دیگر از نتای��ج راه اندازی 
 مرکز عنوان کرد و گفت: به طور قطع با تقویت مرکز مدیریت

 راه های اس��تان میزان تخلفات جاده ای نیز کاهش خواهد 
 یافت و کمک بزرگی به سبزپوش��ان نیروی انتظامی خواهد

 شد.به گفته وی، مس��ووالن اجرایی چهارمحال و بختیاری 
 توسعه و تقویت این مرکز را از برنامه های اولویت دار خود قرار 
می دهند.س��لیمانی با اش��اره به راه های توسعه و پیشرفت 
اس��تان، جاده ها را یکی از مهمترین عوامل توسعه دانست و 
گفت: توسعه جاده ها و راه های ارتباطی استان و ایجاد نظم، 
امنیت و سالمت جاده ها توسعه و پیشرفت در استان را رقم 

خواهد زد .

 پ��س از ان��دک پی��اده روی کوتاه��ی ب��ه مح��ل برگزاری 
جش��نواره رس��یدم جایی ک��ه آدم برف��ی های س��ر به فلک 
کش��یده ایس��تاده بودند تا با تابش نور خورش��ید درخشش 
خود را نش��ان دهند چش��مم ب��ه رس��تم افتاد که مش��غول 
نبرد اس��ت و م��ردم به آن ن��گاه می کنن��د؛ آری نقش��ی که 
 این بار در س��رما حک ش��ده بود ت��ا مخاطبان خ��ود را جلب

 کند.
 اس��ب زین کرده و نبرده��ای دیگر ب��ه همراه ه��زاران طرح

 روزی متفاوت را در چهارمحال و بختیاری رقم زده بود.
 آری مجس��مه هایی که هر یک خود نمای��ی نوین را در ذهن 
مخاطب مجسم می کرد گروهی از رستم ساخته بود و دیگری 
دهکده ای که زندگی یک خانواده روس��تایی را به نمایش می 

کش��ید و دیگری از رزمن��دگان ،مناظری بکر را ب��ه نمایش 
گذارده بودند.

یکی از گردشگران که از اصفهان برای دیدن این آثار آمده بود 
به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه اطالع رسانی در خصوص این 
جشنواره بسیار کم بود و من پیش از این چنین مجسمه هایی 
 را در اخباری که کشورهای اروپایی را نشان می داد؛ می دیدم

 و هر یک ب��ا دقت و ظرافت��ی خاص چنین مجس��مه هایی را 
می ساختند.

  وی ادام��ه داد: اکن��ون چنی��ن جش��نواره ای آن ه��م
 با جذابیت های باالتری این جا آمده اس��ت و وسعتی دارد که 
هر اثر به تنهایی دیدنش، نیازمند چندین ساعت وقت است و 
برخی از این آثار هنری تاریخ ایران را نمایش می دهد و زیبایی 

خاصی دارد. یک گردش��گر دیگر که از تهران آمده بود تا این 
آثار را ببیند، گفت: من در زمان س��فر به این جشنواره گمان 
نمی کردم که با چنین آثار فاخری روبه رو ش��وم آثاری که هر 
یک دارای عظمت باالیی اس��ت و به نظر من شایس��ته بود که 
برای ساخت و مراحل ساخت چنین آثاری یک مستند ساخته 
می ش��ود و به جای این که صدا و س��یما برنامه دیگر کشورها 

را ترجمه کند و به مردم 
 نشان دهد که ما به هنر

 آن ه��ا رش��ک بورزیم؛ 
هنرهنرمندان خودمان 
را به نمای��ش گذارند تا 
دیگ��ر کش��ورها بدانند 

هنر نزد ایرانیان است.
ش��هرآورد  هفتمی��ن 
برف��ی کش��ور نش��ان 
داد که زمس��تان ایران 
بس��یار  جاذبه های��ی 
دارد ک��ه ب��ا کار کردن 
روی آن می توانی��م از 
سمت و س��وی بسیاری 
از کش��ورهای جنوبی و 
همس��ایه ،گردش��گران 

بسیاری را جذب کنیم.
جش��نواره آدم برفی ها، دانشجویان رش��ته هنر را از بسیاری 
از دانشگاه ها به سمت و س��وی خود جلب کرده بود که حضور 
دانشجویان دانش��گاه هنر کرمان در این جشنواره خود نشان 

دهنده جذابیت های آن است.
 در ای��ن جش��نواره طرح هایی چ��ون م��رگ طبیعت،عرش، 
چوپان، خروش زمان، کش��تن دیو س��پید به دس��ت رستم، 
بی ق��رار، ش��وق زندگی، ع��ودت، س��ورنا و... آم��ده بودند تا 
 گردش��گران داخل��ی و خارج��ی را ب��ه س��مت خ��ود جلب

 کنند.
هر چند که حضور در محل این جشنواره از جذابیت های بسیار 
 باالیی برخوردار بود اما پس از خروج از محل جش��نواره با یک 
بی برنامگی روبه رو شدیم که انتظار می رفت جمعیت با تدبیر 
 بیشتری هدایت شوند ترافیک مسیر س��بب شده بود تا جاده 
به طور کامل بسته شود و دیگر امکان تردد برای هر دو مسیر 
رفت و برگشت نباش��د و در نهایت این مردم بودند که پس از 
ساعت ها انتظار در ترافیک بسیار سنگین ،دست به کار شدند 

تا  بتوانند مسیر خود را ادامه  دهند.

مجسمه هایی که هزاران گردشگر را به خود جذب کرد

 تاریخ ایران در چغاخور

 29 کمیته برنامه های
 دهه فجر را بر عهده دارند

  تجلیل  از کارگران
 و تعاون گران نمونه 

رییس شورای تبلیغات اسالمی اس��تان چهارمحال و بختیاری با بیان این که 
برنامه های دهه فجر در چهارمحال و بختیاری هدفمند تعیین شده است، گفت: 
 29 کمیته وظیفه برگزاری برنامه های دهه فج��ر در چهارمحال وبختیاری را

 بر عهده دارند.
علی گرجی در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز ورود امام در مصلی 
بزرگ امام خمینی شهرکرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد روحیه جهاد، 
خودباوری و امید به آینده در جوانان مهمترین ویژگی های بارز برنامه های دهه 
فجر امسال است.وی ادامه داد: برنامه های دهه فجر امسال به صورت هدفمند 
برگزار می ش��ود و از کیفیت باالیی برخوردار است.وی عنوان کرد: برنامه های 
دهه فجر امسال با اهداف مهمی همچون ایجاد روحیه جهادی،تقویت باورهای 

دینی، بیان دستاوردهای انقالب و...برگزار می شود.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: کارگران و 
تعاون گران نمونه استان همزمان با دهه فجر تجلیل می شوند.

داوود شیوندی در جمع خبرنگاران استان از برگزاری بیش از 90 برنامه در ایام 
دهه فجر امسال خبر داد.

وی به برگزاری همایش تجلیل از کارگران و تعاون گران نمونه اس��تان اشاره و 
تصریح کرد: در این همایش از سه کارگر نمونه کشوری استان، 17قاری قرآن و 

همچنین از 35 کارگر، کارفرما و تعاون گر نمونه استان تجلیل می شود.
شیوندی افتتاحیه تعاونی مسکن متعارف را از مهمترین برنامه های این اداره در 
سی و پنجمین فجر پیروزی دانست و خاطرنشان کرد: در این ایام  طرح هایی 
از تعاونی های سطح استان که  از بخش تعاون اعتبار کسب کرده اند و به مرحله 

بهره برداری رسیده اند ،افتتاح می شود.

رییس اداره کتابخانه های شهرستان شهرکرد از افتتاح بخش نسخ 
خطی کتابخانه مولوی شهرکرد در تاریخ 21 بهمن ماه خبر داد.نیره 
حیدری اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران انقالبی مردمی بوده که 

با حمایت مردم از امام راحل آغاز و به سرانجام رسید.
حیدری با اشاره به برنامه های تدوین شده به مناسبت گرامیداشت 
ده��ه فج��ر، گف��ت: راه ان��دازی کان��ون ق��رآن و نهج البالغه در 

کتابخانه هایی که فاقد این کانون است، دیدار مسووالن کتابخانه ها 
با خانواده معظم شهدای انقالب، برگزاری مراسم تولد یک سالگی 
کتابخانه شهدای چالشتر و برگزاری جش��ن و نمایش با موضوع 
پیروزی انقالب در بخ��ش کودک کتابخانه مول��وی از جمله این 

برنامه ها به شمار می رود.
رییس اداره کتابخانه های شهرستان شهرکرد ادامه داد: پختن آش 
نذری همره با قرائت زیارت عاش��ورا در کتابخانه رودکی شهرکرد 
در هشتمین روز از دهه مبارک فجر، برپایی نمایشگاهی از آرشیو 
روزنامه های زمان انقالب، افتتاح بخش نسخ خطی کتابخانه مولوی 
ش��هرکرد، افتتاح بخش دفاع مقدس کتابخانه حافظ ش��هرکرد، 
 برپایی ش��ب ش��عر در کتابخانه مالصدرا فرخ ش��هر از دیگر این

 برنامه ها است.
وی اضافه ک��رد: ختم ق��رآن هدیه ب��ه روح ش��هدای انقالب در 
کتابخانه هایی که کانون قرآن و نهج البالغ��ه دارند، افتتاح کانون 
ادبی و گروه مطالعاتی کتابخانه مولوی، برگزاری نمایش��گاه های 
 موضوعی کت��اب در تمام��ی کتابخانه های عمومی شهرس��تان،

 آذین بندی تمامی کتابخانه ها، افتتاح بخش موزه و نس��خ خطی 
کتابخانه عالمه دهخدا شهر کیان از دیگر برنامه ها به شمار می رود.

مسوول دارالقرآن الکریم چهارمحال و بختیاری از نام نویسی 154 
نفر از فعاالن قرآنی این استان در بانک اطالعات فعاالن و چهره های 
قرآنی از زمان راه اندازی این بانک تاکنون خبر داد.  پرتویی  افزود: 
تاکنون 89 فعال قرآنی خواهر و 65 فعال قرآنی برادر در این بانک 
نام نویسی کرده اند که بیشترین افراد را فعاالن حوزه قرائت قرآن 
کریم با 73 نفر تش��کیل می دهند.پرتویی با بیان این که تمامی 

افرادی که ب��ه نحوی در ام��ور قرآنی فعالیت دارن��د می توانند با 
 مراجعه به پایگاه اینترنتی تبلیغات اس��المی اس��تان به نشانی

 www.tebyan-chb.ir در بان��ک اطالع��ات چهره ه��ا و 
 فع��االن قرآنی اس��تان نام نویس��ی کنن��د، گف��ت: از اطالعات

 ثبت شده در این بانک می توان در ساماندهی، اطالع رسانی و به 
کارگیری موثر چهره های قرآنی برای رش��د و گسترش فرهنگ 
قرآنی استان استفاده کرد.مس��وول دارالقرآن الکریم چهارمحال 
و بختیاری تصریح کرد: تمام قاریان، حافظان، مدرسان، مولفان، 
مربی��ان، پژوهش��گران، داوران، مجری��ان، هنرمن��دان قرآنی و 
گروه های همخوانی و توحیدخوانی می توانند پس از وارد ش��دن 
در پایگاه اینترنتی تبلیغات اس��المی چهارمح��ال و بختیاری و 
تکمیل فیلدهای مربوط و قراردادن تصویر مدارک و گواهی های 
قرآنی خود در بانک اطالعات چهره ها و فعاالن قرآنی این استان 
اقدام به نام نویسی کنند.پرتویی خاطرنشان کرد: با تکمیل بانک 
اطالعاتی چهره ها وفعاالن قرآنی از این پس هرگونه ساماندهی، 
اطالع رسانی و ارتباط با فعاالن قرآنی استان در مورد نحوه و زمان 
برگزاری مسابقات، دوره های آموزش��ی و همایش های قرآنی با 

استفاده از اطالعات این بانک انجام می شود.

رییس اداره کتابخانه های شهرستان شهرکرد:

بخش نسخ خطی کتابخانه مولوی گشایش می یابد
مسوول دارالقرآن الکریم چهارمحال و بختیاری:

ثبت نام 1۵4 نفر در بانک اطالعات فعاالن قرآنی

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

فقدان سند مالکیت
1039سید عباس شاهمرادی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت شش دانگ خانه پالک 7175 
واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 
و  ثبت  شاهمرادی  عباس  سید  نام  به   21005 ثبت  ذیل  امالک    271 دفتر   391
صادر گردیده و ذیل سند شماره 47434 – 92/11/18 دفتر 50 اردستان در قبال 
اثر  بر  اردستان  در رهن قرار گرفته است  بانک تجارت  470000000 ریال نزد 
جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام نشده چون درخواست صدور 
ثبت مراتب  قانون  نامه  آئین  نموده طبق ماده 120 اصالحی  المثنی  مالکیت  سند 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ً با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت 
اقدام خواهد شد خیراله عصاری  المثنی طبق مقررات  یا سند معامله در صدور 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی
1027 شماره 103/92/2659/24چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

مشهور نه قفیزی دشت پرونده 0 شماره 797 فرعی از شماره  35 اصلی واقع در 
حسن ازان  جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی بنام حسن رمدان و غیره 
فرزند قنبر علی  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان  ثبت 
بعمل نیامده است، اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در روز دو شنبه مورخه 1392/12/13 
آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  بعمل خواهد  و  محل شروع  در  9 صبح  از ساعت 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 

آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. حسین نوروز - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/2629/24چون  شماره   1008
در  واقع  اصلی   35 شماره  از  فرعی   3941 شماره  باال  کوی  در  محصور 
رندان  عباس  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  میمه  ثبتی  بخش  جزء  ازان   حسن 

و غیره فرزند سیف اله   در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده  اینک  نیامده است،  یا متقاضیان  ثبت بعمل 
در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15
و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  از   1392/12/11 مورخه  شنبه  دو  روز 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
یابند.  در محل حضور  آگهی،  این  در  مقرر  در روز و ساعت  که  گردد  می 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2
تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست 
اداره ثبت اسناد و امالک  نماید. حسین نوروز - رئیس  اداره تسلیم  این   به 

میمه 

تغییرات 
1040 شماره : 4491/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت سامان حساب یکتا  
 10260655160 ملی  وشناسه   47419 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با 
تصمیمات   1392/9/25 مورخ  شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

 . گردید  اصالح  صورتجلسه  بشرح  اساسنامه   14 ماده   -  . شد  اتخاذ  ذیل 
خانم زهرا عباسعلی زاده به شماره ملی 1280419318 به شماره شناسنامه 

ریال   10000 مبلغ  پرداخت  با  احمد  فرزند   1359/6/30 تولد  تاریخ   52948
محمد  محمد  سید  آقای   . گرفت  قرار  شرکاء  ردیف  در  شرکت  صندوق  به 
خود  الشرکه  به صندوق شرکت سهم  ریال   190000 مبلغ  پرداخت  با  نژاد 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در   . داد  افزایش  ریال   990000 مبلغ  به  را 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال   1400000 مبلغ  به  ریال   1200000
اساسنامه اصالح گردید . 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند:1- آقای سید محمد محمد نژاد و خانم زهرا عباسعلی 
. آقای سید  زاده  .4- سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند 
محمد محمد نژاد   به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عباسعلی زاده    
به سمت  زاده    عباسعلی  زهرا  خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  به سمت 
امضای رئیس  با  ات شرکت  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه  مدیر عامل 5- 
هئیت مدیره و   با مهر شرکت  معتبر می باشد. در تاریخ 1392/10/21 ذیل 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار 
ثبتی ثبت شرکتها و موسسات واحد  اداره  رئیس   – آذری  . منصور   گرفت 

 اصفهان

 

هفتمین شهرآورد برفی کشور در تاالب بین المللی چغاخور  زمینه ای بود تا نشان دهد هنر و  گروه 
توجه به صنعت گردشگری می تواند هزاران گردشگر را به سمت خود جلب کند.شهرستان

هفتمین ش�هرآورد برف�ی کش�ور در شهرس�تان بروج�ن و در نزدیکی تاالب بی�ن المللی 
 چغاخور توانس�ت هزاران گردش�گر را به س�مت خ�ود جلب کن�د ؛گردش�گرانی که از اس�تان های ه�م جوار 
چهارمحال و بختیاری از اصفهان، تهران، اهواز و حتی کرمان سختی سفر را به جان خود خریده بودند تا از نزدیک 

هنر هنرمندانی که تنها مالت کارشان برف بود را ببینند.

هفتمین شهرآورد 
برفی کشور نشان 

داد که زمستان ایران 
جاذبه هایی بسیار 

دارد که با کار کردن 
روی آن می توانیم از 

سمت و سوی بسیاری 
از کشورهای جنوبی و 
همسایه ،گردشگران 
بسیاری را جذب کنیم
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نقطه چین

موتورسیکلت وس��پا TAP 150 یکی از وسایل نقلیه 
نظامی به کار گرفته شده در دهه 1330/1950 است که 

کارایی موتورسیکلت را حتی در جنگ نشان می دهد.
در اواخر دهه 1330/1950 وس��پا حدود 500 نمونه از 
موتورس��یکلت نظامی 150TAP را که به توپ سبک 
وزن M20 مجهز بود تولید ک��رد. اگرچه اطالعاتی در 
اینترنت موجود اس��ت که ادعا دارد موتورس��وارها می 
توانسته اند در حال حرکت با توپ M20 شلیک کنند 
اما وزن 150 کیلوگرمی 150TAP و عدم دسترس��ی 
به مکانیزم شلیک M20 چنین امری را غیرممکن می 
س��ازد.کمپانی ایتالیایی وس��پا نمونه اولیه »نیروهای 
مسلح وس��پا« را در طول س��ال های 1328/1949 تا 
1330/1951 آماده ک��رد که از خصوصی��ات ویژه ای 
برخوردار ب��ود: وزن پایین، مانور بهتر در س��رعت های 
پایین، مصرف س��وخت کم تر، قابلیت حمل الس��تیک 
زاپاس و امکان تعویض سریع الس��تیک عقب یا جلو و 
سیس��تم انتقال نیروی مطمئن )زنجیرچ��رخ ها یکی 
 از نقاط ضعف موتورس��یکلت ه��ای آن دوران بودند(. 
 ویژگ��ی ه��ای قاب��ل توج��ه آن ب��ر بس��یاری از 
موتورسیکلت های نظامی آن دوران تاثیرگذار بود. برای 
این نمونه اولیه با گزینه های مختلفی از جمله مسلسل 
روی فرمان، یک دس��تگاه رادیو زیر صندلی و زره های 

محافظ پاها پیشنهاد شده بود.
کمی بعد ارتش فرانس��ه اعالم کرد که به وس��یله نقلیه 
بهتری برای نیروهای ویژه خود احتیاج دارد و رقابتی بین 
کمپانی های فرانسوی به وجود آورد. نتیجه کار انتخاب 
مدل وس��پا از بین گزینه های متعدد بود.مش��خصات 
کامال متفاوت آن را از دیگر اس��کوترهای زمان متمایز 
می کرد. یک موتور 150 سی سی دوزمانه نیروی مورد 
 M20 نیاز آن را تامین می کرد.عالوه بر موتور و اسلحه 
ویژگی ه��ای منحصربه فرد دیگری نیز وجود داش��ت؛ 
چارچوب تقویت ش��ده و بیشینه س��رعت 64 کیلومتر 

در ساعت.
تجهیزات قابل توجه آن ها را به یک س��الح کارآمد در 
مقابله با دش��منان تبدیل می کرد. M20 که اصوال به 
عنوان یک اسلحه ضد تانک طراحی شده بود TAP را به 

موتورسیکلتی مرگ بار تبدیل می کرد. 

وسپا تپ 150، مرگ بارترین 
موتورسیکلت جهان 
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امام علی ) ع ( :
   اندازه مرد به ان��دازه همت او، و صداقت��ش به مقدار 
جوانمردی او، و دلی��ری اش به اندازه عار داش��تنش از كار 

زشت، و پاكدامنی اش به میزان غیرت اوست.
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 بعد از تولد نوزاد چه کارهایی
 باید انجام داد

یکی از دغدغه های والدین در ارتباط با نوزادش��ان این است که بعد از به 
دنیا آمدن فرزندشان چه کارهایی انجام دهند که برای سالمتی جسمی 
و روحی او مفید باشد.توصیه های فراوان دینی و بهداشتی در این باره از 
سوی متخصصان ارایه می شود اما در مراجعه به متون دینی و روایی خود 
می بینیم معصومین)ع(در زمان خود به این مساله نیز پرداخته و سفارشات 
مهمی فرموده اند.در مراجعه به مناب��ع دینی توصیه های عبادی مهمی 
همچون این که پس از تولد بچه را غس��ل داده، در گوش راست او اذان، و 
در گوش چپ او اقامه بخوانید و با تربت امام حسین )علیه السالم( که در 
آب فرات و یا آب شیرین حل شده، کام طفل را بگشایید. یا این که سعی 
شود با وضو به طفل شیر داده شود. همچنین از ماه های اول تولد، در مواقع 
مناسب، پدر و مادر با صدای بلند قرآن قرائت کنند، قابل توجه است که 

الزم نیست نوزاد بیدار باشد.
درباره این توصیه های مهم عبادی و معنوی نگاهی به احادیث می اندازیم.

امام صادق)ع( در حدیثی یک از کارهای الزم بعد از والدت نوزاد را شستن 
نوزاد، برمی شمرند.ایش��ان همچنین در باره آنچه باید پس از زاده شدن 
کودک برایش انج��ام داد می فرمایند: به ماما یا یکی از دیگر کس��انی که 
نزدیک کودک است، بگویید در گوش راست او »اقامه« بگوید تا در نتیجه، 
 هیچ گاه به دیوانگی و جن زدگی گرفتار نیای��د.در روایتی دیگر به نقل از

 ابو یحیی رازی آمده اس��ت که آن حضرت فرمودند:به اندازه یک عدس ، 
گاْوش��یر بردار و آن را در آب ، حل کن . سپس ، از آن ، دو قطره در سوراخ 
راست بینی و یک قطره در سوراخ چپ بینی وی بچکان و در گوش راست 
او اذان و در گوش چپ او اقامه بگوی. این کار، پیش از آن که ناف نوزاد را 
ببرند، برایش انجام شود؛ چرا که در این صورت، هرگز پریشانی نبیند و به 

اُّم ِصبیان مبتال نشود.

مهارت

هفت قرن پس از شعر معروف س��عدی، »سه کس را شنیدم که 
غیبت رواست«، تحقیقی جدید نشان می دهد که غیبت کردن 
می تواند با تش��ویق افراد به همکاری، تاثی��ر مثبتی روی جامعه 
داشته باشد.تحقیق تازه ای نش��ان می دهد که غیبت می تواند با 
جلوگیری از رفتارهای قلدر منش��انه و تشویق به همکاری برای 
جامعه مفید باشد.گروهی از پژوهشگران، برخالف باور رایج که 
غیبت کردن و محرومیت اجتماعی کارهای غیر اخالقی هستند 
که باید از آن ها اجتناب کرد، ادعا می کنند که به اشتراک گذاشتن 
»اطالعات آبروبر« می تواند اثر مثبتی بر روی جامعه داشته باشد.

طبق این تحقیق که در نشریه سایکولوژی ساینس منتشر شده، 
غیبت می تواند به نجات گروه های اجتماعی از خطر قلدر منشی، 
تشویق به همکاری و ممانعت از این که آدم های خوب بخواهند 
از کوره دربروند کمک کند.دکتر متیو فینبرگ از پژوهش��گران 
دانشگاه استنفورد می گوید: »گروه هایی که به اعضایشان اجازه 
ش��ایعه پراکنی می دهند، بهتر از گروه هایی که اعضایشان را از 
غیبت و حرف زدن در مورد ش��ایعات باز می دارن��د، همکاری و 

بازداری از خودخواهی را تقویت می کنند و گروه هایی که بتوانند 
راجع به شایعات صحبت کنند و مانع از ورود افراد غیر قابل اعتماد 
به گروه می شوند، عملکرد بهتری دارند. به رغم این که هر دو این 
رفتارها میَ توانند مورد سوء اس��تفاده واقع شوند اما داده های ما 
نشان می دهد که آن ها خدمت بزرگی به گروه و جامعه می کنند«.

این گروه، 216 داوطلب را به چند گروه تقسیم کردند و از آن ها 

خواستند تا بازی ای را انجام دهند که در آن باید تصمیم های مالی 
بگیرند که به گروهشان سود می رساند.قبل از رفتن از هر مرحله به 
مرحله بعدی و همگروه شدن با یک گروه جدید، شرکت کنندگان 

می توانستند در مورد اعضای گروه قبلی خود غیبت کنند.
س��پس اعضای گروه بعدی می توانس��تند این اطالعات را برای 
منزوی کردن یک شرکت کننده مظنون استفاده کنند تا خود را 
با آن ها که تصور می کردند شرکای خوبی خواهند بود هم پیمان 
کنند.به ای��ن ترتیب و به کمک غیب��ت می توان اف��رادی را که 
رفتارهای خودخواهانه دارند، از فعالیت های اجتماعی اخراج کرد. 
این کار به کل گروه سود می رساند، چون اعضای خودخواه تر دیگر 
نمی توانند از اعضای دیگر گروه برای رس��یدن به منافع شخصی 

خود سوء استفاده کنند.
دکتر راب ویلر، استاد جامعه شناسی دانشگاه استنفورد می گوید: 
»با حذف نخاله ها، افراد با روحیه مشارکتی تر راحت تر می توانند 
بدون ترس از مورد سوء اس��تفاده واقع ش��دن، در فعالیت های 

اجتماعی سرمایه گذاری کنند«. 

فواید اجتماعی »حرف های خاله زنکی«  لقمه شعر 

ی��ک متخص��ص ک��ودکان اس��تفاده از 
هورمون های رشد و هرگونه مکمل  تقویتی 
را به منظور رشد و نمو کودک منوط به تجویز 
پزشک دانس��ت و تاکید کرد که خانواده ها 
از مصرف خودسرانه انواع دارو پرهیز کرده 
و فریب تبلیغ��ات ماهواره ای بلن��دی قد را 

نخورند.
 دکت��ر محمدعلی رئیس��ی ب��ا اش��اره به
 این که رش��د و نم��و کامل جنی��ن رابطه 
تنگاتنگی با تغذی��ه مادر داش��ته و تامین 
نیازه��ای او با دریاف��ت مواد مغ��ذی مادر 
مرتبط اس��ت، گفت: م��ادران ب��اردار باید 
ب��رای رش��د هم��ه جانب��ه کودکش��ان، 
ع��الوه ب��ر اس��تفاده از م��واد ح��اوی 
 ریزمغذی های اساس��ی، مواد غذایی حاوی

  اس��ید فولیک را نیز در رژی��م غذایی خود 

بگنجانند.
وی افزود: همچنین م��ادران باید در دوران 
بارداری و ش��یردهی عالوه بر اس��تفاده از 
س��بزیجات و میوه های تازه از م��وادی که 
 حاوی »گلوتاتیون«هس��تند نیز اس��تفاده

 کنند. 
گلوتاتیون یک ترکی��ب پروتئینی کوچک 
اس��ت که از س��ه آمینواس��ید سیستئین، 
اس��ید گلوتامی��ک و گلیس��ین س��اخته 
 ش��ده  و آنتی اکس��یدان اصل��ی و عمده در

 بدن است. 
آنتی اکسیدان ها بدن را در برابر رادیکال های 
آزاد محافظت می کنند و باعث می ش��وند 
تا مصرف اکس��یدان هایی نظی��ر چربی ها 
 توسط مادر تاثیر س��ویی بر جنین نداشته

 باشد.

نتای��ج تحقیقات ص��ورت گرفته توس��ط 
محققان آلمانی نش��ان می ده��د، عصاره 
ریش��ه گیاه ش��معدانی از قابلیت درمان 
عن��وان  ب��ه   1 اچ آی وی- وی��روس 
 متداول ترین نوع ویروس ای��دز برخوردار

 است.
به گ��زارش ایس��نا، وی��روس اچ آی وی به 
دو ن��وع وی��روس اچ آی وی-1 و وی��روس 
اچ آی وی-2 تقسیم می ش��ود که نوع اول 
متداول ترین نوع ویروس ایدز محس��وب 
می شود. محققان مرکز تحقیقات بهداشت 
محی��ط در مونی��خ در تحقیق��ات خ��ود 
دریافته اند، عص��اره گرفته ش��ده از گیاه 
شمعدانی قادر به غیر فعال سازی ویروس 
اچ آی وی-1 و پیش��گیری از حمل��ه ای��ن 
ویروس به س��لول های س��الم بدن است.

این ترکی��ب از تکثیر وی��روس در داخل 
بدن جلوگی��ری ک��رده و از توانایی بالقوه 
تولید نس��ل جدید داروهای ضد ویروس 

اچ آی وی-1 برخوردار است.
عصاره ریشه گیاه ش��معدانی همچنین از 
خون و سلول های بنیادی در مقابل عفونت 
ناش��ی از وی��روس اچ آی وی-1 محافظت 
می کند؛ این ترکیب باعث مس��دود شدن 
اتصال ذرات اچ آی وی به س��لول های بدن 
ش��ده و از حم��الت ویروس��ی جلوگیری 

می کند.
 چند مرحل��ه آزمایش بالین��ی در آلمان 
نشان می دهد، عصاره ریشه گیاه شمعدانی 
برای انسان کامال ایمن و بدون ضرر بوده و 
مجوز اس��تفاده در طب گیاهی را دریافت 

کرده است.

گیاه شمعدانی، کلید  درمان ایدزمصرف هورمون  برای بلندی قد ممنوع

تا کي غم آن خورم که دارم يا نه
وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه

پرکن قدح باده که معلومم نيست
کاين دم که فرو برم برآرم يا نه 
«خيام»

تخم مرغ هايی متفاوت
 تزیین غذا از رشته های مفرح و جالب است 

 و هنرمندان این رشته هر ماده خوراکی را دست مایه
 ابداع و نوآوری خود قرار می دهند

 مانند این تخم مرغ های آب پز که به این شکل های جالب 
تبدیل شده اند.

دریچه
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