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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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
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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.
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نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

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

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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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
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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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

 شرکت شبکیه اصفهان از
  افراد آشنا به وایرلس کار

  با قابلیت نصب آنتن  بر روی دکل 
دعوت به همکاری می نماید 

تلفن تماس : 09335718818
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

w ww. isf - m ali at. i r

www.shabakieh.com

شبکیه
6205197-6205196

د!!!
لطفا کمر بندهای  ایمنی  خود را ببندی

ی باور نکردنی 
سرعت

ز اینترنت پرسرعت شما 
ه نیا

پاسخی ب

ط تلفن نداشته باشید
حتی اگر خ

با کمترین تعرفه ، کیفیت باال و نصب سریع 
اینترنت پر سرعت بی سیم 

 تفاوتتولید سوخت یورو 4 فرهاد کوهکن نمی خواهد
 کابوس های شبانه 
زنان و مردان

کارکرد »بنزین یورو 4« در پیچ زمان در حال از بین رفتن است
لباس سپید یخ و سرما بر تن 

اصفهان 3
 قیمت  مسکن
4 کاهش می یابد 2

 کی روش می گوید 
فقط من می فهمم و دیگران نمی فهمند

زالتکو کرانچار جزو معدود مربیان خارجی است که توانسته در ایران نتایج 
خوبی بگیرد و از تجربه بین المللی باالیی هم برخوردار اس��ت.  مربی اهل 
کرواسی تیم فوتبال س��پاهان که سابقه سرمربیگری تیم ملی کشورش، 
مونته نگرو و باشگاه هایی چون دیناموزاگرب کرواس��ی، الشعب امارات، 

6دی استرادا، پرسپولیس و ... را در کارنامه دارد، این روزها به شدت...
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بی تفاوتی نسبت به اشتباهات 
اطرافیان گناه شرعی است
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 دیدنی های ۳۰ سال 
پیش تلویزیون در دهه فجر

ده روز جشن پیروزی انقالب اسالمی از همان سال های اول 
تا به حال آداب و رسوم خودش را داشت. از خانه و مدرسه 

و محل کار بگیر تا تلویزیون....   .
 برای کسانی که انقالب شکوهمند ایران اسالمی در سال 
57 را ندیده اند، دهه فجر پر از خاطرات رنگارنگ است.  پر 

از پرچم های کاغذی ریسه شده و ...

 جیب خالی ورزش
 در سال ۹۳

آب شرب بهارستان 
استاندارد  است 

تقدیم بودجه سال ۹۳ از سوی دولت به مجلس، مباحث 
پیرامون بودجه دس��تگاه ها، وزارت خانه ها و سازمان ها را 
داغ کرده است، اما موضوعی که این روزها مورد توجه اهالی 
ورزش قرار گرفته است کاهش ۲۶ درصدی بودجه ورزش 
نسبت به سال ۹۲  است. مقایسه بودجه پیشنهادی دولت 
به مجلس در بخ��ش ورزش کاهش ۱۸۳ میلیارد تومانی 
را نشان می دهد.  5۰7 میلیارد تومان بودجه پیشنهادی 
دولت تدبیر و امید ب��رای وزارت ورزش و جوانان در نظر 

گرفته شده است، این رقم در...

مدیر عامل آبفای بهارستان  در جلسه ای  با حضور اعضای 
شورای اسالمی و سایر مسوولین اداری بهارستان اظهار 
داشت:  آب بهارستان تحت نظارت سازمان های بهداشتی 
استان قرار دارد و تمامی استانداردهای الزم  مد نظر شبکه 
بهداشت استان را داراست . بستاکی درخصوص تامین آب 

شرب رستوران ها و... تاالرهای واقع در حاشیه ...

29 پروژه سرمایه گذاری خارجی 
در استان اجرا می شود 

 مدیرکل ام��ور اقتصادی و دارایی اس��تان اصفه��ان گفت: 
۲۹ پروژه س��رمایه گذاری خارجی در بخ��ش های مختلف 
اس��تان در دس��ت اجراس��ت.علی صبوحی اظهار داش��ت: 
قراردادهای ۳5 پ��روژه از ده��ه ۸۰ تاکنون، برای اس��تان 
 اصفه��ان ثبت ش��ده که از ای��ن تع��داد ۲۹ پروژه ب��ا مبلغ

 یک میلی��ارد و 7۱5 میلی��ون دالر در حال کار اس��ت. وی 
افزود: از رق��م مصوب مذکور برای س��رمایه گذاری خارجی 
تاکنون یک میلیارد و ۱۸7 میلیون دالر به کش��ور و استان 
وارد ش��ده اس��ت.وی گفت: با این تعداد پ��روژه هم اینک 

اس��تان اصفهان بعد از اس��تان های نفت خیز خوزس��تان، 
 بوش��هر و بندرعب��اس در رده چه��ارم کش��ور در زمین��ه 
س��رمایه گذاری خارجی قرار دارد.صبوح��ی درباره آخرین 
وضع اقتصادی اس��تان گفت: اس��تان اصفه��ان قطب اول 
صنعت کشور با ۱۶/۸ درصد از تولید ناخالص ملی در بخش 
صنعت، اولی��ن تولید کننده فوالد کش��ور با تولید س��االنه 
بالغ ب��ر ۱۰ میلیون تن معادل 7۰ درصد ف��والد ایران، رتبه 
 س��وم در مواد معدنی و کانی با ۱7 میلیون ت��ن و رتبه اول 

سنگ ساختمانی و تزیینی با 5/5 میلیون تن است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

برنامه اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر اصفهان اعالم شد
برنام��ه اک��ران فیلم ه��ای پنجمین جش��نواره فیلم 
 فجر اصفهان در سینما س��پاهان این شهر اعالم شد.  
فیلم های پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان از ۱7 

تا ۲۶ بهمن در شش سانس در س��اعات ۱۰، ۱4، ۱۶، 
۱۸، ۲۰و ۲۲ به روی پ��رده می رود. برنامه نمایش این 
فیلم ها به این  شرح است: فردا)پنج شنبه ۱7 بهمن(: 

فیلم سینمایی»بیگانه« کاری از بهرام توکلی و»ارسال 
یک آگهی تسلیت برای روزنامه« به کارگردانی ابراهیم 

ابراهیمیان...

خودروهای چینی  به خودروسازان صدمه زدند 
رییس انجمن قطعه سازان اتومبیل 
استان اصفهان گفت: متاسفانه پول 
و نقدینگ��ی در بازار وج��ود ندارد 
و صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان 
نمی دانند در این ش��رایط باید چه 
کاری انجام دهند. ابراهیم احمدی 
با اشاره به وضعیت صنعت اتومبیل 

در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: 
با توجه ب��ه وضعیت ب��ازار خودرو 
پیش بینی می کنیم وضعیت بازار به 
زودی بهبود پیدا نکند چون در این 
شرایط قدرت خرید مردم به شدت 
کاهش یافته و همین موضوع سبب 

کاهش خرید...
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اخبار کوتاهيادداشت

 ضرورت توجه بیشتر
 به شهدای اول انقالب

استاندار اصفهان گفت: شهدای انقالب نقش بسیار بزرگی در به دست 
آوردن استقالل و آزادی ایفا کردند، ولی در مقایسه با شهدای دوران 

دفاع مقدس کمتر به آنان پرداخته شده است.
 رسول زرگرپور با حضور در بیمارستان امیرالمومنین )ع( از جانبازان 
بس��تری در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان از جمله جانباز 
سرافراز 70 درصد قطع نخاعی، حسین علی صبوری و تعداد دیگری 

از جانبازان عیادت و با آنان گفت وگو کرد.

 دولت بايد سريعا روش توزيع
 سبد کاال را اصالح کند

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید با سرعت روش توزیع 
سبد کاال را اصالح کند. اگر این کار بخواهد درست انجام شود باید با 

اطالعات دقیق تری همراه باشد.
  علی الریجانی در آغاز جلس��ه علنی مجلس گفت: الزم است دولت 
در ارایه الیحه بودجه ،تغیی��ری را به وجود آورد و پیش��نهاداتی را 
که به عنوان تبصره به مجلس ارایه م��ی دهد )که گاه قوانین مادر را 
تغییر می دهد( را کنار بگذارد و قوانین مادر را در الیحه جداگانه ای 
تغییر داده و به مجلس ارایه دهد. وی ادام��ه داد: الیحه بودجه باید 
 مختصر و روشن تر به مجلس ارایه شود و این موضوع پیگیری خواهد

 شد.
رییس مجلس شورای اس��المی با اش��اره به مراجعات نمایندگان و 
تذکرات آن ها در مورد نحوه توزیع سبد کاال در کشور اظهار داشت: 
از آن جایی که نمایندگان مردم ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند کامال 
این اش��کاالت را حس می کنند و در جمع نظراتی ک��ه نمایندگان 
داشتند این موضوع روشن ش��د که در ارایه سبد کاال به مردم دقت 
کافی صورت نگرفته است و برخی از طبقات جامعه نتوانسته اند از این 
سبد کاالیی برخوردار شوند مخصوصا کش��اورزا ن که نابسامانی در 

وضعیت آن ها وجود دارد.

زندانیان در مرخصی ،تحت مراقبت 
الکترونیکی قرار می گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به س��ازمان زندان ها و اقدامات 
تامینی وتربیتی کش��ور اجازه دادند که زندانیان��ی که به مرخصی 
می روند یا در زندان های باز اشتغال دارند را تحت نظارت و مراقبت 

الکترونیکی قرار دهند.
مجلس شورای اسالمی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی الیحه 
بودجه 93 مصوب کرد که س��ازمان زندان ها و اقدام��ات تامینی و 
تربیتی کشور اجازه دارند زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا 
در زندان های باز، موسس��ات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال 
دارند و همچنین محکومان واجد ش��رایط را تحت نظارت و مراقبت 

الکترونیکی قرار دهند.
همچنین تعرفه  اس��تفاده از تجهیزات مذک��ور روزانه 30 هزار ریال 
تعیین می ش��ود که توس��ط س��ازمان زندان ها و اقدام��ات تامینی 
 وتربیتی کشور ازاستفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد

 خزانه داری کل کش��ور موضوع ردی��ف درآمدی این قان��ون واریز 
می شود.

بر اساس این گزارش مجلس مصوب کرد که زندانیانی که به تشخیص 
قاضی و ناظر زندان یا اجرای حکم یا رییس زندان و موسسه مربوطه 
قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن 

بخش از هزینه معاف می شوند.

اعزام يگان های زرهی و بالگرد ارتش 
برای کمک به استا ن های شمالی

معاون اجرای��ی کل ارتش گفت: فرمانده کل ارتش دس��تورات الزم 
و اکی��دی به یگان های مس��تقر در منطقه گی��الن و مازندران برای 
امدادرسانی و کمک های الزم به مردم محاصره شده در برف، صادر 

کرد.
امیر محمد محمودی، معاون اجرایی کل ارتش در گفت وگو با فارس، 
با اشاره به بحران بارش برف در اس��تان های شمالی، گفت: فرمانده 
محترم کل ارتش دس��تورات الزم و اکیدی به یگان های مستقر در 
منطقه گیالن و مازندران برای امدادرسانی و کمک های الزم به مردم 

محاصره شده در برف، صادر کردند.
وی افزود: در این راس��تا ارت��ش با اعزام تجهیزات مهندس��ی مانند 
بلدوزر و لودر و خودروهای سنگین  کمک دار و آمبوالنس و تجهیزات 
پزشکی و دارو و همچنین نیروی انسانی به منظور پاک سازی معابر و 

برف روبی، اقدام کرده است.
معاون اجرایی کل ارتش تاکید کرد: همچنین دس��تور داده ش��ده 
یگان ه��ا می توانند آموزش ه��ای روزان��ه را تعطی��ل و اولویت را به 

امدادرسانی به مردم منطقه قرار دهند.
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محمداسماعیل شوشتری رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور شد

رییس جمهوری در حکمی حجت االس��الم محمداسماعیل شوشتری را به س��مت رییس دفتر بازرسی 
ویژه رییس جمهور منصوب کرد.  رییس جمهوری در حکمی حجت االسالم والمسلمین محمد اسماعیل 

شوشتری را به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور منصوب کرد.
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  برگزاری يادواره
 190 شهید در اصفهان 

انتقاد از شوخی های 
ابوترابی در مجلس

مسوول هماهنگی یادواره 190 ش��هید بنی فاطمه از برگزاری این یادواره در 
روز هفدهم بهمن ماه با حضور س��ردار رحیم صفوی خبر داد.  محمود افقری 
از برگزاری یادواره 190 ش��هید بنی فاطمه در ششمین روز از سی و پنجمین 
بهار انقالب اس��المی که با نام ایمان، جهاد و ش��هادت نام گذاری شده است، 
در حس��ینیه بنی فاطمه واقع در خیابان ابن س��ینا خبر داد.وی بیان داشت: 
این یادواره با هدف تجدید بیعت با آرمان های حضرت ام��ام راحل و ولی امر 
مسلمین، رهبر معظم انقالب و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر 
انقالب اس��المی و دفاع مقدس و علی الخصوص ش��هدای هیات بنی فاطمه 

برگزار می گردد.
افقری تصریح کرد: از اهداف برگزاری این یادواره معرفی الگوهای همیش��ه 

جاوید به نسل جوان است.

 عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان مجلس ش��ورای اس��المی از
 شوخی های ابوترابی، نایب رییس مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد و گفت: 
 بعضی اوقات نکاتی توس��ط ش��ما در جلس��ه علنی از تریبون ریاست مطرح
  می ش��ود که در ش��أن مجلس نیس��ت، مردم جهان این مکالمات را گوش

 می دهند.در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در بررسی بخش درآمدی 
 الیحه بودجه، حس��ینعلی حاجی نماینده مردم شاهین ش��هر با بیان تذکر 
آیین نامه ای به محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس که ریاست جلسه 
را برعهده داشت، گفت: بعضی اوقات نکاتی توسط شما مطرح می شود که در 
شأن مجلس نیست.وی ادامه داد: نکاتی که فکر می کنید شوخی است و مجلس 
را می تواند سر حال بیاورد اما این اظهارات در شأن مجلس نیست ومردم جهان 

این مکالمات را گوش می دهند.

مدیر کل کمک ه��ای بشردوس��تانه س��وییس که جهت 
 برگزاری سومین دور گفت وگوهای سه جانبه جهت ارسال 
کم��ک های انس��ان دوس��تانه به مردم س��وریه دوش��نبه 
 گذشته  در راس هیاتی وارد تهران شده اس��ت ، اولین دور 
گفت وگو های خود را با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی 

و آفریقای وزارت امور خارجه آغاز کرد.
در این دیدار پیرامون همکاری سه جانبه ایران ، سوییس و 
سوریه در موضوع کمک های انسان دوستانه به مردم سوریه 

گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت .
امانوئل بسلر ضمن تش��کر از ابتکار عمل جمهوری اسالمی 
ایران برای برگزاری این نشستها با اشاره به تالشهای کشورش 
برای ارسال کمک ها به سوریه اظهار داشت: این مساله کامال 
ماهیت انسان دوستانه دارد.امیرعبداللهیان در این دیدار از 
تالش های انس��ان دوستانه دولت س��وییس در قبال مردم 
س��وریه تش��کر کرد و موفقیت این ابتکار عمل سه جانبه را 
دارای اهمیت دانس��ت .وی ابراز امیدواری ک��رد که در این 
 دور مذاکرات پیرامون گام های عملی و اجرایی برای ارسال

 کمک ها ، توافق حاصل شود.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به بهبود 
اوضاع و شرایط میدانی در سوریه ، ش��رایط کنونی را برای 

ارسال کمک ها به مردم سوریه مناسب دانست.

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس از تالش خانه ملت برای 
 اولویت بخش��ی به ط��رح جمعی��ت و تعالی خان��واده خبر 

داد.
حجت االس��الم نصراهلل پژمان فر ،عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با تس��نیم، با اشاره به 
 طرح جمعیت و تعالی خانواده اظهار داشت: ما در این طرح 
3 پیش��نهاد داده بودیم که براس��اس یکی از پیشنهادات، 
 خدمت س��ربازی مش��موالن متاهل ب��ه ازای ه��ر فرزند 
 2 ی��ا 3 ماه کاه��ش می یاب��د البته ای��ن پیش��نهاد جدید 

نیست.
وی در ادامه با اش��اره به زمان بررسی طرح جمعیت و تعالی 
خانواده در صحن علنی مجلس گف��ت: هم اکنون که بحث 
بودجه در مجلس مطرح اس��ت اما این طرح پس از این که 
در صحن علنی اعالم وصول شود، ما برای این که در اولویت 
بررسی قرار گیرد و خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی 

بررسی شود، امضا جمع خواهیم کرد.
 ای��ن عض��و کمیس��یون فرهنگ��ی مجل��س در خصوص

  پیش��نهاد کمیس��یون فرهنگ��ی ب��رای اختص��اص 
نی��م درص��د از درآم��د هدفمن��دی ب��ه بخ��ش فرهنگ 
 گفت: ای��ن پیش��نهاد در کمیس��یون تلفی��ق بودجه رای

 نیاورد.

سازمان س��یا فرمانده عملیاتی امریکا در سوریه را به دلیل 
عملکرد ناموفق فراخوانده و مورد بازخواست قرار داد.

ژنرال »جان رایت« که پیشتر از سوی سازمان سیا به عنوان 
فرمانده��ی عملیاتی امریکا در آم��وزش و هدایت عملیاتی 
نیروهای مسلح معارض س��وری در امان انتخاب شده بود، 
مورد نکوهش و بازخواس��ت این س��ازمان قرار گرفته و در 
همین رابطه در بیستم ژانویه 2014 با یک هواپیمای نظامی 
به واشنگتن فراخوانده  شد.وی علت اصلی عدم موفقیت در 
ماموریتش را در دو موضوع ب��ی  انگیزگی نیروهای مخالف 
بشار اسد )گروهک ارتش آزاد( در عملیات های طراحی شده 
و نیز عدم انجام تعهدات مالی و لجستیکی عربستان سعودی 
نسبت به این عملیات ها خوانده است.س��ازمان سیا ضمن 
توبیخ جان رایت مهلتی سه ماهه برای وی در نظر گرفته تا در 

مورد به سرانجام رساندن ماموریت ها اقدام کند.
همچنین مقرر شد که سازمان سیا مسوولیت تامین مالی و 

لجستیکی »جان رایت« را بر عهده بگیرد.
امریکا در نظر دارد تا بیشتر از نیروهای سکوالر و دارای اصالت 
سوری حمایت کند و در نقطه مقابل عربستان حامی اصلی 
شورشیان تکفیری بوده و به ارسال سالح و تامین مالی راضی 
نشده و ضمن بسیج تروریس��ت های افراط گرا آن ها را برای 

کشتن مردم سوریه گسیل می دارد.

     70 نفر از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان امریکا 
با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با هرگونه تشدید تحریم ها 
علیه ایران اعالم کردند و خواهان حمایت از مسیر دپیلماسی 
و گفت وگو با تهران شدند.در این بیانیه نمایندگان دموکرات 
 مجلس ،حمایت کام��ل و قاطع خود را از مس��یر مذاکره و 
رایزنی های دیپلماتیک اعالم کردند.در این بیانیه آمده است 
مذاکرات اخیر طرح مش��ترک بین ایران و گروه 1+۵ امکان 
رسیدن به توافقی جامع و قابل تایید را فراهم آورده است هر 
چند که می دانیم ضمانتی برای موفقی��ت کامل این طرح 
نیس��ت.نمایندگان دموکرات در بیانیه تصریح کرده اند که 
باید به مسیر دیپلماس��ی و گفت وهای دیپلماتیک فرصت 
داد و این بهترین استراتژیک در زمان کنونی است.این بیانیه 
تصریح می کند در صورتی که مذاکرات منجر به نتیجه نشود، 
می توان اس��تراتژی خود را تغییر داد، اما در شرایط کنونی 
پیشنهاد هر نوع الیحه تحریمی می تواند اتحاد جهانی با کاخ 
سفید را مخدوش کند.نمایندگان دموکرات در بیانیه خود 
اظهار داشتند هر چند ممکن است که تندروها در ایران مانع 
از رسیدن به توافق نهایی شوند اما نباید نمایندگان مجلس 
امریکا بهانه ای به دس��ت این گونه افراد بدهند.گفت وگو با 
ایران پیچیده می باشد و ممکن است طی شش ماه نتوانیم 

به توافق برسیم.

خانه ملت سیا زمانهای ِسریسیاست خارجی بیانیه

 شرايط برای کمک به
 مردم سوريه مناسب است

جمع آوری امضا برای طرح 
جمعیت و تعالی خانواده

»سیا « فرمانده عملیاتی 
امريکا را توبیخ کرد

مخالفت دموکرات ها با 
تصويب تحريم ها علیه ايران
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امام جمعه اصفهان گفت: بی تفاوتی نسبت به اشتباهات اطرافیان 
 گناه ش��رعی اس��ت. به نقل از دفت��ر نماینده ولی فقی��ه اصفهان،
  آی��ت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد در جلس��ه ش��ورای های

  امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان با اشاره به ایام اهلل 
 دهه فجر اظهار داش��ت: خدا را ش��اکریم که مردم ما حرفی را که

 3۵ سال قبل در چنین روزهایی و همزمان با ورود امام خمینی )ره( 
زدند و شعار استقالل آزادی جمهوری اسالمی را سر دادند هنوز برای 
حفظ آن ایستادگی می کنند و ان ش��اءاهلل در آینده نیز ایستادگی 

خواهند کرد و این جای افتخار دارد.

معنای امر به معروف و نهی از منکر انجام کارهای خوب 
نیست

رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در 
ادامه با اشاره به موضوع جلسه اظهار داش��ت: امر به معروف و نهی 
از منکر واژه ای اس��ت که مفهوم خاص خود را دارد که در آن امر و 
دستور نهفته است. انجام کارهای خوب نظیر فعالیت های فرهنگی 
ش��هرداری اصفهان مقدمه  امر به معروف و نهی از منکر است اما به 

معنای اصل و خود این فریضه تعریف نمی شود.
طباطبایی ن��ژاد با بیان این ک��ه به فعالی��ت و تالش های فرهنگی 
ش��هرداری اصفهان در مقایس��ه با شهرداری های کش��ور افتخار 
می کنیم، در مورد تفاوت فعالیت فرهنگی و فریضه امر به معروف 

و نهی از منکر تصریح کرد: طب��ق فرمایش امیرالمومنین )ع( همه 
کارهای خوب و جهاد در برابر امر به مع��روف و نهی از منکر مانند 
قطره ای هس��تند در برابر دریا و باید به طور خ��اص به این موضوع 

پرداخته شود.

فريضه نهی از منکر بايد آمرانه باشد
وی با اشاره به موضوع احیای فریضه امر به معروف تصریح کرد: امر 
به معروف و کار فرهنگی هرکدام معنای خاص خود را دارد اما امر به 
معروف بر مبنای دستور است و امام خمینی )ره( نیز در این موضوع 

اشاره دارند که این کار باید به شیوه امری انجام شود.
عضو مجلس خبرگان رهب��ری امر به مع��روف را در حوزه عبادات 
اجتماعی دانس��ت و تاکید کرد: برخی عبادات نظیر نماز و روزه در 
حوزه عبادات فردی است و در مقابل، برخی از احکام و عبادات منوط 
به دستورات اجتماعی و برای س��اختن جامعه است، در این احکام 
اجتماعی عالوه بر این که خود انسان نیز بهره مند می شود اما اصل 

بر ساختن جامعه است.

امر به معروف ،گل سرسبد عبادات اجتماعی است
رییس س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اس��تان اصفهان 
 افزود: در حوزه عبادات اجتماعی نیز 2 دسته عبادات اجتماعی مالی 
و غیر مالی داریم که زکات و امر به معروف و نهی از منکر گل سرسبد 

این عبادات هستند. البته این نوع احکام زیر شاخه های دیگری نیز 
دارند که این ها نمونه ای از مهمترین آن ها هستند.طباطبایی نژاد 
در ادامه گفت: همه عالوه بر انجام وظایف فردی، نباید نس��بت به 
آنچه دیگران انجام می دهند بی تفاوت باش��یم. باید به افرادی که 
در سازمان ها واجبات را انجام نمی دهند یا کار خالف شرعی انجام 
می دهند ابتدا امر به توقف عمل کرد و در صورت ادامه روند تصمیم 

به برکناری افراد خطا کار بگیریم.

بی تفاوتی مس�لمین به ترويج گناه، عامل اصلی قیام 
سیدالشهدا )ع( بود

امام جمعه اصفهان اضافه کرد: همه مردم ما باید آمرین به معروف و 
ناهیان از منکر باشند و نباید از اشتباهات اطرافیان به سادگی بگذریم 
یا نسبت به آن بی تفاوت باشیم که رواج این القائات چیزی است که 

توسط دشمنان اسالم به مردم ما تزریق می شود.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: اگر در جامعه 
اسالمی حالت بی تفاوتی نسبت به رفتار اطرافیان ایجاد شود این 
یک خطر بزرگ برای اجتماع اس��ت؛ و این درست آن چیزی است 
که هدف قیام امام حس��ین )ع( قرار گرفت یعنی قیام برای احیا ی 
بی تفاوت نبودن به امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفته است، 
در مقابل اگر همه ما بر کارهای یکدیگر نظارت داشته باشیم همه 

معضالت رایج در جامعه حل می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط خاص و پر تفصیل 
امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: بنا بر روایات ما می توانیم 
به وس��یله امر به معروف و نهی از منکر، باعث اقامه سایر واجبات و 
نیکی ها و از بین رفتن  همه بدی ها در جامعه بش��ویم، البته انجام 
این فریضه زمانی الزم می شود که کسی از اشتباه بودن عملش آگاه 
است و بر انجام آن اصرار و تاکید دارد ولی در غیر این صورت مساله 
 نهی از منکر مطرح نمی شود و مساله بیش��تر در فضای ارشاد قرار 

می گیرد.

امر به معروف يعنی توجه به خدا در همه امور
رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در 
ادامه گفت: امر به معروف و نهی از منکر یعنی توجه به خدا داشتن 
نه این که هوای نفس و یا خواسته های دیگران را بر دستورات الهی 
مقدم بدانیم که اگر این حالت رخ دهد موجب بد بختی فرد خواهد 
شد.طباطبایی نژاد در پایان گفت: امیدواریم شورای های منطقه ای 
امر به معروف با حضور مسووالن ادارات مختلف در هر منطقه شهری 
با همکاری شهرداران مناطق مختلف اصفهان زمینه ساز فراگیر شدن 

و احیای این فریضه شود.

نماينده ولی فقیه در استان اصفهان:

وزير خارجه سوئددر اصفهان:  بی تفاوتی نسبت به اشتباهات اطرافیان گناه شرعی است

 عالقه جهان به روابط با ايران 
افزايش يافته است

وزیر خارجه سوئد در دیدار با استاندار اصفهان گفت: مقطع 
فعلی یک دوره ب��ا اهمیت از روابط بین ایران و کش��ورهای 
جهان است و پس از مذاکرات ژنو این عالقه مندی افزایش 
یافته است.» کارل بیت«  در دیدار با رسول زرگر پور ضمن 
اظهار خوشبختی از سفر به اصفهان گفت: اصفهان زیباست 
و در سراسر دنیا شناخته شده ولی آنچه در کتاب ها خوانده 
بودم با آنچه دیدم تفاوت زیادی دارد، من خس��ته نش��دم و 
احس��اس بس��یار خوبی دارم.وزیر امور خارجه سوئد افزود: 
اصفهان محل بزرگی برای ادیان مختلف اس��ت و ش��هری 
 است که به انس��ان این الهام را می دهد که مجدد برگردد و

 زیبایی های آن را عمیق تر نظاره گر باشد.
وی با اشاره به حضور بیش از صد هزار ایرانی در کشور سوئد 
اظهار داش��ت: حضور این تعداد ایرانی در کشور من زمینه 
خوبی برای افزایش مناسبات است زیرا آن ها با وجود اقامت 

در کشورم از داشتن فرهنگ ایرانی مسرور و مغرور هستند.
استاندار اصفهان نیز ضمن خیر مقدم به وزیر خارجه سوئد 
از این که او سفرش به کش��ور ایران را با بازدید از اصفهان به 
عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی شروع کرده 
است تشکر کرد.رسول زرگرپور با اشاره به برگزاری همایش 
بین المللی ادیان توحیدی در اصفه��ان از وزیر امور خارجه 
سوئد خواس��ت در صورت امکان در این اجالس بین المللی 
و در شهری که به عنوان نماد وحدت و همزیستی مسالمت 
آمیز ادیان الهی شناخته می شود شرکت کند.وی با اشاره به 
ویژگی ها و ظرفیت های اصفه��ان در حوزه های اقتصادی، 
 صنعتی، فرهنگ��ی، تاریخی و گردش��گری اظهار داش��ت: 
70 درصد فوالد و ۵0 درصد س��یمان و مصالح ساختمانی 
کشور و 1۵ درصد تولید ناخالص ملی در حوزه صنعت و 40 
درصد صنایع دستی که اکثرا ممهور به مهر اصالت یونسکو 
است در این استان تولید می شود.وی همچنین به وجود پنج 
دانشگاه بزرگ و 30 دانشگاه متوسط و مجموعه ای از مراکز 
علمی و تحقیقاتی در استان اشاره کرد و افزود: به همین دلیل 
بسیاری از استان های کشورهای مختلف خواستار افزایش 
مراودات اقتصادی و فرهنگی با اصفهان هستند و با توجه به 
سیاست های دولت یازدهم ما نیز خواستار انجام این مراودات 
می باش��یم.زرگرپوراظهار داش��ت: با وجود فراز و نش��یب 
 های زیادی که در روابط ایران و س��وئد وجود داش��ته است 

چشم انداز روابط دو جانبه مثبت ارزیابی می شود.

ديدار

اخبار کوتاه

چرا فقط يک عده معدود کم سواد 
بايد از توافق ژنو حرف بزنند

دکتر روحانی / رییس جمهور  
چرا فقط یک عده معدود کم سواد که از جای خاص تغذیه می شوند باید از 

توافق ژنو حرف بزنند اما اساتید دانشگاه های ما خاموش هستند.
وحشت غول کنکور در مقطع کارشناسی از بین رفته اما آیا مشکالت ما 
حل شده است چرا در علوم انسانی پیشرفت نمی کنیم ولی در سایر علوم 
پیشرفت می کنیم؛ چون در شیمی خط قرمز نداریم ولی در علوم انسانی 
 یک ع��ده متولی مردم ش��دند؛ ش��ما چ��ه کاره ای��د که متول��ی مردم

 شده اید.
 چ��را فقط ی��ک ع��ده معدود 
کم سواد که از جای خاص تغذیه 
می شوند باید از توافق ژنو حرف 
بزنند اما اس��اتید دانشگاه های 
ما خاموش ان��د و درب��اره این 
 اتفاق ب��زرگ بین المللی حرف 
نمی زنند؟ چرا ب��ا مردم همراه 

نمی شوید.



یادداشت

خدمات

  قانونی  شدن تبلیغات 
وانت های تلفنی در جراید 

رییس اتحادیه پی��ک موتوری و دفاتر وان��ت تلفنی گفت: 
تشکیل جلس��ات با مس��ووالن برای بیمه تامین اجتماعی 
 راکب��ان پی��ک ه��ای موت��وری ادام��ه دارد و تبلیغ��ات

 وانت های تلفنی در جراید اصفهان قانونمند می شود.
 علی رضاشاه س��یاه اظهار داش��ت: در اواس��ط هفته اخیر  
در راستای تحقق بیمه پیک های موتوری جلسه ای با حضور 
این اتحادیه کش��وری و نماینده س��ازمان تامین اجتماعی 
برگزار شد اما نماینده سازمان هدفمندی حضور نداشت که 
به نتیجه ای نرسیدیم.وی با بیان این که در هفته جاری این 
جلسه مجددا تشکیل می شود، افزود: مطابق قانون،دولت 
 در سال 1390 واریز بودجه و به عبارت بهتر سوبسید بیمه

 پیک های موت��وری را به عهده س��ازمان هدفمندی یارانه  
محول کرد که تاکنون به دلیل مش��کالت گوناگون این امر 
عملی نش��ده اما به توافقاتی برای تحقق آن با این سازمان 
 دس��ت یافته ایم.ریی��س اتحادی��ه پیک موت��وری و دفاتر

 وانت بار تلفنی، یادآورشد: علی رغم وجود خطرات شغلی 
همانند تصادفات و سرمای زمستان این قشر از بیمه تامین 
اجتماعی برخوردار نیس��ت در حالی که امروزه بسیاری از 
امور مردم در سطح شهرها از خرید دارو تا وصول چک بانکی 
توسط آن ها انجام می شود.شاه سیاه افزود: در حال حاضر 
اطالعات دقیق تمامی مراکز پیک موتوری و راکبان آن در 

سایت مربوطه به آن در کشور مشخص شده است.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری ها در صدور پروانه 
به وانت های تلفنی گفت: مطابق ماده 30 قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی ،شهرداری مسوول ساماندهی به سیستم 
حمل و نقل شهری و نظارت بر آن است اما این امر شامل حال 

پالک های عمومی و یا به اصطالح قرمز می شود.
این کارش��ناس حمل و نقل افزود: صدور جواز کسب برای 
پالک های سفید ، شخصی یا همان صنفی به عهده اتحادیه 
مربوطه است و شهرداری نباید به این امر مبادرت ورزد اما 

متاسفانه شاهد عمل مغایر قانون این نهاد هستیم.

معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت گفت: هر سال 
90 هزار نفر در کشور به سرطان مبتال می شوند و نیم میلیون 
نفر با س��رطان زندگی می کنند و تعداد این بیماران تا 15 یا 
20 سال آینده دوبرابر می شود. ایرج حریرچی گفت: سرطان 
سومین عامل مرگ و میر در کش��ور است، این در حالی است 
که دومین عامل تصادفات است اما چون به صورت غیرعادی 
باالست، س��رطان پس از بیماریی های قلبی و عروقی دومین 
عامل مرگ و میر باید باشد.حریرچی گفت: اصطالح سونامی 
سرطان برای کشور ما درست نیست، سونامی تعریف دقیقی 

دارد اما س��رطان در کشور ما ش��یوع کمتر از متوسط جهانی 
دارد و س��رعت رشد آن مشابه کش��ورهای دیگر است.معاون 
مدیریت منابع انس��انی و توسعه وزارت بهداش��ت ادامه داد: 
افزایش امید به زندگی و مسن شدن جامعه که 70 درصد علت 
ابتال به سرطان را تش��کیل می دهد و همچنین شهرنشینی و 
عادات غربی که بر اثر توس��عه پدید می آید از عوامل ش��یوع 
سرطان است.وی گفت:  این که س��رطان در جامعه نمود پیدا 
کرده به دلیل تش��خیص بهتر و افزایش می��زان بقا در جامعه 
است. اما ابراز تاسف می کنم که در مورد برنامه جامع کنترل 
س��رطان دس��ت اندرکاران الزم از معاونت نظارت راهبردی، 
بیمه ها، وزارت رفاه و دس��ت اندرکاران درمان در این جلس��ه 
 حضور کمرنگ��ی دارند. وی اف��زود: علی رغم این که س��االنه

 8 هزار میلیارد تومان برای سرطان هزینه می کنیم اما وضعیت 
مطلوبی نداریم چرا که برنامه ریزی و عملکرد مناسبی وجود 
ندارد، ابتال به سرطان قبل از 75 سالگی در کشور 13 درصد 
است و احتمال مرگ قبل از 75 س��الگی 8 درصد است و این 
نشان می دهد وضعیت خوبی نداریم. ش��اید بگوییم که همه 
داروهای ش��یمی درمانی مثل نقل و نبات مصرف می شود و 

پزشکان برجسته ای داریم اما این واقعیت نیست.

رییس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان گفت: نیاز فعلی نظام 
آموزش عالی توجه به آموزش پژوهش محور است.

  امیر محمود زاده با اعالم این مطلب اظهارداشت: توجه ویژه 
به حلقه مفق��وده تولید عل��م، تبدیل آن به فن��اوری، تبدیل 
فناوری به ثروت و تبدیل ثروت به رف��اه اجتماعی مهمترین 
و اساسی ترین موضوعی اس��ت که در شرایط کنونی، آموزش 

عالی کشور باید برای آن برنامه ریزی ویژه داشته باشد.
وی با اش��اره به این که پژوهشگاه ش��اخص پژوه در راستای 
عمل به رسالت علمی و اجتماعی خود رساله های دانشجویان 

دکترا در راس��تای تکمی��ل و تولی��د رفاه اجتماع��ی و حل 
مش��کالت صنعت و جامعه تعریف کرده اس��ت، ادامه داد: از 
جمله مهمترین رساله های در دست اقدام در این پژوهشگاه 
تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران آب زاینده رود، مطالعه 
پارامترهای موث��ر در آلودگی هوای کالن ش��هرها، مدیریت 
بح��ران هوش��مند زلزله، طراح��ی الگوی راهبردی توس��عه 
مدل های درآم��دی نوی��ن پژوهش محور در ش��هرداری ها، 
مدیری��ت آلودگی هوا و کنت��رل بحران های چند س��طحی، 
تدوین الگوی ش��هرهای خالق و مدیریت بحران های مرکب 
شهری، طراحی و تدوین اطلس مدیریت بحران های طبیعی 
کشور، آینده پژوهی و چالش های صنعت ساختمان، طراحی 
مدل راهبردی رص��د خانه عل��م و فن��اوری و تدوین الگوی 
راهبردی انتقال پایتخت است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
یکی از مهمترین و اساس��ی ترین نیازهای فعلی نظام آموزش 
عالی توجه به آموزش پژوهش محور در کلیه مقاطع تحصیلی 
و توجه به تولید علم نافع کاربردی برای صنایع کشور است که 
خوشبختانه در س��ال های اخیر با اجرای شیوه پژوهش محور 
همچون سایر کشورهای پیشرفته در کنار شیوه آموزش محور 

این مهم تا حدود زیادی برطرف شده است.
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بیش از 38 کیلوگرم تریاک در گلوگاه نایین کشف شد
 ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نایین در بازرس��ی از یک خودرو سواری مقدار 38 کیلو و

 900 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.  سرهنگ رجبعلی مختاری گفت: ماموران ایست 
و بازرسی شهید شرافت این مواد را از جاسازی یک سواری پیدا کردند.

3

ب��ارش پنجمی��ن ب��رف زمس��تانی در
 گروه 
جامعه  نصف جهان،سبب شادی مردم و به ویژه  

کشاورزان شد.این منظره دلپزیر زمستانی 
که اصفهان سال هاست  این حجم از بارش زایی را به خود ندیده بود؛ 
مردم شهر و استانمان را تا حدی غافلگیر هم کرد.چرا که در گذر 
شهری خود شاهدسرخوردن  خودروها و گاه برخوردهای ناچارشان 
در شیب های خیابان ها بودیم.هرچند  توجه به مدیریت فردی و 
جمعی در این گونه روزها می تواند شادی افزا باشد تا خدای ناکرده 
غم افزا !حال توصیه های جدی مس��ووالن و کارشناس��ان و البته 

سوغاتی که بارش برف به همراه داشت و حادثه هم آفرید.
      مراقب شکستگی  دست و پای  خود در روزهای برفی 

و یخبندان باشید
در روزهای برف��ی و یخبندان الزم اس��ت که همه م��ردم به ویژه 

سالمندان و کودکان مراقب شکستگی  دست وپای خود باشند.
 اصفهان این روزها هوای برفی و یخ زدگی را پش��ت سر می گذارد 
و در حالی که ازسه روز گذشته بارش برف در این استان آغاز شده 
است شاهد تعطیلی مدارس در بیش��تر شهرستان ها هستیم. در 
این زمینه دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان اعالم کرده است که 
شکستگی دست وپا شایع ترین عارضه سالمندان در روزهای برفی 
و یخبندان است. این دانشگاه از مردم خواسته است که در روزهای 
 برفی و یخبندان به ویژه در س��اعات پایانی ش��ب از بیرون رفتن

 تا حد امکان خودداری کنند.
      احتیاط کامل رانندگان

فرماندهی پلیس راه اس��تان اصفهان اعالم ک��رد: به علت کاهش 
دید و لغزندگی برخی راه های این اس��تان تردد در این راه ها نیاز 
به تجهیزات زمستانی دارد. س��رهنگ رضایی فرمانده پلیس راه 
استان اصفهان صبح  از رانندگان خواست با احتیاط کامل رانندگی 
و فاصله طولی و سرعت را به طور کامل رعایت کنند.  وی گفت: طی 
24ساعت گذشته به علت لغزندگی راه ها و عدم احتیاط رانندگان 

تعداد قابل توجهی تصادف و واژگونی خودروها رخ داده است. 
      مردم به کوه های اصفهان نروند

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
اشاره به بارش برف از مردم خواست تا از رفتن به کوه و کوهنوردی 
در ش��رایط جوی کنونی اصفهان بپرهیزند.آتشپاد بهزاد بزرگزاد 
هش��دار داد: خطر ریزش بهمن در تمام کوه های استان اصفهان 
وجود دارد.  وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی اضافه کرد: استفاده از 
الستیک های یخ شکن و عاج دار، زنجیر چرخ و اطمینان از سالمت 

برف پاک کن ها به تمام رانندگان توصیه می شود.
 وی همچنی��ن ب��ه ش��هروندان پیش��نهاد داد ت��ا از کف��ش ها و

چکمه های عاج دار اس��تفاده و از معابری که دارای سنگ فرش و 
موزاییک هس��تند با احتیاط عبور کنندودر منازل هم از سالمت 

دودکش های بخاری ها مطمئن شوند.

      80 مس�افر گرفت�ار ب�رف و کوالک در کاش�ان اس�کان 
داده شدند

رییس جمعیت هالل احمر کاشان گفت: بیش از 80 مسافرگرفتار در 
برف و کوالک در آزاد راه تهران - اصفهان و دیگر محورهای مواصالتی 
این شهرستان اسکان یافتند. منصور ابوطالبی اظهار داشت: امدادگران 
این جمعیت با گش��ت زنی در محورهای مواصالتی شهرستان افراد 

گرفتار در برف و سرما را در پایگاه امداد و نجات کاشان اسکان دادند.
      بارش برف پروازهای فرودگاه اصفهان را به تاخیر انداخت

معاون عملیات هوانوردی اداره کل فرودگاه های استان اصفهان گفت: 
به علت بارش برف و کاهش دید 
افق��ی پروازهای این ف��رودگاه با 
تاخیر مواجه ش��ده است.  هادی 
س��المی افزود: در صورت تداوم 
بارش برف به عل��ت کاهش دید 
افق��ی، احتم��ال لغ��و پروازهای 
فرودگاه ش��هید بهشتی اصفهان 
وجود دارد. وی افزود: با توجه به 
دستگاه های موجود با دیدافقی 
زیر 800 متر پرواز ها لغو می شود.
      مش�کلی ب�رای ت�ردد
 در راه های ارتباطی ش�هرضا 

وجود ندارد
ریی��س اداره راه و شهرس��ازی 
شهرضا گفت: با فعالیت گروه های 
راهداری تا کنون، تمامی راه های 
ارتباطی شهرستان ش��هرضا باز 

است و مشکلی برای تردد وجود ندارد. مجتبی حاجیان  اظهارداشت: 
به علت بارش برف و یخبندان ش��دید در شهرستان شهرضا، تمامی 
تیم های راه��داری این مرک��ز، از همان ابتدای بارندگ��ی کار خود را 

آغاز کردند.
      12 خ�ودرو به علت لغزندگ�ی اتوبان کاش�ان -اصفهان 

واژگون شد
رییس نمایندگی جمعیت هالل احمر بادرود گفت: 12 خودرو دوشنبه 
شب گذشته به علت لغزندگی اتوبان کاش��ان - اصفهان در محدوده 
ورودی بادرود واژگون ش��د.  به گفته وی در این س��وانح هش��ت نفر 
 مجروح شدند که هفت نفرشان توسط ماموران امداد و نجات جاده ای 
هالل احمر بادرود به صورت سرپایی درمان و یک نفر نیز براثر شدت 
جراحات برای درمان به بیمارستان فاطمیه این شهر انتقال داده شدند.

هم اینک راه های اصلی شهرهای شمالی استان اصفهان باز است، اما 
رفت و آمد در این محورها با کندی صورت می گیرد.

      بارش برف در استان اصفهان، امروز  شدت می گیرد 
کارشناس هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش برف در نواحی غرب، 
جنوب و به تدریج شرق استان شدت می گیرد. لیال امینی افزود: بارش 
برف تا اوایل فردا  ادامه خواهد داشت وبه تدریج برای فردا وپس فردا از 
شدت این ناپایداری ها در استان کم می شود اما سرمای هوا ادامه دارد.

مراقب  شکستن دست وپای خود در روزهای برفی و یخبندان باشید

لباس سپید یخ و سرما بر تن اصفهان

طی 24ساعت 
 گذشته به

  علت لغزندگی 
راه ها و عدم احتیاط 

 رانندگان تعداد 
 قابل توجهی

 تصادف و واژگونی 
 خودروها

 رخ داده است

یادداشت

 0 4درصد حامیان ایتام استان
 از قشر کارمند هستند

 مدی��ر کل کمیت��ه امداد ام��ام خمین��ی )ره( اس��تان اصفه��ان گفت: 
 40 درصد از حامیان ایتام تحت پوشش این کمیته از قشر کارمند هستند. 
»مهدی مجلس آرا« افزود: این تعداد از حامیان حدود 15 هزار نفر هستند.

وی با اش��اره به این که تعداد حامیان کمیته امداد اس��تان اصفهان، 42 
 هزار و 500 نفر است، تصریح کرد: حامیان عالوه بر کمک های نقدی با 
کمک های غیرنقدی از قبیل لوازم خانگی، جهیزیه، مسکن، پوشاک، لوازم 

تحصیلی، درمان و اشتغال خانواده ایتام را حمایت می کنند.

 سخنرانی 3 نفر از پیشگامان
 فیزیک جهان در دانشگاه صنعتی

گردهمایی و سخنرانی علمی با حضور 3 تن از برجسته ترین فیزیکدانان 
دنی��ا در زمینه ابررس��انایی، ش��نبه 19 بهمن ماه در دانش��گاه صنعتی 
اصفهان برگزار می ش��ود. در این نشس��ت علمی تخصصی، پروفس��ور 
لگ��ت )A.J.Leggett( برن��ده جای��زه نوب��ل س��ال 2003 فیزیک در 
زمینه ابررسانایی و ابرش��ارگی و استاد دانش��گاه ایلینوی، پروفسور چو 
)C.W.Chu( کاشف نخستین ابررسانای باالی دمای نیتروژن مایع در 
دنیا، استاد دانشگاه هیوستون، رییس سابق دانشگاه علم و صنعت هنگ 
کنگ و ریاست شورای بین المللی دانشگاه شاه عبداهلل عربستان سعودی 
و پروفس��ور پیکت )W.E.Pickett( استاد برجس��ته دانشگاه دیویس 
کالیفرنیا سخنرانی می کنند. این سمینار از ساعت 15 روز شنبه 19 بهمن 
در تاالر شهید فتوحی )تاالر 8( دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم 
در بهمن ماه سال 13۹2

     سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: همه  مشموالن دیپلم و زیر دیپلم 
دارای برگ آماده به خدمت در تاریخ نوزدهم بهمن ماه سال جاری، برای 
اعزام به خدمت فراخوانده ش��دند. س��ازمان وظیفه عمومي ناجا، ضمن 
فراخوان همه مشموالن غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان بهمن ماه 
1374 براي انجام خدمت دوره ض��رورت در اطالعیه اي اعالم کرد: همه  
مشموالن دیپلم و زیر دیپلم س��ال هاي مذکور که برگ آماده به خدمت 
به تاریخ نوزدهم بهمن ماه س��ال 1392 دریافت کرده اند، می بایس��ت 
 در س��اعت و محلي که توس��ط س��ازمان وظیفه عمومي ناج��ا در برگ

 معرفي نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهاي مسلح اعالم شده، حضور 
یابند. مشموالن ساکن سایر استان هاي کشور، همه مشموالن دیپلم و 
زیردیپلم غایب و غیر غایب که داراي برگ آماده به خدمت به تاریخ بهمن 
ماه سال 1392 هستند راس س��اعت 7 صبح شنبه مورخ 92/11/19 به 
معاونت وظیفه عمومي استان محل س��کونت مراجعه تا به خدمت دوره 

ضرورت اعزام شوند.  

ساماندهی وضعیت پسماندهای 
عفونی از مهمترین نیازهای شهرضا

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: بی خطرسازی پسماندهای 
عفونی مراکز بهداشتی و درمانی ش��هرضا باید به شکل جدی در دستور 
کار مسووالن امر قرار بگیرد. حجت اهلل تنهایی اظهار داشت: پسماندهای 
عفونی تحت عناوین مختلف اعم از پس��ماندهای پزشکی، بیمارستانی، 
عفونی و زباله های پزشکی باید قبل از تحویل به شهرداری بی خطرسازی 
شده و سپس به وسیله یک ماشین مخصوص جمع آوری شود. وی بیان 
کرد: پس��ماندهای عفونی باید بدون انجام هرگونه عملیات بازیافت و در 

سایت دفن زباله به شکل مجزا و به شکل بهداشتی دفن شود.

 مبتالیان به آنفلوآنزا سریعا
 به پزشک مراجعه کنند

رییس انجمن پزش��کان متخصص داخلی با تاکید بر این که عدم درمان 
به هنگام آنفلوآنزا خطر مرگ بیمار را به همراه دارد، گفت: برای مبتالیان 
به این ویروس در طی مدت 24 تا 48 ساعت اولیه ابتال می توان اقدامات 
درمانی مثبتی انجام داد.دکتر ایرج خسرونیا در گفت وگو با ایسنا با بیان 
این که اخیرا چند نفر از افراد و حتی پزشکان در اثر ابتال به آنفلوآنزا جان 
خود را از دست داده اند، گفت: پزشکان به محض تغییرات صدا در سمع، 
قلب یا ریه بیمار را در بیمارس��تان بس��تری کنند.وی با تاکید بر این که 
استفاده از درمان های س��رپایی موجب مزمن ش��دن بیماری می شود، 
یادآور ش��د: عدم درمان به موقع آنفلوآنزا عالوه بر خطر بروز نارس��ایی 
تنفسی ممکن اس��ت به مرگ بیمار منجر شود.این متخصص داخلی در 
خصوص نشانه های ابتال به آنفلوانزا گفت: سرفه های مکرر و سخت، بی 
حالی، بدن درد شدید و تب باالی 39 تا 40 درجه از نشانه های اصلی ابتال 
است به طوری که س��رفه ها تا حدی شدید است که با درد عضالت شکم 

همراه است.

اخبار کوتاه
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روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی
شماره 48362489

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد مقدار 21/950/000 کیلو گرم سیلیکات سدیم ) آب شیشه ( مورد نیاز خود را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .

 لذا از کلی��ه ش��رکتهای تامین کنن��ده معتبر ک��ه توانای��ی تحوی��ل کاال و ارائه ضمان��ت نامه بانک��ی ش��رکت در مناقصه به 
مبلغ 3/500/000/000 ریال را دارند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به امور خرید مواد اولیه و انرژی فوالد مبارکه 

یا به آدرس های اینترنتی ذیل مراجعه نمایند .  
شرکت کنندگان در مناقصه می بایس��ت پیش��نهاد خود به همراه اصل فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به حساب سیبای 
 بانک ملی به ش��ماره 0109030903009 ) بابت دریافت اس��ناد ( را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/11/29 به شرکت
 فوالد مبارکه قسمت امور خرید مواد اولیه و انرژی تحویل نمایند به پاکتهایی که بعد از تاریخ فوق الذکر تحویل گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد . 
متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر می توانند با تلفنهای 03355433816ی��ا03355433108 تماس و یا با فاکس 

03355230876 مکاتبه نمایند .
 www.mobarakeh-steel.ir                                                                                    :    شرکت فوالد مبارکه  اصفهان به نشانی اینترنتی -
 www.ariatender.com                                                                         :  مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی  اینترنتی -

- هزینه درج آگهی به عهده برنده  یا برندگان مناقصه می باشد.                                                                                                                                              

مناقصه گزار  : شركت  ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه  اصفهان 
موضوع مناقصه :  واگذاری امور مربوط به تهيه متریال و اجرای  سيستم لوب پرور 10 اینچ . 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ارائه رس�يد وجه مبنی بر واری�ز مبلغ 96/500/000 ریال به عنوان س�پرده نقدی به حساب جاری 
شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی ( و شناسه واریز 26،100،000،026 به نام  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا 

ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
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معاون توسعه منابع وزارت بهداشت:

نیم میلیون ایرانی با سرطان زندگی می کنند
رییس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان:

پژوهش؛ نیاز و نقطه تاریک آموزش عالی



اخبار کوتاهيادداشت

 بررسی مدرن ترين فناوری 
تولید برق از انرژی باد 

سمینار معرفی نسل جدید توربین های بادی با سخنرانی دانشمند ایرانی 
دانشگاه Purdue امریکا در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی 
اصفهان برگزار شد. در این س��مینار علمی روش )Invelox( به عنوان 
روشی جدید و تحولی در صنعت برق بادی با بهره مندی از فناوری بومی 
بادگیرهای استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.داریوش اعالیی سخنران 
این س��مینار، بهبود و ارتقای اس��تفاده از توربین های بادی سنتی برای 
تولید برق، برطرف کردن خطرات و صداهای ناهنجار این نوع توربین ها و 
استفاده مفید از شرایط اغلب مناطق آب و هوایی دارای سرعت باد پایین 
را از جمله اهداف استفاده از روش جدید »اینولکس« بیان کرد. وی افزود: 
اینولکس به معنای افزایش سرعت باد است و با حذف ابر پروانه ها در باالی 
ستون های غول پیکر، توانسته مزایای تازه ای را وارد بازار تولید انرژی کند.

 جرايم مالیات بر ارزش افزوده 
صنايع را دچار مشکل کرده است

رییس کمیس��یون پش��تیبانی اتاق اصفهان گفت: جریمه های سنگین 
مالیات بر ارزش افزوده صنایع را دچار مشکل کرده است.صنایع و معادن 
و کشاورزی استان اصفهان، س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی در نهمین 
جلسه کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان با اش��اره به وجود 16 نماینده 
از اتاق بازرگانی در هیات های حل اختالف مالیاتی استان اصفهان اظهار 
داشت: متاسفانه صنعتگران گاهی برای مبالغ بسیار ناچیز بدهی به اداره 
مالیاتی، ممنوع الخروج می شوند.وی با اشاره به چالش هایی مانند تورم و 
ناهماهنگی دولت با بخش خصوصی در بعضی موارد، گفت: کارشناسان 
بخش خصوصی و تشکل هایی مانند اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و 
تجارت باید مسایل را به مسووالن انتقال دهند.وی جرایم مالیات بر ارزش 
افزوده را یکی از چالش های عمده واحدهای تولیدی اس��تان برشمرد و 
گفت: برخی از فعاالن اقتصادی به دلیل بده��ی مالیاتی ممنوع الخروج 
شدند.س��هل آبادی تصریح کرد: باید ت��الش کنی��م ارزش کارآفرین و 
تولیدکننده در فضای اقتصادی حفظ ش��ود و به دلی��ل بدهی مالیاتی 

شخصیت وی را مخدوش نسازیم.

 بهره برداری از عملیات اجرايی 
سامانه آب شیرين کن ابوزيد آبادی

وزارت نیرو اع��الم کرد: 27 طرح آب رس��انی در 23 اس��تان کش��ور با 
 اعتب��اری بالغ بر 6 ه��زار میلی��ارد ریال به به��ره برداری می رس��د که
  می توان به عملیات اجرایی سامانه آب شیرین کن ابوزید آبادی اصفهان و

 تصفیه خانه اضطراری طرح آب رسانی به شهرهای گروه الف مازندران 
 اش��اره کرد.وزارت نی��رو اعالم کرد: ب��ا بی��ش از 6 هزار میلی��ارد ریال 
س��رمایه گذاري بهره برداری از 27 طرح آب رس��انی ش��هری در کشور 
از جمله عملیات اجرایی س��امانه آب ش��یرین کن ابوزید آباد اصفهان با 
 ظرفی��ت 3600 مترمکعب، تصفیه خانه آب بردس��یر کرمان با ظرفیت 
9 هزار مترمکعب و تصفیه خانه اضطراري طرح آب رساني به شهرهاي 
گروه الف در مازندران با ظرفیت 22 هزار متر مکعب در شبانه روز در دهه 

فجر امسال آغاز می شود.

آب شرب بهارستان استاندارد است 
مدیر عامل آبفای بهارس��تان  در جلس��ه ای  با حضور اعضای ش��ورای 
 اسالمی و سایر مسوولین اداری بهارس��تان اظهار داشت:  آب بهارستان 
تحت نظ��ارت س��ازمان ه��ای بهداش��تی اس��تان ق��رار دارد و تمامی 
استانداردهای الزم  مد نظر شبکه بهداش��ت استان را داراست . بستاکی 
درخصوص تامین آب ش��رب رس��توران ها و تاالرهای واقع در حاش��یه 
 جاده اصفهان به شیراز گفت : آب شرب  مورد نیاز این مکان ها از طریق

 تانکر های  آب مورد تایید مرکز بهداشت استان  و از محل علمک برداشت 
آب واقع  در ایستگاه پمپاژ بهارستان و باهزینه صاحبان این اماکن تامین 

می شود .

ظرفیت تعاونی های مسکن در 
احیای بافت فرسوده استفاده شود

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
 گفت: دستگاه های مرتبط با مسکن از جمله ش��هرداری ها از ظرفیت و

 توانمندی های تعاونی های مس��کن غیر مهر برای احی��ای بافت های 
فرسوده استان استفاده کنند. علیرضا تیغ ساز افزود: دستگاه های مرتبط 
با بخش مس��کن می توانند با ارایه تخفیف ویژه برای ای��ن تعاونی ها در 
جهت افزایش ساخت و سازها و کاهش هزینه ها کمک کنند. وی اضافه 
 کرد: گاهی اوقات هزینه های ش��هرداری و خدم��ات آن برای خانه های

 تعاونی ساز بیش از هزینه های صرف شده در بخش خصوصی می شود که 
یکی از مشکالت پیش روی تعاونی هاست. 

فروش ۸۸۰ هزار تومانی سکه
 دی��روز  در بازار اصفهان به دنب��ال افزایش نرخ اون��س در بازارهای 
جهانی هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی با افزایش 7 ه��زار تومانی 
نسبت به چند روز گذش��ته  ۸۸0 هزار تومان فروخته شد.دیروز  در 
بازار اصفهان قیمت نیم سکه ۴۴۵ هزار تومان، ربع سکه 26۵ هزار 
تومان و سکه یک گرمی 171 هزار تومان است. هر اونس طالدیروز 
با افزایش 1۵.۴0 دالری نسبت به روز گذشته 12۵7.۴0 دالر است و 
هر گرم طالی 1۸ عیار ۸9 هزار و ۸00 تومان و هر مثقال طالی 17 
عیار 3۸۸ هزار و 900 تومان در اصفهان فروخته شد. در بازار ارز نیز 
صرافان اصفهانی برای فروش قیمت هر دالر امریکا را 29۵0 تومان، 

یورو را ۴000 تومان و پوند انگلیس را ۴۸۵۵ تومان اعالم کردند. 

 تخصیص وام بازسازی منزل
 به مستمری بگیران اصفهان

رییس اداره ش��عب بانک رف��اه تامی��ن اجتماعی اس��تان اصفهان 
 گفت: ش��عب بان��ک رف��اه تامی��ن اجتماعی اس��تان اصفه��ان به

 مستمری بگیران اس��تان اصفهان وام های بازسازی منزل پرداخت 
 می کند. وحی��د خانعلی  اظهار داش��ت: در حال حاض��ر نزدیک به  
1۸۵ هزار مستمری بگیر در اس��تان اصفهان وجود دارد که از طریق 
بانک رفاه، به صورت ماهیانه 120 میلیارد ریال به این افراد پرداخت 
 می ش��ود.وی افزود: از سال گذش��ته تس��هیالت قرض الحسنه به

 مستمری بگیران اختصاص یافته که تخصیص وام 1۵ میلیون تومان 
برای بازسازی منزل از این جمله است.

رییس اداره شعب بانک رفاه تامین اجتماعی استان اصفهان تصریح 
کرد: این وام در یک دوره 36 ماهه باید بازپرداخت شود که نزدیک به 

16 هزار نفر مستمری بگیر تاکنون از این وام استفاده کردند.

 استراتژی جديد ايران
 در همکاری با پژو

 قیمت  مسکن
 کاهش می يابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از استراتژی جدید ایران در همکاری با پژو فرانسه 
خبرداد و گفت: باید صادرات محصوالت تولیدی در دستور کار قرار گیرد.

محمدرضا نعمت زاده در حاشیه همایش سرمایه گذاری ایران و فرانسه در جمع 
خبرنگاران در خصوص فعالیت مشترک ایران با پژو فرانسه گفت: ایران حاضر 
نیست تا به روال گذشته همکاری خود را با پژو ادامه دهد، چراکه این شرکت 
در تحریم ها، ایران را تنها گذاشت و بنابراین رفتار گذشته خود را باید به نحوی 
جبران کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس استراتژی جدید برای 
همکاری خودروسازان ایرانی با فرانسوی، تاکید بر صادرات محصوالت تولیدی 

است و البته سهم ایران نیز باید از این صادرات باالتر از گذشته باشد.
وی تصریح کرد: ه��م اکنون به خاطر مس��ایل تحریم ،حج��م روابط تجاری 
 دو کش��ور کمتر از 2۴0 میلیون دالر اس��ت که باید در اثر گس��ترش روابط 

به ۵ میلیارد دالر برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از پیگیری افزایش تسهیالت مسکن مهر توسط 
آخوندی خب��ر داد و گفت : با توجه به عرضه بیش از تقاضای مس��کن در بازار 
پیش بینی می کنیم قیمت ها تا پایان سال 10 درصد دیگر کاهش یابد. ابوالفضل 
صومعلو با اشاره به دستورالعمل سوم افزایش مسکن مهر، افزود: در دو مرحله 
افزایش ۵۵ هزار تومانی قیمت مسکن مهر توسط وزیر سابق راه و شهرسازی 
ابالغ شد و یک ماه بعد از جابه جایی در وزارت راه و شهرسازی سازمان برنامه  و 
بودجه بخشنامه پیمان های فاقد تعدیل را ابالغ کرد.وی تصریح کرد: بخشنامه 
سازمان برنامه و بودجه به طور قانونی مش��خص کرد که در کشور یک سری 
تغییراتی اتفاق افتاده است و بر این اساس  جلساتی را روی این بخشنامه برگزار 
کردیم.معاون امور مسکن و س��اختمان ادامه داد: در این جلسات تا آن جا که 
توانستیم یک دستورالعمل کامال عادالنه و دو طرفه تهیه و در آذرماه سال جاری 

تصویب کرده بودیم.

4
برداشت حدود ۴۹هزار تن چغندر قند از مزارع استان

     مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: امسال بیش از ۴۸ هزار و 3۵0 تن چغندر قند از مزارع 
استان اصفهان برداشت شد. زارع با اشاره به این که در سال جاری هزار و ۴29 هکتار از مزارع استان اصفهان زیرکشت 

چغندرقند رفت، افزود: از ابتدای بهمن ماه این میزان چغندرقند برداشت شد. 
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به گفته  وی این میزان س��وخت از پاالیش��گاه های تهران ، اراک، 
آب��ادان ، الوان ، تبری��ز ، اصفه��ان و بندرعباس تامین می ش��و د 
و تا پایان س��ال  پاالیش��گاه های ته��ران ، اراک ، آب��ادان ، الوان ، 
 تبریز، اصفهان و بندر عباس به صورت کامل س��وخت با استاندارد 

یورو ۴ تولید خواهند کرد.
بنزین یورو ۴ از ابتدای تیر ماه در اصفهان تولید و توزیع می شد اما با 
وجود گذشت ماه ها از این موضوع هنوز شاهد توزیع این بنزین در 

جایگاه های سوخت نیستیم . 
 رجبعل��ی قاس��می، مع��اون محی��ط زیس��ت انس��انی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان این که سوخت های 
غیر استاندارد درصد باالیی از آلودگی های زیست محیطی موجود 
در کالنشهر ها را تش��کیل می دهد، اظهار داشت: براساس مصوبه 
هیات وزیران مقرر شده بود که سوخت یورو چهار به منظور کاهش 
آالینده های زیس��ت محیطی در کالنشهر های کش��ور و از جمله 
کالنشهر اصفهان تولید و عرضه شود. وی با تاکید بر این که البته این 
مصوبه باید در سال گذشته اجرا می شد اما تاکنون اجرا نشده است، 

ادامه داد: در حال حاضر نیز مکاتباتی به منظور اجرای این مصوبه 
به منظور تولید و توزیع سوخت یورو چهار در سطح استان اصفهان 

انجام شده است.

      پااليشگاه بايد سوخت يورو چهار را تولید کند
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با اشاره به این که پاالیشگاه باید سوخت یورو چهار را تولید 
کند و برای عرضه در اختیار شرکت پخش فرآورده های نفتی قرار 
دهد، تصریح کرد: حفاظت محیط زیست نیز یک دستگاه نظارتی 
 اس��ت و بر روی نحوه تولید و توزیع س��وخت یورو چه��ار نظارت

 می کند.
وی با بیان ای��ن که با تولید و توزیع س��وخت ی��ورو چهار کیفیت 
سوخت های مصرفی خودرو ها به میزان بسیار باالیی افزایش پیدا 
می کند، اضافه کرد: در حال حاضر خودرو های موجود در س��طح 
استان از س��وخت یورو 2 اس��تفاده می کنند و س��وخت یورو 2 از 

استاندارد های قانونی برخوردار نیست .

       نبود اعتبارات برای تولید بنزين يورو 4 بهانه است
نماینده مردم فریدن، فریدون ش��هر و چادگان در مجلس شورای 
اس��المی گفت: امروز میلیون ها و میلیارد ها تومان برای سالمتی 
مردم هزینه می شود اما برای تولید بنزین یورو ۴ با بهانه های نبودن 
اعتبارات از سوی مسووالن مواجه می شویم. وی با اشاره به اینکه رفع 
آالیندگی های جوی در کالن شهر ها و برطرف شدن گرفتاری های 
مردم عزم جدی مس��ووالن را ب��رای اجرای طرح ه��ا و برنامه های 
اساسی در این زمینه را می طلبد، اضافه کرد: تنها یک مانور تبلیغاتی 
از سوی مسووالن در راستای تولید و توزیع بنزین یورو ۴ برای رفع 
کاهش آالیندگی های جوی در تهران، اصفهان وش��هر  های دیگر 

ایجاد شده است.

     تولید سوخت يورو 4 به کندی پیش رفته است
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بیان این 
 که پروژه تولید س��وخت یورو ۴ در کالن ش��هر اصفهان به کندی

 پیش رفت��ه اس��ت و موانع موجود در مس��یر تولید این س��وخت 
بای��د برداش��ته ش��ود، گف��ت: تولی��د س��وخت ی��ورو ۴ در 
 پاالیش��گاه اصفهان براس��اس طرح بهینه س��ازی س��وخت انجام 

می شود.
حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به ای��ن که البته طرح بهینه س��ازی 
پاالیشگاه اصفهان دارای پنج بخش مختلف است که تولید بنزین 
یورو ۴ از جمله بخش های این طرح به شمار می رود، اظهار داشت: 
بنزین یورو ۴ با کیفیت باال تر از س��وخت یورو دو اس��ت و گوگرد 
کمتری را دارد و آالیندگی ناشی از سوخت یورو ۴ به میزان بسیاری 
کمتر از س��وخت یورو دو اس��ت و این بنزین بای��د در خط تولید 

پاالیشگاه اصفهان قرار بگیرد.
وی با تاکید بر این که در سال 1390 ،مصوبه تولید سوخت یورو ۴ 
در کالن شهر های کشور از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب و 
ابالغ شده است و براساس این مصوبه مقرر شده است که این بنزین 
در پاالیشگاه های اراک، اصفهان، تبریز، بندرعباس و برخی دیگر از 
پاالیشگاه های موجود در سطح کشور تولید ش��ود، افزود: در حال 
حاضر پاالیشگاه اراک در اجرای این مصوبه پیشرفت خوبی داشته و 

بنزین یورو ۴ در پاالیشگاه اراک تولید می شود.

       تولید و توزيع سوخت يورو 4 به فرهاد کوهکن نیاز ندارد
مس��ووالن هر س��اله عنوان می کنند که اقدامات بزرگ��ی را برای 
توسعه و پیش��رفت ش��هر ها انجام می دهند، اما هنوز نتوانسته اند 
بنزین ی��ورو ۴ را برای کاهش آالینده های ج��وی اصفهان تولید و 
توزیع کنند، این موضوع حکایت از این دارد که شاید برای تولید و 
توزیع این بنزین به فرهاد کوهکن نیاز داریم، اما باید گفت که تحقق 
یافتن تولید و توزی��ع بنزین یورو ۴ در اصفه��ان به فرهاد کوهکن 
نیاز ندارد، بلکه تولید این س��وخت عزم و اراده جدی مس��ووالن را 
می طلبد، به نظر نمی رس��د که بنزین ی��ورو ۴ در آینده ای نزدیک 
 در اصفه��ان تولید و توزیع ش��ود و این مصوبه در حال فراموش��ی 

است.

کارکرد »بنزين يورو 4« در پیچ زمان در حال از بین رفتن است

 تشديد بازرسی هاتولید سوخت یورو ۴ فرهاد کوهکن نمی خواهد
 در شبکه توزيع سبد کاال

شماره تلفن 124 برای دريافت 
گزارش های مردمی

کیفی��ت کاالهای توزیع ش��ده در س��بد کاالیی براس��اس 
استاندارد های بهداشتی با شماره بهره وری است و مشموالن 
سبد کاالیی در صورت مش��اهده تخلف می توانند با شماره 
12۴ تماس بگیرند.بهمن حاج علی، مدیر اجرایی طرح سبد 
کاال، درباره  کیفیت کاالهای ارایه شده در سبد کاالی حمایتی 
با تاکید بر این که کاالهای تامین شده در سبد کاالیی دقیقا 
در سیستم تولید و توزیع کشور وجود دارد، اظهار داشت: پنیر 
موجود در سبد کاالیی همان پنیری است که از کارخانه های 
تولیدی براساس اس��تاندارد های بهداشتی در تمام مغازه ها 
موجود بوده و مردم مصرف می کنند.وی ادامه داد: روغن سبد 
کاالیی از کارخانه های تولید کننده تامین شده و کیفیت آن 
درجه یک است. همچنین مرغ سبد کاالیی نیز کامال از تولید 
داخل تامین شده است با این توضیح که مرغ تولید شده در 
بازار، مرغ گرم است ولی مرغ سبد کاالیی مرغ منجمد است.

حاج علی با اشاره به این که تخم مرغ سبد کاالیی نیز به صورت 
روزانه از شبکه های تولید گرفته و در سبد گنجانده می شود، 
خاطرنشان کرد: تمام کاالهای سبد کاالیی هم به لحاظ کمی 

و هم به لحاظ کیفی با استاندارد های روز مطابقت دارد.
به گفته مدیر اجرایی طرح سبد کاال، وزارت صنعت و تجارت 
آمادگی دارد که از تمام مراکز توزیع دیدن کرده تا بررس��ی 
ش��ود کاالهای کدام مرکز تولیدی از کیفیت الزم برخوردار 
نیس��ت.وی در پاس��خ به این س��وال که آیا ممکن است در 
شبکه های توزیع سبد کاالیی تخلفی صورت گیرد تصریح 
کرد:این طرح در کل کشور در حال اجراست و ممکن است 
در گوش��ه ای یک مرغ خراب موجود باش��د ولی نمی شود 
 این یک مورد را به کل کاالهای س��بد تعمیم داد.او با تاکید

 بر این که این موارد را به حساب ضایعات و تلفات می گذاریم، 
گفت: اگر مشکالتی در زمینه  تامین و توزیع وجود دارد، مردم 
می توانند با شماره 12۴ تماس گرفته و شکایات خودشان را 
مطرح کنند.مدیر اجرایی طرح سبد کاال با بیان این که تمامی 
کاالهای سبد بسته بندی شده و پروانه بهداشتی دارد، بیان 
کرد: بازرس��ان نیز در یک طرح تش��دیدی بر شبکه تامین 
و توزی��ع کاال نظارت کرده و با متخلف��ان برخورد می کنند.

حاج علی در پایان ا اعالم کرد : مش��مولینی که سبد کاالیی 
خود را در دوره اول نگرفتند می توانند تا پایان سال و در مرحله  

دوم دو سبد کاالیی را همزمان دریافت کنند.

گوشه و کنار؟

رییس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان اصفهان گفت: متاسفانه 
پول و نقدینگی در بازار وجود ندارد و صنعتگران و تولیدکنندگان 

نمی دانند در این شرایط باید چه کاری انجام دهند.
ابراهیم احمدی با اش��اره به وضعیت صنعت اتومبیل در اس��تان 
اصفهان اظهار داشت: با توجه به وضعیت بازار خودرو پیش بینی 
می کنیم وضعیت بازار ب��ه زودی بهبود پیدا نکن��د چون در این 
شرایط قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و همین موضوع 
سبب کاهش خرید شده است، از طرف دیگر خودرو سازان هم باید 

محصوالت خود را به صورت نقدی بفروشند تا بتوانند بدهی های 
خود را تصفیه کنند.

وی ادامه داد: خودروس��ازان به دلیل آن که  مشکالت مالی دارند  
نمی توانند محصوالت خود را با اقساط بفروشند و این در شرایطی 
است که خودروهای چینی با قیمت مناسب و تسهیالت فروخته 
شده و ضرر زیادی به بازار خودروهای داخلی می زند. رییس انجمن 
قطعه سازان اتومبیل اس��تان اصفهان افزود: خودروسازان پولی 
ندارند که هزینه های قطعه سازان را بدهند، نتیجه این می شود که 
قطعه سازان نیز نمی توانند حق و حقوق کارمندان و کارگران خود 
را بدهند و تولید قطعه متوقف می ش��ود.وی با بیان  این که موتور 
محرکی در بازار وجود ندارد، ابراز کرد: متاسفانه پول و نقدینگی 
در بازار وجود ندارد و صنعتگ��ران و تولیدکنندگان نمی دانند در 
این شرایط باید چه کاری انجام دهند.احمدی بیان کرد: مسایل 
سیاسی نیز تاثیر بس��یار زیادی بر اقتصاد و تولید دارد و بر اساس 
همین مردم و تولیدکنندگان همگی منتظر هستند تا ببینند آینده 

مذاکرات هسته ای چگونه پیش می رود.
وی خاطرنشان کرد: مشکالت زیادی وجود دارد اما باید نشست و 

دید در آینده قرار است چه وضعی در بازار پیش آید.

رییس اداره کل امور اقتص��ادی و دارایی اس��تان اصفهان گفت: 
فعالیت فوالد مبارکه اصفهان عامل ایجاد نشاط اقتصادی در سطح 
استان و کشور اس��ت. به گزارش ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان، 
مهندس صبوحی از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید و از نزدیک با 
پیشرفت های صورت گرفته در این واحد عظیم تولیدی و صنعتی 
آشنا شد.وی در جلسه ای با معاونت اقتصادی و مالی شرکت فوالد 
گفت: فوالد مبارکه یکی از پروژه های موفق اقتصادی بعد از انقالب 

و نشان موفقیت ها در شرایط تحریم های اقتصادی غربی است.

وی افزود: این مجموعه عظیم و پیشروی صنعتی یک واحد نمونه 
هم از نظر صنعتی و تکنولوژی و هم از نظر اقتصادی و سودآوری 
است و این موفقیت ها مرهون تالش کارکنان و مدیران این شرکت 
است.مهندس صبوحی در ادامه، جذب سرمایه برای انجام پروژه 
های بزرگ مانند ف��والد مبارکه و طرح های توس��عه ای آن را از 
اولویت های سرمایه گذاری در استان خواند و اظهار داشت: استان 
اصفهان جزو سه استان اول کشور در جذب سرمایه های خارجی 
در پروژه ه��ای اقتصادی و صنعتی اس��ت و نقش ف��والد مبارکه 
در این جذب س��رمایه، مهم و تعیین کننده است که باید تقویت 
ش��ود و افزایش یابد.رییس اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان 
اصفهان، نقش مالیات را در توسعه همه جانبه کشور مهم خواند و 
 گفت: کشورهای پیشرفته دنیا بخش عمده ای از بودجه خود را از 
مالیات های پرداخت��ی تامین می کنند و ای��ن مالیات مجددا به 
چرخه مالی کش��ور باز می گردد و باعث ایجاد اقتص��ادی پویا و 
سیال در بخش های مختلف می ش��ود. وی تصریح کرد: فرهنگ 
پرداخت مالیات باید در کشور ما نیز نهادینه شود تا بتوانیم از این 
 راه گردش مالی ایجاد کنیم و این گردش مالی در نهایت به سود

 پرداخت کنندگان مالیات است.

ريیس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان:

خودروهای چینی  به خودروسازان صدمه زدند 
ريیس دارايی اصفهان: 

فوالد مبارکه عامل نشاط اقتصادی کشور است

یک استاد اقتصاد دانشگاه گفت: با تشریح عوارض ناشی از پرداخت 
یارانه نقدی می توانیم به دولت کمک کنیم ت��ا منابع اش را صرف 
اصالح عدم تعادل های اقتصادی کند.حس��ین راغفر، کارش��ناس 
مسایل اقتصادی با بیان این که »کمپین نه به یارانه« باید یک اقدام 
آگاهی بخش باشد، اظهار داشت: آحاد جامعه به خصوص کسانی که 
احتیاج به مبلغ یارانه ندارند باید بدانند که چه عوارضی در اثر اجرای 
فاز اول هدفمندی دچار کشور شده است. در واقع کسانی که واجد 
شرایط نیستند ولی یارانه دریافت می کنند در این عوارض شریک 
هس��تند.وی با اش��اره به این که خانوارهایی که مستحق نیستند 
باید احساس گناه کنند، به تش��ریح عوارض ناشی از پرداخت یارانه 
 نقدی به شیوه فعلی پرداخت و توضیح داد: بر حسب اعالم سازمان 
محیط زیس��ت در اثر افزایش قیمت ها به خصوص نرخ حامل های 

انرژی، اس��تفاده از چوب برای گرمایش از س��ال ۸9 افزایش جدی 
یافته است و این یعنی تخریب محیط زیس��ت.این استاد دانشگاه 
با اشاره به این که فشار افزایش قیمت حامل های انرژی گروه های 
فقیر را مجبور به استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد کرده و 
اتفاقات ناگواری مانند انفجار و گاز گرفتگی را رقم زده است، گفت: 
کسانی که چنین هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کنند در همه 
این آسیب ها شریک هستند. وی ادامه داد: امسال در شمال کشور 
به خاطر افزایش قیمت حامل های انرژی بس��یاری از شالیکاران و 

کشاورزان مجبور ش��دند برای گرم کردن خانه هایشان محصوالت 
خود را ارزان تر بفروش��ند و این ها تنها نمونه هایی از آسیب هایی 
است که به رفاه خانواده ها وارد شده اس��ت.این کارشناس مسایل 
 اقتصادی با اش��اره به افزایش قیم��ت دارو اضافه کرد: این مس��اله 
آس��یب های جدی را به خانواده ها زده اس��ت و خوب است افرادی 
که محتاج نیس��تند داوطلبانه از دریافت یاران��ه انصراف دهند. وی 
همچنین افزایش قیمت ها را موج��ب تعطیلی واحدهای تولیدی، 
رشد بیکاری، افزایش واردات و در نهایت باالرفتن نرخ تورم دانست 

 و با تاکید بر این ک��ه انصراف گروه های پردرآم��د می تواند موجب
 آزاد س��ازی ظرفیت های موجود برای ایجاد ش��غل جدید ش��ود، 
تصریح کرد: دول��ت باید با پرداخ��ت یارانه به گروه ه��ای نیازمند 
و پرداخ��ت یارانه دارو و همچنین یارانه دس��تمزد ب��ه کارفرمایان 
درعین جب��ران هزینه های خاص ش��رایط حف��ظ و ایجاد فرصت 
 های ش��غلی جدید را فراهم کند.راغف��ر  افزود: کس��انی که باعث

 می ش��وند چنین افزایش قیمت هایی بر مردم تحمیل ش��ود باید 
بدانند در چنین هزینه هایی شریک هستند در حالی که دولت می 
تواند با صرفه جویی، هزینه های گروه های پایین را تکفل کند.وی 
 ادامه داد: اگر عوارض این گونه پرداخت ها را برای مردم تصریح کنیم

  می توانی��م به دولت کمک کنی��م تا مبالغی را ص��رف اصالح عدم 
تعادل های اقتصادی کند.

عوارض پرداخت يارانه نقدی بايد تشريح شود،

يارانه بگیران ثروتمنددر عوارض پرداخت يارانه شريک هستند

بر اساس توافقی که قبال بین سازمان حفاظت محیط زيست و وزارت نفت شده بود؛ قائم مقام سازمان  گروه 
حفاظت محیط زيست يادآور شده بود  توزيع سوخت نفت گاز با استاندارد يورو 4 در تمام  جايگاه اقتصادی

های عرضه سوخت تهران ، کرج و مشهد و اصفهان  برای ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری 
از ابتدای سال 92 آغاز می شود  و با برنامه ريزی های صورت گرفته و توافقات انجام شده تا پايان سال حداقل 4۰ میلیون 

لیتر بنزين و 5۰ میلیون لیترنفت گاز با استاندارد يورو 4 در سراسر کشور توزيع می شود. 



یادداشت

انتشارت معین به تازگی کتاب »پدر ایران« به قلم میرجالل الدین کزازی را منتشر کرده است که درباره 
زندگی کورش است. جدیدترین کتاب میرجالل الدین کزازی استاد زبان و ادبیات فارسی وارد بازار کتاب 

شد.این کتاب  دومین اثر داستانی این استاد دانشگاه است  که امسال منتشر می شود.
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کزازی داستان »پدر ایران« را نوشت
هفتیادداشت

 آثار برتر جشنواره مطبوعات 
کتاب می شود

   دبیر بیس��تمین جش��نواره مطبوعات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های اطالع رسانی 
گف��ت: گ��زارش س��یر کامل ای��ن دوره 
جشنواره و زندگی نامه و کارنامه داوران و 
دبیران جشنواره به همراه آثار منتخب به 
 دو ص��ورت کتاب و الکترونیکی منتش��ر

می شود. 
فرید قاس��می در این باره  گفت: در صدد 
هس��تیم گزارش س��یر کامل این دوره جش��نواره به ص��ورت لحظه به 
لحظه همراه ب��ا زندگی نام��ه و کارنام��ه داوران و دبیران جش��نواره به 
همراه آثار منتخب در یک کتاب جمع آوری و منتش��ر ش��ود. وی یادآور 
ش��د: روال س��ال های گذش��ته این بوده که موارد فوق فق��ط به صورت 
کاغذی به چاپ می رس��ید اما امس��ال ع��الوه بر تدوین کت��اب چاپی، 
 به صورت الکت��رو نیکی نیز ای��ن کار انجام و اطالع رس��انی می ش��ود.

 به گفته دبیر جشنواره مراحل اولیه کتاب شامل تهیه و تدوین زندگی نامه 
و کارنامه داوران و دبیران و دست اندرکاران جشنواره آماده شده و پس از 
مشخص شدن برترین های جشنواره تمامی این آثار نیز در این کتاب به 

چاپ خواهد رسید و دراختیار عالقه مندان قرار می گیرد. 

 همایش تجلیل از 
خادمان فرهنگ مکتوب اصفهان

رییس اداره فرهنگی ارش��اد شهرس��تان 
اصفهان گفت: همایش تجلیل از خادمان 
فرهنگ مکتوب اصفهان نوزدهم بهمن ماه 
برگزار می ش��ود. مهدی براتی در نشست 
خبری همایش خادم��ان مکتوب اظهار 
داش��ت: آیین تجلیل از خادمان فرهنگ 
مکتوب برای ارتقا بخش��ی به نش��ر آثار و 
ایجاد انگیزه برای ناشران و مولفان برگزار 
می شود که هر سال در هفته کتاب اما امسال در بهمن ماه برگزار شد.وی 
افزود: در بخش تولید و تالیف و ترجم��ه ،داوری آثار صورت می گیرد که 
حوزه کودک و نوجوان و بزرگس��ال نیز از ش��اخه های داوری آثار است  و 

داوران نیز از اساتید دانشگاه و مورد تایید امام جمعه اصفهان هستند.
براتی، افزود: در این همایش تمام کتاب هایی که اعالم وصول آن ها از تاریخ 
اول مهر 91 تا پایان شهریور 92 است، بر اساس رده بندی توسط گروه های 

تخصصی قرار گرفته اند.

 جشنواره استانی شعر فجر
 فراخوان داد

فراخوان جشنواره استانی شعر فجر از سوی 
ستاد برگزاری جشنواره استانی شعر فجر 

اصفهان اعالم شد.
ای��ن جش��نواره در س��ه بخش اندیش��ه 
ه��ای ام��ام خمین��ی )ره(، انق��الب 
اس��المی، س��ال حماس��ه سیاس��ی و 
 اقتص��ادی، آیینی و موض��وع آزاد برگزار

 م��ی گ��ردد. ش��رایط ش��رکت آث��ار در ای��ن جش��نواره به ش��رح زیر 
اس��ت: هر اثر باید در س��ه نس��خه تایپ ش��ده و به دبیر خانه جشنواره 
 ارس��ال گ��ردد. دبیرخان��ه جش��نواره مج��از ب��ه چ��اپ اش��عار
  می باش��د. آثار ارسال ش��ده در جش��نواره دیگری ش��رکت داده نشده

 باشد. 
الزم است ابتدای هر شعر عنوان، نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تلفن 
ثابت و همراه شاعر درج گردد. گفتنی است که مهلت ارسال آثار حداکثر 
تا روز 2۳ بهمن ماه است و زمان و مکان برپایی جشنواره در 2۷ بهمن ماه 
و در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( واقع در پل خواجو، فلکه 

فیض خواهد بود. 

 اعالم برنامه اکران فیلم های
 جشنواره فجر اصفهان

ادامه از صفحه یک- جمعه 18 بهمن: 
»خان��وم« از تینا پاک��روان و »زندگی 
جای دیگری است« از منوچهر هادی.

ش��نبه 19 بهمن: »ردکارپت کاری« از 
رضا عطاران و»پای��ان خدمت« فیلمی 
ازحمید زرگرنژاد. یک شنبه 20 بهمن: 
»خط وی��ژه کاری« از مصطفی کیایی 
و»عاش��ق ها ایس��تاده می میرند «به 
کارگردانی ش��هرام مس��لکی. دوش��نبه 21 بهمن:» پنج ستاره «به 
کارگردانی مهشید افش��ارزاده و فیلم س��ینمایی »پنجاه قدم آخر« 
کاری از کیومرث پوراحمد.سه ش��نبه 22 بهمن: »چ «به کارگردانی 
 ابراهیم حاتم��ی کیا و»خانه پدری« از کیانوش عیاری. چهارش��نبه

 2۳ بهمن:» مردن به وقت شهریور« هاتف علیمردانی و»خانه ای کنار 
 ابرها« ب��ه کارگردانی س��یدجالل دهقانی اش��ک ذری.پنج ش��نبه

 24 بهمن: فیلم سینمایی »اشباح «به کارگردانی داریوش مهرجویی.  
و»شهابی از جنس بلور« محمدرضا اسالم لو.جمعه 25 بهمن: »سایه 
روش��ن« به کارگردانی فرزاد موتمن و»کالشینکف« کاری از سعید 
س��هیلیگ. ش��نبه 26 بهمن: »حق س��کوت «به کارگردانی محمد 

هادی نائیجی.
اختتامیه جشنواره نیز 2۷ بهمن در سینما سپاهان برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقه تکمیل 
رباعی فجر انقالب 

اجرای نمایش »کدو 
قلقله زن« در کاشان 

شاعر انقالب و دوران دفاع مقدس گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه 
تکمیل رباعی فجر انقالب و صلوات برگزار می شود.

به گزارش مهر، علیرضا لطفی ) متخلص به حامد اصفهانی( در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: تنها ابزار مردم در دوران شکل گیری انقالب اسالمی »صلوات« و 

توجه به این امر مهم بود.
وی به راه اندازی مسابقه تکمیل رباعی فجر انقالب  با تک بیتی»پیروز شد انقالب 
ما با صلوات« تاکید کرد وگفت در این ارتباط تاکنون 160 رباعی به دس��ت ما 
رسیده که در این بین تعداد ۷5 رباعی، قابل ارایه است.شاعر انقالب و دوران دفاع 
مقدس تاکید کرد: تک بیتی » پیروز شد انقالب ما با صلوات« برای رهبر معظم 
انقالب نیز ارسال شده است تا ایشان نیز با ذوق باالی هنری خود، این تک بیت 

را کامل کرده تا اثر ایشان در راس کار ما قرار بگیرد.

مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاش��ان از اجرای نمایش شاد و 
موزیکال »کدو قلقله زن« خبر داد.مهدی نادعلی گفت: این نمایش به کارگردانی 
محسن بلوری کاشانی از 15 بهمن به مدت 10 شب در فرهنگسرای  کاشان به 
روی صحنه می رود.وی تصریح کرد: در این نمایش که از المان های پوششی 
حیوانات استفاده شده است وحیدرضا صادق پور، مرتضی جعفرکاشانی، رضا 
رادبخت و مریم س��لمانی نقش آفرینی می کنند. نادعلی افزود: این نمایش به 
نویسندگی مجید پارسا، داستان پیرزنی را روایت می کند که به آرزوی دیدن 
دخترش راهی سفر می شود و در راه به حیواناتی چون گرگ، ببر و شیر بر می 
خورد و برای نجات جانش به طرح نقشه می پردازد.وی خاطرنشان کرد: نمایش 
کدو قلقله زن افزون برآشنایی کودکان با افسانه های کهن ملی با اجرای موسیقی 

و تصاویر زیبا از داستان، لحظات شاد و سرگرم کننده برای کودکان می سازد.

سینما ایران

 فیلم »ماهی و گربه« در حالی در جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی آید 
که احتمال دارد چند صحنه ازآن حذف شود.

فیلم »ماهی و گربه« ساخته شهرام مکری در بخش خارج از مسابقه سی 
و دومین دوره جشنواره فیلم فجر روی پرده می رود.

ای��ن فیل��م پی��ش از ای��ن در بخ��ش مس��ابقه افق ه��ای جش��نواره 
فیلم ونی��ز که ب��ه گرایش ه��ای جدید در س��ینمای جه��ان اختصاص 
دارد، جای��زه وی��ژه افق ها ب��رای مضم��ون نوآوران��ه را برد.پل ش��ریدر 
فیلمنامه نویس و کارگ��ردان امریکایی که بیش از هم��ه برای همکاری 
با مارتین اسکورس��یزی در فیلم هایی چ��ون »راننده تاکس��ی« و »گاو 
خش��مگین« ش��هرت دارد، ریی��س داوران ای��ن دوره بخ��ش افق های 
ونیز بود و به ش��دت از فیلم تعریف کرد و حتی انگار ش��خصا با ش��هرام 
 مک��ری درب��اره طراح��ی و فیلم ب��رداری برخ��ی از صحنه ه��ا صحبت

 کرده است. »ماهی و گربه« دومین فیلم بلند داستانی مکری ۳6 ساله پس 
از فیلم تحسین شده »اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر« است. 
این فیلم  در یک سکانس- پالن 1۳0 دقیقه ای و پس از یک ماه تمرین در 

یک شبانه روز ساخته شد.
ح��اال ق��رار اس��ت فیل��م در اک��ران جش��نواره فیل��م فج��ر چن��د 
اصالحیه ه��ا ای��ن  نیس��ت  معل��وم  هن��وز  بخ��ورد،   اصالحی��ه 

 در ح��د تغیی��ر در بان��د صوتی اس��ت )ان��گار مس��ووالن با ن��ام یکی 
 از ش��خصیت ها مش��کل دارن��د( ی��ا ای��ن ک��ه ح��ذف بخش های��ی

 از فیلم.
 این در حالی اس��ت که حذف هر تکه ای از این فیلم، ت��الش گروه برای 

 گرفتن فیلم بدون قطع را زیر س��وال می برد و این به شدت به ضرر فیلم 
اس��ت. فعال مش��خص نیس��ت ای��ن حذف ه��ا ص��ورت گرفته ی��ا نه؟ 
اما ان��گار مس��ووالن ب��ا مضم��ون فیلم و ش��روع خش��ن آن مش��کلی 
 نداش��ته اند و بی��ش از ه��ر چی��ز ب��ه ن��ام یک��ی از ش��خصیت ها عیب 

گرفته اند.
»ماهی و گربه« ماجرای گروهی از دانشجویان و جوانان را تعریف می کند 
که در جریان سفر به شمال کشور و حضور در یک اردو درگیر  ماجراهایی 

می شوند.
محمود کالری مدیر فیلم برداری این فیلم اس��ت و بابک کریمی، سعید 
ابراهیمی فر و... در آن ب��ازی می کنند. »طوفان س��نجاقک«، »محدوده 
دایره«، »آندوس��ی«، »اردک آبی« و »خ��ام، پخته، س��وخته« از دیگر 

ساخته های مکری است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اصفهان در نشست خبری خود از 
دالیل لغو کنس��رت مازیار فالحی تا برنامه های جشنواره فجر در 

اصفهان سخن گفت.

 

حجت االسالم محمد قطبی در نشست خبری پنجمین جشنواره 
فیلم فجر اصفهان اظهار داش��ت: وظیفه ش��رعی و عرفی ما است 
 که از فرهن��گ و هنر صیانت کنی��م و از ورود افراد ب��ا تجربه کم و 

غی��ر متخصص در ای��ن حوزه جلوگیری ش��ود ام��ا چندی پیش 
 مش��اهده ش��د که بعضی به خود اجازه تصمی��م در کار فرهنگی

 دادند.
وی افزود: قطار فرهنگ و هنر به مدیریت کسی هدایت می شود که 

از نظر قانون شناخته شده و دارای مجوز باشد.
مدیرکل ارش��اد به دالیل لغو کنس��رت مازیار فالحی در اصفهان 
اشاره کرد و ادامه داد: آیین نامه های متعددی در حوزه های مختلف 
بازنگری ش��ده تا از فرهنگ و هنر صیانت ش��ود اما برخی به خود 
جرأت دادند که در عرصه هنر وارد ش��وند و در تمدن سازی نوین 
اسالمی خدشه وارد کنند و به صورت غیر قانونی در حوزه موسیقی 
 دخالت کنند.وی اضافه کرد:  موسیقی اگر مدیریت شود می تواند

 تحق��ق بخ��ش مولفه ه��ای تمدن س��از در دنی��ا ش��ود ام��ا اگر 
 مداخل��ه غیرتخصص��ی ش��ود، آس��یب به فرهن��گ و هن��ر وارد

 می کند.
قطبی گفت: جلوگیری از کنسرت غیر کارشناسی و بدون مجوز یک 

اقدام درست از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان بود.
وی اضافه ک��رد: برای من س��نگین بود که یک ف��رد غیرحرفه ای 
و ناعال��م با نام ی��ک هنرمن��د و با فرهن��گ و هنر اصفه��ان بازی 
 کن��د و م��ن وظیفه خود دانس��تم ک��ه از ای��ن اق��دام جلوگیری

 کنم.
مدیرکل ارشاد اسالمی گفت: رس��انه ها باید در تعمیق این هدف 
یعنی صیانت از فرهنگ و هنر و برخورد ب��ا بی قانونی کمک کنند 

زیرا کس��ی که آگاهانه پا روی قانون بگذارد قانون از باالی سر او را 
مجازات می کند.

وی در ادامه به مقدمات جشنواره فیلم فجر و اقدامات سخت گیرانه 
تهران ب��رای اکران فیلم ها در اصفهان اش��اره ک��رد و گفت: اکران 
 فیلم ه��ا در اصفهان ب��ه 6 اکران ارتق��ا یافت و 20 فیل��م در طول
  10 روز و ه��ر روز دو فیل��م و ه��ر فیل��م ش��ش اک��ران انج��ام

 می شود.
قطبی گفت: یک تیم داوری در اصفهان برای این جشنواره در نظر 
گرفته شده است که در پنج بخش داوری می کنند، بهترین بازیگر 
مرد و زن، بهترین فیلمنامه و کارگردان و بهترین فیلم بخش های 

داوری است.
وی ادامه داد: هر دستگاهی می تواند از منظر خود فیلم ها را داوری 
 کند و دستگاه های متقاضی می توانند تا قبل از اکران فیلم ها ثبت 
نام کنند.مدیر کل ارشاد اضافه کرد: قرآن و عترت از سوی موسسه 
قرآن و عترت اصفهان، فرهنگ شهروندی توسط سازمان فرهنگ 
و شهروندی و حوزه دفاع مقدس از سوی سازمان حفظ آثار و نشر 
امام خمینی در این جشنواره داوری و از آثار منتخب از منظر خود 

تقدیر می کنند.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه، فیلم ه��ای خوب��ی ب��رای اک��ران در 
اصفه��ان، در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: کم��ک به 
 تعمی��ق باورها و ب��اال بردن دان��ش دینی در فیلم های جش��نواره

 در نظر گرفته شده است.

در نشست خبری مدیرکل ارشاد مطرح شد؛

تشریح برنامه های جشنواره فجر در اصفهان 

سایه سانسور بر سر یک فیلم جسورانه؛
 فالگوش های جشنواره فیلم فجر

 دالیل لغو کنسرت مازیار فالحی

هر دستگاهی 
می تواند از منظر خود 

 فیلم ها را 
داوری  کند و 
دستگاه های 

 متقاضی می توانند 
تا قبل از اکران 

 فیلم ها ثبت نام 
کنند

  در ده��ه 60 هن��وز خیل��ی جاه��ا گازکش��ی 
 نش��ده بود و مردم از چراغ عالءالدین اس��تفاده

 می کردند.
 ای��ن جش��ن ها آداب و رس��وم خ��اص خ��ود را 
داش��ت به عنوان مث��ال بچه های دان��ش آموز از 
چندی پیش با کاغذهای رنگی و ب��ا ابتکار خود 
کالس ها را تزیین می کردند و معموال در آخرین 
 روزهای دهه فج��ر هم به بهتری��ن تزیین جایزه 

داده می شد.
   

یکی دیگ��ر از برنامه های ثابت ده��ه فجر، تهیه 
روزنامه دیواری ب��ود. از هر کالس گروه هایی دور 
هم جمع می شدند و با ذوق و سلیقه خود اخبار و 
مطالب مختل��ف را روی مقوایی ب��زرگ طراحی 
می کردند و اتفاق��ا بهتری��ن روزنامه دیواری هم 

جایزه می گرفت.
  

 تهی��ه روزنامه دی��واری یک��ی از س��رگرمی های 
دانش آموزان در دهه فجر است.

در دهه فجر مدرس��ه ها حال و هوای متفاوتی به 
خود می گرف��ت و خیلی از درس پرس��یدن  ها و 

امتحان های سخت خبری نبود.
هر روز صبح دانش آم��وزان برنامه های مختلفی 
اجرا می کردند. گروه های س��رود و تئاتر فعال تر 
از همیشه می شدند و بعداز مدرسه هم بچه ها به 
عشق دیدن برنامه های تلویزیون خود را به خانه 

می رساندند.
آن موقع از ال سی دی ها و ال ای دی های چندین 
اینچ��ی ام��روز خب��ری نب��ود. تلویزیون س��یاه 
و س��فیدی بود که معم��وال عضو عزی��ز خانواده 
 محس��وب می ش��د و پارچه ای س��فید روی آن 

می انداختند. 
بعضی ها هم تلویزیون مبله داشتند که پایه و قاب 
چوبی داشت و درش هم مثل کابینت باز و بسته 
می شد. بعد از ظهرها که برنامه ها شروع می شد، 
اگر مادر خان��واده صالح می دی��د، پارچه را کنار 
می زد و اجازه می داد بچه ها ساعاتی به برنامه های 

تلویزیون نگاه کنند. 
البته تلویزیون آن زمان مثل امروز نبود که خیلی 
توجهی به این روی��داد ندارد و جز چن��د برنامه 
شعاری برای کودکان و نوجوانان دستاورد دیگری 

ندارد.
 برنامه سازها با حداقل امکانات برنامه هایی تهیه 
و تولید می کردند که بحث محتوایی در آن غنی 
بود و این برنامه ها در کنار کارتون های ویژه پخش 

می شدند.

بارباپاپا خانواده ای 9 نفره
یکی از کارتون های محبوبی که گاهی و به ویژه در 
ای��ام دهه فج��ر پخ��ش می ش��د، بارباپاپ��ا بود. 

بارباپاپا از کلمه فرانس��وی  Barba e papa به 
معنای پشمک گرفته شده و شاید به همین دلیل 
ق��در  ای��ن  زم��ان  آن  ک��ودکان   ب��رای 

شیرین بود.
»بارباپاپ��ا« نام یک س��ری کارتونی اس��ت که از 
روی کتابی ب��ه همین ن��ام که در س��ال 19۷0 
 Talus Taylor و Annette Tison توسط
در فرانس��ه منتشر ش��د، تصویرس��ازی شد و در 
 چندین کش��ور جهان برای کودکان و نوجوانان

 پخش شد.
 کاراکتر بارباپاپا در اصل شبیه یک خمیر بود که 
رنگ صورتی داش��ت و می توانس��ت تغییر شکل 
 بده��د و با عوض ش��دنش به ش��کل های جالبی 

در بیاید و کارهای عحیبی بکند .
همیش��ه قبل از ای��ن ک��ه بارباپاپا تغییر ش��کل 
بده��د می گف��ت: بارباپاپ��ا عوض میش��ه! و بعد 
ش��کلش ع��وض می ش��د و ش��کل ی��ک خانه، 
 ماش��ین ی��ا خیل��ی چیزه��ای دیگ��ر ب��ه خود

 می گرفت. 
در حقیق��ت بارباپاپا به عنوان نم��اد پدر خانواده 
همواره در کنار خانواده اش بود و از آن ها حمایت 

می کرد.  
بارباپاپا با این که فرانس��وی بود ول��ی با ۷ بچه به 
نام های باربازو، باربالیب، بارباالال، باربابو، باربابل، 

باربابرایت و باربابراوو س��مبل یک خانواده ایرانی 
در همان دهه بود.

زبال�ه دان تاریخ / از سوس�ک س�یاه 
به خرمگس!

یک��ی از برنامه های وی��ژه دهه فج��ر »زباله دان 
تاریخ« با اجرای مجید قناد بود.

 تیت��راژ برنامه با ش��عری ب��ه این مضم��ون آغاز
 می ش��د: ما مثل گل نغم��ه زنان خوش��حال و 
شادیم... در گلزار پاک وطن از غم آزادیم... وقت 
بازی نرم و سبک چون برق و بادیم...همچون بلبل 

نغمه زنان از غم آزادیم...
سرود ما همچون گل نغمه زنان ... و بخش هایی از 

مجموعه زباله دان تاریخ
این برنامه ی��ک بخش هم داش��ت به ن��ام زباله 
 دان تاری��خ. عروس��ک های چ��اق و الغ��ر برای

 اولین بار در این برنامه خلق شدند. ماموریت شان 
هم نجات دادن شاهان و ژنرال های داخل زباله دان 
تاریخ بود که توس��ط مردم به آن جا منتقل شده 
بودند. این دو عروسک برای انجام ماموریت شان 
 یک اس��م رمز هم داش��تند: از سوس��ک سیاه به 

خرمگس!

چاق و الغر

عروسک های چاق و الغر در سال های بعد مستقل 
شدند و از رییس بزرگ دستور می گرفتند.

آن ها در س��ری های بع��د تبدیل ب��ه 2 کارآگاه 
خصوصی ش��دند که با بی عرضگ��ی خود همواره 
س��بب عصبانی ش��دن رییس بزرگ می شدند. 
ماموری��ت اصل��ی ای��ن دو عروس��ک برهم زدن 
جشن های دهه فجر بود که هیچ وقت هم موفق 
نمی ش��دند.  س��رانجام ریی��س ب��زرگ تصمیم 
می گیرد از دست این دو مامور خنگ خود خالص 
 شود و ربات ایکس625 را به جای آن ها سفارش

 می دهد.چ��اق و الغ��ر از تصمی��م رییس بزرگ 
آگاه می ش��وند و برای ای��ن که جای��گاه خود را 
از دس��ت ندهند، به کمک ماش��ین ژیان ش��ان 
 که »قرقی« ن��ام داش��ت، ربات ایک��س 625 را 

می دزدند...  .

یک تکه ابر بودیم...
در ایام پیروزی انقالب س��رودها نقش به سزایی 
داش��تند. بس��یاری از آن ه��ا در اس��تودیوهای 
زیرزمین��ی، خانگی و ب��ه صورت آمات��ور ضبط 
 و روی ن��وار کاس��ت در دس��ترس عم��وم قرار
ای��ن س��رودها از  بس��یاری    می گرفتن��د. 

 به طور گس��ترده در س��الروز انق��الب به صورت 
اصل یا ب��ا اجرای جدی��د پخش می ش��وند و در 
مدارس به عنوان بخش��ی از برنامه جش��ن های 
 ده��ه فج��ر توس��ط دانش آم��وزان اج��را 
می  شوند.در میان این س��رودها، سرودهایی هم 
بودند که برای کودکان و نوجوانان تولید می شدند 
که از میان آن ها می توان به »یک تکه ابر بودیم« 
اش��اره کرد.در این س��رود پس��رهای نوجوان با 
لباس های آبی کنار هم ایستاده بودند و این شعر 
را می خوانند که البته تصوی��ری از آن در فضای 

مجازی  وجود ندارد.

از تماشای چاق و الغر تا زباله دان تاریخ 

خاطراتی که با گذشت زمان شیرین تر و تازه تر می شوند

دیدنی های ۳۰ سال پیش تلویزیون در دهه فجر

ده روز جشن پیروزی انقالب اسالمی از همان سال های اول تا به حال آداب و رسوم خودش 
را داشت. از خانه و مدرسه و محل کار بگیر تا تلویزیون....   .

 برای کسانی که انقالب ش�کوهمند ایران اسالمی در س�ال 57 را ندیده اند، دهه فجر پر از 
خاطرات رنگارنگ است.

 پ�ر از پرچم ه�ای کاغذی ریس�ه ش�ده و کاغ�ذ رنگی ه�ای تزیینی اس�ت ک�ه معموال با 

 خالقی�ت دان�ش آم�وزان تهی�ه می ش�دند و ب�ا ذوق و س�لیقه م�ورد اس�تفاده ق�رار
 می گرفتند.

در آن س�ال ها هنوز امکان�ات خیلی فراگیر نش�ده بود و م�ردم برای تامی�ن زندگی خود 
 از عالءالدین اس�تفاده می کردند و روزهای س�رد زمس�تان را با گرمی جش�ن های انقالب 

سپری می کردند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سپاه صاحب الزمان)عج( قهرمان 
تيراندازی/ ارتش، قهرمان پينگ پنگ

مسابقات ورزشی نیروهای مسلح استان 
اصفهان گرامیداشت دهه مبارک فجر 
 در رش��ته های فوتس��ال، والیب��ال،

 پینگ پنگ، ش��نا، تیران��دازی بادی و 
همایش پیاده روی با حضور یگان های 
 نظام��ی و انتظام��ی ب��ه میزبان��ی
 تربی��ت بدنی ارش��د آجا برگزار ش��د.

یگان های ش��رکت کننده در این مسابقات را س��پاه صاحب الزمان 
)عج(، ارش��د آجا، هوانیروز ارتش، قرارگاه سید الشهداء سپاه، گروه 
مهندسی۴۰ س��پاه صاحب الزمان )عج(، گروه ۲۲ توپخانه شهرضا، 
ناجا، و هسا تشكیل مي دادند. مراس��م افتتاحیه این مسابقات که به 
مناس��بت دهه مبارک فجر برگ��زار ش��د در روز ۱۳ بهمن با حضور 
سرهنگ قاسمی از تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان )عج( و سرهنگ 
عادلی از تربیت بدنی ارت��ش و جمعی دیگر از مس��ووالن نظامی و 

انتظامی در مجموعه ورزشی شهدای ارتش برگزار شد. 
در پایان این مسابقات در رشته تیر اندازی که در رشته های تپانچه 
و تفنگ بادی برگزار شد در مجموع تیمی، سپاه صاحب الزمان )عج( 
به مقام اول دست یافت و تیم های ارتش و نیروی انتظامی به ترتیب 
به مقام های دوم و سوم رسیدند. در رش��ته پینگ پنگ ارتش مقام 
اول، منطقه پدافند هوایی خاتم االنبیا مقام دوم و ناجا به مقام سوم 

دست پیدا کردند. 

آیين تجليل درباشگاه ریف
آیین تجلیل از قهرمانان،مربیان و کادر 
فنی باش��گاه فرهنگی ورزشی ریف در 
مجتمع فرهنگی سرای عطار با حضور 

سلطان حسینی برگزار شد.
ط��ی مراس��م باش��كوهی در مجتمع 
فرهنگی س��رای عطار با حضور ریاست 
هی��ات مدی��ره واعض��ای آن مجی��د 
تباشیری،حمید تباشیری،رسول باطنی، هزارخانی و محمدسلطان 
حس��ینی مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اصفه��ان و جمعی از 
پیشكس��وتان ورزش اس��تان از قهرمانان،مربیان و کادر فنی بخش 

آقایان باشگاه تجلیل شد.
س��پس محمد س��لطان حس��ینی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان دقایقی در جمع حاضرین در مراسم سخنرانی کرد و اظهار 
امیدواری کرد که با تقویت این گونه باشگاه ها فضای ورزش کشور از 

مادی گرایی خارج گردد. 

  در بازی شهرآورد تمام تالشمان 
را انجام می دهيم

محسن ایران نژاد اظهار داشت: از لحاظ 
آمادگی هم خودم و هم تیمم در شرایط 
بسیار خوبی قرار داریم و درصورتی که 
هفته گذش��ته موفق به کسب پیروزی 
شده بودیم در شرایط بسیار بهتری قرار 
می گرفتیم.بازیكن تیم فوتبال ذوب آهن 
ادامه داد: هم س��پاهان برای قهرمانی و 
هم ذوب آهن برای س��قوط نكردن نیاز به پیروزی دارد و ۲ تیم تنها 

برای کسب پیروزی به میدان می آیند.
وی گفت: تالشمان را در بازی با س��پاهان انجام می دهیم اما نتیجه 

دست خدا است.

 اخراج ۲ کارمند متخلف
سازمان ليگ فوتبال

مهدی تاج، رییس سازمان لیگ فوتبال 
ایران اع��الم کرد ک��ه ۲ کارمن��د این 
س��ازمان به دلی��ل همكاری ب��ا برخی 
باشگاه ها از س��مت خود برکنار شده و 
س��ازمان لیگ با آن ها قط��ع همكاری 

کرده است.
وی در گفت وگ��و ب��ا گزارش��گر برنامه 
تلویزیونی 9۰ در پاسخ به این سوال که »با آلبرت گریگوریان و صادق 
صدیقی که عابدین��ی از آن ها نام برده ب��ود خداحافظی کردید؟«، 
پاس��خ داد: بله و معتقدیم که از این پس بای��د نظارت های خودمان 

را بیشتر کنیم. 
به همین دلیل ابالغ کردیم که هیچ یک از اعضای سازمان لیگ حق 

همكاری با هیچ باشگاهی را ندارند.
پیش از این امیر عابدین��ی در اظهاراتی از  ارتباط ۲ عضو س��ازمان 
لیگ و همچنین سعید مظفری زاده، داور بازنشسته فوتبال با برخی 
باش��گاه ها نام برده بود. جالب آن که مظفری زاده نیز مدتی قبل در 
جریان دربی تهران و 6 س��ال زودتر از موعد قانونی با دنیای داوری 

وداع کرده بود.

مدیرعامل فوالدمبارکه: 

 طالیی پوشان
 شایسته قهرمانی اند

مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه بر ارتباط نداشتن تغییرات 
مدیریتی در باشگاه سپاهان با عملكرد کادر فنی تیم فوتبال 
س��پاهان تاکید کرد و گفت: ۴ نفر از اعضای هیات مدیره 
س��پاهان دیگر ارتباطی با فوالد مبارکه نداشتند و تغییر 
مدیرعامل هم در راستای بهینه کردن اوضاع بود.سبحانی 
درباره تغییرات مدیریتی گسترده در باشگاه سپاهان که 
کمی غیرمنتظره بود به س��واالت مختلف پاس��خ داد که  

بخشی ازاین متن را با هم می خوانیم.
چه طور شد که به یکباره دست به تغيير مدیرعامل و 

4 نفر از اعضای هيات مدیره باشگاه زدید
ما این برنامه را از قبل داش��تیم و تصمی��م گرفته بودیم 
تغییرات در کادر مدیریتی مجموعه باشگاه سپاهان ایجاد 

شود که به نوعی تبدیل به احسن باشد. 
 چگونه به انتخاب خليليان رسيدید

در حال حاضر فكر می کنم یكی از مدیران خوش س��ابقه، 
دانشگاهی و ورزشی که آشنایی کافی با امور اقتصادی هم 
دارد را برای باشگاه سپاهان انتخاب کردیم که ایشان را در 
این جا همه قبول دارند. مطمئن هستم با دانش، تجربیات 
و روابط ورزشی خوبی که خلیلیان دارد بتواند موفقیت های 

بیشتری را برای باشگاه سپاهان به ارمغان بیاورد.
  ظاهرا ویژگ�ی ورزش�ی ب�ودن  در انتخاب ش�ما

تعيين کننده بوده است
بله این ویژگی برایم اهمیت زیادی داش��ت و اساسا فكر 
می کنم در انتخاب مدیران  باید این ویژگی را مدنظرداشت.
  از عملک�رد تي�م فوتبال س�پاهان در لي�گ برتر 

رضایت دارید
تیم ما ش��رایط خوبی داش��ت اما در چند بازی نتوانست 
نتایج الزم را بگیرد. ما آن زمان جلسه ای را تشكیل دادیم 
تا عوامل ناکامی ها مشخص ش��ود. بعد از آن بود که روند 

ننتیجه گیری تیم خوب شد .
 سپاهان چه قدر برای قهرمانی شانس دارد

با فوتبالی که تیم ما در بازی های گذشته انجام داد، سپاهان 
 به واقع شایس��ته قهرمانی لیگ امس��ال هس��ت. برخی

 بد شانسی ها شاید مساله ساز شد اما باید تمام مجموعه 
تیم تالش کنن��د ت��ا در بازی ه��ای باقیمان��ده بهترین 
 نتای��ج را بگیرند و برای رس��یدن ب��ه قهرمان��ی امیدوار 

باشند.

زاویه

6
احتمالرونماییدوبارهپیراهنتیمملی،اینبارتوسطآلاشپورت

وحی��د جعف��ری، نماین��ده ایرانی ش��رکت آل اش��پورت  گف��ت: احتم��اال س��ال آین��ده در یكی از 
 کمپ های اروپایی تیم ملی ، جش��ن باش��كوهی برای رونمایی دوب��اره از پیراهن تیم مل��ی را برگزار 

خواهیم کرد. 

تقدیم بودجه سال 9۳ از سوی دولت به مجلس، مباحث پیرامون 
بودجه دس��تگاه ها، وزارت خانه ها و سازمان ها را داغ کرده است، 
اما موضوعی که این روزها مورد توج��ه اهالی ورزش قرار گرفته 
 اس��ت کاهش ۲6 درصدی بودجه ورزش نس��بت به س��ال 9۲

 است.
مقایس��ه بودجه پیش��نهادی دولت به مجلس در بخش ورزش 

کاهش ۱۸۳ میلیارد تومانی را نشان می دهد.
 ۵۰۷ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای 
وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته ش��ده اس��ت، این رقم در 
حالی به امر ورزش در سال 9۳ اختصاص یافته که سال گذشته 
 بودجه دس��تگاه ورزش کش��ور 69۰ میلیارد تومان تعیین شده

بود.
 س��ال گذش��ته و به رغم اختصاص ای��ن مبلغ فدراس��یون ها و 
ادارات کل ورزش و جوانان استان ها با کاهش جدی منابع مالی 
مواجه بودند تا جایی که بس��یاری از مس��ابقات و اردوهای برون 
مرزی رشته های مختلف ورزش��ی به دلیل همین کمبود اعتبار 
لغو ش��د، عذر تعدادی از مربیان خارجی ک��ه هزینه ای گزاف به 
ورزش کش��ور تحمیل می کردند خواس��ته ش��د و عبارت » بی 
 پول��ی« ورزش در اظهارات متولیان امر به کرات دیده و ش��نیده 

می شد. 
     کاهش ۵ ميليارد تومانی بودجه کميته ملی المپيک 

کاهش بودجه وزارت ورزش و جوانان معنایی جز کاس��ته شدن 
از حجم فعالیت ها و اقدامات این وزارتخانه ندارد و سبب افزایش 
مشكالت مالی مجموعه پشتیبانی و اجرایی ورزش کشور خواهد 

شد. 
کمیته ملی المپیک در ای��ن میان با کاه��ش ۵ میلیارد تومانی 
بودجه در س��ال 9۳ مواجه ش��ده اس��ت، بودجه این دستگاه در 
س��ال 9۲، ۲۸ میلیارد تومان و در س��ال 9۳، ۲۳ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده اس��ت و این در حالی اس��ت که آماده سازی 
 تیم ه��ا برای حض��ور در بازی ه��ای آس��یایی ۲۰۱۴ اینچه ئون 
 ک��ره جنوب��ی مهمتری��ن برنام��ه ای��ن کمیت��ه در س��ال 9۳

 است. 
       ورزش همگانی، همگانی نمی شود 

دومین موضوع، س��خنان اخیر وزی��ر ورزش و جوانان در جمع 
اصحاب رس��انه اس��ت که گردش مالی ورزش کش��ور را ۱۷۰۰ 
میلیارد تومان اعالم کرده که به گفت��ه وی از این میزان ۱۲۰۰ 
میلیارد تومان به ورزش حرفه ای،  ۴۰۰ میلیارد تومان به ورزش 
 قهرمان��ی و ۱۰۰ میلیارد توم��ان ب��ه ورزش همگانی اختصاص

 دارد.
می توان امیدوار بود با واگذاری سند شش دانگ ورزش همگانی 
 به ش��هرداری ها- موضوعی که س��ال ها مورد بحث ق��رار دارد- 
هزین��ه ک��رد وزارت ورزش و جوان��ان در ام��ر ورزش همگانی 

 کاهش یابد و همین مبلغ نیزدر اختیار توس��عه ورزش قهرمانی
 قرار گیرد. 

در ارقام اعالم ش��ده توس��ط وزیر ورزش رقم اختص��اص یافته 
 به گردش مال��ی ورزش همگانی بس��یار ن��ازل اس��ت و به نظر

 می رس��د باید در ای��ن بخش س��رمایه گذاری بیش��تری انجام 
ش��ود چرا که عمومیت یافت��ن ورزش در میان اقش��ار اجتماع 
 بدون توجه و س��رمایه گذاری در ورزش همگانی میسر نخواهد

 شد. 
این رق��م در حالی ب��ه ورزش همگان��ی اختصاص یافته اس��ت 
که در س��ال های اخی��ر بارها بر ل��زوم توس��عه ورزش همگانی 

در الیه ه��ای جامعه ب��ا نگاه 
وی��ژه ب��ه منوی��ات رهب��ر 
 معظ��م انقالب تاکید ش��ده 

است.
       ۳۲۵۰ پ�روژه نيمه 
 تمام و 4۰۰ ميليارد تومان

 اعتبار عمرانی 
و  زیرس��اخت ها  توس��عه 
افزایش س��رانه ورزش��ی که 
جز با تكمیل طرح های نیمه 
تمام میسر نیس��ت از جمله 
مهمتری��ن مباحث در بخش 
ورزش اس��ت، ام��ا بودج��ه 
سال 9۳ نش��ان می دهد در 
این بخش نیز ن��گاه ویژه ای 

صورت نگرفته است.
رس��ولی نژاد مع��اون حقوقی، ام��ور مجل��س و هماهنگی امور 
اس��تان های وزارت ورزش وجوان��ان که در گردهمایی س��الیانه 
مس��ووالن حقوقی وامالک س��خن می گفت، بیان داش��ت: در 
س��ال گذش��ته بودجه وزارت ورزش در بحث ج��اری و عمرانی 
 بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اس��ت اما در بودجه س��ال 9۳ 
با کاهش چشمگیر مواجه خواهیم بود که باید در مجلس تالش 

کنیم تا در این خصوص افزایش بودجه داشته باشیم. 
وی تصریح کرد: ما ۳۲۵۰ پروژه نیمه تمام داریم، اعزام تیم ها به 
مسابقات بین المللی را داریم و با این همه هزینه اعتبار کمی داریم 
و با این مشكالت وظیفه س��نگینی به دوش ما است وامیدواریم 

مورد توجه بیشتری واقع شویم. 
البته از صحبت های رس��ولی نژاد این طور برداشت می شود که 
دولت برای جبران کاهش بودجه عمرانی وزارت ورزش و جوانان 

تمهیدات ویژه ای را اندیشیده است.
 نخس��ت توق��ف گلنگ زن��ی  ه��ا اس��ت، در واقع هی��چ پروژه 
جدیدی در کش��ور کلنگ زده نمی ش��ود و ب��رای تكمیل پروژه 
های نیمه تمام نیز که پنجاه درصد پیش��رفت فیزیكی داش��ته 
 ان��د از ظرفی��ت خی��ران، ش��هرداری ها و تعاونی ه��ا اس��تفاده 

می شود.

نگاهی به بودجه دستگاه ورزش در سال آینده؛

جیبخالیورزشدرسال۹۳
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تمدید مهلت خرید 
بليت های جام جهانی 

اردوی آفریقای جنوبی 
برگزار می شود

اطالعیه سایت رسمی فدراسیون فوتبال درباره ثبت نام برای خرید بلیت جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزیل به این شرح  است:

در پی تقاضای زیاد طرفداران فوتبال ایران ب��رای ثبت نام خریدن بلیت های 
جام جهانی، فدراسیون فوتبال برای تسهیل در کار هموطنان عزیزمان، طی 
 نامه نگاری به فیفا تقاضای مهل��ت ثبت نام را کرد که فیف��ا اعالم کرد مهلت

 ثبت نام برای خرید بلیت فقط برای ایرانیانی که می خواهند بازی های ایران یا 
دیگر بازی ها را ببینند تمدید شده است.

کسانی که می خواهند بلیت بازی های جام جهانی را ببینند از ۲ روشی که در 
 اطالعیه های قبلی فدراس��یون فوتبال اعالم و تشریح شده بود تا روز دوشنبه

 ۱۰ فوریه ۲۰۱۴ )۲۱ بهمن 9۲( و تا س��اعت ۱۲ )به وقت تهران( می توانند 
این کار را انجام دهند.

 فیفا اعالم کرده که این تاریخ آخرین مهلت خرید و ثبت نام بلیت جام جهانی 
است و دیگر تمدید نخواهد شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعالم کرد که تمام برنامه ریزی ها از جمله اردوی 
آفریقای جنوبی به قوت خود باقی است.

کارل��وس ک��ی روش در خصوص اتفاق��ات اخیر پی��ش آمده بی��ن او و چند 
 سرمربی لیگ برتری، گفت: باید به سمت و سویی برویم  تا متحدتر و قوی تر

شویم.
سرمربی تیم ملی تصریح کرد: هواداران نگران نباشند، تمام برنامه ریزی ها انجام 
شده و باید با تصمیمات مناسب برنامه هایمان را پیش ببریم. اردوی آفریقای 
جنوبی تیم ملی برپا است و ما بعد از این اردو که 6 بازی تدارکاتی در آن است 
به تهران می آییم و بعد از آن به اروپا می رویم و بعد از انجام ۲ بازی تدارکاتی به 

تهران برمی گردیم.
کی روش با بیان این مساله که بازی خداحافظی تیم ملی پیش از جام جهانی 
با آفریقای جنوبی ی��ا آنگوال در تهران خواهد بود اظهار داش��ت: آخرین بازی 

دوستانه تیم ملی در برزیل با ترینیداد و توباگو خواهد بود.

ایران در گروه مرگ
 جام جهانی ۲۰۱۴ بسكتبال در شهر بارسلونای اسپانیا 
قرعه کشی ش��د وتیم ملی کش��ورمان با تیم های ملی 
 اس��پانیا، صربس��تان، مصر، برزیل و فرانس��ه همگروه 

شد.

هدف ما بازگرداندن والسکو است
رییس فدراسیون والیبال آرژانتین از تالش برای بازگرداندن والسكو 
به کشورش خبر داد.اگرچه هنوز فدراسیون والیبال ایران تصمیمی 
در مورد فسخ یاعدم فسخ قرارداد سرمربی آرژانتینی نگرفته است اما 

فدراسیون والیبال آرژانتین مشتاقانه در انتظار وی است .

دعوت ۲ ساحلی باز اصفهانی  
سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور ۱۷ بازیكن را به اردوی تیم ملی دعوت 
کرد که در این لیست نام ۲ بازیكن از اصفهان یعنی علی نادری و امیرحسین اکبری 
ساحلی بازان اصفهاني نیز به چشم می خورد.  اکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال 

ساحلی این دعوت را صورت داد.

 از صحبت های
 رسولی نژاد این طور 

برداشت می شود
 که دولت برای
 جبران کاهش 
بودجه عمرانی

 وزارت ورزش و جوانان 
تمهيدات ویژه ای

 را اندیشيده
 است

کرانچار:

کی روش می گوید فقط من می فهمم و دیگران نمی فهمند
زالتكو کرانچار جزو معدود مربیان خارجی اس��ت که توانسته 
در ایران نتای��ج خوبی بگیرد و از تجرب��ه بین المللی باالیی هم 

برخوردار است. 
مربی اهل کرواسی تیم فوتبال سپاهان که سابقه سرمربیگری 
تیم ملی کشورش، مونته نگرو و باشگاه هایی چون دیناموزاگرب 
کرواسی، الش��عب امارات، دی استرادا، پرس��پولیس و ... را در 
کارنامه دارد، این روزها به شدت با کارلوس کی روش سرمربی 
پرتغالی تیم ملی درگیر شده است. کرانچار ، صحبت های جالبی 

در خصوص شرایط سپاهان و کی روش به زبان آورد.

در خصوص جوک قرن بگویيد!
جوک قرن؟ کدام جوک قرن؟

بعد از صحبت های شما و این که گفتيد همه جای دنيا با 
برنامه فيفا پيش می روند، کی روش اعالم کرد آن هایی 
که ایران را با کش�ورهای دیگر مقایسه می کنند جوک 

قرن را می گویند.
به طور قطع ایش��ان یک مقدار نتایجی که گرفته را برجس��ته 
می کند و من هم قبول دارم که راه یابی ب��ه جام جهانی اتفاق 
بزرگی اس��ت اما تیم ملی ایران هم نش��ان داد که صاحب این 
کیفیت اس��ت که به جام جهانی برود و در ۳ مس��ابقه آخر در 
مقدماتی جام جهانی که کامال سرنوشت س��از بود کار بزرگی 

انجام داد آن ه��م مقابل تیم هایی که به گفت��ه خود کی روش 
قوی ت��ر از ایران بودن��د و مدام ه��م روی این حرف��ش تاکید 
 می کند که کره جنوبی و قطر جزو شانس های گروه برای صعود 
 به ج��ام جهانی محس��وب می ش��دند و م��ن غافلگیر ش��دم 

که چه طور کی روش به یک باره حرفش را عوض کرد.
تیم ملی ایران با کیفیت خودش موفق شد به جام جهانی برود 
و آن هم به عنوان تیم اول، من با افكار کی روش موافق نیستم 
چون او با توجه به اظهارات گذش��ته اش خودش ه��م با افكار 

خودش موافق نیست.

 درباره اردوی آفریقای جنوبی  نظرتان چيست
درباره  اردوی آفریقای جنوبی تی��م ملی هم صحبت کنید که 
حاشیه های زیادی را برای شما و قلعه نویی به همراه داشت. شما 
متهم شدید منافع تیم ملی را در نظر نمی گیرید و فشار زیادی 
به تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آس��یا وارد شد تا بازیكنان 
ملی پوش خود را اس��تفاده نكنند اما  ش��ما از سوی کی روش 

متهم شدید.
از ابتدا با ای��ن برنامه ریزی مخالف بودم که ای��ن افكارها به راه 
افتاد و با این که گفته ش��د این اردو قطعی است اما من گفتم 
برنامه ریزی اشتباه است. تمام تیم هایی که می خواهند به جام 
جهانی بروند، برنامه ریزی منطبق با این مسابقات را دارند و فیفا 
یک برنامه ریزی نرمال را برای تمام فدراسیون ها در نظر گرفته 

تا طبق این برنامه ریزی پیش بروند.
 البته فیفا دخالتی در برنامه ریزی فدراس��یون ها نمی کند، اما 

این که لیگ های تیم های حاضر در ج��ام جهانی باید تا ۱۰ 
می )۲۰ اردیبهشت( به پایان برسد یک اجبار است و از این 
تاریخ تا اواخر خردادماه که ایران قرار اس��ت، بازی هایش را 
آغاز کند بیش از یک ماه زمان باقی اس��ت ت��ا هم بازیكنان 
ریكاوری کنند و هم طراوت خوبی بگیرند تا برای مس��ابقات 

جام جهانی آماده شوند.
چون به ش��كلی ک��ه برنامه ریزی ش��ده ب��ود مطمئنا 

بازیكن��ان لژیون��ر نمی توانس��تند در اردوی 
پی��دا حض��ور  جنوب��ی   آفریق��ای 

 کنند.

ک�ی روش ه�م در خصوص 
شما چنين نظری را داشت 

که ش�ما فک�ر می کنيد 
تقویم فيفا را می فهميد 
 و او تقوی�م فيف�ا را 

نمی فهمد.
من ب��ه هیچ وج��ه قصد 
نداش��تم به ک��ی روش 
بگویم ک��ه تقوی��م فیفا 

چگون��ه اس��ت، بلك��ه قصد داش��تم از 
برنامه ریزی او انتق��اد کنم و هنوز 
ه��م معتق��دم برنام��ه او برای 
آفریقای جنوبی اشتباه بود. این 
برنامه ریزی اش��تباه بود که در 
نهایت به این شرایط ختم شد و 

اردو را لغو کردند. 
ک��ی روش می دانس��ت م��ا لیگ 
قهرمان��ان آس��یا را در کن��ار لیگ 
داریم و بای��د در این خصوص نظر 
ما را ه��م جویا می ش��د و با یک 
 هماهنگ��ی برنامه ری��زی 

می کرد.

سپاهان از شانس های مسلم 
قهرمانی است 

حدادی فر/کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن 

امیدوارم بتوانیم بازی خوبی را برابر تیم س��پاهان ب��ه نمایش بگذاریم، 
چراکه به واقع نیاز به سه امتیاز این دیدار داریم.تمرینات خود را به خوبی 
 برگزار کرده و مش��غول آماده س��ازی تیم برای دربی حساس روز جمعه

 هستیم.  سپاهان هم تا به این جای لیگ بس��یار خوب کار کرده و تنها با 
اندکی بدشانسی مواجه شده است و یكی 
از شانس های مسلم قهرمانی است که از 
کادر فنی و بازیكنان بس��یار خوبی نیز 
سود می برد که بازی با این تیم را بسیار 
سخت می کند. حدادی فر تاکید کرد: نام 
تیم ما هم ذوب آهن است و تمام تالش 
خود را می کنیم تا از این دیدار سربلند 

خارج شویم.
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مفاد آرا 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  892آگهي 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  
منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  امالک  مورد  و  متقاضیان  لذا مشخصات 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  
اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. راي شماره  139260302029000400  مورخ 92/09/16  هیات ، خانم 
از  صادره   188 شناسنامه  شماره  به  حسینقلی  فرزند   درودگر   پروانه 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در   0321951743 ملی  شماره  به  کرج   2 حوزه 
از پالک  یک    از قسمتی  مساحت 198 متر مربع  مفروز  و مجزی شده 
اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
2- راي شماره  139260302029000401  مورخ 92/09/16  هیات، خانم 
از  2126 صادره  به شماره شناسنامه  اصغر  علی  فرزند   زرگر  پریوش 
حوزه 24 تهران به شماره ملی 0047419296 در ششدانگ یکبابخانه به 
پالک   از  قسمتی  از  و مجزی شده  مفروز   مربع   متر  مساحت 467/01  
ثبت خوروبیابانک خریداری   5 بخش  در شهر خور  واقع  اصلی     3643
عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای لطفعلی مقیمی فرزند علی 

اصغر
3. راي شماره  139260302029000402  مورخ 92/09/16  هیات، آقای 
محمد علی بیطرف فرزند  عباسعلی  به شماره شناسنامه 15 صادره از 
حوزه 3 نایین به شماره ملی 5409937041 دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب باغ به مساحت شش دانگ  323  متر مربع  پالک  700 فرعی از 
3385   اصلی واقع درشهر جندق  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابراهیم یغمایی فرزند احمد
4- راي شماره  139260302029000403  مورخ 92/09/16  هیات ، آقای 
از  16 صادره  شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند   مقیمی  اصغر  علی 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409696174 ملی  شماره  به  خوروبیابانک 
از پالک   از قسمتی  مفروز  و مجزی شده  مربع   متر  مساحت 381/19  
3643   اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری 
فرزند  مقیمی  اسماعیل  آقای  مشاعی  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  عادی 

علی اصغر  
5- راي شماره  139260302029000452  مورخ 92/09/19  هیات ، آقای 
از  56 صادره  به شماره شناسنامه  فرزند  شاهمدد  شیبانی  حمید رضا 
حوزه 3 نایین به شماره ملی 5409717538 در ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت 31/55  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3642   
اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک   خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای شاهمدد شیبانی فرزند فرج اله
6- راي شماره  139260302029000453  مورخ 92/09/19  هیات ،  آقای 
احمد شیبانی فرزند  شاهمدد به شماره شناسنامه 58 صادره از حوزه 3 
نایین به شماره ملی 5409714199 در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
32/84  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3642   اصلی 
واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی مشاعی آقای شاهمدد شیبانی فرزند فرج اله
7- راي شماره  139260302029000454  مورخ 92/09/19  هیات ،آقای 
مرتضی شیبانی فرزند  شاهمدد به شماره شناسنامه 84 صادره از حوزه 
شهری نایین به شماره ملی 1249436729 در ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت 33/42  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3642   
اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای شاهمدد شیبانی فرزند فرج اله
8- راي شماره  139260302029000456  مورخ 92/09/19  هیات، آقای 
حسین مقیمی فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 36 صادره از حوزه 
یکباب  ششدانگ  در   5409702859 ملی  شماره  به  خوروبیابانک  شهری 
از قسمتی  مغازه  به مساحت 35/89  متر مربع  مفروز  و مجزی شده 
ثبت خوروبیابانک    5 بخش  در شهر خور  واقع  اصلی     3643 پالک   از 
خریداری عادی مع الواسطه از مالکین رسمی مشاعی آقایان لطفعلی و علی 

اکبر مقیمی فرزندان علی اصغر و شاهمدد شیبانی فرزند فرج اله
9- راي شماره  139260302029000457  مورخ 92/09/19  هیات ، خانم 
طاهره سادات قاضوی  فرزند  سید بهرام  به شماره شناسنامه 22 صادره 
از حوزه مرکزی خوروبیابانک به شماره ملی 5409857720 در ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 406/83 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از 
پالک  یک   اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری 

عادی  مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
 ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000458 شماره   راي   -10
8 صادره  شناسنامه  شماره  به  عبدالحسین  فرزند   یغمائی   محمد  آقای 
از  مشاع  دانگ  ونیم  یک   5409695194 ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ 123/12 متر مربع پالک  263   
اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای علی افشار پور فرزند رضا.
هیات،    92/09/19 مورخ    139260302029000459 شماره   راي   -11
آقای علی رضا رحمانی  فرزند  فتح اله  به شماره شناسنامه 77 صادره 
از خوروبیابانک به شماره ملی 5409710975 در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 336/41 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک   
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
  ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000460 شماره   راي   -12
صادره   47 شناسنامه  شماره  به  حسین   فرزند   مالکی   البنین  ام  خانم 
ششدانگ  در   5519778558 ملی  شماره  به  اشکذر  شهری  یک  حوزه  از 
یکبابخانه به مساحت 244/17 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک باقیمانده 16 فرعی از 3642   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
از مالک رسمی مشاعی آقای  الواسطه  خوروبیابانک خریداری عادی مع 

علی اکبر مقیمی فرزند علی اصغر
 ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000461 شماره   راي   -13
خانم زهره عظیمی  فرزند  محمد  به شماره شناسنامه 66 صادره از حوزه 
3 نایین به شماره ملی 5409741862 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
113/84 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 16 فرعی از 
3642   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی 
مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای علی اکبر مقیمی فرزند علی اصغر 
کدملی  و  شناسنامه  شماره  به  محمد   فرزند   عظیمی   صسحر   -14
1240025009 صادره از نایین در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/54 
متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 16 فرعی از  3642   
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای علی اکبر مقیمی فرزند علی اصغر 
هیات،    92/09/19 مورخ    139260302029000463 شماره   راي   -15
صادره   41 شناسنامه  شماره  به  قلی  حاج  فرزند   ایزدی   مجتبی  آقای 
از خوروبیابانک به شماره ملی 5409724313 در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 302/23 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک   
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
 ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000464 شماره   راي   -16
صادره   58 شناسنامه  شماره  به  محمد   فرزند   شیبانی   مرتضی  آقای 
از خوروبیابانک به شماره ملی 5409707291 در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 249/59 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
هیات،    92/09/19 مورخ    139260302029000465 شماره   راي   -17
صادره   58 شناسنامه  شماره  به  محمد   فرزند   شیبانی   مرتضی  آقای 
از خوروبیابانک به شماره ملی 5409707291 در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 115/78 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
هیات،    92/09/19 مورخ    139260302029000466 شماره   راي   -18
از  به شماره شناسنامه 2 صادره  ابراهیم   فرزند   یاور   عباسقلی  آقای 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409826329 ملی  شماره  به  خوروبیابانک 
مساحت 389/63 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
  ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000470 شماره   راي   -19
از  صادره   99 شناسنامه  شماره  به  حسن   فرزند   خالو   سلطنت  خانم 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409703480 ملی  شماره  به  خوروبیابانک 
پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و  مفروز   مربع   متر   172/10 مساحت 
3580  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 
یغمایی  مهدی  و  ابوالقاسم  آقایان  مشاعی  مالکین رسمی  از  الواسطه  مع 

فرزندان عبدالکریم وآقای رضا زمانی فرزند حسینعلی 

20- راي شماره  139260302029000471  مورخ 92/09/19  هیات ، آقای 
سید هاشم آل داود  فرزند  میرحسین  به شماره شناسنامه 29 صادره از 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409685636 در ششدانگ یکبابخانه وزمین 
از  مجزی شده  و  مفروز   مربع   متر   599/68 مساحت  به  آن  به  متصل 
قسمتی از پالک  یک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک. 
فرزند  یغمایی  افسر  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

علی اصغر
 ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000472 شماره   راي   -21
از  به شماره شناسنامه 98 صادره  مرتضی   فرزند   ثابتی  زهره   خانم 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409740645 ملی  شماره  به  خوروبیابانک 

مساحت 93/93 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر 
 ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000473 شماره   راي   -22
از  80 صادره  به شماره شناسنامه  اسحق   فرزند   خادمی   خانم حورا 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409720059 ملی  شماره  به  خوروبیابانک 
مساحت 303/09 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر 
 ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000474 شماره   راي   -23
آقای عباس ایزدی فرزند  مصطفی قلی  به شماره شناسنامه 64 صادره 
از خوروبیابانک به شماره ملی 5409725611 در ششدانگ یکبابخانه به 
از پالک  یک   از قسمتی  مساحت 276 متر مربع  مفروز  و مجزی شده 
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر 
 ، هیات    92/09/19 مورخ    139260302029000475 شماره   راي   -24
خانم معصومه غالمرضایی  فرزند  هژبر  به شماره شناسنامه 7 صادره 
از خوروبیابانک به شماره ملی 5409943171 در ششدانگ یکبابخانه به 
از پالک   از قسمتی  مساحت 1230/97 متر مربع  مفروز  و مجزی شده 
3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از مالکین مشاعی مزرعه قادر آباد.
25- راي شماره  139260302029000476  مورخ 92/09/19  هیات ،آقای 
نصرت اله مراد  فرزند  غضنفر  به شماره شناسنامه یک صادره از حوزه 
3 نایین به شماره ملی 5409866002 در ششدانگ ساختمان به مساحت 
103/64 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی 
واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
 ، هیات    92/09/20 مورخ    139260302029000477 شماره   راي   -26
خانم فاطمه خانم افالکی  فرزند  عباسعلی  به شماره شناسنامه 2 صادره 
از خوروبیابانک به شماره ملی 5409709101 در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 326/69 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3580  
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای رضا زمانی فرزند حسینعلی
 ، هیات    92/09/20 مورخ    139260302029000478 شماره   راي   -27
آقای محمد ایزدی  فرزند  ابوالفضل  به شماره شناسنامه 31 صادره از 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409710517 در ششدانگ یکباب مغازه نیمه 
ساز به مساحت 92/34 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  
یک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
28- راي شماره  139260302029000479  مورخ 92/09/20  هیات ،آقای 
مهدی غالمرضائی  فرزند  عبدالحسین  به شماره شناسنامه 56  صادره 
از حوزه 3 نایین به شماره ملی 5409718577 در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 185/35 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
29- راي شماره  139260302029000480  مورخ 92/09/20  هیات، آقای 
مهدی غالمرضائی  فرزند  عبدالحسین  به شماره شناسنامه 56  صادره 
از حوزه 3 نایین به شماره ملی 5409718577 در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 179/99 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
30- راي شماره  139260302029000481  مورخ 92/09/20  هیات ، خانم 
مرضیه امیری  فرزند  آقا عباس  به شماره شناسنامه 66270  صادره از 
مشهد به شماره ملی 0930662202 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
198/99 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی 
واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر 
31- راي شماره  139260302029000482  مورخ 92/09/20  هیات، خانم 
زهرا چوپانی فرزند  رمضانعلی  به شماره شناسنامه 50  صادره از حوزه 
3 نایین به شماره ملی 5409980948 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   6 بخش  فرخی  درشهر  واقع  اصلی    490 پالک   مربع  متر   339/19
میرزا  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  

محمد راجی  فرزند حاجی مال عبداله
 ، هیات    92/09/20 مورخ    139260302029000483 شماره   راي   -32
آقای حسن رشیدی  فرزند  ابراهیم  به شماره شناسنامه 12  صادره از 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409702611 در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 35/83 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
33- راي شماره  139260302029000484  مورخ 92/09/20  هیات خانم 
محبوبه مقیمی  فرزند  حسین اقا  به شماره شناسنامه 107  صادره از 

به  یکباب خانه  در ششدانگ  ملی 5409728531  به شماره  خوروبیابانک 
مساحت 202/31 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  
ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع   5 واقع درشهر خور بخش  اصلی 

الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر 
34- راي شماره  139260302029000485  مورخ 92/09/20  هیات ،خانم 
کبری زرگر  فرزند  عباسعلی  به شماره شناسنامه 75  صادره از حوزه 3 
نایین به شماره ملی 5409731220 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
37/14 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی 
واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
35- راي شماره  139260302029000486  مورخ 92/09/20  هیات ، آقای 
مجتبی ایزدی  فرزند  ذوالفقار  به شماره شناسنامه 126  صادره از حوزه 
3 نایین به شماره ملی 5409726235 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
403/68 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی 
واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر 
36- راي شماره  139260302029000487  مورخ 92/09/20  هیات،آقای 
حسین شریفی  فرزند  محمد شریف  به شماره شناسنامه 85  صادره از 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409704614 در ششدانگ قسمتی ازیکباب 
خانه به مساحت 152/94 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از 
پالک  یک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری 

عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر 
37- راي شماره  139260302029000488  مورخ 92/09/20  هیات ،خانم 
سهیال ایزدی  فرزند  علی اصغر  به شماره شناسنامه 63  صادره از حوزه 
3 نایین به شماره ملی 5409729625 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
279/82 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی 
واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر 
38- راي شماره  139260302029000489  مورخ 92/09/20  هیات ،آقای 
مجتبی رشیدی  فرزند  حسین  به شماره شناسنامه 78  صادره از حوزه 
3 نایین به شماره ملی 5409720032 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
26/63 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی 
واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
39- راي شماره  139260302029000490  مورخ 92/09/20  هیات ،آقای 
مجتبی رشیدی  فرزند  حسین  به شماره شناسنامه 78  صادره از حوزه 
3 نایین به شماره ملی 5409720032 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
27/69 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی واقع 
درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
هیات    92/09/20 مورخ    139260302029000491 شماره   راي   -40
فرزند   رشیدی   مجتبی  آقای  تولیت  به  رشیدی  اکبر  علی  حاج  موقوفه   ،
شماره  به  نایین   3 حوزه  از  صادره    78 شناسنامه  شماره  به  حسین  
ملی 5409720032 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/33 متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر

41- راي شماره  139260302029000492  مورخ 92/09/20  هیات، آقای 
مجتبی رشیدی  فرزند  حسین  به شماره شناسنامه 78  صادره از حوزه 
3 نایین به شماره ملی 5409720032 در ششدانگ یکباب انبار به مساحت 
211/26 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  یک  اصلی 
واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای افسر یغمایی فرزند علی اصغر
 ، هیات    92/09/20 مورخ    139260302029000493 شماره   راي   -42
آقای ابراهیم فرخ  فرزند  موسی علی  به شماره شناسنامه 237  صادره 
از خوروبیابانک  به شماره ملی 5409982819 در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 239/57 متر مربع پالک  42  اصلی واقع درشهر فرخی بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالکین رسمی مشاعی 

آقای عباسعلی فرخ  فرزند عبداله وخانم کلثوم فرخ فرزند سیف اله
43- راي شماره  139260302029000495  مورخ 92/09/20  هیات ،آقای 
حسینعلی بابائیان  فرزند  محمد حسین  به شماره شناسنامه 3  صادره از 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409825421 در ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه به مساحت 147/70 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از 
پالک  باقیمانده 13 فرعی از 3626  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی از مالک رسمی آقای حسن کلهر فرزند حاج 

قلی م الف 403
تاریخ انتشار نوبت اول : 1392/11/01    

   تاریخ انتشار نوبت دوم 1392/11/16                                                                     
    اباذر مهیمن رئیس ثبت خوروبیابانک 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9210100353305999  : ابالغیه  شماره   117
کیفری  محاکم    921292  : بایگانی  شماره   9209980365801605
کالسه  پرونده  در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری 
9209980365801605  برای علیرضا نیازی مطلق فرزند عبدالعلی به اتهام 
ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
و قت رسیدگی برای مورخه 1393/02/29 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده 
است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 115و180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
 ، . بدیهی است در صورت عدم حضور  وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .م الف 13613شعبه 107 

دادگاه عمومی ) کیفری ( شهرستان اصفهان 

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9210100350905874  : ابالغیه  شماره   116
قوامین   بانک  خواهان    920606  : بایگانی  شماره   9209980350900554
دادخواستی بطرفیت خوانده شمسی طفالن آب به خواسته مطالبه طلب تقدیم 
به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه 
نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان –خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 1 
اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه  9209980350900554 ثبت گردیده که 
علت  به   . است  تعیین شده   12:00 و ساعت   1393/4/31 آن  وقت رسیدگی 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  خواست  در  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکیاز جراید کثیر االنتشارآگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 13612منشی شعبه نهم  دادگاه عمومی ) 

کیفری ( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

شریفی  غالمعباس  خواهان   1753/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   115

دادخواستی مبنی بر مطالبه 4 فقره سفته و کلیه خسارات دادرسی  به طرفیت 
محسن خیر الهی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   11 ساعت   93/1/18
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
شود.  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  نهم  شعبه  دفتر  13608مدیر  الف  م 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
فرزند  پرونده کالسه 1779/92 خواهان شاهین رضایی  در خصوص   113
محسن سن 22 شغل آزاد نشانی : خ کاوه – خ گلستان کوی آالله پالک 36  
دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمی خودرو پژو شماره 
مومنی  احسان  و  غالمحسین   فرزند  خلیفه  سعید  طرفیت  به  711/23ه98  
فرزند بهرام  هر دو مجهول المکان   تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز سه شنبه  مورخ 92/12/25 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف 13611مدیر دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 

اجرائیه

بایگانی: 8700509/2  پرونده: 8704002004000267/1 شماره  114 شماره 
اسماعیل  آقایان  به  139205102004003364بدینوسیله  ابالغیه:  شماره 
فلکه فرح  ابیوردی ساکنان اصفهان  مکارمی خلیل پور و علی اصغر محبی 
آباد جنب سیم خاردار کوچه پروانه پالک 90 بدهکاران پرونده  کالسه فوق 
که برابر گزارش مامورابالغ شناخته نگرده اید  ابالغ می گردد که برابر سند 
رهنی شماره 89830-67/08/01 دفتر اسناد رسمی 71 اصفهان بین شما و 
وزارت فرهنگ و اموزش عالی مبلغ 1/156/220/000/000 ریال بدهکار می 

باشید  که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
اجرائیه محسوب است  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  می گردد 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما ) موضوع 
ششدانگ پالک 2921/7 بخش 5 ثبت اصفهان ( تعقیب خواهد شد . م الف: 

13534 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تغییرات 
118 شماره : 4572/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت شکوه آفرینان مرسده 
سهامی خاص به شماره ثبت 50814 وشناسه ملی 10260693756 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/10/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – - 
خیابان شیخ بهایی- جنب دارالقرآن – مجتمع میر داماد – طبقه سوم – واحد 
303 -  کد پستی 8135715953 تغییر  یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید . در تاریخ 1392/10/25 ذیل دفتر ثبت شرکتها و 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
121 شماره : 103/2983ث/92 آگهی  تاسیس موسسه اتحادیه صنف نانوایان 
 4007 شماره  تحت   1392/11/5 درتاریخ  فوق  موسسه  اصفهان  شهرستان 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260705466 ملی  شناسه  و 
1392/11/05 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع 
مربوط  های  نامه  آئین  و  نظام صنفی  قانون   21 ماده  استناد  به   : موسسه 
به منظور حفظ وحمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و 
آئین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد  صنف 
بهبود  و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان – 
اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی 
اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف نانوایان شهرستان اصفهان تشکیل می گردد. 
2- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی موسسه 

: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان امام خمینی – نرسیده به پل 
شهید خرازی – نبش کوچه استوار – طبقه فوقانی     کد پستی 8139635753 
تلفن 03113379695، 4- سرمایه موسسه : مبلغ 2000000 ریال می باشد 
اولین مدیران موسسه-5- آقای عباس صابری میر آبادی  به سمت    -5 .
رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای نادر ناظریان جزی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره 3- آقای محمد طایفی نصر آبادی به سمت عضو هیئت مدیره 5-4- 
محمد  آقای   5-5 مدیره  هیئت  به سمت عضو  زیارتگاهی  ترابی  مجید  آقای 
میر  عباس صابری  آقای   -5-6 دار  خزانه  به سمت  ئی  زفره  خواجه  رضا 
آبادی   به سمت مدیر عامل به مدت 4 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق 
امضا : چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضای 
رئیس  نائب  امضای  با  رئیس  غیاب  در  و  دار  ثابت خزانه  امضای  و  رئیس 
همراه با مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس 
. 7- اختیارات مدیر  اتحادیه صادر می شود  به امضای نایب رئیس و مهر 
عامل : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 

تغییرات 
120 شماره : 4683/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت بهین تجهیز اسپادانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 45111 وشناسه ملی 1026030946 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محسن سرلک  به عنوان بازرس اصلی ، 
آقای سید عبداله رضا توفیق  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : 
آقای سهیل بردال و آقای سید مصطفی باطنی و خانم مژده گیوری   تا تاریخ 
 : گردیدند  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  اعضاء  4- سمت   -1394/11/01
آقای سهیل بردال  به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای سید مصطفی باطنی  
به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم مژده گیوری به سمت عضو هئیت 
. 4- کلیه اوراق و اسناد مالی  مدیره و سهیل بردال   به سمت مدیر عامل 
تعهد ات شرکت با امضای مدیر عامل و  مهر شرکت  معتبر می باشد  ظمنا 
مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/11/5 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 
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  امام حسن ) ع ( :
  بخشنده ترین مردم کسی است که به آن که چشم امید 

به او نبسته، بخشش  کند.

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

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                              فکس : 6284166 - 0311

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد 3

رهنمودهای اسالم در مورد خوردن تنها سالمت جسم 
را تضمین نمی کند بلکه تضمین کننده سللالمت جسم 

و جان است.
رهنمودهای اسللالم در این موضوع نیز همچون سللایر 
مباحث، فوق العاده مهم و ارزشمندهسللتند و با در نظر 
گرفتن عصر صدور آن ها، معجزه علمی پیشوایان دین، 

محسوب می شوند.
در ادامه به برخی از احادیللث و روایت از معصومین)ع( 
اشللاره می کنیم که با عمل و توجه بلله آن ها غذایی که 

می خوریم برایمان گوارا باشد.
امام علی)ع( در این باره به کمیللل فرمودند: ای کمیل! 
مبادا معده  ات را از خوراک، سنگین کنی. در آن، جایی 
برای آب و جایی برای باد واگللذار و هنگامی که هنوز به 
خوردن اشتها داری، از غذا خوردن دست بکش، که اگر 
چنین کنی، غذا را گوارا خواهی یافت؛ چه، تن درستی، از 

کم خوردن و کم آشامیدن است1.
پیامبر خدا)ص( نیز با توصیه به رعایت تعادل در خوردن 
و آشامیدن می فرمایند: آن گاه که معده خالی باشد، دل 
حکمت را می پذیرد؛ زمانی که معده پر باشد دل حکمت 

را بیرون می افکند2.
آن حضرت همچنین فرمودند: وقتی اشللتها داری غذا 

بخور و هنوز اشتها داری دست از خوردن بشوی3.
امام علی)ع( نیز در توصیه ای کلله به فرزند خویش امام 
حسن)ع( داشللتند دعایی را فرمودند که با خواندن آن 
قبل از غللذا می توانیم لذت بیشللتری از غذایمان ببریم 
چون نام و یاد خدا در آن جاری است، حضرت فرمودند:  
فرزندم! هیچ لقمه سرد و گرمی را مخور و هیچ جرعه کم 
و زیادی را منوش، مگر آن که پیش از خوردن و نوشیدن 
بگویی: خداوندا! مللن در خوردن و نوشللیدن خویش، 
سالمت از درد و رنج آن و توان یابی با آن برای انجام دادن 
طاعت، یاد آوردن و سپاسللگزاری تو، تللا زمانی که این 
خورده و نوشیده را در بدنم باقی می گذاری، می خواهم 
و نیز می خواهم که با نیرویی که از این به من می دهی، 
مرا به پرستش خویش برانگیزی و نیکو پرهیز کردن از 
نافرمانی ات را به من الهام فرمایی. اگر این کار را کردی، از 
درد و رنج و از گزندهای احتمالی آن، در امان می مانی4.

       منابع احادیث:
1- تحف العقول، صفحه 172، بشارة المصطفی، صفحه 
 25، بحللار األنوار، جلللد 66، صفحلله 425، حدیث 41

 دانش نامه احادیث پزشکی: 1 / 424
2- بحاراألنوار: ج 62 / 290 منتخب میزان الحکمه: 22

3- بحاراألنوار: ج 62 / 290 منتخب میزان الحکمه: ر: 2 
/ 119 منتخب میزان الحکمة: 162

4- مکارم األخالق، جلللد 1، صفحه 309، حدیث 986، 
بحار األنوار، جلد 66، صفحه 380، حدیث 47 دانش نامه 

احادیث پزشکی: 2 / 76

چگونه از غذاخوردن خود 
لذت ببریم

کشف شهری با قدمت ۴۵۰۰ ساله
باستان شناسللان با حفللاری نزدیک 
اهللرام جیللزه در مصللر یللک شللهر 
باسللتانی کشللف کردند.اهرام جیزه 
نام مجموعلله اهرام تاریخی سللاخته 
شللده در دوران مصر باستان است که 
در حاشیه شمالی شللهر قاهره کنونی 
واقع شده است.هرم بزرگ جیزه یکی 
از اهرام در مجموعلله اهرام جیزه و تنهللا بازمانده عجایللب هفت گانه 
جهان محسللوب می شللود. قدمت اهرام جیزه به سلسللله چهارم مصر 
می رسللد که نام های آن ها عبارتنللد از: هرم خوفو، هللرم خفره و هرم 
منکور که خوفو بزرگ ترین آن هاسللت .باستان شناسللان با حفاری در 
نزدیکی اهرام مصر یک شللهر باسللتانی که توسللط ملوانان یا نظامیان 
طراحی و اداره می شده را کشف کرده اند؛ این شهر قدمت 4500 ساله 
 دارد.یکی از مدیللران به نام »مللارک لئنر« می گوید: به نظر می رسللد 
ساخت و ساز این شهر به تاریخ سلللطنت میکرینوس یکی از حاکمان 
قدیم مصر در سال 2490-2473 قبل از میالد حضرت مسیح)ع( برسد.

عجایب

پژوهشی جدید نشللان داده که 6 درصد مردم به هنگام خواب 
کابوس می بینند. مردان بالیای طبیعللی را خواب می بینند و 

کابوس های زنان درباره ارتباط آن ها با اطرافیانشان است.
شاید این بحث هنوز داغ باشد که آیا در طول روز زنان و مردان 
متفاوت از هم فکر می کنند یا نه؛ اما تحقیقات نشللان می دهد 

که خوابی که زنان می بینند با خواب مردان متفاوت است.
 بلله گللزارش دیلللی تلگللراف، در جامع تریللن تحقیقللی که 
تا به امروز درباره کابوس ها انجللام گرفته، محققان دریافته اند 
که کابوس های خواب مردان دربللاره بالیای طبیعی همچون 
سللیل و زلزله و یا مواجه شللدن با هجوم حشللرات است. در 
حالی که خواب های ترسناک زنان بیشللتر درباره ارتباطات و 
کشاکش های اجتماعی، ترس از دل شکستگی و از دست دادن 

رابطه های دوستی است تا آسیب های فیزیکی.
روانشناسللی از دانشللگاه مونترئال به نام دکتللر ژنیویو رابرت 
می گوید که کابوس های مردانه بیشتر حول مضامین مصایب 

و فجایع است. در حالی که »کابوس هایی  از کشاکش های بین 
افراد احتماال پاسخ های احساسی شدیدتری را در زنان منجر 
می شود، و سبب می شود که نسبت از خواب پریدن در چنین 

کابوس هایی، بیشتر از بقیه کابوس های زنانه باشد«.
محققان از 572 نفر خواستند که کابوس های خود را مکتوب 

کنند و نتیجه این فراخوان نزدیک به 10 هزار کابوس گزارش 
شده بود.

 مضامیللن کلی کابوس ها شللامل تللرس از مللورد حمله واقع 
 شللدن، ترس از شکسللت، تصادف و وجود نیروهای شیطانی

 بودند.
محققان با شللگفتی دریافتند که در خیلی از مواردی که افراد 
با عرق سللرد از خواب می پریدند، احساس ترس در کار نبود و 
کابوس هایی با احساساتی مانند غم، سرگیجه، عذاب وجدان یا 

نفرت هم آن قدر قوی بودند که این کار را بکنند.
5 تا 6 درصد مللردم گزارش داده انللد که کابللوس می بینند. 
پروفسللور آنتونیللو زادرا نویسللنده ایللن مقاللله، می گویللد 
که هنللوز روان شناسللان درباره علللت این که چللرا ما خواب 
می بینیم، مطمئن نیسللتند اما گفته می شود که کابوس های 
 تکرار شللونده را می تللوان از طریق روش های تجسللم مثبت 

درمان کرد.

تفاوت کابوس های شبانه زنان و مردان دل نوشته 
سعی کنید نرم و آرام باشید زیرا ...!

هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.
با این حال برای حل کردن آنچه س�خت است، چیز دیگری 

 یارای مقابله با آب را ندارد.
نرمی بر سختی غلبه می کند و لطافت بر خشونت.همه این را 

می دانند ولی کمتر کسی به آن عمل می کند.
انسان، نرم و لطیف زاده می ش�ود و به هنگام مرگ خشك و 

سخت می شود.
گیاهان هنگامی که س�ر از خ�اك بیرون م�ی آورند نرم و 
 انعطاف پذیرن�د و به هنگام مرگ خش�ك و ش�كننده.پس

 هر که سخت و خشك است، مرگش نزدیك شده و هر که نرم و 
انعطاف پذیر، سرشار از زندگی است.

آرام زندگی کن!

تولید ذرت رنگارنگ
 یک کشاورز امریکایی موفق به تولید نوعی نادر از ذرت شده 
که ذرت رنگارنگ  نام دارد.  زیبایی دانه های این نوع ذرت 

شاید بتواند اقبال بیشتری را برای فروش محصوالت این کشاورز 
امریکایی به همراه داشته باشد.

این ذرت ،نوع خاصی از ذرت است که کامال طبیعی است و هیچ 
تغییرات ژنتیکی در آن صورت نگرفته است.

دریچه

ماهیگیری که پس از 14 ماه سرگردانی در 
اقیانوس آرام زنده پیدا شده از رازهای نجات 
خودش حرف زده اسللت. او می گوید بعد از 
مدت ها سرگردانی اکنون تنها تصویری که 

در ذهنش باقی مانده دریاست.
14 ماه بود که کسللی از خوزه السللالوادور 
آلبانیگا خبر نداشللت. تا این که به صورت 
اتفاقللی در میللان اقیانوس آرام پیدا شللد. 
این ماهیگیر که حسللابی از زنده ماندنش 

خوشحال است گفته است که با شکار مرغ 
دریایی و الک پشت گرسنگی خود را برطرف 
می کرده اسللت. زمانی که او مدت ها در زیر 
آفتاب باقی می ماند و خبللری از باران نبود 
برای نجات از تشللنگی خون الک پشللت و 

گاهی ادرار خود را می خورد.
   خوزه شاهد مرگ همکار 15 ساله خود در 
کنارش بوده است اما می گوید تنها دعا بوده 
که او را نجات داده است. او در حالی که پس 
از نجات از کشتی پیاده می شد لبخند می زد 
و باور نمی کرد زنده اسللت. در گفت و گو با 
رسانه ها وقتی درباره اتفاق های این ماجرا از 
این مرد ماهیگیر سوال شد او پاسخ داد: واقعا 
چیز زیادی یادم نمی آید. تنها چیزی که بعد 
از 14 ماه سللرگردانی در ذهنللم باقی مانده 

تصویر آب و دریاست. 

درسللت اسللت که زمین خانه ما است، اما 
شللاید سللیاره ای که به دور نزدیک ترین 
ستاره همسللایه ما می چرخد، حتی از آن 

هم برای زندگی راحت تر باشد.
بررسللی دقیق از ویژگی هایی که می تواند 
یک سیاره را شایسللته حیات سازد، نشان 
می دهد که آلفا-قنطورس ب، نزدیک ترین 
منظوملله سللتاره ای بلله خورشللید مللا؛ 
می توانسللت مکانی ایده آل برای میزبانی 

سیاره ای »ابر مسللکونی« باشد، دنیایی از 
جزیره ها، دریاهای کللم عمق و دامنه های 

زیبا. 
جایی که شللرایط مورد نیاز بللرای حفظ 
همه شللکل های حیات را در خللود دارد و 
 تا بیشتر از 10 میلیارد سال پابرجا خواهد

 بود.
 امللا رفتن بلله این شللبه بهشللت، هزینه 
خللود را برای گردشللگران زمینللی دارد: 
نیروی گرانشللی آن در حدود یک چهارم 

)25درصد( قوی تر از زمین است.
فرض ما معموال بر این اصل استوار است که 
بهترین مکان ها برای جست وجوی امکان 
حیات، سیاراتی هستند که هم اندازه زمین 
بوده و به دور سللتارگانی همانند خورشید 

می گردند. 

زندگی روی سیاره راحت تر از زمینمردی که با خون الک پشت زنده ماند
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